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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع 
 األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١وارسو، 

  من جدول األعمال ) أ(٧البند 
  صندوق التكيف

  ر جملس صندوق التكيفتقري

  تقرير جملس صندوق التكيف    

  مقترح من الرئيس    

  ٩-م أإ/- 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  
قررات السابقة الصادرة عن مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه           إىل امل  وإذ يشري أيضاً    

  بشأن تقرير جملس صندوق التكيف،اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
  ،٨-م أإ/١ إىل املقرر وإذ يشري كذلك  
  ،)١(التكيف  بتقرير جملس صندوقوإذ حييط علماً  

__________ 

)١( FCCC/KP/CMP/2013/2.  
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 عتمـد،  أسعار السوق لوحدات خفـض االنبعاثـات امل        مستوى وإذ يالحظ بقلق    
   أن يكون لذلك من تأثري على توافر التمويل من صندوق التكيف،ُيتوقع وما

   من بروتوكول كيوتو،٨ و٧ و٥، بشأن املواد )٢(٩-م أإ/-املقرر وإذ يدرك   
  ،)٣( باملعلومات املتعلقة حبالة موارد صندوق التكيفوإذ حييط علماً  
 البنك الدويل لإلنشاء    شروط وأحكام اخلدمات اليت سيقدمها    تعديل   يعتمد  -١  
  ؛)٤(بوصفه القيِّم على صندوق التكيف بصورة مؤقتة) البنك الدويل(والتعمري 
جلس صـندوق   املتصلة مب اإلجراءات واملقررات التالية    املعلومات و  يالحظ  -٢  

  :٤-م أإ/١ من املقرر ١٠ للفقرة التكيف وفقاً
ل الفترة املشمولة بالتقرير،    واحد خال  ، منها وطنياًً منفذاً كياناً   ١٥اعتماد    )أ(  

  ؛ميكنها الوصول مباشرة إىل موارد صندوق التكيف
مـن دوالرات    مليون دوالر    ١٨٤املوافقة على مشاريع وبرامج مببلغ قدره         )ب(  

  ؛الواليات املتحدة
الربامج اليت تنفـذها كيانـات منفّـذة     ووصول األموال املتاحة للمشاريع     )ج(  

   ؛B.12/9  جملس صندوق التكيف يف املائة احملدد يف مقرر٥٠  سقفمتعددة األطراف إىل
 باعتمادها جلنـة اسـتعراض   أوصتبرامج  و مشاريعوضع قائمة من مثانية   )د(  

  ؛ أموال هلاتوجد  والاملشاريع والربامج
أن اإليرادات التراكمية للصندوق االستئماين لصندوق التكيف    يالحظ أيضاً   -٣  

 مليون دوالر   ١٨٨,٣دوالرات الواليات املتحدة منها مبلغ       مليون دوالر من     ٣٢٤,٤بلغت  
 مليون دوالر من    ١٣٦,١حصيلة حتويل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل نقود، ومبلغ          

  ؛مسامهات إضافية
 أن األموال املتاحة للموافقة على متويـل بـرامج جديـدة            يالحظ كذلك   -٤  
 ٢٠١٣يوليـه   / متوز ٣١ملتحدة حبلول    مليون دوالر من دوالرات الواليات ا      ١١٥,٨ بلغت
التراكمية احملتملة اآلتية من حتويل وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل           املوارد اإلضافية وأن  

  ؛)٥( مليون دوالر٣٠ إىل ١٥ تقدر بنحو ٢٠٢٠  عامنقود حىت هناية
__________ 

من جدول أعمال مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع        ) أ(٣مشروع مقرر مقترح العتماده يف إطار البند         )٢(
 .األطراف يف بروتوكول كيوتو

)٣( FCCC/SBI/2013/INF.2. 
)٤( FCCC/KP/CMP/2013/2املرفق األول ،. 
إصدار وحدات خفـض    مستويات  وحدات خفض االنبعاثات املعتمد، و    لية ل  احلا سعار أساس األ  تقدير على  )٥(

  .االنبعاثات املعتمد
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 القضايا املتعلقة باستدامة التمويل من صندوق التكيف وكفايته       يالحظ بقلق   -٥  
  ؛االنبعاثات املعتمد وحدات خفضاحلالية لسعار األابلية التنبؤ به استناداً إىل وق

