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  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
   األطراف يف بروتوكول كيوتو  

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٢- ١بوزنان، 

  ن جدول األعمال م٨البند 
  تقرير جملس صندوق التكيف

  ٤-م أإ/-مشروع املقرر 
  تقرير جملس صندوق التكيف

  من الرئيسمقدم مقترح 

  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،

   من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨ إىل الفقرة إذ يشري  

  ،٣- م أإ/١ و٢- م أإ/٥ و١- م أإ/٢٨ و١-  أإم/٣ إىل املقررات وإذ يشري أيضاً  

  ،)١( مع التقدير بالتقرير األول جمللس صندوق التكيفوإذ حييط علماً  

مجيع جوانب صندوق التكيف، وبشكل خـاص لـتمكني األطـراف املؤهلـة     تشغيل  على أمهية وإذ يشدد   
جملس صندوق  املعتمد من   اليت تفي باملعايري    وات  اليت ختتارها احلكوم  الكيانات املنفّذة   والتنفيذ،  املشرفة على   كيانات  الو

  ،هاقترحات مشاريع لتمويلمبمباشرة   إىل جملس صندوق التكيفلتقدممن االتكيف، 
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د يف أوائل   ـ بنية جملس صندوق التكيف البدء يف حتويل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل نق             وإذ يرحب   
  ،٢٠٠٩عام 

 ٢- م أإ /٥للمقـررين   الضطالعه بوظائف خطة عمله، طبقـاً       لتكيف   جمللس صندوق ا   وإذ يعرب عن تقديره     
  لصندوق التكيف،التشغيل الكامل ، وحيثه على مواصلة القيام بذلك بغية ٣- م أإ/١و

  اإلشراف على صندوق التكيف وإدارته،فادة يف  بأمهية الدروس املستوإذ يسلِّم  

   يف املرفق األول؛، كما يرد النظام الداخلي جمللس صندوق التكيفيعتمد  - ١  

 جملس صندوق التكيف على إبقاء نظامه الداخلي قيد االستعراض والتقدم، عنـد اللـزوم،               يشجع  - ٢  
ل بطريقة فعلية وفعالة من حيـث  ـأية تعديالت ترمي إىل متكني جملس صندوق التكيف من العم    فيما خيص   بتوصيات  

  التكلفة وشفافة؛

طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو           مذكرة التفاهم بني مؤمتر األ     يعتمد  - ٣  
يف بصفة مؤقتة، كما تـرد      جملس صندوق التكيف،    املقدمة إىل   وجملس مرفق البيئة العاملية فيما يتعلق خبدمات األمانة         

  املرفق الثاين؛

، )ك الـدويل  البن( والتعمري   إلنشاء أحكام وشروط اخلدمات اليت يقدمها البنك الدويل ل        أيضاً يعتمد  - ٤  
   يف املرفق الثالث هبذا املقرر؛ترد، كما ةمؤقتبصفة على صندوق التكيف،  ماًًبوصفه قّي

لإلنـشاء   البنـك الـدويل      ةرادإ إىل األمني التنفيذي إبالغ جملس مرفق البيئة العاملية وجملس           يطلب  - ٥  
   أعاله؛٤ و٣لفقرتني باعتماد مذكرة التفاهم وأحكام وشروط اخلدمات املشار إليها يف اوالتعمري 

ـ  ، األولويات والسياسات واملبادئ التوجيهية االستراتيجية لصندوق التكيف       يعتمد  - ٦   ـ ا  ـ كم رد يف  ت
  املرفق الرابع؛

  : فيما يتصل مبا يلي بالعمل الذي يضطلع به جملس صندوق التكيفحييط علماً  - ٧  

ـ ـإليما هو مشار وفقـسياسات ومبادئ توجيهية عملية حمددة،  وضع    )أ(   مـن  ) ب(٥قرة ـه يف الف
  ؛٣- م أإ/١املقرر 

للتنظـيم اإلداري   على تنفيذ املبادئ التوجيهيـة      بالقدرة  ذة  نفّالكيانات امل متتع  وضع املعايري لضمان      )ب(  
  ؛٣- م أإ/١من املقرر ) ج(٥واإلدارة املالية لصندوق التكيف، وفقما هو مشار إليه يف الفقرة 

   االنبعاثات املعتمد إىل نقد؛البدء يف حتويل وحدات خفض  )ج(  

اختاذ الترتيبات القانونية للتشغيل العملي لصندوق التكيف، مبا يف ذلك التكيف بإجراء دراسة جدوى   )د(  
  الوضوح فيما يتعلق مبسألة املركز القانوين؛سعياً إىل 
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السياسات  من جملس صندوق التكيف التعجيل، كمسألة ذات أولوية، بوضع واعتماد وتنفيذ             يطلب  - ٨  
  أعاله؛) أ(٧واملبادئ التوجيهية العملية احملددة املشار إليها يف الفقرة 

وضع واعتماد وتنفيـذ املعـايري      ، كمسألة ذات أولوية، ب    تعجيلال من جملس صندوق التكيف      يطلب  - ٩  
يع، مبا يف ذلك املوافقة     شارمقترحات امل ، بغية البدء دون إبطاء يف جتهيز        ٣- م أإ /١ من املقرر    ٣٠املشار إليها يف الفقرة     

إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول         على األموال ودفعها، وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز         
  كيوتو يف دورته اخلامسة؛

 من جملس صندوق التكيف البدء يف جتهيز مقترحات املشاريع أو األنشطة أو الربامج لتمويلها،         يطلب  - ١٠
قتضاء، وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول                 اال حسب

  كيوتو يف دورته اخلامسة؛

األهلية القانونية الالزمة لالضطالع بوظائفـه فيمـا يتعلـق          ب إناطة جملس صندوق التكيف      يقرر  - ١١  
، وفقـاً   ة مباشـر  االتصال به التنفيذ والكيانات املنفذِّة املؤهلة ب    املشرفة على   كيانات  الألطراف املؤَهلة و  ل السماحب

تعاقدية وتلقـي  إلبرام االتفاقات ال األهلية القانونية   ببشكل خاص   إناطته  ، و ٣- م أإ /١ من املقرر    ٣٠ و ٢٩للفقرتني  
قتضاء، مبا يتفق   أعاله، حسب اال  ) ب(و) أ(٧ وفقاً للفقرة    ،مقترحات املشاريع واألنشطة والربامج مباشرة وجتهيزها     

  ؛٣- م أإ/١ و٢- م أإ/٥واملقررين 

 ٣٠وظائفه، بوضع املعايري املشار إليها يف الفقرة        يف أداء    أن يقوم جملس صندوق التكيف       أيضاً يقرر  - ١٢  
 والكيانات املشرفة، وأن تفي األطراف املؤهلة ٢- م أإ/٥، وفقاً للمبادئ والطرائق الواردة يف املقرر ٣- م أإ/١من املقرر 

  احلصول على متويل من صندوق التكيف؛على التنفيذ والكيانات املنفذة بتلك املعايري قصد 

ـ     أعاله   ١١ استعراض األحكام الواردة يف الفقرة       كذلك يقرر  - ١٣   ع يف  ـكجزء من االستعراض املزم
ائها، بغية اختاذ قرار ف جملس صندوق التكيف بإجرلّاليت كَ، مع مراعاة دراسة اجلدوى ٣- م أإ/١من املقرر  ٣٣الفقرة 

  حسب االقتضاء؛

 واملبادئ التوجيهية واإلجراءات العملية بالسياسات من جملس صندوق التكيف إبالغ األطراف يطلب  - ١٤  
  لطلب التمويل ملشاريع وبرامج التكيف ما أن يعتمدها اجمللس؛

يف  نفس اجملموعـة،     ل نصف أعضاء جملس صندوق التكيف واألعضاء املناوبون هلم من         ظ أن ي  يقرر  - ١٥  
  لسنة إضافية وأخرية؛بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مناصبهم العامل الدورة السابعة ملؤمتر األطراف 

، وأال حتسب مـدة الواليـة       ني يف مدة الوالية كمناوب    أعضاء أال ُتحسب مدة الوالية ك     يقرر أيضاً   - ١٦  
  ؛اءعضأ يف مدة الوالية كنيكمناوب
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فرنسا وفنلنـدا   السويد وسويسرا و  أستراليا والدامنرك و  كومات كل من     العميق حل  عن امتنانه  عربي  - ١٧  
واليابان، على مسامهتها يف تغطية النفقـات اإلداريـة         والنرويج  واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية       

  لتشغيل صندوق التكيف يف املرحلة املؤقتة؛

  أيضاً لربنامج األمم املتحدة للبيئة ملسامهته يف دعم عمل جملس صندوق التكيف؛ عن تقديره يعرب  - ١٨  

 يف الصندوق االستئماين لـصندوق التكيـف        ، األطراف على املسامهة، على وجه االستعجال      حيث  - ١٩  
  لتغطية النفقات اإلدارية لتشغيل صندوق التكيف يف املرحلة املؤقتة؛

وفقاً جلدول زمين حيدده جملس صندوق التكيف،       ، عند الطلب،    تَرّد ُتس مسامهات األطراف أن   يقرر  - ٢٠  
  .)٢(بتوافر املوارد

                                                      

)٢( FCCC/KP/CMP/2008/2املرفق اخلامس ،. 
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  املرفق األول
  النظام الداخلي جمللس صندوق التكيف

   النطاق- أوالً 
 الذي اعتمدته ٣- م أإ/١أعمال جملس صندوق التكيف، وفقاً للمقرر تصريف  النظام الداخلي على    هذا   ينطبق  - ١

ويصبح هذا النظام الداخلي سارياً     . ؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        الدورة الثالثة مل  
  . مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتومىت اعتمده

   التعاريف- ثانياً 
  :ألغراض هذا النظام الداخلي  - ٢

ة ـدورة الـسابع  ـلالذي اعتمـدته ا   ٧- م أ /١٠قرر   عمالً بامل  ،صندوق التكيف " الصندوق"يعين    )أ(  
  ملؤمتر األطراف؛

 الذي اعتمدته الدورة الثالثة ملؤمتر      ٣-م أإ /١جملس صندوق التكيف املنشأ مبوجب املقرر       " اجمللس"يعين    )ب(  
ـ    اًيصفه كياناً تشغيل  وبيف بروتوكول كيوتو    األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف        بواليـة   اً لصندوق التكيف مناط

  ؛العامل بوصفه اجتماع األطراف، وبتوجيه منهاإلشراف على صندوق التكيف وإدارته حتت سلطة مؤمتر األطراف 
املمثل الذي ينتخبه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف كعضو يف جملس            " العضو"يعين    )ج(  

  ق التصويت؛حب يتمتعصندوق التكيف، و
ـ          امل" ناوبامل"يعين    )د(   اوب ـمثل الذي ينتخبه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف كمن

  لكل عضو؛
  أي اجتماع جمللس صندوق التكيف؛" االجتماع"يعين   )ه(  
 من هـذا  ١٠عضو اجمللس الذي ُينتخب كرئيس جمللس صندوق التكيف وفقاً للفقرة        " الرئيس"يعين    )و(  

  النظام الداخلي؛
 ١٠ عضو اجمللس الذي ينتخب كنائب لرئيس جملس صندوق التكيف، وفقاً للفقرة "نائب الرئيس"يعين   )ز(  

