
 

(A)   GE.12-71316    061212    061212 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة الثامنة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىل نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 
  األعمالمن جدول ) أ(١٠البند 

  صندوق التكيف
  تقرير جملس صندوق التكيف

  تقرير جملس صندوق التكيف    

  مقترح مقّدم من الرئيسة    

  ٨-م أإ/-مشروع املقرر     

  تقرير جملس صندوق التكيف    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
  ل كيوتو، من بروتوكو١٢ من املادة ٨ إىل الفقرة إذ يشري  
 إىل املقررات السابقة الصادرة عن مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه            وإذ يشري أيضاً    

  بشأن تقارير جملس صندوق التكيف،اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
  ،)١( بتقرير جملس صندوق التكيفوإذ حييط علماً  
 د، وما ُيتوقع   اخنفاض أسعار السوق لوحدات خفض االنبعاثات املعتم       وإذ يالحظ بقلق    

  أن يكون لذلك من تأثري على توافر التمويل من صندوق التكيف،
__________ 
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 اإلجراءات واملقررات التالية اليت اختذها جملس صـندوق التكيـف       يالحظ  -١  
  ؛ ٤-م أإ/١ من املقرر ١٠وفقاً للفقرة 

 مثانية خالل الفتـرة     ومنهان الكيانات املنفذة الوطنية،     م  كياناً ١٤اعتماد    )أ(  
  مولة بالتقرير، اليت ميكنها الوصول مباشرة إىل املوارد املقدمة من صندوق التكيف؛املش

 ١٦٦,٥املوافقة التراكمية على مقررات متويل مشاريع وبرامج التكيف مببلغ            )ب(  
  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛

يها مقرر اجمللس بتزويد الصندوق بوحدات خفض انبعاثات معتمد لتـشتر           )ج(  
  احلكومات مباشرة؛

 مليـون دوالر مـن   ١٠٠هدف مجع األموال الذي حدده اجمللس يف مبلغ           )د(  
  ؛٢٠١٣دوالرات الواليات املتحدة حىت سنة 

 أن تراكم اإليرادات يف الصندوق االستئماين لصندوق التكيف         يالحظ أيضاً   -٢  
   مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة؛ ٣٠١,١بلغ 

 أن األموال املتاحة للموافقة على متويـل بـرامج جديـدة            ظ كذلك يالح  -٣  
 ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٣٠ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حبلول         ١١٢,٨ بلغت

وأن املوارد اإلضافية احملتملة املتأتية من حتويل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل نقـود              
يون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة، ليبلـغ         مل ٣١,٤    ب ُتقدر   ٢٠١٢حىت هناية سنة    

  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للموافقة١٤٤,٢جمموع املوارد اإلضافية احملتملة 
  ؛)٢(على املشاريع والربامج اجلديدة

 القضايا املتعلقة باستدامة التمويل من صندوق التكيف وكفايته       يالحظ بقلق   -٤  
النبعاثـات  ا  استناداً إىل التوجس السائد حالياً بشأن أسعار وحدات خفض         وقابلية التنبؤ به  

  انية لربوتوكول كيوتو وما بعدها؛املعتمد واستمرار صندوق التكيف أثناء فترة االلتزام الث
 إىل جملس صندوق التكيف أن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ             يطلب  -٥  

 حالة موارد الصندوق واالجتاهات يف تدفق املوارد وأية أسباب          يف دورهتا الثامنة والثالثني عن    
  ميكن حتديدها هلذه االجتاهات؛

__________ 

تقوم التقديرات املقدمة على املعلومات املتاحة للجميع وال تشكل بأي حال من األحوال توقعـات القـّيم                  )٢(
يتعلق بأسعار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، أو أسعار الصرف، أو إصـدار وحـدات خفـض                 فيما

وتستند إىل أسعار البيع الفوري لوحدات خفـض        . ها من املتغريات يف املستقبل    االنبعاثات املعتمد، أو غري   
، ٢٠١٢يوليـه   /االنبعاثات املعتمد وسعر صرف دوالر الواليات املتحدة مقابل اليورو املتداول خالل متوز           

تحدة وإىل عدد وحدات خفض االنبعاثات املعتمد املقدر إصدارها من مركز ريزوي التابع لربنامج األمم امل              
  ).٩، احلاشية ٣٧، الفقرة FCCC/KP/CMP/2012/7(للبيئة 
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 اسـتدامة هـذه املـوارد        النظر، يف دورته التاسعة، يف وسائل تعزيز       يقرر  -٦  
وكفايتها وقابلية التنبؤ هبا، مبا يف ذلك إمكانية تنويع مصادر إيرادات صندوق التنوع، مـع               

   أعاله؛٥مراعاة تقرير جملس صندوق التكيف كما هو مطلوب يف الفقرة 
 باجلهود املستمرة اليت يبذهلا جملس صندوق التكيف        حييط علماً مع التقدير     -٧  

  الكيانات املنفذة الوطنية والوصول املباشر إىل موارد صندوق التكيف؛لتشجيع اعتماد 
، يف اسـتكمال    ٦-م أإ /٥ من املقرر    ٨ النجاح، وفقاً للفقرة     يالحظ أيضاً   -٨  

 ٢٠١٢جمموعة من حلقات العمل بشأن اعتماد الكيانات املنفذة الوطنية، اليت ُنظمت يف سنة        
التعاون مع حكوميت الفلبني وسـاموا، يف مـانيال،         مع حلقيت عمل نظمتهما أمانة االتفاقية ب      

 ملنطقيت آسيا وأوروبا الشرقية، ويف آبيا، ساموا،        ٢٠١٢مارس  / آذار ٢١ إىل   ١٩الفلبني، من   
   ملنطقة احمليط اهلادئ؛٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥ إىل ٢٣من 

 باملسامهات املالية يف صندوق التكيف اليت قدمتها حكومات السويد          يرحب  -٩  
را واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وتعهدات املسامهة يف الصندوق           وسويس

  ؛٥-م أإ/٤ من املقرر ٩من أستراليا ومنطقة العاصمة بروكسل يف بلجيكا وفقاً للفقرة 
 باملسامهات املالية املقدمة مـن حكومـات إسـبانيا وأسـتراليا            يرحب أيضاً   -١٠  
يرلندا الـشمالية والنـرويج واليابـان،       آكة املتحدة لربيطانيا العظمى و    وسويسرا واململ  والسويد
املقدم من حكوميت ساموا والفلبني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحـدة           والدعم

  للبيئة، لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية بشأن اعتماد الكيانات املنفذة الوطنية؛
 لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة واملنظمـات          ل تشجيعه يواص  -١١  

مـن  املتأتية  صة العائدات   حالدولية لتقدم التمويل إىل صندوق التكيف، الذي سُيضاف إىل          
  أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

 إىل األمانة أن تستند إىل خربات اهليئات يف إطار االتفاقية ومنظومة            يطلب  -١٢  
م املتحدة على نطاق أوسع إلعداد ورقة تقنية عن عملية اختيار املؤسـسات املـضيفة               األم

للكيانات يف إطار االتفاقية ومنظومة األمم املتحدة على نطاق أوسع، مبا يف ذلك اخلطـوات               
 طرح عطاءات مفتوحة وتنافسية، لتنظر فيها اهليئـة          عمليات واألطر الزمنية الالزمة إلجراء   

  . يف دورهتا الثامنة والثالثنيالفرعية للتنفيذ

        


