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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال املؤقت٨البند 

  نتقالية تقرير اللجنة اال-الصندوق األخضر للمناخ 

  تقرير اللجنة االنتقالية لتصميم الصندوق األخضر للمناخ    

  *مذكرة مقدمة من رؤساء اللجنة االنتقالية املتشاركني    

  موجز    
، أن تقوم جلنة انتقالية بتصميم الصندوق       ١٦-م أ /١قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        

وانطالقاً من هـذه    . ك املقرر األخضر، وفقاً لالختصاصات الواردة يف التذييل الثالث من ذل        
االختصاصات، ُعهد إىل اللجنة االنتقالية بإعداد وثائق تنفيذية والتوصـية هبـا إىل مـؤمتر               

وتناولت اللجنة االنتقاليـة هـذا التقريـر يف         . األطراف إلقرارها يف دورته السابعة عشرة     
ض التقرير على مـؤمتر     اجتماعها الرابع واألخري املعقود يف كيب تاون، جبنوب أفريقيا، وُيعر         

األطراف يف دورته السابعة عشرة للنظر فيه واعتماده وفقاً لألحكام ذات الصلة الـواردة يف               
ويتضمن هذا التقرير مشروع توصيات اللجنة االنتقاليـة        .  وتذييله الثالث  ١٦-م أ /١املقرر  

  .اخإىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك مشروع صك لوائح إدارة الصندوق األخضر للمن
 الرؤساء املتشاركون   ارسالة أحال فيه   FCCC/CP/2011/6/Add.1وترد يف الوثيقة      

  .تقرير اللجنة االنتقالية إىل مؤمتر األطراف
  

__________ 

    قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها بسبب توقيت االجتماع الرابع للجنـة االنتقاليـة لتـصميم الـصندوق        *  
 .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٨ إىل ١٦األخضر للمناخ، املعقود يف كيب تاون، جبنوب أفريقيا، يف الفترة من 
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  مات أساسيةمعلو  -أوالً  
اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة املعقودة يف كانكون باملكسيك، يف              -١

 ١٦-م أ /١، املقرر   ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٠نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٩الفترة من   
  ):١٠٨-١٠٢الفقرات (كجزء من اتفاقات كانكون، وأقر فيه ما يلي 

لمناخ يكون مبثابة كيان تشغيلي لآللية املاليـة        إنشاء صندوق أخضر ل   قرر    )أ(  
ترتيبات بني مؤمتر األطـراف والـصندوق       على أن توضع     منها،   ١١لالتفاقية مبوجب املادة    

األخضر لكفالة أن يكون الصندوق مسؤوالً أمام مؤمتر األطراف ويعمل حتـت توجيهاتـه،        
باستخدام األطراف  النامية   لدانلدعم املشاريع والربامج والسياسات واألنشطة األخرى يف الب       

  ؛ةنوافذ التمويل املواضيعي
يضم عدداً   عضواً   ٢٤من  يتألف   أن يتوىل إدارة الصندوق جملس       أيضاًقرر    )ب(  
 البلـدان الناميـة     النامية واملتقدمة؛ ويشمل متثيلُ   األطراف  من األعضاء من البلدان     متساوياً  

م املتحدة وممثلني عن الدول اجلزرية الـصغرية         لألم اإلقليميةممثلني عن اجملموعات    األطراف  
حيـق لألعـضاء   ال  عضو مناوب لكل واحد من األعضاء؛ و  عيَّنالنامية وأقل البلدان منواً؛ ويُ    

حـق  هلـم   ولـيس   الرئيسي  عن طريق العضو    إال  املناوبني املشاركة يف اجتماعات اجمللس      
عن جزء من اجتماعـات     ئيسي  الرالتصويت إال يف حالة قيامهم مقامه؛ وعند غياب العضو          
  اجمللس أو عن كل االجتماعات حيل حمله العضو املناوب؛

م على الصندوق األخضر للمناخ تكون لديه الكفـاءة          تعيني قيِّ  كذلكقرر    )ج(  
اإلدارية لإلشراف على األصول املالية للصندوق وحفظ السجالت املالية وإعداد البيانـات            

   املقبولة دولياً؛مانيةستئ يطلبها جملس الصندوق، وفقاً للمعايري االاملالية وغريها من التقارير اليت
قرر أن يتوىل القّيم إدارة أصول الصندوق األخضر وفقاً ألغراض جملـس              )د(  

مستقلة عما لديه من    و منفصلةوحيفظ القّيم أصول الصندوق     . الصندوق وقراراته ذات الصلة   
ألغراض إدارية  ها إىل أصول أخرى حيتفظ هبا       ضم، بيد أن بإمكانه      مبعزل عنها  أصول أخرى 
  ويضع القّيم سجالت وحسابات مستقلة لتحديد أصول الصندوق األخضر؛. واستثمارية
قرر أن يكون القّيم مسؤوالً أمام جملس الصندوق األخـضر عـن تأديـة                )ه(  
  ؛االستئمانيةواجباته 
ندوق األخضر، على أن    على الص مؤقتاً   اًأن يكون قّيم  إىل   البنك الدويل    ادع  )و(  

  ؛بعد مضي ثالث سنوات استعراض لتشغيل الصندوق ىُيجر
  .أمانة مستقلة دعم عمل الصندوقأن تتوىل قرر   )ز(  
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  والية اللجنة االنتقالية  -ثانياً  

  االختصاصات كما ُحددت يف اتفاقات كانكون  -ألف  
 انتقالية الـصندوقَ   ، أن تصمم جلنةٌ   ١٦-م أ /١، يف مقرره    قرر مؤمتر األطراف أيضاً     -٢

وتتـألف اللجنـة    .  لالختصاصات الواردة يف التذييل الثالث من ذلك املقرر        األخضر، وفقاً 
 من البلدان الناميـة  ٢٥ منهم من البلدان املتقدمة األطراف و  ١٥،  )١( عضواً ٤٠االنتقالية من   

  .ناخ ال سيما يف جمايل التمويل وتغري امل،اخلربة واملهارات الالزمةهلم األطراف، 
    ، الترتيبـات الـيت     هاألمانة أن تضع، بالتشاور مع رئيس     وطلب مؤمتر األطراف إىل       -٣
ن الوكاالت املعنية التابعة لألمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واملـصارف اإلمنائيـة             متكّ

عم عمـل  ، من انتداب موظفني لد   العامليةاملتعددة األطراف، بالتعاون مع األمانة ومرفق البيئة        
  .اللجنة االنتقالية

، )، التذييل الثالـث ١٦-م أ/١املقرر  (ااختصاصاهتوفق  وُعهد إىل اللجنة االنتقالية،       -٤
بإعداد وثائق تنفيذية تتعلق بالصندوق األخضر وتتناول املسائل احملددة يف االختـصاصات،            

مع عقدها يف ديربـان     والتوصية هبا إىل مؤمتر األطراف إلقرارها يف دورته السابعة عشرة املز          
. ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٩نوفمرب إىل   / تشرين الثاين  ٢٨جبنوب أفريقيا، يف الفترة من      

