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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة السابعة عشرة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
   من جدول األعمال٨البند 

  ية تقرير اللجنة االنتقال-الصندوق األخضر للمناخ 

   تقرير اللجنة االنتقالية-الصندوق األخضر للمناخ     

  ةمن الرئيسمقترح مقّدم     

  ١٧-م أ/-مشروع املقرر     
  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٦-م أ/١ إىل مقرره إذ يشري  
، وحييط علماً   )Add.1 و FCCC/CP/2011/6( بتقرير اللجنة االنتقالية     يرحب  -١  

 مـن   ١٠٩ االستجابة للوالية املعهود هبا إليها يف الفقرة         مع التقدير بعمل اللجنة االنتقالية يف     
  ؛١٦-م أ/١املقرر 

  إدارة الصندوق األخضر للمناخ املرفقة هبذا املقرر؛صك  على يوافق  -٢  
 تعيني الصندوق األخضر للمناخ ككيان تشغيلي لآللية املالية لالتفاقية،  يقرر  -٣  

ذ الترتيبات الالزمة بني مؤمتر األطراف والصندوق        من االتفاقية، على أن ُتّتخ     ١١وفقاً للمادة   
الصندوق مـسؤوالً أمـام مـؤمتر       أن يكون   يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف لكفالة        

األطراف ويعمل بتوجيهات منه، لدعم املشاريع والربامج والـسياسات العامـة واألنـشطة       
  األخرى يف البلدان األطراف النامية؛
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بـادئ االتفاقيـة    مبلصندوق األخضر للمنـاخ سيـسترشد       أن ا إىل  شري  ي  -٤  
  وأحكامها؛

 تقدمي التوجيهات إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ بـشأن مجلـة       يقرر  -٥  
مسائل، منها تلك املتعلقة بالسياسات العامة، واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية، وما يتعلق 

اليت يقدمها اجمللس عـن أنـشطته إىل مـؤمتر    بذلك من مسائل، مع مراعاة التقارير السنوية    
  األطراف؛
  الصندوق؛فعيل  إىل اجمللس أن يعجل بتيطلب  -٦  
عن طريق طبق  إىل اجمللس أن يضع إجراء عدم اعتراض شفاف يُ     يطلب أيضاً   -٧  

اإلدارة، من أجل كفالة االتساق     صك   من   ٤٦السلطات املعّينة الوطنية املشار إليها يف الفقرة        
إتاحـة  هنج قطري التوجه، و   اتباع  ، و املتعلقة بتغيري املناخ  راتيجيات واخلطط الوطنية    مع االست 

لقطاعني اخلاص والعام بواسطة الصندوق إىل امتويل مباشر وغري مباشر فعال     اعتمادات لتقدمي   
ويطلب عالوة على ذلك إىل اجمللس أن حيدد هذا اإلجراء قبل املوافقة على             . األخضر للمناخ 

  لتمويل اليت يقدمها الصندوق؛امقترحات 
 إىل اجمللس أن يوازن توزيع موارد الصندوق األخضر للمناخ          يطلب كذلك   -٨  

  بني أنشطة التكيف والتخفيف؛
 على احلاجة إىل تأمني التمويل الالزم للصندوق األخضر للمناخ، مع           يشدد  -٩  

طلب إىل اجمللـس أن     اإلدارة، لتيسري تشغيله السريع، وي    صك   من   ٣٠ و ٢٩مراعاة الفقرتني   
مبكـرة  ديد  يضع السياسات العامة واإلجراءات الضرورية اليت ستمكن من إجراء عملية جت          

  ؛ للمواردوكافية
، إىل تقدمي    وجمموعاهتا املمثلة  اإلقليميةجمموعاهتا   األطراف، من خالل     يدعو  -١٠  

 من ١١، وفقاً للفقرة ٢٠١٢مارس / آذار٣١تعييناهتا ألعضاء اجمللس إىل األمانة املؤقتة حبلول 
  ؛اإلدارةصك 

واألهليـة  القانونيـة    أن ُيمنح الصندوق األخضر للمناخ الشخصية        يقرر  -١١  
 وأن يتمتع باالمتيازات واحلصانات املرتبطة بأداء مهامه واالضـطالع هبـا، وفقـاً              ةالقانوني

  اإلدارة؛صك  من ٨ و٧للفقرتني 
 أعـاله، إىل أن     ١١ددة يف الفقرة    شياً مع األهداف احمل   ا األطراف، مت  يدعو  -١٢  

إشعاراً تبدي فيه اهتمامهـا باستـضافة       ،  ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٥قدم إىل اجمللس، حبلول     ُت
  :الصندوق األخضر للمناخ، استناداً إىل املعايري التالية