 باجلهود املستمرة اليت يبذهلا جملس صندوق التكيف        حييط علماً مع التقدير     -٦  
  لتشجيع اعتماد الكيانات املنفذة الوطنية والوصول املباشر إىل موارد صندوق التكيف؛

 يف التقرير الذي سـيقدمه إىل       يقدم،أن  ىل  إ جملس صندوق التكيف     يدعو  -٧  
العاشـرة  يف دورتـه    يف بروتوكول كيوتو    اجتماع األطراف    األطراف العامل بوصفه     مؤمتر

آراءه يف املسائل الواردة يف اختصاصات االستعراض الثاين         ،)٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (
مع مراعاة مداوالت واستنتاجات اهليئة الفرعية ، )٦(٩-م أإ /-لصندوق التكيف املرفقة باملقرر     

  ؛)٢٠١٤ يونيه/حزيران (للتنفيذ يف دورهتا األربعني
لصندوق التكيف لدى سجل آلية التنمية        أن تودع يف حساب مفتوح     يقرر  -٨  

  ؛٨-م أإ/١ من املقرر ٢١ يف املائة من العائدات اجملموعة وفقاً للفقرة ٢النظيفة حصة 
 يف  ٢ صندوق التكيف أن ينظر يف ترتيبات حتويل حـصة            إىل جملس  يطلب  -٩  

 يف ذلك النظر يف الكيان املالئم  مبا أعاله إىل نقود،٨املائة من العائدات املشار إليها يف الفقرة    
الكيانات املالئمة لتحويل حصة العائدات إىل نقود، وأن حييل توصية إىل مؤمتر األطـراف       أو

   بروتوكول كيوتو لكي ينظر فيها يف دورته العاشرة؛العامل بوصفه اجتماع األطراف يف
إىل جملس صندوق التكيف أن يضع ويعتمد الترتيبات القانونية         أيضاً  يطلب    -١٠  

 يف املائة من العائدات املـشار       ٢يتعلق باخلدمات املقدمة بشأن حصة        فيما املتخذة مع القيِّم  
طراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف       أعاله لكي يوافق عليها مؤمتر األ      ٨إليها يف الفقرة    

  بروتوكول كيوتو؛
 باستراتيجية ومحلة مجع األموال اليت ينهجها جملـس صـندوق           حييط علماً   -١١  

، ٢٠١٣ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة بنهاية ١٠٠التكيف من أجل مجع مبلغ 
 مؤمتر األطراف العامل بوصفه     على النحو املفصل يف تقرير جملس صندوق التكيف املقدم إىل         

  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛
 لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة واملنظمـات          يواصل تشجيعه   -١٢  
 لدعم اهلدف الذي حدده جملس صندوق التكيف يف اسـتراتيجية           تمويل ال على تقدمي الدولية  

 أعاله وعلى زيادة التمويل، هبـدف بلـوغ         ١١هما يف الفقرة    ومحلة مجع األموال املشار إلي    
اهلدف الذي حدده اجمللس جلمع األموال من املوارد املضافة إىل حصة العائدات اآلتيـة مـن          

 عمليات النقل الدويل األوىل لوحـدات الكميـات    أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، ومن     

__________ 

من جدول أعمال مؤمتر األطـراف العامـل بوصـفه    ) ب(٧مشروع مقرر مقترح العتماده يف إطار البند      )٦(
 .اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
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 مـن   ٦نشطة املنصوص عليهـا يف املـادة         لأل نبعاثاتاالاملسندة، وإصدار وحدات خفض     
  بروتوكول كيوتو؛

 ٢٠١٣ يف    باملسامهات املالية يف صندوق التكيـف الـيت قدمتـها          يرحب  -١٣  
 حكومـات أملانيـا      وتعهـدات  ،ومنطقة العاصمة بروكسل يف بلجيكا     حكومات السويد 

 من  ٩ للفقرة   وفقاً التكيف   املسامهة يف صندوق  ب وسويسرا وفرنسا وفنلندا والنرويج والنمسا    
  .٥-م أإ/٤املقرر 

        


