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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 
  من جدول األعمال) د(١١البند 

  املسائل املتعلقة بالتمويل
  ق األخضر للمناخالترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندو

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ    

  مقترح مقدم من الرئيس    

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ    
  ، األطرافرإن مؤمت  
   من االتفاقية،١١املادة  إىل إذ يشري  
، اللذين قرر مبوجبهما يف مجلة      ١٧-م أ /٣ و ١٦-أم  /١ إىل مقرريه    وإذ يشري أيضاً    

أمور تعيني الصندوق األخضر للمناخ كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، وطلب إىل مـؤمتر              
 أن يكون الصندوق مسؤوالً أمام مـؤمتر        األطراف وضع ترتيبات مع جملس الصندوق تكفل      

 واألنـشطة   توالـربامج والـسياسا    املشاريع   هبدف دعم  توجيهاته،   وفقاألطراف ويعمل   
  ، نوافذ التمويل املواضيعيمن خاللاألخرى يف البلدان األطراف النامية 

، الذي يطلب إىل اللجنـة الدائمـة املعنيـة          ١٨-م أ /٧إىل مقرره   وإذ يشري أيضاً      
بني مؤمتر األطراف والصندوق    بالتمويل وجملس الصندوق األخضر للمناخ أن يضعا ترتيبات         
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، ١٧-م أ/٣، بصيغته الواردة يف مرفـق املقـرر   لمناخ وفقاً لصك إدارة الصندوق    األخضر ل 
عليهـا مـؤمتر   يوافـق  عليها اجمللس مث   ليوافق  ،   من االتفاقية  ١١ من املادة    ٣وعمالً بالفقرة   

  ،األطراف يف دورته التاسعة عشرة
   من صك إدارة الصندوق األخضر للمناخ،٦الفقرة وإذ يشري إىل   
 الذي يتضمن مـشروع     )١(بتقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل    ماً  حييط عل   -١  

  الترتيبات اليت ُعرضت على جملس الصندوق األخضر للمناخ؛
أن الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ جيب أن          يؤكد    -٢  

، ومـع  ١٧-م أ/٣تكون متوافقة مع أحكام صك إدارة الصندوق، بصيغته الواردة يف املقرر           
   من االتفاقية؛١١ من املادة ٣الفقرة 

أن جملس الصندوق األخضر للمناخ قد وافق على الترتيبات الـيت           يالحظ    -٣  
عرضتها عليه اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل، والواردة يف املرفق احلادي والعـشرين للتقريـر            

  ؛)٢(ا يف تقرير الصندوقبشأن االجتماع اخلامس جمللس الصندوق، بالصيغة اليت وردت هب
على الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ الواردة يوافق   -٤  

  يف املرفق، وتدخل الترتيبات بذلك حيز النفاذ؛
إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن يقدم تقريـراً عـن تنفيـذ      يطلب    -٥  

ه السنوية إىل مؤمتر األطراف، وذلـك        أعاله ضمن تقارير   ٤الترتيبات املشار إليها يف الفقرة      
  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(ابتداًء من الدورة العشرين ملؤمتر األطراف 

__________ 

)١( FCCC/CP/2013/8.  
)٢( FCCC/CP/2013/6.  



FCCC/CP/2013/L.10 

3 GE.13-71277 

  رفقامل

  الترتيبات بني مؤمتر األطراف والصندوق األخضر للمناخ    

  ديباجة    
 من  ٥- ٣، والفقرات   ١٦- م أ /١ من مقرر مؤمتر األطراف      ١٠٢بالفقرة  تذكرياً    
   من صك إدارة الصندوق األخضر للمناخ،٦-٣ والفقرات ،١٧- م أ/٣  مقرره

 مـن االتفاقيـة،     ١١ مـن املـادة      ٣بأن األحكام الـواردة يف الفقـرة        وتسليماً    
 ويف صك إدارة الصندوق األخضر للمناخ املدرجـة يف مرفـق            ١٧- م أ /٣  املقرر  ويف
  طراف والصندوق؛، تشكل األساس الذي تقوم عليه الترتيبات بني مؤمتر األ١٧-م أ/٣ املقرر

