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 بروتوكول كيوتواألطراف يف  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع
 الدورة الثالثة عشرة

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  17-6بون، 
 )أ( من جدول األعمال7البند 

 املسائل املتعلقة بصندوق التكيف
 تقرير جملس صندوق التكيُّف

 تقرير جملس صندوق التكيُّف  
 مقرتح مقدم من الرئيس  
 13-م أإ/-مشروع املقرر   

 فتقرير جملس صندوق التكيُّ   
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
 ،12-م أإ/2، و11-م أإ/1، و10-م أإ/2، و3-م أإ/1إىل املقررات  إذ يشري 
 إىل اتفاق ابريس، املعتمد مبوجب االتفاقية، وإذ يشري أيضا   
مريريريريرين  11، والفقريريريريرير  21-م أ/1مريريريريرين املقريريريريريرر  60و 59إىل الفقريريريريريرت   وإذ يشريريريريريري كريريريريري ل  
 ،1-م أت/1 املقرر

 ؛(1)ابلتقرير السنوي جمللس صندوق التكيف، وابملعلومات الوارد  فيه حييط علما   -1 
ابملعلومات واإلجراءات والقرارات التالية املتعلقرية بنريندوق التكي ريف  حييط علما   -2 

أعريه،، ويف التقريرير الشريفوي الري ي عرئريه رلرييس  لريس  1ر إليريه يف الفقرير  والوارد  يف التقرير املشا
 :(2)صندوق التكي ف يف ه ، الدور 

كياان  وطنيا  مشرفا  على التنفي  ميكنها احلنول مباشر  علريى املريوارد   26اعتماد  )أ( 
 من صندوق التكيف؛

__________ 

(1) FCCC/KP/CMP/2017/6. 
  .http://unfccc.int/meetings/bonn_nov_2017/in-session/items/10494.phpمتاح يف الرابط التايل:  (2)
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مليريريون دوالر  418.1بلريريوا القيمريرية الياكميريرية للمشريرياريج والريريربامع املواف ريري  عليهريريا  )ب( 
 ؛2017حزيران/يونيه  30أمريكي )دوالر( يف 

 2015العريريدد القيا ريريي مريرين مقيحريريات املشريرياريج والريريربامع الريريوارد  يف الفريريي  مريرين عريريام  )ج( 
 ، والتزايد السريج يف الطلب على التمويل؛2017إىل عام 
دوالر مليريريون  185.9بلريريوا األمريريوال املتاحريرية للموافقريريات اىديريريد  علريريى التمويريريل  )د( 

 ؛2017حزيران/يونيه  30يف 
بلريريريوا القيمريريرية املقريريريدر  للمشريريرياريج والريريريربامع املدرجريريرية يف اىريريريزء النشريريريط مريريرين قالمريريرية  )ه( 

 ؛2017حزيران/يونيه  30مليون دوالر يف  163.9انتظار التمويل 
ريريريرين  أنشريريريريطة الت هريريريريب مببلريريريري   )و(  دوالر،  275 000املوافقريريريرية علريريريريى قريريريريرارات متويريريريريل م 
 145 000وب، ومن املن  يف إطار التعاون فيمريا بري  بلريدان اىنري دوالر 100 000تت لف من 

ريريرين  املسريريرياعد  التقنيريريرية للسيا ريريريات البيويريريرية واالجتماعيريريرية وال ىنسريريريانية، سيا ريريريات ادوالر يف شريريريكل م 
 دوالر يف شكل م ن  املساعد  التقنية للسيا ات اىنسانية؛ 30 000و

ايل قطريريريريريريار( بتمويريريريريريريل إ ريريريريريرياملوافقريريريريريرية علريريريريريريى إهإريريريريريرية مشريريريريريرياريج إقليميريريريريريرية )متعريريريريريريدد  األ )ز( 
الريريربانمع  يريرية رريريارج إطريريارمليريريون دوالر، وقريريرار مواصريريلة متويريريل املشريرياريج والريريربامع اإلقليم 25.8 قريريدر،

 ؛2015التجرييب للمشاريج والربامع اإلقليمية ال ي أُطل  يف أاير/مايو 
 649.5بلريريوا القيمريرية الياكميريرية إليريريرادات النريريندوق اال ريريتوماين لنريريندوق التكيريريف  )ح( 
ل وحريريريريريدات مليريريريريريون دوالر مريريريريرين  ويريريريريري 197.8، منهريريريريريا 2017حزيران/يونيريريريريريه  30دوالر يف  مليريريريريريون

 9.3ئريريريافية، ومليريريريون دوالر مريريرين املسريريريا ات اإل 442.4رفريريريال االنبعريريرياتت املعتمريريريد إىل نقريريريود، و
 مهي  دوالر من عالدات ا تثمار أرصد  النندوق اال توماين؛

