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 مرفق البيئة العالمي 

 مبادرة الحوار الوطني
 
 
 
 

 
 

 التنسيق الوطني لمرفق البيئة العالمي

دروس ــال
 ةـبَسكَتـالُم
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 (UNDP 2005)  2005نمائي  األمم المتحدة اإل برنامج©

 جميع الحقوق محفوظة
 

عبر فقط عن آراء اصحابها وهي ال تعكس بالضرورة يما يحتويه هذا المنشور من وجهات نظر إن 
 .  راء الدول األعضاءآآراء منظمة األمم المتحدة بما في ذلك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو 

 
  dialogue/gef/org.undp.wwwاالنترنت  تالي على الموقع الإن هذا التقرير متوفر على  

 .نسخه بالكاملويمكن 
  
 
 
 
 

 جزئيا ةلونشاطات الممللملكية البالد تفعيل  إلى مبادرة الحوار الوطني لمرفق البيئة العالميتهدف 
تجمع الحوارات . ذوي العالقة  منديعد بين الوار خالل عملية حوتدخلها فيها،  ،مرفقالمن قبل 
ة في ة ومتنوعة من المصالح الوطنية والمحلي مختلفشكاالألون ن يمثيرئيسيذوي عالقة الوطنية 

 .التنمية المستدامة
 
مشارآة البلدان ال ةساعد هي مالحوار الوطني لمرفق البيئة العالمي األهداف الرئيسية لمبادرة إن
 :عبر

 
 ؛إلدارة مرفق البيئة العالمي وسياساته وإجراءاته اإلستراتيجية العميقةمفاهيم  التعزيز .أ 
دروس في ال ةرآاشالمو تها فيهاوملكيمرفق البيئة العالمي بالد في عمليات ال تنسيق فعيلت .ب 

 من تنفيذ المشروع؛ والمكتسبة 
تنسيق وال التخطيط الوطني مرفق البيئة العالمي ضمن أطرنشاطات تحقيق دمج أآبر ل .ج 

 .المستوى الوطنيعلى  المعاهداتوقضايا الحيوية مرفق البيئة العالمي  مجاالت بين التعاونو
 

أمانة و، ين في مرفق البيئة العالمي الوطنيضباط االتصالعملية تعاونية بين تتضمن مبادرة الحوار 
تتم إدارتها من . نك الدوليوالببرنامج األمم المتحدة للبيئة  و،اإلنمائي األمم المتحدة برنامج و،المرفق

مستندة على التوجيه مرفق البيئة العالمي  نيابة عن عائلة اإلنمائي األمم المتحدة برنامج قبل
للمزيد من .  الوآاالتمشترآة منإستشارية لجنة مرفق وال أمانة المقدم من قبلاإلستراتيجي 

 :المعلومات، الرجاء االتصال ب
 

 
 البيئة العالميمبادرة الحوار الوطني لمرفق 
 مرفق البيئة العالمي /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

304 E. 45th St. 
New York, NY 10017 

www.undp.org/gef/dialogue 
stephen.gold@undp.org; frances.lim@undp.org 
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 مقدمة
 
 

 خالل التنسيق التنميةلتحسين إستراتيجيات جديدة طرق على نحو متزايد،  اإلنماء،شرآاء يستكشف 
ذلك آما تجسد خالل السنوات القليلة الماضية، وتبدلت رت التنمية قد تطو أهداف وحيث أن. األفضل

فقد ، "الفقرأهداف تطوير األلفية وإستراتيجيات تخفيض "ت البيئية العالمية مثل واآلليافي اإلتفاقيات 
ضروري إلنجاز بين القطاعات المتعددة وبين ذوي العالقة المتنوعين تنسيق ان ال اأصبح واضح

 . العالميإلى المستوىووصوال النطاق الوطني من بدءا ، التنمية المستدامة
 

 ،" الشاملةكبيرةالصورة ال" منفعة فهي تؤمن: ة أغراض رئيسيةالمنسقة عد اتالمقاربتخدم مثل هذه 
آما تقدم فرصا ؛ التنمية المستدامةنشاطات مع إستراتيجية أآثر و متكاملة مقارباتي إلى ما يؤد

 اإلنمائية فيهامساعدة اصبحت الفي بيئة الموارد المحدودة من  الموجه  اإلضافيمويللتتأمين ال
 .داإنتقائية ج

 
التي  لدمج المشاريعمعلومات وال آليات تنسيق وطني لتبادل دولة ضمن هذه الذهنية، أسست عد

 نطاقاهذه اآلليات تتضّمن .  ومراقبتهابالنشاطات األخرىيشارك في تمويلها مرفق البيئة العالمي 
 ةديميأآاومؤسسات  مجتمعيةمنظمات وحكومية، ال من األجهزة الحكومية والمنظمات غير اواسع

 .مانحةالوآاالت ال والقطاع الخاصباإلضافة إلى ث، احأبومعاهد 
 

 من تنسيق الوطنيمرفق البيئة العالمي في النتائج دراسة تجربة في هذا المنشور  مرآكاشأني أن يسر
تجارب هذه البلدان إن . بوليفيا والصين وآولومبيا وبولندا وأوغندا:  خمسة بلدانفي هخالل تجارب

في تنسيق هذه  اعناصر تجاربهأن تساهم مل نأ ؛ لكنناا الوطنية الخاصة بظروفهأثرةمتفريدة، 
 .في البلدان األخرىالمرفق في مشاريع أآبر إستراتيجي 

 
آثر سوف يتم اإلفادة من خبرات أ من البلدان، المجموعةالدراسة نشاطات التنسيق في هذه تبرز  فيما
بيئية عالمية خالل اآلليات  تحديات دولعدد أآبر من ال جهوايمرور الوقت بينما بها مع  ةرآاشالمو

 خالل دراسات م معكا تجاربهةشارآمبالد، نحن نتطلع إلى ال  هذهردودفي حين تتطور . قةالمنس
 المرفقأمانة مواقع مبادرة الحوار الوطني لمرفق البيئة العالمي و على هانتائجالتي ستتوفر مماثلة، 

 .على االنترنت
 

 2005) أآتوبر(ول تشرين األ
 

 دغولين 
  مجلس اإلدارةالمدير التنفيذي ورئيس

 مرفق البيئة العالميأمانة 
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 شكر
 
 

 و سيمن قيومويلز .  مايكل ب:المؤلفون
 

مرفق البيئة / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (غولد وم، ستيفن قي سيمنويلز، . مايكل ب: فريق دراسة
 )في بحر جنوب الصيننامج األمم المتحدة للبيئة بر مشروع( تشين سوالن و)العالمي

 
 : المنفذةالوآالةمرفق البيئة العالمي ومراجعي 

 
/ للبيئةبرنامج األمم المتحدة   (براتنيل السيد ، )مرفق البيئة العالميأمانة  (فانكي أوييووليالسيدة 

 جوها ييتوالسيد ، ) العالميمرفق البيئة/ البنك الدولي  (سام ويديربورن، )قسم مرفق البيئة العالمي
برنامج األمم  (تافيرا آارمنالسيدة ) اإلنمائي األمم المتحدة برنامجفي التقييم ومراقبة الوحدة (

/ برنامج األمم المتحدة للبيئة  (آاريكاهو أليكساندرا ةالسيد، )قسم مرفق البيئة العالمي/ المتحدة للبيئة 
السيد ، )آامباال / اإلنمائي األمم المتحدة برنامج (سيباتنديرا روز ةالسيد، )قسم مرفق البيئة العالمي

 األمم برنامج،  لمرفق البيئة العالميالتابع برنامج المنح الصغيرة (ايكوفسكيتش برزميسالف 
 ةالسيد، )بيجينغ /اإلنمائي األمم المتحدة برنامج( لي روسونغالسيدة ، )وسوار / اإلنمائيالمتحدة 
 األمم برنامج (آورياسإلينا  ةالسيد، )الباز / اإلنمائي األمم المتحدة برنامج( غونزاليس ليليانا

مرفق البيئة  / اإلنمائي األمم المتحدة برنامج (ليمفرانسيس  ةالسيد، )بوغاتا / اإلنمائيالمتحدة 
 ).العالمي

 
 (Anvil Design) أنفيل ديزاين ،غانيون ماركالسيد : المصمم

 
 

  غولدفنستيالسيد : مدير مهّمة
 
 

 برنامج، مرفق البيئة العالمي  أمانة– "مبادرة الحوار الوطني لمرفق البيئة العالمي"شرآاء يتقدم 
الثمين، و تفهم العميقللبالشكر  –والبنك الدولي برنامج األمم المتحدة للبيئة ، اإلنمائياألمم المتحدة 

ضباط اإلتصال العمليين من قبل حثين  إلى فريق دراسة الباالمقدمباإلضافة إلى المساعدة والدعم، 
حزيران و) أبريل(نيسان المشارآة بين الخمسة  من البلدان في آلمرفق البيئة العالمي التابعين ل

  :2005) يونيو(
 

في بيئة ال الموارد الطبيعية وإدارةفي  التنوع البيولوجي، مدير، مديرية مارياآاجورج السيد بوليفيا، 
  نائب الوزير؛ممثال، مةالتنمية المستداوزارة 

 
 ، وزارة المالية؛ةدوليال الدائرة قسم الرابع،ال ة،دوليال ةماليالمؤسسة  ال،، مديرغبن غوانالسيد الصين، 

 
 ، رئيس، مكتب الشؤون الدولية، وزارة البيئة؛رودريغز خوزيه ألفاروالسيد آولومبيا، 
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 ؛ وسيتنيكيستانيسلو . اون دولي، وزارة البيئةتعال، قسم فيتكيفيتز - سيبولسكاريناتاالسيدة بولندا، 
 

 .، وزارة الماليةموهاآانيزيآيث السيد أوغندا، 
 

 برنامجلفرق البيئية في مكاتب من  ا المقدمةلمساعدة أن تعبر عن إمتنانها ل "مبادرة الحوار"تود 
في تسهيل زيارات ذلك وو س وبوغاتا وآامباال والباز وواربيجينغ في الوطنية  اإلنمائياألمم المتحدة 
 .فرق الدراسة

 
، المنسق  السيد فرانك بينتوشكر  "مبادرة الحوار الوطني لمرفق البيئة العالمي"آما يود شرآاء 

مرفق البيئة العالمي، على نصائحه وإرشاداته خالل / التنفيذي في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 .ها أيضاتنفيذوخالل تصميم وصياغة هذه الدراسة 

 
مجتمع اللون مؤسسات من ذوي العالقة الذين يمث 90 شكر أآثر من "مبادرة الحوار"تود أخيرا، 

تنسيق ال آليات حولأفكارهم  وقتهم الثمين وساهموا في نالذي) 3الملحق أنظر (حكومة المدني وال
 .فرق الدراسةمرفق البيئة العالمي مع لالوطني 
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 جدول المحتويات
 

 )اللفاظ االوائليةا( قائمة المختصرات
 
 المقدمة. 1

 الخلفية
 هذا التقريرمن غرض ال

 
 عناصر التنسيق .2

 ماذا نعني بالتنسيق؟
 أصناف التنسيق

  تنسيقالنشاطات 
 جعل التنسيق فّعاال

 مرفق البيئة العالمي لالوطني تنسيق اللجنة 
 لضباط اإلتصال تقني الدعم الموّظفو 

 
 المنافع والمخاطر. 3

 األآثر فّعاليةللمرفق ق الوطني التنسيمنافع 
 مشروع على الالتصديقعملية تحسين 

 قأعمع ومرفق البيئة العالمي أوسفهم وتقدير جعل 
 خاذ القرارات إت  عمليةتحسينتدفق معلومات ذوي العالقة المتعددين وتفعيل 

 مرفق البيئة العالميتسهيل اإلشتراك األوسع في برمجة 
 مرفق البيئة العالمي  الرئيسي ألعضاء مجلسالمصدر
 مراقبة المشروع تسهيل 
  الحوار البيئي العالميإدامة

 صالت باإلتفاقيات الرئيسية تسهيل ال
 مرفق البيئة العالميأهداف باإللتزام المشترك 

 
 األآثر فّعالية للمرفق التنسيق الوطني  العقبات أمام
 ستمرارية اإليعيق ضباط اإلتصال  ير موظفتغيي
 دروامالعلى قيود ال

 الوطنيينذوي العالقة  تواصل إحباط مرفق البيئة العالميإجراءات 
 ذوي العالقةواسعة ل ةرآاشمصعوبة تحقيق 

 ما يؤدي إلى الحد من قدرة مؤآدةغير المستقبلية مرفق البيئة العالمي  مواردبرمجة 
 التخطيط

 
 الحالةنتائج دراسة . 4

 ةعامنظرة 
 ضباط إتصال مرفق البيئة العالمي
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مرفق البيئة العالمي في دول (لضباط اإلتصال الموقع المؤسساتي :  بيانيةطاتمخط
 ) للمعونةالمتلقية

 تنسيقالعضوية لجنة 
ترتيبات التنسيق في البلدان و ضباط إتصال مرفق البيئة العالمي الوطنيون: جدول

 التي تمت زيارتها
 تنسيقالوظائف لجنة 

 المكرسونفون التقنيون الموظ
 مرفق البيئة العالمي جلس عضوية م

 
  

 المالحق
 البالدحسب نتائج ال. 1الملحق 

 بوليفيا
 الصين
 آولومبيا
 بولندا
 أوغندا

 جداول المقارنة. 2الملحق 
 دراسةالمشمولة في البلدان بين ال مقارنة - 2005-1991مرفق البيئة العالمي تمويل 

ة الحكومية المخصصة المساعدات الرسميمع مرفق البيئة العالمي مقارنة تمويل 
  عامةللتنمية

  بلد في آلونستشارمذوو العالقة ال. 3الملحق 
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 )االلفاظ االوائلية( قائمة المختصرات
 

 
 

CBD Convention on Biological Diversity                  إتفاقية التنوع البيولوجي
CDW Country Dialogue Workshop يورشة عمل الحوار الوطن 
CO Country office المكتب الوطني 
FSP Full-sized project  أآثر (مشروع آبير  / شاملمشروع

 )من مليون دوالر أميرآي
GEF Global Environment Facility  مرفق البيئة العالمي 
IA Implementing Agency الوآالة المنفذة 
MSP Medium-sized project مشروع متوسط الحجم 
NDI National Dialogue Initiative مبادرة الحوار الوطني 
NEF National environment fund صندوق البيئة الوطني 
NGO Non-governmental organization غير حكومية ةمنظم  
NSC National Steering Committee (GEF Uganda) أوغندا (اللجنة الوطنية لإلدارة( 
OFP Operational Focal Point ضابط إتصال عملي 
PEAP Poverty Eradication Action Plan خطة عمل القضاء على الفقر 
PFP Political Focal Point ضابط إتصال سياسي 
SGP Small Grants Programme (GEF) التابع لمرفق برنامج المنح الصغيرة 

 البيئة العالمي  
UNCCD United Nations Convention to Combat 

Desertification 
 األمم المتحدة لمكافحة إتفاقية

 التصحر
UNDP United Nations Development Programme  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
UNEP United Nations Environment Programme   برنامج األمم المتحدة للبيئة 
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate 

Change 
طار عمل االمم المتحدة لتغير إميثاق 
 المناخ
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 المقدمة. 1
 
 

 الخلفية
 

 المستوى علىمرفق البيئة العالمي  تنسيق لتفعيلالحاجة بت اثشكل باألداء والتقييم تقارير  تأبرز
بما في آخرون في مناسبات عديدة، وذوو عالقة  ضباط إتصال مرفق البيئة العالمي لب اط. 1الوطني

تنسيق الليات آلبلدان تطوير ال لكيفية، توجيها وأمثلة عملية الوطنيحوار مرفق للالخالل ورشات ذاك 
تنمية الوخطط مرفق ال بين المتقاطع لتسهيل الترابط هاماوإستخد مرفق البيئة العالميلالوطني 
 .ذه الطلباتله هما بمثابة إستجابةهذه الدراسة والتقرير . الوطنية

 
 لتنسيق األمثلة الواعدة لحولالمعلومات ومشارآة وصف هو في هذا التقرير لسي الرئيإن الترآيز 
مرفق البيئة  وعي أولويات زيادة) أ(فتشمل الحاجات الوثيقة الصلة  أما. مرفق البيئة العالميالوطني ل
ن يتحس) ج(في البرامج البيئية العالمية، ذوي العالقة ل تفعيل تدخ) ب(، ه وبرامجهوسياساتالعالمي 
تفعيل دور مرفق البيئة العالمي ) د(، وهاوتطبيق مرفق البيئة العالمي الوطنية لتطوير مشاريع القدرة

 تقييم، والأي ن أن هذا التقرير ال يتضمعلى د التأآييجب . في المساهمة في صياغة السياسة الوطنية
 .إرشاديا أو توجيهيايكون ن  ألهدفي

 
لإلهتمام ن ين حكومييمسؤولبتعيين مرفق البيئة العالمي  األعضاء فيدول دولة من ال قامت آل

 تستند مرفق ال مشاريععلى أن تأآيد في الا رئيسيادور مرفقيلعب ضباط إتصال ال. المرفقنشاطات ب
 تعزيزد و جهأساسيون فيهم ذلك ل و وتتوجه إلى الخدمة الوطنيةفي البالداألولويات الوطنية على 

مسؤول عن ضابط إتصال سياسي :  إتصالاضابطهناك عادة . ئة العالميمرفق البي لوطنيالتنسيق ال
سؤول وضابط إتصال عملي م، دائرتهبمرفق البيئة العالمي وإتصاالت ية واإلدارية سياسالقضايا ال

تتفاوت عمليا، . بالدداخل ال  أخرىعمليةونشاطات مرفق البيئة العالمي عن تنسيق برنامج مشاريع 
  . يعمالن بهاابط اإلتصال العملي وضابط اإلتصال السياسي بحسب الدولة التي لض حددةاألدوار الم

 
يتم  .لمرفقلبالنسبة قضية حاسمة  هموتأثير الوطنيينمرفق البيئة العالمي ضباط إتصال  تعتبر قدرة

ت إنطلقالتي الوطنية مرفق البيئة العالمي  مبادرة حوار - برنامجين رئيسيين عبرهم حاليا اليالتوجه 
 م تبنيهالذي تضباط اإلتصال وبرنامج دعم ) وطنيحوار العمل التخلف برنامج ورشة ل (2004في 

 مجلس اءعضبرنامج دعم أيخلف ل (2005) يونيو(حزيران في مرفق البيئة العالمي  مجلس من قبل
 ).ضباط اإلتصالومرفق البيئة العالمي 

 
 
 

 الغرض من هذا التقرير
                                                      

 :لمرفق البيئة العالمي) 2005(الثة والث) 2002( أنظر دراستي االداء العام الثانية  1
http://www.gefweb.org/MonitoringandEvaluation/MEPublications/OPSmain.html 

 ):2004(ة العالمي وضباط اإلتصال دعم أعضاء مجلس مرفق البيئأنظر أيضا تقرير التقييم لبرنامج 
http://www.gefweb.org/Documents/Council_Documents/GEF_C23/C.23.Inf.12_Evaluation_Report_Focal_
Point_Support_FINAL.pdf 
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يستند . وطنيال تنسيق مرفق البيئة العالمي على المستوى تفعيلمة نحو ة بلدان خطوات مه عدخذتتإ

لمنفعة بها  ةرآاشللمومن بعض هذه التجارب م  للتعلتم القيام بهاحديثة هذا التقرير على دراسة 
لمعونة، ا التي تتلقى المرفقدول  ذوي عالقة آخرين في جميع وضباط إتصال مرفق البيئة العالمي 

