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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة السابعة

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  ال  من جدول األعم)أ(١٠البند 

            ّ  صندوق التكّيف
  جملس صندوق التكّيفتقرير 

  تقرير جملس صندوق التكيف    

  مقترح مقدم من الرئيس    

  ٧-م أإ/-مشروع املقرر     
   إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
    من بروتوكول كيوتو،١٢ من املادة ٨ بالفقرة يذكّرإذ   
  ،٦-م أإ/١، و٥-م أإ/١، و٤-م أإ/١، و٣-م أإ/١قررات  باملوإذ يذكّر أيضاً  
  ،)١(بتقرير جملس صندوق التكّيفوإذ حييط علماً   
   خفض االنبعاثات املعتمد، لوحداتأسعار السوق املنخفضة حالياًوإذ يالحظ   
 باجلهود اليت يبذهلا جملس صندوق التكّيف للتشجيع        تقديرمع ال  حييط علماً   -١  

  ت الوطنية املنفذة والوصول املباشر إىل موارد صندوق التكّيف؛على اعتماد الكيانا
بأن أمانة االتفاقية قد نظمت، بالتعاون مع جملس صندوق          حييط علماً أيضاً    -٢  

التكّيف وأمانته، حلقيت عمل العتماد الكيانات الوطنية املنفذة، عقدت األوىل لفائدة منطقة            
 وعقدت الثانية لفائدة منطقة     ٢٠١١سبتمرب  /يلول أ ٦ و ٥أفريقيا يف مبور، بالسنغال، يومي      

__________ 
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 تـشرين   ١٢ إىل   ١٠أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف بنما العاصمة، ببنما، يف الفترة من            
  ؛٢٠١١نوفمرب /الثاين

الكيانـات   إىل تنظيم حلقيت العمل األخريني للمـساعدة يف اعتمـاد            يتطلع  -٣  
ة منطقيت آسيا واحمليط اهلادئ خالل النصف األول من عام          ، واملقرر عقدمها لفائد   الوطنية املنفذة 

  ؛٢٠١٢
باملسامهات اليت قدمتها حكومات إسبانيا وسويسرا واململكة املتحدة  يرحب  -٤  

، وبالدعم املقدم من حكـوميت بنمـا        لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج واليابان     
برنامج األمم املتحدة للبيئة لتنظيم حلقات العمـل        والسنغال وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي و     

  ؛الكيانات الوطنية املنفذةاإلقليمية بغية اعتماد 
 األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة واملنظمـات          يواصل تشجيع   -٥  

 إىل حصة اإليرادات املتأتية مـن أنـشطة         يضافالدولية على تقدمي متويل لصندوق التكّيف       
  ؛املشاريع املنفَّذة يف إطار آلية التنمية النظيفة

 باإلجراءات والقرارات التالية اليت اختذها جملس صندوق التكّيف         حييط علماً   -٦  
  :٥-م أإ/٤ من املقرر ٣ والفقرة ٤-م أإ/١ من املقرر ١٠عمالً بالفقرة 

منفذة، مبا يف ذلك ثالثة كيانات أثناء الفترة اليت         وطنية  اعتماد ستة كيانات      )أ(  
  يتناوهلا التقرير، ميكنها احلصول مباشرة على املوارد اليت يتيحها صندوق التكّيف؛

 ٧٠,٢املوافقة على قرارات التمويل املتعلقة مبشاريع وبرامج التكّيف مببلغ            )ب(  
  اليت يتناوهلا التقرير؛ مليون دوالر أثناء الفترة ٥٦مليون دوالر أمريكي، منها 

املوافقة على نسخة منقحة من السياسات التنفيذية واملبـادئ التوجيهيـة             )ج(  
  للحصول على املوارد اليت يتيحها صندوق التكّيف والنماذج ذات الصلة؛

وضع طقم أدوات االعتماد وعروض لألطراف بـشأن عمليـة اعتمـاد              )د(  
  الكيانات الوطنية املنفذة؛

، تـشريع   ٢٠١١فرباير  / شباط ٨ بسن البلد املضيف، يف       أيضاً اًحييط علم   -٧  
  ؛)٢(يضفي الصفة القانونية على جملس صندوق التكيف

جملس إدارة البنك الـدويل لإلنـشاء والـتعمري         مبوافقة    كذلك حييط علماً   -٨  
البنـك الـدويل    اليت يقدمها   على توسيع أحكام وشروط اخلدمات      ) جمموعة البنك الدويل  (

   والتعمري بوصفه قّيماًً على صندوق التكيف؛لإلنشاء

__________ 

قانون قضى بإضفاء الصفة القانونية على جملس صندوق التكيف، صدر يف جريـدة القـوانني االحتاديـة                  )٢(
)Bundesgesetzblatt(، ،١٤٥، الصفحة ٤ العدد ،٢٠١١فرباير / شباط٨ اجمللد الثاين. 
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اإليرادات املتأتية مـن حتويـل وحـدات خفـض          تراكم   بأن   حييط علماً   -٩  
؛ ٢٠١١أغسطس  / آب ٣١ حىت    مليون دوالر أمريكي   ١٦٦االنبعاثات املعتمد إىل نقود بلغ      

ـ        ٨٦وأن جمموع التربعات املتأتية من املاحنني بلـغ          وع  مليـون دوالر أمريكـي؛ وأن جمم
  . مليون دوالر أمريكي١٢التحويالت النقدية إىل الوكاالت املنفذة بلغ 

        


