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  12-/م أإ1المقر    
 االستعراض الثالث لصنفوق التكيف

 وصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،ب العام  األطراف مؤمتر إن 
رى ك   6-/م أإ6و 3-/م أإ1إىل املقررين  إذ يشري  املتعلقني بدورة االستعراض الذي ُيج

 ثالث سنوات لصندوق التكيف،
 ،10-/م أإ2و 9-/م أإ2إىل املقررين  وإذ يشري أيضا   
 ،21-/م أ1إىل املقرر  وإذ يشري كذلك 
أن ُيتتتتري االستتتتتعراض الثالتتتتث لصتتتتندوق التكيتتتتف و قتتتتا  لال تصاصتتتتات  يقتتتترر -1 

 الواردة يف املر ق؛
إىل جملس صندوق التكيف أن يتيح يف التقرير الذي سيقدمه إىل متؤمتر  يطل  -2 

يف  )مؤمتر/اجتمتتاع أطتراف كيوتتتو األطتراف العامتت  بوصتفه اجتمتتاع األطتراف يف بروتوكتتول كيوتتو 
  معلومات عن احلالتة املاليتة لصتندوق التكيتف، 2017ن الثاين/نو مرب دورته الثالثة عشرة )تشري

 هبدف إمتام االستعراض الثالث لصندوق التكيف يف الدورة نفسها؛
األطتتتراف واملنظمتتتات املراكبتتتة، وكتتتذا مريتتتتا متتتن املنظمتتتات الدوليتتتة املعنيتتتة  يتتتدعو -3 

وأصتتتحاب املصتتتلحة واملنظمتتتات متتتري احلكوميتتتة املشتتتاركة يف أنشتتتطة صتتتندوق التكيتتتف والكيانتتتات 
، 2017نيستتتان/أبري   30املنفتتتذة املعتمتتتدة لتتتدى جملتتتس صتتتندوق التكيتتتف، إىل أن تقتتتدم،  لتتتول 

لصندوق التكيتف استتنادا  إىل اال تصاصتات التواردة يف مر تق تتذا آرا تا بشأن االستعراض الثالث 
 ؛ 1) 2017املقرر، كي تنظر  يها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة واألربعني )أيار/مايو 

إىل األمانتتة أن تعتتدا، بالتعتتاون متتجم أمانتتة جملتتس صتتندوق التكيتتف، وركتتة  يطلتت  -4 
ق التكيتتف، و قتتا  لال تصاصتتات التتواردة يف املر تتق، متتجم تقنيتتة بشتتأن االستتتعراض الثالتتث لصتتندو 

مراعتتاة متتداوالت واستتتنتاجات اهليئتتة الفرعيتتة للتنفيتتذ يف دورهتتتا السادستتة واألربعتتني وا را  املشتتار 
أعتتتالل، لكتتتي تنظتتتر  يهتتتا اهليئتتتة الفرعيتتتة للتنفيتتتذ يف دورهتتتتا الستتتابعة واألربعتتتني  3إليهتتتا يف الفقتتترة 

  ؛2017)تشرين الثاين/نو مرب 
إىل اهليئتتتتة الفرعيتتتتة للتنفيتتتتذ أن تتتتتتم عملهتتتتا املتعلتتتتق باالستتتتتعراض  يطلتتتت  أيضتتتتا   -5 

الثالث لصندوق التكيف يف دورهتا السابعة واألربعني، بغية التوصية مبشتروع مقترر يف تتذا الشتأن 
 لكي ينظر  يه ويعتمدل مؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو يف دورته الثالثة عشرة.

__________ 

 . <http://www.unfccc.int/5900>ينبغتتي لرطتتراف أن تقتتدم آرا تتتا عتتن طريتتق بوابتتة املستتاتات يف العنتتوان التتتا     1)
وينبغتتتتتتتي للمنظمتتتتتتتتات املعتمتتتتتتتتدة بصتتتتتتتتفة مراكتتتتتتت  أن ترستتتتتتتت  مستتتتتتتتاتاهتا بالربيتتتتتتتتد اإللكتتتتتتترتوين علتتتتتتتت  العنتتتتتتتتوان التتتتتتتتتا   

<secretariat@unfccc.int>. 
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 المرفق
 اختصاصاا االستعراض الثالث لصنفوق التكيف  