مجيـع  ، يف سياق اضطالعها بعملها،      مؤمتر األطراف إىل اللجنة االنتقالية أن تشجع      وطلب  
، اماتإسـه األطراف واملنظمات الدولية املعنية واجلهات املشاركة بصفة مراقب على تقدمي           

  .وأن تراعي االستنتاجات الواردة يف التقارير ذات الصلة

  عمل اللجنة االنتقالية  -باء  
عقدت اللجنة االنتقالية أربعة اجتماعات يف الفترة املمتدة بني دوريت مؤمتر األطـراف               -٥

 ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩ و ٢٨ يومي   فعقدت اجتماعها األول  . ابعة عشرة السادسة عشرة والس  
 يف  ٢٠١١ يوليه/ متوز ١٤ و ١٣وعقدت االجتماع الثاين يومي     .  مكسيكو باملكسيك  يف مدينة 

 يف  ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١٣-١١وعقدت االجتماع الثالث يف الفترة      . طوكيو باليابان 
 ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٨-١٦جنيف بسويسرا، بينما انعقد اجتماعها الرابع يف الفترة         

  .يف كيب تاون جبنوب أفريقيا
والسيد كييتيل  ) املكسيك(وانتخبت اللجنة االنتقالية السيد إرنيستو كورديرو أرويو          -٦

.  للجنة االنتقاليـة    متشاركني رؤساًء) جنوب أفريقيا (والسيد تريفور مانويل    ) النرويج(لوند  
نائبني لرؤسـاء   ) سنغافورة(والسيد برهان غفور    ) أستراليا(وانُتخب السيد إيوين مكدونالد     

  .النتقاليةاللجنة ا
__________ 

 . اللجنة االنتقالية يف املرفق الثاين هلذا التقريرترد أمساء أعضاء )١(
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وحددت ترتيبات العمل طريقة اشتغال اللجنة االنتقالية والترتيبات الالزمة لتنظـيم             -٧
عملها خالل االجتماعات ويف الفترات الفاصلة بينها، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة باعتمـاد              

ة العمل  االستنتاجات بتوافق اآلراء وتطبيق مبادئ الفعالية والشمولية والشفافية عند تنفيذ خط          
وعند حتديد أدوار ومسؤوليات الرؤساء املتشاركني ونائيب الرؤساء وامليـسرين املتـشاركني     

 إجراءات  وحتدد تلك الترتيبات أيضاً   . وأعضاء اللجنة االنتقالية واألمني ووحدة الدعم التقين      
ظيمهـا،  تنظيم عمل اللجنة االنتقالية، من قبيل الترتيبات املتعلقة بالتحضري لالجتماعات وتن          

والتفاعل بني األعضاء، ودور وحدة الدعم التقين ومهامها، ومشاركة املراقبني، وإجـراءات            
  .نشر املعلومات العامة والتواصل

جتميع املواضيع ذات الصلة وتنظيم العمل يف       تيسرياً لعملها   قررت اللجنة االنتقالية    و  -٨
  :شكل مسارات العمل التالية

النطاق واملبادئ التوجيهية واملسائل الشاملة لعدة      مسار العمل األول بشأن       )أ(  
  ؛))إسبانيا(والسيدة أليثيا مونتالبو ) بربادوس(شارك يف تيسريه السيد ديريك غيبس (قطاعات 
شـارك يف تيـسريه   (مسار العمل الثاين بشأن اإلدارة والترتيبات املؤسسية     )ب(  

  ؛))سويسرا(والسيد برونو أوبريل ) ةمجهورية الكونغو الدميقراطي(السيد توزي مبانو مبانو 
شارك يف تيسريه السيد إيـوين      (مسار العمل الثالث بشأن طرائق التشغيل         )ج(  

  ؛))باكستان(والسيد فاروق خان ) أستراليا(مكدونالد 
شارك يف تيسريه السيد أباروب     (مسار العمل الرابع بشأن الرصد والتقييم         )د(  

  )).السويد(يدرغرين والسيد يان س) بنغالديش(تشودوري 
وُنظمت أربع حلقات عمل للسماح بالتعمق يف مناقشة املسائل احملورية يف عمـل               -٩

    . اللجنة االنتقالية وإشراك سائر أصحاب املصلحة واملراقبني يف تقدم العمـل يف املـسارات             
  :وفيما يلي تفاصيل حلقات العمل

 ٣٠بأملانيـا، يف الفتـرة مـن        حلقة العمل التقنية املعقودة يف كنيغسوينتر         )أ(  
ناقشة نطاق وجمال تركيز مسارات العمل األربعـة        مل ،٢٠١١يونيه  / حزيران ١مايو إىل   /أيار

  وإجراء مفاوضات مع املنظمات املراقبة؛
 ١٢املعقودة يف طوكيو يف     اللجنة االنتقالية،   حلقة العمل السابقة الجتماع       )ب(  

  ة من الصناديق واملؤسسات ذات الصلة؛ بشأن الدروس املستفاد،٢٠١١يوليه /متوز
 ١١املعقودة يف جنيف يف     اللجنة االنتقالية،   حلقة العمل السابقة الجتماع       )ج(  

 بشأن دور الصندوق األخضر للمناخ يف تعزيز التحوالت، وإشـراك           ،٢٠١١سبتمرب  /أيلول
  .اجملتمع املدين، وتعبئة القطاع اخلاص
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اللجنـة  أعـدهتا  رائية والتنظيمية واملوضوعية الـيت  وباإلضافة إىل وثائق العمل اإلج   -١٠
االنتقالية، أعدت وحدة الدعم التقين، حتت إشراف الرؤساء املتشاركني ونـائيب الرؤسـاء             

ومشلت تلك الوثـائق    .  من الوثائق لدعم عمل اللجنة االنتقالية      وامليسرين املتشاركني، عدداً  
واسُتخدمت . اقية، وتقرير استقصاء  مذكرات معلومات أساسية، وورقات عمل، وورقات نط      

. الوثائق لتوجيه املناقشات ودعمها أثناء االجتماعات غري أهنا مل تعتمد بالصيغ اليت جاءت هبا             
عدت يف ظل مراعاة عدد كبري من ورقات املعلومات اخلطية الـيت وردت إىل اللجنـة             وقد أُ 

كومية الدولية ومنظمات اجملتمـع     االنتقالية من أعضائها ومن األطراف املراقبة واملنظمات احل       
  .)٢(وُنشرت الورقات على موقع اللجنة االنتقالية الشبكي. املدين
        وأنشأت األمينة التنفيذية ألمانة االتفاقية اإلطارية وحـدة الـدعم الـتقين وفقـاً               -١١

تابعني وتتألف الوحدة من أمني اللجنة االنتقالية وفرقة فنية تضم موظفني     . ١٦-م أ /١للمقرر  
ألمانة االتفاقية اإلطارية وموظفني منتدبني من وكاالت األمم املتحدة واملؤسـسات املاليـة             

لدعم عمل  ة،   عن أمانة مرفق البيئة العاملي      فضالً ،الدولية واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف    
مات تقنيـة   ودعمت الوحدة عمل اللجنة االنتقالية بطرق منها تقدمي إسها        . اللجنة االنتقالية 

