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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
  يف بروتوكول كيوتو

  الدورة السادسة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 

  لامن جدول األعم) ب(٩البند 
             صندوق التكيف

  صندوق التكيفاستعراض 

  ٦-إم أ /-مشروع املقرر     

  صندوق التكيفاستعراض     

  اقتراح مقدم من الرئيسة    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ،٥-م أإ/٥، و٤-م أإ/١، و٣-م أإ/١، و٢-م أإ/٥ إىل املقررات إذ يشري  
باالستنتاجات اليت خلصت إليها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية  وإذ حييط علماً  
   بشأن استعراض صندوق التكيف،)١(والثالثني
  ،)٢( باآلراء الواردة يف الورقات املقدمة من األطرافوإذ حييط علماً أيضاً  
 أن يضطلع باستعراض صندوق التكيف يف دورته السابعة وكل ثالث           يقرر  -١  
  د ذلك؛سنوات بع

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ١١٨- ١١٤، الفقرات. 
)٢( FCCC/SBI/2010/Misc.2. 
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أن ُيضطلع باالستعراض وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفـق          يقرر أيضاً   -٢  
  هذا املقرر؛

إىل  إىل جملس صندوق التكيف أن يتيح يف التقرير الـذي سـيقدمه              يطلب  -٣  
 يف دورتـه الـسابعة      مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        

األمانة املؤقتة وبالقّيم املؤقت اللذين يقدمان اخلدمات إىل صندوق استعراضات األداء اخلاصة ب
  ؛٣-م أإ/١ من املقرر ٣٣التكيف، وفقاً للفقرة 

 األطراف ومن يهمه األمر من املنظمات الدولية وأصحاب املـصلحة           يدعو  -٤  
، آراءهم بشأن استعراض صندوق ٢٠١١سبتمرب / أيلول١٩إىل أن يقدموا إىل األمانة، حبلول  

  التكيف استناداً إىل االختصاصات املرفقة هبذا املقرر؛
 إىل األمانة أن جتمع يف وثيقة متفرقات اآلراء املقدمة من األطـراف             يطلب  -٥  

مؤمتر األطـراف   يهمه األمر من املنظمات الدولية وأصحاب املصلحة، لكي ينظر فيها           وممن  
  .ته السابعة يف دورالعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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  املرفق

  اختصاصات االستعراض األويل لصندوق التكيف    

  مقدمة  -أوالً   
مـؤمتر  (مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو           قرر    -١

أن جيري، يف دورته السادسة، استعراضاً جلميع املسائل املتعلقـة          ) اجتماع األطراف /األطراف
وجيب .  وكفايته  املؤسسية، بغية ضمان فعالية الصندوق     ترتيباته ذلك   بصندوق التكيف، مبا يف   

اللذين املؤقت  م  قّياملؤقتة وبال نتائج استعراضات األداء اخلاصة باألمانة       االستعراضأن يراعي هذا    
ومن يهمه األمر مـن      اليت تقدمها األطراف     والورقات،   التكيف يقدمان اخلدمات إىل صندوق   

 اجتماع األطراف كذلك  / مؤمتر األطراف  قرر و .دولية وأصحاب املصلحة  املنظمات احلكومية ال  
إىل تقدمي خدمات األمانة    لمرفق البيئة العاملية    مع  أن جيري استعراض الترتيبات املؤسسية املؤقتة       

لإلنشاء والـتعمري  البنك الدويل مع املؤقتة ، وكذلك الترتيبات املؤسسية     جملس صندوق التكيف  
  .)١( السادسةتهيف دور، م على صندوق التكيفالقّيدمي خدمات لتق) البنك الدويل(
إىل اهليئـة الفرعيـة     اجتماع األطراف، يف دورته اخلامسة،      / مؤمتر األطراف  طلبو  -٢
 علـى لتنفيذ أن تبدأ استعراض صندوق التكّيف يف دورهتا الثانية والـثالثني، وأن تتفـق               ل

اجتمـاع األطـراف يف   /ؤمتر األطراف اختصاصات االستعراض وتقدم تقريراً عن ذلك إىل م       
اجتماع األطـراف يف    / وقرر مؤمتر األطراف   .)٢(إجراء االستعراض يتسىن له   لدورته السادسة   

