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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة اخلامسة
   ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 

  من جدول األعمال) أ(٩البند 
  صندوق التكيف

  رير جملس صندوق التكيفتق

  ٥-م أإ/-مشروع املقرر     

  تقرير جملس صندوق التكيف    

  مقترح من الرئيس    
  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
   من بروتوكول كيوتو،١٢ من املاد ة ٨ إىل الفقرة إذ يشري  
  ،٧-م أ/١٠ إىل املقرر وإذ يشري أيضاً  
، ٣-م أإ /١، و ٢-م أإ /٥، و ١-م أإ /٢٨، و ١-م أإ /٣ املقـررات     تأكيـد  وإذ يعيد   

  ،٤-م أإ/١و
والتقدم اهلـام الـذي      )١( بتقرير جملس صندوق التكيف    وإذ حييط علماً مع التقدير      

  أحرزه اجمللس يف تفعيل صندوق التكيف،

__________ 

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
)١(   FCCC/KP/CMP/2009/14. 
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 حلكوميت أملانيا وبربادوس لعرضهما منح األهليـة القانونيـة          وإذ يعرب عن تقديره     
  جمللس صندوق التكيف،

قرار جملس صندوق التكيف قبول العرض املقدم من أملانيا ملنح األهلية           يؤيد    -١  
  ؛)٢(القانونية جمللس صندوق التكيف

 حكومة أملانيا إىل اختاذ التدابري الضرورية ملنح األهلية القانونية جمللس           يدعو  -٢  
  صندوق التكيف؛

ري مزيداً مـن املـشاورات مـع       إىل جملس صندوق التكيف أن جي     يطلب    -٣  
حكومة أملانيا من أجل وضع الترتيبات القانونية الضرورية ملنح األهليـة القانونيـة جمللـس               
صندوق التكيف، وأن يقدم تقريراً عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه                

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته السادسة؛
 رئيس ونائب رئيس جملس صندوق التكيف معاً بـصفتهما           أن يعمل  يقرر  -٤  

  املمثلني القانونيني للمجلس؛
 تعديالت النظام الداخلي جمللس صندوق التكيف كما ترد يف مرفـق       يعتمد  -٥  

  ؛٤-م أإ/١ من املرفق األول للمقرر ٦٤هذا املقرر، وفقاً لألحكام الواردة يف الفقرة 
 املضطلع به من ِقَبل جمــلس صنــدوق          بالعمل حييط علماً مع التقدير     -٦  

  :التكيف بشأن
اعتماد السياسات التشغيلية واملبادئ التوجيهية لألطراف من أجل احلصول           )أ(

  ؛٤-م أإ/١ و٣-م أإ/١على املوارد من صندوق التكيف وفقاً للمقررين 
  ؛٣-م أإ/١حتويل ختفيضات االنبعاثات املعتمدة إىل نقود وفقاً للمقرر   )ب(  
 مبوافقة جملس مرفق البيئة العاملية على مذكرة التفاهم بني مـؤمتر   حييط علماً   -٧  

األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو وجملس مرفق البيئة العامليـة             
  فيما يتعلق بتقدمي خدمات األمانة إىل جملس صندوق التكيف؛

البنك (لدويل لإلنشاء والتعمري     مبوافقة جملس مدراء البنك ا     حييط علماً أيضاً    -٨  
على شروط وأحكام اخلدمات اليت سيقدمها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري بوصـفه          ) الدويل

  اجلهة القيِّمة على صندوق التكيف؛
 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واملنظمات الدولية على          يشجع  -٩  

توفري التمويل لصندوق التكيف، على أن يكون هذا التمويل إضافياً إىل حـصة اإليـرادات               
  .املتأتية من أنشطة املشاريع املنفَّذة يف إطار آلية التنمية النظيفة

__________ 

 .<http://afboard.org/index.html>، وهو متاح على املوقع الشبكي B.7-8/1انظر قرار جملس صندوق التكيف  )٢(
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  مرفق

  يفتعديالت للنظام الداخلي جمللس صندوق التك
  :كما يلي) ح(٢ُتنقَّح الفقرة   -١

اجتماع األطراف لتوفري خدمات األمانـة      /هي هيئة يعيِّنها مؤمتر األطراف    " األمانة"  
  ؛٣-م أإ/١ من املقرر ٣١ و١٩ و٨ و٣، مبا يتفق والفقرات وللصندوقللمجلس 

  :كما يلي) ي(٢ُتنقَّح الفقرة   -٢
ات القانونية الوطنية واملنظمات املتعـددة     الكيان" الكيانات املشرفة على التنفيذ   "تعين    
مـن  ) ج(٥ اليت يكون اجمللس قد قرر أهنا تفي باملعايري اليت اعتمدها، وفقاً للفقرة              األطراف

، للحصول على متويل لتنفيذ مشاريع وبرامج تكيـف ملموسـة يـدعمها            ٣-م أإ /١املقرر  
  الصندوق؛

  :كما يلي) ك(٢ُتنقَّح الفقرة   -٣
تفي باملعايري اليت حيددها اجمللس للحصول على       هي املنظمات اليت    " فِّذةالكيانات املن "  

متويل لتنفيذ مشاريع وبرامج تكيف ملموسة يدعمها الصندوق، رهناً مبا حيدده اجمللس مـن              
تنفِّذ مشاريع وبـرامج تكيـف يـدعمها         آليات ملراجعة احلسابات ومعايري للحيطة الواجبة     

  ؛ملشرِفة على التنفيذالصندوق حتت إشراف الكيانات ا
  : كما يلي٥ُتنقَّح الفقرة   -٤

، تقومييتـان يتوىل كل عضو وكل عضو مناوب مهام املنصب لوالية مدهتا سـنتان               
وتبدأ مدة والية كل عضو أو كل عـضو         . وجيوز انتخاهبما ملدة ال تتجاوز واليتني متتاليتني      

 تلي انتخابه وتنتهي فـوراً قبـل        مناوب يف االجتماع األول للمجلس يف السنة التقوميية اليت        
  ؛انعقاد االجتماع األول للمجلس يف السنة التقوميية اليت تنتهي فيها مدة الوالية

  : كما يلي١٠ُتنقَّح الفقرة   -٥
ينتخب اجمللس الرئيس ونائب الرئيس من بني أعضائه، ويكون أحدمها مـن بـني                

. ألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول      األطراف املدرجة يف املرفق األول ويكون الثاين من ا        
تبـدأ يف االجتمـاع األول       واحـدة،    تقومييةوتكون مدة والية الرئيس ونائب الرئيس سنة        

ويتم التناوب على منصب الرئاسة ونيابة الرئاسة سنوياً بني عضو من           . للمجلس يف كل سنة   
  . املرفق األولاألطراف املدرجة يف املرفق األول وعضو من األطراف غري املدرجة يف

        