ـ   القانونية  القدرة على منح الصندوق الشخصية        )أ(   أو / و ةواألهليـة القانوني
 اإلدارة، صـك  من ٨ و٧ية مصاحله وممارسة مهامه، وتفعيل الفقرتني  االعتراف له هبما حلما   
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 ممتلكات منقولة وغـري     ، وحيازةَ  على التعاقد  مبا يشمل، على سبيل الذكر ال احلصر، القدرةَ       
  ؛الدعاوى القضائيةوالتصرف فيها، وإقامة مقبولة واقتنائها 

ق ليحقق أغراضه   االمتيازات واحلصانات الالزمة للصندو   منح  القدرة على     )ب(  
  .وملوظفي الصندوق ليمارسوا باستقاللية مهامهم الرمسية املتصلة بالصندوق

  الترتيبات املالية والدعم اإلداري واللوجسيت للصندوق؛  )ج(  
  أية معلومات أخرى يود البلد املضيف تقدميها؛  )د(  
ـ  تلقي إشعارات إبداء    عقب   إىل اجمللس أن جيري،      يطلب  -١٣   ة االهتمام، عملي

مؤمتر األطراف  قره  مفتوحة وشفافة الختيار البلد املضيف، ويتخذ قراراً بشأن بلد مضيف لي          
   اإلدارة؛صك من ٢٢يف دورته الثامنة عشرة، وفقاً للفقرة 

         إىل اجمللس والبلد املضيف للصندوق األخضر للمنـاخ أن يـضعا،            يطلب  -١٤  
الستـضافة الـصندوق    ت القانونية واإلدارية     اإلدارة، الترتيبا  صك من   ٨ و ٧وفقاً للفقرتني   

االمتيـازات  ومنحه الشخصية القانونية واألهلية القانونية، والتعجيل مبنح الصندوق وموظفيه          
  واحلصانات الالزمة؛

 إىل اجمللس أن يعجل بإنشاء األمانة املستقلة للصندوق األخضر          يطلب أيضاً   -١٥  
   اإلدارة؛صك من ١٩، وفقاً للفقرة للمناخ يف البلد املضيف يف أقرب وقت ممكن

 اجمللس إىل اختيار القّيم على الصندوق األخضر للمناخ عـن طريـق    يدعو  -١٦  
عملية طلب عطاءات مفتوحة وشفافة وتنافسية ُتجرى يف الوقت املناسـب لكفالـة عـدم               

  حدوث أي انقطاع يف خدمات القّيم؛
 التكيف واللجنة التنفيذيـة      إىل اجمللس أن يبدأ عملية تعاون مع جلنة        يطلب  -١٧  
لتكنولوجيا، وكذلك هيئات مواضيعية أخرى ذات صلة يف إطار االتفاقية، لتحديـد            املعنية با 

  الروابط بني الصندوق وهذه اهليئات، حسب االقتضاء؛
 باحلاجة إىل تيسري التشغيل الفوري للصندوق األخضر للمنـاخ          سلموإذ ي   -١٨  

نة االتفاقية أن تتخذ مع أمانة مرفق البيئة العاملية اخلطـوات           وكفالة استقالليته، يطلب إىل أما    
مقر اإلدارية الضرورية إلنشاء األمانة املؤقتة للصندوق األخضر للمناخ كوحدة مستقلة داخل      

، حبيـث   ون تأخري ال موجب له بعد الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطـراف           دأمانة االتفاقية   
الدعم التقين واإلداري واللوجسيت إىل اجمللس إىل حني إنشاء          تتمكن األمانة املؤقتة من تقدمي    

  الصندوق األخضر للمناخ؛
 أن الترتيبات املؤقتة ينبغي أن تنتهي يف موعد أقصاه الدورة التاسـعة             يقرر  -١٩  

  عشرة ملؤمتر األطراف؛
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 أن تكون األمانة املؤقتة مسؤولة مسؤولية كاملة أمام اجمللس وتعمـل            يقرر  -٢٠  
   منه وحتت سلطته، وأن يكون رئيسها مسؤوالً أمام اجمللس؛بتوجيه

   اجمللس على العمل فوراً على تعيني رئيس األمانة املؤقتة؛حيث  -٢١  
 أن تشمل معايري اختيار رئيس األمانة املؤقتة، يف مجلة أمور أخـرى،             يقرر  -٢٢  

 ذات الصلة، وجتربة العمل     اخلربة يف تصميم الصناديق أو إدارهتا، والتجربة اإلدارية والتنظيمية        
  السياسة العامة؛يف جمال ربة اخليف البلدان النامية أو معها، و

