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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٦البند 
 )يوتوبروتوكول ك(اآللية املالية 

 صندوق التكيف

 تقرير عن حلقة العمل املعنية بصندوق التكيف

 ∗مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

 يف كندا،يف إدمنتون، اليت عقدت  عن حلقة العمل املعنية بصندوق التكيف  اً املذكرة تقرير  هذه تتضـمن  
تعزيز تبادل اآلراء   يدعو إىل    و ١-إأم  /٢٨ راملقرورد يف   ، استجابة لطلب    ٢٠٠٦مايو  / أيار ٥ إىل   ٣الفـترة من    
 .تشغيل صندوق التكيفبشأن مزيد من التوجيه حول تقدمي 

العروض  والدوليةاليت قدمتها األطراف واملنظمات احلكومية     اإلفادات   املناقشات اليت استندت إىل      وعقب 
لة ركزت على    منفص ات يف جمموع  متنوعةخيارات  ،  تفصيالً،  وورقـات املعلومات األساسية، ناقش املشاركون     

املتأتية من أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة وغريها  العائداتالترتيبات املؤسسية إلدارة صندوق التكيف، وحصة 
 .األولويةذات من مصادر التمويل، واالشتراطات املتعلقة باألهلية وبصرف األموال، واجملاالت 

 يف مداوالهتا   إسهامكمات الواردة يف هذا التقرير       اهليئة الفرعية للتنفيذ يف استخدام املعلو      ترغـب  وقـد  
 .تشغيل صندوق التكيفالرامية إىل تقدمي مزيد من التوجيه بشأن 

                                                      

 .تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب موعد عقد حلقة العمل ∗
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 احملتويات

 الصفحة الفقرات 
 ٣ ٢-١ .....................................................................مقدمة -أوالً

 ٣ ١ ..........................................................الوالية -ألف 

 ٣ ٢ ..............اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ -باء 

 ٣ ٣ .........................................................لتنظيم حلقة العم -ثانياً

 ٣ ١٠-٤ .....................................................مداوالت حلقة العمل -ثالثاً

 ٥ ١١ ..............................................................االستنتاجات -رابعاً

 املرفق

 ٥ إىل   ٣نـتائج حلقة العمل املعنية بصندوق التكيف، املعقودة يف إدمنتون، كندا، يف الفترة من               
 ٦ .................................................................................٢٠٠٦مايو /أيار
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  مقدمة�أوالً 
  الوالية�ألف 

، ١-م إ أ/٢٨اف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطر -١
إىل األمانـة أن تقوم، قبل الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، بتنظيم حلقة عمل لتعزيز تبادل اآلراء                  

 . حول تقدمي مزيد من التوجيه بشأن تشغيل صندوق التكيف

 لتنفيذ اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية ل�باء 

قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف استعمال املعلومات الواردة يف التقرير كمسامهة يف مداوالهتا الرامية إىل  -٢
 . تقدمي مزيد من التوجيه بشأن تشغيل صندوق التكيف

  تنظيم حلقة العمل�ثانياً 

. ٢٠٠٦مايو / أيار٥ إىل ٣ من عقدت حلقة العمل املعنية بصندوق التكيف يف إدمنتون، كندا، يف الفترة -٣
 ٣٧وحضر حلقة العمل    . واستضـافتها وزارة البيـئة الكندية ونظمتها أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ            

 . بلداً، إىل جانب ممثلني عن العديد من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية٣١مشاركاً ميثلون 

 العمل مداوالت حلقة �ثالثاً 

تـرأس حلقـة العمل رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ السيد توماس بيِكر، وساعده كل من السيدة مارسيا                  -٤
وألقى السيد ستيفن مانديل، عمدة مدينة إدمنتون، بياناً        . لـيفاجي، األرجنـتني، والسيد كارستني ساك، أملانيا       

واستضافت السيدة رونا   .  وممثل عن أمانة االتفاقية    وألقى كلمات افتتاحية أيضاً السيد توماس بيِكر      . اسـتهاللياً 
أمـربوس، وزيـرة البيئة، كندا، والرئيسة احلالية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول                

 .كيوتو، املشاركني يف حلقة العمل ملأدبة فطور

ومن ) Add.1 و FCCC/SBI/2006/MISC.7(وكانـت معروضـة على املشاركني وثائق من األطراف           -٥
 .(FCCC/SBI/2006/MISC.5)املنظمات احلكومية الدولية 

