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 األطراف مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
 بروتوكول كيوتوفي 

 عشرة ثانيةالدورة ال
  2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7، مراكش
 من جدول األعمال  )أ(7البند 

 المسائل المتعلقة بصندوق التكيف
  تقرير مجلس صندوق التكيُّف

   تقرير مجلس صندوق التكيُّف  
 اقتراح مقدَّم من الرئيس  
 12-/م أإ-مشروع المقرر   

 صندوق التكيُّفتقرير مجلس   

 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  
 ،11-/م أإ1، و10-/م أإ2، و3-/م أإ1 املقرراتإىل  إذ يشري 
 ،21-/م أ1إىل املقرر  وإذ يشري أيضا   
 ،(1)بالتقرير السنوي جملمس صندوق التكيُّف ي  عمما  وإذ حي 
املعمومظظظات وااجظظظراملات واملقظظظررات التاليظظظن املتعمقظظظن ب ظظظندوق التكيُّظظظظف يالحظظظ   -1 

ق و رئظظيس صمظظس صظظند عرضظظهالظظوار يف يف تقريظظر صمظظس صظظندوق التكيُّظظف والتقريظظر الشظظفوي الظظ ي و 
 :2016 تشرين الثاين/نوفمربالتكيُّف يف 

__________ 

(1) FCCC/KP/CMP/2016/2. 
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مظظوار  كيانظظا  وطنيظظا  مشظظرفا  عمظظذ التنفيظظ  وكنمظظا الوصظظول مبا ظظريف  إىل   25اعتمظظا   )أ( 
كيانظات   6كيانظات اعتممظدت لظالل الفظمليف املشظمولن بظالتقرير، واعتمظا    4صندوق التكيُّف، منما 

 لالل الفمليف املشمولن بالتقرير؛ ااعتممد انمشرفن عمذ التنفي ، منما كيان إقميمين
مميظظظظون  و ر  358بمظظظظوق القيمظظظظن الملاكميظظظظن لممشظظظظاريق والظظظظربام  املواف ظظظظ  عميمظظظظا  )ب( 

 ؛2016تشرين الثاين/نوفمرب  9أمريكي يف 
مميظون  و ر أمريكظي  230.5بموق األموال املتاحن ملوافقظات التمويظل ايديظديف  )ج( 

 ؛2016تشرين الثاين/نوفمرب  17يف 
مميظظون  36.8مشظظاريق/برام  يبمظظو صمظظوع متويممظظا  تمقملحظظا سظظتناملوافقظظن عمظظذ  ) ( 

مقملحظظات  أربعظظنكيانظظات مشظظرفن عمظظذ التنفيظظ ، منمظظا أمريكظظي، و ظظي مقملحظظات مقدمظظن مظظن    و ر
 مميون  و ر أمريكي؛  19.2يبمو صموع متويمما  نفي قدمتما كيانات وطنين مشرفن عمذ الت

 546.9ر ا اقظدمتمقي ال ندوق ا ستئماين ل ندوق التكيُّف مبظالو تراكميظن  )ه( 
 مميون  و ر أمريكي؛

 ،  التأ ظظظظس يف سظظظظياق الوصظظظظول املبا ظظظظرإضظظظظفامل ال ظظظظابق املؤسسظظظظي عمظظظظذ برنظظظظام )و( 
ظند قظدر ا يف باعتباره مكونا   ائما   ا   و ر  242 347عمميات ال ندوق، واملوافقن عمظذ تقظدم مح

ظظند  أمريكيظظا   إىل زمبظظابوي وسظظرياليون واينيظظا ومظظالوي يف إطظظار التعظظاون فيمظظا بظظم بمظظدان اينظظوب، ومح
وب أفريقيظظظظظظا والسظظظظظظنكال وكوسظظظظظظتاريكا إىل بنمظظظظظظا وبظظظظظظنن وجنظظظظظظ أمريكظظظظظظي  و ر 118 000قظظظظظظدر ا 

 املوحديف( يف إطار املساعديف التقنين؛ -وميكرونيزيا )و يات 
إقظظظظظرار اجملموعظظظظظن األوىل مظظظظظن ورقظظظظظات املشظظظظظاريق التمميديظظظظظن والتف ظظظظظيمين يف إطظظظظظار  )ز( 