 إىل األمانة املؤقتة أن تتخذ الترتيبات الالزمة لعقد االجتمـاع األول            يطلب  -٢٣  
  ؛٢٠١٢أبريل / نيسان٣٠للمجلس حبلول 

األول اجتماعي اجمللس   استضافة   بعرضي سويسرا ومجهورية كوريا      يرحب  -٢٤  
  االجتماعات الالحقة؛استضافة والثاين على التوايل، ويدعو األطراف إىل 

الـصندوق األخـضر    عمل   األطراف إىل تقدمي مسامهات مالية لبدء        يدعو  -٢٥  
  للمناخ، مبا يف ذلك التكاليف اإلدارية للمجلس وأمانته املؤقتة؛ 

ة يف تكلفـة    مجهورية كوريا للمسامه  دمته   بالعرض السخي الذي ق    يرحب  -٢٦  
  .بدء الصندوق األخضر للمناخ
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  املرفق

  لصندوق األخضر للمناخلوائح إدارة ا صك    
املشار إليها فيما يلـي باسـم       ( الصندوق األخضر للمناخ     صكالا  ُينشأ مبوجب هذ    

  :وسيعمل وفقاً لألحكام التالية") الصندوق"

  األهداف واملبادئ التوجيهية  -أوالً  
إسـهاماً  ، يتمثل غرض الصندوق يف اإلسهام امللحة واخلطريةناخ نظراً لطبيعة تغري امل   -١

 اجلهود املبذولة عاملياً من أجل حتقيق أهداف مكافحة تغـري املنـاخ الـيت       هاماً وطموحاً يف  
  . حددها اجملتمع الدويل

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

االنبعاثات وقادرة على التكيف مع تغري املناخ بتقدمي الدعم إىل البلدان الناميـة             خفيفة  إمنائية  
للحد من انبعاثاهتا من غازات الدفيئة أو خفضها وللتكيف مع آثار تغري املناخ، مع مراعـاة                

  .لبلدان النامية القابلة للتأثر بوجه خاص باآلثار الضارة لتغري املناخاحتياجات ا
وسيعمل بطريقة شفافة وقابلـة     . بادئ االتفاقية وأحكامها  مبيسترشد الصندوق   سو  -٣

وسيؤدي الصندوق دوراً رئيسياً يف توجيـه       . الكفاءة والفعالية بللمساءلة مسترشداً يف ذلك     
التمويل املتعلـق   لة للتنبؤ إىل البلدان النامية، كما سيحفز        موارد جديدة وإضافية وكافية وقاب    

وسـيتبع  . ، سواء من القطاع العام أو اخلاص، وعلى الصعيدين الـدويل والـوطين            باملناخ
الصندوق هنجاً قطري التوجه ويعزز ويقوي االلتزام على الصعيد القطري من خالل إشـراك              

للتوسـع   وسيكون الصندوق قابالً     .فعال للجهات املعنية من مؤسسات وأصحاب مصلحة      
. عمليات الرصـد والتقيـيم  قائمة على التعلم املستمر يف ضوء ومرناً، كما سيكون مؤسسة   

متويله للتكيف والتخفيف، كما    توخي أقصى األثر يف سياق      وسيعمل الصندوق جاهداً على     
واالجتماعيـة  سيسعى إىل حتقيق توازن بني االثنني، مع تعزيز الفوائـد املـشتركة البيئيـة               

  .واالقتصادية واإلمنائية واتباع هنج مراع لالعتبارات اجلنسانية
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  والترتيبات املؤسسيةاإلدارة   - ثانياً  

  العالقة مع مؤمتر األطراف  - ألف  
 من االتفاقية وسيكون    ١١ لآللية املالية مبوجب املادة      اً تشغيلي اًسُيعيَّن الصندوق كيان    -٤

  . ويعمل بتوجيه منهمسؤوالً أمام مؤمتر األطراف
وسيدير الصندوق ويشرف عليه جملس تكون لديه مسؤولية كاملة الختاذ قـرارات              -٥

  .التمويل
 مـن االتفاقيـة،     ١١املادة  وفق  ّتخذ ترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق،       ُتسو  -٦

ولكفالـة  . الصندوق مسؤوالً أمام مؤمتر األطراف ويعمل بتوجيـه منـه         أن يكون   لكفالة  
  :اجمللس مبا يليسيضطلع ، ١١ من املادة ٣ؤولية أمام مؤمتر األطراف، عمالً بالفقرة املس

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

  استجابة للتوجيهات اليت يتلقاها؛ يتخذ اإلجراءات املناسبة   )ب(  
يقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف لينظر فيها ويتلقـى مزيـداً مـن                )ج(  

  .التوجيهات

  الوضع القانوين  - باء  
القانونيـة  لكي يعمل الصندوق بفعالية على الصعيد الدويل، سيتمتع بالشخـصية             -٧

