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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) أ(٩البند 
             صندوق التكيف

  تقرير جملس صندوق التكيف

  ٦-إم أ /-مشروع املقرر     

  تقرير جملس صندوق التكيف    
  ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو  
   من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨ إىل الفقرة إذ يشري  
، ٣-إم أ/١، و٢-إم أ/٥، و١-إم أ/٢٨، و ١-إم أ /٣ إىل املقـررات     وإذ يشري أيضاً    

  ،٥-إم أ/٤، و٤-إم أ/١و
  ،)١( بتقرير جملس صندوق التكيفوإذ حييط علماً  
 التعديالت اليت أجريت على شروط وأحكام اخلدمات الـيت          مؤقتاًيعتمد    -١  

بوصفه القيِّم على صندوق التكيف،     ) البنك الدويل (سيقدمها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري      
  ، على النحو الوارد يف مرفق هذا املقرر؛٤-إم أ/١رر وفقاً للمق
جملس إدارة البنك الدويل  إىل رئيس جملس صندوق التكيف أن يطلع        يطلب  -٢  

اليت أجريت على شروط وأحكام اخلدمات اليت سـيقدمها  على التعديالت لإلنشاء والتعمري   
  ق التكيف؛البنك الدويل لإلنشاء والتعمري بوصفه القيِّم املؤقت على صندو

__________ 
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 حلكومة أملانيا على إضفائها الصفة القانونية على جملـس          يعرب عن تقديره    -٣  
  صندوق التكيف، مما سييسر تنفيذ طريقة الوصول املباشر إىل املوارد من صندوق التكيف؛

بالدعم املقدم من حكومات كل من سويسرا، وفرنسا، وفنلنـدا،          يرحب    -٤  
تبقى من حصصها التناسبية يف الصندوق االستئماين اإلداري        والنرويج، واليابان بتحويلها ما     

  .لصندوق التكيف إىل الصندوق االستئماين لصندوق التكيف مسامهةً منها يف هذا الصندوق
 بالدعم املايل املقدم من حكومات كل من إسبانيا، وأملانيـا،           يرحب أيضاً   -٥  

  ؛٥-إم أ/٤ من املقرر ٩والسويد، وموناكو وفقاً للفقرة 
 األطراف املدرجة يف  (تشجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         يواصل  -٦  

 واملنظمات الدولية على متويل صندوق التكيف، على أن يكون هذا التمويـل             )املرفق األول 
  ؛إضافياً إىل حصة اإليرادات املتأتية من أنشطة املشاريع املنفَّذة يف إطار آلية التنمية النظيفة

 باألعمال اليت اضطلع هبا جملس صـندوق التكيـف           مع التقدير  حييط علماً   -٧  
  :بشأن ما يلي

  املنفذة عملية اعتماد الكيانات املنفذة، مبا يف ذلك اعتماد الكيانات        البدء يف     )أ(  
  ؛إىل موارد صندوق التكيفمباشرة الوطنية اليت ميكنها الوصول 

  فيض االنبعاثات املعتمدة إىل نقود؛التقدم احملرز يف جمال حتويل وحدات خت  )ب(  
  املوافقة على مقترحني كاملني وتأييد وثائق مفاهيمية لستة مشاريع؛  )ج(  
 بوجود املوارد، بالتـشاور مـع جملـس          إىل األمانة أن تقوم، رهناً     يطلب  -٨  

وباالستفادة من جمموعة أدوات اعتماد صندوق التكيف، ومـن الـدروس           صندوق التكيف   
املستخلصة وأفضل املمارسات، بتنظيم حلقات عمل إقليمية أو دون إقليمية يف حدود ثالث             
حلقات، حسب االقتضاء، مع إمكانية عقد حلقة أخرى، حسبما تـسمح بـه الظـروف               

ية ومبتطلبات اعتمـاد الكيانـات   ويقتضي األمر ذلك، هبدف جعل األطراف تستأنس بالعمل      
  املنفذة الوطنية؛

 إىل األمانة أن تتعاون مع أمانة جملس صندوق التكيف يف تنظيم       يطلب أيضاً   -٩  
 أعاله ونشر املعلومات املتعلقة هبا، مع مراعاة ضرورة         ٨حلقات العمل املشار إليها يف الفقرة       

  استهداف حلقات العمل لوكاالت منفذة وطنية حمتملة؛
األطراف املدرجة يف املرفق األول واملنظمات الدوليـة واألطـراف          يدعو    -١٠  

   أعاله؛٨األخرى ذات االستطاعة إىل متويل ودعم حلقات العمل املشار إليها يف الفقرة 
 إىل األمانة أن تقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع            يطلب  -١١  

 ٨ته الثامنة عن اجلهود املبذولة لتنفيذ أحكام الفقرات         األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دور     
 أعاله وعن نتائج حلقات العمل، حىت يتسىن لألطراف يف تلك الدورة تقييم كفاية              ١٠ و ٩و

  .حلقات العمل وفعاليتها
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  املرفق

التعديالت اليت أجريت على شروط وأحكام اخلدمات اليت سـيقدمها              
  صفه القيِّم على صندوق التكيفالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري بو

  : على النحو التايل٤-إم أ/١ من تذييل املرفق الثالث للمقرر ٣٤ينبغي تنقيح الفقرة   -١
 دور القّيم كمقدم خدمات إىل صندوق التكيـف مبوجـب           ينتهي تلقائياً   

 بثالثـة   اجتماع األطـراف  / ملؤمتر األطراف  التاسعةاألحكام والشروط بعد الدورة     
اجتماع األطراف والقّيم على متديد مدة خدمات       /ذا وافق مؤمتر األطراف   ، إال إ  أشهر

  .القّيم مبوجب األحكام والشروط إىل ما بعد هذا األجل وأكدا ذلك خطياً
  : على النحو التايل٤-أإم /١ من تذييل املرفق الثالث للمقرر ٣٨ينبغي تنقيح الفقرة   -٢

  سارية وتشكل اتفاقاًعليها أو أية تعديالت جترى      تصبح األحكام والشروط    
 /اجتماع األطراف والبنك الدويل عندما يقرر مؤمتر األطـراف        /بني مؤمتر األطراف  

 أو أية تعـديالت  اجتماع األطراف والبنك الدويل اعتماد وقبول األحكام والشروط     
  .جترى عليها

        


