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املناخ يعني احلفاظ على  التكيف مع تغير 
لتنمية ا

علم تغير املناخ يتسم بالوضوح وعدم اللبس. 

فثمة توافق واسع النطاق في اآلراء بني العلماء بأن 

تغير املناخ يشكل بالفعل حتدياً بالغ اخلطورة، ومن 

املرجح أن تتسارع وتيرته عما كان متوقعاً قبل بضع 

سنني. ومع تغير املناخ تتفاقم مشكلة األمن 

الغذائي، وتقل إمكانية التنبؤ بكميات املياه العذبة 

املتوفرة، ناهيك عن التأثيرات الضارة على الصحة. 

ويؤدي تغير املناخ إلى تقويض عملية التنمية، وإلى 

زيادة األعباء امللقاة على كاهل الشرائح األكثر فقراً 

في العالم التي تكون في أحوال كثيرة األكثر تضرراً 

من الكوارث املتصلة باألحوال اجلوية والتصحر 

وارتفاع مستوى سطح البحار، وإن كانت األقل 

إسهاماً في وقوع مشكلة االحترار العاملي. ولذا، 

فإن مساعدة البلدان وعناصر اجملتمعات األكثر 

عرضة للتضرر من آثار تغير املناخ تشكل حتدياً 

مطرداً أمام اجملتمع الدولي وبات من واجبه حمايتها، 

وخاصة نظراً ألن التصدي لتغير املناخ يتطلب موارد 

هائلة باإلضافة إلى االحتياجات القائمة في الوقت 

احلالي لتحقيق أهداف التنمية املتفق عليها دولياً، 

كاألهداف اإلمنائية لأللفية اجلديدة.



تقدمي املساندة للبلدان النامية املعرضة للتضرر 
من آثار تغير املناخ: صندوق التكيف

مت الشروع في تنفيذ صندوق التكيف مبوجب بروتوكول كيوتو بوجه 
خاص، بغرض مساعدة البلدان النامية األطراف في البروتوكول، 

املعرضة بصورة خاصة خملاطر اآلثار الضارة لتغير املناخ على الوفاء 
بتكاليف التكيف، ومتويل مشاريع وبرامج تكيف محددة مدفوعة 
باعتبارات البلدان املعنية واحتياجاتها. وفي االجتماع السابع ملؤمتر 

األطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 
)UNFCCC( الذي ُعقد في مراكش )املغرب( في عام 2001، اُتخذت 

اخلطوات األولى إلنشاء الصندوق. وبعد االجتماع الثالث ألطراف 
برتوكول كيوتو1 في بالي )إندونيسيا( في عام 2007، بدأ مجلس إدارة 

صندوق التكيف، وهو الهيئة اإلدارية احلاكمة للصندوق، في إعداد 
املبادئ التوجيهية والقواعد الالزمة جلعل الصندوق أداًة فعالة 

لتمويل جهود التكيف في البلدان النامية املعرضة للتضرر من آثار 
تغير املناخ.

نهج فريد ومبتكر جتاه التعاون الدولي

يتصف صندوق التكيف بسمات فريدة متيزه عن غيره من آليات 
التمويل الدولية، منها: )1( القدرة املباشرة للبلدان النامية 

للحصول على التمويل من الصندوق؛ )2( مصدر مبتكر للتمويل؛ 
و)3( هيكله اإلداري.

التمويل على  للحصول  النامية  للبلدان  املباشرة  القدرة 
يتمثل أحد املبادئ املبتكرة األساسية لصندوق التكيف في القدرة 

املباشرة للبلدان النامية على احلصول على التمويل الذي يقدمه 
الصندوق. إذ ميكن للبلدان املعرضة للتضرر من آثار تغير املناخ 

ترشيح مؤسسات محلية العتمادها، كهيئات تنفيذ وطنية، 
وستكون هذه الهيئات مسؤولة عن املصادقة على مقترحات 

املشاريع والبرامج املقدمة من بلدانها، وستتلقى التمويل من 
الصندوق بشكل مباشر. ومن شأن ذلك أن يتيح فرص التمويل 

للبلدان النامية املعرضة للتضرر من آثار تغير املناخ، ومينحها شعوراً 
مبلكية الصندوق وااللتزام مبقرراته. كما ميكن لهذه البلدان أن تختار 
العمل من خالل هيئات منفذة متعددة األطراف. ويجب أن تستوفي 
املؤسسات التي يتم ترشيحها معايير محددة تضمن سالمة اإلدارة 

االئتمانية والرقابة والوظائف التي تضطلع بها الهيئات املتعددة 
األطراف. وتقوم جلنة االعتماد مبراجعة الطلبات ورفع توصياتها إلى 

مجلس إدارة الصندوق للبت فيها. وبعد اتخاذ قرار إيجابي بالتمويل، 
تقوم الهيئات املنفذة بتوزيع املوارد املالية داخل البلدان املعنية على 

هذه الهيئات احلكومية واملنظمات غير احلكومية وغيرهما من 
األطراف املعنية صاحبة املصلحة املباشرة التي ستتولى مسؤولية 

تنفيذ املشاريع والبرامج.