 عةيتعاطى مع ترتيبات وطنية حالية متنو سياق أوسع و رفق يعمل فيمأن العتبار خذ في االمع األ
 المنفذة الوآاالتو، المرفق توصيات أمانة بناء علىخمسة بلدان في الدراسة شارآت . ومختلفة
بوليفيا والصين وآولومبيا وبولندا : هيهذه البلدان ، وني وآخرضباط اإلتصال الوطنيينو، للمرفق
إمكانية وطنية للمرفق في الدولة مع  آلية تنسيق وجودالمعايير الرئيسية لإلختيار آان من  .وأوغندا
متعددة القطاعات  الحاالت لجنة معظمفي تضمن ذلك . ة بالمعلومات المفيدةحالة غني دراسة إجراء
نسيق تتم تنظيم فقط  في حالة واحدة في حين أنه، ضباط اإلتصال الوطنيين للمرفقحد أ إشرافتحت 
 زن في حجمتوا تحقيقنت المعايير األخرى تضم. لجنةوجود دون من المستوى الوطني على  المرفق
نيسان خالل فترة فريق الدراسة بل قمن هذه البلدان من  تمت زيارة آل.  الجغرافيها وتوزيعالبالد

 .2005) يوليو(تموز  –) أبريل(
 

آلية أية أو (اللجنة الوطنية ساهمت  وآيفمدى إلى أي :  الدراسةالمطروح فيالسؤال الرئيسي آان 
آما  ذوي العالقة؟ األوسع لةآمشارذلك البما في ، المرفق بةقالمتعلخاذ القرارات في إت) تنسيق أخرى

 - يفإلى أي مدى وآ:  ما يلياألسئلة األخرىتضمنت 
  

 ؛ بالمرفقوالمرتبطة  متعددين المتعلقة بذوي عالقةخاذ القرارات اللجنة عملية إتلت سه .أ 
  خطط التنمية القومية؛ فيإلعتبارات البيئية دمج ا تلسه .ب 
 ن؛ يخراآلن يوطنيو ذوي العالقة الضباط إتصال المرفق  اإلتصاالت بين فّعلت .ج 
مجاالت مرفق  على تأسيس أو تحسين الترابط والشراآات المؤسساتية عبر تساعد .د 

 ؟ةدالبيئة العالمي المحورية المتعد
 

 من المؤمل أن يتوسع. هذا التقرير على عّينة أولية من خمسة بلدانرها هأظ التيسة نتائج الدراتستند 
سوف يتم . في المستقبلوطني للمرفق أشمل مجال الدراسة لتضمين بلدان أآثر وأنواع آليات تنسيق 

 يهابدي  التي لحاجاتلإستجابة مثل هذه الدراسات الالحقة ووثائق التوجيه على قاعدة مستمرة تطوير 
في هذا " اللجان " ذآرعنديجب التوضيح أنه .  ذوي العالقةوضباط اإلتصال المرفق الوطنيين 

 .في الدراسة الحاليةالمشمولة الوطنية مرفق البيئة العالمي لجان  فنحن نشير فقط إلى التقرير
 

ني المتعلقة بذوي عالقة متعددين على المستوى الوطخاذ القرارات يرآز التقرير على عملية إت
 اتدراسالمشمولة في مثلة األالتقرير والهدف من هذا . والمرتبطة بقضايا بيئية عالمية وبالمرفق

مرفق حاجات تنسيق مع  تتعاطىالتي  وأدوات مفيدة للبلدان معمقة رؤىهو تأمين  المفصلة هنا الحالة
التقرير في ي هذا سُيعمل ف.  السياقات اإلقتصادية والثقافية والسياسيةضمن نطاقالبيئة العالمي 

شرآاء عالقة  وال ذوي  وعلى آافة ضباط إتصال المرفق توزيعهالحوارات الوطنية باإلضافة إلى 
 .نيخراآل المرفق

 
مبادرة الحوار الوطني لمرفق البيئة هذا التقرير والدراسة االساسية ودعمهما من قبل ق طالتم إ

 خالل فترة هقيطبتم تي نفيذووآاالت التعالمي مرفق البيئة المشترك من أمانة وهي مشروع  العالمي،
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التي دعمت للمرفق والسابقة الوطني حوار التجارب ورشات المبادرة على ترتكز . 2004-20072
 العامى  حت2000عام الذ منمن ذوي العالقة  5000 وأآثر من  دولة73  فيها إستشارة شارآت50

بوليفيا وأوغندا في ورشات شارآت لدراسة،  هذه اتها من أجلاريزالتي تمت البلدان من . 2003
 .الوطنيحوار ال

 

                                                      
 :مبادرة الحوار الوطني لمرفق البيئة العالمي، أنظر لمزيد من المعلومات حول  2

http://www.undp.org/gef/dialogue/index.htm 
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 عناصر التنسيق .2
 

 زيادة قدرة فيبوليفيا والصين وآولومبيا وبولندا وأوغندا بشكل ملحوظ آل من آليات في  تمساه
 تعزيز على تأسيس األولويات اإلستراتيجية وت ساعدفي حين هموتأثير ضباط إتصال المرفق

 -هذه  أمثلة البالد وحيث أن. البلدآإجراءات تهدف إلى مصلحة  المرفق الوطنيةنشاطات مصداقية 
 التي من الضروري التغلب عليها باإلضافة إلى المخاطر العقبات  تبرز - في الفصول التالية ةعالموس

 .ةبدو آبيرللمرفق تالية وطني أآثر فعتنسيق الناتجة عن الفوائد الصافية  فإن ،يهاتفاديجب تي ال
 

 العناصر الرئيسية تم تحديد. دراسةالفي بلدان المعتمدة  نشاطات التنسيق نطاقيصف هذا الفصل 
تسهب الفصول .  المختلفةالمقارباتز بعض ابرمع إ، مرفق البيئة العالميلالوطني تنسيق الليات آل

يجب ي  التالتنسيق الوطني األآثر فعالية للمرفق باإلضافة إلى المخاطرمنافع في إبراز الالحقة 
تمت البلدان الخمسة التي في تنسيق ال تجارب حوللة أآثر قدم معلومات مفصت، وبعد ذلك يهاتفاد

 . بالتفصيلدراستها
 

. يوصى بها للتنسيق الوطني للمرفق قياسية أو نموذجية مقاربةوجود  هنا إلى عدم شارةاإلمن المهم 
   نموذج وحيدحديد محاولة لتم تجرى أيةلة ول تلك البلدان ترتيبات تنسيق مماثبني لتليس هناك سبب

 تتفاوت في حينأآثر من اآلخرين، مرفق الموارد  بعض البلدان تتلقى. لتطبيقه على عدة دول
 وجود تنوع في  لذا من المتوقع. حّد آبيروالبيئية إلى اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية السياقات 
 .ةاليإلنجاز التنسيق األآثر فع المقاربات

 
 ماذا نعني بالتنسيق؟

 
تبادل بتنسيق تحديد عملية الفي بعض السياقات يمكن . ةعدد معان متبحد ذاتها لهاتنسيق إن عبارة 

قيادة حاسمة سياقات أخرى في طة، بينما يمكن أن تعني  النشاطات الحالية أو المخطحولالمعلومات 
 يقعالتفسير أن يبدو  التي تمت زيارتهاان في البلد.  نحو هدف مشتركافة األفرقاء يعملونآأن تضمن 

 وزارته ال تلعب  إلى أنفي الصين، على سبيل المثال، يشير ضابط اإلتصال .  الوسطفيفي مكان ما 
 .الوزارات األخرىمع جماع اإل وتحقيق التوجيه إبداءحاول وإنما ت، "اقوي "ا تنسيقادور

 
 أصناف التنسيق

 
 :بالتالي هوبرامجمرفق البيئة العالمي بمشاريع المتعلقة تنسيق األصناف المختلفة لليمكن تحديد 

 .هذا التقريرنقطة الترآيز األساسية لهو ، الذي مرفق البيئة العالميل  ي العاموطنالمستوى ال على .أ 
 .المجاالت المحورية للمرفقبيئية أو القطاعات القتصادية أواإلتنمية الضمن  .ب 
 .تقليديةال اتقطاعاللتعاون عبر حدود تعتمد على االتي للمشاريع الفردية  .ج 
 ،إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، إتفاقية التنوع البيولوجي(اإلتفاقيات البيئية الرئيسية مع  .د 

 ).ميثاق اطار عمل االمم المتحدة لتغير المناخ
 

ستوى العام على متنسيق الأي  ؛الصنف األولب ا  إلتزامالتي تمت دراستهاالبلدان أظهرت آل 
 بالتشديد بعض البلدان قامت، ومحددة بوضوحالحدود بين األصناف ليست لكن .  المشاريعوعةمجم

مسؤولة على سبيل المثال،  ،مشاريع في الصينالأآثر ف. خراآلن عوضا عأآثر على صنف واحد 
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 ا أو خبرتهاسلطتهتغطي  وزارات ومعاهد بحوث التي عدة عنن ممثلين  تتضمإدارية لجنة تجاه
التبادالت الكافية للمعلومات والتنسيق عبر حدود من هذه اللجنة أن تضتحاول شاطات المشروع؛ ن
مرفق  لجنة في خاص بشكل تم تعيينهمفيفي أوغندا ضباط إتصال اإلتفاقيات  أما. ات المختلفةقطاعال

المشروع إقتراحات نقل ة مسؤولة عن لجنة فرعيس أرالوطنية وآل منهم ي البيئة العالمي اإلدارية
 حولعلى توسيع الحوار هو  الرئيسي إن الترآيزفي بوليفيا، و. ذات العالقة إلى اللجنة الرئيسية

 البلدان ما هو الحال فيالمعنيين مذوي العالقة  أوسع من نطاقا بما في ذلك، المرفقنشاطات 
 بينما في آولومبيا، المرفق، معايير  معقتطابتولمشروع فّعالة تقنيا ل إقتراحات حديد وعلى ت،األخرى

 .المعالمتجمع آل هذه  على أنهابولندا مقاربة تظهر . األخيرةالنقطة  على فإن الترآيز هو
 

 نشاطات التنسيق
 

هي أن العديد من المحترفين  تمت دراستها للجان التنسيق التي تشجيعاآثر األ السمة قد تكون
 بشكل في العملية ينر الوقت والجهد الكبير رغبتهم إلستثماأظهروادين خصائيين الجيلين واألالمؤه
تقريبا هؤالء األفراد جميع  وإنما فقط،  هذا الدعم الكامل من مؤسساتهم الخاصة؛ ليس معطوعي

في بعض  بعض التحسن يلمسواأن  همودب وإن آان، حتى ى وال يذهب سدنافعالجهد أن هذا إعتبروا 
مجلس قبل  من ين اإلعتراف والدعم المستمريستحق و، المرفق أهداف لدعم  هامإظهارهذا . الحاالت

 . المنفذة والوآاالتتهأمانومرفق البيئة العالمي 
 
 

الوطني تنسيق الا لجان هتذالتي نف األدوار والنشاطات نطاقا مندول في ال الحالةدراسات تكشف 
 :3ضباط إتصال المرفق التابعة للمرفق لدعم

 
 )س الخمآل الدول(ع يرامشالعلى تصديق ال •
 )أوغندا، آولومبيا (اهع وتقييميرامشالمراقبة  •
 )أوغندا، آولومبيا(ع جديدة يرا فرص لمشتحديد •
 )أوغندا، بولندا، آولومبيا، فيايولب (ضباط اإلتصالاإلتفاقيات خالل مع تنسيق  •
 )أوغندا، بولندا( هاونشر سبةتكمالدروس ال يللتح •
 )لندابو( القضايا البيئية العالمية اتسياس حولحوارات  •
 )أوغندا، بولندا، آولومبيا، فيايولب( مرفق البيئة العالمي تعزيز مكانة  •
 )الخمس آل الدول(مرفق البيئة العالمي  مجلس اءعضأدعم  •
 )الخمس آل الدول (هاودعممرفق البيئة العالمي والوآاالت المنفذة مهمات تعاون مع ال •
 

 :يذ األدوار التاليةن في تنفللموظفي اتقنيدعما  تلقى ضباط إتصال المرفق
 
 )الخمس آل الدول( هاووثائقع يرا إقتراحات المشالموافقة على •
 )الخمس آل الدول(مرفق البيئة العالمي م المشاريع المقترحة إلى يتسل •
 )الصين(قضايا المشروع المنفذة حول الوآاالت مع أمانة مرفق البيئة العالمي ومفاوضات  •
 )لصينا (عيرا المشيترحمقلمساعدة تقنية  •

                                                      
 عالمي وبالتالي ال تظهر ضمن هذا التصنيفمرفق البيئة ال ليس لدى الصين لجنة تنسيق وطنية ل 3
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 ع الوطنيين والوآاالتيرا مع مقترحي المشقتناءاإلع وخطط يرامشالإتفاقيات تنفيذ على  التصديق •
 )الصين (المنفذة

خلل في  وتصحيح أي، ها نزاع بين مقترحيوالتعاطي مع أيع، يرامشالشراف على تنفيذ اإل •
 )الصين ( التنفيذييم بعد إآمالتقبال القياممغلقة والمشاريع من ال التحققولتزام بإتفاقيات المنح، اإل

 )الصين(ع برامشللإستراتيجية مراقبة  •
 آل الدول(المتاحة فرص ال وه وسياساتالمرفققضايا آل جديد في  على على إطالع البقاء •

 )الخمس
 )الصين، آولومبيا( بين المشاريع الدروس وتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز •
 )صينال(أسماء الخبراء ب قائمة المحافظة على •
 )الصين، بولندا، آولومبيا(العريض  إلى الجمهور حول أعمال المرفق الوطنيةنشر معلومات  •
 )الصين، بولندا، آولومبيا، فيايولب(مرفق البيئة العالمي تعزيز مكانة  •
 )الصين، بولندا، آولومبيا، فيايولب(التقنية  المسائل الى اإلستجابة •
 )الصين (على اإلنترنت واإلشراف عليه موقع إنشاء •
 )الخمس آل الدول(مرفق البيئة العالمي  مجلس اءعضأدعم  •
 )الخمس آل الدول( هاودعممرفق البيئة العالمي والوآاالت المنفذة تعاون مع مهمات ال •
، بولندا (مرفق البيئة العالمي والمحافظة عليها مشاريع حولقاعدة بيانات وطنية وتطوير  إنشاء •

 )أوغندا

 

 جعل التنسيق فّعاال
 

حسن  هو  الوطني لمرفق البيئة العالميلتنسيقا فعالية ديحدفي ت إطالقا العامل األآثر أهمية قد يكون
تم إطالقها المؤثرة واألساسية ومن قبل الوزارات تقام ا آانت جيدآليات التنسيق التي عملت ف. قيادةال

آما . ينطلعمن يومين حكيمسؤولمن قبل ضباط إتصال متفانين في عملهم وحيويين وأيضا من قبل 
 قضايا لتعاطي مع بإرادة سياسية وإلتزام وطني لةمودعم يجب أن تكونآليات التنسيق الفّعالة أن 

تعتمد عملية التنسيق على و. المرفق التي يمكن أن تكون مدعومة من قبل وطنيةبيئية عالمية أو 
من أخرى ع المدني وأحيانا أحيانا من المجتموالمشارآين الفرديين أيضا من الوآاالت الرسمية، 

على  نومحترمالون وفوعرالمهؤالء األفراد ل ينالثابتلتزام اإلو ةرآاشم الإن.  المرفق المنفذةوآاالت
طابع الثبات ف يضما ي م– ان في سمعة وسلطة اللجنة باإلضافة إلى مسؤوليتهاساهمتنحو واسع 

 .قرارات اللجنةوالعدالة والشفافية ل
 
 

  في الصيناإلدارة لجنة فعاليةن العوامل التي تحّس
 

مويل عالمي والحافز للوزارات للمرفق ولمشاريع أخرى ذات ت اإلداريةفعالية اللجان  ازدادت
 في أغلب -وآاالت التنفيذ ي تتمتع بها ذالاللجان النفوذ القوي في التئام ) 1(عبر للتعاون في الصين 

) 2( وأو وزارة الزراعة،اإلصالح و لتنميةل ةالوطنينة لجاللحماية البيئية، الرسمية دارة اإلاألحيان 
ل معلومات حو ةأو لقاءات توصيالتقنية الرئيسية  القضايا حولربط إجتماعات اللجنة بحلقات دراسية 

المشارآة ) 3(لشرآاء اآلخرين، ولقيمة أن تكون ذات ع التي من المتوق الجديدة اتالسياسمرتبطة ب
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على المستويات خصوصا و، ة المنفذة الرئيسيةوآالغير ال آخرين نمع فاعليمشروع ال دروا مفي
 .ةالمحلي

 
 

 الوطني لمرفق البيئة لتنسيقا بتفعيل التي تهتم هذه البلدان  بأنالتي تم القيام بها الحالةدراسات تقترح 
 وطني لمرفق البيئة تنسيقلجة ) أ( :فينيصنت ضمن بعناية ايجب أن تنظر في خياراته العالمي

 .تصال اإللضباط تقني ال الدعمفو موظ) ب(و  عالميال

 

 لجنة تنسيق مرفق البيئة العالمي الوطنية

 
سمات الرئيسية ال. ضباط إتصال المرفقأحد   الوطني لمرفق البيئة العالميلتنسيقيترأس عادة لجنة ا

 : آما يليتبدوقد الة للجان الفع
 
 .قيادة ملتزمة •
 . ذلك المجتمع المدنيما فيوطنيين، ب الذوي العالقة من قبل ة واسعةرآاشم •
 ةالمحتملبما في ذلك صفتها ،  المنفذة للمرفقوآاالتلل) في حال وجوده(بعناية مدروس دور  •

 .عضو أو مراقبآ
ع قبل يراطة بشكل جيد لمراجعة ومناقشة إقتراحات المشإجتماعات منتظمة ضمن عملية مخط •

 . عليهاالتصديق
 ربما بدعم ،هوبرامج المرفقل القضايا البيئية العالمية وسياسات م أآثر حوللتعلفرص لألعضاء  •

 .المنفذةوآاالت قبل المن 
 .هونشاطات المرفق أولويات تعزيزتأآيد على ال •
 .هاونشاطات اتاإلتفاقيمع ضباط إتصال الة صالت فع •
 .ةآافلمشاريع المرفق والمشاريع  يناإلستراتيجيتقييم الو المراقبة على مستوىدور مالئم  •
ذ تنفي المشاريع وإطالقزيادة التأآيد على مع مرور الوقت، مع نمو وتطور دور اللجنة  •

 . أآبروثقةأعمق  آسب األعضاء تجربة بما يتوازى مع المستقلة مشاريعمراجعات ال
 

 موظفو الدعم التقني لضباط اإلتصال

 
أو ، )آما في أوغندا ( ضمن وزارتهم الخاصةلضباط اإلتصالتقني ال الدعمفو موظتوفر ييمكن أن 

ة لهذا سمن وحدات المرفق المكروحدة أو في ) آما في بولندا(مستقلة ضابط اإلتصال الفي مؤسسة 
 جدا اصعبضابط اإلتصال دور يصبح تقني الخاص ال معد الابدون مثل هذ). آما في الصين (األمر

 أن تكون يحتملهذا و. أيضا المرفقمجلس في  اعضوتصال اإلآان ضابط في الحقيقة، خصوصا إذا 
 رغبالتي تالبشرية  و ةالماليلموارد لبعض التقييم ب لقياماتحتاج البلدان . ةرئيسيالد وقيأحد ال الموارد

دعم لل اتوّقعاتهب الصلة ةكون وثيقت يمكن أني تالو، ضابط اإلتصاللتقني ال الدعم في ها إستثمارفي
تكون من أولويات التي يمكن أن وأآثر ت الواعدة النشاطاإن .  من مرفق البيئة العالميمستقبليال
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 يةأساسالنشاطات التالية المقسمة إلى نشاطات ن  تتضمتقنيال الدعمضابط اإلتصال الحاصل على 
 :ثانويةو
 