  .ة مصاحله الالزمتني ملمارسة مهامه ومحايةواألهلية القانوني
وسيتمتع موظفو . يتمتع الصندوق باالمتيازات واحلصانات الالزمة لتحقيق أهدافهسو  -٨

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

  مجلسالنظام الداخلي لل  -جيم   

  تكوين اللجنة  -١  
ؤلفني من عدد متساو من األعضاء من البلدان األطراف          عضواً، م  ٢٤لس  يضم اجمل س  -٩

اإلقليمية املعنية   اجملموعات   منوسيشمل متثيل البلدان األطراف النامية ممثلني       . النامية واملتقدمة 
  .ألمم املتحدة وممثلني من الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواًيف ا
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اوب، وال حيـق لألعـضاء املنـاوبني أن         وسيكون لكل عضو يف اجمللس عضو من        -١٠
يشاركوا يف اجتماعات اجمللس إال من خالل العضو الرئيسي، دون أن يكـون هلـم حـق                 

وأثناء غياب العضو مـن اجتمـاع كامـل         . التصويت، إال إذا كانوا يقومون مقام العضو      
  .مقامهمناوبه للمجلس أو جزء منه، يقوم 

  اختيار أعضاء اجمللس  -٢  
أو جمموعتهم اإلقليمية داخل    مناوبيهم اجملموعة اليت ميثلوهنا      اجمللس و  أعضاَء ستختاُر  -١١

وستكون لدى أعضاء اجمللس اخلربة واملهارات الضرورية، خاصة يف جمـايل           . اجملموعة املمثَّلة 
  .تغري املناخ ومتويل التنمية، مع إيالء ما جيب من االعتبار للتوازن بني اجلنسني

  مدة العضوية  -٣  
سيشغل األعضاء واألعضاء املناوبون مناصبهم ملدة ثالث سنوات ويكونون مؤهلني            -١٢

  . اجملموعة اليت ميثلوهنالشغلها لفترات إضافية حسب ما حتدده 

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

  .واآلخر عضواً من بلد طرف نامٍأحدمها عضواً من بلد طرف متقدم أن يكون 

  اختاذ القرارات  -٥  
وسيضع اجمللـس إجـراءات الختـاذ       . سُتتخذ قرارات اجمللس بتوافق آراء أعضائه       -١٤

  . القرارات يف حالة استنفاد مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء

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

  املراقبون  -٧  
سيتخذ اجمللس ترتيبات، مبا يف ذلك وضع عمليات اعتمـاد وتنفيـذها للـسماح                -١٦

وسـيدعو اجمللـس، للمـشاركة      . مبشاركة مراقبني معتمدين مشاركة فعلية يف اجتماعاته      
خر من البلـدان    اآلكمراقبني نشطني، ممثلني اثنني للمجتمع املدين، واحد من البلدان النامية و          

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

  قواعد إجرائية إضافية  -٨  
  .سوف يضع اجمللس قواعد إجرائية إضافية  -١٧
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  دور اجمللس ومهامه  -دال   
  :جملس الصندوق مبا يلييضطلع س  -١٨

  ؛الالزمةاصر الصندوق يشرف على تشغيل مجيع عن  )أ(  
  يقر الطرائق التشغيلية، وطرائق الوصول، وهياكل التمويل؛  )ب(  
يقر سياسات عامة ومبادئ توجيهية تشغيلية حمددة، مبا يف ذلك للربجمـة،              )ج(  

  ؛التدبري املايلودورة املشاريع، واإلدارة، و
اساته العامة  شياً مع مبادئ الصندوق ومعايريه وطرائقه وسي      ايقر التمويل مت    )د(  
  وبراجمه؛

  يضع ضمانات بيئية واجتماعية ومبادئ ومعايري استئمانية مقبولة دولياً؛  )ه(  
 العتماد كيانات التنفيذ التابعـة للـصندوق    ةيضع معايري وعمليات تطبيقي     )و(  

  ويعتمد كيانات التنفيذ ويسحب هذا االعتماد؛
  هتا، حسب االقتضاء؛ينشئ جلاناً فرعية وأفرقة خرباء وحيدد اختصاصا  )ز(  
أو هياكل فرعية إضافية ملعاجلة أنـشطة حمـددة،         /ينشئ نوافذ مواضيعية و     )ح(  

  حسب االقتضاء؛
إخضاعها ألنشطة املدعومة من الصندوق و    اينشئ إطاراً لرصد وتقييم أداء        )ط(  

  أية عمليات خارجية ضرورية ملراجعة احلسابات؛للمساءلة املالية، و
يزانية اإلدارية للصندوق ويرتب لعمليات استعراض األداء       يستعرض ويقر امل    )ي(  

