
 االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

  األمم املتحدة  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-70270    160507    160507 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

  من جدول األعمال٦البند 
 صندوق التكيف): بروتوكول كيوتو(اآللية املالية 

 صندوق التكيف

 وع استنتاجات مقترح من الرئيسمشر

أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالوثيقة املقدمة بشأن اآلراء الواردة من مؤسسة مهتمة باألمر فيما                 -١
 .(FCCC/SBI/2007/Misc.2) ٢-م أإ/٥يتعلق بالكيفية اليت ميكن أن ُتفّعل املقرر 

من األطراف بشأن معايري األهلية، واجملاالت ذات األولوية، ونظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اآلراء الواردة  -٢
وتسييل حصة صندوق التكيف من اإليرادات، واتفقت على نص تفاوضي ملشروع مقرر ُيستكمل بعناصر أخرى               

 ).انظر املرفق األول(منها ما يتعلق بالترتيبات املؤسسية 

شاركان لفريق االتصال الذي مت تشكيله واملعين       وأحاطـت اهليئة الفرعية علماً بورقة أعدها الرئيسان امل         -٣
بصـندوق التكـيف، وهي ورقة تتضمن بعض نقاط املناقشة فيما يتصل بالترتيبات املؤسسية لكي تواصل اهليئة                 

 ).انظر املرفق الثاين) (٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول(الفرعية النظر فيها خالل دورهتا السابعة والعشرين 

، ومبساعدة من األمانة ورهناً بتوافر  ٢-م أإ /٥رعية للتنفيذ على أن يتم، وفقاً للمقرر        واتفقـت اهليئة الف    -٤
املوارد، تنظيم مشاورات فيما بني األطراف ملناقشة مجلة أمور منها اآلراء واملقترحات املتعلقة بالترتيبات املؤسسية، 

 .قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية

يئة الفرعية للتنفيذ على مواصلة مداوالهتا حول هذه املسألة يف دورهتا السابعة والعشرين على أساس            واتفقـت اهل   -٥
 أعاله، بغية إعداد ٣ أعاله، مع مراعاة مجلة أمور منها الورقة املشار إليها يف الفقرة ٢النص التفاوضي املشار إليه يف الفقرة 

 .بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثةمشروع مقرر كي يعتمده مؤمتر األطراف العامل 
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 املرفق األول

 صندوق التكيف: ٣-م أإ/-نص تفاوضي ملشروع املقرر 

 ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

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

 ،٢-م أإ/٥ و١-م أإ/٢٨ و١-م أإ/٣  إىل مقرراتهوإذ يشري 

 أن تكون البلدان النامية األطراف يف بروتوكول كيوتو واملعرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية يقرر -١ 
 املترتبة على تغري املناخ مؤهلة للحصول على متويل من صندوق التكيف ملساعدهتا يف تغطية تكاليف التكيف؛

اريع وبرامج تكيف ملموسة تكون ذات وجهة قطرية التوّجه          أن ميّول صندوق التكيف مش     يقرر -٢ 
 وتستند إىل احتياجات األطراف املؤهلة وآرائها وأولوياهتا؛

الذي يتوىل تشغيل صندوق التكيف مسؤوالً عن تسييل وحدات خفض           )١( أن يكون الكيان   يقـرر  -٣ 
ظيفة واحملوَّلة إىل صندوق التكيف من أجل مساعدة        االنـبعاثات املعتمدة الصادرة عن اجمللس التنفيذي آللية التنمية الن         

 األطراف من البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية املترتبة على تغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيف؛

 : أعاله من أجل٣ أن تتم عملية تسييل وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة املشار إليها يف الفقرة يقرر -٤ 

 ضمان تدفق اإليرادات إىل صندوق التكيف على حنو ميكن التنبؤ به؛ )أ( 

 حتقيق املستوى األمثل من اإليرادات لصندوق التكيف مع احلد من املخاطر املالية؛ )ب( 

أن تكـون هذه العملية شفافة، وأن يتم تسييل احلصة من اإليرادات بالطريقة األكثر فعالية من                 )ج( 
  اخلربة الفنية املناسبة هلذه املهمة؛حيث التكلفة، باستخدام