 النشاطات األساسية
 ع يراش الموثائق المرفق وتحليل وإدارة المراجعات لدعم تصديق إقتراحات •
 ه وفرصه وسياساتالمرفق قضايا اتالبقاء على إطالع على آخر مستجد •
  للمرفقتنسيق الوطنيالأمانة للجنة آ العمل •
 نشر معلومات حول أعمال المرفق الوطنية إلى الجمهور العريض  •
 مرفق البيئة العالمي تعزيز مكانة  •
 التقنية المسائل الى اإلستجابة •
 لمشاريعلستراتيجية اإلمراقبة ال •
 اإلنترنتشبكة   للمرفق على موقع وطنيإنشاء وإدارة •
 
 

 النشاطات الثانوية
 
 عيرا قضايا المشحول المنفذة للمرفقالوآاالت تفاوض مع ال •
 ع والوآاالت المنفذة يرا المشلمقترحيمساعدة تقنية تزويد  •
   المنفذةالوطنيين والوآاالتها قتناء مع مقترحياإلع وخطط يرامشالإتفاقيات تنفيذ على  التصديق •
خلل في  وتصحيح أي، ها نزاع بين مقترحيوالتعاطي مع أيع، اريشمالشراف على تنفيذ اإل •

 . التنفيذتقييم بعد إآمالبال القياممغلقة والمشاريع من ال التحققولتزام بإتفاقيات المنح، اإل
  بين المشاريعالدروس وتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز •
 أسماء الخبراءب قائمة المحافظة على •
 ئة العالمي مرفق البي مجلس اءعضأدعم  •
 هاودعممرفق البيئة العالمي والوآاالت المنفذة تعاون مع مهمات ال •
مرفق البيئة العالمي والمحافظة عليها أو تحسين  مشاريع حولقاعدة بيانات وطنية إنشاء وتطوير  •

 ع المرفق بما في ذلك الوثائق المترجمةيرادرة الوصول إلى قاعدة بيانات مشق
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 المنافع والمخاطر. 3
 

 األآثر فّعالية التنسيق الوطني البالد الخمس، يراجع هذا الفصل منافع حالة على دراسات باعتماده
 .ةحددمثلة البالد المأ ما في ذلك، بيهاتفاديجب ي لمرفق البيئة العالمي باإلضافة إلى المخاطر الت

 

 أمامه عقبات والاألآثر فعاليةللمرفق منافع التنسيق الوطني 
 

  الوطني لمرفق البيئة العالمي األآثر فّعاليةمنافع التنسيق
 مشاريع ال على التصديقتحسين عملية 

 جعل فهم وتقدير مرفق البيئة العالمي أوسع وأعمق
 تحسين تدفق معلومات ذوي العالقة المتعددين وإتخاذ القرارات 

 تسهيل اإلشتراك األوسع في برمجة مرفق البيئة العالمي
 جلس مرفق البيئة العالميالمورد الرئيسي ألعضاء م

  مشاريع تسهيل مراقبة ال
 إدامة الحوار البيئي العالمي

 تسهيل الصالت باإلتفاقيات الرئيسية 
 أهداف مرفق البيئة العالميباإللتزام المشترك 

 
 األآثر فّعالية للمرفق  التنسيق الوطني العقبات أمام

 تغيير موظفي ضباط اإلتصال يعيق اإلستمرارية 
 لمواردقيود ا

 إجراءات مرفق البيئة العالمي تواصل إحباط ذوي العالقة الوطنيين
 صعوبة تحقيق مشارآة واسعة لذوي العالقة

 مصادر برمجة مرفق البيئة العالمي المستقبلية غير ثابتة ما يؤدي إلى الحد من قدرة التخطيط
 
 
 

 اليةاألآثر فعمنافع التنسيق الوطني لمرفق البيئة العالمي 

 مشاريع  على الالتصديقن عملية تحسي
 

 من المهمات األساسية  لضباط اإلتصال ضمن دورة مشروع مرفق و همشاريع  على الالتصديقإن 
 المسؤولية في شخص واحد أو هترآيز مثل هذالعامة للمرفق أن تجربة أظهرت ال .البيئة العالمي

مع ن مباشرة المعي الشخص اهذل ال يعم، خصوصا عندما لمثاأل حلالدائما  يشكل  الأشخاصبضعة 
ضابط ل اشغهو آثرة إن في التصديق رتأخيسبب الكون ييمكن أن . مشاريعلل  الوطنية المنفذةالوآاالت

وما قد يكون المالئم، ي لحصول على النصح التقنا ة في اللوجستيصعوباتباإلضافة إلى التصال اإل
نتيجة هذه المشاآل  تفاقمت. افة أو غير شفةزاحنخاذ القرارات مإتعملية  انطباع أن باأحيانا مصحوب

 امتزايديا حدتتشكل التي ودة نسبيا معق جديدة مجاالت إلى المرفقبرمجة في ع المستمر التوس
 .نيإثن وأشخص واحد  تها من قبللمراقب
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  خبراء تقنيينعبر إشراك هذه المخاوف مباشرة المذآورة هنا تتعاطى معآليات التنسيق الوطني إن 
 ةعماخاذ القرارات الدات الرئيسية في الحوار وعملية إتالقطاععن  وممثلين ة المعنيي المجاالتف

 القرارات اتخاذ وتشارك في ذوي العالقة  مجموعة أوسع من فعندما تتفهم. لضباط اإلتصال
 تدرسعندما . خاذ القراراتنوعية إتتتحسن وضابط اإلتصال العبء على ض خفينالرئيسية، 
يقوم ضابط  أو توصي بأن( ه عليقتصدومن ثم  امشروع من ذوي عالقة ةمثيلية واسعتمجموعة 
ت سق مع السياسابأنه متو، االأن المشروع يعتبر فعإلى واضحة إشارة  ذلكفإن ، )ذلكب اإلتصال 

فإن خر، آم بكالو -طة األخرى  للمبادرات الحالية أو المخطلواألولويات الوطنية، وبأنه مكم
  . للمشروعن الملكية الوطنيةع ا واضحال تعبيرشكيهذه الظروف  ضمنتصديق ال
 
 الوآاالت باإلضافة إلىيجب على الوآاالت المطبقة للمشروع ، ليةعافهذه العملية بيسر وكي تسير ل

 تهارآاشموضابط اإلتصال مفاهيم المشروع إلى إنتباه جلب ضمن لمرفق البيئة العالمي أن ت المنفذة
 ةأيلتعاطي مع  للمناقشة ولا آافيا وقتما يتيحرة نسبيا، مرحلة مبكالوطني في مع لجنة التنسيق 

ضباط التي يواجهها في أآثر األحيان في تخفيف الضغوط هذا يمكن أن يساعد .  قد تنشأ عنهامخاوف
د تقنيا معقأو / و إبداعيمشروع  علىتصديق من أجل ال، وطني أحياناالتنسيق اللجان  اإلتصال، أو

 .في عليهاكالع طالاإل من دون لة قصيرةمهضمن 
 
 

 في أوغنداالوطنية  المرفق اإلداريةلجنة تعميم 
 

الوطنية  المرفق اإلداريةلجنة قتصادية اإلتنمية الط ويخطالتفي وزارة المالية، يدعو ضابط اإلتصال 
 في ادوليلة مموالنشاطات ال كس الترتيبات المماثلة لتنسيق آلترتيب مؤسساتي يعلإلجتماع ضمن 

 لقد تم إنشاء بنى. ةفصلمن  مشاريع أن تكون بدلةميزانيللق على نحو متزايد آدعم التي تتدفوأوغندا، 
. )األيدز( السيدا والنوع اإلجتماعيمثل البيئة، العامة قضايا ال حول، خصوصا جيدةتنسيق رسمية 

 المرتبطالقطاع سقة مع أن تكون متوحكومة من قبل ال مدعومة المرفق أن تكون نشاطات على جميع
 إلتفاقيات البيئية الدولية المختلفةعلى ضباط إتصال الذا ؛ بهانة متضمو "مكافحة الفقرخطة عمل ب"
ر ي تطوخالل "مكافحة الفقرخطة عمل " في ةروذآالماألولويات الوطنية   يأخذوا في اإلعتبارنأ
 .للمرفقمحتملة المشاريع ال

 

 عالمي أوسع وأعمقجعل فهم وتقدير مرفق البيئة ال
 

التنسيق  في إشراآهموالمتعددة ن من القطاعات يتقنيالن يفموظالأو /  السياسة الكبار ويعناجمع صإن 
 خالل مشارآة، ه وسياساته وبرامجالمرفقهداف ألفهم أعظم الوطني للمرفق قد ساهم في بناء ت
. المرفقمتعلقة بالرات  التطوولح معلومات قونلتآانوا ي بينما راءهؤالء األفراد في التجارب واآل

ن إشتراآهم في هذه الناتجة ع ةم الشخصيارب التعل تجأهميةعلى  د أعضاء لجنة التنسيق الوطنيأآ
 لجهودل، وهوبرامجالمرفق سياسات وللقضايا البيئية العالمية، ل عمقب فهم ماآتسا وذلك عبرالعملية 
  أون إلى قطاعاتهم،وعندما يعود هؤالء المشارآ. ياهذه القضامع  من أجل التعاطي في بلدانهم القائمة
 هذه المعلومات مع ةشارآلمأفضل تجهيزا يكونون  .. الخ الخاصة بهمبحوثالمعاهد أو ، همأقسام

 . وأآبرجمهور أوسع
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 في آولومبيامرفق البيئة العالمي  عمل إيضاح آيفية
 

ومرفق البيئة ، البنك الدوليو، اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة ، بدعم من نشر ضابط اإلتصال العملي
 على هعيوزوقد تم ت  المرفق للمشاريعختيارإل المعايير الوطنية حول 2000  العام فيا، آتيبالعالمي

ع؛ يرالتقديم المشالمرفق ؛ معايير حول مرفق البيئة العالمييحتوي الكتيب معلومات . نحو واسع
لمعايير الوطنية لتقديم اإلقتراح؛ آليات التنسيق الوطني؛ متوفرة؛ دورة المشروع؛ االلتمويل اأنواع 

 .المرفقفي مشاريع القطاع العام  وينواطنوإشتراك الم
 
 

  تحسين تدفق معلومات ذوي العالقة المتعددين وإتخاذ القرارات
 
 :تدفق المعلوماتمن ة أنواع عدالوطني لمرفق البيئة العالمي تنسيق ال آليات تلسه
 
 بقضايا البيئة ةقتعلالمالقطاعات الرئيسية في آافة  العاملةوالمؤسسات صال ضباط اإلتبين  •

 .تهااريزالتي تمت  البلدان في جميع االعالمية، آما آان واضح
 
مع  فاعلمعلومات بشكل دوري أو تتعاون بشكل ال التي ال تتبادل الرئيسية المعنيةوزارات البين  •

 هي الحال، آما المجاالت المحورية األخرى للمرفق  في القطاعات األخرى أوةملاعالالوزارات 
ل هتسم للجان التنسيق الوطني الخاصة بالمرفق تفاعالت ضمن سياق  إن ال.  الصين وبولندافي

 إلى أدت أيضا هالكنو عليها،موافقة البأو المرفق بمشاريع مرتبطة  عمليةقضايا فقط في حل 
 . لوالهالم تكن لتحصل جديدة من التعاون التي نطاقات

 
 المنظمات غير ةرآاشمبالرغم من أن . حكوميةال الحكومية والمنظمات غير الوآاالتبين  •

 أظهرت، بإستثناء بوليفيا،  نسبيا الوطني آانت حتى اآلن محدودةحكومية في لجان التنسيقال
 ضمن ،بشكل واضحة التابع للمرفق، منح الصغيرال الوطنية لبرنامج اإلداريةتجربة اللجان 

صناعة  في هيئات ةمشترآال ةرآاشالم أن ،بالد مختلفةالمتعددة  في سياقات جموعة من الم
 الحكومية الهيئات بين ينمتبادلالتقدير الهم وافتللأفضل بناء في تقرير السياسة يمكن أن تساهم و

 .حكوميةالوالمنظمات غير 
 
 دور لعبالوطني الذي يصندوق البيئة ل محددةمهمة أوسع بشكل معلومات النشر  ت عمليةآان •

والتي  ،التي تغطيهحكومية المنظمات غير ال في حين آانتفي بولندا، ضابط اإلتصال العملي 
العاملة حكومية ال غير ات المنظمعدد منمعلومات إلى النشر ت ، لجنة التنسيق الوطنيضمنتخدم 

 .في بوليفيا
 
 العديد من البلدان مع تحولمة جدا ة مه مع اإلدارات المحليمعلوماتال ةشارآمصبح تحتمل أن ي •

 الهيئاتبين المرفق في مشاريع هتمام اإل إزدياد ما يؤدي الى ، ةمرآزيغير  اآليات حكمهجعل ل
 .ينحكوميال غير اة وشرآائهالحكومية المحلي
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أهمية حوار لجنة التنسيق الوطني في على  ا بشكل خاص بوليفيا وبولند ذوو العالقة فيأآد •
 .اق العامنفاإل بالمتعلقةيادة شفافية إتخاذ القرارات زفي المساهمة 

 

 في بولنداآضابط إتصال عملي صندوق البيئة الوطني 
 

في  " البيئةمن أجلدين ال"والتي هي مرفق ، دور ضابط اإلتصال العملي EcoFund مؤسسة تلعب
 وزارة من ق هوللمرفالتنسيق الوطني لجنة س يترأالذي  ضابط اإلتصال السياسي ، بينما ولنداب

 على 2000 لتكون ضابط اإلتصال العملي عامها نيعيوتم ت EcoFundمؤسسة  تعتطو. الخارجية
من  2001 و2000 لمرفق عاميا من أمانة $8,500 ميزانية EcoFundإستخدمت .  طوعيأساس
تي تم الالنتائج حول   منشورإعداد) 2(في بولندا؛ المرفق مشاريع لر قاعدة بيانات يطوت) 1: (أجل
العملية برامج الحول  ونشر معلومات ةترجم) 3(؛ المرفق مشاريع المكتسبة منس ودرال وهازانجإ
 .عيرا المشلمقترحي مساعدة تقنية تأمين) 4(؛ للمرفق ةجديدال

 
 
 
 

 الصين المرفق في مكتب 
 

أيلول في ة اإلدارة الرسمية لحماية البيئوزارة الشؤون اإلجتماعية وهذا المكتب من قبل تم تأسيس 
 اإلتفاقيات الدولية ضمنبشكل أفضل  هامسؤولياتتتحمل ودورها الصين لتلعب  "2000) سبتمبر(
 تحت إشراففين تقنيين أربعة موظحاليا  هذا المكتب تضمني". المرفقمشاريع ل أفضلبإدارة و

 بنشاطات ةقعلمتال اتقدربناء التدريب وال و،معلوماتال في التنسيق ونشر أساسيالعب دورا ويمدير، 
 هإجراءاتو المرفق ياساتس آبيرة بمعرفةر وطّومرور الوقت مع مكتب قدرته الهذا ع وس. المرفق

 :ليما يذ ينفوقام بت ،به ةصاخاللغة الو
 
اإلتفاقيات البيئية الدولية، ب  الخاصةباإلضافة إلى تلكالمرفق درس إستراتيجيات وسياسات  •

المرفق على اإلنترنت من  موقع باإلطالع على يوم تب آليبدأ المك. حكوميةالردود الح اترإقو
الوطنيين حسب على ذوي العالقة  توزعترجم وت تيلتطورات الجديدة، الأجل التحقق من ا

 .الحاجة
 التي عيراوتشجيع المش المشروع أهلية حولع المحتملين يرامن مقترحي المشالتساؤالت  جمع •

 .ة وواعدةلبدو مؤهت
 .الحاليين والمحتملين حول القضايا المرتبطة بالمرفقوميين الشرآاء الحكب يتدر •
 .والتقاريرة الماليميزانية الإعداد  في المشاريعتدريب مكاتب إدارة  •
الوصول إلى قوائم أسماء سهولة  ذلك ما في وتسهيل تبادل المعلومات بين المشاريع، بتعزيز •

 .منفذةت الوآاال مع ال اإلقتناءوخبراتفضل األوالممارسات الخبراء، 
 .المرفقوثائق إلجتماعات مجلس  الإعداد •
 .ع الدوليتالوطنيين والمجمذوي العالقة في الصين إلى المرفق المتعلقة بمعلومات النشر  •
 

 في إسناد وحدات إدارة المشروع الفردية، التي ا مهماعب دوريلالصين المرفق في مكتب أن يظهر 
، خصوصا الوآاالت المنفذةأو المرفق إجراءات خبرة في  القليليفي أغلب األحيان  افوهموظيكون 
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المختلفة باإلضافة المرفق ع يرامكاتب إدارة مششهدت  .اإلقتناءعملية ميزانية وال بإعدادفيما يتعلق 
 ما أدى الى الصين، المرفق فيمكتب مع  تفاعالت منتظمة ةع الوطنييرالمشل ةذنفالموآاالت الإلى 

 إطالعان ؤمتفي حين آانت  هاوإجراءات الوآاالت المنفذة والمرفق ت سياسا حولمعلومات ثمينة 
 .أفضل الخبراءباإلضافة إلى ،  األنسبذات العالقةالممارسات والتجارب على  مااه

 
 

 تسهيل اإلشتراك األوسع في برمجة مرفق البيئة العالمي
 

خاذ في إتقة المشمولين ذوي العال نطاق مهمة لتوسيع ةفرصالمجال لالتنسيق الوطني  لجان فسحت
 هيئات تشكيلة واسعة من ال المذآورة هنا اللجانآلن تتضم .المرفق بنشاطات المرتبطةالقرارات 

 اتمنظماللقد آان إشتراك . ةيث سياسابحمنظمات أ وتقنية منظماتالحكومية الوطنية باإلضافة إلى 
  تسهيل حوارالناتجة عن  المكاسب بوليفياأظهرت  في بولندا وأوغندا، بينما احكومية محدودالغير 
 .التشارآية العمليات المرفق حول مع سياسات اسقمتيكون حكومية ال غير ات المنظمفي ما بين أشمل

 
 المرفقتطوير مشاريع فاعل من أجل في بوليفيا الفرص بشكل حكومية المنظمات غير ال تقتنص

حكومية ومنظمات ال غير اتمنظمن الن م شبكتيةرآاشم ها عبرليسهوالتي تم تالمتوسطة الحجم، 
 للحوار بين فسحة تأميناللجنة لتم تأسيس هذه . الوطنيةالمرفق  لجنة فيخرى األمدني المجتمع ال

عالقات الوافة، شف وعلنيةالمشاورات واضحة، حيث أن  ،كوميين متعّددينححكوميين وغير فاعلين 
 . وجهات نظرهماءبدإ إذ يمكن للجميع مكنةمعارضة مالآما أن أفقية، 

 
 مستوى علىوسع األ ةرآاشالمتشجيع المؤهالت الالزمة من أجل التنسيق الوطني  لجان لدى
فق  موسع متإستشاراتبرنامج بعد إآمال قترح متمت الموافقة على مشروع في بولندا ف. مشروعال

نقص في بسبب التنسيق الوطني لجنة عليه من قبل الجميع بعد أن آان تم رفضه سابقا من قبل 
 .ستشاراتاإل

 
 

  في بوليفياة الواسعةرآاشمال
 

الفئة األولى  شمل اللجنة؛ تفي تقريبا من الممثلين الحكوميين وغير الحكوميين ساوتهناك تمثيل م
 المنظمات غير تشمل فئة الثانية، والبالمرفق ذات الصلة المجاالتي الوزارات المختلفة التي تغط

 ينممثلالمرفق لجنة ن تتضم. األآاديمية، والقطاع الخاصالهيئات و،  ةيقاعدالمنظمات الحكومية، ال
 اإلستثمار العام إدارة؛ ضابط اإلتصال العمليالموارد الطبيعية والبيئة، إدارة : المؤسسات التاليةعن 