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

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

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

  إنشاء األمانة  -١  
وستخدم األمانة اجمللس وتكون مسؤولة     . سينشئ الصندوق أمانة تكون مستقلة متاماً       -١٩
  .وستكون لديها قدرات إدارية فعلية لتنفيذ العمليات اليومية للصندوق. أمامه
نـه اجمللـس    يعّيوسريأس األمانة مدير تنفيذي لديه اخلربات واملهارات الضرورية و          -٢٠

وسـيجري  . وسيقر اجمللس توصيف وظيفة املدير التنفيذي ومؤهالته      . ويكون مسؤوالً أمامه  
  .اختيار املدير التنفيذي من خالل عملية مبنية على األهلية ومفتوحة وشفافة

. املطلوبـة ل وظائف األمانة موظفون من الفئة الفنية تتوفر لديهم اخلـربات       وسيشَغ  -٢١
 إطار عملية مفتوحة وشفافة ومبنية على األهلية،        يف التنفيذي   املديُرار املوظفني   يوسيتوىل اخت 

  . مع مراعاة التوازن اجلغرايف واجلنساين
قّر هـذا   وسـي . البلد املضيف للصندوق يف إطار عملية مفتوحة وشفافة       ختار  وسُي  -٢٢

  .األطرافاالختيار مؤمتُر 

  املهام  -٢  
عمليات اليومية للصندوق، فتوفر اخلربات اإلداريـة،       ستكون األمانة مسؤولة عن ال      -٢٣

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

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

  ليات دورة املشاريع والربامج؛ُتفّعل عم  )و(  
ملالية احملددة اليت جيب إبرامها مع كيان لوائح اتفاقات املالية املتصلة بال االتعّد  )ز(  

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

  القّيم  -واو   
سيكون للصندوق قّيم يتمتع بالكفاءة اإلدارية الالزمـة إلدارة األصـول املاليـة               -٢٤

 البيانات املالية وغريها من التقارير       املناسبة ويعدّ  م بالسجالت املالية  وسيحتفظ القيّ . للصندوق
  .املطلوبة من اجمللس، وفقاً للمعايري االستئمانية املقبولة دولياً

ولن يدير القّيم أصول الصندوق إال ألغراض القرارات ذات الصلة الـيت يتخـذها                -٢٥
قّيم ومبعزل عنـها،  وسيحتفظ القّيم بأصول الصندوق منفصلة عن أصول ال. اجمللس ووفقاً هلا 

. ولكن ميكنه أن ميزجها لألغراض اإلدارية واالستثمارية مع أصول أخرى حيتفظ هبا القـّيم             
  .وسينشئ القّيم سجالت وحسابات منفصلة وحيتفظ هبا بغية حتديد أصول الصندوق

وسيكون البنك الدويل مبثابة قّيم مؤقت للصندوق، شريطة إجراء اسـتعراض بعـد           -٢٦
  . وات على تشغيل الصندوقمضي ثالث سن

  .وسيكون القّيم مسؤوالً أمام اجمللس عن أداء مسؤولياته كقّيم للصندوق  -٢٧

  التكاليف اإلدارية  -ثالثاً   
  .ل الصندوق التكاليف التشغيلية للمجلس واألمانة والقّيمسيموِّ  -٢٨

  املدخالت املالية  -رابعاً   
  .  املتقدمة األطراف يف االتفاقيةسيتلقى الصندوق مدخالت مالية من البلدان  -٢٩
وميكن أن يتلقى الصندوق أيضاً مدخالت مالية من جمموعة أخرى متنوعـة مـن                -٣٠

  .املصادر، العامة واخلاصة، مبا فيها املصادر البديلة

  الطرائق التشغيلية  -خامساً  
باشـر،  الصندوق وصوالً مبسطاً وحمسناً إىل التمويل، مبا يف ذلك الوصول امل          تيح  سي  -٣١

مقيماً أنشطته على هنج قطري التوجه، وسيشجع مشاركة أصحاب املصلحة املعنـيني، مبـا              
  .اجلوانب اجلنسانيةمعاجلة الفئات الضعيفة وإشراك يشمل 
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تطور حجم الصندوق ونـضجه     واكب  وسيوجه اجمللس عمليات الصندوق حبيث ت       -٣٢
وقت ليصبح الصندوق العاملي الرئيسي للسماح للصندوق بالتطور مع المتوخياً املرونة الالزمة 

  .تغري املناخاملتعلق بتمويل لل

  التكاملية واالتساق  -ألف   
سيعمل الصندوق يف سياق الترتيبات املناسبة بينه وبني الصناديق األخرى القائمة يف              -٣٣

