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 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٣-٣بايل، 
  من جدول األعمال١٠البند 

 صندوق التكيف

 صندوق التكيف
 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

 عية للتنفيذتوصية اهليئة الفر
قـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه                 

 :اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتماد مشروع املقرر التايل يف دورته الثالثة

 ٣-م أإ /-مشروع املقرر 

 صندوق التكيف

 ع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما 

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

 ،٢-م أإ/٥، و١-م أإ/٢٨، و١-م أإ / ٣وإذ يؤكد من جديد مقرراته  

 أن تكون البلدان النامية األطراف يف بروتوكول كيوتو واملعرضة بصفة خاصة            يقـرر  -١ 
ملناخ مؤهلة للحصول على متويل من صندوق التكيف ملساعدهتا يف تغطية لآلثار السلبية املترتبة على تغري ا

 ؛)١(تكاليف التكيف

                                                      

 . يف ديباجته إىل البلدان املعرضة بشكل خاص١-م أإ/ ٢٨يشري املقرر  )١(
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 أن ميـول صندوق التكيف مشاريع وبرامج تكيف حمددة تكون قطرية التوجه             يقـرر  -٢ 
 ومستندة إىل احتياجات األطراف املؤهلة وآرائها وأولوياهتا؛

 الكيان التشغيلي 

شغيلي لصندوق التكيف هو جملس صندوق التكيف وأن تتوىل  أن يكون الكيان الت   يقرر -٣ 
 أمانة وقيم على الصندوق تقدمي اخلدمات إليه؛

 إنشاء جملس صندوق التكيف لإلشراف على صندوق التكيف وإدارته، حتت سلطة يقرر -٤ 
ؤوالً وتوجيه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، وأن يكون اجمللس مس

بالكامل أمام مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، الذي يقرر سياساته              
 العامة وفقاً للمقررات ذات الصلة؛

 الوظائف 

 أن تشمل وظائف جملس صندوق التكيف الوظائف التالية وأي وظائف أخرى            يقـرر  -٥ 
 :ع األطراف يف بروتوكول كيوتويوكلها إليه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما

وضع األولويات والسياسات واملبادئ التوجيهية االستراتيجية، والتوصية بأن يعتمدها          )أ( 
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

وضـع سياسات تشغيلية ومبادئ توجيهية حمددة، مبا يف ذلك التوجيه يف جمال الربجمة               )ب( 
، وتقدمي تقرير يف ٢-م أإ/٥ملبادئ التوجيهية للتنظيم اإلداري واإلدارة املالية، والبت فيها وفقاً للمقرر       وا

 هذا الشأن إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

  لضمان متتع  ٢-م أإ /٥وضـع معـايري تستند إىل املبادئ والطرائق املدرجة يف املقرر             )ج( 
الكيانات املنفذة بالقدرة على تنفيذ املبادئ التوجيهية للتنظيم اإلداري واإلدارة املالية لصندوق التكيف،             

 وتقدمي تقرير عن ذلك إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

دوق التكيف  البـت يف املشاريع، مبا يف ذلك ختصيص األموال، مبا يتفق مع مبادئ صن              )د( 
 ؛٢-م أإ/٥ومعايريه وطرائقه وسياساته وبراجمه، ووفقاً للمقرر 

وضع قواعد للنظام الداخلي باإلضافة إىل القواعد املدرجة يف هذا املقرر واملوافقة عليها               )ه( 
 وتوصية مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو باعتمادها؛

تنفـيذ عمليات صندوق التكيف، مبا يف ذلك الترتيبات اإلدارية          رصـد واسـتعراض      )و( 
واإلنفاق يف إطار صندوق التكيف، والتوصية مبقررات، حبسب االقتضاء، لكي يعتمدها مؤمتر األطراف             

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛
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دمي مجلة أمور منها مشورة إنشاء جلان وأفرقة خرباء وأفرقة عاملة، إذا دعت احلاجة، لتق )ز( 
 اخلرباء، ومساعدة جملس صندوق التكيف يف أداء مهامه؛

االعـتماد على اخلربة الفنية اليت قد حيتاج إليها جملس صندوق التكيف يف أداء مهامه                )ح( 
 واالستفادة من هذه اخلربة؛

قييم ومراجعة  اسـتعراض تقارير األداء املتعلقة بالتنفيذ بصورة منتظمة وضمان إجراء ت           )ط( 
 حسابات مستقلني لألنشطة اليت يدعمها صندوق التكيف؛