 الربنام  التجرييب لممشاريق والربام  ااقميمين؛
 شأن املسائل اينسانين؛ ب التكيف املوافقن عمذ سياسن ول ن عمل صندوق )ح( 
وال ظظظظندوق األلضظظظظر  التكيظظظظف مواصظظظظمن النقظظظظال بشظظظظأن الظظظظرواب  بظظظظم صظظظظندوق )ط( 
 لممناخ؛ 
مظظظظظظن  60و 59ايظظظظظظداول الزمنيظظظظظظن الظظظظظظوار يف يف الفقظظظظظظرتم  تظظظظظظوا مإمكانيظظظظظظن عظظظظظظدم  )ي( 
يف حظظال  لظظول اتفظظاق بظظاريس حيظظز  11-/م أإ1مظظن املقظظرر  9و 8والفقظظرتم  21-/م أ1 املقظظرر

 ؛را  النفاذ مبك
جتديظظظد الملتيبظظظات املؤسسظظظين املؤقتظظظن املربمظظن مظظظق مرفظظظ  البيئظظظن العامليظظظن ب ظظظفته  يقظظرر -2 

 أيظظظظار/ 30لفظظظظمليف إضظظظظافين مظظظظد،ا نظظظظال  سظظظظنوات، مظظظظن  صظظظظندوق التكيظظظظف األمانظظظظن املؤقتظظظظن جملمظظظظس
 ؛2020يو أيار/ ما 30إىل  2017 مايو

إعا يف تأكيد  روط وأحكام اخلظدمات الظس سظيقدمما البنظد الظدو   يقرر أيضا   -3 
لإلنشظظظامل والتعمظظظري )البنظظظد الظظظدو ( ب ظظظفته القظظظيم املؤقظظظمت عمظظظذ صظظظندوق التكيظظظف، ومتديظظظد مظظظديف 
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 أيظظظظظظار/ 30إىل  2017أيار/مظظظظظظايو  30لظظظظظظدمات القظظظظظظيم لفظظظظظظمليف نظظظظظظال  سظظظظظظنوات إضظظظظظظافين، مظظظظظظن 
 ؛2020 مايو

يظظظظظن املقدمظظظظظن إىل صظظظظظندوق التكيظظظظظف مظظظظظن بالتعمظظظظظدات واملسظظظظظا ات املال يرحظظظظظس -4 
مميظون  81منكيظن والوالونيظن دقظدار يعظا ل ا الفمكظيجحكومات أملانيا وإي اليا والسويد ومنظاط  بم

  و ر أمريكي؛
  باسملاتيجين تعبئن املوار  الس وضعما صمس صندوق التكيف؛ حيي  عمما   -5 
ن  ظظظ ا املتعمقظظن باسظظتدامن متويظظل صظظندوق التكيظظف وكفايظظ سظظائلامل يالحظظ  بقمظظ  -6 
أسظظعار وحظظدات لفظظع ا نبعانظظات  احلظظا  مظظنالتظظوجس  التنبظظؤ بظظه اسظظتنا ا  إىل إمكانيظظنو  التمويظظل
 ؛ووحدات الكميات املخ  ن ووحدات ختفيع ا نبعانات املعتمد

أن حجم التمويل الالزم لممشظاريق املدرجظن يف ايظزمل النشظ  مظن قائمظن  يالح  -7 
ا  مميظظظون  و ر أمريكظظظي وأن مقظظظدار األمظظظوال املتاحظظظن حاليظظظ 233.5يمقظظظدر بنحظظظو انتظظظظار التمويظظظل 

ينظظظت  عنظظظه نقظظظل حظظظا  يف التمويظظظل  مميظظظون  و ر أمريكظظظي، مظظظا 230.5لممشظظظاريق ايديظظظديف يبمظظظو 
 ؛ و ر أمريكيماليم  3 مقداره