املناخ تغري  املتعلق ب تمويل  لخرى ل األقنوات  الكيانات و الصناديق و الإطار االتفاقية، وبينه وبني     
  .الصندوقالقائمة خارج إطار 

وسيضع اجمللس طرائق لتعزيز التكاملية بني أنـشطة الـصندوق وأنـشطة آليـات        -٣٤
تعبئـة  الومؤسسات التمويل الثنائية واإلقليمية والعاملية األخرى ذات الصلة من أجل حتسني            

ة على الصعيد الـوطين     ز الصندوق االتساق يف الربجم    وسيعّز. لقدرات املالية والتقنية  لالكاملة  
وسيبدأ الصندوق أيضاً مع الكيانات املتعددة األطراف األخـرى         . من خالل اآلليات املناسبة   

  .ملناخاملتعلقة بتغري ااملوارد املالية إتاحة ذات الصلة مناقشات بشأن االتساق يف 

  األهلية  -باء   
وسيمول . وارد من الصندوق  كل البلدان النامية األطراف يف االتفاقية مؤهلة لتلقي امل          -٣٥

من أجـل   الصندوق التكاليف الكاملة والتكاليف اإلضافية املتفق عليها لألنشطة املضطلع هبا           
مبا يف ذلك األنـشطة اإلضـافية       (التكيف، والتخفيف   يف جماالت   دعم العمل املعزَّز    إتاحة و 

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

  .الدول النامية
اتباع ُنُهج قائمة على مشاريع وُنُهج برناجميـة        وسيدعم الصندوق البلدان النامية يف        -٣٦

خلفيفـة  تيجيات واخلطـط اإلمنائيـة ا     وفقاً الستراتيجيات وخطط تغري املناخ، مثل االسترا      
وطنياً، وخطط العمل الوطنية للتكيـف، وخطـط        املالئمة  االنبعاثات، وإجراءات التخفيف    

  .الوطنية، وغري ذلك من األنشطة ذات الصلةالتكيف 

__________ 

خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفـاظ علـى خمزونـات                  )١(
 .الكربون يف الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيزها يف البلدان النامية
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  نوافذ التمويل وهيكل الصندوق  -جيم   
لديـه نوافـذ    ويف البداية، ستكون    . سيشتمل الصندوق على نوافذ متويل مواضيعية       -٣٧

وسُيعتمد هنج متكامل لتمويل التخفيف والتكيف للـسماح مبـشاريع          . للتكيف والتخفيف 
  .وبرامج شاملة لعدة قطاعات

. وسيكفل اجمللس أيضاً موارد كافية لبناء القدرات وتطوير التكنولوجيـا ونقلـها             -٣٨
  .وسيوفر الصندوق أيضاً موارد للنهج املبتكرة والقابلة للتكرار

وسيتمتع بالصالحيات الالزمة لزيـادة     . نظر اجمللس يف احلاجة إىل نوافذ إضافية      وسي  -٣٩
  .نوافذ وهياكل فرعية أو مرافق إضافية وتعديلها وإلغائها حسب االقتضاء

  دعم االستعداد واألنشطة التحضريية  -١  
ـ           -٤٠ ة، سيوفر الصندوق املوارد الالزمة لالستعداد واألنشطة التحضريية واملساعدة التقني

 االنبعاثـات، وإجـراءات     خلفيفـة مثل إعداد أو تعزيز االستراتيجيات أو اخلطط اإلمنائية ا        
الوطنية، وخطط العمل الوطنية للتكيف، وللتعزيـز  التكيف وطنياً، وخطط  املالئمة  التخفيف  

للتنسيق القطري ولتلبيـة    الالزمة  املؤسسي على الصعيد القطري، مبا يف ذلك تعزيز القدرات          
 واملعايري االستئمانية والضمانات البيئية واالجتماعية، من أجل متكني البلـدان مـن             املبادئ

  .الوصول مباشرة إىل الصندوق

  القطاع اخلاص  -٢  
نه من متويل أنـشطة التخفيـف       سيشتمل الصندوق على مرفق للقطاع اخلاص ميكّ        -٤١

طين واإلقليمـي   والتكيف يف القطاع اخلاص بصورة مباشرة وغري مباشرة على الصعيد الـو           
  .والدويل

  .وسيكون تشغيل املرفق متسقاً مع هنج قطري التوجه  -٤٢
         وسيعزز املرفق مشاركة اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلـاص يف البلـدان الناميـة،                -٤٣

 الصغرية واملتوسـطة احلجـم       التجاريةُ وال سيما اجلهات الفاعلة احمللية، مبا فيها املؤسساتُ       
مشاركة القطاع اخلاص يف    إلتاحة  وسيدعم املرفق أيضاً األنشطة     . نون احمللي واليوالوسطاء امل 

  . الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً
  .وسيضع اجمللس الترتيبات الالزمة لتشغيل املرفق، مبا فيها طرائق الوصول  -٤٤
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  طرائق الوصول واالعتماد  -دال   
لصندوق عن طريق كيانات التنفيذ الوطنيـة واإلقليميـة         الوصول إىل موارد ا   ميكن    -٤٥

د البلدان املستفيدة طريقة الوصول وميكن أن ُتـستخدم  وستحّد. والدولية املعتمدة من اجمللس   
  .كال الطريقتني يف آن واحد

وستقدم هذه السلطة الوطنية املعّينـة  . ن سلطة وطنية  وميكن للبلدان املستفيدة أن تعيّ      -٤٦
وصيات بشأن مقترحات للتمويل يف إطار االسـتراتيجيات واخلطـط الوطنيـة            إىل اجمللس ت  

وسُتستشار السلطات الوطنية املعّينة بشأن مقترحات     . للمناخ، بوسائل منها عمليات املشاورة    
متويل أخرى للنظر فيها قبل تقدميها إىل الصندوق لكفالة اتساقها مع االستراتيجيات واخلطط             

  .الوطنية للمناخ

  وصول املباشرال  -١  
ن البلدان املستفيدة كيانات التنفيذ دون الوطنية والوطنية واإلقليمية املختـصة           عّيسُت  -٤٧

وسينظر اجمللس يف طرائق إضافية تزيد من تعزيـز الوصـول           . لُتعتمد من أجل تلقي التمويل    
يع التحكم القطـري يف املـشار     بغية تعزيز   ،   طريق وسائل منها كيانات التمويل     املباشر، عن 
  .والربامج

  الوصول الدويل  -٢  
كون البلدان املستفيدة قادرة أيضاً على الوصول إىل الصندوق من خالل كيانات            تس  -٤٨

دولية معتمدة، مبا فيها وكاالت األمم املتحدة، واملصارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف،              
  .واملؤسسات املالية الدولية، واملؤسسات اإلقليمية

  االعتماد  -٣  
سيضع اجمللس ويدير ويراقب عملية العتماد مجيع كيانات التنفيـذ باالسـتناد إىل               -٤٩

معايري اعتماد حمددة تعكس املبادئ واملعايري االستئمانية للـصندوق والـضمانات البيئيـة             
  .واالجتماعية

  توزيع املوارد  -هاء   
ـ              -٥٠ صندوق سيوازن اجمللس توزيع املوارد بني أنشطة التكيف والتخفيف يف إطـار ال
  .نشطة األخرىرصد موارد مناسبة لأليكفل سو

  .املواردلرصد وسيكون اعتماد هنج قائم على النتائج معياراً هاماً   -٥١
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أخذ اجمللس يف احلسبان االحتياجات امللحة والفورية       ياملوارد للتكيف، س  عند رصد   و  -٥٢
ناخ، مبا فيها أقل البلدان منواً،      للبلدان النامية القابلة للتأثر بشكل خاص باآلثار الضارة لتغري امل         

هلذه البلـدان،   اعتماد حدود دنيا لرصد املوارد      والدول اجلزرية الصغرية النامية، وأفريقيا، مع       
  .وسيهدف اجمللس إىل حتقيق توازن جغرايف مناسب. حسب االقتضاء

  عمليات الربجمة واملوافقة  -واو   
 للتمكن من صرف األموال يف      َرشَّدةُمسيعتمد الصندوق على عملية برجمة وموافقة         -٥٣

قترحات املتعلقـة بـبعض     وسيضع 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 طرائـق         يس  -٥٤

حبيث يغطـي متامـاً   وسُيحدد مبلغ التمويل  . مرافق أخرى حسبما يقره اجمللس    أو أدوات أو    
وسيسعى الـصندوق   . كاليف االستثمار اإلضافية الضرورية جلعل املشروع قابالً لالستمرار       ت

إىل حشد موارد مالية إضافية من القطاعني العام واخلاص من خالل أنشطته اليت يضطلع هبـا             
  .يلعلى الصعيدين الوطين والدو

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 
مع املبـادئ واملعـايري     التدبري املايل واتفاقات التمويل متماشية      وستكون ممارسات     -٥٦

وسيضع اجمللس  .  والضمانات البيئية واالجتماعية اليت يعتمدها الصندوق      االستئمانية للصندوق 
  .سياسة عامة مناسبة إلدارة خماطر التمويل واألدوات املالية

  الرصد  -سابعاً   
سُترصد بانتظام الربامج واملشاريع، وكذلك األنشطة األخرى اليت ميوهلا الصندوق،            -٥٧