الطاقة إدارة ؛ وزارة العالقات الخارجية؛ ضابط اإلتصال السياسيوالتمويل الخارجي، 
  (LIDEMA)ة بيئعن الدفاع الإتحاد سمكية؛ الثروات الماشية، والزراعة، ال رةإداوالهيدروآربون؛ 

 منظمات العمل اإلجتماعيلوطني التحاد اإل ، ) منظمة30 ضمت غير حكومية  شاملةمنظمة(
)(UNITAS ) ؛ معهد )حكوميةالمنظمات التنمية اإلجتماعية غير شاملة تنضوي تحت مظلتها مؤسسة
، CEPB) (  بوليفيااألعمال فيل ارجإتحاد   ؛)UMSA( ة سان أندريس، البازجامع، ةيبيئالم وعلال
الوآاالت و؛ (CIDOB)   األصليين لبوليفياالسكانإتحاد  الوطنية؛لصناعة ا بأحد أعضائه، غرفة المثم

 .نبيآمراق) ، البنك الدوليبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي (المنفذة لمرفق البيئة العالمي
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 :عضاء اللجنة ألبالنسبة
تعدد ذوي  الحكم ويةلوالقطاع البيئي بشمفيه ز ميت وقتفي مرفق البيئة العالمي لجنة تم تأسيس  •

 والمجتمع المدني الحكومةتضمن آل المرفق الذي ي نموذج لجنة إن. عيرامشاللجان العالقة في 
 ذلك ا فيمعتبر ضرورية في العملية، بت القطاعات التي آلإذ أنه يشمل  اعتبر مثاليي

ع محترمة يراالمشعلى موافقة ال قرارات اللجنة حول  األعضاء أنأعلن. اصيين التقنييناإلختص
 .من قبل الحكومة

لجنة الأعضاء فق واعلى أية حال، . تهارادإأحيانا  صعبت، اوتنوعهالمرفق  لجنة بسبب حجم •
على حد والمراقبون ، ويعتبر األعضاء هاوترآيباللجنة  نموذج المصادقة علىباإلجماع على 

 . إلى حد بعيدالةوفعجدا تقنيا سليمة اللجنة سواء أن 
. شعارمجرد  ليس ا هذبأنوقد تم التشديد  –الة ماية الفعالحضرورية جدا من أجل  ةرآاشإن الم •

تبادل ل إتاحة المجال – ةحقيقيال ةرآاشالمضمان يكون مسؤولية اللجنة يجب أن من  اجزءإن 
 .ما يليهاآل والتصميم مرحلة  ذمنالمرفق ع يراإقتراحات مش  في– ةعالمتنوالمعلومات وآلراء ا

 
 

 المورد الرئيسي ألعضاء مجلس مرفق البيئة العالمي
 

 ينمتحمسعلى يد ضباط إتصال المرفق ال إنطلقتقد هنا المذآورة بعض آليات التنسيق إن 
 في ذلك الوقت هم أيضا آانوانيين لكنلوطذوي العالقة اإحترام ب يحظون فقط الالذين  جدا ينملتزمالو
 /ضابط اإلتصال ن عضويةيبدو أ. مرفق البيئة العالمي مجلس فيمتعددة البالد ال دوائرهم ونلمثي

، على ابولندا وأوغند  العملية الوطنية فيتط نشقدالمرفق  مجلس فيالتنسيق الوطني  لجنة رئيس
ساعدت آّل لجان . عملية دولية أآبرمن  انوا جزءهم آاحقا بأنأعضاء اللجنة شعر حيث سبيل المثال، 

  فيليابالتر المواقع ويطووتقضايا ، ال مراجعة المرفق فيعضو مجلس /بط اإلتصالاضالتنسيق 
 ونشر نتائج هذه شرح في ا هامادورت  وبعد ذلك لعبالمرفق، إلجتماعات مجلس ادستعداإل

 .اإلجتماعات
 

 ع يراتسهيل مراقبة المش
 

بعض آليات فإن المباشرة، ضابط اإلتصال ليست مسؤولية  مشاريع المرفقراقبة تطبيق مفي حين أن 
 علىآخر  دليالما يضيف مراقبة، الجهود خذت المبادرة إلطالق تأالمذآورة هنا التنسيق الوطني 

 .مشاريع للالوطنية ملكية ال فيإلتزامات هذه اللجان 
 

 إجتماعات  خاللشروحات اللعرض ةوطنيالمشاريع للالمنفذة الوآاالت دعوة نت هذه المبادرات تضم
 حولوتقارير مشاريع موقع الإلى زيارات ن تتضمسنوية عمل ورشات إقامة ، )بولندا(لجنة التنسيق 
، وإستعراض شامل )آولومبيا(بإنتظام مشاريع  التنفيذ وضع مراجعة، )أوغندا (جاريةالمشاريع ال

 في آبير التنسيق في بوليفيا وبولندا إلى إهتمام تالجنأشارت ). الصين (لمجمل أعمال المرفق الوطنية
 .دروا الما في قيودتا، بالرغم من أنهما واجهماتوسيع دور مراقبته

 
تقارير المنفذة وعلى وآاالت المراقبة على  منتظم لديها إطالع أن يكون على أنها توددت اللجان شد

 إلتخاذ قرارات ا ضرورياعلى أداء المشروع تبدو مكون ألن التعليقات اإنجازهما بعد مشاريع التقييم 
 .ع المستقبليةيراإقتراحات المشعلى ق يصدالت
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آيد على أن أالت في أيضا ساعدها تولكنفقط مسؤولية الوطنية تزيد من ال الهذه جهود المراقبة 
 المطبقةالة وآال يتعدىمتناول جمهور أوسع  في هي ،المشاريع التقدم الذي أحرز فيآما  ،األهداف

المنفذة ذات العالقة التابعة  الوآالة، واتوزارال ضمن إحدى نسبيا ة صغيردائرةالتي قد تكون و، لها
فإن  المشاريع الحالية، نفيذ تفي ما يتعلق في نظرات أعمقها ديتنسيق لال لجان  أنوحيث. للمرفق
 .أوسع وأشملإطالع  على مبنيةالمشاريع المستقبلية يجب أن تكون على تصديق الل حو اقراراته

 
 

 وطني وضباط إتصال تابعين للمرفقالتنسيق المن قبل لجان مرفق البيئة العالمي  مشاريعمراقبة 
 

إجراء والمحرز م  التقدنبإنتظام عالتبليغ  ةالوطنيمشاريع للالمطبقة الوزارات يجب على : الصين
 اتجتماعإلفي أغلب األحيان ل) إلتصالضابط ا(وزارة المالية تدعى آما ، هاإنجاز ما بعد اتتقييم
الصين المرفق في وزارة المالية ومكتب  آل من قام 2004في .  بارزة أخرىمناسبات وةالسنوي

المرفق ع يرا مشفعالية أحدحول وطنية األولى الدراسة للقيام بالخبراء مستقلين   بدعوة)المذآور آنفا(
 .قييم بشكل دوريهذا التتكرار توقع  من الم). النتائجانتظارب(
 

اللجنة الوطنية  عند إطالق 2001عام في من قبل المرفق  تينمهمعمل  تيورشتم إجراء : أوغندا
 إلطالع وطنيحوار العمل الالحالية وورشة  المرفق مشاريعمجمل مراجعة : التابعة للمرفقلإلدارة 

تم ذلك، نتيجة ب .رفقلماتمويل ضمن  ةمتوفرالفرص الجراءات واإل النشاطات وعلىذوي العالقة 
لمراقبة نشاطات اللجنة الوطنية لإلدارة من قبل المرفق مشاريع لمجمل مراجعات سنوية القيام ب
قبل  تقنية من ةولقاءات توصياللجنة  من قبل أعضاء مشاريع موقع الزيارة  ذلك بما في، المرفق

 .لعالميمرفق البيئة ا/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ل اإلقليميالمنسق 
 
 

 إدامة الحوار البيئي العالمي
 

 حولإبقاء الحوارات الوطنية على  في المساعدة ادورا حيويا واضحمرفق البيئة العالمي يلعب 
  منظمة أخرى ألية دور ال يمكن وهذا ات،لمعونتتلقى ا يفي الدول التقائمة القضايا البيئية العالمية 

 ساسيةالمساهمة األإلى ا تهاريزالتي تمت البلدان عالقة في  اشار ذوو ال.في الوقت الحاضره لعبتأن 
 الحوار البيئي إبقاء هذاالمساعدة على في  ،أو آليات مماثلة ،التابعة للمرفقالتنسيق الوطني للجان 
، ىخرأ محصورا في مجاالتوطني التي قد يكون الترآيز الفترات ال، خصوصا أثناء  قائماالعالمي

 .ية أو السياسيةمثل األزمات اإلقتصاد
 

  اإلنتباه على المخاوف البيئية العالمية في بولنداترآيز
 
 نشاطات اللجنة ساعدت على رفع بأنفي بولندا التابعة للمرفق  يلوطناتنسيق الد أعضاء لجنة أآ

حول اإلتحاد مفاوضات بولندا  آانتتضمن القضايا العالمية أثناء فترة يالحوار البيئي الوطني ل
 .خرىاألعتبارات اإل آافةعلى تغطي األوروبي 
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 تسهيل الصالت باإلتفاقيات الرئيسية 
 

ت البيئية الدولية إلتفاقياالتابعة للمرفق ضباط إتصال االتنسيق الوطني لجنة ن تضمتفي أوغندا، 
محتملة ع يرامفاهيم مشأفكار ل تقديم تهاة مسؤوليلجنة فرعيس أري ؤالءهواحد من  الرئيسية، وآل

 الصالت بين الخطط عزيزتهي في آولومبيا  اتولويإحدى األإن . هاكاملإلى اللجنة بق للمرف
 .المرفق آولومبيا لتمويل باتلوط ت اإلتفاقيانفيذوالبرامج الوطنية لت

 
 

 باإلتفاقيات في أوغندامرفق البيئة العالمي ربط 
 
، تفاقية التنوع البيولوجي إليينالحكومضباط اإلتصال التابعة للمرفق التنسيق الوطني لجنة ن تضمت

 كل منها والتي ل، إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحروميثاق اطار عمل االمم المتحدة لتغير المناخ 
 اللجنة الوطنية لإلدارة من أجلإلى المشاريع ة و حتملمالفكار األ  الفرعية الخاصة التي تقّدم آلالجنته

الملوثات ضابط إتصال إتفاقية التنوع البيولوجي و دور يئية الوطنية اإلدارة البتلعب هيئة. النظر فيها
دور ضابط  بيئةالراضي واأل وهاي قسم علم األرصاد الجوية في وزارة المويلعب ؛العضوية الثابتة

تفاقية األمم المتحدة لمكافحة إلبالنسبة أما ، و عمل االمم المتحدة لتغير المناخميثاق اطارإتصال 
ي تحيوانية والثروات السمكية الالصناعة الوزارة الزراعة، لها   دور ضابط اإلتصالفتلعبالتصحر 

التنمية  مديرية في حين أن ،المتعلق بتآآل التربةالمجال المحوري للمرفق أيضا مسؤولة عن هي 
جنة تقوم الل. لمياه الدوليةقضايا الهي ضابط اإلتصال بيئة الراضي واأل وهايوزارة الم بإشراف ائيةالم

 .إشراف ضابط إتصال مرفق البيئة العالميتحت جميع العملية التنسيق بين بالوطنية لإلدارة 
 
 

 
 أهداف مرفق البيئة العالميباإللتزام المشترك 

 
التابعة التنسيق الوطني لجان في عين أهمية مساهمة األعضاء المتنو التشديد على لقد سبق وتم

، نة الوطنية لإلدارة الخاصة ببرنامج المنح الصغيرة التابع للمرفقاللجبنية شبيهة ببنية هناك . للمرفق
هم بعض األفراد في بوليفيا وبولندا وأوغندا إن ؛ في الحقيقة، ا بلد70تعمل حاليا في أآثر من وهي 

اللجنة الوطنية لإلدارة باإلضافة إلى المذآورة هنا  التابعة للمرفقالتنسيق الوطني لجان  فيأعضاء 
 في  بعد العملحيزفي وضع البرنامج لم يبرنامج المنح الصغيرة آما أن  في ة مشارآيرغالصين (

 ).آولومبيا
 

 من المنظمات غير ذوي اعتبار وخبرة ا فرد15الى  5من عادة تتألف اللجنة الوطنية لإلدارة 
 خرىاألمدني المجتمع المنظمات باإلضافة إلى علمية، الآاديمية واألمؤسسات والحكومية، ال
. تكون دائما ممثلةحكومات فإن الحكومي، ال من القطاع غير تكونبالرغم من أن األغلبية . حكومةالو

دون ة في اللجنة الوطنية لإلدارة من رآاشبأن تكون الملبرنامج المنح الصغيرة رئيسية من المبادئ ال
اللجنة الوطنية ة أثبتت آلي. مشاريع نفقات السفر لزيارات موقع الها تغطيأنعلما ، ماديتعويض 

 13  السنوات الـخاللبرنامج ال تطوير ويسياسالتوجيه ال في إختيار المشروع ولإلدارة فعاليتها
آخر أظهر .  الطلبات الكبيرة على أعضاء اللجنةتكثر عندما، حتى  برنامج المنح الصغيرةجداوتل

ر ب أآاون إعترافيستحقرة اللجنة الوطنية لإلدا أعضاء بأنلبرنامج المنح الصغيرة تقييم عالمي 
عبر  ألعضاء اللجنة هنينشاطات التطوير المأآبر في  اإستثماراقترح طوعي المهم وتلدورهم ال
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من خاذ القرارات عملية إتإن . 4ولبرنامج المنح الصغيرة ومرفق البيئة العالمي لهم ةفيدوسائل تكون م
ر على حوارات السياسة الوطنية أثدارة في اللجنة الوطنية لإل ينمتعددقبل مجموعة من ذوي عالقة 

في  السياسة يعناصإلى  مشاريع لالخبرات المكتسبة لنتائج وخاصة عبر إظهار بشكل واضح، 
 فيالتابعة للمرفق التنسيق الوطني تأثير لجان ن عواضحة رغم أن هناك أمثلة قليلة . ةالحكوم

 .و آبيرةتبد التأثير هذا إمكانية  فإن حكومية مباشرة،السياسة ال
 

 بالنظام البيئي الوطني في آولومبياإندماج مرفق البيئة العالمي 
 

تلعب  حيث، "النظام البيئي الوطني"في  اهومبادراتمرفق البيئة العالمي لجنة إندمجت في آولومبيا، 
نشاطات، المعايير، ال في جمع السياسات، ياقي تنسدورا) ضابط اإلتصال العملي(وزارة البيئة 

 لدستور وقانونا فيالواردة ة  البيئيالمبادئتطبيق بسمح ي األمر الذي ،برامج، والمؤسساتال، واردمال
 من الوزارة، الشرآات اإلقليمية المستقلة ذاتيا، "النظام البيئي الوطني" يتكون.  البيئي1993 عام

 .ة بهاطرتبالموبالوزارة لة مسجالث ابحاألمراآز ، و)محافظاتبلديات و(الكيانات اإلقليمية 
 
 

 التي يجب تفاديهاالعقبات 
 

 تغيير موظفي ضباط اإلتصال يعيق اإلستمرارية 
 

مرفق   مجلسألعضاءالتنسيق الوطني لجان الدعم األساسي الذي تؤمنه لقد سبق وتم التشديد على 
ين من هؤالء األفراد الرئيسيإنتقل ما أن ، ينفي آلتا الحالتولكن  .في بولندا وأوغنداالبيئة العالمي 

  نسبة فوري فيتراجع ظهرحتى  أخرى، دولةإلى المرفق مجلس تحول م توضابط اإلتصال دور 
فإن  بولندا وأوغندا،  من يعاد في آليمكن أن هذا الزخم هناك إشارات بأنرغم أن .  في العملالزخم

فقدان ؤدي إلى يمكن أن يما لقيادة، ار ييتغ عندة يس ضعف آليات التنسيق غير المؤسظهرهذه األمثلة ت
 .ستمراريةعلى اإل في حال عدم المحافظة أيضاالذاآرة المؤسساتية 

 
المرفق مجلس في عضاء الدول األ اإلتصاالت بين وجوب تعزيزأيضا  الحالة اتتجارب دراس تبين

التابعة التنسيق الوطني لجنة ، أعضاء على سبيل المثال. ها ودعماائرهووالبلدان األخرى في د
، باإلضافة إلى البعض من )ماعدا الصين(البلدان في جميع عضاء فريق الدراسة أ إلتقواين الذللمرفق 

، "وارد الموزيعتعمل إلطار "لمرفق اتبني عملية ب على إطالع مسبق وانوكلم ي، ضباط اإلتصال
 .خالل السنوات القليلة الماضيةالمرفق ة ضمن  المناقشة الحادقيدالذي آان 

 
ة تغييرات في الحكومة  عدأن تتعاطى بنجاح مع ،عشرال سنواتال ذاتاللجنة عت إستطافي بوليفيا، و
في البالد،  للتغير السياسي بسبب السياق العام. ليلة الماضية أثناء السنوات القط اإلتصالاضبفي و

والبيئة في السنتين الطبيعية  واردالملشؤون ر يوزالب ئنا والمستدامة يةنمتر اليمن وزآل  تبدل
عملي في إدارة التصال اإلضابط قدرة  في  الحاصليشير هذا إلى التأثير.  ست مراتضيتينالما

 .المرتبطة بالمرفقمور األ وتنسيق
 

                                                      
   :2002 – 1999مرفق البيئة العالمي، تقرير التقييم المستقل الثالث لبرنامج المنح الصغيرة التابع ل: أنظر 4  

http://sgp.undp.org/download/SGP3IE2003.rtf 
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الخبرات من عدم تمكنهم من اإلفادة من جدد قلقا  ضباط اإلتصال العمليين الفي بعض الحاالت، أبدى
 .لتسهيل إستمرارية اللجنةوالمعرفة المتراآمة 

 المواردى علقيود ال
 

شخاص أهم  األعضاء أنحيث  ةالكلفبعض التابعة للمرفق التنسيق الوطني لجنة عضوية  تفرض
من الصعب جدا لذا . ىخرأ  بأشياء آثيرةيامقال بإمكانهموعلى وقتهم  آبير طلب وتحتن ومشغول
 في يرين وجهدا آباوقتات جتماعاإلق قبل ائوثالمراجعة وتتطلب لجنة؛ الإجتماعات   أوقاتتحديد

. إتفاقإلى أي توصل ال قبل عموماقة معموجتماعات مناقشات طويلة اإل آما تتطلبأغلب األحيان؛ 
ما ، ةطني هام وفعال في مجمل أعمال المرفق الوإستثماربهؤالء األفراد وأرباب عملهم  قوميلذا 

 .ةآبيروطنية  عينية مساهمةيوازي 
 
ص  على أن تخصة قادرمن مرفق البيئة العالمي والتي هيالتي تتلقى المساعدات دول الهي  جدا ةقليل
أن  وجدت هاارتيزالتي تمت آل البلدان . اعهيرامشمجمل تنسيق أو إدارة من أجل مالية ال دروامال

مفيدة جدا المرفق أمانة قبل  من ةمتوفرال$  8,500التي توازي  ةالسنويضابط اإلتصال ميزانية دعم 
 هذه األموال خدام إستتمفقد . ضآلة هذه المبالغ، بالرغم من محافظة عليهاالوتنسيق الآليات في إطالق 
مراقبة إلى مواقع زيارات الوالتواصل ومواد العمل، ورشات   ذلكبما في النشاطات، لعدد من
تخصيص ، في أغلب األحيان ليكون من الصعب جدا، آان هأن ضباط اإلتصال ع، والحظيراالمش
 مشاآل أغلب البلدان بلغت عن لكن. غراض من الميزانيات الوطنية لهذه األالمماثلل يوتمال