مـا يلـي    ُيشار إليهـا في   ( تغري املناخ    شأناتفاقية األمم املتحدة ب   فإن مؤمتر األطراف يف       
  :التالية تتوصل إىل الترتيبات)  بالصندوقُيشار إليه فيما يلي(والصندوق األخضر للمناخ ) باالتفاقية

  غرض الترتيبات    
العمل بني مؤمتر األطراف والـصندوق      يتمثل الغرض من هذه الترتيبات يف حتديد عالقة           -١

على حنو يكفل أن يكون الصندوق مسؤوالً أمام مؤمتر األطراف ويعمل وفقاً لتوجيهاته هبـدف               
  .دعم املشاريع والربامج والسياسات واألنشطة األخرى يف البلدان النامية األطراف

  حتديد توجيهات مؤمتر األطراف وتبليغها    
من مؤمتر األطراف بشأن مسائل تشمل املواضيع املتعلقة        يتلقى الصندوق توجيهات      -٢

  .بالسياسات وأولويات الربامج ومعايري األهلية
 .يصدر مؤمتر األطراف بعد كل دورة من دوراته توجيهات يبلغ هبا الصندوق  -٣

يصدر مؤمتر األطراف توجيهاته استناداً إىل معايري تشمل الدراسة املستفيضة للتقارير             -٤
 .املقدمة من الصندوقالسنوية 

  امتثال توجيهات مؤمتر األطراف    
يتخذ الصندوق اإلجراءات الالزمة استجابةً للتوجيهات الواردة ويقدم تقارير عـن             -٥

  .هذه اإلجراءات
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  إعادة النظر يف قرارات التمويل    
تؤكد هذه الترتيبات جمدداً أن جملس الصندوق يتحمل املسؤولية كاملة عن قرارات              -٦
  .ويلالتم
 من صك اإلدارة، بإنشاء آلية انتصاف ٦٩ُعهد إىل جملس الصندوق، مبوجب الفقرة        -٧

 .مستقلة تكون مسؤولة أمام اجمللس

تتسم آلية االنتصاف املستقلة باالنفتاح والشفافية وسهولة الوصول إليها، وستتناول            -٨
 .يف مجلة أمور إعادة النظر يف قرارات التمويل

سيدرج الصندوق يف تقاريره السنوية إىل مؤمتر األطراف توصيات آلية االنتـصاف              -٩
وملؤمتر األطـراف أن يقـدم      . املستقلة لديه وأي إجراءات يتخذها رداً على هذه التوصيات        

توجيهات إضافية لتوضيح السياسات وأولويات الربامج ومعايري األهلية حبكم تأثريها علـى            
 .قرارات التمويل

 قـرارات التمويـل، مبوجـب        املزيد من الطرائق املالئمة إلعادة النظر يف       ضعستو  -١٠
 .، حاملا تكون آلية االنتصاف املستقلة جاهزة للعمل١١من املادة ) ب(٣ الفقرة

  التقارير املقدمة من الصندوق األخضر للمناخ إىل مؤمتر األطراف    
وتـشتمل هـذه    . ظر فيها يقدم الصندوق تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف كي ين          -١١

التقارير السنوية على معلومات عن تنفيذ التوجيهات اليت قدمها مـؤمتر األطـراف بـشأن               
السياسات وأولويات الربامج ومعايري األهلية، مبا يف ذلك معلومات عن مدى التزام جملـس              

  .الصندوق بتوجيهات مؤمتر األطراف
نشطة اجلاري تنفيذها وقائمة باألنشطة     يدرج الصندوق يف تقاريره توليفاً ملختلف األ        -١٢

