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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
  الدورة الرابعة عشرة

  *٢٠١١يونيه / حزيران١٧-٦، وبون، ٢٠١١أبريل / نيسان٨-٥بانكوك، 
   جدول األعمال املؤقت من٤البند 

  جلنة التكيف

تقرير توليفي بشأن تشكيل جلنة التكيف وطرائقها وإجراءاهتا، مبـا يف               
  ذلك الروابط مع الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الصلة 

  **مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
لتكيـف   جلنة اتشكيلتتضمن هذه الوثيقة توليفاً لآلراء املقدمة من األطراف بشأن            
تناول من دور وأهداف ومبادئ توجيهية، وت     رح هلذه اللجنة    وتعرض الوثيقة ما اقتُ   . وطرائقها

بالتفصيل الطرائق التشغيلية واألنشطة املقترحة كي تؤدي جلنة التكيف الوظـائف املتفـق             
وبعد مناقشة الروابط اليت يقترح أن تكون للجنة التكيف مع الترتيبـات املؤسـسية              . عليها
 الوثيقة بتوليف للطرائق واإلجراءات التنظيميـة       ُتختمى يف إطار االتفاقية وخارجها،      األخر

  . وباهليئات الفرعية اللجنة وارتباطها مبؤمتر األطراف تشكيلواإلدارية املقترحة، مبا يف ذلك 
  
  

__________ 

سيعقد اجلزء الثاين من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل                  *  
رة السادسة عشرة للفريـق العامـل املخـصص املعـين           مبوجب االتفاقية بالتزامن مع اجلزء الثاين من الدو       

بااللتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو والدورة الرابعة والثالثني             
وسـتعلن املواعيـد احملـددة      . لكل من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية         

 . ستأنفتني للفريقني العاملني املخصصني يف الوقت املناسبللدورتني امل
 هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر بسبب قصر الفترة الفاصلة بني الدورتني الثالثة عشرة والرابعة عـشرة                 قُدِّمت  **  

 . للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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  مقدمة  -أوالً   

  الوالية  -ألف   
، حبلول الـدورة    ُتعّدطلب مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة إىل األمانة أن             -١

الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة      
 تـشكيل ، تقريراً توليفياً يستند إىل املعلومات املقدمة من األطراف عن      )فريق العمل التعاوين  (

رتيبـات املؤسـسية    جلنة التكيف وطرائقها وإجراءاهتا، مبا يف ذلك الروابط املقترحة مـع الت           
  . )١(األخرى ذات الصلة

 أن يتناول بالتفصيل    فريق العمل التعاوين  ويف الدورة ذاهتا، طلب مؤمتر األطراف إىل          -٢
 جلنة التكيف وطرائقها وإجراءاهتا، واضعاً يف اعتبـاره املعلومـات املقدمـة مـن               تشكيل
 يعتمدها مؤمتر األطـراف يف       والتقرير التوليفي املستند إىل تلك املعلومات، كي       )٢(األطراف

 أن حيدد، حسب    فريق العمل التعاوين  وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل      . دورته السابعة عشرة  
االقتضاء، روابط اللجنة مع الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الـصلة يف إطـار االتفاقيـة               

  .)٣(وخارجها، مبا يف ذلك على الصعيدين الوطين واإلقليمي

   أساسيةمعلومات  -باء   
، إطار كانكون للتكيف، هبـدف      ١٦-م أ /١ مقرره   مبوجبأنشأ مؤمتر األطراف،      -٣

وأنشأ مؤمتر األطراف أيضاً جلنة التكيف لدعم تنفيـذ إجـراءات           . تعزيز إجراءات التكيف  
  : ما يلي يف إطار االتفاقية، وذلك من خالل وظائف منها متسقاًالتكيف املعززة تنفيذاً 

التقين والتوجيهي إىل األطراف، مع احترام النهج القطري، تقدمي الدعم   )أ(  
 مـن  ١٥ و١٤بغية تيسري تنفيذ أنشطة التكيف، مبا فيها تلك الـواردة يف الفقـرتني    

  ، حسب االقتضاء؛١٦- م أ/١  املقرر
 املعلومات واملعارف واخلربات واملمارسـات      تقاسمتقوية وتدعيم وتعزيز      )ب(  
 احمللي والوطين واإلقليمي والدويل، مـع مراعـاة املعـارف            ذات الصلة على الصعيد    اجليدة

  واملمارسات التقليدية، حسب االقتضاء؛

__________ 

 .٢٢قرة ، الف١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .Add.1 وFCCC/AWGLCA/2011/MISC.1يرد جتميع املعلومات املقدمة من األطراف يف الوثيقة  )٢(
 .٢٤ و٢٣، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )٣(
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تعزيز التآزر وتدعيم العمل مع املنظمات واملراكـز والـشبكات احملليـة              )ج(  
  ؛األطراف واإلقليمية والدولية بغية تعزيز تنفيذ إجراءات التكيف، وخباصة يف البلدان النامية

 يف جمـال    اجليـدة  املعلومات والتوصيات، استناداً إىل املمارسـات        تقدمي  )د(  
التكيف، كي ينظر فيها مؤمتر األطراف عند تقدمي توجيهاته بشأن سبل حفز تنفيذ إجراءات              

 من سبل تيسري التنمية      ذلك يشمل التمويل والتكنولوجيات وبناء القدرات وغري     مبا  التكيف،  
ابلية للتأثر، إىل جهات منها الكيانات التشغيلية التابعة لآللية         املتأقلمة مع املناخ واحلد من الق     

  املالية لالتفاقية، حسب االقتضاء؛ 
ـ  ها رصـد  عـن النظر يف املعلومات املقدمة من األطـراف          )ه(    ها واستعراض

 الدعم املقدم واملتلقى واالحتياجات والثغرات املمكنة وغري ذلك من          وعنإلجراءات التكيف   
يدة، مبا فيها تلك املقدمة مبوجب االتفاقية، بغية التوصية مبا قد يلزم اختاذه مـن          املعلومات املف 

  .)٤(إجراءات إضافية، حسب االقتضاء

  نطاق املذكرة  -جيم   
 ٣٥تتضمن هذه الوثيقة توليفاً لآلراء اليت قدمها، بناًء على طلب مؤمتر األطـراف،                -٤

امة عن رؤية األطراف لدور جلنـة التكيـف   وهي تقدم أوالً حملة ع    .  طرفاً ١٤٤ ميثلونطرفاً  
 فهم مشترك عند صياغة مشروع      بلورةولتيسري  ). الفصل الثاين (وأهدافها ومبادئها التوجيهية    

 لُ أو سـب لُ الطرائق بأهنا وسائُتعرَّفمقرر سيعتمد يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف،   
  : اف نوعني خمتلفني من الطرائق مهاوناقشت األطر.  وظائف جلنة التكيفلِ أو تفعيِءأدا

 الطرائق التشغيلية، اليت تعّرف بأهنا وسائل أو سـبل أداء جلنـة التكيـف               )أ(  
  ؛)انظر الفصل الثالث( املتفق عليها واملذكورة آنفاً وظائفها

الطرائق واإلجراءات التنظيمية واإلدارية، اليت حتدد وتوضح كيفية تنفيـذ            )ب(  
الفصل  (الفرعية ات اللجنة وعالقتها مبؤمتر األطراف وباهليئ     تشكيلتضمن  الطرائق التشغيلية وت  

  ).اخلامس
ويناقش الفصل الرابع الروابط املقترحة مع الترتيبات املؤسسية األخـرى يف إطـار               -٥

  . االتفاقية وخارجها

__________ 

 .٢٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤(
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  دور جلنة التكيف وأهدافها ومبادئها التوجيهية  -ثانياً   
جلنة التكيف ينبغي أن تكون اهليئة اجلامعة املعنيـة         شدد عدد من األطراف على أن         -٦

بالتكيف مبوجب االتفاقية واهليئة الرئيسية املعنية بتنسيق مبادرات التكيف اليت تتسم حاليـا             
وأكدت هذه األطراف أن جلنة التكيف ينبغي أن تؤدي دوراً رئيسياً يف تنفيذ إطار              . بالتشتت

ن األطـراف مـن     شطة التكيف القطرية اليت متكِّ    كانكون للتكيف وأن تقود حتفيز ودعم أن      
والحظ أحد األطراف أن اللجنة ينبغي      .  بصورة فعالة  والتصدي هلا التأهب آلثار تغري املناخ     

أال تعىن بالتكيف مع اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ فحسب، بل أن هتتم أيضاً بالتكيف                
  . التصديمع آثار تنفيذ تدابري 

  :  األطراف أن جلنة التكيف ينبغي أن تتوخى ما يليوالحظ بعض  -٧
إسداء مشورة سياساتية واستراتيجية عامة إىل مؤمتر األطراف بشأن تعزيـز       )أ(  

  إجراءات التكيف؛
تشجيع النظر على حنو متناسق يف الشؤون املتـصلة بـالتكيف يف إطـار                )ب(  

واآلليات املعنيـة بـالتكيف،     االتفاقية، وذلك بطرق منها تدعيم التناسق داخل املؤسسات         
 العمل املتعلقة بالتكيف وتوحيدها، وتنسيق والية مؤمتر األطراف املتصلة          ُسُبلوترشيد خمتلف   

  بالتكيف؛
رصد وتقييم العمل اجلاري يف جمال التكيف يف إطار االتفاقية وخارجهـا،              )ج(  

علقة بالتكيف، مبـا فيهـا      مبا يف ذلك العمل املتعلق بتنفيذ ما جاء يف االتفاقية من أحكام مت            
  .  منها٤ من املادة ٤الفقرة 

 للـدعوة إىل التكيـف،      إطاراًواقترح عدد قليل من األطراف أن توفر اللجنة أيضاً            -٨
ولفهم التحديات والفرص الكامنة يف دمج التكيف يف عمليات صنع القرار ويف الـسياسات              

  . واإلجراءات ذات الصلة، ولفهم احلاجة إىل ذلك
قترح عدد من األطراف مبادئ توجيهية لتصميم جلنة التكيف وتشغيلها، وتشمل           وا  -٩