  هذا النظام الداخلي؛من 
نها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف لتوفري خـدمات األمانـة            هي هيئة يعيّ  " األمانة"  )ح(  

  ؛٣- م أإ/١ من املقرر ٣١ و١٩ و١٨ و٣للمجلس والصندوق، مبا يتفق والفقرات 
  م على صندوق التكيف؛القّي" القيِّم"يعين   )ط(  



FCCC/KP/CMP/2008/L.7 
Page 6 

  

أهنا تفـي باملعـايري الـيت       قد قرر    اجمللس   كوناملنظمات اليت ي  " املشرفة على التنفيذ  كيانات  ال"تعين    )ي(  
ـ        ٣- م أإ /١من املقرر   ) ج(٥اعتمدها، وفقاً للفقرة     ف ملموسـة   ـ، للحصول على متويل لتنفيذ مشاريع وبرامج تكي

  يدعمها الصندوق؛
هي املنظمات اليت تفي باملعايري اليت حيددها اجمللس للحصول على متويل لتنفيـذ             " ذةنفّالكيانات امل "  )ك(

سابات ومعايري تتعلـق   احلراجعة  ملمشاريع وبرامج تكيف ملموسة يدعمها الصندوق، رهناً مبا حيدده اجمللس من آليات             
   الواجبة؛يطةباحل

  قية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛اتفا" تفاقية اإلطاريةالا"تعين   )ل(  
  بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛" الربوتوكول"يعين   )م(  
  األطراف يف بروتوكول كيوتو؛" رافألطا"تعين   )ن(  
 األول لالتفاقية، رهنـاً بـأي       األطراف املدرجة يف املرفق   " األطراف املدرجة يف املرفق األول    "تعين    )س(  

   من االتفاقية؛٤من املادة ) ز(٢تعديل، أو األطراف اليت وجهت إخطاراً مبوجب الفقرة 
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛" األطراف غري املدرجة يف املرفق األول"تعين   )ع(  
خلدمات اللوجستية الجتماعـات جملـس      الشخص املكلف بتقدمي خدمات الدعم وا     " األمني"يعين    )ف(  

  صندوق التكيف؛
  .صندوق التكيفرئيس الكيان املسؤول عن تقدمي خدمات األمانة جمللس " رئيس األمانة"يعين   )ص(  

   اجمللس- ثالثاً 
 عضواً ميثلون األطراف وُينتخبون رمسياً يف دورة من دورات مؤمتر األطـراف العامـل               ١٦يتألف اجمللس من      - ٣

  :تماع األطراف بشأن صندوق التكيف، وذلك على النحو التايلبوصفه اج

  ممثالن من كل جمموعة من جمموعات األمم املتحدة اإلقليمية اخلمس؛  )أ(  
  ممثل للدول اجلزرية الصغرية النامية؛  )ب(  
  ممثل لألطراف من أقل البلدان منواً؛  )ج(  
  لالتفاقية؛ممثالن آخران من األطراف املدرجة يف املرفق األول   )د(  
  .ممثالن آخران من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )ه(  

  . أعاله٣وفقاً لنفس املبادئ احملددة يف الفقرة انتخاب مناوب له يرافق انتخاب كل عضو من األعضاء   - ٤

  . تتجاوز واليتني متتاليتنيلوالية مدهتا عامان وجيوز انتخاهبما ملدة الكل مناوب مهام املنصب  كل عضو ويتولّى  -٥

ل املناوب حمل العضو املتغّيب يف      ، حي  من أحد األعضاء   خطي على طلب    يف حالة غياب أحد األعضاء، أو بناءً        - ٦
  .  نيابة عنه، مبا يف ذلك التصويتأداء وظائفه
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ف تلك الواليـة،    مدة واليته احملددة أو االضطالع بوظائ     عجزه عن إمتام    أو  عضو أو مناوب    يف حالة استقالة      - ٧
  . ٣- م أإ/١ من املقرر ٨ جديد وفقاً للفقرة مناوبنتخب عضو أو ُي

م تلك  ا مدة واليته أو االضطالع مبه     مامت، إذا استقال عضو أو مناوب أو تعذر عليه إ         ٧دون اإلخالل بالفقرة      - ٨
طراف العامـل بوصـفه اجتمـاع    ملؤمتر األالتالية ب الدورة اراقتالوالية، جمللس صندوق التكيف أن يقرر، مع مراعاة        

طوال الفترة املتبقية من املعين  أو عضو مناوب، من نفس اجملموعة أو الفئة ليحل حمل العضو ،األطراف، تعيني عضو آخر
  .ويطلب جملس صندوق التكيف من اجملموعة أو الفئة ذات الصلة تعيني العضو اجلديد أو املناوب اجلديد. واليته

أهنا ما إىل عضو الداخلي عترب أي إشارة يف هذا النظام ُت ،الف ذلك يف هذا النظام الداخليخصراحة ما مل يرد   - ٩
  .تشمل مناوبه، مىت تصرف املناوب بالنيابة عن العضو

   املكتبء أعضا- رابعاً 
ول ينتخب اجمللس الرئيس ونائب الرئيس من بني أعضائه، يكون أحدمها من بني األطراف املدرجة يف املرفق األ  - ١٠

ـ و. وتكون مدة والية الرئيس ونائب الرئيس سـنة       . فيما يكون الثاين من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          تم ي
الرئاسة ونيابة الرئاسة سنوياً بني عضو من األطراف املدرجة يف املرفق األول وعضو من األطراف               التناوب على منصب    

  .غري املدرجة يف املرفق األول

يف تلك األثناء   يتوىل نائب الرئيس    الوفاء بالتزامات منصب الرئاسة،     بشكل مؤقت عن     الرئيس   يف حالة عجز    - ١١
نـه اجمللـس    ييعآخر  يعمل أي عضو    جلسة ما،   الرئيس ونائب الرئيس يف     حالة تغّيب   ويف  .  وسلطاته التزامات الرئيس 

  .ة مؤقتةبصفكرئيس لتلك اجللسة 

  .متام مدة الوالية، ينتخب اجمللس بديالً إلمتام مدة الواليةمىت تعذر على الرئيس أو نائب الرئيس إ  - ١٢

، ومينح  الداخلييقوم الرئيس، يف مجلة أمور، بإعالن افتتاح اجللسة واختتامها، ويسهر على االمتثال هلذا النظام  - ١٣
ظام وتكون له، رهناً ويبت الرئيس يف نقاط الن. القراراتعن  عالن  اإلاحلق يف التكلُّم، وطرح األسئلة على التصويت، و       

  .، السيطرة الكاملة على املداوالت وعلى حفظ النظام، مبا يف ذلك اإلرجاء أو التعليق الداخليهبذا النظام

س رؤساء ونواباً للرؤساء من بني األعضاء واملناوبني ألفرقة عمل وجلان حمـددة،    ـيس على اجملل  ـيقترح الرئ   - ١٤
  . عند اللزوم

ه الرئيس، تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف           ـضو يعين ـي ع دم الرئيس، أو أ   ـيق  - ١٥
  .اجمللسباسم 

وميثل الرئيس اجمللـس يف االجتماعـات       .  ويلتمس هذا الدعم   لسيدعو الرئيس إىل دعم الصندوق وعمل اجمل        - ١٦
  .اخلارجية ويقدم تقريراً إىل اجمللس عن تلك االجتماعات
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   األمانة-خامساً 
  :ا يليمبتقدمي خدمات األمانة إىل جملس صندوق التكيف، ل من املوظفني خصصتقوم األمانة، اليت هي فريق مت  -١٧

اختاذ الترتيبات الالزمة الجتماعات اجمللس، مبا يف ذلك السهر على نشر إعالنات االجتماعات على                )أ(  
لدعوات، وإعداد وثائق االجتماعـات والتقريـر       ، وتوجيه ا   على الشبكة  موقعي صندوق التكيف واالتفاقية اإلطارية    

  ؛ على الشبكةنشر مجيع الوثائق على موقع صندوق التكيفوقرارات االجتماع املعين الذي يتضمن النهائي 
 كأمني الجتماعات جملس صندوق التكيف لتقـدمي        خصص للعمل من فريق املوظفني املت   عضو  تعيني    )ب(  

  خدمات الدعم واخلدمات اللوجستية؛
إقامة حماضر للجلسات واختاذ الترتيبات لضمان حفظ وثائق االجتماعات وصيانتها يف حمفوظـات               )ج(  

  الكيان الذي يعني بوصفه أمانة جملس صندوق التكيف؛
  .  أخرىاجمللس من وظائفيلتمسه بكل ما قد إمجاالً ع الضطاال  )د(  

   االجتماعات-سادساً 
وتعقـد  . االضـطالع مبـسؤولياته   أجـل    أو أكثر عند اللزوم من       ،قل على األ  سنةجيتمع اجمللس مرتني يف ال      - ١٨

مؤمتر األطراف  بتزامن مع دورات    اجمللس   عندما جيتمع    ما عدا اجتماعات اجمللس يف بلد مقر أمانة االتفاقية اإلطارية، في        
ويف هذه احلالة جيوز أن     مع دورات اهليئتني الفرعيتني يف إطار االتفاقية اإلطارية،         العامل بوصفه اجتماع األطراف، أو      

  .يف إطار االتفاقية اإلطاريةذي الصلة أو يف مكان انعقاد االجتماع يعقد اجتماع اجمللس يف بلد ذلك االجتماع 

، بإمكان األعضاء واألعضاء املنـاوبني  ٢٠ما مل يقرر جملس الصندوق خالف ذلك وفقاً ألحكام الفقرة           - ١٩
وحييط املراقبون األمانة علمـاً     .  أدناه ٣٢ و ٣١و املشار إليه يف الفقرتني      واملراقبني حضور االجتماعات على النح    

  .بتكوين وفدهم قبل أربعة أسابيع من اليوم األول من أي اجتماع مقرر

 لألعـضاء   مثجيوز جمللس الصندوق أن يعلن أيٍ من اجتماعاته، أو من أجزائها، مغلقة؛ وميكـن مـن                   - ٢٠
وجيوز جمللس الصندوق أن يدعو أياً من املمثلني .  على الصندوق حضورهاوالقَيَّمنة واألعضاء املناوبني وممثلي األما

  . حلضور تلك االجتماعات٣٢ و٣١املشار إليهم يف الفقرتني 

  . حيدد جملس الصندوق يف كل اجتماع موعد انعقاد االجتماع التايل ومدته  - ٢١

راقبني علماً مبواعيد انعقاد االجتماعـات وبأمـاكن        حتيط األمانة مجيع األعضاء واألعضاء املناوبني وامل        - ٢٢
انعقادها، وتقوم بتعميم دعوة رمسية وجدول أعمال مؤقت ألي اجتماع قبل ما ال يقل عن ستة أسابيع من اليوم                   

  . األول لالجتماع

ويقـوم  .  النصاب القـانوين   لتشكيل ما   اًجيب حضور أغلبية بسيطة من أعضاء جملس الصندوق اجتماع          - ٢٣
  .ئيس بالتحقق من النصاب القانوين يف مستهل االجتماع ووقت اعتماد مقررٍ ماالر
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قبل انتهاء كل اجتماع، يعرض الرئيس مشروع تقرير عن االجتماع، يتـضمن مـشروع اسـتنتاجات             - ٢٤
تماد قانوين قبل اعالنصاب الويقوم الرئيس بالتحقق من وجود . ، لينظر فيه اجمللس ويوافق عليههاالجتماع ومقررات