 الهفف -أوالا  
اهلتتدف متتن االستتتعراض الثالتتث لصتتندوق التكيتتف تتتو ستتمان  عاليتتة واستتتدامة وكفايتتة  -1

اعتمتاد مقترر مناست  يف تتذا الشتأن يف  كيوتتو  ؤمتر/اجتماع أطرافملالصندوق وعملياته، ليتسىن 
  .2017دورته الثالثة عشرة )تشرين الثاين/نو مرب 

 النطاق -ثانياا  
يف تشتتتغي  الصتتندوق وتنفيتتتذ أعمالتته والتتتدرو  يشتتم  نطتتتاق االستتتعراض التقتتتدم احملتتر   -2

 يلي  ما املستفادة منه حىت ا ن، مجم الرتكيز عل  مجلة أمور منها
تتتو ري متتوارد ماليتتة مستتتدامة وكا يتتة و كتتن التنبتتؤ هبتتا، وتعبئتتة متتوارد ماليتتة، متتن  أ  ) 

البلتدان أج  متوي  مشاريجم وبرامج تكيف ملموسة تكتون كطريتة التوجته ومستتندة إىل احتياجتات 
 النامية األطراف املؤتلة وآرائها وأولوياهتا؛

 الدرو  املستفادة من  )ب  
يف ذلتتك سياستتاته التشتتغيلية  مبتتا تطبيتتق طرائتتق الوصتتول إىل صتتندوق التكيتتف، '1'

 يشم  عملية االعتماد املبسَّطة؛ مبا ومبادئه التوجيهية،
 إجرا ات إكرار املشاريجم من صندوق التكيف؛ '2'
 رتتبة عل  مشاريجم التكيف وبراجمه املوا ق عليها؛النتائج وا ثار امل '3'
يف ذلتتتك  مبتتتا برنتتتامج االستتتتعداد للوصتتتول املباشتتتر إىل التمويتتت  املتعلتتتق باملنتتتا ، '4'

العنصتتر الرامتتي إىل  يتتادة التعتتاون  يمتتا بتتني بلتتدان ا نتتوب بتتني كيانتتات التنفيتتذ 
 الوطنية املعتمدة وتلك اليت تلتمس االعتماد؛

 ؛ا  باملشاريجم اإلكليميةالربنامج التجرييب اخل '5'
اتساق الربامج واملشتاريجم وتكاملهتا بتني صتندوق التكيتف واملؤسستات األ ترى  )ج  

ستتيما مؤسستتات االتفاكيتتة والكيانتتات التشتتغيلية ل ليتتة  وال التتيت متتتول مشتتاريجم التكيتتف وبراجمتته،
 املالية وصناديقها املتخصصة؛

يما الرتتيبتات املتختذة متجم األمانتة ست وال الرتتيبات املؤسسية لصندوق التكيتف، د  ) 
 املؤكتة والقيِّم املؤكت.

 مصات  المعلوماا -ثالثاا  

 يستند إليه إىل مصادر املعلومات التالية  ما يستند االستعراض يف مجلة -3
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املعلومات املقدمة من األطراف يف بروتوكول كيوتو، واملنظمات املراكبة، ومريتتا  أ  ) 
 هات صاحبة املصلحة واملنظمات مري احلكومية املهتمتة التيت تشتارك يف من املنظمات الدولية وا

أنشتتتطة صتتتندوق التكيتتتف، والكيانتتتات املنفِّتتتذة املعتمتتتدة لتتتدى جملتتتس صتتتندوق التكيتتتف، بشتتتأن 
 جتارهبا مجم صندوق التكيف؛

التقريتتر الستتنوي املقتتدم متتن مر تتق البيئتتة العامليتتة إىل متتؤمتر األطتتراف عتتن أنشتتطته  ب  ) 
يف ذلتتتك املعلومتتتات املتعلقتتتة بصتتتندوق أكتتت  البلتتتدان  تتتوا   مبتتتا نتتتا  تشتتتغيليا  ل ليتتتة املاليتتتة،بوصتتتفه كيا

ذات والتقيتيم والصندوق اخلا  لتغري املنا ، ومري ذلك من وثائق السياسات العامتة واملعلومتات 
 الصلة الصادرة عن الصندوق األ ضر للمنا ؛