 :وإضافة إىل ذلك، قُدمت للمشاركني ورقات املعلومات األساسية األربع التالية -٦

خالصة إفادات بشأن السياسات احملددة واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية، والترتيبات املمكنة  )أ( 
 تكيف؛إلدارة صندوق ال

 حصة العائدات املخصصة للمساعدة على مواجهة تكاليف التكيف؛ )ب( 
 عرض عام عن اخليارات املؤسسية املمكنة إلدارة صندوق التكيف؛ )ج( 
مبا يشمل عرضاً (عرض عام عن الربامج والسياسات القائمة للمساعدة على تنفيذ أنشطة التكيف  )د( 

 ).ملساعدة على التكيفعاماً للقرارات القائمة اليت تتعلق با
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وتضـمنت حلقـة العمل عروضاً قدمها ممثلون عن مؤسسات ميكن أن تتوفر لديها القدرة على إدارة                   -٧
مرفق البيئة العاملية، والبنك الدويل، : وهذه املؤسسات هي. صـندوق التكيف، كما بينت ذلك إفادات األطراف   
تحدة للبيئة، وصندوق األمم املتحدة املتعدد األطراف لتنفيذ        وبـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم امل        

 . بروتوكول مونتريال

وعقـب املناقشـات الـيت تناولت اإلفادات املقدمة من الدول األطراف واملنظمات احلكومية الدولية،                -٨
عات منفصلة  والعروض وورقات املعلومات األساسية، ناقش املشاركون، تفصيالً، خمتلف اخليارات يف أربع جممو           

ركزت على معايري الترتيبات املؤسسية إلدارة صندوق التكيف، وحصة العائدات وغريها من مستلزمات التمويل،  
وترد يف ما يلي املواضيع احملددة اليت . واالشـتراطات املـتعلقة باألهلية وصرف األموال، واجملاالت ذات األولوية      

 : ناقشتها اجملموعات

 :ة إلدارة صندوق التكيفالترتيبات املؤسسي )أ( 

 املبادئ واملعايري املؤسسية الواجب اتباعها من جانب املؤسسة اليت تدير صندوق التكيف `١`

 عالقة جملس اإلدارة مبؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو `٢`

 العضوية يف جملس اإلدارة `٣`

 كيفاملؤسسة املكلفة بإدارة صندوق الت `٤`

 :حصة العائدات ومصادر التمويل األخرى )ب( 

 مصادر متويل صندوق التكيف `١`

 اخليارات اليت تتعلق بتحويل حصة العائدات إىل نقود `٢`

 أساليب عمليات التشغيل )ج( 

 معايري األهلية )د( 

 :اجملاالت ذات األولوية  )ه( 

 أنشطة املشاريع `١`

 القطاعات ذات األولوية `٢`

 د أنشطة املشاريع ذات األولويةحتدي `٣`

 .أوجه تكامل أنشطة الصندوق `٤`
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واستناداً إىل املناقشات اليت جرت داخل اجملموعات املنفصلة، حدد املشاركون خيارات للمواضيع السالفة  -٩
 .الذكر ترد يف املرفق هبذا التقرير

) (http://unfccc.int/meetings/workshops/other_meetings/items/3672.phpوترد يف موقع االتفاقية على الشبكة العاملية         -١٠
 .مجيع ورقات املعلومات األساسية والعروض، باإلضافة إىل قائمة املشاركني وجدول األعمال

  االستنتاجات�رابعاً 

يئة أعـرب املشاركون عن ارتياحهم لعقد حلقة العمل وشجعوا على استخدام النتائج الواردة يف املرفق لدعم اهل                 -١١
 .الفرعية للتنفيذ، خالل دورهتا الرابعة والعشرين، يف مداوالهتا بشأن صندوق التكيف
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 املرفق

 نتائج حلقة العمل املعنية بصندوق التكيف، معقودة يف إدمنتون، كندا، 
 ٢٠٠٦مايو / أيار٥ إىل ٣يف الفترة من 

  الترتيبات املؤسسية إلدارة صندوق التكيف�أوالً 

 املعايري املمكنة اليت جيب أن تتبعها مؤسسة تدير صندوق التكيف  املبادئ و�ألف 

 :تويل البلدان زمام املبادرة
 هنج قطري التوجه: ١-م إ أ/٢٨ �
 االستجابة الحتياجات وآراء البلدان النامية �
 .جتلي األولويات الوطنية أو األولويات اإلقليمية �

 :املساءلة والشفافية
 :املساءلة

 ه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتواملساءلة جتا �
القدرة على العمل حتت إشراف مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو               �

من الفرع باء، ويستند البحث فيه إىل املناقشات املتعلقة بذلك          ) أ(٢هـذا البند مغطى أيضاً يف اخليار        (
 )اخليار

االنفصال واالستقالل عن اإلدارة، والترتيبات اإلجرائية وعملية اختاذ القرار يف الصناديق القائمة مبوجب       �
 اتفاقية وبروتوكول كيوتو

 )فصل ضمان النوعية، والتنفيذ واإلدارة(فصل احملاسبة وصرف األموال  �
 استقالل وظيفة الرصد والتقييم  �
 . ت منتظمةعمليات االستعراض املستقل يف فترا �

 :الشفافية
 إدارة وشفافية مالية سليمة: ١-م إ أ/٢٨ �
 الشفافية يف اإلبالغ عن إدارة املوارد املالية �
 .اإلدارة املالية مبا فيها عمليات مراجعة احلسابات املستقلة واملعايري الدنيا لالستئمان الدويل �

 إدارة الصندوق
 خرىانفصال عن مصادر التمويل األ: ١-م إ أ/٢٨ �
 االستقالل للتمكني من استخدام األموال بطريقة مرنة وسلسلة �
  أن تكون مبثابة حمفّز حلشد متويل إضايف *
 .االستفادة القصوى من وسائل التمويل من مصادر أخرى �
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 :الفعالية والكفاءة
 اإلدارة الفعالة والتشغيل السريع لتوفري التمويل يف حينه �
 لشاملة مرنة وبسيطة وواضحةجيب أن تكون اإلجراءات ا �
 تكاليف صفقات متدنية وإدارة فعالة من حيث التكلفة �
 االتساق والتعاضد مع األنشطة يف جماالت تغري املناخ ذات الصلة �
 .ضمان أعلى مستويات االحتراف املهين �

 :الدراية والقدرة على إقامة الشبكات
 هنج للتعلم من خالل العمل: ١-م إ أ/٢٨ �
  دراية وخربة مثبتة يف كيفية إدارة صندوقلديها �
 لديها دراية وخربة مثبتة يف أنشطة التكيف �
لتعمل ) مبا فيها املنظمات اإلقليمية   (أو مالئمة   /شـبكة مـن املنظمات أوسع نطاقا و       /لديهـا قـاعدة    �

 .كمؤسسات تنفيذ

 كيوتو بروتوكول  عالقة جملس اإلدارة مبؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف- باء

 اجتماعقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه      . (١-م إ أ  /٢٨ الوظائف كما وردت يف املقرر       عـلى اإلبقـاء    :١ اخليار
 مؤمتر إشراف، أن يشغَّل صندوق التكيف حتت ١-أ م إ/٢٨األطـراف يف بـروتوكول كيوتو، يف مقرره    

 ). أمامهمسؤوالً وأن يكون األطراف العام بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 :األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتوإعطاء دور قوي ملؤمتر  :٢ اخليار

 مؤمتر األطراف العامل    حتت إشراف  إدارة صندوق التكيف     تكون ذلك،   إىل وإضـافة ):أ(٢ اخليار 
  يف بروتوكول كيوتو؛األطرافبوصفه اجتماع 

مؤمتر األطراف رات املتعلقة بكيفية صرف األموال ينبغي أن تتخذ من ِقبل القرا ):ب(٢ اخليار 
وينبغي أن تلتزم اهليئة املشغِّلة للصندوق      ،  العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

 .املذكورؤمتر امل بتوجيهات قاطعاًالتزاماً 

  عضوية جملس اإلدارة- جيم

 : مع ضمانراف يف بروتوكول كيوتو،  اإلدارة من الدول األطجملس يتألف 

 عددمتثيل متساو، لكل بلد صوت وتساوي       (املتقدمة األطراف   البلدان   البلدان النامية و   بني املتوازن التمثيل :١ اخليار
 ).املتقدمة األطرافالبلدان البلدان النامية و