رح إدخاله  قَتمشروع تقرير االجتماع، على أن يقوم بوضع نص التقرير يف صيغته النهائية، واضعاً يف اعتباره ما يُ                
  . عليه من تعديالت أثناء االجتماع

تتوىل األمانة حفظ أي سجالت مكتوبة للمجلس أو تسجيالت للوقائع نيابة عن اجمللس وفقاً ألحكـام                  - ٢٥
وتتيح األمانة ألي من أعضاء اجمللس أو أعضائه املناوبني، بناًء على . د واألنظمة املعمول هباوللقواع) ج(١٧الفقرة 

  .طلبه أو طلبها، نسخاً عن أية سجالت أو تسجيالت حتتفظ هبا األمانة نيابة عن اجمللس

  ية وتعارض املصاحل السّر- سابعاً 
شاركني يف مشروع صندوق التكيف واليت تكون       ال جيوز إفشاء املعلومات اليت يتم احلصول عليها من امل           - ٢٦

  .مسجلة امللكية أو سرية أو كليهما دون املوافقة املكتوبة من مقدم املعلومات، إال إذا قضى القانون الوطين بذلك

أو مسجلة امللكية من هذا القبيل، ما /من واجب األعضاء واألعضاء املناوبني أال يفشوا معلومات سرية و     - ٢٧
ويظل هذا االلتزام قائماً بعد انقضاء فترة       .  هبا املعمولبني بإفشائها مبقتضى أحكام القانون الوطين       مطالَمل يكونوا   

  .عضوية العضو

َولّيه قبل ، ذكراً أكان أم أُنثى،يؤدي كل عضو وكل عضو مناوب  - ٢٨  ويوافق على  اخلدمة كتابةًمه ميَني مهاََّت
وعند أداء رئيس اجمللس هذا اليمني، يشهد       . س جملس صندوق التكيف   ويشهد على أدائه هذا اليمني رئي     . احترامه

  :ويكون نص اليمني على النحو التايل. عليه نائبه

أُعلن رمسياً أين سأؤدي واجبايت وأمارس سلطيت بصفيت عضواً أو عضواً مناوباً يف جملس صندوق التكيف "  
  . بشرف وإخالص ونزاهة وضمري

 حـىت  ، داخل جملس صندوق التكيف، لن أكشف  إلَيَّناً باملسؤوليات املسندة    كما أُعلن رمسياً بأين، ره    "  
  . ي، عن أي معلومات سرية تصل إىل علمي حبكم أدائي ملهامي يف جملس صندوق التكيفبعد انتهاء مهاّم

وسأكشف فوراً جمللس صندوق التكيف عن أي مصلحة يل تنطوي عليها أية مسألة قيد املناقشة أمـام                 "  
دوق التكيف مما قد يشكل تضارباً يف املصاحل أو قد يتناىف مع شروط االستقاللية والرتاهة املتوقع جملس صن

توافرها يف العضو أو العضو املناوب يف جملس صندوق التكيف، وسأمتنع عن املشاركة يف أعمال جملس                
  ."صندوق التكيف املتصلة هبذه املسألة

 يف كل اجتماع من االجتماعات، ما قد يكون لديهم مـن            ،يعلنواعلى األعضاء واألعضاء املناوبني أن        - ٢٩
  .تضارب يف املصاحل فيما يتصل بأيٍ من البنود املدرجة يف جدول األعمال

يتقيد األعضاء واألعضاء املناوبون مبواد النظام الداخلي جمللس صندوق التكيف ويتنحـون عـن مجيـع               - ٣٠
شوء مصاحل شخصية أو مالية أو كليهما يف أي جانب من جوانـب             املداوالت وعن اختاذ أية قرارات يف حالة ن       
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ويقع على األعضاء واألعضاء    .  ما أو لدى هيئة متثل مشروعاً معروضاً على اجمللس للموافقة عليه           مشروعٍأنشطة  
  .املناوبني االلتزام بأن يكشفوا سريعاً عن أية حالة من هذا القبيل

   املراقبون- ثامناً 
لس الصندوق خالف ذلك، تتاح إمكانية حضور اجتماعات اجمللس، بصفة مراقب، ملمثلي            ما مل يقرر جم     - ٣١

وجيوز هلؤالء املراقبني حضور االجتماعات     . أطراف االتفاقية وألمانة االتفاقية وللمراقبني املعتمدين لدى االتفاقية       
  .دون حق التصويت

ـ   أ وطنياً   ،ر أي فرد أو كيان    تقوم األمانة، بناًء على طلب جملس صندوق التكيف، بإشعا          - ٣٢ ، اًكان أو دولي
 يف ميدان متصل بعمل الصندوق، بانعقاد أي اجتماع كيما يتـسىن لـه              لٍ غري حكومي، مؤه   مكان أ أحكومياً  

  .حضوره بصفة مراقب

 أيٍ من األعضاء احلاضرين، أن لدىجيوز للمراقبني، بناًء على دعوة من الرئيس، وإذا مل يكن هناك اعتراض   - ٣٣
  .اركوا دون التمتع حبق التصويت يف أعمال أي اجتماع يف املسائل اليت هتم مباشرةً اهليئة أو الوكالة اليت ميثلوهنايش

 األعـضاء احلاضـرين، أن   لدى بناًء على دعوة من الرئيس، وإذا مل يكن هناك اعتراض      ،جيوز للمراقبني   - ٣٤
  .يقدموا عروضاً متصلة باملسائل اليت ينظر فيها اجمللس

   إجراءات املراسالت العلنية–تاسعاً 
 وأن تتيحها لـه  لَتَمسةه إىل رئيس جملس الصندوق من رسائل غري مُ       على األمانة أن تقر باستالم ما يوجَّ        - ٣٥

ويقوم الرئيس، بدعم من أمني اجمللس، باختـاذ        . وللمجلس لالطالع عليها بواسطة الربيد اإللكتروين أو الفاكس       
 لَتَمـسة املُل، من بينها التشاور مع اجمللس، حسب الضرورة، واإلجابة على الرسائل غري             إجراء بشأن تلك الرسائ   

  .نيابة عن اجمللس، حسب االقتضاء

يف االعتبار يف االجتماع التايل للمجلس إذا ما وردت تلك الرسائل            لَتَمسةاملُ وضع املراسالت غري     جيوز  - ٣٦
 لَتَمسةُمأما الرسائل غري    ). بل أربعة أسابيع من موعد انعقاد االجتماع      ق(قبل انقضاء املهلة احملددة لتقدمي الوثائق       

 على اجمللس قبل ذلك     عرض رسالٍة ما  وجيوز  . ر فيها عادةً يف اجتماع الحق     نظَاليت ترد بعد انقضاء هذه املهلة، فيُ      
  .إذا ما استنسب رئيسه ذلك

، يقـوم أو تقـوم   لَتَمسةُمفته هذه، رسالة غري  بص،إذا ما استلم أحد أعضاء اجمللس أو أعضائه املناوبني         - ٣٧
بنسخة عـن   لَتَمسةاملُبإحالتها إىل األمانة كيما تعاجلها على النحو املشروح أعاله، مع موافاة مرسل الرسالة غري  

  .ة واللجان واألفرقة العاملاألفرقةوينطبق األمر ذاته على الرسائل الواردة إىل أعضاء . رسالة إحالتها إىل األمانة
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   جدول األعمال- عاشراً 
 وتقـوم . يقوم الرئيس، مستعيناً باألمانة، بوضع جدول األعمال املؤقت لكل من االجتماعات النظامية             - ٣٨

.  باآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على مجيع بنود جدول األعمال املوضوعية املقدمة إىل االجتماع بإعداد بياناألمانة
ؤقت، إىل جانب اإلشعار بانعقاد االجتماع والوثائق األخرى ذات الـصلة، إىل مجيـع              وحيال جدول األعمال امل   

  .  من هذا النظام الداخلي٤٣ و٢٢املدعوين حلضور االجتماع وفقاً ألحكام الفقرتني 

  .يقوم اجمللس، يف مستهل كل اجتماع، باعتماد جدول أعمال االجتماع  - ٣٩

غ من النظر فيه يف ذلك االجتماع، يدرج تلقائيـاً         ماع ومل ُيفرَ  ه جدول أعمال أي اجت    أي بند مدرج في     - ٤٠
  .جدول أعمال االجتماع التايل، ما مل يقرر اجمللس غري ذلك  يف

   السفر- حادي عشر 
حال إنشاء الصندوق االستئماين لصندوق التكيف، ترصد حتت باب امليزانية املخصص للمجلس واألمانـة                - ٤١

ليف سفر أعضاء اجمللس وأعضائه املناوبني املؤهلني ولكامل تكاليف بدالت إقامتهم االعتمادات املخصصة لكامل تكا
  . اليومية، مبا يف ذلك كامل تكاليف مرورهم العابر، باملعدل املوحد لبدل اإلقامة اليومي املعمول به يف األمم املتحدة

 لسفر أعضاء اجمللس وأعضائه     حال إنشاء صندوق االستئماين لصندوق التكيف، تتخذ الترتيبات الالزمة          - ٤٢
  .املناوبني وفقاً لقواعد األمم املتحدة

   إحالة الوثائق - ثاين عشر 
حتيل األمانة الوثائق املتصلة بالبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت إىل مجيـع املـدعوين حلـضور                   - ٤٣

ويف ظروف استثنائية، جيوز للرئيس . قرراالجتماع قبل ما ال يقل عن أربعة أسابيع من اليوم األول من االجتماع امل
  .أن يوعز لألمانة بإحالة وثيقة ما بعد انقضاء املهلة احملددة

   اختاذ القرارات والتصويت- ثالث عشر 
  .تتخذ قرارات اجمللس بتوافق اآلراء حيث ما أمكن  - ٤٤

صـل إىل اتفـاق، تتخـذ      يف حال استنفاد مجيع اجلهود يف سبيل التوصل إىل توافق يف اآلراء وعدم التو               - ٤٥
  .القرارات بأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين يف االجتماع على أساس صوت واحد لكل عضو

  .٦العضو وفقاً ألحكام الفقرة نيابةً عن  إال ُيديل بصوتهناوب أن امللعضو لال جيوز   - ٤٦

عضو  يف اآلراء إذا أبدى ويعلن الرئيس عدم وجود توافق. يتحقق الرئيس من التوصل إىل توافق يف اآلراء  - ٤٧
  .اعتراضاً على القرار املقترح موضع النظريف اجمللس أو عضو مناوٌب فيه ميثل عضواً آخر 
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بعد أن يتثبت الرئيس من وجود النصاب القانوين، يعلن بدء التصويت، الذي ال يسمح بعـده ألحـد                    - ٤٨
  .بصدد عملية التصويتح مسألة ما طَر نتائج التصويت، ما مل ُتحني إعالنبالتدخل إىل 

جيري التصويت بنداء األمساء، الذي يتم حسب الترتيب األجبدي ألمساء األعضاء، بدءاً بالعضو الذي يقوم   - ٤٩
  . بالقرعةامسهالرئيس بسحب 

 ،سم كل عضو من األعضاء يف مجيع عمليات نداء األمساء، ويصوت العضو، ذكراً كان أم أنثى               اينادى    - ٥٠
  .أو باالمتناع عن التصويت ‘ال‘أو ‘ نعم‘بعبارة 