، اليت (3)لقة بتناول الشكاوىاملوافقة على آلية صندوق التكيف املخننة املتع )ط( 
أنشوت لتعزيز مساءلة النندوق وللمساعد ، من رهل هنريع تشرياركي، يف اال ريتجابة للشريكاوى 

 اليت تُرفج ئد مشروع أو برانمع ممّول من النندوق؛
 ؛(4)اعتماد  لس صندوق التكيف ا ياتيجية متو طة األجل لنندوق التكيف )ي( 
مريرين مقيحريريات مشريرياريج/برامع أحاديريرية البلريريد قريريدمتها   مقيحريريا   16املوافقريرية علريريى  )ك( 

حريات مقي  6منهريا  مهيري  دوالر، 103.1كياانت مشريرفة علريى التنفيري ، بلقريت قيمتهريا اإل اليرية 
 5ليريريون دوالر، وم 38.8مقدمريرية مريرين كيريرياانت وطنيريرية مشريريرفة علريريى التنفيريري ، بقيمريرية إ اليريرية قريريدرها 

مليريريون  39,6رها فيريري ، بقيمريرية إ اليريرية قريريدمقيحريريات مقدمريرية مريرين كيريرياانت إقليميريرية مشريريرفة علريريى التن
 24,6يرية قريدرها مقيحات مقدمة مرين كيرياانت منفري   متعريدد  األطريراف، بقيمرية إ ال 5دوالر، و

 مليون دوالر؛

__________ 

-https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Complaintانظريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  (3)

Handling-Mechanism_final_March2017.pdf.  
-https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-Draftانظريريريريريريريريريريريريريريرير  (4)

medium-term-strategy.pdf.  

https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Complaint-Handling-Mechanism_final_March2017.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Complaint-Handling-Mechanism_final_March2017.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2016/12/Ad-Hoc-Complaint-Handling-Mechanism_final_March2017.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-Draft-medium-term-strategy.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-Draft-medium-term-strategy.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/10/AFB.B.30.5.Rev_.1-Draft-medium-term-strategy.pdf
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 30إىل  2016متوز/يوليريريريريريه  1وصريريريريول املسريريريريا ات الريريريريريوارد  رريريريريهل الفريريريريريي  مريريريرين  )ل( 
والسريريريريويد ومنطقريريريرية  ا وإيطاليريريريريامليريريريريون دوالر، قريريريريدمتها أملانيريريريري 97.6إىل مبلريريريري   2017حزيران/يونيريريريريه 

 العاصمة بروكسل واملنطقتان الفلمندية والوالونية يف بلجيكا؛
ملسريرياعد  الكيريرياانت املشريريرفة علريريى  (5)إصريريدار وإيقريرية توجيهيريرية يف اجملريريال اىنسريرياين )م( 

التنفي  يف امتثال  يا ة النندوق ورطرية عملريه املتعلقتري  ابملسريالل اىنسريانية، ويف تعمرييم مراعريا  
 ارات اىنسانية؛االعتب

الرييت ينفري ها  لريس صريندوق  (6)2020-2017ا ياتيجية تعبورية املريوارد للفريي   )ن( 
 التكيف؛
ابلتربعريريات املقدمريرية إىل صريريندوق التكيريريف الريرييت بلقريريت قيمتهريريا  حيريرييط علمريريا  أيضريريا   -3 
ال الري ي حريدد، ، متجرياوز   بري ل  هريدف  ريج األمريو 2016مليون دوالر يف عريام  81,4اإل الية 

 ؛2016مليون دوالر للسنة التقوميية  80 لس صندوق التكيف يف 
آيرلنريريريريدا ابلتعهريريريريدات املاليريريريرية الريريريرييت قريريريريدمتها إىل صريريريريندوق التكيريريريريف أملانيريريريريا و  يرحريريريريب -4 

 ر؛مليون دوال 93.3وإيطاليا والسويد ومنطقة والون البلجيكية، مببل  يعادل 
 80أن هريريدف  ريريج األمريريوال الريري ي حريريدد،  لريريس صريريندوق التكيريريف يف  يهحريري  -5 

 أعه،؛ 4ا يف الفقر   ُيتجاوز بفضل التعهدات املشار إليه 2017مليون دوالر للسنة التقوميية 
ء املسريريريالل املتعلقريريرية اب ريريريتدامة متويريريريل صريريريندوق التكيريريريف إزا (7)قلقريريريه يكريريريرر دكيريريريد -6 

 وكفايته وإمكانية التنبؤ به بسبب القموض احلايل يف أ عار وحدات رفال االنبعاتت املعتمد؛
علريريى زايد  املريريوارد املاليريرية، مبريريا يف ذلريري  تقريريدن دعريريم طريريوعي ينضريرياف إىل  يشريريجج -7 