وضـع وإقرار مشروع ترتيبات قانونية وإدارية خلدمات األمانة والقيم على الصندوق             )ي( 
 لكي يوافق عليه مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

ود اخلاصة بوحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات      تـويل مسـؤولية عملية التحويل إىل نق        )ك( 
الصـادرة عـن اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة واحملالة إىل صندوق التكيف ملساعدة األطراف من                
الـبلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية لتغري املناخ يف تغطية تكاليف التكيف وتقدمي تقرير                

 العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو بشأن حتويل وحدات           سـنوي إىل مؤمتر األطراف    
 اخلفض املعتمد لالنبعاثات إىل نقود؛

تقدمي تقرير عن أنشطته يف كل دورة من دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  )ل( 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

الرابعة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه     تضـمني برنامج عمله للفترة املمتدة حىت الدورة          )م( 
) ب(و) أ(٥اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، ضمن مجلة أمور، تلك الوظائف احملددة يف الفقرة              

أعـاله لكـي يعـتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف             ) ك(و) ي(و ) ه(و) ج(و
 بروتوكول كيوتو أو حييط علماً هبا؛

 التشكيل 

 عضواً ميثلون األطراف يف بروتوكول      ١٦ أن يتألف جملس صندوق التكيف من        يقـرر  -٦ 
 :كيوتو، مع مراعاة التمثيل العادل واملتوازن بني هذه اجملموعات على النحو التايل

 ممثالن من كل جمموعة من اجملموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة؛ )أ( 

 ة؛ممثل للدول اجلزرية الصغرية النامي )ب( 

 ممثل لألطراف من أقل البلدان منواً؛ )ج( 

 ؛)أطراف املرفق األول(ممثالن آخران من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  )د( 
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األطراف غري املدرجة (ممثالن آخران من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية   )ه( 
 ؛)يف املرفق األول

ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          أن ينتخب مؤمت   يقرر -٧ 
 أعاله، وأن يكون ٦مـناوباً لكـل عضو يف جملس صندوق التكيف وفقاً لنفس املبادئ املبينة يف الفقرة       

 ترشيح عضو من جمموعة مصحوباً بترشيح عضو مناوب من اجملموعة نفسها؛

ن فيهم األعضاء املناوبون، ذوو     يقـرر أن يكـون أعضـاء جملس صندوق التكيف، مب           -٨ 
أو جمال السياسات حمددين من ِقبل حكوماهتم،       /أو جمال التكيف و   /اخلـربات املالئمة يف اجملال التقين و      

 أعاله ومنتخبني من مؤمتر     ٧ و ٦ومرشـحني مـن اجملموعات املعنية على النحو املشار إليه يف الفقرتني             
 بروتوكول كيوتو للعمل كممثلني للحكومات، وأن تتبع      األطـراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف      

 نفس الطريقة يف ملء الشواغر؛

يقـرر أن يشغل األعضاء واألعضاء املناوبون مناصبهم لفترة سنتني وأن حيق هلم شغل               -٩ 
 مناصبهم لفترتني متتاليتني كحد أقصى؛

 العضوية 

ألعضاء املناوبون، بالنظام   يقـرر أن يتقـيد أعضاء جملس صندوق التكيف، مبن فيهم ا            -١٠ 
الداخلي جمللس صندوق التكيف وأال تكون هلم مصلحة مالية شخصية يف أي جانب من جوانب النشاط                

 اخلاص مبشروع أو يف هيئة متثل مشروعاً يعرض على جملس صندوق التكيف إلقراره؛

 النصاب القانوين 

 التكيف لتشكيل النصاب القانوين؛ ضرورة حضور أغلبية بسيطة من أعضاء جملس صندوق يقرر -١١ 

 اختاذ القرارات 

 أن تتخذ قرارات جملس صندوق التكيف بتوافق اآلراء؛ ويف حال استنفاد مجيع             يقـرر  -١٢ 
اجلهـود الرامية إىل التوصل إىل توافق آراء وعدم حتقيق أي اتفاق، تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي األعضاء       

  واحد لكل عضو؛احلاضرين يف االجتماع على أساس صوت

 الرئاسة 

 أن ينتخب جملس صندوق التكيف رئيسه ونائب رئيسه، على أن يكون أحدمها             يقـرر  -١٣ 
عضـواً مـن طرف مدرج يف املرفق األول واآلخر من طرف غري مدرج يف املرفق األول، وجيري شغل                   