  :هذه املبادئ ما يلي
تفادي التكرار وزيادة التناسق إىل أقصى حد وتدعيم التآزر مـن خـالل               )أ(  

بلورة طرائق موازية للطرائق اليت جيري وضعها ألفرقة اخلرباء واملؤسسات واآلليات القائمة يف             
   والبناء عليها؛وبالرجوع إىل تلك الطرائققية وخارجها إطار االتفا
  ضمان االتساق مع النهج القطري إزاء التكيف؛  )ب(  
 البحوث واملعلومات واملعارف  ب واالستعانة علمية سليمة    حتليالتاستخدام    )ج(  
  ؛املتنامية
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ن  الدعم وفقاً ملبدإ املسؤوليات املـشتركة وإ       ها وظائفها وتقدمي   اللجنة أداء  )د(  
كانت متباينة ولقدرات كل طرف من األطراف، ووفقاً لألولويات واألهداف والظـروف            

  اإلمنائية الوطنية واإلقليمية اخلاصة؛
 ولبلدان أفريقيا    النامية مراعاة ما ألقل البلدان منواً وللدول اجلزرية الصغرية         )ه(  

 للتأثر من احتياجات ُملحة     املتأثرة باجلفاف والتصحر والفيضانات ولغريها من البلدان القابلة       
  .وفورية وما يعوقها من قيود على مستوى القدرات وإيالء هذين اجلانبني اهتماماً خاصاً

   اليت متكّن جلنة التكيف من أداء وظائفهاواألنشطة الطرائق التشغيلية  -ثالثاً   
ـ              -١٠ يت أعربت األطراف عن تأييدها للوظائف اخلمس اليت تضطلع هبا جلنة التكيف وال

وشّدد بعضها على ضرورة املـضي يف  .  يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف    عليهااُتفق  
 أدنـاه آراء األطـراف   ٢٢ إىل ١١وتعرض الفقرات من . فق عليهاتدعيم تلك الوظائف املتّ 

بشأن طرائق تشغيلية ُمحددة وأنشطة ُيقترح أن تضطلع هبا اللجنة يف برنامج عملها املُقبـل               
  .فق عليهالق بكل وظيفة من الوظائف اخلمس املّتفيما يتع

   إىل األطرافي والتوجيهالدعم التقينتقدمي   - ألف  
، ١٦-م أ/١ من املقرر ١٥ و١٤ذكرت أطراف كثرية، واضعة يف اعتبارها الفقرتني    -١١

  :ةأن جلنة التكيف ينبغي أن ُتسدي املشورة العلمية والدعم التقين والتوجيه يف اجملاالت التالي
ختطيط إجراءات التكيف وإعطاؤها األولية وتنفيذها، مبا يف ذلك صـياغة             )أ(  

  :خطط التكيف الوطنية وتنفيذها
إسداء املشورة والدعم فيما يتصل بوضع استراتيجيات التكيـف الوطنيـة            '١'

والقطاعية على مستوى البلدان وإعطاء األولويـة إلجـراءات التكيـف           
  توجيهية؛وتنفيذها بسبل منها إعداد مبادئ 

دعم تنفيذ مشاريع وبرامج وإجراءات التكيف، عند الطلب، من خـالل            '٢'
تيسري الدعم التقين ملقترحات التمويل وإسداء املشورة بشأن أسرع قنوات          

  التمويل املتاحة؛
إجراء عمليات استعراض دورية للمعلومات واألدوات والسياسات والتدابري        '٣'

مارسات املِعَبر و لل  استخالص  من اليت تتيح التكيف الفعال وما يتصل بذلك      
  قيود؛الثغرات وحتديد لل واجليدة

وضع منهجيات إلرشاد األطراف املُدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة يف             '٤'
تنفيذ السياسات والتدابري اليت ُتلـيب يف اآلن ذاتـه احلاجـة إىل خفـض               
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البيئيـة  االنبعاثات واحلاجة إىل التقليل إىل أدىن حد من اآلثار االجتماعية و          
  ؛ األطرافواالقتصادية الضارة بالبلدان النامية

  :عمليات تقييم اآلثار والقابلية للتأثر والتكيف  )ب(  
تيسري البحوث املركزة وتوليد املعارف بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر            '١'

 وأدوات مفيدة وتقـدمي املـساعدة       أساليببه والتكيف معه وبشأن وضع      
  اليت تضطلع بعمليات التقييم تلك؛ األطرافدان الناميةالتقنية إىل البل

  ما هو موجـود يف     استعراض أساليب التقييم وأدواته وتقنياته بغية حتسني       '٢'
  تتعهدها األمانة؛وخالصاتقواعد بيانات 

االستناد إىل إسهامات األطراف وغري ذلك من البيانات املفيـدة لتقيـيم             '٣'
أمور منها التمويل والتكنولوجيا    ، فيما يتصل ب    وقدرات التكيف  احتياجات

 وبناء القدرات؛

تيسري تقييم خيارات التكيف من النواحي االقتصادية واالجتماعية والبيئية،          '٤'
  مبا يشمل وضع منهجيات للتقييم؛

  :تدعيم القدرات املؤسسية وهتيئة البيئات املالئمة للتكيف  )ج(  
اء مراكـز   مساعدة األطراف يف وضع ترتيبات مؤسسية وطنية ويف إنـش          '١'

وشبكات إقليمية ويف حتسني تدفق املعلومات بني عملية االتفاقية واألنشطة          
 الوطنية واإلقليمية؛

 ولفائـدة    متعددة وضع برنامج عمل لتيسري بناء القدرات على مستويات        '٢'
 املؤسـسات الوطنيـة علـى       ة، مبا يشمل بناء قدر    شىتأصحاب مصلحة   

 ف؛االستفادة املباشرة من طرائق متويل التكي

 دعم املؤسسات القائمة بغية تعزيز اإلجنازات وبناء القدرات؛ '٣'

تدعيم السياسة العامة من خالل وضع مبادئ توجيهية وحتديد األولويـات            '٤'
وبلورة أدوات لصنع القرار لفائدة املسؤولني العاملني يف خمتلف القطاعات          

  تقـدمي  وعلى خمتلف مستويات احلكم، وتعزيز اإلطار التشريعي بواسـطة        
   التكيف؛ات سياسيف جمالملشورة ا

 ويف على الصعيدين القطاعي والـوطين  دمج إجراءات التكيف يف التخطيط    )د(  
  ؛اجلّيدةوضع استراتيجيات ومبادئ توجيهية وتوليف املمارسات : استراتيجيات إدارة املخاطر

 االقتصادية والنظم اإليكولوجية قـادرة علـى        -جعل النظم االجتماعية      )ه(  
النظر، يف إطار عمل مشترك بني االتفاقية واتفاقية التنوع األحيائي، يف دور املنـاطق              : مالتأقل

  . املناظر الطبيعية إدارة القائمة علىوالُنُهجاحملمية 
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م فيهـا الـدعم الـتقين       وذُكرت جماالت إضافية ينبغي للجنة التكيف أيضاً أن ُتقدِّ          -١٢
  :وتشمل هذه اجملاالت ما يلي. والتوجيه
تدعيم استراتيجيات احلد من خماطر الكوارث املتصلة بتغري املناخ وتقاسـم             )أ(  

  ونقل آليات مثل التأمني؛
  نقل التكنولوجيا وما يقترن بذلك من بناء للقدرات؛  )ب(  
  تدعيم نظم البيانات واملعلومات واملعارف، والتعليم والتوعية العامة؛  )ج(  
ة املتصلة باملناخ ألغراض مجع البيانـات       االرتقاء بالبحوث واملراقبة املنهجي     )د(  

  املناخية وحفظها وحتليلها ومنذجتها؛
  .جماالت أخرى، حسب االقتضاء  )ه(  

 واقترح أحد األطراف اتباع الطرائق التشغيلية العامة التالية لتقدمي الدعم والتوجيـه             -١٣
 الـتقين والتقـارير     احللقات التدريبية ومواد التوجيه   : ، وهذه الطرائق هي   على الصعيد التقين  

 أن ُيقدم التوجيه إىل األطراف مباشرة ، وفق هذا االقتراح،وينبغي. املركزة ومنشورات أخرى  
وينبغي أن تـستخدم   .  التقارير واملنشورات األخرى   اهليئات الفرعية يف   تنظرأن  وعند الطلب   

ـ    آثار تغري املناخ والقابل   ب املعنيةف تنسيق برنامج عمل نريويب      جلنة التكيّ  ف ية للتأثر به والتكّي
  .معه باعتبارها نقاط اتصال باملنظمات املعنية

   املفيدةاجليدةتقاسم املعلومات واملعارف والتجارب واملمارسات   -باء   
يقترح عدد من األطراف جمموعة من األنشطة لتـدعيم وتقويـة وتعزيـز تبـادل                 -١٤

  :، ويشمل ذلك ما يلي املفيدةاجليدةاملعلومات واملعارف والتجارب واملمارسات 
ّمع أدوات وُنهج التكيف القائمة، مبـا يف ذلـك          جت ة قطاعي خالصةإعداد    )أ(  

بـة ميكـن    أدوات من قبيل املؤشرات واملقاييس بغية إرشاد األطراف يف اختيار ُنهـج ُمجرَّ            
  تكرارها يف مناطق وقطاعات أخرى؛

علقة بعلم تغري املناخ ترويج وتقاسم وإتاحة املعارف والتجارب واخلربات املت       )ب(  
ومبمارسات التكيف الفعالة، مبا فيها تلك املستمدة من مبادرات تكيف حمليـة وجمتمعيـة،              

  وبتكنولوجيات التكيف املبتكرة والفعالة؛
تيسري التفاعل بني اخلرباء وإقامة شبكة من املراكـز الوطنيـة واإلقليميـة               )ج(  

املعلومات والتمكني من مجع البيانـات املفيـدة        والعاملية ملعلومات التكيف بغية تدعيم تدفق       
وأفضل املمارسات وجتميعها حبيث يتسىن ملختلف أصحاب املـصلحة املعنـيني بـالتكيف             