  .دورته السادسة أن يضطلع باستعراض صندوق التكيف يف دورته السابعة

  اهلدف  -ثانياً   
صندوق التكيف وترتيباتـه    وكفاية  االستعراض األويل ضمان فعالية     هذا  اهلدف من     -٣

اجتماع األطراف اعتماد مقرر مناسب يف هذا الشأن  /املؤسسية املؤقتة، ليتسىن ملؤمتر األطراف    
  .يف دورته السابعة

__________ 

 .٣٤-٣٢، الفقرات ٣-م أإ/١املقرر  )١(
 .٥-م أإ/٥املقرر  )٢(
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  النطاق  -ثالثاً   
املتعلقـة  املـسائل    مجيع نطاق االستعراض األويل لصندوق التكيف هو استعراض        -٤
 وتنفيـذ   يف تشغيل الصندوق  وتقييم التقدم احملرز     املؤسسية،   ترتيباتهلصندوق، مبا يف ذلك     با

عمـل  بـدأ ال   ي ملوبالنظر إىل أن صندوق التكيف      . حىت اآلن منه   والدروس املستفادة    أعماله
  :، يف مجلة أمور، على ما يليستعراضجيب أن يركز اال، مؤخراًبكامل طاقته إال 

أمانـة مؤقتـة    بوصفه  امل  العرفق البيئة العاملية    ملالترتيبات املؤسسية املؤقتة      )أ(  
قّيماً بوصفه  العامل  لبنك الدويل   لجمللس صندوق التكيف، وكذلك الترتيبات املؤسسية املؤقتة        

   ومجيع املسائل املتعلقة مبجلس صندوق التكيف؛ على صندوق التكيفمؤقتاً 
جمللـس  أمانـة مؤقتـة     بوصفه  مرفق البيئة العاملية العامل      أداء   اتاستعراض  )ب(  

قّيماً مؤقتاً  بوصفه  العامل  لبنك الدويل   لتكيف، وكذلك الترتيبات املؤسسية املؤقتة      صندوق ال 
  ؛على صندوق التكيف

أمانة بوصفه  تقييم مقارن للتكاليف اإلدارية خلدمات مرفق البيئة العاملية العامل            )ج(  
  .لتكيفق اعلى صندوقّيماً مؤقتاً بوصفه مؤقتة جمللس صندوق التكيف والبنك الدويل العامل 

  املنهجية  -رابعاً   
  :تستخدم األطراف لدى إجراء التقييم األويل لصندوق التكيف املسامهات التالية  -٥

 املنظمـات احلكوميـة   وممن يهمه األمر من     األطراف  الورقات املقدمة من      )أ(  
عاملية رفق البيئة ال  ملاملؤسسية املؤقتة   أمور منها الترتيبات    مجلة   بشأن   الدولية وأصحاب املصلحة  

لبنك لجمللس صندوق التكيف، وكذلك الترتيبات املؤسسية املؤقتة        أمانة مؤقتة   بوصفه  العامل  
، وترتيبات عمل اجمللس، اعتماداً على      على صندوق التكيف  قّيماً مؤقتاً   بوصفه  العامل  الدويل  

  ؛اجتماع األطراف/التقارير السنوية اليت يقدمها جملس صندوق التكيف إىل مؤمتر األطراف
املؤقت اللـذين يقـدمان     م  قّيوالاملؤقتة  ألمانة  اداء  مستقلة أل  اتاستعراض  )ب(  

سيضطلع هبا جملس صندوق التكيـف أو       وهي استعراضات   صندوق التكيف،   اخلدمات إىل   
  ؛ض جملس صندوق التكيفاغر األه هلذهكيان مستقل يعين

بوصـفه  ية العامل   حتليل مقارن للتكاليف اإلدارية خلدمات مرفق البيئة العامل         )ج(  
على صـندوق   قّيماً مؤقتاً   بوصفه  أمانة مؤقتة جمللس صندوق التكيف، والبنك الدويل العامل         

  ؛، وجملس صندوق التكيفالتكيف
 /التقارير السنوية اليت يقدمها جملس صندوق التكيف إىل مؤمتر األطـراف            )د(  

  .اجتماع األطراف

        