 فتراتب تتطلآانت في بعض الحاالت وهذه األموال، واجهت عملية الوصول إلى بيروقراطية 
حد أهداف برنامج دعم أ  إن.من اجل حلهاآبار رسميون ن ومسؤوليقضيها إستثنائية من الوقت 

 يتعاطالهو  ،المرفقمؤخرا من قبل طلق الذي أوثر شمولية أآالذي يعتبر  ،الجديدط اإلتصال اضب
 5 . مثل هذه القضايامع

 
 إجراءات مرفق البيئة العالمي تواصل إحباط ذوي العالقة الوطنيين

 
 تعكس مخاوفالذين تمت مقابلتهم حكوميين الالحكوميين وغير لقد أبدى عدد آبير من ذوي العالقة 

التعقيد الغير ) 1(المرتبطة بالمرفق، وهي تقييمات الدراسات و المنتعليقات من الكثير ما رشح من 
 وزيعتفي  اإللتباس الحاصل) 3(ه، وات مصطلحصعوبة فهم واستعمال) 2(، للمرفقضروري 

، والمتوسطة الحجمالكبيرة  المختلفة وبين المشاريع المجاالت المحوريةبين و دول بين الدرواالم
 .وعدم شفافيته

 
صفة الأصحاب العالقة ذوي  البعض من هذه المخاوف بجمع لتعاطي معلجان التنسيق الفرص ل قدمت
 فرصة مهمة بارهاعتباهذه اللجان، مع  إيجابي نفيذ بشكل وآاالت التتجاوبت. كبيرةال ةتمثيليال
 .توفرهيمكن  قد تكون أفضل ما لملكية الوطنيةلتمثيلية   مجموعة– مع صلالتواو –إلى لوصول ل

 

                                                      
 : جل المزيد من المعلومات عن برنامج الدعم الجديد هذا، أنظرمن أ  5

http://thegef.org/Documents/Council_Documents/GEF_C25/C.25.9_Elements_for_Strengthening_National_Focal_Points.pdf 
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طويلة المرفق هي بمشاريع المرتبطة اإلجراءات على أن تأآيد ذوي العالقة الالعديد من واصل ي
ة وآالال  وأحيانا ضمنالوآاالت المنفذة معايير بين ال/ نصح إختالف الالمشاآل هذه ن تتضمو .دةومعق
 إعادةوري من الضرأو أهمية النتائج مشاريع لم تعد ذات عالقة أو تتضمن  ، أو أن)الصين (ذاتها

مصداقية أو لل غياب تامو أ) بولندا(حجما صغر األمنظمات ال عزيمةط يثبأو ، )الصين( هاميصمت
 ).جميع الدول(حماس ال
 

 المرفق  في ة الكاملةشارآمن أجل المد في أغلب األحيان وار والمات القدرءبناهناك حاجة إلى 
 ، الصينآما فعلت ات القدرءتثمارات في بنااإلستقوم ب البلدان أن  آل بإمكانه، وليساتبسبب تعقيد

قدرة لتطوير ذوي مواطنين وجود قلة لي بوليفيا من ذوي العالقة ف يدعدالأسف . على سبيل المثال
 ه وإستراتيجياتهومفاهيمالمرفق وتوضيح لغة " ترجمة"ن على يوقادرالمرفق  مشاريع إقتراحات 

الموارد الكافية لتوزيعها بوليفيا ال تمتلك . البالدفي الوطني سياق ال ضمن يهاتبن يصبح باإلمكانلكي 
قدرة بعض أعضاء لدعم ضابط اإلتصال آما أن  ين للمرفقس المكرالوطنيينن يالتقني موظفينال على

صعب تقييم العالقة بين من اليجعل مما ،  ومتواضعة نسبيابسيطةالمرفق اللجنة فيما يتعلق بقضايا 
 أنمن بوليفيا في لجنة اليشتكي بعض أعضاء . وطنيةالولويات ألاوالمرفق  مشاريع إقتراحات 

 باإلضافة -اخلية مع القوانين الد ىنافما يت –ليزية كناللغة اإلفي أغلب األحيان في هي اإلقتراحات 
 إذا ما إخذنا يصعب تخطيها عقبة ما يشكل، ) صفحة100أآثر من  (للغايةتقنية جدا، وطويلة أنها إلى 

تشكل   هذهأنلقد تم التشديد على . متوفرة للمراجعة قبل اإلجتماعاتالالقصيرة فترات الر بعين اإلعتبا
 .اللجنةفي  ةاألصليالشعوب  ممثليل وةصصختمحكومية غير الال غير اتلمنظمل صوصا خمشاآل

 
مع ، مباشر  اتصال، أو حتى أيمنتظمإتصال  لديهاأو اللجان أن أي من ضباط اإلتصال ظهر يال 

في و. نفيذوآاالت التمختلفة مع متفاوتة و البلدان عن عالقات أبلغت. ، بإستثناء الصينالمرفقأمانة 
في حاالت يظهر أنها ف إلى اللجان، فاعل في بعض الحاالت الدعم اليذ أمنتنف وآاالت التحين أن
 . الملكية الوطنيةإلظهاروسيلة هامة  تعتبرهاال  هاللجان أو أنابوجود درك ال تأخرى 

 
.  لجنة التنسيق الوطني في أعضاء همفي آولومبيا وفي أوغندا منفذةوآاالت اللن لين المحلييالممثلن إ

ال  اتالمهمسؤولي بعض مأن بدو ي، و في اللجنةليست أعضاء منفذةالوآاالت إن الفي بولندا، 
 إلى ادعوهت وا مالئمترتأيه آما الوآاالت المنفذة ن الحكومة يفي الصين، تعو. وجود اللجنةب يعلمون

 يبدوواللجنة  من جزءالوآاالت المنفذة هي  إن ففي آولومبياأما . ا ضروريحسبما تراهاإلجتماعات 
تماما ي تدعم هو اللجنة؛ فيمراقب الوآاالت المنفذة بصفة  تتمثلفي بوليفيا، و. فيها ا قوياتأثيرلها أن 

 .هاوعمق اهترآاشمدرجة تفاوت ، رغم هاودوراللجنة نموذج 
 

 صعوبة تحقيق مشارآة واسعة لذوي العالقة
 

لذوي ومشارآة إستشارات أعلى نسبة في بوليفيا  تحصلالتي تمت دراستها البلدان جميع بين من 
 ألسبابوذلك لة وسهبهذا  البلدان األخرى إنجاز تستطعلم  .التنسيق الوطني التابع للمرفقفي العالقة 
 بالرغم من أن مشاريع ال مستوى علىوسع أ ةرآاشمتشجيع جاهدا  حاولت الوآاالت المنفذة . ةمختلف

 هناك  حيث أن ذلكفهميمكن ت الحاالت في بعض ف. مستوى التنسيق الوطنيالصورة تختلف على 
حكومية المنظمات غير المعلومات إلى ال نشر هانامكبإي ت الحكوميةال المنظمات غير شملحاجة ل

 بعض تبرتع.  دائماةسهلعملية المنظمات المناسبة ليس يجاد إحيث أن خرى في آافة أنحاء البالد واأل
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 تلك  وبالتاليمدني،المجتمع الوليس منظمات  والبالد شعبل المثتأن فقط هي  هانامكبإ الحكومات أن
 ".تمثيليةالصفة الذات "حكومية الالصعوبة في إيجاد المنظمات غير 

 
حكومية البيئية الالمنظمات غير  ميلكون يقد فة حكوميال غير اتل المنظمدخ تلغيابالسبب اآلخر أما 
 هيي تبدال من وزارات المالية والتخطيط اإلقتصادي الوزارات البيئة  العالقات مع إقامةإلى 

 أيضا وتم إبداء المخاوف.  الصين وبولندا وأوغنداالتنسيق الوطني للمرفق فيالمحرك األساسي في 
لمنظمات غير ل خاصا اإهتمامتشكل ي توسطة الحجم، الع المتيرامفاهيم وإقتراحات المشمن أن 

 .التابعة للمرفقالتنسيق الوطني لجان كافي من العتبار اإل تتلقىحكومية، قد ال ال
 

  لجان المرفق قدرة تخطيطعلىد مرفق البيئة العالمي المستقبلية راومبرمجة تأثير 
 

 بشكل من ثم المحافظة عليهاو ،هذا التقريرالتي تمت مناقشتها في  التنسيق اتأنواع آليتأسيس يتطلب 
 بشكل شغليننمو مؤهالت عالية يذوأشخاص  الوقت والجهد من قبل في ا آبيرا إستثمار،واضح
 هذا الجهد  بأنواشعرعمليا  أعضاء لجان التنسيق آلأن مقابالتنا خالل  من ا آان واضحلقد . دائم

إستمرار المرفق أو حتى موارد  ىمستو ب ضمانغيا أنمفهوم ال لكن من. ىسدا ولم يذهب آان نافع
 . العمليةالالزم لنجاح على الجهد العامقد يؤثر سلبا  دول إلى الهاتدفق

 
عات توقرفع عدم اإلهتمام بولمرفق اتعزيز مكانة  بين الدفع لالتجاذبنتيجة آثر هذه القضية أعقدت ت
 تمويل لحصول علىلثمينة  افرصبأن ن نعوذوي العالقة مقتبعض . إلى مستويات غير واقعيةتمويل ال

ت حاوالال يقومون بم وةمقدالمآخرون تخفيض عدد اإلقتراحات  يحاول، بينما  ضاعتدالمرفق ق
اإلشارات  بدوتفي هذه األثناء .  جدا مجموعة صغيرةالمرفق ألآثر من حولمعلومات النشر ل جدية

إمكانية تمويل في ص تخاالت المنفذة بما يالوآوالمرفق  من أمانة دولالرد إلى  التي تغير الرسمية
 . في أغلب األحيانة المستقبلي متناقضالمرفق

 
 الدول حيث تكون تالحلول للحاالإيجاد  وجوبقضية التي تمت دراستها أثارت بعض اللجان 

إجراءات لجنة التنسيق خالل ور مرالدون من ، على سبيل المثال، مشاريع إقليمية  فيةشارآم
 . مثل هذه المشاريعنفيذ في تا هاماتحدييعتبر  التنسيق نفسه أن خصوصا اخوفتذا يشكل ه. ةعتادالم
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 نتائج دراسة الحالة. 4
 

  نظرة عامة
 

 في لتنسيق الوطني التابع للمرفق  الترتيبات المؤسسية لحول هذا الفصل المزيد من المعلومات يقدم
 )1 ملحق أنظرنة، ل نتائج البالد المعيلمعلومات حوللمزيد من ا. (المشارآةالخمسة البلدان 

 
 ضباط إتصال مرفق البيئة العالمي

 
آبار في رسميون ن ومسؤولهم  هاارتيزتمت  البلدان التي اط اإلتصال العملي فيب ضإن آافة

نفس المسؤول في وزارة المالية يقوم في أوغندا، . التئام اللجانفي نفوذ  وذووالوزارات المؤثرة 
في يحتل آل من ضابطي اإلتصال  و،  بدور ضابطي اإلتصال معاقتصاديةاإلمية تنالتخطيط والو

 وآاالت فضباط اإلتصال هم فيفي البلدان األخرى أما . ي وزارة الماليةفمرآزا مرموقا الصين 
 قومالذي يو "الطبيعةمقابل ن ودي"س بإيرادات ستأ صندوق بيئي وطني إستثنائياولندا لدى ب. منفصلة

في و.  بدور ضابط اإلتصال السياسيوزارة الخارجيةتقوم ، بينما اإلتصال العمليبدور ضابط 
 إدارةفي ففي بوليفيا أما ، و القائمة بذاتهابيئةالفي وزارة هو  أحد ضباط اإلتصال مقر ، إنآولومبيا

 .دامة المستيةنمت في وزارة الةبيئال
 

في هم قين في التنسيق الوطني التابع للمرفق آانوا السبا نيذاللإلهتمام أن ضباط اإلتصال مثير من ال
 في آخر  وبمعنى–أو الشؤون الخارجية مسؤولة عن المالية والتخطيط اإلقتصادي الالوزارات 

ثالثة من البلدان   في– اللجنة التئامونفوذ قوي في آبيرة سلطة ذات وزارات آبيرة بارزة نسبيا 
آكل، مرفق البيئة العالمي عائلة مع  ةقارنبالم). غنداالصين، بولندا وأو (التي تمت دراستهاالخمسة 

ضابط  مقريكون  ين حتزدادأن فعالية التنسيق بدو ي). الرسم البياني أنظر( نسبيا إستثنائيةهذه حالة 
.مؤثرة نسبياالة وقويال اتوزارال إحدىفي هو  لتئاملإلللجنة ا دعويي لذااإلتصال 
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 )للدعم دول مرفق البيئة العالمي المتلقية في(الموقع المؤسساتي لضباط اإلتصال 
 

 
 ضباط اإلتصال السياسي      ضباط اإلتصال العملي           

ةئيبلا ةرازو

نوؤشلا ةرازو
ةيجراخلا
ملا ةرازو ةيلا

هريغ ا

 
 

 السياسي المشترآين/ ضباط اإلتصال العملي           

 
 
 

 التنسيقعضوية لجنة 
 

 مماثلة من حيث المبدأ، بالرغم اأنماطالتابعة للمرفق التنسيق الوطني لجان لعضوية يتبع اإلنتساب 
باإلضافة إلى  الحاالت، في آلالوزارات الحكومية من  تشكيلة تتمثل.  بلد التطبيق في آلإختالفمن 

حكومية اإلجتماعية الير المنظمات غمن  آل ،في بوليفياف. مرتبطةالقدرات الذات معاهد البحوث 
 بولندا  منفي آلأما ؛  والقطاع الخاصة األصليالشعوبة، باإلضافة إلى منظمات شمولوالبيئية م
م لفي أوغندا  أن هذه المنظمة علما، ة فقطمشارآ ةمنظمة غير حكومية وحيدكانت هناك فوأوغندا 

في وزارة  ضابط اإلتصال العملي تشتمل فقط علىآولومبيا صغيرة نسبيا، في لجنة ال إن.  تشاركتعد
تشارك الوآاالت المنفذة للمرفق . دوليالتعاون التي تنسق الوالوآالة المنفذة للمرفق الوآاالت والبيئة، 

في آولومبيا، ال تشارك أما . وفي أوغندا، لكن ليس في بولندا) بصفة مراقب(أيضا في بوليفيا 
 مشاريع  إقتراحات حول من حين آلخر تهاراستشتتم إفي اللجنة، لكن حكومية المنظمات غير ال
ن في الصين تتضممن قبل ضابط اإلتصال  اعجتمالتي تدعى لإلمشاريع لل  اإلداريةلجانالإن . ةحددم
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المنفذة الوآاالت الباحثين والخبراء التقنيين؛ ال تشارك باإلضافة إلى ممثلي الوزارات ذات العالقة 
 تتم  ال،نسبياسوى القليل منها  ال يوجدوطنية، التي الحكومية ال منظمات غيرالآما أن عادة للمرفق 

ميثاق اطار عمل االمم المتحدة و ضباط إتصال إتفاقية التنوع البيولوجي، إن.  بشكل دوريتهاراتشإس
واحد  آلولجنة أوغندا، في أعضاء إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر هم جميعا  ولتغير المناخ 

 .هاوتطويرع الجديدة يراإقتراحات المش حديدمسؤولة عن تمنفصلة فرعّية  لجنة يترأس
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 ضباط إتصال مرفق البيئة العالمي الوطنيون وترتيبات التنسيق في البلدان التي تمت زيارتها

 
 

 بوليفيا الصين آولومبيا بولونيا أوغندا

 
 
 
 
 

مؤسسة التمويل البيئي 
EcoFund Foundation  

)2000(  

 مكتب –وزارة البيئة 
 ) 2000(الشؤون الدولية 

   -وزارة التنمية المستدامة 
الموارد الطبيعية إدارة 

 (Vice-Ministry)والبيئة 
 )استمرار، يتغير ب2004(

ضابط اإلتصال العملي 
 ) تاريخ التعيين األخير(
 

 
شخص واحد يقوم 

 وزارة في بالدورين معا،
لتنمية التخطيط واوالمالية 

 مكتب –وزارة الخارجية  )2003(وزارة الخارجية  )2004(اإلقتصادية 
 الشؤون البيئية

اإلثنان ضمن وزارة 
المالية، الدائرة الدولية 

)2004( 
 إدارة –وزارة المالية 

 اإلستثمار العام والتمويل
(Vice-Ministry) 

 )2004( الخارجي 
 

ضابط اإلتصال السياسي 
 )تاريخ التعيين األخير(

) يناير(آانون الثاني 
 آانون األول -2003

 2004) ديسمبر(
1994-1997 

) يناير(آانون الثاني 
) مايو( أيار – 1999
2001; 

 – 2003) يونيو(حزيران 
 2005) أبريل(نيسان 

 2004منذ  دائم
عضو فاعل في مجلس 

 مرفق البيئة العالمي 
 

12 9 3 1 6 
عدد الدول في دائرة مرفق 

 البيئة العالمي 
 

من ) جزئيدوام (موظفان 
وزارة المالية، التخطيط 

 والتنمية اإلقتصادية

موظفو وزارة الخارجية 
في بعض ) دوام جزئي(

  األحيان

 في مكرسموظف واحد 
مكتب الشؤون الدولية 

الذي هو أيضا مرتبط (
 )بمفاوضات تغير المناخ

مكتب المرفق المكرس في 
الصين المؤلف من مدير 

وأربعة موظفين فنيين 
تحت إشراف ) دوام آامل(

 واإلدارةوزارة المالية 
حماية البيئة ، لالرسمية 

مديرية التنوع البيولوجي 
 الموارد إلدارةالتابعة 

 الطبيعية والبيئة
(Vice-Ministry) تأسست ،

 1995عام 
 

موظفي الدعم أو 
 السكريتاريا
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 بوليفيا الصين آولومبيا بولونيا أوغندا

 
 
 
 
 

 2000تأسست عام التي 

لجنة مرفق البيئة العالمي 
 اإلدارية الوطنية

لبيئة العالمي لجنة مرفق ا
 اإلدارية

لجنة مرفق البيئة العالمي 
 المؤسساتية

ما من لجنة دائمة، تدعو 
نشاط لكل  ،وزارة المالية

إلى  ،من نشاطات المرفق
إجتماعات مع أخصائيين 

 وذوي عالقة مالئمين 

اللجنة الوطنية لمرفق 
 إسم لجنة التنسيق البيئة العالمي 

2001 
غير رسمي منذ عام 

 رسميا عام ، أصبح1996
1998 

 تاريخ التأسيس 1995 غير متوفرة 1999

 غير متوفرة 2000 2001إعتمدت عام  )غير متوفرة(موجودة 
، 1998صيغت عام 
، 1999إعتمدت عام 
 2000صدقت عام 

  الرسميةالصالحيات
 ) الشروط المرجعية(

 مرات سنويا حتى آب 4
؛ مرة 2004) اغسطس(

) يوليو(واحدة في تموز 
2005 

رات سنويا حتى آانون  م4
 3؛ 2002) ديسمبر(األول 

-2003مرات خالل 
؛ مرة واحدة في 2004

 2005) يونيو(حزيران 

 غير متوفرة  مرات سنويا4

 مرات سنويا 4 إلى 3
باإلضافة إلى إجتماعات 

إستثنائية لعدم تخطي 
 للموافقة الموعد األخير
 على المشروع

 