  .االستناد إليها
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وخبصوص الطرائق التشغيلية، اقترح عدد قليل من األطراف أن تقوم جلنة التكيـف               -١٥
وتشمل الطرائق  . سم املناسبة وتعهدها  بوظيفة مركز للمعلومات يتوىل استحداث آليات التقا      

 ،الدعوات إىل اختاذ اإلجراءات الالزمـة     :  ما يلي  األخرى املقترحة لتوليد املعارف وتقامسها    
 وتنظـيم حلقـات العمـل       ، التقارير واملنـشورات    إعداد  وطلب ،وإنشاء بوابات شبكية  

لوجية مبا يتعّين القيام به      وتوصية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنو      ،واجتماعات اخلرباء 
  .من أعمال يف إطار برنامج عمل نريويب

   العمل مع املنظمات واملراكز والشبكاتوتدعيم التآزر تعزيز  -جيم   
أبرز عدد من األطراف، فيما يتعلق بالوظيفة الثالثة، ضرورة إقامة روابط قوية مـع                -١٦

للمزيـد مـن    (ر والتعاون املتباَدل    الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الصلة هبدف دعم التآز       
ويف هذا الصدد، اقترحت أطراف عقد اجتماعات وحلقـات         ). التفاصيل انظر الفصل الرابع   

عمل منتظمة، ووضع برامج عمل مشتركة، وإقامة مشاورات خاصة بأصحاب املـصلحة يف    
 اليت يتعني فيها بلدان وقطاعات خمتلفة، والتوصية، استناداً إىل حتليل أنشطة التكيف، باجملاالت        

  .حتسني التنسيق والتعاون الدوليني

 تقـدمي  مؤمتر األطـراف لـدى       تقدمي املعلومات والتوصيات اليت سينظر فيها       - دال  
  حفز تنفيذ إجراءات التكيف  بشأن سبلتوجيهاته

أشار عدد من األطراف، خبصوص الوظيفة الرابعة للجنة التكيـف، إىل أن اللجنـة                -١٧
 أو أي كيان تشغيلي      للمناخ صندوق األخضر ال بدور تشغيلي فيما يتصل ب     ينبغي أال تضطلع  

لآللية املالية، كأن ُتعىن مبسائل أولويات الصناديق أو األنشطة الواجب متويلها، بل ينبغي أن              
  .تدعم مؤمتر األطراف يف ما يقوم به من عمل

ومات والتوصيات اليت   واقترح بعض األطراف األنشطة التالية يف ما يتصل بتقدمي املعل           -١٨
 مبـا فيهـا التمويـل       ،سينظر فيها مؤمتر األطراف لدى إسداء التوجيه بشأن سبل التنفيـذ          

  :والتكنولوجيا وبناء القدرات
 باالعتمـاد   اجليدةتوليف املعلومات واملعارف املتعلقة مبمارسات التكيف         )أ(  

 يف  ن أن تستند إليه اللجنة مثالً     على املصادر املوجودة، مبا فيها برنامج عمل نريويب، الذي ميك         
 اجليـدة تقدمي توجيهات بشأن كيفية قيام الكيانات التشغيلية بتشجيع تكرار املمارسـات             

  واالرتقاء هبا؛  
القيام بعمليات استعراض حلوافظ مشاريع وبرامج وإجراءات التكيف بغية           )ب(  

 املتبقية، وإسداء املـشورة     حتديد أفضل املمارسات والعرب املستخلصة والثغرات واالحتياجات      
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  يف تكافؤالوتقدمي التوصيات بشأن شروط األهلية وصياغة برامج التكيف وإجراءات التنفيذ و          
  توزيع املوارد؛

وضع مؤشر للقابلية للتأثر باالستناد إىل مدى قابلية كل بلد للتأثر باآلثـار               )ج(  
  . قدمي الدعم إىل البلدان الناميةالضارة النامجة عن تغري املناخ بغية حتديد األولويات يف ت

وإضافة إىل ذلك، اقترحت بعض األطراف األخرى أنشطة تتصل بتقدمي املعلومات              -١٩
  :والتوصيات مباشرة إىل املؤسسات املسؤولة عن توفري وسائل التنفيذ، ومنها ما يلي

ـ  إىل اهلياكل املالية واإلدارية املنشأة يف إطـار          اتتوجيهتقدمي    )أ(    صندوقال
 على ضمان االتساق يف طرائق وسـبل التـصدي      وصندوق التكيف حرصاً  للمناخ  األخضر  

 ملسائل التكيف؛

 وضع شروط أهلية فيما يتعلق بتمويل التكيف؛  )ب(  

بلورة مبادئ توجيهية لصندوق التكيف خبصوص كيفية حتديد املـشاريع            )ج(  
  ذات األولوية؛

  :ا يلي بطرق منها م للمناخصندوق األخضرالدعم   )د(  
تقـدمي  تقييم مقترحات مشاريع التكيف وإبداء تعليقات بعد استعراضها و         '١'

  توصيات لتحسني مقترحات البلدان النامية وتوصيات بشأن التمويل؛
إسداء املشورة بشأن أولويات ختصيص موارد التكيف ونطـاق املـوارد            '٢'

  الالزمة؛
  يف أكثر البلدان تضرراًتوجيه املوارد املالية والتكنولوجية حنو أنشطة التكيف  )ه(  

  .من تغري املناخ
وتشمل الطرائق التشغيلية اليت اقترحها أحد األطراف إعداد تقارير وورقات تقنيـة              -٢٠

  .مركزة

 إلجـراءات النظر يف املعلومات املقدمة من األطراف عن رصدها واستعراضها            -هاء   
مكنة وغري ذلك   التكيف وعن الدعم املقدم واملتلقى واالحتياجات والثغرات امل       

  من املعلومات املفيدة
 يف جتميـع وحتليـل ونـشر        اقترح عدد من األطراف أن تؤدي جلنة التكيف دوراً          -٢١

 إجـراءات املعلومات املقدمة من األطراف وهيئات االتفاقية وبراجمها خبصوص رصد وتقييم           
، ١٦-م أ /١ر   من املقـر   ٣٣ للفقرة   التكيف والدعم واملعلومات املقدمة من األطراف وفقاً      

  :وذلك بطرق منها ما يلي
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رصد االجتاهات والتجارب املتعلقة بالتكيف بغية إبراز اجملاالت اليت ينبغي            )أ(  
 ملؤمتر األطراف أن يضاعف اهتمامه هبا؛ 

استعراض االحتياجات العلمية والتكنولوجية واملبادئ التوجيهيـة قـصرية           )ب(  
  يف تنفيذ إجراءات التكيف؛طويلة األجل وقياس التقدم احملرز/األجل

حتليل الثغرات وتقييم االحتياجات وحتديـد املـسائل ذات األولويـة أو              )ج(  
  ؛يت ميكن إعداد ورقات سياساتية خاصة هباالقطاعات ال

 للتكيف يتضمن مقاييس للخطوات احلامسة بغيـة        "حي"وضع نظام رصد      )د(  
  حتديد مواطن اجلمود والتأخري؛

ييم فعالية إجراءات التكيف إضافة إىل متطلبـات إبـالغ          وضع معايري لتق    )ه(  
 بعد ذلك   ُتعد واليت    مالياً حمددة، تشمل مؤشرات األداء، فيما خيص اجلهات اليت تتلقى دعماً         

   عن فعالية اإلجراء املتخذ وعن الدعم املتلقى؛تقريراً
الية حتليل مدى كفاية املوارد املخصصة للتكيف فيما يتصل باالحتياجات امل           )و(  

  .والتكنولوجية للبلدان النامية
 رأت بعض األطراف أن جلنة التكيف ينبغي أن توصي مـؤمتر            ،وبناء على ما سبق     -٢٢

  . األطراف باختاذ إجراءات من شأهنا تعزيز تنفيذ التكيف

  الروابط مع الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الصلة  - رابعاً  
 أن  ، بوظائفهـا  يف سياق اضطالعها   ،لتكيفأكدت أغلبية األطراف أن على جلنة ا        -٢٣

تعمل عن كثب وتقيم روابط متينة وفعالة مع اهليئات والربامج املنشأة يف إطار االتفاقية ومع               
اجلهات ذات الصلة من خرباء ومؤسسات وأصحاب مصلحة آخرين خارج االتفاقية، حسب 

زيـادة  لتكرار اجلهود و  وأفادت تلك األطراف بأن هذه الروابط ضرورية لتفادي         . االقتضاء
االتساق والتآزر إىل أقصى حد وضمان كفاءة النتائج وفعاليتها وتيسري اتباع هنج فعال إزاء              

  . م باملمارسةالتكيف يقوم على التعلّ

  الروابط يف إطار االتفاقية  -ألف   
 عملها بفعاليـة، أن تقـيم       كيما تؤدي  جلنة التكيف،     على رأت أطراف كثرية أن     -٢٤

الترتيبات املؤسسية األخرى ذات الصلة وأن تعمل عن كثب وعلى حنو منسق مع             صالت مع   
 يف إطار االتفاقية مـن الـيت         واهليئات واملؤسسات القائمة واملنشأة حديثاً      العمل مجيع برامج 
  : يف التكيف، مبا يف ذلك اجلهات التاليةتؤدي دوراً
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  برنامج عمل نريويب؛  )أ(  
 وبرامج عمل التكيف الوطنية وخطـط       ل البلدان منواً  أقب  املعين رباءاخلفريق    )ب(  

 التكيف الوطنية؛

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري            )ج(  
وضع مبادئ توجيهية منقحة خبصوص البالغات الوطنية       بولالتفاقية  املدرجة يف املرفق األول     

  ؛ لالتفاقية واألطراف غري املدرجة فيهفق األولاملقدمة من األطراف املدرجة يف املر
  برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار؛  )د(  
ـ اآللية املالية، مبا يشمل املؤسسات والصناديق ذات الصلة مثل            )ه(   صندوق ال
لمناخ وصندوق التكيف وجملسه واللجنة الدائمة ومرفق البيئة العاملية وصندوق أقل           األخضر ل 
   والصندوق اخلاص بتغري املناخ؛اًالبلدان منو
لتكنولوجيـا ومركـز     املعنية با  آلية التكنولوجيا، مبا يشمل اللجنة التنفيذية       )و(  