 الذي يتوىل تشغيل صندوق التكيف أن يقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف            )١(مـن الكيان  يطلـب    -٥ 
 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن تسييل وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة؛

 .)٢(××ندوق التكيف يف دورته  استعراض مجيع املسائل املتصلة بصيقرر -٦ 

 )يضاف النص املتعلق بالترتيبات املؤسسية: مالحظة(

                                                      

 .الصيغة النهائية هلذه اإلشارة ستتوقف على النص الذي سُيتفق عليه بشأن الترتيبات املؤسسية )١(
 .ُيدرج يف هناية النص النهائي ملشروع املقرر )٢(
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 املرفق الثاين

 نقاط للمناقشة بشأن الترتيبات املؤسسية لصندوق التكيف

هذه الورقة هي اقتراح مقدم من الرئيسني املشاركني لفريق االتصال املعين بصندوق التكيف، استناداً إىل اآلراء اليت 
وهي ال تعكس سوى املناقشات املتصلة      . ٢٠٠٧مايو  / أيار ١٤ب عنها يف جلسة مغلقة غري رمسية ُعقدت يف          أُعر

 .بالترتيبات املؤسسية

 :دور مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو )١( 

ر األطراف العامل   ينبغي أن يعمل صندوق التكيف حتت سلطة مؤمت        ): ه (١، الفقرة   ٢-م أإ /٥املقـرر    
بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وبتوجيه منه، كما ينبغي أن يكون مسؤوالً أمام املؤمتر الذي حيدد                 

 .السياسات العامة اخلاصة بالصندوق

 :جملس اإلدارة )٢( 

 :اهليكل

 .ُينشأ جملس إدارة لإلشراف على عمليات صندوق التكيف وإدارته 

 :تكوين العضوية

 :٣، الفقرة ٢-م أإ/٥قرر امل 

 األطراف يف بروتوكول كيوتو؛ - 

 .أغلبية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية - 

 :١االقتراح 

 متثيل إقليمي منصف ومتوازن على أساس اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة؛ - 

 مقعد لتحالف الدول اجلزرية الصغرية؛ - 

 ان منواً؛مقعد ألقل البلد - 

ممثلون تسميهم اجملموعات ذات الصلة وُيعّينهم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف             -
 .يف بروتوكول كيوتو

 :٢االقتراح 

 مقعد لكل من اجملموعات اإلقليمية لألمم املتحدة؛ - 
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 مقعد لتحالف الدول اجلزرية الصغرية؛ - 

 ول لالتفاقية؛مقعدان لألطراف املدرجة يف املرفق األ - 

 مقعدان لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛ - 

يكون لكل عضو من أعضاء جملس اإلدارة عضو مناوب يتم اختياره من اجملموعة نفسها ويقوم                -
 .بتمثيل العضو يف حالة غيابه

 :٣االقتراح 

هذا االقتراح حيتاج إىل مزيد من      : تعليق(متثـيل اجلهـات املعنـية باالستناد إىل األطراف يف بروتوكول كيوتو              
 )التفصيل

 )ينبغي أن توضح االقتراحات الكيفية اليت سيطبق فيها تكوين العضوية قاعدة الصوت الواحد للبلد الواحد: مالحظة(

 ).حجم جملس اإلدارة/يلزم حتديد عدد األعضاء: مالحظة(

 :عملية صنع القرارات

 . الصوت الواحد للبلد الواحدقاعدة: ٣، الفقرة ٢-م أإ/٥املقرر 

 .تتخذ املقررات بتوافق اآلراء كلما أمكن 

وإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء وتعذر التوصل إىل اتفاق، تكون هناك  
 .حاجة للتصويت

 )يلزم تقدمي اقتراح بشأن التصويت باألغلبية: مالحظة(

 :الوظائف

  عمليات وإدارة صندوق التكيف وتوجيهها؛اإلشراف على - 

وضـع سياسـات ومـبادئ توجيهية تشغيلية حمددة والبت فيها ورصد تنفيذها، مبا يف ذلك                 -
اإلرشـادات املـتعلقة بالربجمة والترتيبات اإلدارية رهناً باإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف            