  .تسجل يف تقرير االجتماع األصوات اليت يديل هبا كل عضو مشارك يف نداء األمساء  - ٥١

   إهناء عضوية اجمللس- رابع عشر 
اجتماع األطراف إهناء عضوية أي عضو أو عضو مناوب جلملة /للمجلس أن يقترح على مؤمتر األطراف  - ٥٢

م تعارض املصاحل، أو اإلخالل بأحكام السرية، أو التخلف عن حضور اجتماعني أسباب، من بينها اإلخالل حبك
  .  للمجلس دون مربر مناسبمتتاليني

مـا  عضوٍ مناوبٍ    أو   عضوٍاجتماع األطراف بإهناء عضوية     /مؤمتر األطراف جيوز للمجلس أن يوصي     ال    - ٥٣
  .ه يف اجتماع للمجلسبعد أن تتاح هلذا العضو أو العضو املناوب فرصة لالستماع إلي  إال

بَ             - ٥٤  فيه وفقاً لقواعد التـصويت      تُّكل اقتراح يدعو إىل إهناء عضوية أحد األعضاء أو األعضاء املناوبني ُي
وإذا كان االقتراح يتعلق بإهناء رئاسة الرئيس، يتوىل نائب الرئيس الرئاسة إىل . الواردة يف الفرع الثالث عشر أعاله

  .نتيجتهحني إجراء التصويت وإعالن 

   اللجان واألفرقة العاملة- خامس عشر 
للمجلس أن ينشئ جلاناً وأفرقة عاملة، إن اقتضى األمر ذلك، من أجل تقدمي مجلة أمور، منها مـشورة                    - ٥٥

  .اخلرباء، ملساعدة جملس صندوق التكيف على أداء وظائفه

   القرارات املتخذة فيما بني الدورات- سادس عشر 
س استثنائي، قرارات دون عقد اجتماعات عندما يرتئي الرئيس ونائبه أن على اجمللس أن قد ُتتخذ، على أسا  - ٥٦

 قرارٍوتقوم األمانة، مبوافقة الرئيس، بإحالة      . يتخذ قراراً ال ينبغي إرجاؤه إىل حني انعقاد االجتماع التايل للمجلس          
  .وافقة على القرار على أساس عدم االعتراضمقترحٍ ما إىل كل من األعضاء واألعضاء املناوبني، داعية إياهم إىل امل

 يف غضون فتـرة حتـددها   وذلكل إىل األمانة تعليقات كل عضو من األعضاء على القرار املقترح،            ُترَس  - ٥٧
  .األمانة، شريطة أال تقل عن أسبوعني
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وإذا ما ترتبت على . يهعتراض علاال يتم احملددة للتعليقات، تتم املوافقة على القرار ما مل املهلةعند انقضاء   - ٥٨
ويف حـال  .  ردود من ما ال يقل عن ثلثي األعـضاء  َتلَقّي املوافقة على القرار     تقتضي ما آثار مالية،      مقترحٍ قرارٍ

ّعذُّراعتراض أي عضو على أي قرار مقترح   البت فيه، يقوم الرئيس بتضمني جدول أعمال االجتماع التايل بنداً وَت
  .بالنظر يف القرار املقترح

وتقـوم األمانـة بإحاطـة      . أي قرار يتخذ فيما بني الدورات ُيعترب كأنه اعُتمد يف مقر أمانة االتفاقية              - ٥٩
األعضاء واألعضاء املناوبني علماً بالقرار، وبنشر كل ما يتخذ من قرارات فيما بـني الـدورات علـى املوقـع             

  .الشبكي لصندوق التكيف

   اللغات- سابع عشر 
وتتاح أثناء اجتماعاته ترمجة فورية جبميع اللغات الرمسية لألمم         . ليزية لغةَ عمل اجمللس   تكون اللغة اإلنك    - ٦٠

  .املتحدة مبا يليب االحتياجات اللغوية الفعلية لألعضاء واألعضاء املناوبني احلاضرين ذلك االجتماع

  . ال تتوفر ترمجة شفويةُتعقد االجتماعات واللجان واألفرقة العاملة املتأخرة باللغة اإلنكليزية عندما  - ٦١

  . ُتوفَّر وثائق االجتماعات باللغة اإلنكليزية فقط  - ٦٢

ُيتاح للجمهور النص الكامل جلميع التقارير، مبا يف ذلك ما يتخذه اجمللس من قرارات، وذلك من خالل                   - ٦٣
  .املوقع الشبكي لصندوق التكيف، جبميع اللغات الرمسية الست لألمم املتحدة

  ديل مواد النظام الداخلي تع- ثامن عشر 
ولتصبح التعديالت نافذة،   .  أعاله ٥١- ٤٤جيوز تعديل مواد النظام الداخلي هذه وفقاً ألحكام الفقرات            - ٦٤

  .اجتماع األطراف/جيب إقرارها رمسياً من قبل مؤمتر األطراف

   السلطة الغالبة لربوتوكول كيوتو- تاسع عشر 
حكام هذا النظام الداخلي وأي من أحكام بروتوكول كيوتـو،  يف حالة وجود أي تضارب بني أي من أ         - ٦٥

  .تكون أحكام بروتوكول كيوتو هي الراجحة
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  املرفق الثاين
  الترتيبات القانونية ألمانة جملس صندوق التكيف

  مقدمة
  من بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف معرض             ١٢تنص املادة     - ١

ضمان أن ُتستخدم حصة من حصيلة أنشطة املـشروعات املعتمـدة لتغطيـة             "تعريف آلية التنمية النظيفة، على      
املصروفات اإلدارية وكذلك ملساعدة البلدان النامية األطراف املعرضة بشكل خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ على 

قد أنشأ صندوق التكيف ، ٧- م أ/١٠ف، مبقرره مؤمتر األطراوعالوة على ذلك، فإن ". مواجهة تكاليف التكيف
  ...".لتمويل مشروعات وبرامج التكيف احملددة لدى البلدان النامية األطراف اليت هي أطراف يف الربوتوكول "

اجتمـاع  /مؤمتر األطـراف   (وإن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           - ٢
كمـا أن  .  قد أنشأ جملس صندوق التكيف بوصفه هيئة تشغيل صندوق التكيـف       ،٣- م أإ /١، مبقرره   )األطراف
تدعو صندوق البيئة العاملية إىل تقدمي خدمات األمانة جمللس صندوق التكيـف             "٣- م أإ /١ من القرار    ١٩الفقرة  

  ".على أساس مؤقت

 وجملس مرفق البيئة    اجتماع األطراف /ع مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف      نص مشرو  التذييلوُيعَرض يف     - ٣
  . العاملية بشأن خدمات األمانة املقدمة جمللس صندوق التكيف

ومذكرة التفاهم هي عبارة عن شكل من أشكال الترتيبـات        . والصيغة املعتمدة هي صيغة مذكرة تفاهم       - ٤
وتـنص  . تني أو أكثر  اليت كثرياً ما ُتستخدم لإلشارة إىل وجود التزام ثابت، وإن مل يكن ملزِماً قانوناً، بني منظم               

اجتمـاع األطـراف    /ملفعول عند موافقة مؤمتر األطراف    املذكرة على أن الترتيبات املشروحة فيها ُتصبح سارية ا        
  . وجملس مرفق البيئة العاملية عليها

اجتمـاع  /ملتبادل عليها بني مـؤمتر األطـراف      وسُتوضع املذكرة يف صيغتها النهائية عندما يتم االتفاق ا          - ٥
  .وجملس مرفق البيئة العامليةاألطراف 
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  تذييل
  مذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف العامـل بوصفه اجتماع األطراف 
  يف بروتوكول كيوتو وجملس مرفق البيئة العاملية بشأن خدمات األمانة 

  املقدمـة جمللس صندوق التكيف 
  الديباجة - أوالً 

ُيشار إليه فيما بعد بعبارة مؤمتر (وتوكول كيوتو إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بر
إنشاء صندوق التكيف املنبثق عن بروتوكـول كيوتـو         ) ٢- م أإ /٥املقرر  (، إذ قرر    )اجتماع األطراف /األطراف

أن تكون هيئة تشغيل الصندوق هي      ) ٣- م أإ /١املقرر  (، وإذ قرر كذلك     )ُيشار إليه فيما بعد بعبارة الصندوق     (
الذي أنشئ لإلشراف على الصندوق وإدارته، ) ُيشار إليه فيما بعد بعبارة جملس الصندوق(يف جملس صندوق التك

مؤمتر وأن يضع اجمللس ويوافق على مشروع الترتيبات القانونية واإلدارية خلدمات األمانة وللقيِّم لكي يوافق عليه                
رفق البيئة العاملية إىل أن يقدم خدمات       ، وإذ دعا م   ))ي (٥، الفقرة   ٣- م أإ /١املقرر  (اجتماع األطراف   /األطراف

  صندوق على أساس مؤقت؛ الاألمانة جمللس 

ُيشار إليها فيما بعـد      (جمللس الصندوق وتقديراً منه الستعداد مرفق البيئة العاملية لتقدمي خدمات األمانة            
  على أساس مؤقت؛) بعبارة األمانة

  صلة يف هياكل إدارهتما، على حنـو مـا يتجلـى يف            وبعد التشاور فيما بينهما ومراعاة اجلوانب ذات ال         
  وثائق تأسيسهما؛

ُيشار إليه فيما بعد بعبارة جملـس       (اجتماع األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية       /َتوصَّل مؤمتر األطراف    
  :جملس الصندوقإىل التفاهم التايل وفقاً لتوصية ) املرفق

  الغرض - ثانياً 
اجتمـاع  /و النص على األحكام اخلاصة بالعالقة بني مؤمتر األطـراف         إن غرض مذكرة التفاهم هذه ه       - ١

 فيمـا يتعلـق بتقـدمي    ٣- م أإ/١ من بروتوكول كيوتو واملقرر  ١٢ املادة    أحكام األطراف وجملس املرفق وتنفيذ   
 . خدمات األمانة لألمانة

  خدمات األمانة - ثالثاً 
س الصندوق، بتقدمي اخلدمات التالية إىل اجمللس لـدعم         تقوم األمانة، متلقيةً توجيهاهتا وتعليماهتا من جمل        - ٢

  :عملة وتيسريه

صندوق بطريقـة مـستقلة     البوصفها فريقاً متفرغاً من املسؤولني، تقدمي خدمات األمانة جمللس            )أ(  
  وفعالة وظيفياً؛ 
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  ؛الصندوقإدارة العمليات اليومية للصندوق وتقدمي تقارير إىل جملس   )ب(  
  ؛ للصندوقلصندوق على وضع االستراتيجيات والسياسات واملبادئ التوجيهية مساعدة جملس ا  )ج(  
  ضمان وضع قرارات جملس الصندوق موضع التنفيذ يف الوقت املقرَّر؛   )د(  
فيما يتعلق بالعمل اليومي للصندوق، العمل كصلة وصل بني جملس الصندوق واألطراف من جهة   )ه(  

  ئات املنفذة من اجلهة األخرى؛واهليئات املسؤولة عن التنفيذ واهلي
وضع الترتيبات الجتماعات جملس الصندوق، مبا يف ذلك توجيه الـدعوات وإعـداد وثـائق                 )و(  