  .وشبكة تكنولوجيا املناخ
هلي املتعلـق   ف بناء القدرات وبرنامج عمل نيود     وإضافة إىل ذلك، ذكر أحد األطرا       -٢٥

  .    ملنهجيةالبحث واملراقبة امسألة  من االتفاقية و٦باملادة 
وقال عدد من األطراف إن من املمكن إقامة روابط بني تلك املؤسـسات وجلنـة                 -٢٦

  :تشمل ما يليالتكيف بواسطة جمموعة من الطرائق العامة، 
 تقارير من جمموعـات     تشجيع تدفق املعلومات والتفاعل بسبل منها طلبُ        )أ(  

جيه بشأن اإلجراءات اليت ميكن      التو أخرى خبصوص ما تتخذه من إجراءات للتكيف وتقدميُ       
 مناسباً، حتديد بـرامج     يكوناختاذها لتعزيز التناسق والتكامل، وذلك بطرق تشمل، حيثما         

  وأنشطة مشتركة؛
عقد مشاورات واجتماعات مشتركة وضمان التنسيق املواضيعي املنتظم مع           )ب(  

ؤساء اهليئات املواضيعية   اآلليات واهليئات املعنية األخرى، مبا يف ذلك عقد اجتماع سنوي لر          
، بغية تفادي تكرار اجلهود وضمان  ولرؤسائها املتشاركني يف الرئاسة    األخرى التابعة لالتفاقية  

   مجيع جوانب التكيف احلامسة؛معاجلة
 التكيف يف إطار االتفاقية واقتراح طـرق         تناول مسألة  ترشيدلتقييم طرق     )ج(  

يئات وبنود جداول األعمال اليت ينحصر تركيزها       هلذا الغرض وتدعيم التناسق بني خمتلف اهل      
  يف التكيف أو تتناول عناصر تتعلق بالتكيف؛

تقدمي التوجيهات والتوصيات واملعلومات املفيدة املستمدة من عملـها إىل            )د(  
  . فيهاتنظراهليئات املواضيعية املعنية التابعة لالتفاقية، مبا فيها اآللية املالية، كي 
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ترابط حتقيق ال  أدناه مقترحات حمددة بشأن كيفية       ٤٢ إىل   ٢٨ الفقرات من    وَترُِد يف   -٢٧
  . برامج وهيئات ومؤسسات حمددةوجلنة التكيف بني 

  برنامج عمل نريويب  -١  
أبرز عدد من األطراف أمهية إقامة عالقة متبادلة متينة بني جلنة التكيـف وبرنـامج                 -٢٨

تيسري تبادل املعلومات واملعارف وإشراك أصحاب      عمل نريويب نظراً إىل دور هذا الربنامج يف         
  .املصلحة وحتفيز إجراءات التكيف، وهي عناصر ذات صلة بالكثري من وظائف اللجنة

  :من جهة، ميكن أن يقوم برنامج عمل نريويب مبا يليف  -٢٩
تقدمي إسهامات يف عمل جلنة التكيف باالستناد إىل املعلومات واملعـارف             )أ(  
  اجملمعة؛

  .تقدمي تقارير إىل اللجنة عن أنشطته وتقدمي توصيات بشأن التكيف  )ب(  
  :ومن جهة أخرى، ميكن أن تقوم جلنة التكيف مبا يلي  -٣٠

 منتدى للمناقشات اجلوهرية املتعلقـة باملـسائل العلميـة والتقنيـة           إتاحة  )أ(  
  واالضطالع بدور اآللية التنسيقية لربنامج عمل نريويب؛

ل نريويب بطرق منها تصميم دعواته إىل اختاذ اإلجراءات         توجيه برنامج عم    )ب(  
  الالزمة وخطط عمله احلالية منها واملقبلة، والقيام بأنشطة حمددة ورصدها؛

استعراض املعلومات والتوصيات املقدمة من برنامج عمل نريويب وتقـدمي            )ج(  
مؤمتر األطراف فيمـا  توصيات باختاذ إجراءات أخرى إىل جهات منها اهليئة الفرعية للتنفيذ و       
  يتعلق بُسُبل النهوض بتقدمي املشورة العلمية والدعم التقين إىل األطراف؛

دعم األمانة وإسداء املشورة السديدة إليها يف تنفيذ برنامج عمل نـريويب،              )د(  
وذلك مثالً لدعم تنظيم حلقات عمل وأنشطة أخرى ذات صلة من خالل اإلسهام يف وضع               

  .جتماع وحتديد املشاركني من اخلرباءاالختيار حمور تركيز جدول األعمال ويف ا

  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  -٢  
نظراً إىل تداخل الواليات يف جمال ختطيط وتنفيذ التكيف يف املدى املتوسط والبعيد،               -٣١

ل البلدان  الحظ عدد من األطراف ضرورة ضمان التعاون والتكامل بني فريق اخلرباء املعين بأق            
وعلى سبيل املثال، ميكن أن تضع جلنة التكيف األولويات االسـتراتيجية           . منواً وجلنة التكيف  

والسياسات واملبادئ التوجيهية املتعلقة بأساليب دعم التكيف يف إطار االتفاقيـة، يف حـني              
تكيـف  ميكن أن يقدم فريق اخلرباء دعماً مباشراً وعملياً إىل األطراف عند إعداد أنـشطة ال              

  .وتنفيذها
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ورأى عدد من األطراف أن جتربة فريق اخلرباء الطويلة يف العمل عن كثـب مـع                  -٣٢
األطراف من أقل البلدان منواً ويف إقامة شراكات فعالة مع طائفة واسـعة مـن املنظمـات                 

ويف حـني   . املختصة ميكن أن تكون مثاالً ُيحتذى يف التعاون بني فريق اخلرباء وجلنة التكيف            
 فريق اخلرباء على األطراف من أقل البلدان منواً، ميكن أن ُيطلب إليه، رهناً بتوافر موارد                يركز

  .إضافية، تقدمي دعمه إىل بلدان نامية أخرى تود اعتماد طرائق خطط التكيف الوطنية
النظر يف  : والحظ بعض األطراف أن اهليئتني ميكن أن تتعاونا يف جماالت أخرى منها             -٣٣

قدمة من األطراف وإشراك أصحاب املصلحة وإسداء الدعم الـتقين واملـشورة            املعلومات امل 
  . التقنية إىل فريق اخلرباء

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف               -٣  
  املرفق األول لالتفاقية

خلرباء االستشاري ينبغي أن    الحظ عدد من األطراف أن التعاون والتنسيق مع فريق ا           -٣٤
لجنة، على املسائل املتـصلة بتقيـيم التكيـف         لز، يف سياق الوظيفتني األوىل واخلامسة       يركّ

والقابلية للتأثر وعلى تقدمي ومجع واستعراض املعلومات، مبا فيها تلك الواردة يف البالغـات              
  . الوطنية
ترحت بعض األطراف أن يركز     وسعياً إىل تفادي تكرار اجلهود وتعزيز ترشيدها، اق         -٣٥

فريق اخلرباء االستشاري على تقدمي الدعم بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة والتخفيف، وأن             
 الدعم املقدم فيما يتصل بتقييم التكيف والقابلية للتأثر ضمن األعمال املماثلة املنجزة يف              ُيدَمج

نة التكيف توجيهات أوسـع بـشأن       إطار فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وأن تقدم جل         
  .إبالغ األطراف عن التكيف والقابلية للتأثر

  برنامج العمل املتعلق باخلسائر واألضرار  -٤  
أشارت عدة أطراف إىل أنه ينبغي للجنة التكيف أيضاً أن تضع يف اعتبارها برنامج                -٣٦

 وينبغي، وفقاً . جراءاتالعمل املتعلق باخلسائر واألضرار ونتائجه بغرض التوصية مبزيد من اإل         
 تبـادل   وجـود ألنشطة احملددة اليت سُيشرع يف تنفيذها يف إطار هذا الربنـامج، ضـمان              ل

 التكيـف ونفقاتـه ومعوقاتـه،       االحتياجات العامة يف جمال   للمعلومات واإلرشادات بشأن    
د األطـراف   واقترح أح .  اجلزرية الصغرية النامية   والدولسيما فيما يتعلق بأقل البلدان منواً        ال

أن تشرف جلنة التكيف كذلك على إنشاء آلية دولية من أجل معاجلة اخلـسائر واألضـرار                
  .االجتماعية واالقتصادية والبيئية

  اآللية املالية  -٥  
 أن تقيم روابط وثيقة مع الترتيبـات   ينبغي قال العديد من األطراف إن جلنة التكيف        -٣٧

وتتنوع الروابط املقترحـة بـني      . تدعم إجراءات التكيف  املؤسسية يف إطار اآللية املالية اليت       
  .تشاطُر املعلومات والتنسيق وبني التعاون واملسامهة املباشرة يف عمل املؤسسات كل يف جماهلا
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فيمـا يتعلـق    وإضافة إىل طرائق العمل واألنشطة اليت اقترحها بعـض األطـراف              -٣٨
 األنشطة وطرائق العمل    اقُترحت ،) أعاله ١٩نظر الفقرة   ا (الرابعةالوظيفة  ب اللجنة   باضطالع

 جلنة التكيف يف سياق الروابط اليت جتمعها بترتيبات مؤسسية أخـرى             عمل التالية خبصوص 
  :ذات صلة
املعلومات والنصائح واإلرشـادات    ب وحدات التنفيذ يف اآللية املالية     إبالغ  )أ(  

حتديد األهلية، ومدى مالءمـة      ختصيص املوارد للتكيف، ومعايري      املتعلقة بتكافؤ والتوصيات  
التدابري الرامية إىل سد الثغرات وتلبية      و ،وتنفيذ االلتزام بتوفري املوارد املالية    إجراءات التنفيذ،   

  االحتياجات وإزالة الفوارق؛
ألطراف ولألطراف بشأن الكيفية اليت ينبغي      تقدمي املشورة واإلرشاد ملؤمتر ا      )ب(  

