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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع     
  األطراف يف بروتوكول كيوتو

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٢-١١وارسو، 

  من جدول األعمال) ب(٧البند 
  صندوق التكيُّف

  صندوق التكيُّفستعراض الثاين لاال

  صندوق التكيُّفاالستعراض الثاين ل    

  مقترح من الرئيس    

  ٩-م أإ/-مشروع املقرر     

  االستعراض الثاين لصندوق التكيف    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
جرى دورة االستعراض الذي يُ   باملتعلقني   ٦-م أإ /٦ و ٣-م أإ /١ إىل املقررين    إذ يشري   

  ،٦-م أإ/٦كل ثالث سنوات لصندوق التكيف وإىل مرفق املقرر 
إىل اهليئة الفرعية   فيها  لب   اليت طُ  ٨-م أإ /٤ من املقرر    ١٠ إىل الفقرة    وإذ يشري أيضاً    

للتنفيذ أن تبدأ يف االستعراض الثاين لصندوق التكيف وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفـق              
  على هذه املبادئ التوجيهية الحقاً،ُتدخل ، أو وفقاً للتعديالت اليت قد ٦-م أإ/٦املقرر 

   االستعراض وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفق هذا املقرر؛ي أن جيريقرر  -١  
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 إىل جملس صندوق التكيف أن يتيح يف التقرير الـذي سـيقدمه إىل              يطلب  -٢  
العاشـرة  يف دورتـه    يف بروتوكول كيوتو    اجتماع األطراف    األطراف العامل بوصفه     مؤمتر

إمتـام  معلومات عن احلالة املالية لصندوق التكيف، هبدف        ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (
  االستعراض الثاين لصندوق التكيف يف الدورة نفسها؛

 األطراف واملنظمات املراقبة، وكذا غريها من  املنظمـات الدوليـة            يدعو  -٣  
نظمات غري احلكومية املشاركة يف أنشطة صـندوق التكيـف          املعنية وأصحاب املصلحة وامل   

 ٢٦والكيانات املنفذة املعتمدة لدى جملس صندوق التكيف، إىل أن تقدم إىل األمانة،  حبلول               
، آراءها بشأن استعراض صندوق التكيف اسـتناداً إىل االختـصاصات           ٢٠١٤مارس  /آذار

  الواردة يف مرفق هذا املقرر؛
ة أن تتيح على موقع االتفاقية الشبكي اآلراء املشار إليهـا يف             إىل األمان  يطلب  -٤  

  ؛)٢٠١٤يونيه /حزيران( أعاله، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني ٣الفقرة 
يف االستعراض الثاين لصندوق    أن تنظر    إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ      يطلب أيضاً   -٥  

 مـؤمتر ويعتمـده   فيـه   ينظر  كي  التوصية مبشروع مقرر ل   بغية  التكيف يف دورهتا األربعني،     
  يف دورته العاشرة؛يف بروتوكول كيوتو اجتماع األطراف األطراف العامل بوصفه 

، رهناً بتوافر املـوارد املاليـة،       تعد ورقة تقنية   إىل األمانة أن     يطلب كذلك   -٦  
ختـصاصات الـواردة يف     إىل اال مستندةً يف ذلك    وبتعاون مع أمانة جملس صندوق التكيف،       

مع مراعاة مداوالت واستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني،      ومرفق هذا املقرر،    
 /كـانون األول  (يف دورهتا احلادية واألربعـني      يف تلك الورقة    تنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ     على أن   
  ).٢٠١٤ديسمرب 
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  املرفق

  ق التكيفاختصاصات االستعراض الثاين لصندو    

  اهلدف  -أوالً  
اهلدف من االستعراض الثاين هو ضمان فعالية واستدامة وكفاية تشغيل الـصندوق،         -١

 مـؤمتر (يف بروتوكـول كيوتـو      اجتماع األطـراف     األطراف العامل بوصفه     ليتسىن ملؤمتر 
  .اعتماد مقرر مناسب يف هذا الشأن يف دورته العاشرة) اجتماع األطراف/األطراف