  .املتقدمة األطرافالبلدان  للبلدان النامية واملتوازن التمثيل :٢ اخليار
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التفاقية ل األول   املرفقيف  التفاقية واألطراف غري املدرجة     ل لألطراف املدرجة يف املرفق األول       املتوازن التمثيل :٣ اخليار
 ).األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(

 .األولاملرفق يف  األطراف غري املدرجة أغلبية :٤ اخليار

  املكلفة بإدارة صندوق التكيفاملؤسسة - دال

 ). أية خيارات إضافيةأدناهال تستثين اخليارات الواردة : حوظةمل(

 إلدارة ُوضعت تثبـت اهليـئة اليت سيجري اختيارها قدرهتا على الوفاء مببادئ ومعايري حمددة            أن جيـب  
 .الصندوق

  البيئة العامليةمرفق :١ اخليار

 :بشرط البيئة العاملية، مرفق :٢ اخليار

 األطراف العامل بوصفها اجتماع     مؤمتر اليت اعتمدها    ايريسـوى املع   الصـندوق    يتـبع أال   �
 مرفق البيئة العاملية القائمة يف      معايري خيضع ملشروطية و   الأو كيوتو األطـراف يف بروتوكول   

  أو؛ األموالجمال صرف 

 األطراف يف   اجتماع  بوصفه العامل األطراف  اليت اعتمدها مؤمتر   سوى املعايري  الصندوق   يتـبع أال   �
 ؛األموال مرفق البيئة العاملية لصرف ومعايري مشروطية منال خيضع ألي أول كيوتو وبروتوك

 اجتماع  بوصفهالعامل األطراف  تفاهم منفصلة تربم بني مرفق البيئة العاملية ومؤمتر  مذكرة أن ُتعتمد  �
 وتتضمن مبادئ كيوتو،  املالية لربوتوكولاآلليةاألطـراف يف بـروتوكول كـيوتو بشأن تشغيل    

 .  بصورة مستقلةالتكيفوتدبري صندوق إدارة بشأن وجيهية ت

 على جملس   أن تعرض التعديالت   تعديالت على صك مرفق البيئة العاملية، جيب         إدخال إذا اقتضى األمر  : ملحوظة(
مع كل أربع   اليت جتت (  اجلمعية العامة ملرفق البيئة العاملية     أن تعتمدها مث  اجمللس   عليها البيئة العاملية وأن يوافق      مرفق

 )).سنوات

 .)، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على اخليارات األخرى٢ اخليارتنطبق الشروط املذكورة يف : ملحوظة(

 . بروتوكول مونترياللتنفيذ األمم املتحدة املتعدد األطراف صندوق :٣ اخليار

 )).كيوتو وتوكوللألطراف يف بر( التكيف لصندوقجيب تشكيل جلنة إدارة جديدة : ملحوظة(

 من  ١٠وفقاً للمادة   ( اجتماع األطراف يف بروتوكول مونتريال       ملوافقةجيـب أن خيضع هذا اخليار       : مـلحوظة (
 )).ستنفدة لطبقة األوزوناملواد امل املتعلق بمونتريالبروتوكول 
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 . املتحدة اإلمنائياألمم برنامج :٤ اخليار

 لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، واجمللس االقتصادي       فيذيالتنجيـب احلصـول على موافقة اجمللس        : مـلحوظة (
 .) لألمم املتحدةالعامةواالجتماعي واجلمعية 

 . األمم املتحدة للبيئةبرنامج :٥ اخليار

 .) لألمم املتحدة وجملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئةالعامةجيب احلصول على موافقة اجلمعية : ملحوظة(

 : املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريالاملتحدة مشاهبة لترتيبات صندوق األمم ترتيبات :٦ اخليار

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول       األطراف هيئة جديدة حتت إشراف مؤمتر       إنشـاء  �
  وينتخبه مؤمتر األطراف العامل بوصفه     ةمباشريشرف عليه    جديدجملس إدارة   /جلنة جديدة (كيوتو  
 ؛) يف بروتوكول كيوتوألطرافا اجتماع

  قائمة الستضافة أمانة الصندوق؛ مؤسسة اختيار �

 ). يف أية مؤسسةالنظر: ملحوظة(

  على الصندوق؛املؤمتنة قائمة تكون مؤسسة اختيار �

 ). يف أية وكالةالنظر: ملحوظة(

 . املنفذةوالوكاالت اخلربة يف التعاون مع املكاتب القطرية االعتماد على �

 األطراف يف بروتوكول كيوتو اللجنة اجتماع  بوصفهالعامل األطراف جيـب أن ينشـئ مؤمتـر   : وظةمـلح (
 .) الصندوقمؤمتنة علىأو /وجملس اإلدارة اجلديد مبوافقة املؤسسات اليت سيجري اختيارها بوصفها أمانة /اجلديدة