 تواتر اإلجتماعات

ت ضباط إتصال اإلتفاقيا
، آل هم أعضاء في اللجنة

واحد منهم يترأس لجنة 
 فرعية خاصة به

ضباط إتصال اإلتفاقيات 
 هم أعضاء في اللجنة 

إن وزارة الخارجية هي 
ضابط اإلتصال السياسي 
للمرفق و ضابط إتصال 

. ألتفاقيات ريو الثالث
يزود ضابط اإلتصال 

كل ما هو جديد بالعملي 
حول نشاطات لجنة المرفق 

ها إلى ضابط وقرارات
 اإلتصال السياسي 

تتم إستشارة ضباط إتصال 
 دوريااإلتفاقيات 

ضباط إتصال اإلتفاقيات 
 الروابط مع اإلتفاقيات هم أعضاء في اللجنة 
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 بوليفيا الصين آولومبيا بولونيا أوغندا

 
 
 
 
 

 دعم ضابط اإلتصال -
 آعضو في مجلس المرفق 

  آل من اللجان الفرعية -
المرتبطة باإلتفاقيات 

األساسية تكون مسؤولة 
فاهيم تقديم م/عن إنشاء

 للمشاريع وإقتراحات لها
 ورشات عمل سنوية -

لإلشراف على المشاريع، 
والحصول على اإلرشاد 

التقني من الوآاالت 
 . المنفذة

 صالحياتلدى اللجنة 
حديد تبما في ذلك واسعة 
، مشاريعل لإستباقي

وسائل اإلتصال والترويج و
آما تم  . التابعة للمرفق

تخطيط اإلشراف على 
كن ذلك لم  ولمشاريع ال

 .ينفذ
 لقد قام ضابط اإلتصال -

العملي بترجمة ونشر مواد 
تقنية للمرفق، وبنصح 

مقدمي المشاريع، /مقترحي
وبتحليل الدروس المكتسبة 

وإنشاء قاعدة بيانات 
 . مشاريع لل

 اللجنة صالحياتتشمل 
، المراجعة مشاريعتحديد ال

التقنية واإلشراف؛ 
باإلضافة إلى تعزيز وبناء 

ت المرتبطة القدرا
 .بالمرفق

 ضابط اإلتصال العملي -
المسؤول عن تنسيق 

نشاطات المرفق  ضمن 
النظام البيئي الوطني؛ 

أيضا أصدر آتيبا شامال 
حول المرفق من إجل 

  . المشاريعمقترحي

 تقوم وزارة المالية -
بتوقيع آافة إتفاقيات 
المرفق وتتعاقد مع 

 الوآاالت المنفذة الوطنية
 المالية  تشرف وزارة -

على النواحي المالية لتنفيذ 
 آافة مشاريع المرفق

 تقوم وزارة المالية -
بمراجعة آافة مشاريع 
 .المرفق ما بعد التنفيذ

 أنظر النص حول دور -
 .مكتب المرفق في الصين

 التشديد األساسي على -
، المراجعة مشاريعتحديد ال

التقنية والموافقة إلى 
 .اإلقتراحات

طات  الترويج لنشا-
المرفق ونشرها وهذا 

 صالحياتمتضمن في 
 .اللجنة أيضا

 دعم مشارآة الدولة في -
مجلس المرفق وفي تولي 

دائرة  دور القيادة ضمن 
 المرفق 

دور ضابط اإلتصال أو 
لجنة التنسيق ما بعد 
 ع يراالموافقة على المش

 التنسيق  عمليةمتسقة مع
في آافة النشاطات الممولة 

 عبر منح دولية
 ا ترتيب فريدهذ

التنسيق عملية متسقة مع 
في آافة النشاطات الممولة 

 عبر منح دولية

التنسيق عملية متسقة مع 
 النشاطات الممولة في آافة

 عبر منح دولية

باألساس واحدة من العديد 
من الهيئات الشبيهة، أما 
اآلن فواحدة من القالئل 

نتيجة التغيرات المؤسساتية 
ا الرئيسية الحاصلة في هذ

 القطاع

اإلتساق مع التنسيق 
المؤسساتي في قطاعات 

 أخرى

جميع الوزارات الرئيسية، 
ضباط إتصال إتفاقية 

التنوع البيولوجي، وميثاق 
اطار عمل االمم المتحدة 

لتغير المناخ، وإتفاقية األمم 

جميع الوزارات الرئيسية، 
العديد من المنظمات شبة 

الحكومية، مؤسسات 
أبحاث، منظمة غير 

 حكومية واحدة

 وزارة البيئة، الوآالة  -
الكولومبية للتعاون الدولي، 

البنك الدولي و برنامج 
 األمم المتحدة اإلنمائي 

نيين و ذوو  خبراء ف-

خبراء و ذوي العالقة 
 يستشارون وقت الحاجة

جميع الوزارات الرئيسية، 
غير حكومية شاملة منظمة 

غير شاملة بيئية، منظمة 
حكومية إجتماعية ، منظمة 

من الشعوب األصلية، 

 العضوية
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 بوليفيا الصين آولومبيا بولونيا أوغندا

 
 
 
 
 

المتحدة لمكافحة التصحر، 
العديد من الدوائر 

الجامعية، الوآاالت المنفذة 
 غير للمرفق، منظمة

) سابقا(حكومية واحدة، 
مؤسسة واحدة من القطاع 

 الخاص

عالقة، بما في ذلك 
المنظمات غير الحكومية 

 وقت تتم إستشارتهم
 الحاجة  

مؤسسات أبحاث، القطاع 
ص، باإلضافة إلى الخا

الوآاالت المنفذة للمرفق 
 آمراقبين
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 وظائف لجنة التنسيق
 

 المرفق مشاريع مفاهيم على مراجعة هو لديها  الرئيسي شديد التإن. آبيروظائف اللجان بشكل تتشابه 
 ماخدل إستحوع الحوار يوست ما يؤدي الىم، هحا نج في حاليهاعلتصديق بالتوصية وعلىال هووثائق

من مسؤولية و. ضابط اإلتصال العمليل المسؤوليات األساسية ىحدإدعم  ي حينفيالمرفق د وارم
مشاريع على أن التأآيد ال، وهاودعم والسياسات الوطنيةألولويات بامراجعة اإللتزام أيضا اللجان 

. عنها ةنسخن تكووال وفي المجاالت المحورية للمرفق القطاعات المختلفة الحالية في البرامج تتّمم 
 .يهالعتعليق الوالمشاريع المحتملة لدراسة وقتهم  من ا هامقسطالجنة الأعضاء  خصصلذا ي

 
 تهامراقبو عيرا المشتحديدفي إستباقية أآبر  ةرآاشم شتمل على لتالجان أدوارهالعت بعض وس

تنسيق بين الوفة عبر القطاعات المختللمعلومات االلجان تبادل آافة ل تسه. المكتسبةدروس ال وتحديد
البيئية هتمامات اإل بةقتعلالم المتعددةالقطاعات العاملة في بحوث الومعاهد المختصة الوزارات 

 .مدنيالمجتمع المنظمات األحيان يشمل ذلك العالمية، وفي بعض 
 
ا مع اآلليات المؤسساتية آليسقة مت الصين وأوغندا  منفي آلللمرفق  ترتيبات التنسيق الوطني إن
موجودة أساسا رسمية التنسيق ال إجراءات حيث في قطاعات التنمية اإلقتصادية األخرى، املةالع

فقد تم إنشاء في بوليفيا وآولومبيا وبولندا أما . لمسؤولين الكباربعض ا لة الروتينيةرآاشمالنتيجة 
ال يوجد الية وخارج المعايير المؤسساتية الحجديدة ترتيبات إبداعية على أنها التنسيق الوطني لجان 

 .القطاعات األخرىفي مثيل لها 
 

 المكرسونالموظفون التقنيون 
 

 للمرفق يحتوي على اوطني ا، مكتبللمرفقد وار العالمي األآبر لمقيلتالمهي الصين، التي  نشأتأ
وجمع معلومات، النشر و، المرفق على قضايا على إطالعبقاء الن عن يفين تقنيين دائمين مسؤولموظ

بين المكتسبة فيما  في المعرفة والدروس ةرآاشالم، وةع المحتمليرا من مقترحي المشتالتساؤال
 تفهم ذوون وفموظأيضا في الصين المرفق ذ أآثر مشاريع  الحكومية التي تنفالهيئاتلدى . المشاريع
 مليضابط اإلتصال العالمؤسسة البيئية التي تعمل آقامت .  للمرفقةيسياسواللتقنية اقضايا لل رمتطو

ذلك في  ما، ب)في الفصل السابقالمذآورة (الصين المرفق في مكتب لبعض المهام المماثلة بفي بولندا 
ليس . مشاريع لل وتطوير قاعدة بيانات المكتسبةتحليل الدروس و، هاونشرالتقنية المرفق مواد ترجمة 

ن يمسؤولهم من الضباط اإلتصال   أن آل بالرغم منن للمرفق،وسكرم نوموظفلدى الدول األخرى 
فين التقنيين ضمن وزاراتهم الموظبين  من ينلمؤهأشخاص دعم  على حصول على الينقادرالكبار ال

 .أو أقسامهم
 

 عضوية مجلس مرفق البيئة العالمي 
 

ضابط في الصين والمرفق مكتب باإلضافة إلى  – اللجان آل تهالعبالتي  ةرئيسيالر ادوإن أحد األ
 عادة أحديحتله موقع وهو  ،المرفق الوطني دعم عضو مجلس هو -في بولندا  إتصال المرفق العملي

آانت    ثم المرفق، قضاياحول وطنية فر مواقيطوبت اساعدت اللجان عضو مجلسه. ضباط اإلتصال
ن ع ترشحرسمية أقل أو مواقف باإلضافة إلى إشارات  –ال في نشر المعلومات الرسمية  دور فعاتذ

 .لوطنيين ذوي العالقة اإلى –إجتماعات المجلس 
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هي  هاارتيزتمت البلدان األخرى التي فإن ، المرفق مجلس في ا دائماقعدم الصين في حين أن لدى
 ثالث آل تهورادتتم مالمرفق  مجلس فيواحد لديها مقعد دوائر متعددة البالد من  جزء جميعها
 هذه تكون المرفقمجلس فاعل في  عضو لةللدو التي ال يكون، أثناء الفترات وبالتالي 6 .تقريبا سنوات
الواحدة لم دائرة أعضاء الصل بين واتال  أنرغم. ة ذاتهادائرال تقع ضمن أخرى دولة بةلممثالدولة 

آبيرا تأثيرا المرفق مجلس في  عضو أن لوجودواضح ال فمنهذه الدراسة، يكن موضوع ترآيز 
ذلك، فقدت بعض لجان التنسيق في مقابل ؛ تهاالتي تمت زيار التنسيق الوطني في البلدان في فاعال

، المرفق في إجتماعات مجلس ابلدان أخرى دائرتهأثناءها لت مثالتي  الزخم أثناء الفترات شيئا من
 .جديدضابط إتصال تعيين هذا األمر مع  عندما تزامن ةصاخ

  

                                                      
و إلى أن أأن يخدم آل عضو في المجلس وآل عضو رديف لمدة ثالث سنوات "تشترط آلية مرفق البيئة العالمي   6

هذا مع العلم أن العديد ". يتم تعيين عضو آخر من قبل الدائرة حسب أيهما يأتي أوال، إال إذا قررت الدائرة غير ذلك
 .ن الدوائر توصلت إلى إتفاقات حول عملية المداورة تحدد مدة خدمة عضو المجلس في مرآزهم
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 1الملحق 
 

 النتائج حسب البالد
 

 ذآورة مهاارتيزتمت في البلدان التي ني التابعة للمرفق الوطتنسيق الليات آلات الرئيسية إن الميز
 المشترآةات  بلد وال تكرر الميز السمات الفريدة للتنسيق في آلالموجزةتبرز هذه األوصاف . هنا

لها الدور التنسيق الوطني  لجان على سبيل المثال، آل. تم تعدادها سابقاالتي و دول، العند آل
 مشاريع إقتراحات الالتصديق على يجب  ما إذا آان بشأن ل العملي ضباط اإلتصانصح في األساسي 

سياسات واألولويات الوطنية، سقة مع ال بأن المشاريع متان تأآيديتضمما ، المرفق إلى هالارسإو
 . وقائما بذاته شامالاوصف ما يلي راعتبإجب ال يلذا . طةمخطأو حالية  ىخرأمبادرات تّمم ت اهوبأن

 
 بوليفيا

 
 ضابط نيعيفي السنة ذاتها التي تم فيها ت، 1995 عامالوطنية في بوليفيا المرفق لجنة  ستأست

 وزارة في اإلستثمار العام والتمويل الخارجي إدارة تلعب. اإلتصال العملي وضابط اإلتصال السياسي
الطبيعية  الموارد إدارة ضابط اإلتصال العملي فتقوم بدوره أما. ضابط اإلتصال السياسيدور  المالية

ضابط اإلتصال ل مثي.  التنوع البيولوجي فيهاد مديريةيحدالت، وبالمستدامة يةنمتوزارة الفي بيئة الو
ضابط اإلتصال قوم ي. التقني/ ضابط اإلتصال العملي  باسم يشار إليهالسلطة البيئية للبالد والعملي 
حاليا ل بوليفيا تمث. هادعميو هالسوإجتماعات مجالمرفق بوليفيا في دائرة  مشارآةباإلعداد لالعملي 
 . األوروغوايبيرو، والغواي، ا تشمل األرجنتين، بوليفيا، تشيلي، برالمرفق التيدائرة 

 
لنظام ل" المعايير األساسية ةقترحالمالمشاريع  إلتزام ضمان بضابط اإلتصال السياسي مكلف إن

من  ةقصدالممشاريع إقتراحات الشأن للمرفق ب التصديق الوطني ؤمن ، وي"إلستثمار العاملالوطني 
  .اللجنةقبل 

 
 ضابط اإلتصال العملي عدآما ي. اللجنة إلتئام والداعي الىمانة ضابط اإلتصال العملي دور األ يلعب
تساق مؤآدا على اإل،  القطاعية الوطنيةاألولوياتباإلستناد إلى  مشاريع ل إقتراحات الحو ا تقنياتقرير

ضابط اإلتصال إستلم لقد . لجهودا ا النزاعات ومضاعفيافادمتات الوطنية، والخطط واإلستراتيجيمع 
 .المرفقأموال دعم التنسيق من ضمن إطار  وياسن$ 8,000حوالي العملي 

 
 جلسة ضمن ا، وأحيانوياإجتمعت اللجنة بإنتظام لعشرة سنوات، عادة ثالثة أو أربع مرات سن

 . اللجنةفي ومن هم من خارج الحكومة ةممثلي الحكوم بينساو تقريبا تهناك تمثيل م. إستثنائية
 
ثم تم ، 1998 في البدء عامالداخلية التي صيغت من القوانين  اللجنة محكومة من قبل مجموعة إن
صادر عن  قرار بواسطةعليها ق رسميا يصدمن ثم تم الت، و1999عام  بشكل غير رسمي يهاتبن

اللجنة ثالث وظائف رئيسية طبقا لدى . 2002 )نوفمبر (تشرين الثاني في دامة المستيةنمتوزارة ال
 : الداخليقانونهال

 
ه وإستراتيجياتالمرفق بموجب صيغ تم تشكيلها حجم آبيرة الطة وم مشاريع متوسيقيتوتحديد  •

اإلجتماع ويجب أن من شهر واحد قبل ، ضابط اإلتصال العمليإلى هذه يجب أن تقّدم . العملية
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أن يكون من  بد الف في التمويل خدمأموال عامة ستستآانت هناك إذا . ية في اللغة اإلسبانتصاغ
 .ةالهيئة المعنيمن  ايباآتهناك إلتزاما 

يكون باستطاعة فضل باإلجماع، لكي ، من األهاأو رفض مشاريع إقتراحات ال ى علةوافقالم •
يجب أن ، مكنامجماع لم يكن اإل إذا . ضابط اإلتصال السياسي المصادقة عليها من قبل المرفق

أن للجنة يمكن آما . شتمل على ضباط اإلتصال أيضات األغلبية الذي ييصوعبر تموافقة تتم ال
من ضابط األمانة أن تطلب ل قبل عديأن يجب ي ذالوما إقتراح على  ةمشروطال ةوافقالمر تقر

عاد ت أن يجبالذي معين و على إقتراح ة المسبقةوافقالم، أو  عليهتصديقالاإلتصال السياسي 
 . إلى اللجنةهعاد تقديملي تهصياغ

حول القضايا التقنية، لضابط اإلتصال العملي و ضابط اإلتصال السياسي دعم النصح وتقديم ال •
 . المرفق ونشر نشاطات لجنةوآيفية تولي األمور

 
 :يةالقضايا التال خريناآلعالقة ال وذوي  المناقشات مع أعضاء اللجنةأنتجت

المرفق  توصيات إستجابة الىوالمرفق لكي تعالج مشاآل تحويل اإلقتراحات إلى اللجنة ل يشكتم ت •
صيغ لم تكن في ذلك الوقت، .  موجهة إلى مصلحة الدولةتشارآيةوإجراءات مليات عحول 

ئيين قطاعيين ومن خصامؤلفة من ألجنة  إعتبرت  مفهومة بشكل جيد، لذلكهوإجراءاتالمرفق 
اللجنة أثناء فترة اإلستقرار في منتصف التسعينات لت شكت. ر جيدخياعلى أنها مدني المجتمع ال

 .اء في البالد نقاش واسع وبنفيهاوآان  عمليات تشارآية خاللهاإزدهرت  التي
تمديد صالحيات يجب  هبأنتبين  قد، وقيد التنفيذ المشاريع بعد أن تصبحدور أي للجنة حاليا ليس  •

 .خاذ القراراتإت علىمما يعزز قدرة اللجنة   مشاريع متابعة ومراقبة الشملاللجنة لت
 – بإعداد تقرير تقني كلفمضابط اإلتصال العملي  إن. ةدعقملجنة الإجراءات أن لبعض اعتقد ي •

توافق مع تقتراحات اإل  آانتما إذا حول –بذلك  المالئمة القطاعيةسلطة الأو تكليف 
 اه، لكنةحاسم  إنتقاءآلية ارير التقنيةه التقهذتشكل .  أم الوطنيةالتنمية الإستراتيجيات وسياسات 

 .ب الكثير من الوقت والجهدطلتت
 ها أنه إلى المقترحين، يبدوتداعمن ثم إقتراح، و اإلنيتحسل أو يعدب توجو اللجنة بترقأإذا  •

 إجراءات اللجنة شعر البعض بأن.  تقديمهةداعإ وتهراجع بم القيامفي أغلب األحيان  فيتتردد
 ةدقاصم والمشاريع موافقة على الل امأماهناك عقبات أقل تكون  أآثر مرونة لكي يجب أن تكون

 .ة عليهالوطني
، مهماتهمز انجد األآثر إلوار والمبرالحاجة للدعم األآ وضابط اإلتصال العملي الحظت اللجنة •

وخاصة  ،لجنةالأعضاء  أعرب. ضابط اإلتصال العملي حاليا إلى ةمتوفرال$ 8000 أي أآثر من
 ورشة  من قبلتمت آتلك التي، اتالقدربناء لتدريب ولالحاجة عن مدني، المجتمع أوالئك من ال

 2001عام عمل الحوار الوطني 
  البالدأنن، ويالمعنيافة آمن قبل أآثر مكانة المرفق تعزيز  بوجوب اإجماع يبدو وآأن هناك •

 . أساسيةتمويل مهم وفرص دعمتفتقد إلى 
تكسب موارد مرفق ، نمائية اإلاتمساعدتراجع ال والمتدهورةئة الدولية  السياق الحالي للبيضمن •