عمل اللجنة، وإصدار الوثائق اخلاصة باجتماعاهتا وتوزيعهـا، وإعـداد          تصب يف   موضوعية  
تقارير هذه االجتماعات، ودعم األنشطة املضطلع هبا يف إطار مسارات العمل اليت حـددهتا              

كني اللجنة االنتقالية، وتقدمي الدعم إىل الرؤساء املتشاركني ونائيب الرؤساء وامليسرين املتشار          
خالل اجتماعات اللجنة االنتقالية وحلقات عملها، ووضع الترتيبات الالزمة الجتماعـات           

  .اللجنة االنتقالية، وتقدمي اخلدمات اللوجستية واإلدارية للجنة االنتقالية حسب االقتضاء
واتفقت اللجنة االنتقالية، يف اجتماعيها الثاين والثالث، على خطة العمل وخريطـة              -١٢

ض اجلدول الزمين ألعماهلا من أجل االضطالع بواليتها وتقدمي وثائق تنفيذيـة إىل             طريق تعر 
وُعهد إىل الرؤساء املتشاركني ونائيب     . مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته السابعة عشرة       

الرؤساء وامليسرين املتشاركني مبهمة إعداد مشروع تقرير اللجنة االنتقالية إىل مؤمتر األطراف            
ه السابعة عشرة، مع مراعاة املناقشات اليت جرت أثنـاء االجتماعـات وورقـات              يف دورت 

  .املعلومات اخلطية، ومبشاركة مجيع أعضاء اللجنة االنتقالية
: ويعرض املرفق األول هلذا التقرير النتائج الرئيسية لعمل اللجنـة االنتقاليـة وهـي           -١٣

 هذا املشروع مجيـع بنـود       ويشمل. لوائح إدارة الصندوق األخضر للمناخ    صك  مشروع  
  :اختصاصات اللجنة االنتقالية على النحو املوجز يف اجلدول أدناه

__________ 

)٢( <http://unfccc.int/cancun_agreements/green_climate_fund/items/5868.php>. 
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إدارة الصندوق األخضر للمناخ واختصاصات     لوائح  صك  مشروع  فروع  بعض  مطابقة  
  اللجنة االنتقالية

  اختصاصات اللجنة االنتقالية
  )، التذييل الثالث١٦-م أ/١املقرر (

لصندوق األخضر للمنـاخ    مشروع صك لوائح إدارة ا      
  )املرفق األول لتقرير اللجنة االنتقالية(

الترتيبات القانونيـة واملؤسـسية     ): أ(١الفقرة  
 املتعلقة بإنشاء وتشغيل الصندوق األخضر للمناخ

  )اإلدارة والترتيبات املؤسسية (٢الفرع   

النظام الداخلي جمللس الصندوق    ): ب(١الفقرة  
ئل اإلدارية املتعلقـة    األخضر وغري ذلك من املسا    

  باجمللس

  )اإلدارة والترتيبات املؤسسية (٢الفرع   

أساليب إدارة املوارد املالية اهلائلة     ): ج(١الفقرة  
املقدمة من عدد من املصادر وتقدميها عن طريق        
عدة آليات مالية ونوافذ متويل وطرائق وصـول،     
مبا يف ذلك الوصول املباشر، هبدف حتقيق توازن        

  وارد بني التكيف والتخفيفتوزيع امل

  )املسامهات املالية (٤الفرع   
  )الطرائق التشغيلية (٥الفرع 

اآلليات املالية اليت قد يـستخدمها      ): د(١الفقرة  
  الصندوق لتحقيق أولوياته

  )األدوات املالية (٦الفرع   

التكامل بني أنشطة   حتقيق  أساليب  ): ه(١الفقرة  
ات األخرى  الصندوق وأنشطة اآلليات واملؤسس   
  الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف

  )الطرائق التشغيلية (٥الفرع   

دور أمانة الصندوق وإجـراءات     ): و(١الفقرة  
  أو إنشاء األمانة/اختيار و

  )اإلدارة والترتيبات املؤسسية (٢الفرع   

آلية التقييم الدوري املستقل ألداء     ): ز(١الفقرة  
  الصندوق

  )الرصد (٧الفرع   
  )التقييم (٨الفرع 

آلية املساءلة املاليـة وتقيـيم أداء      ): ح(١الفقرة  
األنشطة املدعومة من الصندوق بغيـة ضـمان        
تطبيق الضمانات البيئية واالجتماعية، فضالً عن      

املقبولة دولياً واإلدارة املاليـة     االستئمانية  املعايري  
  السليمة ألنشطة الصندوق

  )املعايري االستئمانية (٩الفرع   
  )الضمانات البيئية واالجتماعية (١٠الفرع 
  )آليات املساءلة (١١الفرع 

اآلليات الكفيلة بتقدمي املـشورة     ): ط(١الفقرة  
املالئمة من جانب اخلرباء والتقنيني، مبا يف ذلك        
من جانب اهليئات املواضيعية ذات الصلة املنشأة       

  مبوجب االتفاقية

  )لتقنيةمشورة اخلرباء واملشورة ا (١٢الفرع   

آليات كفالة املسامهات واملشاركة ): ي(١الفقرة  
  من جانب اجلهات صاحبة املصلحة

  )إسهامات أصحاب املصلحة ومشاركتهم (١٣الفرع   
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ونوقش مشروع التقرير أثناء اجتماع اللجنة االنتقالية الرابع املعقود يف كيب تاون،              -١٤
وتقـدم  . ٢٠١١أكتـوبر  / تشرين األول١٨النص الوارد يف الفصل الثالث أدناه يف     وُبحث  

اللجنة االنتقالية هذا النص إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة لكـي ينظـر فيـه                 
  . وتذييله الثالث١٦-م أ/١ لألحكام ذات الصلة من املقرر ويعتمده، وفقاً

  توصيات اللجنة االنتقالية إىل مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة  -ثالثاً  
  :توصي اللجنة االنتقالية مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة مبا يلي  -١٥

  ؛١٦-م أ/١ ملقتضيات املقرر بتقرير اللجنة االنتقالية وفقاًأن حييط علماً   )أ(  
لوائح إدارة الصندوق األخضر للمناخ بالـصيغة الـواردة يف           كأن ُيقر ص    )ب(  

  املرفق األول هلذا التقرير؛
إىل األمينة التنفيذية لالتفاقية اإلطارية لـدعوة اجملموعـات         لباً  أن يوجه ط    )ج(  

  اإلقليمية واجلهات املمثلة إىل تسمية أعضاء اجمللس الذين ميثلوهنا؛
إىل األمينة التنفيذية لالتفاقية اإلطارية لدعوة األطـراف إىل         أن يوجه طلباً      )د(  

  ناخ؛اهتمامها باستضافة الصندوق األخضر للممدى اإلعراب عن 
  تقدمي تربعات لبدء تشغيل الصندوق األخضر للمناخ؛أن يدعو إىل   )ه(  
إىل األمينة التنفيذية لالتفاقية اإلطارية إلنشاء أمانـة مؤقتـة          أن يوجه طلباً      )و(  

