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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

  4112كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 
 )أ( من جدول األعمال11البند 

 المسائل المتعلقة بالتمويل
 االستعراض الثاني لصندوق التكيف

 االستعراض الثاني لصندوق التكيف  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 توصية الهيئة الفرعية للتنفيذ  

أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية واألربعني، مبشروع املقرر التايل لينظر فيه  
 لعامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ويعتمده يف دورته العاشرة. مؤمتر األطراف ا

 01-إ/م أمشروع المقرر   

 االستعراض الثاني لصندوق التكيف  
 ،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو 
ساسية لدعم إجراءات على ما لصندوق التكيف من أمهية بالغة باعتباره قناة أ إذ يشدد 

التكيفففف واملفففروي الرليسفففا للوصفففول املباشفففر، عففف وة علفففى تركيفففاه علفففى متويفففل التكفففاليف الكاملفففة 
 ملشاريع وبرامج ملموسة يف جمال التكيف يف البلدان النامية،

استمرار القضايا املتعلقة باستدامة التمويل من صندوق التكيف  وإذ ي حظ ببالغ القلق 
إىل األسعار احلالية لوحدات خفف  اننبعاافات املعتمفد، الفث تفؤار  لتنبؤ به، نظرا  وكفايته وقابلية ا

 يف قدرته على أداء ونيته،
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، والورقففففففة التقنيففففففة املتعلقففففففة (1)بتقريففففففر جملففففففي صففففففندوق التكيففففففف حيففففففي  علمففففففا   -1 
 ؛ (4)بانستعراض الثاين لصندوق التكيف

 لي صندوق التكيف؛ على التنفيذ العاجل نسرتاتيجية تعبئة املوارد جمل يؤكد -4 
جملي صندوق التكيف علفى النظفر يف اايفارات التاليفة ملعامفة إمكانيفة  يشجع -٣ 

 التنبؤ باملوارد، ون سيما: 
 حجم املوارد؛  )أ( 
 التقديرات املنتظمة للموارد ال زمة؛  )ب( 
 انستعراض املستمر حلالة املشاريع؛  )ي( 
إىل جملي صندوق التكيف أن ينظر يف اايارات املتاحة، مبا فيهفا تلف   يطلب -2 

أعففف ه، ملعامفففة تنويففع مصفففادر دخفففل صفففندوق  1الففواردة يف الورقفففة التقنيفففة املشفففار إليهففا يف الفقفففرة 
 لونية الصندوق؛  التكيف، وفقا  

إىل جملففي صففندوق التكيففف أن ينظففر، يف إطففار برنففامج الت  ففب  يطلففب أيضففا   -٥ 
 التابع له، يف اايارات التالية لتحسني طرالق الوصول لصندوق التكيف: 

اسففففففرتاتيجيات هلففففففددة اهلففففففدف للففففففدعم املؤسسففففففا ملسففففففاعدة البلففففففدان الناميففففففة،  )أ( 
سففيما أقففل البلففدان عففوا ، علففى اعتمففاد مايففد مففن الكيانففات الوطنيففة أو ا قليميففة املشففرفة علففى  ون

 التنفيذ لدى صندوق التكيف؛ 
لفة حصففول الكيانففات الوطنيففة املشففرفة علففى التنفيففذ املعتمففدة علففى مايففد مففن كفا )ب( 

 الفرص امليسرة للوصول إىل صندوق التكيف، مبا يشمل املشاريع والربامج الصغرية احلجم؛ 
إىل جملي صندوق التكيف أن ينظر يف اايارات املتاحة لتطفوير  يطلب كذل  -٦ 

ندوق التكيفف، واهليئفات املنشف ة مبوجفب انتفاقيفة، الرواب  التشفغيلية، حسفب انقتضفاء، بفني صف
 مع مراعاة اختصاصات اهليئات املعنية؛ 

املتعلففق بالطلففب املوجففه مففن مففؤمتر األطففراف  (٣)41-م أ/-بففاملقرر  حيففي  علمففا   -٧ 
إىل اللجنففففة الدالمففففة املعنيففففة بالتمويففففل بففففالنظر يف املسففففالل املتصففففلة بففففالرواب  والع قففففات املؤسسففففية 

 يف املستقبل بني صندوق التكيف واملؤسسات األخرى يف إطار انتفاقية؛  احملتملة
الرتتيبفففات املؤقتففففة مفففع أمانففففة جملففففي  411٧أن ميففففدد حفففن حايران/يونيففففه  يقفففرر -8 

صففندوق التكيففف وأمففني صففندوق التكيففف، كففا يواصففل مففؤمتر األطففراف العامففل بوصفففه اجتمففاع 
__________ 

(1) FCCC/KP/CMP/2014/6. 
(4) FCCC/TP/2014/7. 

 .ب( من جدول أعمال مؤمتر األطراف)14مقرتح نعتماده يف إطار البند مشروع مقرر  (٣)
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بففففات املؤسسففففية الدالمففففة مففففع األمانففففة وأمففففني األطففففراف يف بروتوكففففول كيوتففففو رتفففف  خيففففارات الرتتي
كلففة، الصندوق، مبا يف ذل  عن طريق عملية طرح عطاءات مفتوحة وتنافسية، وعلى أسفا  الت

 اآلاار القانونية واملالية املرتتبة عليه؛ وا طار الامين لكل خيار و 
 ر/إىل اهليئففففففففة الفرعيففففففففة للتنفيففففففففذ، يف دورهتففففففففا الرابعففففففففة واألربعففففففففني )أيففففففففا يطلفففففففب -٩ 

الفواردة ل ختصاصفات  (، أن تشفرع يف انسفتعراض الثالف  لصفندوق التكيفف، وفقفا  411٦ مايو
إىل مفؤمتر األطفراف العامفل  ، وأن تقفدم تقريفرا  أو كما قد تعفدل نحقفا   ٩-إ/م أ4يف املرفق باملقرر 

  -بوصففففه اجتمفففاع األطفففراف يف بروتوكفففول كيوتفففو يف دورتفففه الثانيفففة عشفففرة )تشفففرين الثفففاين/نوفمرب 
(، كيمففففا يضففففطلع بانسففففتعراض مففففؤمتر األطففففراف العامففففل بوصفففففه 411٦كففففانون األول/ديسففففمرب 

كففففانون   -اجتمففففاع األطففففراف يف بروتوكففففول كيوتففففو يف دورتففففه الثالثففففة عشففففرة )تشففففرين الثففففاين/نوفمرب 
 (؛ 411٧األول/ديسمرب 

إىل جملففي صففندوق التكيففف أن يففدري يف تقريففره املقففدم إىل مففؤمتر  يطلففب أيضففا   -11 
طففراف العامففل بوصفففه اجتمففاع األطففراف يف بروتوكففول كيوتففو يف دورتففه احلاديففة عشففرة )تشففرين األ

سفالل ( معلومفات عفن التقفدم احملفرز فيمفا يتعلفق بامل411٥كفانون األول/ديسفمرب   -الثاين/نوفمرب 
 أع ه. ٦-٣املشار إليها يف الفقرات 

    