   وتوفري اجتماع ألمني جملس الصندوق؛،االجتماعات وتقاريرها
وضع برنامج العمل واملوازنة اإلدارية السنوية للصندوق وعرضهما علـى جملـس الـصندوق                )ز(  
  عليهما؛  للموافقة
ضمان تنفيذ صندوق التكيف ما يضعه جملس الصندوق من سياسـات وإرشـادات تنفيذيـة،                 )ح(  
  من خالل مجلة وسائل، من بينها إعداد دورة مشروعات تستند إىل معايري يعتمدها جملس الصندوق؛  وذلك

  :تفعيل دورة املشروعات عن طريق  )ط(
وافـق    املقترحة لتقييم مدى تقيدها باإلرشادات اليت     إجراء استعراض وفَرز أوَّليني للمشروعات        ‘١‘

  عليها جملس الصندوق، 
  عرض املشروعات املقترحة على جملس الصندوق للموافقة عليها،  ‘٢‘
  رصد التقدم احملرز يف التنفيذ،  ‘٣‘
  تقدمي تقارير دورية إىل جملس الصندوق عن أداء احلافظة؛  ‘٤‘
  تنسيق عملية إعداد املشروعات ومتابعة تنفيذها، مع ضـمان االتـصال باهليئـات األخـرى                 )ي(  

  حسب االقتضاء؛
  االتصال، حسب االقتضاء، بأمانات اهليئات الدولية األخرى ذات الصلة؛  )ك(  
ـ                 )ل(   رر تزويد القَيِّم جبميع املعلومات ذات الصلة لتمكينه من النهوض مبسؤولياته، مبا يتفق مع  املق

   ومع قرارات جملس الصندوق؛٣- م أإ/١
  تقدمي خدمات لضمان وتسهيل التواصل السليم مع األطراف؛  )م(  
  أداء ما قد يكلفها به جملس الصندوق من وظائف أخرى؛  )ن(  

  .يكون رئيُس األمانة املسُؤولُ عن تقدمي اخلدمات خاضعاً للمساءلة أمام جملس صندوق التكيف  - ٣
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  التعديالت - رابعاً 
اجتماع األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية على ما قد يـتعني           /يتم االتفاق املتبادل بني مؤمتر األطراف       - ٤

اجتماع األطراف /وجيوز جمللس الصندوق أن يوصي مؤمتر األطرف. إدخاله من تعديالت على مذكرة التفاهم هذه
  .بإدخال ما قد يلزم من تعديالت على مذكرة التفاهم

  لتفسريا - خامساً 
إذا نشأت اختالفات يف تفسري مذكرة التفاهم هذه، يتشاور جملس مرفق البيئـة العامليـة مـع مـؤمتر                     - ٥

اجتماع األطراف أو، حسب االقتضاء، مع جملس الصندوق، فيما بينهما ويتوصالن إىل حل يتفقان عليه /األطراف
  . فيما بينهما

  بدء النفاذ - سادساً 
اجتماع األطراف وجملس مرفـق     / هذه عند اعتمادها من جانب مؤمتر األطراف       يبدأ نفاذ مذكرة التفاهم     - ٦

وجيوز ألي من الطرفني سحب مذكرة التفاهم هذه يف أي وقت مبوجب إخطار موجه إىل الطرف                . البيئة العاملية 
  .ويدخل السحب حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من اإلخطار به. األخر

  إعادة النظر - سابعاً 
 على إعادة النظر يف الترتيبات املؤسساتية املؤقتة بعد ثالث سنوات           ٣- م أإ /١ من املقرر    ٣٢ تنص الفقرة   - ٧

. وسيعاد النظر يف مذكرة التفاهم هذه وفقاً لذلك املقـرر         . اجتماع األطراف /يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف    
اجتمـاع  /فق عليه مؤمتر األطـراف وعقب إعادة النظر تلك، جيوز تعديل مذكرة التفاهم هذه لتضمينها ما قد يت  

  .األطراف وجملس مرفق البيئة العاملية فيما بينها من قرارات



FCCC/KP/CMP/2008/L.7 
Page 18 

  

 املرفق الثالث

الترتيبات القانونية بني مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه         
اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو والبنـك الـدويل         

  فيما يتعلق باخلدمات اليت    ) البنك الدويل (لإلنشاء والتعمري   
 يتعني على القَيِّم على صندوق التكيف تقدميها       

اجتمـاع  /مؤمتر األطراف (طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             - ١
، إىل جملس صندوق التكيف وضع الترتيبات القانونية الالزمة اليت          ٣- م أإ /١ من املقرر    ٣١، يف الفقرة    )األطراف

اجتماع األطراف والقَيِّم على صندوق التكيف املكلف خبدمته، وعرض هـذه           / بني مؤمتر األطراف   ينبغي أن تربم  
 .اجتماع األطراف العتمادها/الترتيبات القانونية على مؤمتر األطراف

لينظر فيـه   ) يرد يف التذييل  (واستجابة للمقرر املذكور أعاله، قُدِّم إىل جملس صندوق التكيف مشروٌع             - ٢
اليت يتعني على البنك الدويل لإلنـشاء والـتعمري         ) األحكام والشروط (من أحكام وشروط اخلدمات     يتض اجمللس

 ).البنك الدويل بصفته هذه، القَيِّم(تقدميها بوصفه القَيِّم املؤقت على صندوق التكيف ) البنك الدويل(

املوافقة على ‘ ١ ‘:ا يلي، ُيوصى جملس صندوق التكيف مب٣- م أإ/١ من املقرر ٣١وعمالً بأحكام الفقرة   - ٣
اجتماع األطراف، يف دورته الرابعة، بإبرام الترتيبـات        /توصية مؤمتر األطراف  ‘ ٢‘مشروع األحكام والشروط؛    

اجتماع األطراف والبنك الدويل باملوافقة على األحكام والشروط وقبوهلـا، رهنـاً            /القانونية بني مؤمتر األطراف   
دعوة البنك الدويل إىل اختاذ ما قد يلزم اختاذه من إجراءات لقبول            ‘ ٣‘له إياها؛   مبوافقة البنك الدويل عليها وقبو    

الدعوة ألن يضطلع مبهام القَيِّم، مبا يف ذلك التماس موافقة املدراء التنفيذيني للبنـك الـدويل علـى األحكـام                    
 .اجتماع األطراف عليها وقبوله إياها/والشروط، عقب موافقة مؤمتر األطراف
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  حكام وشروط اخلدمات اليت يتعني على البنك الدويل لإلنشاء والتعمريأ
 تقدميها بوصفه قيِّما على صندوق التكيف

  احليثيات-  أوالً

 من بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ١٢ُحدِّدت آلية للتنمية النظيفة مبوجب املادة   )أ(
 ).روتوكول كيوتوب) (االتفاقية(بشأن تغري املناخ 

من أجل متويـل    ) صندوق التكيف ( إنشاء صندوق للتكيف     ٧- م أ /١٠وقرر مؤمتر األطراف يف مقرره        )ب(
 يف بروتوكـول    مشاريع وبرامج حمددة للتكيف مع تغري املناخ يف البلدان النامية األطراف اليت أصبحت أطرافـاً              

 .٧- م أ/٥رر  من املق٨كيوتو، إضافة إىل األنشطة احملددة يف الفقرة 

اجتمـاع  /مؤمتر األطـراف  (وأقر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             )ج(
 . ١- م أإ/٢٨هذا املقرر يف مقرره ) األطراف

 أن ميوِّل صندوُق التكيف مشاريع وبـرامج        ٣- م أإ /١اجتماع األطراف يف مقرره     /وقرر مؤمتر األطراف    )د(
نَشأ جملـس         تكيف حمددة تكون قط    رية التوّجه ومستندة إىل احتياجات األطراف املؤهلة وآرائها وأولوياهتا، وأن ُي

 . صندوق التكيف بوصفه الكيان التشغيلي لصندوق التكيف

البنـك  ( البنك الدويل لإلنـشاء والـتعمري   ٣- م أإ/١اجتماع األطراف يف مقرره /ودعا مؤمتر األطراف    )ه(
على أساس مؤقـت،    ) البنك الدويل بصفته هذه، القيِّم    (القيِّم على صندوق التكيف     إىل االضطالع مبهام    ) الدويل

وطلب إىل جملس صندوق التكيف أن يعرض عليه يف دورته الرابعة الترتيبات القانونية الالزم إبرامها بني مـؤمتر                  
 .اجتماع األطراف والقيِّم العتمادها/األطراف

األطراف والبنك الدويل يف إبرام الترتيبات القانونيـة الالزمـة         اجتماع  /ويرغب كل من مؤمتر األطراف      )و(
الضطالع البنك الدويل مبهام القيِّم على أساس مؤقت وذلك باعتماد وقبول أحكام وشروط اخلدمات املقدمة من               

 .  ملا يليوفقاً) األحكام والشروط(جانب القيِّم على أساس مؤقت 

  األحكام والشروط-  ثانياً

 سؤوليات القيِّم دور وم- ألف 

 . لألحكام والشروط اليت ترد فيما يليوفقاًيضطلع البنك الدويل مبهام القيِّم على أساس مؤقت   - ١

اجتماع األطراف وقرارات   /ميتثل القّيم ملبادئ وطرائق العمليات حسبما تنص عليه مقررات مؤمتر األطراف            - ٢
و وثيق، بعد بدء سريان األحكام والشروط، فيما يعده         وُيستشار القيِّم على حن    .جملس صندوق التكيف ذات الصلة    

اجتماع األطراف أو جملس صندوق التكيف من قرارات تتصل على أي حنو كان مبهام القيِّم الـيت                 /مؤمتر األطراف 



FCCC/KP/CMP/2008/L.7 
Page 20 

  

ويؤدي القيِّم مهامـه مبوجـب       .يؤديها أو اليت سوف يؤديها، وتطبق األحكام والشروط املنصوص عليها فيما يلي           
 . ملا يسري من أحكام اتفاقية تأسيس البنك الدويل ونظامه الداخلي وسياساته وإجراءاتهوفقاًوالشروط األحكام 

، ٣- م أإ /١اجتماع األطراف تعيينه، مبوجب مقـرره       /يؤكد مؤمتر األطراف  ) ١( :مبقتضى هذه الوثيقة    - ٣
التكيف، لتعمل حتت إشـرافه     نة من جانبه ومفوضة عنه فيما يتعلق بصندوق         عيَّجملَس صندوق التكيف كجهة مُ    

خيول جملَس صندوق التكيف الصالحية ومينحه التفويض والسلطة الختاذ قـرارات وإصـدار   ) ٢(وبتوجيه منه، و  
تعليمات وتوجيهات وإرشادات إىل القيِّم املبني أدناه وللسعي إىل بيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت جيري 

 . أدناه٢٨ و٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٤ للفقرات وفقاًصندوق التكيف وذلك حتصيلها كحصة من الناتج املخصص ل

  . أمام جملس صندوق التكيف لألحكام والشروط مساءالًوفقاًيكون القيِّم يف أدائه ملهامه   - ٤

بدون اإلخالل بأي حكم آخر يرد يف األحكام والشروط، يتصرف القيِّم، عند أدائه ملهامـه مبوجـب                   - ٥
اجتماع / على قرارات أو تعليمات أو توجيهات أو إرشادات صادرة عن مؤمتر األطراف            األحكام والشروط، بناء  