ضو من طرف غري    منصـيب الرئيس ونائب الرئيس بالتناوب سنوياً بني طرف مدرج يف املرفق األول وع             
 مدرج يف املرفق األول؛
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 تواتر االجتماعات 

  أن يعقد جملس صندوق التكيف اجتماعه األول فور انتخاب أعضائه؛يقرر -١٤ 

 أن جيتمع جملس صندوق التكيف بعد ذلك مرتني سنوياً على األقل، مع االحتفاظ              يقرر -١٥ 
اته، وأن جيتمع يف بلد مقر أمانة االتفاقية اإلطارية باملرونة الالزمة لتعديل عدد االجتماعات وفقاً الحتياج

بشأن تغري املناخ إال عندما يتزامن االجتماع مع دورات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف               
 يف بروتوكول كيوتو أو مع دورات اهليئتني الفرعيتني لالتفاقية؛

 املراقبون 

 التكيف بصفة مراقب ألطراف االتفاقية       إتاحة حضور اجتماعات جملس صندوق     يقرر -١٦ 
اإلطاريـة بشـأن تغري املناخ واملراقبني املعتمدين لالتفاقية اإلطارية، ما مل يقرر جملس صندوق التكيف                

 خالف ذلك؛

 الشفافية 

 إتاحة النص الكامل جلميع القرارات اليت يتخذها صندوق جملس التكيف للجمهور يقرر -١٧ 
 مم املتحدة؛باللغات الرمسية الست لأل

 األمانة 

 أن تقدم خدمات األمانة إىل جملس صندوق التكيف بغية دعم وتيسري أنشطته، وأن              يقرر -١٨ 
خيصـص فريق من املوظفني لتقدمي خدمات األمانة إىل جملس صندوق التكيف بأسلوب مستقل وفعال من                

 سؤوالً أمام جملس صندوق التكيف؛الناحية العملية وأن يكون رئيس األمانة املسؤولة عن تقدمي اخلدمات م

  مرفق البيئة العاملية إىل تقدمي خدمات األمانة جمللس صندوق التكيف بصفة مؤقتة؛يدعو -١٩ 

 القيم على الصندوق 

 أن يكون لصندوق التكيف قيم ينهض باملسؤولية االئتمانية واالختصاص اإلداري           يقرر -٢٠ 
ائق العمليات املنصوص عليها يف املقررات ذات الصلة        إلدارة صـندوق التكـيف، وميتثل للمبادئ وطر       

 الصادرة عن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 أن تكـون للقيم على الصندوق وصاية على األموال واألصول واإليرادات اليت             يقـرر  -٢١ 
راض أحكام املقررات ذات الصلة ووفقاً      يـتألف منها الصندوق، وأال يقوم بإدارهتا واستخدامها إال ألغ         

هلذه األحكام مع فصلها وإبعادها عن مجيع احلسابات واألصول األخرى اخلاصة بالقيم على الصندوق أو   
 اليت يتوىل القيم على الصندوق إدارهتا؛
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 أن يكـون القيم على الصندوق مسؤوالً أمام جملس صندوق التكيف عن أداء              يقـرر  -٢٢ 
مانية وخباصة حتويل وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات إىل نقود وفقاً للتوجيه الذي يقدمه مسؤولياته االئت

 جملس صندوق التكيف؛

  البنك الدويل إىل أداء دور القيم على صندوق التكيف بصفة مؤقتة؛يدعو -٢٣ 

لة  إنشاء صندوق استئماين تابع إلدارة القيم على الصندوق، ميول من النسبة احملو            يقرر -٢٤ 
إىل نقـود من عائدات وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات، املخصصة لتغطية تكاليف التكيف ومصادر              

 التمويل األخرى؛

 أن متول املصروفات اإلدارية لتشغيل صندوق التكيف من الصندوق االستئماين           يقـرر  -٢٥ 
 لصندوق التكيف؛

 مشاركة األعضاء    أن يغطـي الصـندوق االستئماين لصندوق التكيف تكلفة         يقـرر  -٢٦ 
واألعضـاء املـناوبني من البلدان النامية األطراف وغريها من األطراف املؤهلة مبوجب ممارسة االتفاقية               

