
GE.16-08304(A) 



 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعونالدورة الرابعة 

 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 من جدول األعمال 10البند 

 االستعراض الثالث لصندوق التكيف

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

مبشروع املقرر التايل، كي ينظر أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة واألربعني،  
فيه مؤمتر األطراف العامل بوصففه اجتمفاع األطفراف يف بروووكفول كيووفو ويعتمفدر يف دوروفه ال ا يفة 

 (:2016 وفمرب /عشرة )وشرين ال اين

 12-أإ م/- مشروع المقرر  

 االستعراض الثالث لصندوق التكيف  
 يف بروووكول كيووو،إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف  
رى كل  6-م أإ/6و 3-/م أإ1 إىل املقررين إذ يشري  املتعلقني بدورة االستعراض الذي ُيج

 ثالث سنوات لصندوق التكيف،
 ، 10-/م أإ2و 9-أإ/م 2 إىل املقررين وإذ يشري أيضا   
 ،21-/م أ1 إىل املقرر وإذ يشري كذلك 

 FCCC/SBI/2016/L.10 األمم املتحدة 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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أن ُيففففري االسففففتعراض ال الففففك لصففففندوق التكيففففف وفقففففا  لال تصاصففففات  يقففففرر -1 
 الواردة يف املرفق؛

إىل جملس صندوق التكيف أن يتيح يف التقرير الذي سيقدمه إىل مفؤمتر  يطلب -2 
وففه ال ال فففة عاتففرة )وشفففرين األطففراف العامففل بوصففففه اجتمففاع األطفففراف يف بروووكففول كيووفففو يف دور 

مففات عففن ا الففة املاليففة لصففندوق التكيففف، تففدف إمتففام االسففتعراض ( معلو 2017 وفمرب ال ففاين/
 ال الك لصندوق التكيف يف الدورة  فسها؛

األطفففراف واملنظمفففات املراكبفففة، وكفففذا مريتفففا مفففن املنظمفففات الدوليفففة املعنيفففة  يفففدعو -3 
وأصفففحامل املصفففلحة واملنظمفففات مفففري ا كوميفففة املشفففاركة يف أ شفففطة صفففندوق التكيفففف والكيا فففات 

، 2017أبريفففل / يسفففان 30ذة املعتمفففدة لفففدى جملفففس صفففندوق التكيفففف، إىل أن وقفففدم،  لفففول املنفففف
آراءتا بشأن االستعراض ال الك لصندوق التكيفف اسفتنادا  إىل اال تصاصفات الفواردة يف مرففق تفذا 

 ؛ (1)(2017مايو /املقرر، كي ونظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة واألربعني )أيار
إىل األما ففة أن وعففدا، بالتعففاون مففجم أما ففة جملففس صففندوق التكيففف، وركففة  يطلففب -4 

لال تصاصففات الففواردة يف املرفففق، مففجم  وقنيففة بشففأن االسففتعراض ال الففك لصففندوق التكيففف، وفقففا  
مراعففاة مففداوالت واسففتنتاجات اهليئففة الفرعيففة للتنفيففذ يف دورهتففا السادسففة واألربعففني وا راء املشففار 

أعفففالر، لكفففي ونظفففر فيهفففا اهليئفففة الفرعيفففة للتنفيفففذ يف دورهتفففا السفففابعة واألربعفففني  3لفقفففرة إليهفففا يف ا
 (؛2017)وشرين ال اين/ وفمرب 

إىل اهليئففففة الفرعيففففة للتنفيففففذ أن وففففتم عملهففففا املتعلففففق باالسففففتعراض  يطلففففب أيضففففا   -5 
يف تفذا الشفأن  ال الك لصندوق التكيف يف دورهتا السابعة واألربعني، بغية التوصية مبشفروع مقفرر
كففول كيووففو يف لكففي ينظففر فيففه ويعتمففدر مففؤمتر األطففراف العامففل بوصفففه اجتمففاع األطففراف يف برووو 

 . دوروه ال ال ة عشرة

__________ 

 .  <http://www.unfccc.int/5900>ينبغي لألطراف أن وقدم آراءتا عن طريق بوابة املسامهات يف العنوان التايل:  (1)
: التفففففايل العنفففففوان علففففف  اإللكففففف وين بالربيفففففد مسفففففامهاهتا ورسفففففل أن مراكفففففب بصففففففة املعتمفففففدة للمنظمفففففات وينبغفففففي

<secretariat@unfccc.int>. 
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 المرفق

 اختصاصات االستعراض الثالث لصندوق التكيف  

 الهدف-أوالا  
اهلففدف مففن االسففتعراض ال الففك لصففندوق التكيففف تففو سففمان فعاليففة واسففتدامة وكفايففة  -1

كيووفو   الصندوق وعملياوه، ليتسف  ملفؤمتر األطفراف العامفل بوصففه اجتمفاع األطفراف يف بروووكفول
)مففؤمتر األطراف/اجتمففاع األطففراف( اعتمففاد مقففرر مناسففب يف تففذا الشففأن يف دوروففه ال ال ففة عشففرة 

 (.2017 وفمرب /)وشرين ال اين

 النطاق -ثانياا  
يشففمل  طفففاق االسففتعراض التقفففدم الففرص يف وشفففغيل الصففندوق وونفيفففذ أعمالففه والفففدرو   -2

 مجلة أمور منها ما يلي:املستفادة منه حىت ا ن، مجم ال كيز عل  
وففوفري مففوارد ماليففة مسففتدامة وكافيففة و كففن التنبففؤ تففا، ووعبئففة مففوارد ماليففة، مففن  (أ ) 

