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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال) أ(١٢البند 

  املسائل املتعلِّقة بالتمويل
  ب بروتوكول كيوتوصندوق التكيُّف مبوج

  صندوق التكيُّف مبوجب بروتوكول كيوتو    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والثالثني، مبشروع املقرر التايل لينظر فيه               

  : ويعتمده يف دورته التاسعة كيوتوروتوكولمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ب

  ٩-م أإ/-مشروع املقرر     

  االستعراض الثاين لصندوق التكيف    
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 عن دورة االستعراض الذي جيرى كـل  ٦-م أإ/٦ و٣-م أإ/١ إىل املقررين إذ يشري   

  ،٦-م أإ/٦يف وإىل مرفق املقرر ثالث سنوات لصندوق التك
 اليت تطلب إىل اهليئـة الفرعيـة        ٨-م أإ /٤ من املقرر    ١٠إىل الفقرة    اًوإذ يشري أيض    

للتنفيذ أن تبدأ يف االستعراض الثاين لصندوق التكيف وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفـق              
  التوجيهية الحقاً،على هذه املبادئ جتري ، أو وفقاً للتعديالت اليت قد ٦-م أإ/٦املقرر 
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  لالختصاصات الواردة يف مرفق هذا املقرر؛اً االستعراض وفق يجير أن يقرر  -١  
 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
معلومات عن احلالة املالية لصندوق التكيف، هبدف االنتهاء        ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (

  من االستعراض الثاين لصندوق التكيف يف الدورة نفسها؛
 األطراف واملنظمات املراقبة، وكذا غريها من  املنظمـات الدوليـة            يدعو  -٣  

املعنية وأصحاب املصلحة واملنظمات غري احلكومية املشاركة يف أنشطة صـندوق التكيـف             
 ٢٦الكيانات املنفذة املعتمدة لدى جملس صندوق التكيف، إىل أن تقدم إىل األمانة،  حبلول               و

إىل االختـصاصات   اً  ، آراءها بشأن استعراض صندوق التكيف اسـتناد       ٢٠١٤مارس  /آذار
  الواردة يف مرفق هذا املقرر؛

يهـا يف    إىل األمانة أن تتيح على موقع االتفاقية الشبكي اآلراء املشار إل           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      اًيطلب أيض   -٥  
العامل  األطراف   ينظر فيه مؤمتر  كي  التوصية مبشروع مقرر ل   بغية  التكيف يف دورهتا األربعني،     

  ؛يف دورته العاشرةيف بروتوكول كيوتو اجتماع األطراف بوصفه 
بتوافر املـوارد املاليـة،     اً  ، رهن تعد ورقة تقنية   إىل األمانة أن     يطلب كذلك   -٦  

إىل االختـصاصات الـواردة يف      مستندةً يف ذلك    وبتعاون مع أمانة جملس صندوق التكيف،       
تاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني،       مرفق هذا املقرر، مع مراعاة مداوالت واستن      

  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية واألربعني ل
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  املرفق

  اختصاصات االستعراض الثاين لصندوق التكيف    

  اهلدف  -أوالً  
ة صندوق التكيف وكفايـة     اهلدف من االستعراض الثاين هو ضمان فعالية واستدام         -١

يف بروتوكـول   اجتماع األطـراف     األطراف العامل بوصفه     تشغيل الصندوق، ليتسىن ملؤمتر   
  .اعتماد مقرر مناسب يف هذا الشأن يف دورته العاشرة) اجتماع األطراف/مؤمتر(كيوتو 

  النطاق  -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  ف ملموسة ت  تنويع مصادر اإليرادات، من أجل متويل مشاريع وبرامج تكي        

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

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

  .األمانة املؤقتة والقيِّم املؤقت

  مصادر املعلومات  -ثالثاً  
  :يستند االستعراض من بني ما يستند إليه إىل مصادر املعلومات التالية  -٣  
ملنظمات املراقبـة،   املعلومات املقدمة من األطراف يف بروتوكول كيوتو، وا         )أ (  

وكذا غريها من املنظمات الدولية املعنية وأصحاب املصلحة واملنظمـات غـري احلكوميـة              
املشاركة يف أنشطة صندوق التكيف، والكيانات املنفِّذة املعتمدة لـدى جملـس صـندوق              

  التكيف، بشأن جتارهبا مع صندوق التكيف؛
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ملية إىل مؤمتر األطراف عن أنشطته      التقرير السنوي املقدم من مرفق البيئة العا        )ب (  
 مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بـصندوق أقـل          لآللية املالية لالتفاقية،  تشغيلياً  اً  بوصفه كيان 
والصندوق اخلاص بتغري املناخ، وغري ذلك من وثائق مرفق البيئـة العامليـة ذات              اً  البلدان منو 

  الصلة بالسياسات واملعلومات والتقييم؛
ير السنوي لصندوق املناخ األخضر املقدم إىل مؤمتر األطـراف عـن            التقر  )ج (  

صندوق املناخ األخـضر    لآللية املالية لالتفاقية وغريه من وثائق       تشغيلياً  اً  أنشطته بوصفه كيان  
   واملعلومات؛اتذات الصلة بالسياس

نتـائج  واجتماع األطـراف  /تقرير جملس صندوق التكيف املقدم إىل مؤمتر        )د (  
  اض األويل لصندوق التكيف؛االستعر

النتائج والتقارير الواردة من عمليات األمم املتحدة، ومؤسسات التمويـل            )ه(  
الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري            

  تغري املناخ؛املتعلقة بجراءات اإلاحلكومية املعنية بتمويل 
  ن منتدى اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛تقارير ع  )و (  
اجتماع األطـراف، عـن     /ورقة تقنية من إعداد األمانة، بطلب من مؤمتر         )ز (  

اخلطوات واألطر الزمنية إلجراء عملية تقدمي عطاءات مفتوحة وتنافسية الختيار املؤسـسات            
  ؛)١(املضيفة لكيانات االتفاقية

  ل األجل؛تقارير برنامج عمل التمويل طوي  )ح (  
وفريق اخلرباء االستشاري املعـين    اً  تقريرا فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو        )ط (  

  .بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

        

__________ 

)١( FCCC/TP/2013/1. 