لإليرادات مصدر جديد 
صندوق التكيف هو أول صندوق يتم متويله بالفعل من خالل مصدر 

دولي لإليرادات، جاء إنشاؤه نتيجة إلطار خاص بسياسات املناخ مت 

 السمات املبتكرة 
لصندوق التكيف

نهج جديد جتاه التعاون الدولي ملعاجلة التحدي اجلديد املتعلق   n
بالتكيف

إتاحة الفرصة للبلدان النامية املعرضة للتضرر من آثار املناخ   n
للحصول مباشرة على التمويل

فرض رسم على أسواق الكربون املبتكرة لتوفير موارد إضافية  n
هياكل إدارية عادلة تولي اهتماماً خاصاً للبلدان النامية   n

املعرضة للتضرر من آثار تغير املناخ بشكل خاص

1.  دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في فبراير/شباط من عام 2005.



االتفاق عليه على الصعيد الدولي. وتقوم مشاريع التخفيف من 
حدة تغير املناخ املسجلة مبوجب آلية التنمية النظيفة بتوجيه 

نسبة 2 في املائة من شهادات خفض االنبعاثات )وحدات اخلفض 
املعتمدة لالنبعاثات( إلى حساب مجلس إدارة صندوق التكيف،  
حيث يتم حتويلها الحقاً إلى أموال في سوق الكربون. ويُعد ذلك 

نهجاً جديداً للتعاون الدولي من أجل التصدي لتغير املناخ؛ وتقوم 
البلدان املتقدمة في العادة بشكل طوعي بتوفير املوارد املالية 

اخلاصة بالتكيف. ولكن ميكن للصندوق أن يتلقى أيضاً موارد متويلية 
من مصادر أخرى. وستتزايد أهمية تدعيم قاعدة متويل الصندوق 

باطراد بالنظر ألن رسوم آلية التنمية النظيفة غير كافية لتغطية 
االحتياجات املتنامية للتكيف في البلدان النامية.

إدارة عامة مبتكر وعادل نظام 
جتسد اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ مبدأ التمثيل 

العادل واملتوازن لكافة األطراف عندما يتعلق األمر بنظام اإلدارة 

2. آلية التنمية النظيفة هي ترتيب في إطار بروتوكول كيوتو يتيح للبلدان الصناعية امللتزمة قانوناً بخفض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري )تُسمى البلدان املدرجة في املرفق األول( 
إمكانية االستثمار في املشاريع التي تخفض االنبعاثات في البلدان النامية، وذلك كبديل إلجراء تخفيضات ال تتسم بفعالية التكاليف في االنبعاثات داخل أراضيها.

طرائق احلصول على التمويل من صندوق التكيف

* يقوم أحد األطراف املعنية بتعيني هيئة منفذة وطنية أو متعددة األطراف.

العامة لآلليات املالية. وقد قاد هذا املبدأ عملية رسم مالمح 
تشكل مجلس إدارة صندوق التكيف، الذي يُعتبر الهيئة 

التشغيلية للصندوق املسؤولة عن اإلشراف عليه وإدارته. ويتألف 
مجلس إدارة الصندوق من 16 عضواً و16 عضواً مناوباً يتمتعون 

باخلبرات املالئمة في اجملال التقني ومجالي التكيف والسياسات، 
وميثلون مجموعات البلدان ذات الصلة. وتتولى دوائر مجموعات 

البلدان تعيني أعضاء مجلس إدارة صندوق التكيف الذين ميثلون كالً 
منها ملدة عامني قابلة للتجديد لفترة ثانية. وقد مت منح مقاعد 

خاصة جملموعات البلدان املعروفة بتعرضها بوجه خاص لآلثار الضارة 
لتغير املناخ، وهي: أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغيرة النامية. 