 .أآبرة يهمالبيئة العالمي أ
 

 الصين
 

  ،في القسم الدولي لوزارة الماليةإن آل من ضابط اإلتصال السياسي وضابط اإلتصال العملي هما 
ة الحماية البيئية إدار"ن  في الصين بمساعدة تقنية مهوعملياتالمرفق الذي يشرف على سياسات 
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  آبيرلى حديتعدى ادور بتمتعها ب . ووزارة الزراعة واإلصالح نميةلتل ةالوطنياللجنة  و، "الرسمية
تشارك  ةماليإن وزارة الف، على مشاريع المرفقتصديق ال الدور المعتاد لضابط اإلتصال من حيث

 إتفاقياتمصادقة على ال يعوقوهي أحد م، المرفقع يرادورة مشمراحل في آافة فاعل بشكل 
 . وطنيةمطبقة وآاالتويمكنها أيضا تفويض  عيراالمش

 
 في مقعد دائم لديهاودولة مانحة للمرفق أيضا هي ،  المرفق األآبر لمنحقيلتالمالتي هي الصين إن 

 آل. عالية نسبيا ها هيوتطبيقالمشاريع ة لألجهزة الحكومية لتخطيط عامالقدرة الن إ. همجلس
الحكومة، من  طلقنت - ما فيها مرفق البيئة العالمي ب–ة من قبل الوآاالت الدولية لمموالالمشاريع 

مانحين  أو شرآاء نفيذوآاالت الت من ينطلقالمرفق ع يرا مفاهيم مشالقليل منإن وبمعنى آخر 
 إن على الصعيدبيئية آبيرة وصعوبات الصين تحديات  فياإلقتصادي السريع نمو ال شكلي. آخرين
 . الدوليتمعالمجعلى صعيد وأ يالوطن

 
في األخرى األربعة لجنة دائمة آما في البلدان  في الصينالتنسيق الوطني التابع للمرفق تضمن يال 

 تم، على سبيل المثال، ي القطاعيمستوىعلى ال. مستويات مختلفةعلى تنسيق ال تميإنما  ،الدراسة
حول موضوع التنوع البيولوجي " بيئية الرسميةإدارة الحماية ال"مع خالل اإلستشارات من تنسيق ال
على تنسيق بين الوآاالت يتم ال.  تغير المناخوعضحول مومع اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح و

وزارة من قبل تدعى لإلجتماع متعددة قطاعية  إدارية خالل لجان منمستوى المشروع الفردي 
ة على الدعم التقني بشده ضابط اإلتصال العملي اإلستباقي الذي يقوم بتنسيق يعتمد ال. المالية

س من أسالذي تالصين، المرفق في من قبل الخبراء التقنيين الدائميين في مكتب المقدم واللوجستي 
  .واإلدارة الرسمية لحماية البيئةوزارة المالية قبل 

 
في ما  ساسي أتبط بشكلرتمن قبل وزارة المالية بصفتها ضابط اإلتصال  للمشاريع ةاألوليالغربلة إن 

 الخبراء  منعادة مجموعةوزارة المالية جمع ت.  المالية والميزانيةقضاياالوالتوقيت، يتعلق ب
اإلدارة  تشارك. اإلستراتيجيات الوطنيةب هوإتساقالمرفق أهلية و بشأن العملية التقنية، مشورىلل

في الكثير من األحيان زارة الزراعة وو واللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح ،الرسمية لحماية البيئة
 .على التواليتآآل التربة مناخ والتغير و، للتنوع البيولوجيبرز ألا  المطبقة الوطنيةتبصفتها الوآاال

إدارية متعددة  إلى لجنة تحولت الحقاالعملية  جدوى لتقييمالتي إجتمعت جموعة الخبراء  مإن
 قد اهأنعلما ، ال تشارك عموماف المانحةوآاالت أما ال. فيذقيد التن ةقلمصدالمشاريع ا لتوجيه اتقطاعال
 . أيضاحكومية ال تشاركالالمنظمات غير آما وأن . نةمعي إلى إجتماعات ىدعت
 

 : ما يليفي الصينمن قبل المرفق لنشاطات المدعومة وزارة المالية لإشراف ن يتضم
 ...، الخارة الرسمية لحماية البيئةاإلدباإلشتراك مع وزارة الخارجية، المرفق  إجتماعات حضور •

 .باإلضافة إلى مراجعة وتصديق اإلتفاقيات ذات العالقة نيابة عن الحكومة
 الوآاالت والمرفق تفاوض مع الو، الوآاالت المنفذة والمرفقمقترحة إلى أمانة المشاريع الم يقدت •

 .وإتفاقيات المنحها يمع مثل مفاهيرامشعلى وثائق الق يصدالتع، ويرا قضايا المشالمنفذة حول
 ع الوطنيين والوآاالتيرا مع مقترحي المشقتناءاإلع وخطط يرامشالإتفاقيات تنفيذ التصديق على  •

 .المطبقة
اللجنة الوطنية للتنمية أو اإلدارة الرسمية لحماية البيئة ، بدعم من عيرامشالشراف على تنفيذ اإل •

خلل في  ح أييصحوت، وعالجهع يرامشالنزاع بين مقترحي  أيالتعاطي مع و، واإلصالح
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 مراجعات ما بعد اءجرإمغلقة والمشاريع في الق يدقباإلضافة إلى الت، بإتفاقيات المنحلتزام اإل
 .تقييمال

 
 في  وزارة المالية واإلدارة الرسمية لحماية البيئةمن قبل آل من الصينللمرفق في  مكتب تم تأسيس

 اإلتفاقيات بإشراف هامسؤولياتلودوار الصين ألفضل أإنجاز من أجل  "،2000 )سبتمبر(أيلول 
 ).المذآورة آنفا( "المرفقمشاريع لن حسأإدارة وضمن الدولية 

 
 سنوات لفترةوزارة المالية تطوير عبر ع يرامشالارة يتم تحسين التنسيق الوطني للمرفق أو إدأخيرا، 

 شراآة فيأطر ) ب(وللمرفق لمتجّددة  الطاقة والطاقة افعاليةبرمجة عمل لإطار ) أ(: عديدة ما يلي
 .وزاراتعدة   لجان إدارية مؤلفة منإشرافتحت تآآل التربة  والتنوع البيولوجي

 
 آولومبيا

 
 بين المؤسساتالموجودة طبقا لإلتفاقية . 1999 عامالمؤسساتية مرفق البيئة العالمي لجنة تم تأسيس 

برنامج ( المنفذة للمرفق لوآاالتلالممثلين المقيمين اللجنة من تتألف  ، اللجنةالتي تنظمو) 2000عام (
ق مجموعة ، ومنسمبية للتعاون الدوليومدير الوآالة الكولو، )والبنك الدولياألمم المتحدة اإلنمائي 

في تصويت  الذوي الحق فيعضاء هم األهؤالء . همي، أو مندوبوزارة البيئةفي  ةالدوليالتقني ون التعا
وزارة في ) الشؤون الدوليةالمعروفة أيضا باسم مكتب ( ةون التقني الدوليتعامجموعة الإن . اللجنة
 .أمانة اللجنةر ودأيضا تلعب وهي ضابط اإلتصال العملي البيئة 

 
اللجنة محتمل لعضوية عضو آمنظمة غير حكومية، وهي ، Ecofondo)(  إيكوفوندومؤسسةتم تحديد  

صندوق هي  Ecofondo  إيكوفوندو.امج المنح الصغيرةلبرن ةف آمؤسسة وطنية مضيهانعيت عندما يتم
حكومية ال المنظمات غير آلضافة إلى باإل، أعضاء منظمة 152يشتمل على بيئة للوطني 

 .)(CBOs مجتمعيةالمنظمات الو
 

 : اللجنة هي التاليةوظائف.  على األقلشهرأ ثالثة آل اللجنة قراراتها باإلجماع وتجتمع تتخذ
 .المرفق تأتي عن طريق ضابط اإلتصال العملي إلى ةمقدالم اإلقتراحات ل آأن التأآيد على •
 بهدف إنجاز تعاون فّعال من ناحية تبادل المعلومات ا إتصال ثابت بين أعضائهالمحافظة على •

 .ةمحتملالع يرامشال يالنظام البيئي الوطني ومقترحو اللجنة، فيما بين
 عيرايير إختيار مشمعاوياسات البيئية الوطنية، السب ما يتعلقع في يرال إقتراحات المشيحلت •

 .الوآاالت المنفذة، ومواصفات المرفق، معايير المرفق الوطنية
 .المشاريعحول  اآلراء التقنية أمينمن الخبراء عند الضرورة لت موضوعيةلجنة إستشارية إنشاء  •
 .هاليسهتوتها وصيتو  المشاريعمعلومات لمقترحيال حاإقتر •
ل للمؤسسات التي تشكفي المرفق  اتبناء القدردراسية حول الحلقات المل وعال ورشتعزيز  •

 المشاريع حديدالنظام البيئي الوطني بهدف خلق القدرة التقنية الوطنية الضرورية لتمن  اجزء
 . المرفق معاييرحسب ها وصوغهاإعدادو

 
 :ية التالالمالحظات آخرين مرفق البيئة العالمي وذوي عالقة  المناقشات مع أعضاء لجنةأنتجت

 في المتعلقة بالمرفق المعلومات  إلى توجيهالحاجةالى والمرفق تعقيد إستجابة إلى اللجنة تم إنشاء  •
 .ياقينستدورا وزارة البيئة تلعب حيث آافة أنحاء النظام البيئي الوطني، 
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هذه عتبر ت والقرارات باإلجماعتتخذ . ةإستشاريصفة ها ديولضابط اإلتصال العملي تدعم اللجنة  •
 . المشروع علىموافقةالحول ضابط اإلتصال العملي توصيات إلى القرارات 

ما إذا آانت تستجيب وفيما بينها تداخل الب ريع وتجنلمشا فيما بين االتكامللة أسماللجنة تعالج  •
 . متنوعةمؤسساتمن اإلقليميين ومن الفاعلين ل العدد األآبر ثتماألولويات الوطنية وإلى 

يمكن أن عليه ق مصد مشروع ن آلأعني ما ي للمشروعلجنة في رؤية متكاملة الك أعضاء راشتي •
الوآالة المنفذة أو بغض النظر عن البرنامج العملي ، آافة المشاريععلى أداء  اإستراتيجير يؤث

  .قيد اإلنشاءال تزال دينامية وفهذه مجموعة مشاريع  .الواقع ضمنها
 . المشاريع تنفيذوضع وأحالة  بإنتظامتناقش اللجنة  •
التنوع حماية "مشترك ويقوم مشروع  ملحق  التنوع البيولوجيعيرا إقتراحات مشافةكل •

ألكساندر أبحاث  معهدمن قبل  المنفذ – "في منطقة األنديزله  داممستال خدامستاإلوالبيولوجي 
 – وطنيال يديعمل على الصع الذي ةالحيويللموارد  (Alexander von Humboldt)  هامبولتفون
م يصمت تم .  التنوع البيولوجي مشاريعافةآ المشروع الشامل الذي تنضوي تحت مظلته بدور

يساهم في ما  تبادل المعلومات، خصوصا من ناحية تعريف المؤشرات، ذلك من أجل تعزيز
 . آكل"نظام البيئة الوطني"

 .ع مهمة ومفيدة جدايرامشإلقتراحات ال "لجنة اإلستشارات العلمية والتقنية" تقييماتآانت  •
 

 بولندا
 

حدة في لألمم المتالتابع اإلقتصادية والشؤون اإلجتماعية  مدير قسم إن ضابط اإلتصال السياسي هو
لدين ل"ة الوطنيهيئة الالتي هي ، EcoFund مؤسسة ضابط اإلتصال العملي هووزارة الخارجية، بينما 

 بأنضباط اإلتصال  بعد أن أدرك 1998 رية عامإدا لجنة تم تشكيل. بولندافي  "من أجل البيئة
إجتمعت . بشكل فاعللتنسيق من ا  فردانوأفرد واحد يتمكن لجدا معقدة قد أصبحت المرفق نشاطات 

 ،2002 حتى الداعي إلى التئام اللجنةضابط اإلتصال السياسي الذي هو أيضا  برآسةبإنتظام اللجنة 
 إجتماع  في تمت الدعوة إلى . اإلجتماعاتعقد اجع تواتر تروضابط اإلتصال السياسي  إلى حين تغير

 .هذه الدراسةالذي يقوم بالزائر فريق  لمقابلة ال2005 )أبريل(نيسان 
 

نضمام اإل عملية ى السياسة والنشاطات الحكومية في بولندا علاتقشالمنا آلخلت ترآزت لسنوات 
 وخاصةفي بولندا، مرفق البيئة العالمي ن عنتباه اإلصرف إن،  ذلكنتيجةوب. بيوإلى اإلتحاد األور

.  إضافية من المرفقدوار ميرفضها أل وةمجاورالسلوفينيا إلى دعم البنك الدولي نتيجة  ةمالحظبعد 
هناك حيرة آبيرة اآلن فإن تغير المناخ، في مجال الجديدة مشاريع لل ستمرة مالموافقة البالرغم من 

الزخم ر اإنحسأحد أسباب مؤخرا وآان هذا . المستقبلي فالمرفق  مستوى برمجة حولبولندا في 
 .ةداريخالل اللجنة اإلللمرفق التنسيق الوطني جهود الذي تحقق سابقا نتيجة الكبير 

 
وزارة البيئة، مرآز عمل األوزون، الصندوق الوطني عن  ن ممثلياإلدارية أعضاء اللجنة يشتمل

 يةنمتلالحماية البيئية، معهد ا، معهد (EcoFund)ند إيكوف، مؤسسة هايللحماية البيئية وإدارة الم
باإلضافة في وزارة اإلقتصاد، اإلندماج في اإلتحاد األوروبي ولجنة ) منظمة غير حكومية (دامةالمست
  تأسيس هذه أنإذال تشارك ف المانحةوآاالت الأما .  لبرنامج المنح الصغيرةلوطنياق منسإلى ال

خاذ تإعملية أن و للمشاريعالوطنية لملكية إلثبات امهمة أو وسيلة ة يآل أنهاعلى أساس  قد قاماللجنة 
 .ةوطنيهي أيضا القرارات 
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 تحديد) 2(؛ المرفق لتمويل ةمقدالممراجعة المشاريع ) 1: (اإلدارية هي التالية أهداف اللجنة إن
 مشاريع نفيذمراقبة ت) 4(في بولندا؛ تعزيز مكانة المرفق ) 3(؛ المرفق األولوية للتعاون مع المجاالت
 النصح فيما يتعلق بموقع الحكومة تأمين) 6(ع؛ يرا إقتراحات المشإعدادلمساعدة في ا) 5(؛ المرفق

؛ المرفقدائرة عمل  التعاون ضمن إطار حول النصح تأمين) 7(؛ المرفق مجلس الى هميتقدالبولندية ل
تقديم التوصيات إلى وزير ) 9(بولندا؛  أثناء زياراتهم إلى همودعمالمرفق ممثلي لتعاون مع ا) 8(

 .عيرالمشلال فعالالمناسب وتنفيذ الالخارجية لضمان 
 

 :هذه النقاطعلى اآلخرين ذوي العالقة واللجنة الوطنية لإلدارة  أعضاء شدد
 .تقنيال من المستوىستراتيجي بدال اإلمستوى  على المحتملةالمشاريع المناقشة تتم  •
 حولعام القطاع في الخاذ القرارات إتعملية زيادة شفافية في مهم كل بش مناقشات اللجنة ساهمت •

 .ها وإنفاقوزيع المواردت
 آانت ناقصةذوي العالقة  إستشارات ت أنألن اللجنة إعتبرعلى األقل مشروع واحد تم توقيف  •

 .آافيةأو غير 
خالل عالمية  القضايا اليشملالحوار البيئي الوطني لمستوى ساعدت نشاطات اللجنة على رفع  •

 .خرىاألعتبارات اإل آافةفي ما يخص اإلتحاد األوروبي تحجب  مفاوضات بولندا  آانتفترة
رغم المرفق مشاريع م  تقدحولبعض العروض إلى اللجنة تم القيام بمن ناحية مراقبة المشروع،  •

 ."امشاريعه"حول  المعلومات ةرآاشفي موزارات إقناع الأحيانا ه وجب أن
 تلجنة آانال لترؤسهاودور ضابط اإلتصال السياسي  وزارة الخارجية للعبمهمة ال ائدوفإحدى ال •

 .في إلتئام اللجنةسلطتها 
 واأبدقد والمرفق  أآثر من قبل تستخدم يمكن أن اتهاوخبربولندا  خبراء أنيعتبر أعضاء اللجنة  •

با وخرى في أورالبلدان األمع  المكتسبة  المعلومات والدروسمشارآة في في الا آبيراإهتمام
 . عينيةالشرقية وآسيا الوسطى آمساهمة وطنية

 
 أوغندا

 
 في وزارة لشؤون الخزينةنائب الوزير يلعب دور ضابط اإلتصال العملي وضابط اإلتصال السياسي 

 2001عام لمرفق اللجنة الوطنية لإلدارة التابعة ل تم تأسيس .قتصاديةاإلتنمية التخطيط والالمالية و
 وبعد 2004) اغسطس(آب جتمع فصليا حتى وآانت تآنذاك، ضابط اإلتصال السياسي  هاسترأقد و

وزارة إن . هذه الدراسةمن أجل  الزائرة بعثة لمقابلة ال2005) يونيو(حزيران ذلك مرة أخرى في 
ع يراووثائق مش لقاءات التوصية على ةموّقعالعادة هي قتصادية اإلتنمية التخطيط والالمالية و
 .عيرامشالمفاهيم على  رسميالتصديق أال وهو الالعادي ضابط اإلتصال تجاوز دور تو، المرفق

 
 وزارات، جامعةمن ال يدعدال، إدارة البيئة الوطنيةهيئة اللجنة الوطنية لإلدارة  أعضاء من بين

الوآاالت ، برنامج المنح الصغيرة، كنولوجيام والتو، المجلس الوطني للعل(Makerere) ماآيريري
. المرفقع يرا مشأحدفي تعمل ة خاص شرآة في البدء، منظمة غير حكومية واحدة، وفذة للمرفقالمن

 وميثاق اطار ،اللجنة الوطنية لإلدارة ضباط اإلتصال الحكوميين إلتفاقية التنوع البيولوجين تتضم
لجنتها ها  منكلوالتي ل (إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحروعمل االمم المتحدة لتغير المناخ 

اللجنة الوطنية لإلدارة إلى  المحتملةلمرفق اومشاريع  أفكار افةم آة الخاصة التي تقدالفرعي
 .)لدراستها
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من أجل  هاميقدالتي تم تلمشاريع ضابط اإلتصال للمساعدة مراجعة تأسست اللجنة الوطنية لإلدارة 
 2001 عامالمرفق سيتين من قبل عمل أسا تيورشولقد تم القيام ب. عليهاق يتصدالوالمرفق تمويل 

ورشة عمل الحوار الحالية والمرفق  مجمل مشاريع مراجعة :حين إنطلقت اللجنة الوطنية لإلدارة
. المرفق تمويل ضمن ةمتوفرالفرص الجراءات واإل النشاطات وعلىذوي العالقة  إلطالعالوطني 
لمراقبة للجنة الوطنية لإلدارة من قبل ا اسنويالمرفق   مشاريعجموعةلمبعد ذلك مراجعات وتمت 

  تقنية منةع من قبل أعضاء اللجنة ولقاءات توصييراقع المشا موةريازبما في ذلك ، المرفقنشاطات 
 .مرفق البيئة العالمي/ المنسق اإلقليمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي قبل 

 
 2003باتجاهين خالل عامي مات  ومهمة جدا لتدفق المعلوفاعلةقناة نت اللجنة الوطنية لإلدارة مأ
آانت في هذا الوقت، . المرفق مجلس دولة في 12 المؤلفة من تهالت أوغندا دائر عندما مث2004و