وسُيشجع . ياً مع القواعد واإلجراءات اليت حيددها اجمللس      شاملراقبة األثر والكفاءة والفعالية مت    
  . استخدام الرصد التشاركي الذي ينطوي على مشاركة أصحاب املصلحة

. وسيوافق اجمللس على إطار لقياس النتائج مع مبادئ توجيهية ومؤشرات أداء مناسبة             -٥٨
مر ألثـر الـصندوق      ضوء هذه املؤشرات لدعم التحسن املست      يفوسُيستعرض األداء دورياً    
  .وفعاليته وأدائه التشغيلي
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  التقييم  -ثامناً   
سُتجرى دورياً عمليات مستقلة لتقييم أداء الصندوق من أجل تقدمي تقييم موضوعي              -٥٩

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

  . وسُتنشر نتائج التقييمات الدورية. ونشرها
وهلذه الغاية، سوف ينشئ اجمللس وحدة تقييم مستقلة من حيث التشغيل كجزء من               -٦٠

. يكون مسؤوالً أمامـه   سيختار اجمللس رئيس الوحدة، الذي      و. اهليكل األساسي للصندوق  
  .جراؤهملطلوب إالتقييم ا ونوع تواتراالتفاق مع اجمللس وستحدد الوحدة ب

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

إلمجـايل  وميكن ملؤمتر األطراف أن يصدر تكليفاً بإجراء تقييم مـستقل لـألداء ا              -٦٢
  .للصندوق، مبا يف ذلك أداء اجمللس

  املعايري االستئمانية  - تاسعاً  
سيقر اجمللس ويعتمد ويكفل تطبيق أفضل ممارسات املبادئ واملعايري االستئمانية على             -٦٣

كيانات الصندوق، ووظيفة القّيم املتصلة بالصندوق، ومجيع العمليات واملشاريع والربامج اليت          
  . مبا فيها كيانات التنفيذميوهلا الصندوق،

وسيدعم الصندوق تعزيز القدرات يف البلدان املستفيدة، عند احلاجة، لتتمكن مـن              -٦٤
  .تلبية املبادئ واملعايري االستئمانية للصندوق، على أساس الطرائق اليت سيحددها اجمللس

  الضمانات البيئية واالجتماعية  - عاشراً  
مارسات املتعلقة بالضمانات البيئية واالجتماعية، اليت      سيقر اجمللس ويعتمد أفضل امل      -٦٥

  .سُتطبق على مجيع الربامج واملشاريع املمولة باستخدام موارد الصندوق
وسيدعم الصندوق تعزيز القدرات يف البلدان املستفيدة، عند احلاجة، لتمكينها مـن            -٦٦

  . ق اليت سيحددها اجمللستلبية الضمانات البيئية واالجتماعية للصندوق، على أساس الطرائ

  آليات املساءلة  -حادي عشر 
  .ستخضع عمليات الصندوق لسياسة عامة لكشف املعلومات يضعها الصندوق  -٦٧
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وسينشئ الصندوق وحدة مستقلة معنية بالرتاهة، للعمل مع األمانة وتقدمي تقارير إىل          -٦٨
  .لطات النظرية ذات الصلةمع السنسيق اجمللس، والتحقيق يف ادعاءات الغش والفساد بالت

وستتلقى اآلليـة   . وسينشئ اجمللس آلية انتصاف مستقلة تكون مسؤولة أمام اجمللس          -٦٩
  .مهام التوصيات وتقّدالشكاوى املتصلة بتشغيل الصندوق كما ستقّي

  مشورة اخلرباء واملشورة التقنية   -ثاين عشر   
من مشورة اخلرباء واملشورة التقنية     عند أداء اجمللس ملهامه، سينشئ آليات لالستفادة          -٧٠

املناسبة، مبا فيها تلك املقدمة من اهليئات املواضيعية ذات الصلة املنشأة مبوجـب االتفاقيـة،               
  . حسب االقتضاء

  أصحاب املصلحة ومشاركتهمإسهامات   -ثالث عشر  
ومشاركة أصحاب املـصلحة، مبـا يف   إسهامات سوف ينشئ اجمللس آليات لتعزيز       -٧١

اجلهات الفاعلة املشتركة بني القطاعني اخلاص والعام، ومنظمات اجملتمع املدين، والفئات ذلك 
الضعيفة، والنساء، والشعوب األصلية، يف تصميم وتطوير وتنفيذ االستراتيجيات واألنـشطة           

  .الصندوقسيموهلا اليت 

  إهناء أعمال الصندوق  -رابع عشر  
  .ندوق على أساس توصية من اجمللسسيقر مؤمتر األطراف إهناء أعمال الص  -٧٢

        