ملقدَّمتتتة إىل متتتؤمتر األطتتتراف عتتتن التقتتتارير الستتتنوية للصتتتندوق األ ضتتتر للمنتتتا  ا )ج  
أنشطته بوصفه كيانتا  تشتغيليا  ل ليتة املاليتة ومريتتا متن وثتائق السياستات العامتة واملعلومتات ذات 

 الصلة الصادرة عن الصندوق األ ضر للمنا ؛
، وتقريتتر كيوتتتو  تقريتتر جملتتس صتتندوق التكيتتف املقتتدم إىل مؤمتر/اجتمتتاع أطتتراف )د  

التكيتتتتف عتتتتن آ تتتتر ستتتتنة ماليتتتتة، ونتتتتتائج االستعراستتتتني األو  والثتتتتاين األدا  الستتتتنوي لصتتتتندوق 
 لصندوق التكيف؛

النتتتتتتائج والتقتتتتتارير املنبثقتتتتتة عتتتتتن عمليتتتتتات األمتتتتتم املتحتتتتتدة وتلتتتتتك التتتتتواردة متتتتتن   ت) 
مؤسسات التموي  الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة ومريتا من املنظمتات احلكوميتة الدوليتة 

 املعنية بتموي  اإلجرا ات املتعلقة بتغري املنا ؛ واملنظمات مري احلكومية
 تقارير اللجنة الدائمة املعنية بالتموي ؛ )و  
 ؛ 1)التقارير عن برنامج العم  املتعلق بالتموي  الطوي  األج  )   
تقتتتتارير  ريتتتتق اخلتتتتربا  املعتتتتو بأكتتتت  البلتتتتدان  تتتتوا  و نتتتتة التكيتتتتف و ريتتتتق اخلتتتتربا   ح  ) 

 بالبالمات الوطنية املقدمة من األطراف مري املدرجة يف املر ق األول لالتفاكية؛االستشاري املعو 
الوركتتتة التقنيتتتة واملتتتوجز املعتتتد ملقتتترري السياستتتات الناشتتتئة عتتتن عمليتتتة الفحتتت   )ط  

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

 لسة العامة التاسعةا 
 2016تشرين الثاين/نو مرب  17

__________ 

(1  FCCC/CP/2012/3 وFCCC/CP/2013/7. 

-https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2015/09/AFB.EFC_.17.3> لتتراب  متتتاح علتت  ا  2)

Evaluation-of-the-Fund-stage-I.pdf>. 
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  12-/م أإ2المقر    
 تقرير مجلس صنفوق التكيُّف

 إن مؤمتر األطراف العام  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
 ،11-/م أإ1، و10-/م أإ2، و3-/م أإ1 املقرراتإىل  إذ يشري 
 ،21-/م أ1إىل املقرر  ضا  وإذ يشري أي 
 ، 1)بالتقرير السنوي جمللس صندوق التكيُّف ي  علما  وإذ حي 
املعلومتتتات واإلجتتترا ات واملقتتتررات التاليتتتة املتعلقتتتة بصتتتندوق التكيُّتتتتف يالحتتت   -1 

ق و رئتتيس جملتتس صتتند عرستتهالتتواردة يف تقريتتر جملتتس صتتندوق التكيُّتتف والتقريتتر الشتتفوي التتذي و 
  2016 الثاين/نو مربتشرين التكيُّف يف 
كيانتتا  وطنيتتا  مشتتر ا  علتت  التنفيتتذ  كنهتتا الوصتتول مباشتترة  إىل متتوارد   25اعتمتتاد  )أ  

كيانتات   6كيانتات اعتجمتدت  تالل الفترتة املشتمولة بتالتقرير، واعتمتاد   4صندوق التكيُّف، منها 
 لتقرير؛ الل الفرتة املشمولة با ااعتجمد انمشر ة عل  التنفيذ، منها كيان إكليمية

مليتون دوالر متن  358بلوغ القيمة الرتاكميتة للمشتاريجم والتربامج املوا عتق عليهتا  )ب  
 ؛2016تشرين الثاين/نو مرب  9دوالرات الواليات املتحدة األمريكية يف 

مليتتون دوالر  230.5التمويتت  علتت  لموا قتتات ا ديتتدة لبلتتوغ األمتتوال املتاحتتة  )ج  
 ؛2016تشرين الثاين/نو مرب  17يف 