  .أن يدعم هبا متويل البداية السريعة إجراءات التكيف، حسب ما متليه الضرورة
 هيكلياً، بوسـائل منـها      الروابطوعالوةً على ذلك، اقترح بعض األطراف توطيد          -٣٩

يئـة االستـشارية    العضوية املشتركة، كما اقترح قيام جلنة التكيف بدور الفريق التقين أو اهل           
وأشار بعض األطراف إىل     .)٥(سيما الصندوق األخضر للمناخ    ختلف صناديق التكيف، ال   مل

هيئـة استـشارية، أن     / بدورها كفريق تقـين    يف سياق اضطالعها  أنه ينبغي للجنة التكيف،     
  :مبا يلي تقوم

تقدمي املشورة االستراتيجية والعلمية والتقنية بـشأن الـسياسات العامـة             )أ(  
  االستراتيجيات التنفيذية واملشاريع يف إطار الصندوق األخضر للمناخ؛و

تقدمي املشورة والتوصيات التقنية ألغراض االستعراض وتقيـيم مـشاريع            )ب(  
  وبرامج وإجراءات التكيف املطروحة؛

 قاعدة بيانات باملؤسسات والشبكات والعلماء من األفـراد الـذين           تعهد  )ج(  
  .ملشورة الضرورية جمللس إدارة الصندوق األخضر للمناخميكنهم تقدمي اخلربة وا

 عضوية   اعتماد  إمكانية  إىل  بعض األطراف  أشارأّما فيما خيص اللجنة الدائمة، فقد         -٤٠
مشتركة وإمكانية طلب جلنة التكيف معلومات ومسامهات من اللجنة الدائمـة ألغـراض             

  .تفاقية من اال٤ من املادة ٤االستعراض وضمان االمتثال للفقرة 
  
  

__________ 

جتدر اإلشارة إىل أنه، وفقاً لالختصاصات املتعلقة بتصميم الصندوق األخضر للمناخ الـواردة يف التـذييل                 )٥(
، قرر مؤمتر األطراف أن تصوغ اللجنة االنتقالية وثائق تنفيذية تتناول عدة أمور         ١٦-م أ /١ن املقرر   الثالث م 

 اهليئات املواضيعية ذات الصلة      خالل منها آليات ضمان توفري اخلربة واملشورة التقنية املناسبة، مبا يف ذلك من           
 .ة عشرة السابعدورتهاملنشأة مبوجب االتفاقية، وأن توصي مبوافقته عليها خالل 
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  آلية التكنولوجيا   -٦  
ينبغي تشجيع التعاون بني جلنة التكيف وآلية التكنولوجيا، حسب ما قالتـه عـدة                -٤١

  .أطراف، وذلك بغية حتسني تطوير ونقل تكنولوجيات التكيف
  : يف هذا الصدد إىل أنه ميكن للجنة التكيف أن تقوم مبا يليوأُشَري  -٤٢

   املعلومات بشأن نقل تكنولوجيات التكيف؛ إطار عمل لتبادلإتاحة  )أ(  
بشأن بلـورة وسـائل    )٦(للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياتقدمي املشورة     )ب(  

ـ أفضل لتحسني البحث يف جمال تكنولوجيات التكيف وتطوير تلك التكنولوجيات و     ها عرض
  ؛ونشرها والترويج هلا ونقلها

تقييم االحتياجات من   ب فيما يتصل ف   معلومات وإرشادات تفيد التكي    إتاحة  )ج(  
  ؛هباالتكنولوجيا وخطط العمل وخرائط الطريق املتعلقة 

اّتباع اإلرشادات واإلجراءات واملشورة اليت تقـدمها آليـة التكنولوجيـا             )د(  
  تقييم التكنولوجيات املستخدمة يف مشاريع التكيف؛و  دراسةألغراض
تعلقة بالتكنولوجيات املستخدمة يف    تقدمي توصيات بشأن تدابري التمكني امل       )ه(  

 ةالتكيف بناًء على مدخالت كل من اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركـز وشـبك             
  .تكنولوجيا املناخ

  خارج إطار االتفاقيةالروابط   -باء   
 مبوجب االتفاقية، اقترح العديـد       القائمة ؤسسيةاملترتيبات  ال ب ربط اللجنة إىل جانب     -٤٣

راف أن تستفيد جلنة التكيف من اخلربة الواسعة اليت تتمتع هبا جهات فاعلة معنيـة               من األط 
  :ويشمل ذلك ما يلي. تبذهلاعلى الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ومن اجلهود اليت 

علـى  ربامج  النظمات و امل غريها من دولية و الكومية  احلربامج  النظمات و امل  )أ(  
  ؛)٧(الصعيد الدويل

__________ 

، أن حتدد اللجنة التنفيذية     ١٦-م أ /١ من مقرره    ١٢٥جتدر اإلشارة إىل أن مؤمتر األطراف قرر، يف الفقرة           )٦(
املعنية بالتكنولوجيا طرائق وإجراءات عملها مع مراعاة احلاجة إىل حتقيق االتساق والتفاعل مع الترتيبـات               

خارج إطارها؛ وسينظر مؤمتر األطراف يف تلك الطرائـق         املؤسسية األخرى ذات الصلة يف إطار االتفاقية و       
 .واإلجراءات أثناء دورته السابعة عشرة

اإلطار العاملي للخـدمات    مبا يف ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، و            )٧(
الصندوق الـدويل للتنميـة   والية الدولية، ، واملنظمات امل  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ     املناخية، و 
 قابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف        جمال والربامج العلمية الدولية من قبيل برنامج األحباث يف       ،  الزراعية

اتفاقية األمم  و،  امللحق هبا  إطار عمل هيوغو   و االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث    ، و )PRO-VIA(معه  
ربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنـامج      ، ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة ك      ة التصحر املتحدة ملكافح 

 .األمم املتحدة للبيئة
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  وطنية؛القليمية واإلتكيُّف الو وكاالت أو حماور مراكز أ  )ب(  
  قائمة خرباء االتفاقية واملنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب؛  )ج(  
  اجلامعات ومراكز األحباث؛  )د(  
، ومجاعات الـشعوب األصـلية،      يةنظمات اجملتمع املاجملتمع املدين، مبا فيه       )ه(  

  ون الطفل والشبيبة؛واملنظمات املهتمة باملسائل اجلنسانية وبشؤ
  .القطاع اخلاص  )و(  

 تعزز تشاطر املعلومات واملعارف     ينبغي أن وقال بعض األطراف إن الروابط املقترحة         -٤٤
 ُيستنار به يف عمليات التكيف اليت جتري خارج إطار االتفاقية وأن تيسر             مباوالتجارب املفيدة   

  .حتديد الفرص والسبل للتغلب على عوائق التكيف
يما خيص األنشطة، اقترح بعض األطراف أن تستعرض جلنـة التكيـف وتقـّيم              وف  -٤٥
تقوم به اجلهات الفاعلة خارج نطاق االتفاقية بشأن التكيف بغية الوقوف على الثغـرات               ما

واجملاالت ذات األولوية اليت سيساعد حتسني التواصل والتنسيق فيها على إطالق إجـراءات             
وقال بعض األطراف إنه ينبغي للجنة      . ى من املوارد املتاحة   معّززة وعلى حتقيق استفادة قصو    

  : ال سيماكذلك أن تنظر يف تقدمي اإلرشاد واملشورة من خالل مؤمتر األطراف
 الروابط مـع الترتيبـات املؤسـسية         يف تقوية   االتفاقية إسهام يةبشأن كيف   )أ(  
  بينها؛ وفيما

 بشأن استعراض   ،ن القنوات للمؤسسات املالية املتعددة األطراف وغريها م       )ب(  
  وتقييم مشاريع التكيف اليت ُنفذت وبشأن الثغرات واالحتياجات املتبقية؛

 الوسائل الكفيلة بتقويتـها     بشأن أمور منها  للمراكز والشبكات اإلقليمية،      )ج(  
  .سبل تعزيز التعاون من أجل زيادة نشر املعارف وتنفيذ إجراءات التكيفو

 الطرائق واإلجراءات التنفيذية للترابط مـع الترتيبـات         والحظ بعض األطراف أن     -٤٦
ينبغـي أن   و جزءاً من تصميم جلنة التكيـف        يتعني أن تكون   املؤسسية خارج إطار االتفاقية   

  :تشتمل على
  ُنظم لتشجيع أوجه التآزر يف تنفيذ االتفاقات املتعددة األطراف؛  )أ(  
ورة مباشرة، من قبيل برامج     آليات لتشجيع إشراك اخلرباء يف هذا اجملال بص         )ب(  

القادة، أو العضوية   /العمل املشتركة، أو االجتماعات املشتركة، أو اجتماعات رؤساء اللجان        
  .املشتركة
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  واإلدارةطرائق وإجراءات التنظيم   -خامساً  
 اخلاصة بلجنـة التكيـف   واإلدارةقال بعض األطراف إن طرائق وإجراءات التنظيم       -٤٧

 والشفافية اللذين تشترك فيهما مجيع املؤسـسات        ة الرشيد اإلدارةمبدأي  على  ينبغي أن تقوم    
 عمليات تتـسم بالكفـاءة      أن تتالءم مع   ينبغي   ، كما واآلليات املتفق عليها مبوجب االتفاقية    

  .والفعالية

   واإلبالغ واملسؤولياتاإلدارة  -ألف   
اف وتوجيـه  حتت إشـر  أن تعمل    ينبغي  جلنة التكيف   األطراف أن  ية أغلب تالحظ  -٤٨

 مسؤولية كاملة، ألن الغرض من إنشائها هو زيادة أمامهكون مسؤولة أن تمؤمتر األطراف و
 عملية االتفاقية بكاملها وألن نطـاق       سياق التناسق يف تنفيذ العمل املعزز املتعلق بالتكيف يف       

ية للمـشورة    من وظائف اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرع       كالًّوظائفها املتفق عليها يشمل     
  .العلمية والتكنولوجية

ويف هذا الصدد، الحظت عدة أطراف أن مؤمتر األطراف يـضطلع باملـسؤوليات               -٤٩
  :فالتالية فيما يتعلق بلجنة التكّي