  العائدات وغريها من مصادر التمويلحصة - ثانياً

 ق التكيف مصادر متويل صندو- ألف

 :مكنةامل التمويل مصادر تكون 

  النظيفةالتنمية العائدات من أنشطة مشاريع آلية حصة �

 : التمويل األخرىمصادر تشمل �

 األطراف تربعات - 

 . واملؤسساتاخلاصهيئات أخرى مثل القطاع تربعات  - 
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 .)ويل التعقب املنفصل ملصادر التموبافتراضدون اإلخالل هبيكل اإلدارة : ملحوظة(

 إىل نقود حصة العائدات بتحويل اخليارات املتعلقة - باء

 اتمبادئ أو توجيهحيدد  يف بروتوكول كيوتو أن األطراف اجتماع  العامل بوصفهاألطراف ملؤمتر ينبغي 
 .معينة مؤسسة تنفذها إىل نقود حصة العائدات لتحويل

 / يف بروتوكول كيوتو قراراً بشأن املبادئ      فاألطرا اجتماع  العامل بوصفه  األطراف مؤمتر يـتخذ  :١ اخليار
 ).تقدم تقاريرها إليه (معينةمؤسسة إىل التنفيذ ب ويعهد إىل نقود حصة العائدات لتحويل اتالتوجيه

 :التوجيهات املمكنة ما يلي/املبادئ وتتضمن 

  حتمل املخاطرحدود يف للصندوق القصوى تأمني العائدات �

  الصندوقاتإيراد تدفقإمكانية التنبؤ ب �

 . مثل الشفافية، والفعالية من حيث التكلفةالتنفيذية، املبادئ �

 األطراف اجتماع  بوصفهالعامل األطراف  اليت حيددها مؤمتراملعايري مؤسسة، على أساس اختيار ويفوَّض 
 : املعتمد لالنبعاثات إىل نقدالتخفيض ات لتحويل وحد،يف بروتوكول كيوتو

 آللية التنمية النظيفة وسجل املعامالت الدويل مبوجب        التنفيذيدم اخلدمات للمجلس     اليت تق  األمانةإىل   �
 كيوتو بروتوكول

 التكيف إدارة صندوق ن املسؤولة عاملؤسسةإىل  �

 .أخرى مؤسسةإىل  �

 : ما يلي تتضمن اخليارات احملددة لتحويل الوحدات إىل نقدأن وميكن 

 يف املرفق   املدرجة لالنبعاثات مباشرة إىل األطراف      ملعتمدا حصة العائدات من وحدات التخفيض       بـيع  �
  امتيازيبسعر كيوتو باء من بروتوكول

  املعتمد لالنبعاثاتالتخفيض دورية حلصة العائدات من وحدات مزادات �

  لالنبعاثات يف البورصة، إن أمكناملعتمدوحدات التخفيض من  حصة العائدات بيع �

  التخفيض املعتمد لالنبعاثاتوحدات حصة عائدات  إىل السماسرة لبيعاللجوء �

 . بني اخليارات األربعة السالفة الذكرجتمع صيغة �
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 مع ، نقداًالعائدات األطراف يف بروتوكول كيوتو حصة اجتماع  األطراف العامل بوصفهمؤمتر حيدد :٢ اخليار
 .أو على أساس مؤقت/ ومراجعة دورية

  طرائق التشغيل- ثالثاً

  ممكنة لإلرشاد يف إدارة الصندوقئقطرا قائمة

 :التواصل

 املكلفة بإدارة   واملؤسسة بني البلدان النامية     ، مشـاورات منـتظمة، خارج العمليات النظامية       إجـراء  �
 .الصندوق

 :عيرا املشدورة

 تقدمي مقترحات والنظر فيها وإقرارها على مدار السنة �

 العاملية للمشاريع املتوسطة البيئةلذي يستخدمه مرفق مثل النظام ا  ( نظـام املعاجلـة املعجلة       اسـتخدام  �
 جلميع املشاريع) احلجم