مباشرة بعد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف لتقدمي الدعم التقين واإلداري واللوجـسيت             
يف انتظـار  تنظيم اجتماعاته باملواد الالزمة للمجلس و  تصل بإعداد   فيما ي للمجلس، وال سيما    

وينبغي أن تتـألف    .  للعمل تصبح األمانة املستقلة للصندوق األخضر للمناخ جاهزة متاماً       أن  
أمام اجمللس  تكون مسؤولة مسؤولية تامة     وأن  مناسبة  األمانة املستقلة من موظفني ذوي خربة       

  وتعمل بتوجيه منه؛
  تاريخ االجتماع األول للمجلس؛دد أن حي  )ز(  
  .يف عملية اختيار القيِّم على الصندوق األخضر للمناخأن ينظر   )ح(  
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   األولاملرفق

  لصندوق األخضر للمناخلوائح إدارة اصك مشروع     
           فيمـا يلـي    ُيـشار إليـه     (الصك الصندوق األخضر للمنـاخ      ا  ُينشأ مبوجب هذ    

  :اً لألحكام التاليةوسيعمل وفق") الصندوق"  ب

  األهداف واملبادئ التوجيهية  -أوالً  
، يتمثل غرض الـصندوق يف اإلسـهام        امللحة واخلطرية طبيعة تغري املناخ    إىل  نظراً    -١

 اجلهود املبذولة عاملياً من أجل حتقيق أهداف مكافحة تغري املناخ اليت إسهاماً هاماً وطموحاً يف
  . حددها اجملتمع الدويل

 الصندوق يف حتقيق الغرض النهائي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ           ويسهم    -٢
ويف سياق التنمية املستدامة، سيعزز الصندوق التحول يف النماذج حنو مـسارات            . )االتفاقية(

مع تغري املناخ بتقدمي الدعم إىل البلدان الناميـة         التأقلم  االنبعاثات وقادرة على    خفيضة  إمنائية  
ثاهتا من غازات الدفيئة أو خفضها وللتكيف مع آثار تغري املناخ، مع مراعـاة              للحد من انبعا  

  .احتياجات البلدان النامية القابلة للتأثر بوجه خاص باآلثار الضارة لتغري املناخ
وقائمة علـى   ويعمل بطريقة شفافة    . بادئ االتفاقية وأحكامها  مبويسترشد الصندوق     -٣

ويؤدي الصندوق دوراً رئيسياً يف توجيه مـوارد        . ءة والفعالية الكفابمسترشداً يف ذلك    املساءلة  
 يف العام أو اخلاصالتمويل إىل البلدان النامية، كما حيفز     وميكن التنبؤ هبا    جديدة وإضافية وكافية    

ويتبع الصندوق هنجاً قطري التوجه ويعزز ويقوي       . على الصعيدين الدويل والوطين   جمال املناخ   
القطري من خالل إشراك فعال للجهات املعنية من مؤسسات وأصـحاب           االلتزام على الصعيد    

قائمة على التعلم املستمر    ومرناً، كما سيكون مؤسسة     للتوسع  ويكون الصندوق قابالً    . مصلحة
متويلـه  إىل حتقيق أقصى األثر يف سـياق        ويعمل الصندوق   . عمليات الرصد والتقييم  يف ضوء   

البيئية واالجتماعيـة   االنعكاسات  بني االثنني، مع تعزيز     إىل حتقيق توازن    وللتكيف والتخفيف،   
  .واالقتصادية واإلمنائية واتباع هنج مراع لالعتبارات اجلنسانية

  والترتيبات املؤسسيةاإلدارة   -ثانياً  

  األطرافومؤمتر بني الصندوق العالقة   -ألف  
 من االتفاقية ويكـون     ١١ لآللية املالية مبوجب املادة      اً تشغيلي اًُيعيَّن الصندوق كيان    -٤

  .مسؤوالً أمام مؤمتر األطراف ويعمل بتوجيه منه
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  .قرارات التمويليتوىل املسؤولية الكاملة عن ويدير الصندوق ويشرف عليه جملس   -٥
 من االتفاقية، لكفالة    ١١املادة  وفق  ّتخذ ترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق،       ُتو  -٦

ولكفالة املسؤولية أمام   . ر األطراف ويعمل بتوجيه منه    الصندوق مسؤوالً أمام مؤمت   أن يكون   
  :اجمللس مبا يليسيضطلع ، ١١ من املادة ٣مؤمتر األطراف، عمالً بالفقرة 

يتلقى التوجيهات من مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك بشأن مـسائل تتـصل               )أ(  
  ك من مسائل؛بالسياسات العامة، واألولويات الربناجمية، ومعايري األهلية، وما يتصل بذل

  يتخذ اإلجراءات املناسبة استجابة للتوجيهات اليت يتلقاها؛   )ب(  
  .يقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها ويتلقى مزيداً من التوجيهات  )ج(  

  الوضع القانوين  -باء  
واألهلية القانونية لكي يعمل الصندوق بفعالية على الصعيد الدويل، يتمتع بالشخصية   -٧

  . الالزمتني ملمارسة مهامه ومحاية مصاحلهةالقانوني
ويتمتع موظفـو   . ويتمتع الصندوق باالمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق أهدافه        -٨

الصندوق أيضاً باالمتيازات واحلصانات الالزمة للممارسة املستقلة ملهامهم الرمسية املتـصلة           
  .بالصندوق

  مجلسالنظام الداخلي لل  -جيم  

  يل اجمللستشك  -١  
من عدد متساو من األعضاء من البلدان األطراف        ويتألف   عضواً،   ٢٤لس  يضم اجمل   -٩

لألمم اإلقليمية  اجملموعات  عن  ويشمل متثيل البلدان األطراف النامية ممثلني       . النامية واملتقدمة 
  .الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواًعن املتحدة وممثلني 

لكل عضو يف اجمللس عضو مناوب، وال حيق لألعضاء املناوبني أن يـشاركوا          وُيعّين    -١٠
يف اجتماعات اجمللس إال من خالل العضو الرئيسي، دون أن يكون هلم حق التصويت، إال إذا  

وأثناء غياب العضو من اجتماع كامل للمجلس أو جزء منـه،           . كانوا يقومون مقام العضو   
  .مقامهالعضو املناوب يقوم 

  ختيار أعضاء اجمللسا  -٢  
أو جمموعتهم اإلقليميـة داخـل   مناوبيهم اجملموعة اليت ميثلوهنا  اجمللس و أعضاءَ ختتاُر  -١١

وتكون لدى أعضاء اجمللس اخلربة واملهارات الضرورية، خاصة يف جمايل تغري           . اجملموعة املمثَّلة 
  .اجلنسنياملناخ ومتويل التنمية، مع إيالء ما جيب من االعتبار للتوازن بني 
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  مدة العضوية  -٣  
وحيق هلـم العمـل   يشغل األعضاء واألعضاء املناوبون مناصبهم ملدة ثالث سنوات           -١٢