البمظظظدان الناميظظظن األطظظظراف عمظظظذ زيظظظا يف املظظظوار  املاليظظظن املخ  ظظظن لتنفيظظظ   يشظظظجق -8 
مشظظظظاريق التكيظظظظف املدرجظظظظن يف ايظظظظزمل النشظظظظ  مظظظظن قائمظظظظن انتظظظظظار التمويظظظظل الظظظظس وضظظظظعما صظظظظندوق 

 التكيف؛
ح ظظظظن العائظظظدات املتأتيظظظظن مظظظظن  ينضظظظاف إىلتقظظظدم  عظظظظم طظظظظوعي  أيضظظظظا   يشظظظجق -9 

ظيفظظن فظظدف  عظظم جمظظو  تعبئظظن املظظوار  الظظس يبظظ  ا صمظظس صظظندوق أنشظظ ن مشظظاريق  ليظظن التنميظظن الن
 صندوق التكيف؛ عزيزالتكيف من أجل ت

صمظظس صظظندوق التكيظظف، يف سظظياق تنفيظظ  اسظظملاتيجيته املتعمقظظن  يشظظجق كظظ لد -10 
 بتعبئن املوار ، عمذ زيا يف النظر يف مجيق م ا ر التمويل املمكنن؛

اصظظمن نظظظره يف الظظرواب  بظظم صظظظندوق صمظظس صظظندوق التكيظظف عمظظذ مو  يشظظجق -11 
التكيف وصنا ي  ألرى، دا فيما ال ظندوق األلضظر لممنظاخ، وبتقظدم تقريظر عظن اسظتنتاجاته إىل 
مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف  ورته الثالثن عشريف )تشرين 

 (؛2017الثاين/نوفمرب 
مسظظظظتقل ل ظظظظندوق  حمظظظظن األوىل مظظظظن تقيظظظظيم عظظظظامعمظظظظذ نتظظظظائ  املر  يسظظظظم  الضظظظظومل -12 

 دا فيما النتائ  التالين: ،(2)املناخ

__________ 

-https://www.adaptation-fund.org/document/independent> متاحظظظظظظظظظظظظظظن عمظظظظظظظظظظظظظظذ ال ظظظظظظظظظظظظظظفحن االكملونيظظظظظظظظظظظظظظن: (2)

evaluation-of-the-adaptation-fund-first-phase-evaluation-report/>. 
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يف تنظظظاول عظظديف مسظظظائل تتعمظظ  بتمويظظظل التكيظظظف، ا  كظظان صظظظندوق التكيظظف رائظظظد )أ( 
 فيما ا حتياجات املت من بالوصول املبا ر؛ و و يميب احتياجات البمدان النامين، دا

يتسظظم صظظندوق التكيظظف بت ظظميم وبعمميظظات تنفي يظظن كفظظؤيف ومنسظظجمن إىل حظظد   )ب( 
 كبري مق التوجيمات املقدمن يف إطار ا تفاقين ومق أولويات التكيف الوطنين؛ 

مسظد صظظندوق التكيظظف لمبمظدان بالتقظظدم يف تنفيظظ  تظدابري مممظظن عمظظذ ال ظظعيدين  )ج( 
 ياسات الوطنين؛صالت مق عمميات صنق السا  الوطين و ون الوطين، مقيم

لنجظظظظظاح ا  متينظظظظظا  أرسظظظظظمت السياسظظظظظات الظظظظظس اعتمظظظظظد ا صظظظظظندوق التكيظظظظظف أساسظظظظظ ) ( 
 العمميات؛
باملعمومظظظات الظظظظس قظظظدمما صمظظظظس صظظظندوق التكيظظظظف بشظظظأن القيمظظظظن  حيظظظي  عممظظظظا   -13 

جظظامل يف ااضظظافن إىل  املضظظافن الظظس يقظظدمما صظظندوق التكيظظف لتفعيظظل اتفظظاق بظظاريس، عمظظذ  ظظو مظظا
 تقرير صمس صندوق التكيف؛ املرف  األول من

مؤمتر األطراف إىل موافظايف الفريظ  العامظل املخ ظل املعظين باتفظاق بظاريس  يدعو -14 
 أعاله. 13باملعمومات املشار إليما يف الفقريف 

    