  تقرير السياسات العامة للجنة التكيف؛  )أ(  
حتديد اختصاصات جلنة التكيف حبيث تكون على قدر كاف من االتساع             )ب(  

 وفق مـا تـنص عليـه      تياجات والشواغل اخلاصة للبلدان النامية األطراف       لكي تشمل االح  
   من االتفاقية؛٤ من املادة ٨ الفقرة

 إىل جلنة التكيف واملؤسسات     املسندةواليات وسلطات اختاذ القرار     الحتديد    )ج(  
اً، ، وكذلك توضيح طبيعة عالقاهتا مبؤمتر األطراف احملددة سـلف     اً واضح معها حتديداً املتفاعلة  

ومن مث احملافظة على دور مؤمتر األطراف بصفته هيئة القرار الرئيسة يف االتفاقيـة وضـمان                
  ؛ املؤسسات عملاتساق

االستفادة من مشورة وتوصيات جلنة التكيف عند وضع اإلرشادات بغرض            )د(  
  .اليةتقدميها لألطراف وللمؤسسات واآلليات املسؤولة أمام مؤمتر األطراف، مبا فيها اآللية امل

ومع أن أغلبية األطراف تعترب جلنة التكيف هيئة منشأة مبوجب االتفاقية، فإن عـدداً       -٥٠
وينبغـي هلـا،    .  من االتفاقية  ٧من املادة   ) ط(٢قليالً منها يعتربها هيئة فرعية عمالً بالفقرة        

ـ              ي أن  بصفتها هيئة فرعية، أن تّتبع الطرائق واإلجراءات اخلاصة باهليئات الفرعية كمـا ينبغ
  .تكون عضويتها مفتوحة أمام مجيع األطراف وأن تعقد اجتماعاهتا يف جلسات عامة

وختتلف آراء األطراف بشأن اهليئة اليت ينبغي للجنة التكيف أن ترفع إليها التقـارير                -٥١
. عن أنشطتها وعن التقدم املرحلي الذي حتققه يف تنفيذ برنامج عملـها وتوصـياهتا              بانتظام
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طراف يدعم رفع التقارير مباشرةً إىل مؤمتر األطراف سنوياً يف حني أن أطرافاً             فالعديد من األ  
أخرى تفضل رفع التقارير دورياً من خالل اهليئات الفرعية التابعة ملؤمتر األطـراف أو رفـع      

  .التقارير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ
شـأنه أن حيقـق     ويرى بعض األطراف أن رفع التقارير إىل اهليئات الفرعية مـن              -٥٢

  :التالية الفوائد
مـؤمتر األطـراف،   و خمتلف الترتيبات املؤسسية     قنوات اإلبالغ بني  توحيد    )أ(  

  وهو ما سيضمن االتساق والكفاءة؛
دراسة مجيع املسائل املهمة بالنسبة لألطراف دراسـة مستفيـضة، وهـو              )ب(  

  سيؤدي إىل حتقيق تكامل أفضل وإىل تنسيق داخلي؛ ما
 اهليئات  ، مبا أن  القدر الضروري من املرونة واستمرار تدفق املعلومات      حتقيق    )ج(  
   اجتماعاهتا مرتني يف السنة؛ تعقدالفرعية

الستفادة من سلطة اهليئات املوجودة؛ أي أن اهليئات الفرعية تستفيد مـن            ا  )د(  
ر تقارير جلنة التكيف يف صياغة استنتاجاهتا اليت ميكن عندئذ إدراجهـا يف مقـررات مـؤمت               

  .األطراف
، إضافة إىل التقارير الدورية،     والحظت عدة أطراف أنه ينبغي للجنة التكيف أن تعدّ          -٥٣

كي يـستنري هبـا مـؤمتر       التكيف ةوأخرى تصدر مرتني يف السنة تعرِض حال      /تقارير سنوية 
األطراف يف مداوالته، مستفيدةً يف ذلك من املعلومات اليت تقدمها األطـراف يف بالغاهتـا               

ية ومن تلك الواردة يف تقارير املنظمات ذات الصلة ويف نتائج حلقات العمل وغري ذلك        الوطن
وميكن أن تتنـاول  .  برنامج عمل نريويب  ، مبا يف ذلك   من األنشطة اليت تنظَّم يف إطار االتفاقية      

تلك التقارير التجارب، والدروس املستفادة، والثغرات واالحتياجات، واجملاالت اليت تستدعي      
  .اً من االهتمام، والتوصيات، مبا فيها تلك املتعلقة بإمكانيات تعزيز التعاون بني األطرافمزيد
وحسب العديد من األطراف، ينبغي للجنة التكيف، يف تقاريرها، أن تعرض علـى               -٥٤

نظر مؤمتر األطراف توصيات تتناول أموراً منها النتائج اليت تتوصل إليها أثناء أداء وظائفهـا               
، واإلجراءات اليت ينبغي للهيئة الفرعية للتنفيـذ        )أنظر الفصلني ثالثاً ورابعاً   (شطتها  وتنفيذ أن 

ويف حـني أن عـدة أطـراف        . وللهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تتخذها      
اقترحت أن تطلب اللجنة إىل اهليئات الفرعية القيام ببعض األنشطة عند اإلمكـان، قالـت               

بغي للجنة أن تستجيب لواليات وطلبات اهليئات الفرعية وأن تقدم هلـا            أطراف أخرى إنه ين   
  .، عند الطلباألساسيةبشأن املسائل املتصلة بوظائفها  املشورة

واستفاض العديد من األطراف يف احلديث عن األنشطة اليت ميكن أن تضطلع هبـا                -٥٥
، وعن األنشطة اليت    باً ملوافقته ىل مؤمتر األطراف طل    تقدَّم تقارير عنها إ    على أن جلنة التكيف،   
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ميكن تفويض تنفيذها إىل اللجنة الختاذ قرارات بشأهنا وتقدمي تقارير عنها الحقاً إىل مـؤمتر               
  . هيئات أخرى يف إطار االتفاقيةعلى غراراألطراف ألغراض تشاطُر املعلومات فقط، 

طـراف أو موافقتـه    األنشطة اليت تستلزم اعتمادها من ِقبل مؤمتر األ  على صعيد أما    -٥٦
أن تراعي مشروع النظام الداخلي ملؤمتر      ينبغي  للجنة  اعليها، فقد قال العديد من األطراف إن        

األطراف، حسب االقتضاء، أو إجراءات التنفيذ العادية أو النظام الـداخلي الـذي يبـّين               
 عملياهتـا   تعزيز، إىل جانب الطرائق واإلجراءات الرامية إىل        واالتصالإجراءات صنع القرار    

  .على أمثل حنو، مبا يف ذلك آليات الرصد والتقييم
وفيما خيص األنشطة اليت ال تتطلب سوى تشاطُر املعلومات، ينبغي للجنة التكيف،              -٥٧

 خبطـط   اً متوسط املدى مرفَق   اً استراتيجي ج عملٍ حسب العديد من األطراف، أن تضع برنامَ      
املوارد املطلوبة ووسائل قيـاس األداء       وأ وظائفهاا  سنوية تبّين الكيفية اليت ستنفَّذ هب      )٨(عمل

  .والتأثريات
وإضافة إىل ذلك، اقترح العديد من األطراف أن تنشئ جلنة التكيف جلاناً فرعية وأن                -٥٨

 أفرقة خرباء أو جمموعات استشارية مواضيعية أو أفرقة عمل خمصصة تركّز على مهام              تشكل
وميكن أن تركز تلك األفرقة الفرعيـة       . فها وحتقيق أهدافها  بعينها، ملساعدهتا يف القيام بوظائ    

على أمور كتمويل التكيف، وتكنولوجيات التكيف، وإنشاء آلية لتقاُسم املخاطر قائمة على            
  .التأمني، ونشر املعلومات

   اللجنةتشكيل  -باء   
  وبشأن اخلـربة الـيت      اللجنة  عضوية حتديدقّدمت أغلبية األطراف اقتراحات بشأن        -٥٩

  .وُمدد الواليات وكذلك بشأن جوانب أخرى كاالنتخابات ؤهاينبغي أن يتمتع هبا أعضا

  لون لألطرافاألعضاء املمثِّ  -١  
 متثيل حر ونزيه ومتوازن ميثِّل جمموع األطراف علـى حنـو            إىل مجيع األطراف    دعا  -٦٠

 يـضمن  وحسب العديد من األطراف، ينبغي أن     . يتسق مع باقي مؤسسات وآليات االتفاقية     
 توازناً مناسباً بـني خمتلـف األقـاليم واملنـاطق دون اإلقليميـة      وعضويتها تشكيل اللجنة 

 اعترافاً بأمهية التكيف وبطابعـه      جيسِّداواجملموعات واالهتمامات واملواضيع، كما ينبغي أن       
الـة  أن يتيحا حتقيق نتـائج فع     والعاجل، خاصة بالنسبة للبلدان النامية شديدة القابلية للتأثر،         

  .ومثمرة

__________ 

أن تكون مـسؤولة    و خطط عمل جلنة التكيف      أن اهليئات الفرعية ينبغي أن توافق على      يرى أحد األطراف     )٨(
 .أيضاً عن اختصاصات اللجنة
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وحىت تؤدي جلنة التكيف وظيفتها بكفاءة وفعالية، اقترحت عدة  أطراف أن تتألف               -٦١
ومع أن بعض األطراف مل يقترح عدداً حمـدداً مـن           . اللجنة من عدد قليل نسبياً من اخلرباء      

وشددت عـدة   .  عضواً ٦٠ و ١١تراوح بني   ي  من البعض اآلخر    املقترح العدداألعضاء، فإن   
 أغلبية من األعضاء متثل البلدان النامية األطراف بسبب         تضم ينبغي أن     اللجنة ى أن أعضاء عل 

التنوع الذي يطبع ظروفها الوطنية وألن تلك البلدان النامية األطراف هي أكثر من يعاين من               
ومن ناحية أخـرى،    . اآلثار الضارة لتغري املناخ ولديها بالتايل أكرب االحتياجات إىل التكيف         