 المرفق أيضا في دوره آعضو مجلس اللجنة الوطنية لإلدارة تقوم بإسداء النصح لضابط اإلتصال 
في ذوي العالقة المهمين  ل المرفقإجتماعات مجلس المنبثقة من معلومات النشر في وساعدت 
 ينبطترمهم بأنعضاء شعور األ في تحفيز اللجنة مع ا أساسيا عنصرهذا آانيظهر أن . أوغندا

ضابط اإلتصال  ر منذ أن تغياطاأقل نشأصبحت  اللجنةلكن .  األساسيةالعمليات الدوليةبمباشرة 
 .ىخردولة أعضوية المجلس إلى إنتقال و
 
 ؛قتصاديةاإلتنمية التخطيط والوزارة المالية ومن  نفيموظعوم من قبل مدالمرفق  ضابط إتصال إن

 من مسؤول مكتب لكل قتصاديةاإلتنمية التخطيط والوزارة المالية وى دل( ةبيئالمسؤول مكتب 
 تنسيق دائرة" في " برنامجديرم"و) إنمائيةلجنة والتي لديها أيضا ، ةرئيسيال ات اإلنمائيةقطاعال

، للجنة الوطنية لإلدارةولضابط اإلتصال مانة األ بدورن اف الموظذانهيقوم . "ة الدولياتالمساعد
 لمرفق لمفاهيم أو إقتراحات مشروع  ةتقديم أيتساق باألولويات الوطنية قبل في اإلق يدقويقومان بالت

م وقت اهتطويروع يرامشالتنسيق لمماثلة ترتيبات هذا يعكس . اإلتفاقية ذات العالقةضابط إتصال إلى 
على المرفق موقع من  ة مسؤول مكتب البيئيتحقق. نمائيةقطاعات اإلال في آافةأوغندا حكومة ها ب

 .صلةة جديدة ذات  أي ماداشرا ونالحمم أيضا بشكل دوري، اإلنترنت
 

 :يااضهذه القعلى اآلخرين ذوي العالقة واللجنة الوطنية لإلدارة  أعضاء شدد
ها تترأس اللجنة يعطيوهي ضابط اإلتصال قتصادية اإلنمية تالتخطيط والوزارة المالية وآون  •

أشخاص من قبل فاعلة  الةرآاشمي إلى اليؤدما ، إللتئام اللجنةة يقو مرآزا مرموقا وسلطة
 .ةمهموهيئات فاعلة 

 الممارساتو في المعلومات ةرآاشممنتدى للمشاريع المختلفة للآانت اللجنة الوطنية لإلدارة  •
 .مكتسبةالدروس الفضل واأل

الجديد أمر ضابط اإلتصال  2005) يونيو(إجتماع اللجنة الوطنية لإلدارة في حزيران أثناء  •
 برنامج للجنة إعدادبفيه موظ) المرفقمسؤوليات  مسؤوليات عديدة باألضافة إلى ديهي لذال(
 .إجتماعات فصليةبما في ذلك لة، مقب الثني عشراإلر شهلأل

 . للجنةالعمل الفاعل فيبشكل ملحوظ آاالت المنفذة الومن قبل المقدم دعم الساهم  •
، "مراجعة برنامج البالد"عمل  لورشات )$8,000(لسنوية ضابط اإلتصال اميزانية تم إستخدام  •

 .تقاريرالمعلومات وال اللجنة ولنشر إدارةفي و
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 2الملحق 
 

 جداول المقارنة
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بلدان المشمولة في الدراسة مقارنة بين ال- 2005-1991تمويل مرفق البيئة العالمي   

 

  الدولة الواحدة دوليا/ إقليميا  مجموع المشاريع
 الدولة ونوع المشروع

 
ماليين الدوالرات 

ماليين الدوالرات  العدد األميرآية
ماليين الدوالرات  العدد األميرآية

 العدد األميرآية

            
 

8,140.265 1997 3,058.786 397 5,081.479 1600   الدولآافة
7,575.725 916 2,854.376 291 4,721.349 625 )أآثر من مليون دوالر أميرآي(آبير   

236.811 289 68.372 84 168.439  متوسط الحجم205
327.729 792 136.037 22 191.692 صغير770

            
139.075 29 92.666 18 46.409 11  بوليفيا
129.041 17 84.752 13 44.289 4 )أآثر من مليون دوالر أميرآي(آبير   

3.175 4 2.470 3 0.705  متوسط الحجم1
6.859 8 5.444 2 1.415 صغير6

            
885.133 82 158.696 25 726.437 57  الصين
856.217 64 142.705 17 713.512 47 )أآثر من مليون دوالر أميرآي(آبير   

8.517 10 4.247 5 4.270  متوسط الحجم5
20.399 8 11.744 3 8.655 صغير5

              
154.757 36 76.947 17 77.810 19  آولومبيا
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143.799 20 71.729 12 72.070 8 )أآثر من مليون دوالر أميرآي(آبير   
7.468 9 3.218 4 4.250  متوسط الحجم5
3.490 7 2.000 1 1.490 صغير6

              
116.090 27 45.393 9 70.697 18  بولندا

96.003 10 30.876 2 65.127 8 )أآثر من مليون دوالر أميرآي(آبير   
7.497   3.074 4 4.423  متوسط الحجم5

12.591   11.444 3 1.147 صغير5
            

208.565 36 155.500 21 53.065 15  أوغندا
194.666 21 144.042 14 50.624 7 )ثر من مليون دوالر أميرآيأآ(آبير   

5.324 7 4.014 5 1.310  متوسط الحجم 2
8.575 8 7.444 2 1.131  صغير6

 
تتضمن األرقام المشاريع . <http://www.gefonline.org/home.cfm> ،2005) يوليو(قاعدة بيانات مشاريع مرفق البيئة العالمي، تموز : المرجع

.  قيد التنفيذ من قبل المرفق وتلك2005  و1995الموافق عليها ما بين عامي 
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مقارنة تمويل مرفق البيئة العالمي مع المساعدات الرسمية الحكومية المخصصة للتنمية 

2003 و 2002، 1998عامة لألعوام ال  
2003 2002 1998 

النسبة 
المئوية 
لتمويل 

المرفق من 
المساعدات 
 الحكومية

 المساعدات
 الحكومية
بماليين 
ات الدوالر

 األميرآية

تمويل 
المرفق 
بماليين 

الدوالرات 
 األميرآية

النسبة 
المئوية 
لتمويل 

المرفق من 
المساعدات 
 الحكومية

 المساعدات
 الحكومية
بماليين 

الدوالرات 
 األميرآية

تمويل 
المرفق 
بماليين 

الدوالرات 
 األميرآية

النسبة 
المئوية 
لتمويل 

المرفق من 
المساعدات 
 الحكومية

 المساعدات
 حكوميةال

بماليين 
الدوالرات 
 األميرآية

تمويل 
المرفق 
بماليين 

الدوالرات 
 األميرآية

 الدولة

 بوليفيا 3.464 629 0.55 0.676 681 0.1 0.705 930 0.08
 الصين 45.590 2,456 1.86 33.787 1,476 2.23 45.244 1,325 3.41
معلومات  0.500 441 0.11 2.142 802 0.27

 غير متوفرة
ات معلوم 169

 غير متوفرة
 آولومبيا

 بولندا 0.011 876 0.001 5.691 1160 0.5 0.200 1,191 0.02
 أوغندا 0.125 647 0.02 0.560 638 0.09 0.130 959 0.01

 
  اإلعتماد على المساعدات،6.10، الجدول 2005مؤشرات التنمية العالمية : المراجع

html.aid/databytopic/data/org.worldbank.www://http . تشير األرقام الى المساعدات الرسمية
 .2003 و 1998الصافية للتنمية أو إلى المساعدات الرسمية خالل عامي 

. )افيةالص (المستلمةالمساعدات الرسمية الحكومية المخصصة للتنمية ، 2004تقرير التنمية البشرية 
، 2002خالل عام ) في ماليين الدوالرات األميرآية(المجموع 

html.1_1_168_indic/indic/data/statistics/org.undp.hdr://http. 
، 2005) يوليو(تموز قاعدة بيانات مشاريع مرفق البيئة العالمي، 

cfm.home/org.gefonline.www://http . تشير األرقام الى مشاريع الدولة الواحدة المصدق عليها
 .2003 و 2002، 1998خالل األعوام 

 
 

 



 49 
 

 3الملحق 
  في آل بلدونستشارالمذوو العالقة 

 
 بوليفيا

 
 التنميةوزارة في بيئة ال الموارد الطبيعية وإدارة ، التنوع البيولوجيية، مدير، مديرمارياآاجورج 
 )ضابط اإلتصال العملي(نائب الوزير  بالنيابة عن، دامةالمست

 وزارة في اإلستثمار العام والتمويل الخارجي إدارة المفاوضات وتسهيل اإلنفاق، ةفون آوبا، مديريإ
 ) اإلتصال السياسيضابط( نائب الوزير بالنيابة عنالمالية، 

  وزارة الماليةفي اإلستثمار العام والتمويل الخارجي إدارةبيئي، القطاع ال ة، إختصاصيآاماتشوإستر 
 ةيبيئالم وعلالماريو بودوين، مدير، معهد 

 UNITAS منظمات العمل اإلجتماعيلوطني التحاد اإل، مدير تنفيذي، فرنانديزهيوجو 
  إدارة التنمية المائية والبيئية المستدامةمرآز دعم، أوداويتاإستر ماريا 

 بوليفيافي  رجال األعمالوطنية، إتحاد ال، غرفة الصناعة آادي ال برنينوتشكا آالديرون 
 LIDEMA ةبيئعن الدفاع الإتحاد   ، مدير تنفيذي، غرونبيرغرجيني

  في بوليفياةدوليالحماية ال، مدير، فورنوإدواردو 
 SERNAP البنك الدولي،  /طني، مشروع مرفق البيئة العالمي الثاني، منّسق وماآسيمو ليبرمان

برنامج األمم المتحدة ، مرفق البيئة العالمي مجموعة مشاريعمج، ا برة غونزاليس، إختصاصيليليانا
 اإلنمائي 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  المقيم، المندوبنائب ألفريدو مارتي، 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ، مدير برنامج،آالدرنغونزالو 

 ، بوليفيا، إآوادور، بيرو، فينزويال، البنك الدوليرفيعة عمليات ة، ضابطماريانيال زيبالوس
 

 الصين
 
ضابط (، وزارة المالية ةدوليالدائرة القسم الرابع، ال ة،دوليال ةماليالمؤسسة ال، مدير، غ بنغوان

 )اإلتصال العملي
 بيئيةالحماية لل  الرسميةدارةاإلجنبي، األقتصادي اإلتعاون العام، مكتب  ، نائب مدير وان ووروي

 بيئيةالحماية لل  الرسميةدارةاإلبحري، القسم ال، مدير، تونغ يو
جنبي، األقتصادي اإلتعاون القسم الرابع، مكتب ال ،عيرامشالمج، إدارة ابرلل مدير أعلى، ياآسو غوان
 بيئيةالحماية لل  الرسميةدارةاإل
جنبي، األقتصادي اإلتعاون ال مسؤولقسم الرابع، ال ،عيرامشال برنامج، إدارة مدير، انغ آسياوالنز
 بيئيةالحماية لل  الرسميةدارةاإل
  الرسميةدارةاإلجنبي، األقتصادي اإلتعاون القسم الرابع، مكتب ال ،عيرامشال خينوا، إدارة زاو
 بيئيةالحماية لل

 الصينفي ب مرفق البيئة العالمي  برنامج، مكتمدير، آسيا يينغزي
 اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالحطاقة، الث و، معهد بحالعاممدير ال، نائب  وينكيهان
اللجنة طاقة، الث ودولي، معهد بحالتعاون والث ابحاالحث، قسم إدارة اأستاذ بو، المدير غ آيجونجيان

 الوطنية للتنمية واإلصالح
 اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالحطاقة، الث وعد، معهد بحث مساابحأ، أستاذ ليو جينغرو
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اللجنة ، داروحماية المولبيئة ا دائرةطاقة، لل اإلستخدام األمثل، نائب رئيس قسم، قسم وينبنلو 
 الوطنية للتنمية واإلصالح 

ة  الناتجتخفيض اإلنبعاثاتوطاقة ال  الحفاظ علىد، مشاريعوعقعن إبرام ال مسؤول، سونغ دونغفنغ
 مرفق البيئة العالمي/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ى الصينية التابعة لالقرعن غازات الدفيئة في 

 الناتجة عن غازات تخفيض اإلنبعاثاتوطاقة ال  الحفاظ علىمشروع، مشاريعمدير ، مساعد زنغ جي
 بيئة العالميمرفق ال/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ى الصينية التابعة لالقرالدفيئة في 

 الناتجة عن غازات الدفيئة تخفيض اإلنبعاثاتوطاقة ال  الحفاظ على، مشاريعأعلى، مدير آسيوو غوان
 مرفق البيئة العالمي/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ى الصينية التابعة لالقرفي 
ة عن غازات الدفيئة  الناتجتخفيض اإلنبعاثاتوطاقة ال  الحفاظ على، نائب مدير، مشاريعغايلينغ غوان
 مرفق البيئة العالمي/ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ى الصينية التابعة لالقرفي 

 تخفيض اإلنبعاثاتوطاقة ال  الحفاظ علىع، مشاريعيرا، خبير وطني في إدارة المشآسو ليتونغ
مرفق البيئة / نمائي برنامج األمم المتحدة اإلى الصينية التابعة لالقرالناتجة عن غازات الدفيئة في 

 العالمي
 زراعيالتنوع البيولوجي ال، مشروع ينوطنيال اءخبرال فريق رئيس، آينغون غيان

 ، رئيس، وحدة الزراعة والبيئة، البنك اآلسيوي للتنميةآارادبروس 
 ، البنك اآلسيوي للتنميةتآآل التربة/ ي ، مستشار بيئنيو زيمينغ

 مقيم في الصين، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خالد مالك، منّسق األمم المتحدة ال
 ممثل المقيم، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي األعلى للنائب ال، تيسوتأليساندرا 
بيئة، الطاقة ومجموعة ال ،مونتريالبروتوآول قليمي، وحدة اإلبرنامج ال، منسق  آوان ولياميو شيو

 نمائي مكتب سياسة التنمية، برنامج األمم المتحدة اإل
 ، مدير برنامج، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لي روسنغ
 ، مدير برنامج، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ها بينغ

 ، مدير برنامج، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي دنغ يونغزنغ 
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي برنامج، مدير  ة، مساعد ليجودي
 بيجينغ  مكتب البنك الدولي، ،ي، إختصاصي زراعليو جين

برنامج األمم المتحدة ، مكتب مرفق البيئة العالمي/ برنامج األمم المتحدة للبيئة منسق ، شاو آزيومين
  الصينللبيئة في

 الصينبرنامج األمم المتحدة للبيئة في ، مساعد تنفيذي، مكتب زانغ ونجوان
 
 

 آولومبيا
 

 )ضابط اإلتصال العملي(شؤون الدولية، وزارة البيئة ، مكتب المدير رودريغيز، خوزيه ألفارو
  مرفق البيئة العالمي، مكتب الشؤون الدولية، وزارة البيئةمجموعة مشاريع أجوير، أوآتافيا
 ECOFONDO، مدير تنفيذي، آولميناريزرافائيل 

 Fundacion Natura، ة تنفيذية، مديرإسكوبارإلسا ماتيلد 
 CORMACARENA، إسكوبارإيفان 

 رآا الالتينيةي مرفق البيئة العالمي، أم/ضابط إتصال المنظمات غير الحكومية ، جيرمان روشا
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، مرفق البيئة العالمي مجموعة مشاريع برنامج، مدير،  فونسيكادانيال
 نمائي برنامج األمم المتحدة اإلل  التابعJPOمسؤولة متدرجة ضمن برنامج ، آورياسإلينا 
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 ، البنك الدوليمرفق البيئة العالمي مجموعة مشاريع، ةطبيعيال واردمال، خبير رويزجوان بابلو 
 
 

 بولندا
 

 )ضابط اإلتصال العملي (Ecofund، سيتنيكيستانيسلو 
كان  مليح(اإلقتصادية ولشؤون اإلجتماعية لألمم المتحدة ا، وزارة الخارجية، قسم توماس شلون

 ))ضابط اإلتصال السياسي(قسم الير ، مدجانوس ستانزيك
 دولي، وزارة البيئةالتعاون ال، قسم Witkiewicz، سيبولسكاريناتا 

 ، قسم السياسة البيئية، وزارة البيئةريتشارد بورسكي
 )منظمة غير حكومية (التنمية المستدامة، معهد آريستوف آاميننيتشي

 )مة غير حكوميةمنظ(وطنية للحماية البيئية المؤسسة ال، أندريه ويغل
 )منظمة غير حكومية(وطنية للحماية البيئية المؤسسة ال، بياتا سيزيوسكا
 )منظمة غير حكومية ("Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian، ماريك آوالسكي

 ةصناعيال ئيةكيمياالث ابحاألوزون، معهد األ، وحدة حماية جانوس آوزاآيويش
 راعية، جامعة وارسو الزأليزابيتا مارتينيوك
 ، قسم اإلقتصاد، جامعة وارسوتوماس زيليتش

 بولندا WWFوويزيتش ستيبنويسكي، 
مرفق البيئة /برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج المنح الصغيرة التابع ل، برزميسالف تشايكوفسكي

  وارسو،العالمي
 ،مرفق البيئة العالمي/يبرنامج األمم المتحدة اإلنمائل برنامج المنح الصغيرة التابعريناتا فيليب، 

 وارسو
  وارسو، مرفق البيئة العالمي/، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  نابيرالسكاآارولينا
 وارسو ،، البنك الدوليليتاشوويشباربرة 

 العاصمة واشنطن ،، البنك الدولييوهانسنبيتر 
 وارسو ،، البنك الدوليجاسك وويشيشوفيتش

 وارسو ،، البنك الدولي سارافياإدغار
 

 أوغندا
 

 )ضابط اإلتصال العملي وضابط اإلتصال السياسي(، وزارة المالية  موهاآانيزيآيث
 ، وزارة المالية أآيديباتريسيا
 ، وزارة المالية أوآوديروبرت

 ، وزارة الماليةأنجيال روابوتوميزي
 سمكيةالثروات الحيوانية والصناعة الزراعة،ال، وزارة  مواياستيفن

 بيئةالراضي واأل والمياه، وزارة راإيليفاز بازي
 تصاالتاإلسكان واإل، وزارة األشغال و أوماغورنيلسن
 ، وزارة السياحة أوسيومارك
 ة، وزارة الحكومة المحلي آاتيريغاسامسن
 ، وزارة الطاقة والتطوير المعدني نداووالغودفري
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 بيئية الدارة إلوطنية السلطة ال،  إيكاتجوستن
 غابات للوطنية الة سلطال،  موساماليبول
 جويةالرصاد األ، قسم علم  غواجفيليب
 Makerere)(  ماآيري ، جامعة سيبيتآدم

 جويةالرصاد األ، قسم علم أآييكي ماغيزي
 التصحر حاربةوطني لمالتنسيق ال،  سوداووالجون

  أوغندا2000، شبكة أفريقيا  آاآينداماري جو
  أوغندا2000، شبكة أفريقيا  آابوييفريد
 دوليةالر وطيالحياة منظمة / ، طبيعة أوغندا  موغيشاوزأمبر

 IUCN، موهويزيأليكس 
 IUCN،  ناآانغوباربرة
 )الفاو( منظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم المتحدة،  أواشتشارلز
 )الفاو (منظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم المتحدة،  ميسيكابيرسي

 تحدة اإلنمائي برنامج األمم الم، أوآي لووتسما
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  ويلسون آواميا،

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،  نيمبامياجين
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  سيباتينديراروز
 ، البنك الدولي موديوليماري
 ، البنك الدولي أولوياجون

  
 

 


