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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  ذللتنفياهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤بون، 
    من جدول األعمال١٠البند 

  االستعراض الثاين لصندوق التكيُّف

  لصندوق التكيُّفاالستعراض الثاين     

 شروع استنتاجات مقترح من امليسرين املتشاركنيم    

يف االستعراض الثاين لصندوق التكيُّـف      ) اهليئة الفرعية (نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١
  ). باالختصاصاتاملشار إليها فيما يلي ()١(وفق اختصاصات االستعراض الثاين لصندوق التكيُّف

دات املالية الـيت قدمتـها األطـراف إىل         ورّحبت اهليئة الفرعية باملسامهات والتعه      -٢
، الذي اعتمده مؤمتر األطراف العامل ٩-م أإ/١ من املقرر    ١٢صندوق التكيُّف عمالً بالفقرة     

يف دورته  ) اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو       
حتقيق هدفه يف جمال مجع     ف  وقد أتاحت هذه املسامهات والتعهدات لصندوق التكيُّ      . التاسعة

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حبلـول هنايـة           ١٠٠األموال واملتمثل يف مجع     
وتود اهليئة الفرعية أن ُتعرب عن أملها يف التمكّن من مجع املزيد من األمـوال               . ٢٠١٣ عام

  .لتلبية االحتياجات احلالية لصندوق التكيُّف
ة علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمته أمانة جملـس صـندوق           وأحاطت اهليئة الفرعي    -٣

التكيُّف بشأن اهلدف اجلديد الذي حدده جملس الصندوق يف جمال مجع التربعات واملتمثل يف              
، وطلبت إىل اجمللس أن ٢٠١٥ و٢٠١٤ مليون دوالر يف كل من السنتني التقومييتني    ٨٠ مجع

 / األول كـانون (اجتماع األطراف   /عاشرة ملؤمتر األطراف  ُيضمِّن التقرير الذي سيقدمه إىل الدورة ال      
  .حتديثاً عن تنفيذ استراتيجيته املتعلقة جبمع األموال) ٢٠١٤ديسمرب 
__________ 

 .، املرفق٩-م أإ/٢املقرر  )١(
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وواصلت اهليئة الفرعية اإلعراب عن قلقها إزاء عدم توفري موارد ماليـة مـستدامة                -٤
  .ربامج يف البلدان الناميةوكافية وميكن التنبؤ هبا متكّن صندوق التكيُّف من دعم املشاريع وال

وأكدت اهليئة الفرعية أن تنفيذ أعمال صندوق التكيُّف يؤدي إىل تعزيز الوصـول               -٥
  .املباشر إىل املوارد وإمساك البلدان بزمام أمورها

وذكَّرت اهليئة الفرعية بأن صندوق التكيُّف هو صندوق يعمل يف إطار بروتوكـول               -٦
 منها، والحظت أن القضايا الـيت  ٣ لالتفاقية ويسترشد باملادة  قانونياًكيوتو الذي ميثل صكاً   

  :أثارهتا األطراف، على أساس االختصاصات، تتعلق مبا يلي
توفري موارد مالية مستدامة وكافية وميكن التنبؤ هبا، مبا يف ذلـك إمكانيـة      )أ(  

ت، من أجل متويل مشاريع وبرامج تكيُّف ملموسة تكون قطرية التوّجه           تنويع مصادر اإليرادا  
  ومستندة إىل احتياجات األطراف املؤهَّلة وآرائها وأولوياهتا؛

  الدروس املستفادة من تطبيق طرائق الوصول إىل صندوق التكيُّف؛  )ب(  
ه الروابط والعالقات املؤسسية، حسب االقتضاء، بني صندوق التكيُّف وغري          )ج(  

  من املؤسسات، وال سيما مؤسسات االتفاقية؛
الترتيبات املؤسسية لصندوق التكيُّف، وال سيما الترتيبات املُتخـذة مـع             )د(  

  .األمانة املؤقتة والقّيم املؤقت
ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة مراقـب، فـضالً عـن               -٧

ت صاحبة املصلحة، واملنظمات غـري احلكوميـة،        املنظمات الدولية األخرى املهتمة، واجلها    
املشارِكة يف أنشطة صندوق التكيُّف، والكيانات املنفِّذة املتعددة األطراف واإلقليمية والوطنية           

، ٢٠١٤ سبتمرب/ أيلول ٢٢اليت اعتمدها جملس صندوق التكيُّف، إىل أن ُتقدم إىل األمانة، حبلول            
  .اين لصندوق التكيُّف، وفقاً لالختصاصاتاملزيد من اآلراء بشأن االستعراض الث

 أعاله على ٧وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تتيح البيانات املشار إليها يف الفقرة          -٨
املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ وأن جتمِّعهـا يف وثيقـة                

  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(ية واألربعني متفرقات، كي تنظر فيها اهليئة يف دورهتا احلاد
وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أيضاً أن تراعي، لدى إعدادها الورقة التقنية الـيت                -٩

، اآلراء اليت أعربت عنها     )٢(مؤمتر األطراف /طُلبت منها يف الدورة التاسعة الجتماع األطراف      
  .)٣(قُدمت قبل وخالل تلك الدورةاألطراف يف تلك الدورة والبيانات املكتوبة اليت 

__________ 

 .٦الفقرة ، ٩-م أإ/٢املقرر  )٢(
: ميكن االطالع على هذه البيانات على الرابط الشبكي التايل )٣(

<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx>. 
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واتفقت اهليئة الفرعية للتنفيذ على استكمال نظرها يف االستعراض الثاين لـصندوق              -١٠
التكيُّف يف دورهتا احلادية واألربعني باالستناد إىل مجيع املعلومات املقدمة وفقاً لالختصاصات            

صية مبشروع مقرر بشأن هذه املـسألة   أعاله، بغية التو  ٧وإىل البيانات املشار إليها يف الفقرة       
  .اجتماع األطراف ويعتمده يف دورته العاشرة/كي ينظر فيه مؤمتر األطراف

        