طراف أخرى أن يتساوى عدد األعضاء من البلدان النامية األطراف وعدد األعضاء            اقترحت أ 
 والـدول ويف ضوء قابلية أقل البلدان منواً للتأثر بوجه خاص،          . من البلدان املتقدمة األطراف   

 ودعـا . اجلزرية الصغرية النامية بالتحديد، اقترحت عدة بلدان عضوية بالتعيني لتلك البلدان          
حتقيق توازن جنساين بني األعضاء وفقاً ملا يـنص         إىل  طراف، إضافة إىل ذلك،     العديد من األ  

  .ويعرض اجلدول التايل خمتلف االقتراحات بشأن العضوية. ٧-م أ/٣٦عليه املقرر 

  )أ(االقتراحات بشأن عضوية جلنة التكيف    

  اخليار املقترح حسب عدد األطراف
  اجملموعة اإلقليمية/األطراف جمموعة

بعض 
  افاألطر

بعض 
 األطراف

بعض 
 األطراف

بعض 
 األطراف

القليل من 
 األطراف

القليل من 
  ١  ١  ١  ١  ١  ١  ١  األطراف

    ٦  ٨  ٤    ٤  ٢  ٤      ٩  ٩  ٢  األطراف املدرجة يف املرفق األول
            ٤  ٢  ٤          ٢ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

  ٢٥        ١٠          ٩-٦        البلدان املتقدمة
  ٣٠                  ٩-٦        البلدان النامية

  ٥                          االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية
    ٤  ٥  ٢  ٥  ٢  ٣  ٤  ٤    )ب(٥  ٣  ٢  أفريقيا
    ٤  ٤  ٢  ٤  ٢  ٣  ٤  ٤    )ب(٥  ٣  ٢  آسيا

جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة 
  البحر الكارييب

    ٤  ٣  ٢  ٤  ٢  ٣  ٤  ٤    )ب(٥  ٣  ٢

            ٢  ٣  ٤  ٤        ٢  أوروبا الشرقية
 دول أوروبا الغربية ودول جمموعة
  أخرى

٢  ٣  ٤  ٤        ٢            

    ١  ٢    )ج(٥  ١  ١  ٢        ١  ١  أقل البلدان منواً
    ١  ٢  ١  ٤  ١  ١  ٢        ١  ١  الدول اجلزرية الصغرية النامية

  ٦٠  ٢٠ ٢٤ ١١ ٣٢  ٢٠ ٢١  ٣٢  ١٨٢٠-١٢  ٢٤  ٢٠  ١٦  اجملموع

  . حمدودةجتدر اإلشارة إىل أن بعض األطراف اقترح أن تكون العضوية غري  )أ(
  .ينبغي أن تشمل عضواً واحداً على األقل من بني أقل البلدان منواً  )ب(
الفرنـسية   ينبغي أن تشمل أعضاء من األطراف من أقل البلدان منواً يتكلمـون اإلنكليزيـة أو                )ج(

  .الربتغالية أو
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   اختيارهمومعايري األعضاءمؤهالت     
كيف، أكّدت األطراف ضـرورة التـشديد       إىل جلنة الت   املسندةبالنظر إىل الوظائف      -٦٢

  مـسألة  وذكر العديد من األطراف   . بوجه خاص على متتع األعضاء يف جلنة التكيف باخلربة        
 تقنية وسياسية وقانونية واجتماعية ومالية يف جمال        ومعارف ودراية  خربة    مبا يكفي يف   التمتع
  . العضويةحتديدعايري أساسية يف  تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه بوصفها متأثري
ومن جماالت اخلربة احملددة اليت طالبت هبا عدة أطراف اخلربة يف النمذجة واألحباث؛               -٦٣

وضـع سياسـات    و والقابلية للتأثر واملخاطر؛ واحلد من خطـر الكـوارث؛           التأثريوتقييم  
ة ويف خمتلـف    ف وحتديد أولوياهتا وتنفيذها ودعمها على خمتلف األصـعد        تكّيالوإجراءات  

وينبغي لألعضاء، عالوةً على ذلك، أن يكونوا ُمدركني ألبعاد         . القطاعات؛ والتعاون اإلمنائي  
ف املختلفة االجتماعية واالقتصادية واإليكولوجية، مبا فيها اجلوانب اجلنسانية وما يتعلق           التكّي

 تيسريية متكّنهم   واقترح أحد األطراف أن يتمتع األعضاء مبهارات      . منها باألرياف واحلواضر  
  .من تشاطُر املعلومات وتقدمي توصيات واستعراض ما ُيحَرز من تقدم

وختاماً، ينبغي لألعضاء، مثلما أشارت إىل ذلك أغلبية األطراف، أن يؤّدوا أعماهلم              -٦٤
بصفتهم الشخصية كخرباء وأن يلتزموا بأقصى معايري االستقاللية والرتاهـة والكفـاءة وأن             

  . النظام الداخلي للجنةيلتزموا بأحكام

  انتخاب األعضاء    
اتفق مجيع األطراف على أن يرشَّح كل عضو من ِقبل جمموعته أو جمموعة البلـدان                 -٦٥

  .اليت ينتمي إليها وأن ينتخبه مؤمتر األطراف بعد ذلك ليصبح عضواً يف اللجنة

  مدة الوالية    
سنتني مع إمكانية أن يشغل األعضاء       يف   مدة الوالية  أغلبية األطراف أن حتدَّد      ُتفضِّل  -٦٦

مناصبهم لفترتني متتاليتني كحد أقصى، وذلك على الرغم من أن أطرافاً عدة اقترحت مـدة               
 العضوية، حيث ُينتخب نصف عـدد       مدةواقترح بعض األطراف التدرج يف      . ثالث سنوات 

. السـتمرارية توخياً ل وذلك  ،  ، والنصف اآلخر ملدة سنتني    األعضاء بدايةً ملدة ثالث سنوات    
  .وبعد ذلك، ينتخب مؤمتر األطراف األعضاء ملدة سنتني

 يف احلالـة  أومن أعضاء جلنة التكيف  عضو ة استقالواقترح بعض األطراف يف حالة     -٦٧
تطلب ، أن هبااملرتبطة هام امل أو أداء    إكمال مدة واليته   ، ألي سبب آخر   ، فيها تعذر عليه اليت ي 

خلالفتـه  عضواً آخر    البلدان اليت كانت قد رشحته أن ترشح         إىل جمموعة األطراف أو   اللجنة  
ويستمر .  مع مراعاة اقتراب موعد الدورة املقبلة ملؤمتر األطراف        ، واليته  املتبقية من  فترةطيلة ال 

   .األعضاء يف شغل مناصبهم إىل أن ُينتخب خلَفهم أو يتم استبداهلم
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كل عضوٍ عـضٌو    مقابل   يعيَّن   ولضمان استمرار العملية، اقترحت عدة أطراف أن        -٦٨
 وأن تتاح لألعضاء املناوبني الفرصة      األطرافمناوب من نفس اجملموعة اإلقليمية أو جمموعة        

.  مضاعفة العضوية يف واقـع األمـر       وهو ما يعين  نفسها حلضور اجتماعات جلنة التكيف،      
حملـددة  وأوصت عدة أطراف كذلك بأن يشغل األعضاء املناوبون مناصبهم لنفس الفتـرة ا            

لألعضاء وبأن ال ُتحسب الفترات اليت يشغل فيها عضو من األعضاء منصب عضو منـاوِب               
  .على أهنا فترة عضوية يف اللجنة

  ين ميثلون أصحاب مصلحة من غري األطرافاألعضاء الذ  -٢  
 لكي تعمل جلنة التكيف بكفاءة وفعالية، اقترح العديد من األطـراف أن تـستفيد               -٦٩

أصحاب املصلحة ذوي الصلة من غري األطراف، مبن فيهم أولئـك الـذين              من خربة    اللجنة
 ترد األمثلـة يف   (ف ويتمتعون باخلربة واحلنكة يف هذا اجملال         بنشاط يف عملية التكيّ    يشاركون

واقترحت أطراف وسائل خمتلفة إلشراك أصحاب املصلحة من ). الرابعمن الفصل " باء"اجلزء 
مثالً، اقترح أحد ( أعضاء ميثلون منظمات مراِقبة لدى اللجنة غري األطراف ومن بينها انتخاب   

أو دعوُتهم عند احلاجة للمشاركة     ) األطراف انتخاب ستة أعضاء استشاريني غري حكوميني      
يف املداوالت اليت تتناول بنوداً حمدَّدة يف جـدول األعمـال أو يف اجتماعـات مواضـيعية                 

  .إقليمية بعينها أو

  رئاسة اللجنة  -جيم   
علـى رئاسـة    ) نائب رئـيس  /رئيس( بالتناوب   من األطراف رئاسةً  يفضل العديد     -٧٠

واقترحوا أن تنتخب اللجنة سنوياً من بني أعضائها رئيـساً          ). رئيسان متشاركان (بالتقاسم  
يكون أحدمها من بني األطراف املدرجة يف املرفق األول ويكون الثـاين مـن              ونائباً للرئيس   

، وأن يتناوب على منصيب الرئيس ونائبه سنوياً عـضو           املرفق األول  األطراف غري املدرجة يف   
.  من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول    آخربني األطراف املدرجة يف املرفق األول و      من  

 إالّ كل سنتني مبا يتماشى ومدة دورة        رئاسة اللجنة تغري  تواقترح عدد قليل من األطراف أالّ       
دَّدة يف سنتني، بينما اقترح أحد األطراف دعوة رؤسـاء اهليئـات            برنامج العمل املقترحة احمل   

  .الفرعية لترؤس جلنة التكيف عوض أن يكون الرئيس من بني أعضائها

  االجتماعات وتصريف األعمال والوثائق  -دال   
عيـد انتخـاب    عقد االجتماع األول للجنة التكيـف بُ      ُي أن أغلبية األطراف    ارتأت  -٧١