  . اجملموعة اليت ميثلوهناإضافية حسب ما حتدده لواليات 

  الرئاسة  -٤  
على أن  رئيسني متشاركني للعمل ملدة سنة واحدة،       هم  ينتخب أعضاء اجمللس من بين      -١٣

  .أحدمها عضواً من بلد طرف متقدم واآلخر عضواً من بلد طرف نامٍيكون 

  اختاذ القرارات  -٥  
ويضع اجمللس إجراءات الختاذ القـرارات      . ُتتخذ قرارات اجمللس بتوافق آراء أعضائه       -١٤

  . يف حالة استنفاد مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء

  النصاب القانوين  -٦  
  . القانوينثلثا أعضاء اجمللس حاضرين يف االجتماع ليكتمل النصابجيب أن يكون   -١٥

  املراقبون  -٧  
 للسماح مبشاركة   ،يتخذ اجمللس ترتيبات، مبا يف ذلك وضع عمليات اعتماد وتنفيذها           -١٦

 مراقبني نشطني بصفة  ويدعو اجمللس، للمشاركة    . مراقبني معتمدين مشاركة فعلية يف اجتماعاته     
اآلخـر مـن البلـدان       ممثلني اثنني للمجتمع املدين، واحد من البلدان النامية و         ،املمثلني التالني 

  .املتقدمةاآلخر من البلدان املتقدمة، وممثلني اثنني للقطاع اخلاص، واحد من البلدان النامية و

  أحكام إضافية للنظام الداخلي  -٨  
  . أحكاماً إضافية للنظام الداخلييضع اجمللس   -١٧

  س ومهامهدور اجملل  -دال  
  :جملس الصندوق مبا يلييضطلع   -١٨

  ؛الالزمةيشرف على تشغيل مجيع عناصر الصندوق   )أ(  
  ، وهياكل التمويل؛ إىل التمويليقر الطرائق التشغيلية، وطرائق الوصول  )ب(  
مبا فيها مـا يتعلـق      يقر سياسات عامة ومبادئ توجيهية تشغيلية حمددة،          )ج(  
  ؛التدبري املايلاإلدارة، وودورة املشاريع، وبالربجمة، 
شياً مع مبادئ الصندوق ومعايريه وطرائقه وسياساته العامة        ايقر التمويل مت    )د(  
  وبراجمه؛
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  يضع ضمانات بيئية واجتماعية ومبادئ ومعايري استئمانية مقبولة دولياً؛  )ه(  
 العتماد كيانات التنفيذ التابعـة للـصندوق    ةيضع معايري وعمليات تطبيقي     )و(  

  هذا االعتماد؛أو سحب كيانات التنفيذ وىل اعتماد ويت
  ينشئ جلاناً فرعية وأفرقة خرباء وحيدد اختصاصاهتا، حسب االقتضاء؛  )ز(  
أو هياكل فرعية إضافية ملعاجلة أنشطة حمددة،       /نوافذ مواضيعية و  يستحدث    )ح(  

  حسب االقتضاء؛
إخـضاعها  صندوق و ألنشطة املدعومة من ال   اإطاراً لرصد وتقييم أداء     يضع    )ط(  

  ؛للمساءلة املالية، ويتوىل إجراء أي مراجعات خارجية للحسابات
يستعرض ويقر امليزانية اإلدارية للصندوق ويرتب لعمليات استعراض األداء           )ي(  

  ومراجعة احلسابات؛
  ن املدير التنفيذي لألمانة؛يعّي  )ك(  
  ؛ن رئيس وحدة التقييم ورؤساء مجيع وحدات املساءلةيعّي  )ل(  
يتلقى التوجيهات ويتخذ اإلجراءات استجابة ألي توجيـه مـن مـؤمتر              )م(  

  األطراف ويعد ملؤمتر األطراف تقارير سنوية عن أنشطته؛
يضع ترتيبات العمل والتنسيق مع اهليئات املعنية األخرى يف إطار االتفاقيـة         )ن(  

  وغريها من املؤسسات الدولية املعنية؛
  ويتخذ ترتيبات قانونية وإدارية معه؛نه خيتار القّيم ويعّي  )س(  
  .ميارس املهام األخرى اليت قد تكون مناسبة لتحقيق أهداف الصندوق  )ع(  

  األمانة  -هاء  

  إنشاء األمانة  -١  
اجمللس خدماهتا إىل   األمانة  وتقدم  .  استقالالً تاماً  ينشئ الصندوق أمانة تكون مستقلة      -١٩

قدرات إدارية فعلية لتنفيذ العمليـات اليوميـة         لدى األمانة وتكون  . وتكون مسؤولة أمامه  
  .للصندوق

نه اجمللس ويكون   ويرأس األمانة مدير تنفيذي لديه اخلربات واملهارات الضرورية ويعيّ          -٢٠
املدير التنفيذي  وُيختار  . قر اجمللس توصيف وظيفة املدير التنفيذي ومؤهالته      يو. مسؤوالً أمامه 

  .ئمة على اجلدارةمفتوحة وشفافة وقامن خالل عملية 
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. املطلوبـة ل وظائف األمانة موظفون من الفئة الفنية تتوفر لديهم اخلـربات            ويشَغ  -٢١
، مع قائمة على اجلدارة إطار عملية مفتوحة وشفافة  يف التنفيذي   املديُرويتوىل اختيار املوظفني    

  . مراعاة التوازن اجلغرايف واجلنساين
قـّر مـؤمتُر    وي.  إطار عملية مفتوحة وشـفافة     البلد املضيف للصندوق يف   ختار  وُي  -٢٢

  . هذا االختياراألطراف

  املهام  -٢  
تكون األمانة مسؤولة عن العمليات اليومية للصندوق، فتوفر اخلـربات اإلداريـة              -٢٣

  :األمانة، على اخلصوص، مبا يليضطلع وت. والقانونية واملالية
  تنظم وتنفذ مجيع املهام اإلدارية؛  )أ(  
  ملعلومات املتعلقة بأنشطة الصندوق؛تقدم ا  )ب(  
جتري االتصاالت مع األعضاء، وكيانات التنفيذ، واملؤسسات والوكاالت          )ج(  

  املتعاونة الثنائية واملتعددة األطراف؛
   تقارير األداء عن تنفيذ األنشطة يف إطار الصندوق؛تعّد  )د(  
 والقّيم وتعرضهما على    تضع برنامج العمل وامليزانية اإلدارية السنوية لألمانة        )ه(  
  ؛ ليوافق عليهمااجمللس

  ليات دورة املشاريع والربامج؛ُتفّعل عم  )و(  
إبرامـه مـع    بصك التمويل احملدد الذي جيب       االتفاقات املالية املتصلة     تعّد  )ز(  

  كيان من كيانات التنفيذ؛
  ؛االلتزامات املعلقةترصد املخاطر املالية حلافظة   )ح(  
  م لدعم اجمللس بغية متكينه من االضطالع مبسؤولياته؛تعمل مع القّي  )ط(  
  تضطلع مبهام الرصد والتقييم؛  )ي(  
  ؛جتديد املواردتدعم اجمللس يف ترتيب عمليات   )ك(  
  تضع املمارسات الفعالة إلدارة املعارف وتنفذها؛  )ل(  
  .تضطلع بأية مهام أخرى يكلفها هبا اجمللس  )م(  