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكل كيوتو؛

وافقة على املشاريع، مبا يف ذلك ختصيص األموال مبا يتوافق مع السياسات والربامج التشغيلية              امل -
 املعتمدة من قبل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 ف؛القيام بصفة منتظمة باستعراض تقارير األداء املتعلقة بتنفيذ األنشطة اليت يدعمها صندوق التكي -
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تقـدمي تقاريـر عن األنشطة إىل كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                 -
 األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

أداء غـري ذلك من الوظائف اليت ميكن أن يسندها إليه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع                 -
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو

 :العمليات

 :عدد االجتماعات

اجـتماع يف السنة مع االحتفاظ باملرونة الالزمة لعقد اجتماعات إضافية عندما تكون هناك              ×  :١ح االقترا
 .ظروف خاصة تستدعي ذلك

 .توفر املرونة الالزمة لعقد االجتماعات وفقاً ملتطلبات حجم العمل :٢االقتراح 

 :قواعد النظام الداخلي

 .اعد إجرائية باإلضافة إىل تلك الواردة يف هذا املقررعلى جملس اإلدارة أن يضع ويعتمد أي قو :١االقتراح 

يقـوم جملس اإلدارة، يف اجتماعه األول، بوضع أي قواعد إجرائية باإلضافة إىل تلك املدرجة يف هذا                  :٢االقتراح 
 .املقرر كي يوافق عليها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الالحقة

، فقد تلزم اإلشارة إىل التطبيق املؤقت للنظام الداخلي إىل أن ُيقّره مؤمتر             ٢إذا مت اختـيار االقتراح      : مالحظـة (
 )األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

 :اخلربة الفنية

 .ميكن جمللس اإلدارة أن يستعني باخلربة الفنية الالزمة ألداء وظائفه 

 :س اإلدارةأمانة لدعم جمل

 .ُتنشأ أمانة ُتقدم الدعم جمللس اإلدارة 

 )يلزم حتديد املؤسسة اليت ستستضيف األمانة: مالحظة(

 :القيِّم على الصندوق )٣( 

 فضالً ٢-م أإ/٥يتقيد القيِّم على الصندوق باملبادئ والطرائق اخلاصة بالعمليات املنصوص عليها يف املقرر  
ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وذلك بشأن           عـن اإلرشادات املقدمة من مؤمت     

 .الترتيبات اخلاصة بتسييل وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة

 .ويكون جملس اإلدارة مسؤوالً عن اختيار القيِّم على الصندوق 
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 :الوكاالت املشرفة على التنفيذ )٤( 

 :١االقتراح 

ادرة على أن ختتار وكالة من بني جمموعة واسعة من الوكاالت املشرفة            جيب أن تكون األطراف املؤهلة ق     
وميكن إضافة وكاالت مشرفة على التنفيذ حبسب       . على التنفيذ وذلك حبسب احتياجات هذه األطراف      

 .االحتياجات اليت حتددها األطراف املؤهلة

 .٢-م أإ/٥ئق احملددة يف املقرر وجيب أن تكون الوكاالت املشرفة على التنفيذ قادرة على االمتثال للطرا

أُشري إىل احلاجة إىل وضـع معايري إضافيـة بشأن الوكاالت املشرفة على التنفيذ ولكنه مل يتم حتديد                : مالحظة(
 .)هذه املعايري

 :٢االقتراح 

جيـب أن تكون األطراف املؤهلة قادرة على الوصول مباشرة إىل التمويل من صندوق التكيف دون أن                 
 .يها تنفيذ مشاريع من خالل وكالة مشرفة على التنفيذيتوجب عل

 :االستعراض )٥( 

جيـري مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو استعراضات منتظمة ضمن               
 ). سنوات٤ أو ٣(وجيب أن تتيح اآلجال احملددة لالستعراض ما يكفي من الوقت للتنفيذ . آجال حمددة

 )).ط(٢، الفقرة ٢-م أإ/٥املقرر (اء عمليات مستقلة للتقييم واملراجعة املالية للمشاريع والربامج كما جيب إجر 

 .النظر يف فترات جتريبية فيما يتصل جبميع الترتيبات 

 من النص التفاوضي املتفق عليه يف فريق االتصال تشري بالفعل إىل استعراض جلميع املسائل               ٦الفقرة  : مالحظـة (
 .)××دوق التكيف يف دورته املتصلة بصن

 ـ ـ ـ ـ ـ