وعلى الرغم من أن مجلس إدارة الصندوق بتشكيله احلالي يعني 
وجود أغلبية عامة من البلدان النامية، فإن عملية اتخاذ القرارات 
عن طريق التوافق في اآلراء هي مبدأ أساسي جمللس إدارة صندوق 

التكيف، وتكفل النظر بعمق في القضايا محل النقاش.

األولويات اإلستراتيجية لصندوق التكيف

بالنظر ألن عملية التكيف تتفاوت من مكان إلى آخر ومن سياق إلى 
آخر وتستلزم حتقيق املنافع حيثما تقع اآلثار، على كل بلد أن يقرر 

أولوياته اخلاصة بالتكيف. ويختلف ذلك عن عملية التخفيف من 
انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري حيث ميكن قياس املنافع 

العاملية بوحدة قياس واحدة. ولذا، فإن األولويات التي وضعها 
مجلس إدارة الصندوق ال تنص على نوع تدابير التكيف املؤهلة التي 
يتعني على البلدان النامية القيام بها، كما أنها ال حتدد القطاعات 

التي يتعني تناولها. إال أن هناك بعض املعايير اإلرشادية التي اتفقت 
عليها أطراف بروتوكول كيوتو، ممثلة في األولويات اإلستراتيجية، 

التي تُعد مهمة جلعل الصندوق أداًة فعالًة وموجهًة. ولضمان 
شعور البلدان األعضاء مبلكية الصندوق وحتقيق التناغم في عمله، 

يتعني أيضاً أن تأخذ املشاريع والبرامج التي يتم متويلها في إطاره 
بعني االعتبار اإلستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، كاإلستراتيجيات 
الوطنية للتنمية املستدامة، وإستراتيجيات احلد من الفقر، وبرامج 

البالغات الوطنية، وبرامج العمل الوطنية املعنّية بالتكّيف. كما 
ينصح الصندوق األطراف مبراعاة اإلرشادات السياسية والعلمية، 

القَيماجمللس

*هيئات 
 منفذة 
 متعددة 
 األطراف

*هيئة 
 منفذة 
 وطنية

هيئة تنفيذهيئة تنفيذهيئة تنفيذهيئة تنفيذ

التدفق املالي 

تقدمي املقترحات والتعاقد

دراسة املقترحات واإلشراف عليها

تعليمات من مجلس اإلدارة إلى القّيم

طريقة احلصول املباشر على التمويل



كتلك التي اتفقت عليها األطراف سابقاً، الواردة في التقارير 
املقدمة من الفريق احلكومي الدولي املعني بتغير املناخ، واملعلومات 
املنبثقة عن برنامج عمل نيروبي املتعلق بتأثيرات تغير املناخ وقابلية 
التأثر بها والتكيف معها. ولتوجيه التدابير املتعلقة بالتكيف إلى 

السكان األكثر احتياجاً داخل البلدان، يقتضي الصندوق أيضاً أن 
تقوم احلكومات التي تقدم مقترحات إليه بإعطاء اهتمام خاص 

لالحتياجات اخلاصة للمجتمعات احمللية األكثر عرضة للتضرر من 
آثار تغير املناخ.

كيفية حصول البلدان النامية على األموال من 
أجل مشاريعها: دورة املشروع

أعد مجلس إدارة صندوق التكيف دورة للمشاريع تهدف إلى تبسيط 
إعداد مقترحات املشاريع والبرامج، وتسهيل إجراءات املوافقة. ومتر 
املشاريع الصغيرة التي يقل حجم الواحد منها عن مليون دوالر من 

خالل إجراءات مبسطة للموافقة.

بعد تقدمي مقترحات املشاريع والبرامج، تقوم سكرتارية الصندوق 
بفرزها وإعداد استعراض فني بشأنها. وتخضع هذه املقترحات 

للمزيد من الفحص واالستعراض من جانب جلنة متخصصة تابعة 
جمللس اإلدارة، ثم يتم رفعها للمجلس بكامله للبت فيها. ويتم 

نشر جميع املقترحات على املوقع اإللكتروني لصندوق التكيف على 
شبكة اإلنترنت قبل املوافقة عليها. 