مليتتون  36.8مشتتاريجم/برامج يبلتتو جممتتوع متويلهتتا  تمقرتحتتا ستتتةاملوا قتتة علتت   )د  
مقرتحتتتات  أربعتتتةمشتتتر ة علتتت  التنفيتتتذ، منهتتتا وطنيتتتة كيانتتتات ، وتتتتي مقرتحتتتات مقدمتتتة متتتن  دوالر

 مليون دوالر؛ 19.2يبلو جمموع متويلها  نفيذكدمتها كيانات وطنية مشر ة عل  الت
 546.9رتا اقتدمتلقي الصندوق االستئماين لصندوق التكيُّف مبتالو تراكميتة  )ه  

 مليون دوالر؛
 ،إستتتتفا  الطتتتتابجم املؤسستتتتي علتتتت  برنتتتتامج التأتتتتت  يف ستتتتياق الوصتتتتول املباشتتتتر )و  

 242 347، واملوا قة عل  تقدمي ِمنح كتدرتا التكيف عمليات صندوقيف باعتبارل مكونا  دائما  
وستترياليون ومينيتتا ومتتالوي يف إطتتار التعتتاون  يمتتا بتتني بلتتدان ا نتتوب، وِمتتنح إىل  مبتتابوي ا  دوالر 

إىل بنمتتتتا وبتتتتنن وجنتتتتوب أ ريقيتتتتا والستتتتنغال وكوستتتتتاريكا وميكرونيزيتتتتتا  دوالر 118 000كتتتتدرتا 
 املوحدة  يف إطار املساعدة التقنية؛ -)واليات 

__________ 

(1  FCCC/KP/CMP/2016/2. 
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لية يف إطتتتتتار إكتتتتترار اجملموعتتتتتة األوىل متتتتتن وركتتتتتات املشتتتتتاريجم التمهيديتتتتتة والتفصتتتتتي )   
، وكتتذا كتترار جملتتس صتتندوق التكيتتف متديتتد  رصتتة التتربامج اإلكليميتتة/الربنتتامج التجتترييب للمشتتاريجم
 بعد الربنامج التجرييب؛ ما تقدمي مقرتحات إكليمية إىل

 بشأن املسائ  ا نسانية؛ التكيف املوا قة عل  سياسة و طة عم  صندوق )ح  
والصتتتندوق األ ضتتتر  التكيتتتف صتتتندوق بشتتتأن التتترواب  بتتتني املتواصتتت  النقتتتا  )ط  
 للمنا ؛
متتتتتتن  60و 59ا تتتتتتداول الزمنيتتتتتتة التتتتتتواردة يف الفقتتتتتترتني  تتتتتتتوا مإمكانيتتتتتتة عتتتتتتدم  )ي  
 املبكتتر د تتول اتفتتاق بتتاريسستتو  يف  11-/م أإ1متتن املقتترر  9و 8والفقتترتني  21-/م أ1 املقتترر

 ؛حيز النفاذ
مر تتتق البيئتتتة العامليتتتة بصتتتفته جتديتتتد الرتتيبتتتات املؤسستتتية املؤكتتتتة املربمتتة متتتجم  يقتترر -2 

 أيتتتتار/ 30لفتتتترتة إستتتتا ية متتتتدهتا ثتتتتالث ستتتتنوات، متتتتن  صتتتتندوق التكيتتتتف األمانتتتتة املؤكتتتتتة جمللتتتتس
 ؛2020يو أيار/ما 30إىل  2017 مايو

إعادة تأكيد شروط وأحكام اخلتدمات التيت ستيقدمها البنتك التدو   يقرر أيضا   -3 
ملؤكتتتت علتتت  صتتتندوق التكيتتتف، ومتديتتتد متتتدة لإلنشتتتا  والتعمتتتري )البنتتتك التتتدو   بصتتتفته القتتتيم ا

أيتتتتتتار/  30إىل  2017أيار/متتتتتتايو  30 تتتتتتدمات القتتتتتتيم لفتتتتتترتة ثتتتتتتالث ستتتتتتنوات إستتتتتتا ية، متتتتتتن 
 ؛2020 مايو

