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 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
 األطراف في بروتوكول كيوتو

 الدورة الحادية عشرة

   2015كانون األول/ديسمرب   11تشرين الثاين/نوفمرب إىل  30باريس، 
 من جدول األعمال  7البند 

      تقرير مجلس صندوق التكيُّف
   التكيُّف تقرير مجلس صندوق  

 
 اقتراح مقدَّم من الرئيس  

 
 المنقَّح 11-/م أإ-مشروع المقرر   

 
 تقرير مجلس صندوق التكيُّف  

 

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  

 ،10-/م أإ2من املقرر  4إىل الفقرة  إذ يشري 
 ،(1)التكيُّفبالتقرير السنوي جمللس صندوق وإذ يرّحب  
حمدوديــــو املــــوارد يف صــــندوق التكيُّــــف، بــــالنلر إىل األ ــــعار ا اليــــو لوحــــدا   وإذ يالحــــ  

 خفض االنبعاثا  املعتمد، مما يؤثر على قدرة الصندوق على تنفيذ واليته،
بالتعهـــدا  واملســـااا  املاليـــو املقدمـــو للصـــندوق، الـــ  أعلنتهـــا حكومـــا   يرحــب -1 

 مليون دوالر أمريكي؛ 77أملانيا وإيطاليا والسويد ولكسمربغ ومنطقو والونيا البلجيكيو، والبالغو 

_________________ 

 (1) FCCC/KP/CMP/2015/2 . 
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باعتمــاد املـــديرين التنفيــذي  للبنـــن الــدوت لرينشـــاك والتعمــري )البنـــن يرحــب أيًـــا   -2 
يف شــــروح وأحكـــام الـــدما  الــــ  يقـــدمها البنـــن الــــدوت بوصـــفه القـــّيم علــــى  الـــدوت( التعـــديال 

 ؛(2)صندوق التكيُّف بصفو مؤقتو
مليــــون دوالر  1.8، كــــان مــــا  موعــــه 2015حزيران/يونيــــه  30أنــــه، يف  يالحــــ  -3 

 أمريكي من التربعا  املعلنو لصندوق التكيُّف ال يزال ُمستحقا ؛
جـــــــراكا  واملقـــــــررا  التاليـــــــو، املتعلقـــــــو بصـــــــندوق املعلومـــــــا  واإيالحـــــــ  أيًـــــــا   -4 
، الــواردة يف تقريــر  لــس صــندوق التكيُّــف والتقريــر الشــفوي الــذي أدىل بــه ر ــيس  لــس (3)التكيُّــف

 :2015صندق التكيُّف يف كانون األول/ديسمرب 
املوافقـــو علـــى املرحلـــو الثانيـــو مـــن برنـــاما اال ـــتعداد للوصـــول املباشـــر إىل التمويـــل  )أ( 

، واملوافقـو علـى َمـنال التعـاون بـ  بلـدان ا نـو  2015متوز/يوليـه  1ملتعلق باملناخ، الـذي أُطلـق يف ا
مـــــو لكـــــل مـــــن بورونـــــدي وتشـــــاد وكـــــابو فـــــريدي والنيجـــــر، والبالغـــــو  مليـــــون دوالر  244 447املقدَّ

 أمريكي؛
 املوافقو على برناما تدرييب للمشاريع/الرباما اإقليميو؛ ) ( 
مليـــــون دوالر  318.6يمـــــو الةاكميـــــو للمشـــــاريع والـــــرباما املوافاـــــق عليهـــــا بلــــوغ الق )ج( 

 ؛2015حزيران/يونيه  30أمريكي يف 
مليــــون دوالر أمريكــــي  129.9بلــــوغ األمــــوال املتاحــــو ملوافقــــا  التمويــــل ا ديــــدة  )د( 

 ؛2015حزيران/يونيه  30 يف
مليـــون دوالر  92.4لهــا مقةحــا  اشـــاريع/براما يبلــمت  مــوع متوي 14املوافقــو علــى  )ه( 

مقةحــا  قــدمتها كيانــا  وطنيــو مشــرفو علــى  9أمريكــي قــدمتها كيانــا  مشــرفو علــى التنفيــذ، منهــا 
 مليون دوالر أمريكي؛ 54.1التمويل يبلمت  موع متويلها 

 483.3تلقـــــي الصـــــندوق اال ـــــتكماين لصـــــندوق التكيُّـــــف مبـــــالمت تراكميـــــو قـــــدر ا  )و( 
 مليون دوالر أمريكي؛