أجل متويل مشاريجم وبرامج وكيف ملموسة وكفون كطريفة التوجفه ومسفتندة إىل احتياجفات البلفدان 
 النامية األطراف املؤتلة وآرائها وأولوياهتا؛

 الدرو  املستفادة من: ()مل 
وطبيففق طرائففق الوصففول إىل صففندوق التكيففف، مبففا يف ذلففك سياسففاوه التشففغيلية  '1'

 ومبادئه التوجيهية، مبا يشمل عملية االعتماد املبسَّطة؛
 إجراءات إكرار املشاريجم من صندوق التكيف؛ '2'
 النتائج وا ثار امل وبة عل  مشاريجم التكيف وبراجمه املوافق عليها؛ '3'
ر إىل التمويفففل املتعلفففق باملنفففال، مبفففا يف ذلفففك بر فففامج االسفففتعداد للوصفففول املباتففف '4'

 العنصففر الرامففي إىل صيففادة التعففاون فيمففا بففني بلففدان ا نففومل بففني كيا ففات التنفيففذ
 الوطنية املعتمدة وولك اليت ولتمس االعتماد؛

 ؛اإلكليمية باملشاريجم اخلاص التجرييب جالرب ام '5'
كيفف واملؤسسفات األ فرى اوساق الربامج واملشفاريجم ووكاملهفا بفني صفندوق الت ()ج 

الففيت متففول مشففاريجم التكيففف وبراجمففه، وال سففيما مؤسسففات االوفاكيففة والكيا ففات التشففغيلية ل ليففة 
 املالية وصناديقها املتخصصة؛ 

ال ويبات املؤسسية لصندوق التكيفف، وال سفيما ال ويبفات املتخفذة مفجم األما فة  (د ) 
 املؤكتة والقيِّم املؤكت.



FCCC/SBI/2016/L.10 

GE.16-08304 4 

 المعلوماتمصادر  -ثالثاا  
 يستند االستعراض يف مجلة ما يستند إليه إىل مصادر املعلومات التالية: -3

املعلومات املقدمة من األطراف يف بروووكول كيووو، واملنظمات املراكبة، ومريتفا  (أ ) 
من املنظمات الدولية وا هات صاحبة املصلحة واملنظمات مري ا كومية املهتمفة الفيت وشفار  يف 

دوق التكيفففف، والكيا فففات املنفِّفففذة املعتمفففدة لفففدى جملفففس صفففندوق التكيفففف، بشفففأن أ شفففطة صفففن
  جتارتا مجم صندوق التكيف؛

التقريففر السففنوي املقففدم مففن مرفففق البيئففة العامليففة إىل مففؤمتر األطففراف عففن أ شففطته  (مل ) 
بلفففدان ًفففوا  بوصففففه كيا فففا  وشفففغيليا  ل ليفففة املاليفففة، مبفففا يف ذلفففك املعلومفففات املتعلقفففة بصفففندوق أكفففل ال

والصندوق اخلاص لتغفري املنفال، ومفري ذلفك مفن وثفائق السياسفات العامفة واملعلومفات ذات الصفلة 
  الصادرة عن الصندوق األ ضر للمنال؛

التقفففارير السفففنوية للصفففندوق األ ضفففر للمنفففال املقدَّمفففة إىل مفففؤمتر األطفففراف عفففن  ()ج 
مفن وثفائق السياسفات العامفة واملعلومفات ذات  أ شطته بوصفه كيا فا  وشفغيليا  ل ليفة املاليفة ومريتفا
  الصلة الصادرة عن الصندوق األ ضر للمنال؛

وقريفففر جملفففس صفففندوق التكيفففف املقفففدم إىل مفففؤمتر األطراف/اجتمفففاع األطفففراف،  )د( 
ووقرير األداء السنوي لصندوق التكيف عفن آ فر سفنة ماليفة، و تفائج االستعراسفني األويل وال فاين 

  لصندوق التكيف؛
النتفففففائج والتقفففففارير املنب قفففففة عفففففن عمليفففففات األمفففففم املتحفففففدة وولفففففك الفففففواردة مفففففن  (ت) 

مؤسسات التمويل ال نائية واملتعددة األطراف ذات الصلة ومريتا من املنظمفات ا كوميفة الدوليفة 
  واملنظمات مري ا كومية املعنية بتمويل اإلجراءات املتعلقة بتغري املنال؛

 ة املعنية بالتمويل؛ وقارير اللجنة الدائم ()و 
 ؛ (1)التقارير عن بر امج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل ()ص 
وقففففارير فريففففق اخلففففرباء املعففففو بأكففففل البلففففدان ًففففوا  و نففففة التكيففففف وفريففففق اخلففففرباء  (ح ) 

 ؛االستشاري املعو بالبالمات الوطنية املقدمة من األطراف مري املدرجة يف املرفق األول لالوفاكية
الوركفففة التقنيفففة واملفففوجز املعفففد ملقفففرري السياسفففات الناتفففئة عفففن عمليفففة الفحففف   ()ط 

 ؛2016التقو املتعلق بالتكيف يف عام 
  .(2)(1التقرير املتعلق بالتقييم املستقل لصندوق التكيف )املرحلة  )ي( 

    

__________ 

(1) FCCC/CP/2012/3 وFCCC/CP/2013/7 . 

 _https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2015/09/AFB.EFC> :متاح يف العنوان التايل (2)

17.3-Evaluation-of-the-Fund-stage-I.pdf>. 