بالتعهتتتتتدات واملستتتتتاتات املاليتتتتتة املقدمتتتتتة إىل صتتتتتندوق التكيتتتتتف متتتتتن  يرحتتتتت  -4 
مليتون  81يعتادل  حكومات أملانيا وإيطاليا والسويد ومنتاطق بلجيكتا الفلمنكيتة والوالونيتة مبقتدار

 دوالر؛
باستتترتاتيجية تعبئتتتة املتتتوارد التتتيت وستتتعها جملتتتس صتتتندوق التكيتتتف؛ حيتتتي  علمتتتا   -5 
 تتتتتتهاملتعلقتتتتتة باستتتتتتدامة متويتتتتت  صتتتتتندوق التكيتتتتتف وكفاي ستتتتتائ امل يالحتتتتت  بقلتتتتتق -6 

 أستعار وحتدات  فتال االنبعاثتات املعتمتد غمتوض احلتا  بشتأنال التنبتؤ بته استتنادا  إىل إمكانيةو 
 ؛كميات املخصصة ووحدات ختفيال االنبعاثاتووحدات ال
أن حجم التموي  الال م للمشتاريجم املدرجتة يف ا تز  النشت  متن كائمتة  يالح  -7 

مليتتون دوالر وأن مقتتدار األمتتوال املتاحتتة حاليتتا  للمشتتاريجم  233.5انتظتتار التمويتت  يجقتتدر بنحتتو 
ماليتني دوالر  3 موي  مقتدارلينتج عنه نق  يف الت ما وتومليون دوالر،  230.5ا ديدة يبلو 

 يف الوكت الراتن؛
البلتتتدان املتقدمتتتة األطتتتراف علتتت   يتتتادة املتتتوارد املاليتتتة املخصصتتتة لتنفيتتتذ  يشتتتججم -8 

مشتتتتاريجم التكيتتتتف املدرجتتتتة يف ا تتتتز  النشتتتت  متتتتن كائمتتتتة انتظتتتتار التمويتتتت  التتتتيت وستتتتعها صتتتتندوق 
 التكيف؛
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حصتتتتة العائتتتدات املتأتيتتتتة متتتتن  ينضتتتاف إىلتقتتتدمي دعتتتتم طتتتتوعي أيضتتتتا  يشتتتججم  -9 
أنشتتطة مشتتاريجم آليتتة التنميتتة النظيفتتة هبتتدف دعتتم جهتتود تعبئتتة املتتوارد التتيت يبتتذهلا جملتتس صتتندوق 

 صندوق التكيف؛ عزيزالتكيف من أج  ت
جملتتتس صتتتندوق التكيتتتف علتتت   يتتتادة النظتتتر يف مجيتتتجم مصتتتادر  يشتتتججم كتتتذلك -10 

 ؛لقة بتعبئة املوارد، يف سياق تنفيذ اسرتاتيجيته املتعالتموي  املمكنة
جملتتس صتتندوق التكيتتف علتت  مواصتتلة نظتترل يف التترواب  بتتني صتتتندوق  يشتتججم -11 

 يها الصتندوق األ ضتر للمنتا ، وبتقتدمي تقريتر عتن استتنتاجاته إىل  مبا التكيف وصناديق أ رى،
  ؛2017مؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو يف دورته الثالثة عشرة )تشرين الثاين/نو مرب 

مستتتتتق  لصتتتتندوق  عتتتتام علتتتت  نتتتتتائج املرحلتتتتة األوىل متتتتن تقيتتتتيم لضتتتتو يستتتتل  ا -12 
  يها النتائج التالية  مبا ، 2)املنا 

كتتان صتتتندوق التكيتتف رائتتتدا  يف تنتتتاول عتتدة مستتتائ  تتعلتتق بتمويتتت  التكيتتتف،  )أ  
  يها االحتياجات املتصلة بالوصول املباشر؛ مبا وتو يليب احتياجات البلدان النامية،

ق التكيتتف بتصتتميم وبعمليتتات تنفيذيتتة كفتتؤة ومنستتجمة إىل حتتد  يتستتم صتتندو  )ب  
 كبري مجم التوجيهات املقدمة يف إطار االتفاكية ومجم أولويات التكيف الوطنية؛

مستح صتتندوق التكيتتف للبلتدان بالتقتتدم يف تنفيتتذ تتدابري مهمتتة علتت  الصتتعيدين  )ج  
 نية؛الوطو ودون الوطو، مقيما  صالت مجم عمليات صنجم السياسات الوط