 اإلطارية بشأن تغري املناخ؛

األطراف إىل متويل املصروفات اإلدارية لتشغيل صندوق التكيف لفترة انتقالية، إىل يدعو  -٢٧ 
 عائدات وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات لتغطية تكاليف التكيف         أن يبدأ حتويل النسبة املخصصة من     

إىل نقـود، بـتقدمي مسامهات إىل الصندوق االستئماين لصندوق التكيف وتسدد هذه املسامهات، عند               
الطلـب، مـن حتويل النسبة املخصصة من عائدات وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات لتغطية تكاليف               

لإلجراءات وجلدول زمين حيدده مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف          التكيف إىل نقود، وفقاً     
 يف بروتوكول كيوتو بناًء على توصية جملس صندوق التكيف؛

 التحويل إىل نقود 

 أن جيري حتويل وحدات اخلفض املعتمد لالنبعاثات إىل نقود، على النحو املشار         يقـرر  -٢٨ 
 :ه لتحقيق ما يلي أعال٢٧ و٢٢، و)ك(٥إليه يف الفقرات 

 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( 

الشـفافية وحتويـل نسبة العائدات إىل نقود بأكثر الطرق فعالية من حيث التكاليف،               )ج( 
 ربة الفنية املناسبة هلذه املهمة؛باستخدام اخل
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 احلصول على التمويل 

 أن ُيسـمح لألطراف املؤهلة بتقدمي مشاريعها املقترحة مباشرة إىل جملس صندوق             يقـرر  -٢٩ 
التكـيف وأن يسمح أيضاً للكيانات املشرفة على التنفيذ أو الكيانات املنفذة اليت ختتارها احلكومات وتكون                

 اريع املمولة يف إطار صندوق التكيف باالتصال مبجلس صندوق التكيف مباشرة؛قادرة على تنفيذ املش

 أنـه لتقدمي اقتراح مبشروع، تقوم األطراف والكيانات املشرفة على التنفيذ أو             يقـرر  -٣٠ 
أعاله، بغية ) ج(٥الكـيانات املـنفذة بالوفاء باملعايري اليت اعتمدها جملس صندوق التكيف وفقاً للفقرة            

 لى متويل من صندوق التكيف؛احلصول ع

 الترتيبات املؤسسية 

 أن يطلب إىل جملس صندوق التكيف وضع الترتيبات القانونية الالزمة اليت ينبغي             يقرر -٣١ 
إبرامها بني مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وكل من األمانة والقيم        

 إىل صندوق التكيف، قصد تنظيم توفري اخلدمات املطلوبة،         عـلى الصـندوق اللذين يقدمان اخلدمات      
واألحكـام والشروط املتعلقة هبا ومعايري األداء املطلوبة من األمانة والقيم على الصندوق اللذين يقدمان               
اخلدمـات إىل صندوق التكيف، وأن يعرض هذه الترتيبات القانونية على مؤمتر األطراف العامل بوصفه               

 يف بروتوكول كيوتو العتمادها يف دورته الرابعة؛اجتماع األطراف 

 االستعراض 

 أعاله  ٢٣ و ١٩ أن جيري استعراض الترتيبات املؤسسية املؤقتة املشار إليها يف الفقرتني            تقرر -٣٢ 
 بعد ثالثة أعوام يف الدورة السادسة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 جيري يف دورته السادسة استعراضاً جلميع املسائل املتعلقة بصندوق التكيف، مبا  أنيقرر -٣٣ 
يف ذلـك الترتيبات املؤسسية، بغية ضمان فعاليتها ومالءمتها، وبعد ذلك كل ثالثة أعوام، قصد اعتماد                

األمانة مقرر مالئم بشأن نتيجة هذا االستعراض؛ وأن يراعي االستعراض نتائج استعراضات األداء اخلاصة ب
والقـيم على الصندوق اللذين يقدمان اخلدمات إىل صندوق التكيف، واملعلومات اليت تقدمها األطراف              

 واملنظمات احلكومية الدولية املعنية وأصحاب املصلحة اآلخرين؛

 أنه يف حالة إجراء أي إعادة نظر يف املقرر املتعلق بالترتيبات املؤسسية، يتخذ مؤمتر يقرر -٣٤ 
العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو الترتيبات الالزمة لضمان عدم تعرض أي  األطراف  

 .أنشطة مشاريع مت متويلها وجيري تنفيذها للخطر

- - - - - 