  القّيم  -واو  
.  قّيم يتمتع بالكفاءة اإلدارية الالزمة إلدارة األصول املالية للصندوقيكون للصندوق  -٢٤

 البيانات املالية وغريها من التقارير املطلوبة مـن  م بالسجالت املالية املناسبة ويعدّ    وحيتفظ القيّ 
  .اجمللس، وفقاً للمعايري االستئمانية املقبولة دولياً
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اض القرارات ذات الصلة الـيت يتخـذها        يدير القّيم أصول الصندوق إال ألغر     وال    -٢٥
وحيتفظ القّيم بأصول الصندوق منفصلة عن أصول القّيم ومبعـزل عنـها،            . اجمللس ووفقاً هلا  
وينشئ . لألغراض اإلدارية واالستثمارية  يضمها إىل أصول أخرى حيتفظ هبا       ولكن ميكنه أن    

  .دوقالقّيم سجالت وحسابات منفصلة وحيتفظ هبا بغية حتديد أصول الصن
لتـشغيل  استعراض   ىعلى أن ُيجر  لصندوق،  على ا  اً مؤقت اًويكون البنك الدويل قّيم     -٢٦

  .تبعد مضي ثالث سنواالصندوق 
  .ويكون القّيم مسؤوالً أمام اجمللس عن أداء مسؤولياته كقّيم للصندوق  -٢٧

  التكاليف اإلدارية  -ثالثاً  
  .مانة والقّيمل الصندوق التكاليف التشغيلية للمجلس واألميوِّ  -٢٨

  املاليةاملسامهات   -رابعاً  
  . مالية من البلدان املتقدمة األطراف يف االتفاقيةمسامهات يتلقى الصندوق   -٢٩
مالية من جمموعة أخرى متنوعـة مـن        مسامهات  وميكن أن يتلقى الصندوق أيضاً        -٣٠

  .املصادر، العامة واخلاصة، مبا فيها املصادر البديلة

   التشغيليةالطرائق  -خامساً  
 إىل الصندوق وصوالً مبسطاً وحمسناً إىل التمويل، مبا يف ذلك الوصول املباشـر      تيح  ي  -٣١

هنج قطري التوجه، ويشجع مشاركة أصـحاب املـصلحة         إىل  أنشطته  مستنداً يف   ،  التمويل
  .اجلوانب اجلنسانيةمعاجلة الفئات الضعيفة وإشراك املعنيني، مبا يشمل 

متوخيـاً  وتطوره  الصندوق  نطاق  واكب  ات الصندوق حبيث ت   ويوجه اجمللس عملي    -٣٢
 العـاملي الرئيـسي     للسماح للصندوق بالتطور مع الوقت ليصبح الـصندوقَ       املرونة الالزمة   

  .تغري املناخاملتعلق بتمويل لل

  التكامل واالتساق  -ألف  
ائمـة  الصناديق األخرى الق  املتخذة مع   يعمل الصندوق يف سياق الترتيبات املناسبة         -٣٣

تغري املنـاخ   املتعلق ب تمويل  لخرى ل األقنوات  الكيانات و الصناديق و الومع  االتفاقية،  مبوجب  
  .الصندوقالقائمة خارج إطار 



FCCC/CP/2011/6 

15 GE.11-64925 

بني أنـشطة الـصندوق وأنـشطة آليـات         التكامل  لتعزيز  أساليب  ويضع اجمللس     -٣٤
تعبئـة  الحتسني  ومؤسسات التمويل الثنائية واإلقليمية والعاملية األخرى ذات الصلة من أجل           

ز الصندوق االتساق يف الربجمة على الصعيد الوطين من         ويعّز. لقدرات املالية والتقنية  لالكاملة  
مع الكيانـات املتعـددة األطـراف    مناقشات ويبدأ الصندوق أيضاً    . خالل اآلليات املناسبة  
  .ملناخاملتعلقة بتغري ااملوارد املالية إتاحة االتساق يف تتعلق باألخرى ذات الصلة 

  األهلية  -باء  
. موارد من الـصندوق   احلصول على   كل البلدان النامية األطراف يف االتفاقية       حيق ل   -٣٥

من وميول الصندوق التكاليف الكاملة والتكاليف اإلضافية املتفق عليها لألنشطة املضطلع هبا            
نشطة اإلضافية  مبا يف ذلك األ   (التكيف، والتخفيف   يف جماالت   دعم العمل املعزَّز    أجل إتاحة و  

     ، وتطـوير التكنولوجيـا ونقلـها    )١()خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها   
، وبناء القدرات، وإعداد التقارير الوطنية من جانـب         )مبا يف ذلك احتجاز الكربون وختزينه     (

  .الدول النامية
وفقاً لى مشاريع وُنُهج برناجمية    اتباع ُنُهج قائمة ع   ويدعم الصندوق البلدان النامية يف        -٣٦
اخلفيـضة  تغري املناخ، مثل االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية       املتعلقة ب طط  اخلالستراتيجيات و ل

وطنياً، وخطط العمل الوطنية للتكيـف، وخطـط        املالئمة  االنبعاثات، وإجراءات التخفيف    
  .الوطنية، وغري ذلك من األنشطة ذات الصلةالتكيف 

  التمويل وهيكل الصندوقنوافذ   -جيم  
يف البدايـة نوافـذ للتكيـف       يضم  و. يشتمل الصندوق على نوافذ متويل مواضيعية       -٣٧

مشاريع وبرامج شاملة لعدة إلتاحة هنج متكامل لتمويل التخفيف والتكيف   وُيّتبع  . والتخفيف
  .قطاعات

ويوفر . نقلهاويكفل اجمللس أيضاً موارد كافية لبناء القدرات وتطوير التكنولوجيا و           -٣٨
  .الصندوق أيضاً موارد للنهج املبتكرة والقابلة للتكرار

نوافذ وهياكـل   وتكون له سلطة إضافة     . وينظر اجمللس يف احلاجة إىل نوافذ إضافية        -٣٩
  .فرعية أو مرافق وتعديلها وإلغائها حسب االقتضاء

__________ 

وإدارهتا الغابات  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على               )١(
 .البلدان الناميةبات  خمزون كربون غااملستدامة وتعزيز
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  األنشطة التحضرييةودعم االستعداد   -١  
الزمة لالستعداد واألنشطة التحضريية واملساعدة التقنية، مثل      الصندوق املوارد ال  يتيح    -٤٠

االنبعاثات، وإجراءات التخفيـف    اخلفيضة  إعداد أو تعزيز االستراتيجيات أو اخلطط اإلمنائية        
ولتعزيـز املؤسـسات    الوطنية، وخطط العمل الوطنية للتكيف،      التكيف  وطنياً، وخطط   املالئمة  
املبادئ واملعايري االستئمانية   وللوفاء ب للتنسيق القطري   الالزمة  ات  ، مبا يف ذلك تعزيز القدر     ةالقطري

  .إىل الصندوق والضمانات البيئية واالجتماعية، من أجل متكني البلدان من الوصول مباشرة