املريريوارد  ود تعبوريريةمريريد، فريريدف دعريريم جهريريحنريرية اإليريريرادات املت تيريرية مريرين أنشريريطة رفريريال االنبعريرياتت املعت
 اليت يب هلا  لس صندوق التكيف من أجل تعزيز صندوق التكيف؛

  لريريس صريريندوق التكيريريف علريريى أن يواصريريل، وفقريريا  لواليتريريه احلاليريرية، يشريريجج أيضريريا   -8 
ىل مريريؤمتر إنتاجاته نظريرير، يف الريريروابط بريري  صريريندوق التكيريريف وصريرينادي  أرريريرى، ويقريريدم تقريريريرا  عريرين ا ريريت
)كريريريانون  بعريريرية عشريريرير األطريريريراف العامريريريل بوصريريريفه اجتمريريرياع األطريريريراف يف بروتوكريريريول كيوتريريريو يف دورتريريريه الرا

 (؛2018األول/ديسمرب 
 ؛(8) لس صندوق التكيف على تنفي  ا ياتيجيته املتو طة األجل ل يشجج ك  -9 
 لريريريريس صريريريريندوق التكيريريريريف علريريريريى مواصريريريريلة مداوالتريريريريه بشريريريري ن تعزيريريريريز وتبسريريريرييط  يشريريريريجج -10 

 ؛ملعتمد   ابقا  الكياانت  يا ات اعتماد الكياانت املشرفة على التنفي ، مبا يف ذل  إعاد  اعتماد ا

__________ 

  .https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/03/GenderGuidance-Document. pdfانظر  (5)
 https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/05/AFB_Resource_mobilizationنظر ا (6)

_strategy_for_posting.pdf.  
 .6، الفقر  12-إم أ/2املقرر  (7)
 .B.30/5/Rev.1انظر وإيقة  لس صندوق التكيف  (8)

https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/03/GenderGuidance-Document.%20pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/05/AFB_Resource_mobilization%20_strategy_for_posting.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/05/AFB_Resource_mobilization%20_strategy_for_posting.pdf
https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2017/05/AFB_Resource_mobilization%20_strategy_for_posting.pdf
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إىل  لس صندوق التكيريف أن يتريي ، ئريمن تقريرير، السرينوي، معلومريات  يطلب -11 
عريرين اجتماعريريات اجمللريريس والتطريريورات األرريريرى ذات النريريلة الريرييت حريريدإت بعريريد إصريريدار اىريريزء الرليسريريي 

 من التقرير السنوي؛
أن يكريريريريريون صريريريريريندوق التكيريريريريريف يف ردمريريريريرية اتفريريريريرياق ابريريريريريريس، رهنريريريريريا  وعمريريريريريه   يقريريريريريرر -12 

راف العامريريل بوصريريفه اجتمريرياع األطريريراف يف اتفريرياق ابريريريس يف ابملقريريررات الريرييت  ريرييتخ ها مريريؤمتر األطريري
مرين  11(، وذلري  متشرييا  مريج الفقرير  2018اىزء الثالث من دورته األوىل )كريانون األول/ديسريمرب 

 ؛1-م أت/1املقرر 
أن ينظريريرير يف مريريريا إذا كريريريان صريريريندوق التكيريريريف  ريريرييخدم اتفريريرياق ابريريريريس  يقريريرر أيضريريريا   -13 

العامريريريل بوصريريريفه اجتمريريرياع األطريريريراف يف اتفريريرياق ابريريريريس  حنريريريرا ، فيعمريريريل بتوجيريريريه مريريرين مريريريؤمتر األطريريريراف
وخيضريريج للمسريرياءلة أمامريريه، عمريريه  بتوصريريية مريرين مريريؤمتر األطريريراف العامريريل بوصريريفه اجتمريرياع األطريريراف يف 
اتفاق ابريس بش ن ه ، املس لة إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكريول  

 (؛2019نوفمرب كيوتو يف دورته اخلامسة عشر  )تشرين الثاين/
ابلتقدم احملرز من الفري  العامريل املخنريا املعريت ابتفرياق ابريريس يف  حييط علما   -14 

االئطهع ابألعمال التحضريريية الهزمرية لتنرياول ترتيبريات اإلدار  واليتيبريات املؤ سريية والضريماانت 
نريريادر وطرالريري  التشريريقيل الهزمريرية ليكريريون صريريندوق التكيريريف يف ردمريرية اتفريرياق ابريريريس، مبريريا يف ذلريري  م

إىل التوصيات اليت  يقدمها الفري  العامل املخنريا  يتطلجالتمويل، اليت  تحددها األطراف، و
 ؛2018املعت ابتفاق ابريس يف ه ا الش ن يف عام 

أبن على صندوق التكيف أن يواصل املسا ة يف بناء هيكل معريزز وكريفء  قر  يُ  -15 
 ومتس  للتمويل املتعل  ابملناخ.

    