ــــطو للكيانــــا  الصــــغرية ذا  الــــربة ا ــــدودة يف امل )ز(  وافقـــو علــــى عمليــــو اعتمــــاد مبسَّ
 إدارة املشاريع ال  تزيد قيمتها على مليون دوالر أمريكي؛

 النقاش ا اري بشأن الروابط ب  صندوق التكيف والصندوق األخًر للمناخ؛ )ح( 

_________________ 

 ، املرفق.10-/م أإ1املقرر  (2) 
 أعاله. 1انلر ا اشيو  (3) 
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الوصــــول مباشــــرة  إىل مــــوارد كيانــــا  وطنيــــا  مشــــرفا  علــــى التنفيــــذ  كنهــــا   20اعتمــــاد  )ح( 
كيانـــا    5كيانـــا  اعُتمـــد  خـــالل الفـــةة املشـــمولو بـــالتقرير، واعتمـــاد   3صـــندوق التكيُّـــف، منهـــا 

 مشرفو على التنفيذ، منها كيان واحد اعُتمد خالل الفةة املشمولو بالتقرير؛ إقليميو
إجـراكا   إىل  لس صـندوق التكيُّـف أن يواصـل جهـوده الراميـو إىل تبسـيط يطلب -5 

اعتمــاد الكيانــا  الوطنيــو املشــرفو علــى التنفيــذ، وأن يقــدم تقريــرا  بشــأن مــا رــرزه مــن تقــدُّم إىل مــؤمتر 
األطــــراف العامــــل بوصــــفه اجتمــــاع األطــــراف يف بروتوكــــول كيوتــــو يف دورتــــه الثانيــــو عشــــرة )تشــــرين 

 (؛2016الثاين/نوفمرب 
دف عمــع األمــوال الــذي حــدده البلــدان املتقدمــو األطــراف الــ  ا ــتجاب   ــ رــ  -6 

 لــس صــندوق التكيُّــف، ولكنهــا م تقــدمم مســااا  ماليــو بعــد، علــى القيــام بــذلن يف أقــر  فرصــو 
 ممكنو؛

تقــدد دعــم طــوعي إ ــايف إىل جانــب حصــو العا ــدا  املتأتيــو مــن أنشــطو  يشــجع -7 
 لـس صـندوق التكيـف مـن  مشاريع آليـو التنميـو النليفـو  ـدف دعـم جهـود تعبكـو املـوارد الـ  يبـذ ا

 أجل تقويو صندوق التكيف؛
مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف اتفـاق بـاريس أن ينلـر،  يوصي -8 

 61و  60رت  أثنــاك دورتــه األوىل، يف أن صــندوق التكيــف  كــن أن بــدم اتفــاق بــاريس، وفقــا  للفقــ
 ؛(4)21-/م أ-من املقرر 
مـــؤمتر األطـــراف أن يطلـــب، يف دورتـــه ا اديـــو والعشـــرين، إىل الفريـــق العامـــل  يـــدعو -9 

املخصـــمل املعـــا باتفـــاق بـــاريس أن يًـــطلع باألعمـــال التحًـــرييو الًـــروريو بشـــأن املســـألو املشـــار 
أعــــاله وريــــل توصــــيو إىل مــــؤمتر األطــــراف العامــــل بوصــــفه اجتمــــاع األطــــراف يف  8إليهــــا يف الفقــــرة 

لــــــر فيهــــــا ويعتمــــــد ا يف موعــــــد ال يتجــــــاوز دورتــــــه الامســــــو عشــــــرة )تشــــــرين بروتوكــــــول كيوتــــــو لين
 (؛2019الثاين/نوفمرب 

جهــود أمانــو  لــس صــندوق التكيُّــف يف تنلــيم حلقــا  عمــل  يالحــ  مــع التقــدير -10 
 للكيانا  الوطنيو املشرفو على التنفيذ؛

ألطـراف العامــل إىل  لـس صــندوق التكيُّـف أن يـدرج يف تقــاريره إىل مـؤمتر ا يطلـب -11 
بوصــــفه اجتمــــاع األطــــراف يف بروتوكــــول كيوتــــو مزيــــدا  مــــن املعلومــــا  عــــن حالــــو حافلــــو مشــــاريع 

 صندوق التكيُّف، اا يف ذلن املشاريع ال  متر اراحل تطور خمتلفو.
 

 

_________________ 

 جدول أعمال مؤمتر األطراف.) ( من 4مشروع مقرر يُقةح اعتماده اوجب البند  (4) 