  القطاع اخلاص  -٢  
نه من متويل أنشطة التخفيف والتكيـف  يشتمل الصندوق على مرفق للقطاع اخلاص ميكّ       -٤١

  .ص بصورة مباشرة وغري مباشرة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويليف القطاع اخلا
  .هنج قطري التوجهوفق املرفق وُيشغَّل   -٤٢
         ويعزز املرفق مشاركة اجلهات الفاعلة يف القطـاع اخلـاص يف البلـدان الناميـة،                 -٤٣

ة واملتوسـطة احلجـم      الصغري  التجاريةُ وال سيما اجلهات الفاعلة احمللية، مبا فيها املؤسساتُ       
مشاركة القطاع اخلـاص يف     إلتاحة  ويدعم املرفق أيضاً األنشطة     . نون احمللي ووالوسطاء املالي 

  . الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً
  . إىل التمويلويضع اجمللس الترتيبات الالزمة لتشغيل املرفق، مبا فيها طرائق الوصول  -٤٤

  االعتمادوإىل التمويل ل طرائق الوصو  -دال  
الوصول إىل موارد الصندوق عن طريق كيانات التنفيذ الوطنيـة واإلقليميـة            ميكن    -٤٥

وميكن أن  إىل التمويل   د البلدان املستفيدة طريقة الوصول      وحتّد. اجمللساليت يعتمدها   والدولية  
  . يف آن واحد طريقتا الوصولُتستخدم

وستقدم هذه السلطة الوطنية املعّينـة  . ن سلطة وطنية  ّيوميكن للبلدان املستفيدة أن تع      -٤٦
املتعلقة إىل اجمللس توصيات بشأن مقترحات للتمويل يف إطار االستراتيجيات واخلطط الوطنية            

وُتستشار السلطات الوطنية املعّينة بشأن مقترحـات       .  التشاور بوسائل منها عمليات  باملناخ،  
 الصندوق لكفالة اتساقها مع االستراتيجيات واخلطط       متويل أخرى للنظر فيها قبل تقدميها إىل      

  .الوطنية للمناخ

   إىل التمويلالوصول املباشر  -١  
ن البلدان املستفيدة كيانات التنفيذ دون الوطنية والوطنية واإلقليميـة املختـصة            عّيُت  -٤٧

 ول املباشر وينظر اجمللس يف طرائق إضافية تزيد من تعزيز الوص        . لُتعتمد من أجل تلقي التمويل    
املشاريع متلك البلدان زمام    بغية تعزيز   ،  ، عن طريق وسائل منها كيانات التمويل      إىل التمويل 
  .والربامج
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   إىل التمويلالوصول الدويل  -٢  
املستفيدة أيضاً الوصول إىل الصندوق من خالل كيانات دولية معتمدة،   ُيتاح للبلدان     -٤٨

رف اإلمنائية املتعددة األطراف، واملؤسـسات املاليـة        مبا فيها وكاالت األمم املتحدة، واملصا     
  .الدولية، واملؤسسات اإلقليمية

  االعتماد  -٣  
يضع اجمللس ويدير ويراقب عملية العتماد مجيع كيانات التنفيذ باالستناد إىل معايري              -٤٩

  .اعيةاملبادئ واملعايري االستئمانية للصندوق والضمانات البيئية واالجتمتفي باعتماد حمددة 

  املواردختصيص   -هاء  
املوارد بني أنشطة التكيف والتخفيف يف إطـار الـصندوق          ختصيص  يوازن اجمللس     -٥٠

  .نشطة األخرىموارد مناسبة لألختصيص ويكفل 
  .املواردلتخصيص قائم على النتائج معياراً هاماً النهج الويكون   -٥١
جات امللحة والفورية للبلـدان     اجمللس االحتيا يراعي  املوارد للتكيف،   ختصيص  عند  و  -٥٢

النامية القابلة للتأثر بشكل خاص باآلثار الضارة لتغري املناخ، مبا فيها أقل البلدان منواً، والدول            
هلـذه البلـدان،    املوارد  لتخصيص  اعتماد حدود دنيا    اجلزرية الصغرية النامية، وأفريقيا، مع      

  . مناسباجمللس إىل حتقيق توازن جغرايفويسعى . حسب االقتضاء

  عمليات الربجمة واملوافقة  -واو  
 للتمكن من صرف األمـوال يف       َرشَّدةيعتمد الصندوق على عملية برجمة وموافقة مُ        -٥٣

قترحات املتعلقـة بـبعض     ويضع اجمللس عمليات مبسطة للموافقة على امل      . الوقت املناسب 
  .األنشطة، ال سيما األنشطة الصغرية

  األدوات املالية  -سادساً  
قدم الصندوق متويالً يف شكل منح وقروض بشروط ميسرة، ومن خالل طرائق أو             ي  -٥٤

حبيث يغطـي متامـاً     وُيحدد مبلغ التمويل    . أخرى حسبما يقره اجمللس   تسهيالت  أدوات أو   
ويسعى الصندوق إىل   . كاليف االستثمار اإلضافية الضرورية جلعل املشروع قابالً لالستمرار       ت

ن القطاعني العام واخلاص من خالل أنشطته اليت يضطلع هبا على           حشد موارد مالية إضافية م    
  .الصعيدين الوطين والدويل
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ج متويل قائمة على النتائج، مبا يف ذلك        ُه نُ ، عند االقتضاء،  وميكن أن يتبع الصندوق     -٥٥
  .حفز إجراءات التخفيفيف سياق النتائج املتحقق منها، ال سيما حسب الدفع أسلوب 

مـع املبـادئ واملعـايري      التدبري املايل واتفاقات التمويل متماشية      ات  وتكون ممارس   -٥٦
ويضع اجمللس  . االستئمانية للصندوق والضمانات البيئية واالجتماعية اليت يعتمدها الصندوق       

  .سياسة عامة مناسبة إلدارة خماطر التمويل واألدوات املالية

  الرصد  -سابعاً  
 وكذلك األنشطة األخرى اليت ميوهلا الـصندوق،        ُترصد بانتظام الربامج واملشاريع،     -٥٧

وُيـشجع  . شياً مع القواعد واإلجراءات اليت حيددها اجمللس      املراقبة األثر والكفاءة والفعالية مت    
  . مشاركة أصحاب املصلحةالقائم على استخدام الرصد التشاركي 

ات أداء  مبادئ توجيهيـة ومؤشـر    يتضمن  ويوافق اجمللس على إطار لقياس النتائج         -٥٨
 ضوء هذه املؤشرات لدعم التحسن املستمر ألثر الصندوق يفوُيستعرض األداء دورياً . مناسبة

  .وفعاليته وأدائه التشغيلي

  التقييم  -ثامناً   
ُتجرى دورياً عمليات مستقلة لتقييم أداء الصندوق من أجل تقدمي تقييم موضوعي              -٥٩

والغرض من هذه التقييمـات    . فعاليته وكفاءته لنتائج الصندوق، مبا يف ذلك أنشطته املمولة و       
املستقلة هو توجيه عملية صنع القرار اليت يضطلع هبا اجمللس وحتديـد الـدروس املـستفادة                