 من جانب جملس صندوق التكيف هلـذا        أو عن أي شخص معيَّن خطياً     (األطراف أو عن جملس صندوق التكيِّف       
 اإلرشادات  ، وال يتصرف إال إذا تلقى هذه القرارات أو التعليمات أو التوجيهات أو            ))الشخص املفوَّض (الغرض  
 من القـرارات أو التعليمـات أو التوجيهـات أو            عن التثبت أو التحقق من أن أياً       وليس القيِّم مسؤوالً  . خطياً

 أو  اإلرشادات الصادرة عن جملس صندوق التكيف أو، حبسب احلالة، عن األشخاص املفّوضني، ال خيالف مقرراً              
تماع األطراف، وال يتحمل أية مسؤولية يف أخذه حبسن         اج/إجراء قائمني من مقررات وإجراءات مؤمتر األطراف      

اجتمـاع  /نية بأي من القرارات أو التعليمات أو التوجيهات أو اإلرشادات اخلطية الصادرة عن مؤمتر األطراف              
األطراف أو جملس صندوق التكيف أو األشخاص املفّوضني بدون تثبت أو حتقق من جانبه، وال يف أية إجراءات                  

 .خذ أو يغفل اختاذها حبسن نيةخبالف ذلك تت

اجتماع األطراف بأنه جيوز للقيِّم اإلفصاح عن املعلومات اليت حيصل عليها فيما يتصل /يقر مؤمتر األطراف  - ٦
 خبالف ذلك لتنفيذ اخلدمات واألنشطة       أو الزماً  مبهامه مبوجب األحكام والشروط إذا كان هذا اإلفصاح مطلوباً        

 . لسياسات البنك الدويل وإجراءاتهفقاًواحملددة يف هذه الوثيقة، 

وُيستأمن، كحائز قانوين، ) الصندوق االستئماين( خمصصا لصندوق التكيف  استئمانياًينشئ القيِّم صندوقاً  - ٧
باسم صندوق التكيف الذي يشرف      على األموال واألصول واإليرادات اليت تشكل الصندوق االستئماين ويديرها        

  .التكيفعليه ويديره جملس صندوق 

ألغراض حتويل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل نقد حلساب صـندوق التكيـف، يـأذن مـؤمتر            - ٨
 له، بأن يدير عمليات بيع وحدات خفـض        اجتماع األطراف للقّيم مبوجب هذه الوثيقة، بصفته وكيالً       /األطراف

يف، مبا يتفق ومسؤوليته عن حتويل       لتعليمات وتوجيهات وإرشادات جملس صندوق التك      وفقاًاالنبعاثات املعتمد   
 . أدناه٢٨ و٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٤ للفقرات وفقاًوحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل نقد، 

 وبصريح العبارة يف األحكام والشروط تقتصر مسؤولية القيِّم على أداء الواجبات واملسؤوليات املبينة حتديداً        - ٩
، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر )صرحية كانت أو ضمنية(أخرى وال خيضع القيِّم ألية واجبات أو مسؤوليات 
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أية واجبات أو التزامات ميكن خبالف ذلك أن تنطبق على مستأَمن أو قيِّم مبوجب املبادئ العامة لإلنصاف أو الثقة                   
ضمن نطاق عمليات بيع    ،  وليس القّيم مسؤوالً  . أو أية مبادئ قانونية أو مبادئ إنصاف      /أو االلتزامات االستئمانية و   

 أدناه، عن شـرعية أو      ٢٨ و ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٤ بالفقرات   وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت يقوم هبا عمالً       
مبا يف ذلك أي اخنفـاض يف قيمـة         (صحة أو قابلية تنفيذ أي من عمليات البيع هذه، وال عن القيمة احملصلة منها               

)  أدناه ٢٤حسبما حتدده الفقرة    (دها يف حساب آلية التنمية النظيفة       وحدات خفض االنبعاثات املعتمد منذ وقت قي      
 .، وال عن أية نفقات أو التزامات ُتتكبد فيما يتصل هبا)إىل حني تنفيذ عمليات البيع هذه

ال يتحمل القيِّم مسؤولية أي إخفاق يف الوفاء بالتزاماته مبوجب األحكام والشروط عندما يكون هـذا                  - ١٠
 عن ظرف قاهر ويعفى طيلة مدة هذه الظروف من التزاماته مبوجب األحكام والشروط اليت منعـه            اإلخفاق ناجتاً 

الظرف القاهر من الوفاء هبا بدون أن تقع عليه مسؤولية من ذلك، شريطة أن يتخذ القيِّم، برغم إعفائه مبوجب                   
أو تعطيل ناجتني   / حد من أية خسائر و     هذه الوثيقة من التزاماته، كل اخلطوات املعقولة والعملية للتقليل إىل أدىن          

أي ظرف خارج عن السيطرة املعقولـة       " ظرف قاهر "وألغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة       .عن الظرف القاهر  
للشخص املتأثر، مبا يشمل على سبيل املثال ال احلصر املنازعات املتعلقة بالعمل، والقضاء والقـدر، واحلـرب،                 

غب، واالضطرابات املدنية، واإلضرار املتعمد، واحلوادث، وتعطل برجميات أو         وأعمال أو ظروف اإلرهاب، والش    
أو العاصفة، وغري ذلك من الظـروف    /حاسوبية أساسية أو نظام حاسويب أساسي، واحلريق، والفيضان و         معدات

 . على أداء القيِّم ملهامه مبوجب األحكام والظروف وسلبياًغري املتوقعة اليت تؤثر مادياً

اجتماع األطراف حبق البنك الدويل يف القيام بأي نوع من أنواع األنشطة املبينـة يف    / مؤمتر األطراف  يقر  - ١١
األحكام والشروط حلسابه أو حلساب عمالئه غري صندوق التكيف سواء تصرف كقيِّم أو كمستشار أو بأية صفة 

ه جيوز للبنك الدويل، يف اضطالعه      اجتماع األطراف على أن   /ويوافق مؤمتر األطراف   .أخرى حيال هؤالء العمالء   
 وإجراءات ختتلف عن الُنُهج واإلجراءات      هبذه األنشطة حلسابه اخلاص أو حلساب أطراف أخرى، أن يعتمد هنجاً          

 .اليت يقرر القيِّم اختاذها يف أدائه للخدمات املقدمة إىل صندوق التكيف حسبما هي مبينة يف األحكام والـشروط     
 هبذه األنشطة حلسابه اخلاص أو حلساب أطراف أخرى، فإنه يتخذ تدابري ترمي إىل جتنب               وعند قيام البنك الدويل   

تضارب املصاحل الناشئ عن مهامه مبوجب األحكام والشروط فيما يتصل ببيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد               
 .التخفيف إىل أدىن حد من هذا التضارب حلساب صندوق التكيف أو إىل

اجتماع األطـراف أو جملـس      /وعند اختاذ أي قرار ملؤمتر األطراف      ألحكام والشروط، بعد بدء سريان ا     - ١٢
صندوق التكيف متعلق مبهام القيِّم اليت يؤديها أو اليت سوف يؤديها مبوجب األحكام والشروط، جيري اإلعداد هلذا 

اب موافقته، ال ُيلزم القيِّم بـأي  ويف غياب هذا التشاور مع القيِّم أو يف غي .القرار يف إطار تشاور وثيق مع القيِّم 
 مبهام اجتماع األطراف أو جملس صندوق التكيف يف احلالة اليت يكون فيها هذا القرار متعلقاً            /قرار ملؤمتر األطراف  

 .القيِّم اليت يؤديها أو سوف يؤديها مبوجب األحكام والشروط

، من األصول املودعة يف حساب       تاماً اًاجتماع األطراف على تعويض القيم تعويض     /يوافق مؤمتر األطراف    - ١٣
صندوق التكيف، مبا يف ذلك موارد الصندوق االستئماين، عن كافة اخلصوم أو املطالبات أو اخلسائر أو التكاليف 
أو النفقات، مبا يشمل الرسوم والنفقات القانونية، اليت يتكبدها القيِّم فيما يتصل بأنشطته كقيِّم أو اليت تنشأ بأي        

األشكال عن هذه األنشطة، مبا يشمل، على سبيل املثال ال احلصر، أية أنشطة للقيِّم ذات صلة ببيع أو                  شكل من   
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وال يشمل هذا التعويض أية خصوم أو مطالبـات أو خـسائر أو              .تيسري بيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد     
 .صرفه املتعمدتكاليف أو نفقات يتكبدها القيِّم كنتيجة مباشرة إلمهاله السافر أو سوء ت

تسري االمتيازات واحلصانات اليت مينحها البنك الدويل على أمالك الـصندوق االسـتئماين وأصـوله                 - ١٤
 عن أي من االمتيـازات أو       وال تتضمن األحكام والشروط ما جيوز اعتباره تنازالً        .وحمفوظاته وعملياته وصفقاته  

لتأسيسية أو أي قانون سـار، وكـل هـذه االمتيـازات            احلصانات اليت يكفلها البنك الدويل مبوجب اتفاقيته ا       
 .واحلصانات حمفوظة بصريح العبارة

، من األصول املودعة لديه يف حساب اجتماع األطراف على أن يسترد القيِّم سنوياً   /يوافق مؤمتر األطراف    - ١٥
ف ونفقات فيما يتصل صندوق التكيف، مبا يف ذلك موارد الصندوق االستئماين، قيمة ما يتكبده من رسوم وتكالي

بأدائه مهامه مبوجب األحكام والشروط، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، التكاليف والنفقات املتكبدة فيما 
يتصل بإنشاء الصندوق االستئماين وإدارته، وبيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، وكافة اخلـدمات املقدمـة               

ت القانونية، وتكاليف املراجعة اخلارجية للحسابات، وتكاليف بوالص        مبوجب ذلك، ومبا يشمل الرسوم والنفقا     
 وهلذا الغرض، يقدم القيِّم إىل جملس صندوق التكيف مقترحـاً          .التأمني، وغري ذلك من رسوم مقدمي اخلدمات      

تكاليف  للرسوم وال  يكون موضع اتفاق مشترك يعرض فيه اخلدمات واألنشطة اليت يتعني أن يقدمها القيِّم وتقديراً             
وعند  .أو املقبلة، حسب اللزوم   /والنفقات الالزمة لتنفيذ هذه اخلدمات واألنشطة وذلك عن السنة املالية األوىل و           

موافقة جملس صندوق التكيف على هذا املقترح، خيصم القيِّم مبلغ الرسوم والتكاليف والنفقات املقدرة من موارد      
هذا القبيل املودعة يف حساب صندوق التكيف وحيوهلا إىل حسابه          الصندوق االستئماين أو غريها من األصول من        

اخلاص، شريطة أن خيضع مبلغ الرسوم والتكاليف والنفقات للتسوية يف هناية السنة على أساس التكاليف والنفقات 
 .الفعلية املتكبدة

ُيخوَّل القيِّم أن حيضر    من أجل متكني القيِّم من االضطالع مبهامه املنصوص عليها يف األحكام والشروط،               - ١٦
أي اجتماع من اجتماعات جملس صندوق التكيف، وأن حيضر كمراقب أي اجتماع مـن اجتماعـات مـؤمتر                  

وإضافة إىل ذلك، يطلب مؤمتر  .اجتماع األطراف قد تكون هلما صلة بعمليات وأنشطة صندوق التكيف/األطراف
 باملقرر  ة اليت تقوم خبدمة جملس صندوق التكيف، عمالً       اجتماع األطراف مبوجب هذه الوثيقة إىل األمان      /األطراف

