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 اهليئة الفرعية للتنفيذ

 الدورة الثالثة والعشرون
 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 

 األعمالمن جدول ) أ(٦البند 
 )بروتوكول كيوتو(اآللية املالية 

 صندوق التكيف

 )بروتوكول كيوتو(اآللية املالية 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين، أن توصي مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع  
 . بروتوكول كيوتو يف دورته األوىل باعتماد مشروع املقرر التايلاألطراف يف

 ١-م إأ/-مشروع املقرر

 تقدمي التوجيه األويل إىل كيان ُيعهد إليه بتشغيل اآللية املالية
 لالتفاقية، من أجل تشغيل صندوق التكيف

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 

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

 ،٧-م أ/١٧، و٧-م أ/١٠، و٧-م أ/٥إىل املقررات وإذ يشري  
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 أن البلدان الواطئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان اليت هلا مناطق ساحلية واطئة               وإذ يدرك  
لتصحر، والبلدان النامية اهلشة ُنظُُمها     وجافـة وشـبه جافـة أو مـناطق معرضة إىل الفيضانات واجلفاف وا             

 اإليكولوجية اجلبلية معرضةٌ بشكل خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ،

  ضرورة تشغيل صندوق التكيف يف أقرب وقت ممكن،وإذ يدرك 

 بالترتيبات املقترحة لصندوق التكيف اليت قدمها مرفق البيئة العاملية بوصفه كيانا ُعهد             وإذ حيـيط علما    
 من تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر         ٣١لـيه بتشغيل اآللية املالية لالتفاقية، على حنو ما ورد يف الفقرة             إ

 ،)FCCC/CP/2005/3(األطراف 

 أن صـندوق التكيف سيمّول من حصة العائدات املتأتية من أنشطة مشاريع آلية التنمية               وإذ يالحـظ   
 ل،النظيفة وغريها من مصادر التموي

  أن التكيف مع تغري املناخ جزء ال يتجزأ من اجلهود اجلارية للتنمية املستدامة،وإذ يدرك 

 مشاريَع وبرامج ملموسة يف     ٧-م أ /١٠ أن ميول صندوُق التكيف املنشأ مبوجب  املقرر          يقرر -١ 
 إىل متويل األنشطة    جمـال التكـيف يف البلدان النامية األطراف اليت تعد أطرافا يف بروتوكول كيوتو، باإلضافة              

 ؛٧-م أ/٥ من املقرر ٨املذكورة يف الفقرة 

 أن يعمل صندوق التكيف بتوجيه ومساءلة من مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع             يقـرر  -٢ 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو؛

 : أن ُيسترشد يف تشغيل صندوق التكيف مبا يلييقرر -٣ 

 هنج قطري التوجه )أ( 

 ية مالية سليمةإدارة وشفاف )ب( 

 انفصال عن مصادر التمويل األخرى )ج( 

 هنج للتعلم من خالل العمل؛ )د( 

 أن يعـتمد يف دورته الثانية توجيهات أخرى بشأن السياسات واألولويات الربناجمية             يقـرر  -٤ 
 ومعايري األهلية لتشغيل صندوق التكيف؛

، آراءها بشأن   ٢٠٠٦فرباير  /اط شب ١٣ األطـراف إىل أن تقـدم إىل األمانة، حبلول           يدعـو  -٥ 
سياسات وأولويات برناجمية ومعايري أهلية حمددة لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين                

 ؛)٢٠٠٦مايو /أيار(
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 ١٣ كذلـك األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول       يدعـو  -٦ 
 آراءها بشأن الترتيبات املمكنة إلدارة صندوق التكيف لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ              ،٢٠٠٦فرباير  /شباط

 يف دورهتا الرابعة والعشرين؛

 إىل األمانة أن تقوم، قبل الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، ورهنا بوجود              يطلب -٧ 
 .شأن مزيد من التوجيه لتشغيل صندوق التكيفاملوارد، بتنظيم حلقة عمل لتعزيز تبادل اآلراء ب

- - - - - 