  . وُتنشر نتائج التقييمات الدورية. ونشرها
من اهليكـل   يف عملها تكون جزءاً     وهلذه الغاية، ينشئ اجمللس وحدة تقييم مستقلة          -٦٠

وحتدد الوحدة . يكون مسؤوالً أمامهخيتار اجمللس رئيس الوحدة، الذي و. األساسي للصندوق
  .جراؤهملطلوب إالتقييم اتواتر ونوع باالتفاق مع اجمللس 

وُتقدَّم تقارير وحدة التقييم املستقلة التابعة للصندوق إىل مؤمتر األطراف ألغـراض              -٦١
  .عمليات االستعراض الدورية لآللية املالية لالتفاقية

وميكن ملؤمتر األطراف أن يصدر تكليفاً بإجراء تقييم مـستقل لـألداء اإلمجـايل                -٦٢
  .للصندوق، مبا يف ذلك أداء اجمللس
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  املعايري االستئمانية  -تاسعاً  
أفضل املمارسات ويكفل  على  القائمة  يقر اجمللس ويعتمد املبادئ واملعايري االستئمانية         -٦٣

القّيم املتصلة بالصندوق، ومجيع العمليات واملشاريع       ومهامكيانات الصندوق،   تطبيقها على   
  .والربامج اليت ميوهلا الصندوق، مبا فيها كيانات التنفيذ

ويدعم الصندوق تعزيز القدرات يف البلدان املستفيدة، عند احلاجة، لتـتمكن مـن               -٦٤
  .ا اجمللساملبادئ واملعايري االستئمانية للصندوق، على أساس الطرائق اليت حيددهالوفاء ب

  الضمانات البيئية واالجتماعية  -عاشراً  
،  القائمة على أفضل املمارسـات     يقر اجمللس ويعتمد الضمانات البيئية واالجتماعية       -٦٥
  .على مجيع الربامج واملشاريع املمولة باستخدام موارد الصندوقهذه الضمانات ُتطبق و

دة، عند احلاجة، لتمكينها مـن      ويدعم الصندوق تعزيز القدرات يف البلدان املستفي        -٦٦
  . الضمانات البيئية واالجتماعية للصندوق، على أساس الطرائق اليت حيددها اجمللسالوفاء ب

  آليات املساءلة -حادي عشر
  .املعلومات يضعها الصندوقعن لكشف لختضع عمليات الصندوق لسياسة عامة   -٦٧
مل مع األمانة وتقـدمي تقـارير إىل        وحدة مستقلة معنية بالرتاهة، للع    اجمللس  وينشئ    -٦٨

  .مع السلطات النظرية ذات الصلةنسيق اجمللس، والتحقيق يف ادعاءات الغش والفساد بالت
وتتلقـى اآلليـة    . وينشئ اجمللس آلية انتصاف مستقلة تكون مسؤولة أمام اجمللـس           -٦٩

  .وتقّيمها وتقدم توصيات بشأهناالشكاوى املتصلة بتشغيل الصندوق 

  مشورة اخلرباء واملشورة التقنية   -رثاين عش 
عند أداء اجمللس ملهامه، ينشئ آليات لالستفادة من مشورة اخلرباء واملشورة التقنيـة               -٧٠

املناسبة، مبا فيها تلك املقدمة من اهليئات املواضيعية ذات الصلة املنشأة مبوجـب االتفاقيـة،               
  . حسب االقتضاء
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  شاركتهمأصحاب املصلحة ومإسهامات   -ثالث عشر
ومشاركة أصحاب املصلحة، مبا يف ذلـك       إسهامات  لتشجيع  ينشئ اجمللس آليات      -٧١

ومنظمات اجملتمع املدين، والفئات الـضعيفة، والنـساء،        يف القطاع اخلاص،    اجلهات الفاعلة   
  .الصندوقميوهلا وتنفيذ االستراتيجيات واألنشطة اليت ووضع والشعوب األصلية، يف تصميم 

  اء أعمال الصندوقإهن  -رابع عشر 
  .توصية من اجمللسبناًء على يقر مؤمتر األطراف إهناء أعمال الصندوق   -٧٢
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  املرفق الثاين

  أعضاء اللجنة االنتقالية    
  )األرجنتني(السيدة فانيسا فالرييا ديليا 

  )أستراليا(السيد إيوين مكدونالد 
  )بنغالديش(السيد أباروب تشودوري 

  )وسبرباد(السيد ديريك غيبس 
  )بليز(سعادة السيدة أودري دجوي غرانت 
  )الربازيل(سعادة السيد سريجيو باربوسا سريا 

  )بوركينا فاسو(السيد إدريسا ودراوغو 
  )كندا(السيد روب ستيوارت 

  )١()الصني(السيد تينكانغ وو 
  )مجهورية الكونغو الدميقراطية(السيد توزي مبانو مبانو 

  )الدامنرك(السيد بري كاليسن 
  )مصر(سيد عمر القريين ال

  )السلفادور(السيد كارلوس خرياردو أثيفيدو فلوريس 
  )إثيوبيا( آب -السيد نواي جيربي 

  )فرنسا(السيد رميي ريو 
  )غابون(السيد مايكل أداندي 

  )أملانيا(السيد مانفرد كونوكيويتز 
  )اهلند(السيد ياغا فينوغوبال ريدي 

  )إيطاليا(السيدة فرانشيسكا مانو 
  )اليابان(دة ناوكو إيشي السي

  )املكسيك(سعادة السيد إرنيستو كورديرو أرويو 
__________ 

 ).الصني( للسيد ويفنغ يانغ خلفاً )١(
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  )املغرب(السيد رشيد فريادي 
  )نيكاراغوا(سعادة السيد بول أكويست كيلي 

  )النرويج(السيد كييتيل لوند 
  )باكستان(السيد فاروق خان 

  )بريو(السيد خافيري روكا فابيان 
  )الفلبني(السيدة برينارديتاس مولري 

  )بولندا(السيد أندريه تشيوبينسكي 
  )٢()مجهورية كوريا(هاي تشوي  - السيد كوانغ

  )االحتاد الروسي(السيد ألكسي كفاسوف 
  )ساموا(سعادة السيد أيل إيوايغي فيتوري إليسايا 

  )اململكة العربية السعودية(السيد أمحد حممد آل عبد القادر 
  )سنغافورة(سعادة السيد برهان غفور 

  )إسبانيا(أليثيا مونتالبو سانتاماريا السيدة 
  )جنوب أفريقيا(سعادة السيد تريفور مانويل 
  )السويد(سعادة السيد يان سيدرغرين 

  )سويسرا(السيد برونو أوبريل 
  )٣()الواليات املتحدة األمريكية(السيد غيلربت ميتكالف 

  )ليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشما(السيد نيك داير 
  )زامبيا(السيدة كارول موايب زولو 

        

__________ 

 ).مجهورية كوريا( هوان تو -خلفاً للسيد هيونغ  )٢(

 ).الواليات املتحدة األمريكية(خلفاً للسيدة ماريزا الغو  )٣(