وميكن للبلدان تقدمي مقترح كامل للمشاريع أو البرامج الصغيرة أو 
العادية. وبالنسبة للمشاريع أو البرامج العادية، يوجد أيضاً خيار 

للقيام أوالً بتقدمي مذكرة تصور إلجراء مراجعة استشارية. 
ولتبسيط إجراءات تقدمي املقترحات، يزود مجلس إدارة صندوق 
التكيف البلدان بنماذج استمارات التقدمي وتعليمات بكيفية 

استيفائها. ويتم تقدمي التمويل اخلاص باملشاريع والبرامج على 
أساس التكلفة الشاملة لعملية التكيف للتصدي لآلثار الضارة 

لتغير املناخ، وهو متاح للمشاريع والبرامج على املستويات الوطنية 
واإلقليمية واحمللية.

األولويات اإلستراتيجية
مساندة أولويات التكيف تتحدد حسب احتياجات البلدان النامية   n

وداخلها
االتساق مع اإلستراتيجيات الوطنية ذات الصلة اخلاصة بالتنمية   n

واحلد من الفقر والتصدي لتغير املناخ
مراعاة اإلرشادات العلمية والسياسية القائمة  n

إعطاء اهتمام خاص لالحتياجات اخلاصة للمجتمعات األكثر   n
عرضة للتضرر من آثار تغير املناخ

تشكيل مجلس إدارة صندوق التكيف

عدد األعضاءدوائر مجموعات البلدان

عضوان، وعضوان مناوبانأفريقيا

عضوان، وعضوان مناوبانآسيا

عضوان، وعضوان مناوبانأوروبا الشرقية

عضوان، وعضوان مناوبانأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

عضو، وعضو مناوبالدول اجلزرية الصغيرة النامية

عضو، وعضو مناوبأقل البلدان منواً

عضوان، وعضوان مناوباناألطراف املدرجة في املرفق األول

عضوان، وعضوان مناوباناألطراف غير املدرجة في املرفق األول



عندما يقّيم مجلس إدارة الصندوق املقترحات املقدمة، 

فإنه يعطي اهتماماً خاصاً لكل من: حتقيق االتساق مع 

األولويات اإلستراتيجية الوطنية، واملنافع االقتصادية 

التكاليف، والترتيبات  واالجتماعية والبيئية، وفعالية 

اخلاصة بعمليات اإلدارة والرصد واملتابعة وتقييم األثر، 

وتفادي االزدواجية مع مصادر التمويل األخرى، والدفع قدماً 

بنهج قائم على البرامج حيثما كان ذلك مناسباً.

تفاصيل االتصال اخلاصة بتقدمي مقترحات املشاريع والبرامج.

سكرتارية مجلس إدارة صندوق التكيف
هاتف: 0508 473 202 1 +

فاكس: 3240/5 522 202 1 +

secretariat@adaptation-fund.org :بريد إلكتروني

دورة املشروع في صندوق التكيف

وتتمثل املعايير احملددة اخلاصة بتخصيص املوارد املالية لألطراف في: 
مستوى قابلية التأثر، ومستوى احلاجة امللحة إلى التدخل واخملاطر 
الناشئة عن التأخير، وضمان إمكانية حصول البلدان النامية على 

التمويل من الصندوق على نحو يتسم بالتوازن واإلنصاف، 
واستخالص الدروس املستفادة في تصميم املشاريع والبرامج 

وتنفيذها، وضمان املنافع اإلقليمية املشتركة إلى أقصى حد ممكن، 
وتعظيم املنافع املتعددة القطاعات أو فيما بني القطاعات، والقدرة 

على التكيف للتصدي خملاطر اآلثار السلبية لتغير املناخ.

 تقدمي املشروع أو البرنامج إلى سكرتارية مجلس 
إدارة صندوق التكيف باستخدام مناذج استمارات 

التقدمي التي وافق عليها اجمللس

 قيام السكرتارية بالفرز لضمان االتساق 
وباستعراض فني

 قيام جلنة استعراض املشاريع والبرامج باستعراض 
املشروع. وميكن هنا االستعانة بخدمات خبراء 

مستقلني

 قيام مجلس إدارة صندوق التكيف 
باتخاذ القرارات

 تعاقد مجلس إدارة صندوق التكيف على املشروع أو البرنامج 
املعني، ثم قيام القّيم بدفع األموال فور تلقيه تعليمات خطية 

من مجلس إدارة الصندوق.

 قيام هيئة تنفيذ مبهمتي تنفيذ املشاريع ورصدها

جميع املشاريع: تقارير 
األوضاع السنوية وتقارير 

التقييم النهائي

أ ب

ج

د

وهـ

سيتم نشر كافة املقترحات على املوقع اإللكتروني لصندوق التكيف إلتاحة الفرصة للجمهور إلبداء الرأي والتعليق.



صندوق التكيف