 جلنة التكيف   وأبرزت عدة أطراف أن   . للجنة اجتماعاهتا مرتني يف السنة    أن تعقد ا  وأعضائها  
أن حتتفظ باملرونة الكافية لتغيري عدد االجتماعات وفق ما متليه احتياجاهتا وقدرهتا على             ينبغي  
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ميكن أن يكون  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًوأشار أحد األطراف إىل أن     . أداء وظائفها 
  . ترتيبات اجتماعاته وتواترهاصيداً للجنة التكيف فيما خيمنوذجاً مف

أّما فيما يتعلق جبدول األعمال، فقد اقترح بعض األعضاء أن يعّده الرئيس ونائبه أو                -٧٢
، وأن يطلبا لذلك الغرض مسامهات أعضاء اللجنة اآلخرين وأن يتشاورا           الرئيسان املتشاركان 

 واقترح عدد قليل من األطراف أن تعمِّم األمانة         .مع األطراف وغريها من أصحاب املصلحة     
 الوثائق املوضوعية ذات الصلة، على مجيع أعضاء اللجنة         إىل جانب جدول األعمال املؤقت،    

 االتصال اخلاصة باالتفاقية قبل شهر على األقل من موعد انعقاد االجتماع            وجهاتواملراقبني  
. من موعـد االجتمـاع      على األقل  قبل أسبوعني حىت يتسىن هلم تقدمي تعليقاهتم إىل ممثِّليهم        
ألطراف غري األعضاء يف اللجنة فرصة طلب إدراج        لواقترح عدد قليل من األطراف أن ُتتاح        

بنود معّينة يف جدول األعمال واملشاركة يف االجتماع بصفة مراقبني نشيطني أثناء مناقشة بند       
  .من اقتراحهم

 اقترحت عدة  أطراف أن يقترن عقد اجتماعات         وألغراض الكفاءة وفعالية الكلفة،     -٧٣
االجتماعات يف البلـد الـذي      ويفترض عموماً أن ُتعقد     . اللجنة باجتماعات اهليئات الفرعية   

 مؤمتر األطراف أو دورات اهليئات الفرعية يف بلد         ُتعقد دورة  عندما   ما عدا  مقر األمانة    يضم
  .آخر، ويف تلك احلالة جتتمع اللجنة يف ذلك البلد

وفيما يتعلق باكتمال النصاب لعقد االجتماعات، طرحت األطـراف آراء خمتلفـة              -٧٤
وثلـثني مـن      بني أغلبية بسيطة من األعضاء احلاضرين يف االجتمـاع         تتراوح األغلبية فيها  

األعضاء على األقل ميثلون أغلبية من األعضاء من بني األطراف املدرجـة يف املرفـق األول                
  . بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األولوأغلبية من األعضاء من

واقترح أحد األطراف أن يعّد رئيس اللجنة مشروع تقرير بعد كل اجتمـاع وأن                -٧٥
أو التعليق عليه وأن يضع ذلك التقرير يف صيغته النهائيـة           /يعمِّمه على األعضاء الستعراضه و    

  .مراعياً تلك االعتبارات
 اجتماعات اللجنة بصفة حضوريكون باب بغي أن وحسب رأي أغلبية األطراف، ين     -٧٦

 .قرر اللجنة خالف ذلك   ما مل ت   دين املعتمَ مراقب مفتوحاً أمام مجيع األطراف وكافة املراقبني      
دين واخلرباء يف مناقـشات      مشاركة األطراف غري األعضاء واملراقبني املعتمَ      تتاحوينبغي أن   

  . لدعوهتا أو تلبيةًعد موافقتهااللجنة ب
وإضافة إىل االجتماعات العادية وجهاً لوجه، اقترح بعض األطراف أن تبحث جلنة              -٧٧

 وسائل مبتكرة لتصريف أعماهلا تتيح أفضل استفادة ممكنة من مواردهـا،            استخدامالتكيف  
كالتداول عن طريق الفيديو واملراسالت اإللكترونية، كلّما كان ذلك مناسباً، أو أن تفوض             

  .حلقات العمل اإلقليمية اليت يشارك فيها خرباء التكيفبعضاً من أعماهلا إىل 
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ويف حني اقترح أحد األطراف أن تكون اإلنكليزية لغة العمل املعتمـدة يف جلنـة                 -٧٨
 القـرارات التكيف، شددت عدة أطراف على أنه جتب ترمجة نتاج عمل اللجنة، مبا يف ذلك               

  .املتحدة الست الرمسية أثناء اجتماعاهتا، إىل مجيع لغات األمم تتخذهااليت 
 االجتماعـات    والشفافية، اقترح بعض األطراف أن ُتَبثّ      اإلشراكوتوخياً ملزيد من      -٧٩

عرب اإلنترنت ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك وأن تتاح وثائق وتقارير االجتماعات للعموم من 
  .خالل موقع اتفاقية تغري املناخ على شبكة اإلنترنت

  اختاذ القرارات  -هاء   
  بتوافـق آراء األعـضاء املمـثلني       القراراتطلبت أغلبية األطراف أن ُتعتمد مجيع         -٨٠

 ،على أنه غيـاب االعتـراض  ينبغي أن ُيفهم   توافق اآلراء    وبّين أحد األطراف أن   . لألطراف
  .وليس اإلمجاع

 اقترح إىل اتفاق،    ُيتوصَّل توافق يف اآلراء ومل      لتحقيقد مجيع اجلهود    استنفويف حال ا    -٨١
 عـن طريـق اتبـاع أحـد         القـرارات بعض األطراف أن يعتمد األعضاء ممثلو األطراف        

  :التالية اإلجراءات
بأغلبية بسيطة من األعضاء احلاضرين واملصوِّتني، على أساس صوت واحد            )أ(  

  لكل عضو، على أن ُيحسب صوت الرئيس مضاعفاً يف حال تعادل األصوات؛
صوت واحـد    أساس على واملصوِّتني، ناألعضاء احلاضري  ثلثي بأغلبية  )ب(  

  لكل عضو؛
صوت  أساس على ،تنيواملصوِّ احلاضرين األعضاء أرباع ثالثة بأغلبية  )ج(  

  واحد لكل عضو؛
  .باّتباع إجراء آخر للتصويت تقرره اللجنة  )د(  

واقُترح أن تتاح للعضو إمكانية أن يعرض، يف رسالة عادية أو إلكترونية، نقل صوته                -٨٢
 اليت ينتمي إليهـا إذا كـان        األطرافو آخر من نفس جمموعته اإلقليمية أو جمموعة         إىل عض 

  .سيغيب عن االجتماع

  األمانة وامليزانية  - واو  
 جلنـة   ، أشارت أغلبية األطراف إىل أن     ١٦-م أ /١ من املقرر    ٣٥متاشياً مع الفقرة      -٨٣

ويف هذا الشأن،   . قتضاء ينبغي أن حتظى بدعم األمانة كلّما احتاجت إليه وحسب اال          التكيف
ـ            إىل األمـني التنفيـذي      وادعا بعض األطراف إىل إنشاء وحدة مكرَّسة داخل األمانة وطلب

موظفني وخدمات يف حدود املـوارد        مبا يلزم من   التفاقية تغري املناخ أن يرتب لتزويد اللجنة      
  .املتوفرة



FCCC/AWGLCA/2011/3 

GE.11-60678 26 

التكيـف ووِفـق    وحسب رأي بعض األطراف، ينبغي لألمانة، بصفتها أمانة جلنة            -٨٤
إرشادات وتوجيهات اللجنة، أن تكون مسؤولة عن تسيري األعمال اليومية للجنة وأن تؤدي             

  :الوظائف التالية دعماً وتيسرياً لعمل اللجنة
  اختاذ الترتيبات لعقد اجتماعات اللجنة؛  )أ(  
تقدمي املساعدة والدعم لعمل اللجنة من خالل القيام بأعمال الـسكرتارية             )ب(  
 ويف التحـضري    )بعملـهما  (يف القيـام بعملـه    )  املتشاركني أو الرئيسني ( عدة الرئيس ومسا

  لالجتماعات وتيسريها وتنسيقها؛
وضع برنامج العمل وامليزانية اإلدارية السنوية وغري ذلك من االستراتيجيات            )ج(  

  والسياسات واملبادئ التوجيهية، حسب االقتضاء؛
 التعليقـات   وجتميع وإتاحة ا يف ذلك ترتيب     إجناز األحباث والتحليالت، مب     )د(  

  والتوصيات بشأن املعايري واألولويات ودورات أنشطة التكيف والربامج ذات األولوية؛
إعداد تقرير سنوي موحد عن كل من برنامج عمل نريويب، مبا يف ذلـك                )ه(  

 مبا يف ذلك     لألنشطة، والدروس املستفادة، وصندوق التكيف،     والتشغيليةاجلوانب املواضيعية   
  اجلوانب اإلدارية واملالية حملفظته؛

  املسامهة يف التعريف باالستراتيجيات على نطاق واسع ويف التواصل؛  )و(  
أداء دور مهزة الوصل بني اللجنـة واألطـراف، وإزاء املراكـز الوطنيـة               )ز(  
  واإلقليمية؛
  .أداء أي وظائف أخرى تسنِدها إليها اللجنة  )ط(  

 إما  ،راف طرائق خمتلفة لتخصيص املوارد ألغراض عمل جلنة التكيف        واقترحت األط   -٨٥
وستتاح املوارد املاليـة    . عن طريق مؤمتر األطراف، أو اآللية املالية، أو امليزانية العادية لألمانة          

 عليها، مبا يف ذلك مشاركة أعضاء مـن البلـدان   يتفقلدعم أنشطة واجتماعات اللجنة اليت     
طراف أخرى مؤهلة لتلقي الدعم وفق املمارسة املنصوص عليهـا يف           النامية األطراف ومن أ   

  .وينبغي نشر طلبات الدعم بصورة منتظمة. االتفاقية

  االستعراض  - يزا  
حرصاً على كفاءة وفعالية اللجنة، اقترح بعض األطـراف أن يـستعرض مـؤمتر                -٨٦

ظائفها وأداؤها بعـد    األطراف أو اهليئات الفرعية اختصاصات اللجنة، مبا يف ذلك هدفها وو          
مرور سنتني أو ثالث أو مخس سنوات على إنشائها وكل ثالث سنوات أو بصورة دوريـة                

  .بعد ذلك

        