باتباع إجراءات  للمشاريع   املالية الوكـاالت املـنفذة السلطة الالزمة لتخصيص االعتمادات          ختويـل  �
 لكن مع احلفاظ على املصادقة      - للمصادقة" بسيطة"اعتماد عملية   (املصـادقة اجلاري العمل هبا لديها       

 ).ملركزيةا

 :األموال صرف طرائق

 منواً يف مرحلة    البلدانمتويـل مشاهبة للمبادئ اجلاري هبا العمل يف صندوق أقل           مـبادئ    اسـتخدام  �
 االنطالق

 اإلضافية اللجوء إىل مفهوم التكاليف تفادي �

  كامالًمتويالً أساس تدرجي لتبسيط حساب تكاليف التكيف اإلضافية املمولة تناول �

 .املواردتلقي التمثيل اجلغرايف املتكافئ يف  كفالة �

  معايري األهلية- رابعاً

 . من بروتوكول كيوتو١٢ من املادة ٨ الفقرة :١ اخليار

 وإدراكاً أن البلدان الواطئة وغريها من البلدان اجلزرية من بروتوكول كيوتو، ١٢ من املادة ٨ الفقرة :٢ اخليار
ساحلية واطئة وجافة وشبه جافة أو مناطق معرضة للفيضانات واجلفاف          الصـغرية، والبلدان اليت هلا مناطق       

 .والتصحر، والبلدان النامية اهلشة ُنظُُمها اإليكولوجية اجلبلية معرضةٌ بشكل خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ
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 . النامية األطراف يف بروتوكول كيوتو مؤهلة لتلقي املساعدة من الصندوقالبلدان مجيع :٣ اخليار

 لتغري السلبيةآلثار ل املعرضة بشكل كبري كيوتو، البلدان النامية األطراف يف بروتوكول بشكل خاص :٤ اخليار
 .املناخ

آلثار ل املعرضة بشكل خاص   يف بروتوكول كيوتو     األطراف األهلـية على البلدان النامية       تقتصـر  :٥ اخليار
 : لتغري املناخالسلبية

 . يف االتفاقيةهو التعريف الوارد " بشكل خاصةعرضامل"تعريف ):أ(٤/٥ اخليار 

 .النامية اجلزرية الصغرية الدول ):ب(٤/٥ اخليار 

 .)تمويل الدول اجلزرية الصغرية الناميةب كشباك خاص ذلك يعمل أن ميكن: ملحوظة( 

 .منواً البلدان األطراف أقل ):ج(٤/٥ اخليار 

 يف املستقبل القريب،  مجةخطارأل تمل أن تتعرضاليت حي النامية األطراف البلدان ):د(٤/٥ اخليار
 .ليس لديها صندوق خاص هباوخباصة البلدان اليت 

إىل بشأهنا   اليت تشري املعلومات املتوفرة      النامية األطراف النامية واملناطق     البلدان  ):ه(٤/٥ اخليار
 . شديدةاملناخ لتغري السلبيةاآلثار فيها احتمال أن تكون 

  ).ه(إىل ) أ( اجلمع بني اخليارات من إمكانية ):و(٤/٥ اخليار

  اجملاالت ذات األولوية- خامساً

  أنشطة املشاريع- ألف

 أطرافاً يف أصبحت النامية األطراف اليت البلدان صندوق التكيف مشاريع وبرامج ملموسة يف        ميـول  :١ اخليار
 .بروتوكول كيوتو

 التكيف يف البلدان النامية األطراف اليت       جمالة يف    صـندوق التكيف مشاريع وبرامج ملموس      ميـول  :٢اخليار
 :لمشاريع والربامج امللموسة يف جمال التكيفل وينبغي.  أطرافاً يف بروتوكول كيوتوأصبحت

 . من املرحلة الثالثةأنشطةأن تكون  ):أ(٢ اخليار 

 .والثالثة من املرحلتني الثانية أنشطةأن تكون  ):ب(٢ اخليار 

القسط  التقنية و  لمساعدةليزانية  امل يف املائة من     ١٥ كـرس كحد أقصى نسبة    ت أن ):ج(٢ اخليار
 ". امليدانيةاألعمال"من امليزانية ل  األكرب 
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  القطاعات ذات األولوية- باء