  لنطاقا  -ثانياً  
 هو استعراض التقدم احملـرز يف تـشغيل          التكيف نطاق االستعراض الثاين لصندوق     -٢

الصندوق وتنفيذ أعماله والدروس املستفادة منه حىت اآلن، مع التركيز على مجلة أمور منـها    
  :ما يلي

، مبا يف ذلـك إمكانيـة    هباتوفري موارد مالية مستدامة وكافية وميكن التنبؤ   )أ (  
التوجه قطرية  كون  تنويع مصادر اإليرادات، من أجل متويل مشاريع وبرامج تكيف ملموسة ت          

  إىل احتياجات األطراف املؤهلة وآرائها وأولوياهتا؛ومستندة 
  الدروس املستفادة من تطبيق طرائق الوصول إىل صندوق التكيف؛  )ب (  
سب االقتضاء، بني صندوق التكيف وغريه      الروابط والعالقات املؤسسية، ح     )ج (  

  من املؤسسات، وال سيما مؤسسات االتفاقية؛
مـع  املتخـذة   الترتيبات املؤسسية لصندوق التكيف، وال سيما الترتيبات          )د (  

  .األمانة املؤقتة والقيِّم املؤقت

  مصادر املعلومات  -ثالثاً  
  :املعلومات التاليةما يستند إليه إىل مصادر يف مجلة يستند االستعراض   -٣  
املعلومات املقدمة من األطراف يف بروتوكول كيوتو، واملنظمات املراقبـة،            )أ (  

املهتمة املصلحة واملنظمات غري احلكومية     واجلهات صاحبة   وكذا غريها من املنظمات الدولية      
يف أنشطة صندوق التكيف، والكيانات املنفِّذة املعتمدة لدى جملـس صـندوق            اليت تشارك   

  لتكيف، بشأن جتارهبا مع صندوق التكيف؛ا
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التقرير السنوي املقدم من مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطراف عن أنشطته              )ب (  
لآللية املالية لالتفاقية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بـصندوق أقـل            تشغيلياً  بوصفه كياناً   

ك من وثائق مرفق البيئـة العامليـة ذات         البلدان منواً والصندوق اخلاص بتغري املناخ، وغري ذل       
  الصلة بالسياسات واملعلومات والتقييم؛

املقدم إىل مؤمتر األطراف عـن      للمناخ  لصندوق األخضر   لالتقرير السنوي     )ج (  
للمناخ صندوق األخضر اللآللية املالية لالتفاقية وغريه من وثائق      تشغيلياً  أنشطته بوصفه كياناً    
  املعلومات؛ واتذات الصلة بالسياس

اجتماع األطـراف  / األطراف تقرير جملس صندوق التكيف املقدم إىل مؤمتر        )د (  
  نتائج االستعراض األويل لصندوق التكيف؛و

 وتلـك الـواردة مـن       عمليات األمم املتحدة  املنبثقة عن   النتائج والتقارير     )ه(  
نظمـات احلكوميـة    مؤسسات التمويل الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة وغريها من امل         

  تغري املناخ؛املتعلقة بجراءات اإلالدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية بتمويل 
  عن منتدى اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛املقدمة تقارير ال  )و (  
اجتمـاع  / األطـراف  األمانة، بطلب من مـؤمتر    اليت أعدهتا   تقنية  الورقة  ال  )ز (  

مفتوحة وتنافسية الختيار عروض  ر الزمنية إلجراء عملية تقدمي      األطراف، عن اخلطوات واألط   
  ؛)١(املؤسسات املضيفة لكيانات االتفاقية

  طويل األجل؛التقارير برنامج عمل التمويل   )ح (  
تقريرا فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعـين             )ط (  

  .ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةبالبالغات الوطنية املقدمة من ا

        

__________ 

)١( FCCC/TP/2013/1. 