 .، وإىل أمانة االتفاقية، التعاون على حنو تام مع القيِّم٣- م أإ/١

  إدارة الصندوق االستئماين- باء 

 ا عملية بيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد اليت يقـوم هبـا عمـالً             ـيقبض القيِّم أية إيرادات تدّره      - ١٧
جملس وجيوز للقيم، بناء على طلب من  . أدناه، ويودعها الصندوق االستئماين٢٨ و٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٤بالفقرات 

صندوق التكيف، ووفقاً ألحكام يتفق عليها القّيم وجملس صندوق التكيف، أن يقبل مسامهات من املـاحنني لـدعم                  
 .صندوَق االستئماينولتفادي الشك، ال تودع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد ال. عمليات صندوق التكيف
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 أعاله، ال يدير القّيم أموال وأصول وإيرادات الصندوق االسـتئماين إال            ١٢ و ٢ بأحكام الفقرتني    رهناً  - ١٨
اجتماع األطراف وجملـس صـندوق      /واألحكام وقرارات مؤمتر األطراف    لألغراض املنصوص عليها يف الشروط    

 . هلاوفقاًالتكيف ذات الصلة، و

، وللترتيبات اإلدارية واالستثمارية للقّيم، تودع األمـوال واألصـول          ٣- م أإ /١ من املقرر    ٢١وفقاً للفقرة     - ١٩
وينـشئ القـّيم   . واإليرادات اليت تشكل الصندوق االستئماين لدى القّيم منفصلةً عن أموال البنك الدويل ومبنأى عنها     

 .تزامات املمولة منه، وإيراداته وحتويالتهويتعهد سجالت وحسابات منفصلة لتحديد موارد الصندوق االستئماين، واالل

 وفقاً، ٢٢ و١٥يستثمر القّيم األموال املودعة يف الصندوق االستئماين، يف انتظار حتويلها مبوجب الفقرتني   - ٢٠
لسياسات وإجراءات القّيم املتعلقة باستثمار الصناديق االستئمانية اليت يديرها البنك الدويل، مبا يشمل خلط موارد 

 .ندوق االستئماين ألغراض إدارية واستثمارية بأصول صناديق استئمانية أخرى مودعة لدى البنـك الـدويل              الص
وينبغي أال يؤثر خلط موارد الصندوق االستئماين لألغراض اإلدارية واالستثمارية على مبلغ املوارد املستمدة من               

إطار الصندوق االستئماين ألغراض حتويل األموال ناتج حتويل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل نقد، املتاح يف 
ويقيِّد القّيم مجيع إيرادات هذا االسـتثمار يف         .الالزمة إىل عمليات صندوق التكيف وأنشطته ومشاريعه وبراجمه       

الصندوق االستئماين على أن تستخدم هذه اإليرادات لنفس أغراض األموال األخـرى املودعـة يف الـصندوق                 
اجتماع األطراف بأن القّيم ال يضمن أداء أو رحبية استثمار األموال املودعة يف             / مؤمتر األطراف  ويقر .االستئماين

 .الصندوق االستئماين

وز للقّيم حتويل األموال املودعة يف الصندوق االستئماين حبرية إىل عمالت أخرى حـسبما يـسهل                ـجي  - ٢١
 .إدارهتا وحتويلها

   الصندوق االستئماين، ال يقيد القيِّم التزامات على الصندوق االسـتئماين            بتوافر املوارد املودعة يف    رهناً  - ٢٢
وال ينفذ حتويالت مالية منه، على النحو الذي يتفق عليه القيم وجملس صندوق التكيف، إال بتوجيه خطي يتلقاه                  

موال، لـيس   وعند حتويل األ   . هلذا التوجيه  وفقاًالقّيم من جملس صندوق التكيف أو من أي شخص مفوض منه و           
   عن استخدام أموال الصندوق االستئماين احملولة وعن األنشطة املمولة، مبا يشمل على سبيل املثال               القّيم مسؤوالً 

ال احلصر أية مسؤولية تتعلق باإلشراف على األنشطة املنفذة باالعتماد على األموال اليت حيوهلا القّيم من الصندوق 
 .و اإلبالغ عنهااالستئماين أو برصد تلك األنشطة أ

ِعّد القّيم تقارير مالية عن الصندوق االستئماين ويقّدمها إىل جملس صندوق التكيف سنوياً           - ٢٣ أو حـسب   (ُي
، كما يقدم سجالت وحسابات الصندوق االستئماين لُتراجع )التواتر املتفق عليه بني القّيم وجملس صندوق التكيف

) أو حسب أي تواتر آخر يتفق عليه القيم وجملس صندوق التكيف (من جانب مراجعي حساباته اخلارجيني سنوياً
وإضافة إىل ذلك، ُيعّد القّيم تقارير عن عملية بيع وحدات خفض االنبعاثـات              . لسياسات القّيم وإجراءاته   وفقاً

دمها املعتمد حلساب صندوق التكيف وعن حالة االلتزامات والتحويالت املتعلقة بأموال الصندوق االستئماين ويق            
  ).أو حسب التواتر املتفق عليه بني القيم وجملس صندوق التكيف (إىل جملس صندوق التكيف سنوياً
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 عمليات بيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد - جيم 

اجتماع األطراف مبوجب هذه الوثيقة ببيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد مـن            /يأذن مؤمتر األطراف    - ٢٤
نشأ واملشغَّل ضمن سجل آلية التنمية النظيفة من أجل حفظ وحتويل وحدات خفض             حساب صندوق التكيف املُ   

 ٨ للفقرة   وفقاًاالنبعاثات املعتمد اليت ُتحّصل كحصة من النواتج املخصصة للمساعدة يف تغطية تكاليف التكيف              
 .على النحو احملدد أدناه) حساب آلية التنمية النظيفة( من بروتوكول كيوتو ١٢من املادة 

تدار عملية بيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد من حساب آلية التنمية النظيفة مبوجـب تعليمـات                  - ٢٥
 ملسؤوليته عن اإلشراف على صندوق التكيف وإدارته وعن         وفقاًوتوجيهات وإرشادات جملس صندوق التكيف و     
 .حتويل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل نقد

 أعاله، أن يسعى إىل إبرام أي عقد        ٣ للصالحية املخولة له يف الفقرة       وفقاً جيوز جمللس صندوق التكيف،     - ٢٦
أو عقود الزمة لبيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد من حساب آلية التنمية النظيفة عن طريق منح القّيم ما يلزم 

أطراف ثالثة مقتنيـة    اجتماع األطراف ليتمكن من تنفيذ عقود البيع املربمة مع          /من تفويض باسم مؤمتر األطراف    
لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد وأية عقود الزمة أخرى ذات صلة ببيع أو بتسهيل بيـع وحـدات خفـض                   

 .  أدناه٢٨االنبعاثات املعتمد، بناء على توجيه من جملس صندوق التكيف مبوجب الفقرة 

 أعاله، ٢٦ و٢٥ و٢٤أحكام الفقرات  ب أعاله، وعمال٨ً للصالحية املخولة له يف الفقرة وفقاًجيوز للقيم،   - ٢٧
يسعى إىل حتويل صكوك وحدات     ) ١( : أدناه أن  ٢٨وبناء على توجيه من جملس صندوق التكيف مبوجب الفقرة          

يتخذ ترتيبات مع مدير    ) ٢(خفض االنبعاثات املعتمد إىل أطراف ثالثة مقتنية عند قبض املبلغ املتعلق بالتحويل؛ و            
يـستعني  ) ٣(ن أجل تنفيذ هذه التحويالت لوحدات خفض االنبعاثات املعتمـد؛ و          سجل آلية التنمية النظيفة م    

مبقدمي اخلدمات املختصني من أجل أغراض التنفيذ واملقاصة والتسوية وغري ذلك من املسائل اللوجيستية املرتبطة               
يع وحدات خفض يتخذ غري ذلك من اإلجراءات لب) ٤(ببيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد أو بتسهيل بيعها؛ و

 . انبعاثات معتمد لصاحل صندوق التكيف

ال ينفذ القّيم بيع وحدات خفض االنبعاثات املعتمد وحتويالت الصكوك املتعلقة بذلك وفقاً ألحكام الفقرات                 - ٢٨
 . بني القّيم وجملس صندوق التكيف أعاله إال مبوجب املبادئ التوجيهية املتفق عليها خطيا٢٧ً و٢٦ و٢٥ و٢٤

 اإلخطار:  تسوية املنازعات- دال 

اجتماع األطراف والقّيم، بقدر اإلمكان، إىل العمل على حنو سريع وودي علـى             /يسعى مؤمتر األطراف    - ٢٩
تسوية املسائل املتعلقة بتفسري وتطبيق األحكام والشروط وإىل تسوية أية منازعات أو جدل أو مطالبة تنشأ عـن                 

 .األحكام والشروط أو فيما يتصل هبا

أي منازعة أو جدل أو مطالبة تنشأ عن األحكام والشروط أو تتصل هبا وال ُتسّوى باتفاق بني مـؤمتر                     - ٣٠
 لقواعد التحكيم للجنة األمـم املتحـدة للقـانون     وفقاًاجتماع األطراف والقّيم ُتعرض على التحكيم       /األطراف
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ختول صالحية التعيني ) ١( :لألحكام التالية وفقاًالتجاري الدويل السارية يف تاريخ بدء نفاذ األحكام والشروط، و
 .جتري إجراءات التحكيم باللغة االنكليزية) ٢(لألمني العام هليئة التحكيم الدائمة؛ و

اجتماع األطـراف   / ملؤمتر األطراف   ويكون ملزماً   أعاله هنائياً  ٣٠يصدر كل قرار حتكيم مبوجب الفقرة         - ٣١
 أعاله حمل أي إجراء آخر لتسوية املنازعـات بـني مـؤمتر     ٣٠ و ٢٩تني  وحتل األحكام الواردة يف الفقر     .والقّيم

 .اجتماع األطراف والقّيم/األطراف

 لألحكام والشروط وكل اتفاق آخر بني األطراف الـوارد          وفقاًكل إخطار أو طلب الزمني أو جائزين          - ٣٢
 القبيل قد ُبلغ على النحو الواجب        من هذا   أو طلباً  وُيعترب أن إخطاراً   .ذكرها يف األحكام والشروط تصاغ خطياً     

عند تسليمه باليد أو إرساله بالربيد أو الفاكس أو بطريقة أخرى إلكترونية، إذا ما حدد الطرفان ذلك، إىل البنك          
اجتماع األطراف، اللذين يلزم أو جيوز تبليغهما بذلك اإلخطار /الدويل أو أمانة االتفاقية، يف حالة مؤمتر األطراف  

اجتماع /ذلك على العنوان املبلغ بإخطار إىل البنك الدويل أو أمانة االتفاقية، يف حالة مؤمتر األطراف          أو الطلب، و  
ويتم تأكيد تلقي الرسائل املوجهة بالفاكس أو بوسيلة إلكترونيـة           .األطراف، اللذين يبلغان اإلخطار أو الطلب     

 .أخرى بإشعار بريدي

  التعديل واإلهناء- هاء 

اجتماع /ديل لألحكام والشروط إال بعد حصول موافقة وقبول من جانب مؤمتر األطرافال يسري أي تع  - ٣٣
 .األطراف والبنك الدويل