 .٧-م أ/٥ املقرر من ٨ صندوق التمويل األنشطة احملددة يف الفقرة ميول :١ اخليار

 ،٧-م أ/٥ من املقرر ٨ددة يف الفقرة  صندوق التمويل األنشطة احملميول :٢اخليار

  مثل ، املقررات ذات الصلة   مبوجب اجملـاالت احملددة بصفتها أولويات       وكذلـك  ):أ(٢ اخليار
 .١١-م أ/٢ و١٠-م أ/١

 : عنفضالً ):ب(٢ اخليار

 احلراجة �

  الرزق املستدامةمصادر �

األمر الذي يتطلب   الالزمة لذلك،    التكيف يف عملية لصنع القرار وأطر التخطيط         إدماج �
 لتكيفااستحداث أدوات وطرائق ومناذج على الصعيد احمللي وتكنولوجيا 

 التكيف  واستراتيجياتيارات  خبإذكـاء وعـي اجلمهـور باآلثار احملتملة لتغري املناخ و           �
 احمللياملمكنة، للتمكني من اختاذ القرار على مستويي الفرد واجملتمع 

 : القدراتبناء �

 مقاومة للكوارث اتصاالت نظم -

  الوعي والتدريب إلذكاء متارين -

 يف إطار بناء    هاوجتميع للتصحر ودعم أنشطة تعزيز هطول األمطار        التأهـب  -
  املناخ وإدارهتابتغري للكوارث املتصلة يالقدرات يف جماالت التأهب للتصد

درة  القيفاليت يتخذوهنا من أثر قرارات ل لقد يكون السياسات مبا صانعي توعية -
 على التكيف 

لآلثار  التأمني يف القطاعات املعرضة بشكل خاص        إمكانية حتسني تغطية خمططات    استكشاف �
 ، مثل زراعة الكفافالسلبية

 : كموضوع فرعي من برنامج عمل السنوات اخلمس املتعلق بالتكيفاالقتصادي التنوع �

تنويع التشـجيع عـلى فهم واستحداث ونشر تدابري ومنهجيات وأدوات لل           -
االقتصادي هتدف إىل زيادة املرونة االقتصادية وتقليل االعتماد على القطاعات        
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االقتصـادية القابلة للتأثر، وال سيما لفئات البلدان ذات الصلة املذكورة يف             
  من االتفاقية٤ من املادة ٨الفقرة 

حتسـني نوعـية الـنماذج، وخباصة تلك اليت تقّيم اآلثار السلبية يف التنمية               -
االقتصادية واالجتماعية نتيجة لتدابري التصدي لتغري املناخ، مع املراعاة الكاملة         
لالحتياجات املشروعة ذات األولوية للبلدان النامية والتشديد باخلصوص على         
البلدان اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتماداً شديداً على الدخل الناشئ عن عمليات           

لوقود األحفوري وما يرتبط بذلك من      أو استهالك ا  /إنتاج وجتهيز وتصدير، و   
 .املنتجات القائمة على االستخدام الكثيف للطاقة

 لمشاريع ذات األولويةل ممكنة حتديد أنشطة - جيم

 : املشاريع ذات األولوية على النحو التايلأنشطة حتدد

 برامج العمل للتكيف الوطين، واالتصاالت الوطنية،        مـنها   أمـور  يف أولويـات،  بصـفتها  �
 اخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، واستراتيجيات احلد من الفقر وغريها من           الستراتيجياتوا

 الوطنية األخرى ذات الصلة؛

  باألهداف اإلمنائية؛هلا صالت مواضيعية ذات أولوية جماالت بصفتها �

  للبقاء البشري واالستدامة االقتصادية؛حيوية هلا أمهية بصفتها �

 مشاكل حمددة، وبناء القدرات احمللية، ونقل التكنولوجيا والنهوض    اجلةملع أولويات   بصـفتها  �
  احمللية؛التكنولوجيةبالتطبيقات 

 املستقلة؛ املشاريع لتفادي �

  مزايا متعددة؛حتقق للمشاريع اليت السعي �

 . اجليدة للتكيفاألمثلة الضوء على لتسليط �

  أوجه التكامل ألنشطة الصندوق- دال

، وخباصة أولويات وال يكررهااملساعدة القائمة األخرى   آليات  التكـيف الصناديق و    صـندوق  يكمـل   
 . أقل البلدان منواًوصندوقالتمويل واملخصصات ألنشطة التكيف يف إطار الصندوق اخلاص لتغري املناخ 

- - - - - 