 .اليت حظيت باملوافقة عليها، باإلضافة إىل تقرير مايل

 .يدرج الصندوق يف تقاريره كذلك معلومات عن مجيع األنشطة اليت ميوهلا  -١٣

يشري الصندوق يف تقاريره إىل اإلجراءات اليت اختذها لتحقيق تـوازن يف ختـصيص                -١٤
 .أنشطة التخفيف املنفذة يف إطارهكيف واملوارد بني أنشطة الت

يدرج الصندوق كذلك معلومات عن إعداد وتنفيذ آليات لالستفادة من اخلـربات              -١٥
واملشورة الفنية املالئمة، مبا يف ذلك من اهليئات املواضيعية املنشأة مبوجب االتفاقية، حـسب              

 .االقتضاء

 .ندوق من خالل توجيهاته السنويةملؤمتر األطراف أن يطلب معلومات إضافية من الص  -١٦
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  حتديد التمويل الالزم واملتاح واستعراضه سنوياً    
 من االتفاقية، اليت تطلب أن ُيحدد يف الترتيبات مبلغُ    ١١من املادة   ) د(٣وفقاً للفقرة     -١٧

التمويل الالزم واملتاح لتنفيذ أنشطة االتفاقية على حنو واضح وقابل للتكهن به، وأن ُتحـدد               
  :وط اليت مبوجبها ُيستعرض هذا املبلغ دورياًالشر

يضطلع مؤمتر األطراف بتقييم املبالغ الالزمة ملساعدة البلدان النامية علـى             )أ(  
  تنفيذ االتفاقية، كي يسترشد به الصندوق يف سياق تعبئة املوارد؛

يضّمن الصندوق تقاريره السنوية إىل مؤمتر األطراف معلومات عن تعبئـة             )ب(  
 .د واملوارد املالية املتاحة، مبا يشمل أي عمليات لتجديد املوارداملوار

  التعاون بني األمانتني والتمثيل يف اجتماعات جملسي اإلدارة    
ألمانة الصندوق وأمانة االتفاقية أن تتعاونا وتتبادال اآلراء بشأن املـسائل املتعلقـة               -١٨

ناً بتوجيهات جملس الـصندوق ومـؤمتر       بتشغيل اآللية املالية لالتفاقية، حسب االقتضاء وره      
األطراف، مبا يشمل املسائل املتعلقة بتنفيذ هذه الترتيبات بني مؤمتر األطـراف والـصندوق              
  .والتنسيق مع قنوات التمويل الدولية ومشاركة ممثليهما يف االجتماعات ذات الصلة للهيئات

ق ومـشاركة ممثلـي أمانـة    ختضع مشاركة ممثلي أمانة االتفاقية يف اجتماعات الصندو     -١٩
الصندوق يف دورات مؤمتر األطراف إىل أحكام النظام الداخلي لكل مـن الـصندوق ومـؤمتر                

 .األطراف

  استعراض اآللية املالية وتقييمها    
ينبغي أن تتضمن تقارير الصندوق أي تقارير صادرة عن وحدة التقيـيم املـستقلة،          -٢٠

  .ملالية لالتفاقيةألغراض تشمل االستعراض الدوري لآللية ا
ملؤمتر األطراف أن يكلف جهة بإجراء تقييم مستقل ألداء الصندوق إمجاالً، مبـا يف                -٢١

 .ذلك أداء جملسه، حبيث يتزامن مع االستعراض الدوري لآللية املالية

يدعو مؤمتر األطراف الصندوق إىل تقدمي تعليقاته قبل استخالص أية اسـتنتاجات              -٢٢
 .ض اآللية املالية أو تقييمهانتائج من استعرا أو

  استعراض الترتيبات    
  .ال ميكن تعديل هذه الترتيبات إال كتابياً باالتفاق بني مؤمتر األطراف والصندوق  -٢٣
 .تدخل هذه الترتيبات حيز النفاذ مبجرد موافقة الصندوق مث مؤمتر األطراف عليها  -٢٤

  .تفاق بني مؤمتر األطراف والصندوقال ميكن إهناء هذه الترتيبات إال كتابياً باال  -٢٥

        