 دور القّيم كمقدم خدمات إىل صندوق التكيف مبوجب األحكام والشروط ثالثة أشهر بعد ينتهي تلقائياً  - ٣٤
اجتماع األطراف والقّيم علـى     /ر األطراف اجتماع األطراف، إال إذا وافق مؤمت     /الدورة السادسة ملؤمتر األطراف   

 .متديد مدة خدمات القّيم مبوجب األحكام والشروط إىل ما بعد هذا األجل وأكدا ذلك خطياً

اجتماع األطراف يف أي وقت إهناء تعيني القـّيم         / أعاله، جيوز ملؤمتر األطراف    ٣٤دون املساس بالفقرة      - ٣٥
وينتهي دور القيم كمقدم خدمات إىل صندوق  .حكام والشروطكمقدم خدمات إىل صندوق التكيف مبوجب األ

 . بإهناء التعيني خطياًالتكيف ثالثة أشهر بعد تلقيه إخطاراً

 أعاله، جيوز للقّيم يف أي وقت إهناء دوره كمقدم خدمات إىل صندوق التكيف ٣٤دون املساس بالفقرة   - ٣٦
يف غضون أجل ال يقل عن ثالثة أشهر قبل أي دورة من اجتماع األطراف /بتقدمي إخطار خطي إىل مؤمتر األطراف

وينتهي دور القّيم كمقدم خدمات إىل صندوق التكيف مباشرة بعـد            .اجتماع األطراف /دورات مؤمتر األطراف  
لكن يف حالة عدم  .اجتماع األطراف اليت تلي مباشرة تاريخ اإلخطار املقدم من جانب القيم/دورة مؤمتر األطراف

 ١٢ من تقدمي القّيم إخطاره، ينتهي دور القيم  شهرا١٢ًاجتماع األطراف يف غضون /ملؤمتر األطرافانعقاد دورة 
 . بعد تقدمي اإلخطارشهراً

   أعـاله،   ٣٦ و ٣٥ و ٣٤بعد إهناء دور القيم كمقدم خدمات إىل صندوق التكيف عمـال بـالفقرات                - ٣٧
ويتخذ القّيم   . هو ألغراض تصفية املسائل الباقية     ال يضطلع القّيم بأية أعمال حلساب صندوق التكيف ما عدا ما          
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مجيع اإلجراءات الالزمة لتصفية املسائل الباقية على حنو سريع، والوفاء بااللتزامات اليت سبق أن تعهد هبا، وحتويل 
ويفـوض   .أية أموال وأصول وإيرادات باقية يف الصندوق االستئماين، حسب توجيهات جملس صندوق التكيف            

اجتماع األطراف جملس صندوق التكيف يف ظل ظروف من هذا القبيل بأن يقدم التوجيه املطلوب /طرافمؤمتر األ
وتظل مجيع صالحيات وحقوق القّيم مبوجب األحكام والشروط، مبا يف ذلك حق  .إىل القّيم دومنا تأخري ال مربر له

 . سارية إىل حني تصفية شؤون القّيم أعاله،١٥استرداد الرسوم والتكاليف والنفقات املتكبدة مبوجب الفقرة 

  بدء النفاذ- واو 

اجتماع األطراف والبنـك الـدويل      /تصبح األحكام والشروط سارية وتشكل اتفاقا بني مؤمتر األطراف          - ٣٨
 .اجتماع األطراف والبنك الدويل اعتماد وقبول األحكام والشروط/عندما يقرر مؤمتر األطراف



FCCC/KP/CMP/2008/L.7 
Page 27 

 املرفق الرابع

 راتيجية لصندوق التكيف وسياساته ومبادئه التوجيهيةاألولويات االست

  اخللفية-  أوالً

من أجـل متويـل     ) صندوق التكيف ( إنشاء صندوق للتكيف     ٧- م أ /١٠قرر مؤمتر األطراف يف مقرره        - ١
 يف بروتوكـول    مشاريع وبرامج حمددة للتكيف مع تغري املناخ يف البلدان النامية األطراف اليت أصبحت أطرافـاً              

وأقر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع      . ٧- م أ /٥ من املقرر    ٨، إضافة إىل األنشطة احملددة يف الفقرة        كيوتو
 .١- م أإ/٢٨هذا املقرر مبوجب مقرره ) اجتماع األطراف/مؤمتر األطراف(األطراف يف بروتوكول كيوتو 

 واتفقت األطراف أيضاً   .هيةق التوجي ـ على املبادئ والطرائ   ٢- م أإ /٥راف يف مقررها    ـت األط ـواتفق  - ٢
نَشأ جملس صندوق التكيف بوصفه الكيان التشغيلي لصندوق التكيف٣- م أإ/١ يف املقرر   . على أن ُي

وحتدد هذه الوثيقة األولويات والسياسات واملبادئ التوجيهية االستراتيجية لصندوق التكيف، اليت وضعها   - ٣
  .٣- م أإ/١من املقرر ) أ(٥لفقرة جملس صندوق التكيف حسبما طلبته األطراف يف ا

وتشكل األولويات والسياسات واملبادئ التوجيهية االستراتيجية اليت ترد يف هذه الوثيقة األساس الـذي                - ٤
يتعني أن يستند إليه وضع السياسات واملبادئ التوجيهية التشغيلية الرامية إىل متكني األطراف مـن الوصـول إىل            

 .موارد صندوق التكيف

  األولويات االستراتيجية-  ثانياً

 :، يتعني على صندوق التكيف أن٣- م أإ/١ من املقرر ٢ و١وفقاً للفقرتني   - ٥

يساعد البلدان النامية األطراف املعرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية لتغري املناخ علـى تغطيـة                 )أ(
 تكاليف التكيف؛

ومستندة إىل احتياجات األطراف املؤهلة ميّول مشاريع وبرامج تكيف حمددة تكون قطرية التوّجه   )ب(
 . وآرائها وأولوياهتا

، ينبغي أن تكون املشاريع والربامج املمولة يف إطار صـندوق           ٢- م أإ /٥من املقرر   ) ج(٢ للفقرة   وفقاًو  - ٦
ـ             التكيف أيضاً  ر،  مراعية جلملة أمور منها االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة، واستراتيجيات احلد من الفق

 . والبالغات الوطنية، وبرامج العمل الوطنية املتعلقة بالتكيف، وغريها من األدوات ذات الصلة، إن وجدت

ويتعني على األطراف املؤهلة عند وضعها مشاريع وبرامج لتموَّل يف إطار صندوق التكيف أن تراعـي                  - ٧
ملعلومات األخرى الواردة يف تقارير الفريق      ، وعند االقتضاء ا   ٧- م أ /٥ من املقرر    ٨اإلرشادات املقدمة يف الفقرة     

احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ واملعلومات الصادرة عن برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية 
 . للتأثر به والتكيف معه



FCCC/KP/CMP/2008/L.7 
Page 28 

  

ج لالحتياجات احملـددة     عند وضع املشاريع والربام     خاصاً ويتعني على األطراف املؤهلة أن تويل اهتماماً        - ٨
 . للضررللمجتمعات احمللية األكثر تعرضاً

  السياسات واملبادئ التوجيهية االستراتيجية-  ثالثاً

يتعني أن تكون املبادئ والطرائق التشغيلية اليت ُيسترشد هبا فيما يقدمه صندوق التكيف من مساعدة إىل                  - ٩
 .٢- م أإ/٥رر  من املق٢ و١األطراف املؤهلة منسجمة مع الفقرتني 

ويقصد باألطراف املؤهلة لتلقي التمويل من صندوق التكيف البلدان النامية األطراف يف برتوكول كيوتو   - ١٠
واملعرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية لتغري املناخ، مبا يف ذلك البلدان الواطئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية،               

ة أو مناطق جافة وشبه جافة أو منـاطق معرضـة للفيـضانات واجلفـاف     والبلدان اليت هلا مناطق ساحلية واطئ 
 . والتصحر، والبلدان النامية اهلشة نظُمها اإليكولوجية اجلبلية

وميكن لألطراف املؤهلة أن تقدم مقترحات مشاريع مباشرة إىل جملس صندوق التكيف وميكن للكيانات                - ١١
 احلكومات والقادرة على اإلشراف على تنفيذ املشاريع املمولة يف إطار           املشرفة على التنفيذ أو املنفذة اليت ختتارها      

 .صندوق التكيف أن تتصل مباشرة مبجلس صندوق التكيف

ويكون متويل املشاريع والربامج على أساس متويل مجيع تكاليف التكيف الرامية إىل معاجلة اآلثار السلبية                 - ١٢
 . لتغري املناخ

والربامج املنفذة حبيث تستفيد منه املشاريع والربامج علـى الـصعيدين الـوطين             ويتاح متويل املشاريع      - ١٣
 . واإلقليمي وعلى صعيد اجملتمعات احمللية

ويتعني أن حتدَّد مراحل هتيئة املشاريع واملوافقة عليها حبيث تكون قصرية وذات كفاءة، مع اعتماد تناول                  - ١٤
 . سريع لألنشطة املؤهلة

ات املشاريع والربامج أن يراعي بصفة خاصة       ـه ملقترح ـصندوق التكيف عند تقييم   ويتعني على جملس      - ١٥
 :ما يلي

، االنسجام مع االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة، مبا يشمل، حيثما يكون ذلك مناسـباً              )أ(
نية من أجل التكيف خطط التنمية الوطنية، واستراتيجيات احلد من الفقر، والبالغات الوطنية، وبرامج العمل الوط       

 وغريها من األدوات ذات الصلة، إن وجدت؛

 املزايا االقتصادية واالجتماعية والبيئة املستمدة من املشاريع؛  )ب(

 تطبيق املعايري التقنية الوطنية، عند االقتضاء؛  )ج(

 فعالية املشاريع والربامج من حيث التكلفة؛  )د(

 املالية وإدارة املخاطر؛ترتيبات اإلدارة، مبا يف ذلك اإلدارة   )ه(



FCCC/KP/CMP/2008/L.7 
Page 29 

 ترتيبات الرصد والتقييم وتقييم التأثري؛  )و(

تفادي االزدواجية مع مصادر التمويل األخرى املتاحة للتكيف مع تغري املناخ يف سياق النشاط                )ز(
 املشاريعي الواحد؛

 .االنتقال إىل هنج برناجمي، عند اللزوم  )ح(

 :دوق التكيف فيما بني األطراف املؤهلة، تراعى املسائل التاليةوعند اختاذ قرار بشأن توزيع موارد صن  - ١٦

 مستوى التعرض للتأثر؛  )أ(

 درجة اإلحلاح واملخاطر اليت قد ينطوي عليها التأخر؛  )ب(

 كفالة الوصول إىل الصندوق بصورة متوازنة ومنصفة؛  )ج(

 استخالص الدروس املتعلقة بتصميم املشاريع والربامج وتنفيذها؛  )د(

 ضمان حدوث مزايا مشتركة إقليمية بقدر اإلمكان، عند االقتضاء؛  )ه(

 زيادة املزايا املتعددة القطاعات أو الشاملة لعدة قطاعات إىل أقصى حد؛  )و(

 . القدرة على التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ  )ز(

 . إىل الدروس املستخلصةوقد يرغب جملس صندوق التكيف يف استعراض عناصر هذه األولويات استناداً  - ١٧

_ _ _ _ _  

 