أرستتتتتت السياستتتتتات التتتتتيت اعتمتتتتتدتا صتتتتتندوق التكيتتتتتف أساستتتتتا  متينتتتتتا  لنجتتتتتاح  )د  
 العمليات؛
باملعلومتتتات التتتتيت كتتتدمها جملتتتتس صتتتندوق التكيتتتتف بشتتتأن القيمتتتتة  حيتتتي  علمتتتتا   -13 

جتتا  يف اإلستتا ة إىل  متتا املضتتا ة التتيت يقتتدمها صتتندوق التكيتتف لتفعيتت  اتفتتاق بتتاريس، علتت   تتو
 جملس صندوق التكيف؛املر ق األول من تقرير 

مؤمتر األطراف إىل موا تاة الفريتق العامت  املخصت  املعتو باتفتاق بتاريس  يدعو -14 
 أعالل. 13باملعلومات املشار إليها يف الفقرة 

 ا لسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نو مرب  17

__________ 

-https://www.adaptation-fund.org/document/independent-evaluation-of-the>  راب متتتتتتتتتتتاح علتتتتتتتتتت  التتتتتتتتتت  2)

adaptation-fund-first-phase-evaluation-report/>. 
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  12-/م أإ3المقر    
 بآلية التنمية النظيفة اإل شاتاا المتصلة

 إن مؤمتر األطراف العام  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
 ،6-م أإ/1من بروتوكول كيوتو، وإىل املقرر  12و 3إىل أحكام املادتني  إذ يشري 
مؤمتر/اجتمتاع اإلرشتادات الالحقتة املقدمتة متن ، و1-م أإ/3املقررر  وإذ يضجم يف اعتبتارل 

 ،آلية التنمية النظيفةشأن بأطراف كيوتو 
تشتتتتتجيجم اإللغتتتتتا  الطتتتتتوعي لوحتتتتتدات  فتتتتتال بشررررر    19-/م أ1إىل املقررررررر وإذ يشتتتتتري  

 ؛2020 عام كب  ما االنبعاثات املعتمد، كوسيلة لرأب  جوة مستوى طموح األتداف يف الفرتة
األطراف على إيداع صركو  بووارا بشر   تلرديد اةدوحر  ةردي اةودير ، ع ر   وإذ حيث  
 ،(1)من بروتوكول كيوتو، بغي  اةتلجيد بدخوةه حيز اةنفاذ 20 باملادة

 أحكام نامة -أوالا  
جمللتتتتتس التتتتتذي أعتتتتتدل ا 2016-2015بتتتتتالتقرير املتعلتتتتتق بتتتتتالفرتة  حيتتتتتي  علمتتتتتا   -1 

 ؛ 2))املشار إليه  يما يلي باجمللس التنفيذي  التنفيذي  لية التنمية النظيفة
 من عم  عل  مدى السنة املاسية؛فيذي أجنزل اجمللس التن مبا ينول -2 
حتتىت حققتتت  أن آليتتة التنميتتة النظيفتتة املنبثقتتة عتتن بروتوكتتول كيوتتتو كتتديالحتت   -3 

   3)ييل ما ا ن
 ؛بلدا   95شاريجم يف أكثر من املمن أنشطة نشاط  7 700  أكثر من يتسج )أ  
يف أكثتتتتتتر أنشتتتتتتطة املشتتتتتتاريجم عنصتتتتتتر متتتتتتن عناصتتتتتتر  1 900أكثتتتتتتر متتتتتتن  إدراج )ب  

 ؛بلدا   80أكثر من يف املسجلة برامج األنشطة برناجما  من  290 من
 متتن وحتتدات  فتتال االنبعاثتتات املعتمتتد مليتتار وحتتدة 1.7أكثتتر متتن إصتتدار  )ج  
 ؛دوالر مليار 300أكثر من واستثمار 
وحتتدات  فتتال االنبعاثتتات مليتتون وحتتدة متتن  15اإللغتتا  الطتتوعي ألكثتتر متتن  )د  
 ؛املعتمد

__________ 

 .8-/م أإ1املقرر   1)

(2  FCCC/KP/CMP/2016/4. 
 .</http://cdm.unfccc.int>والراب    FCCC/KP/CMP/2016/4انظر الوثيقة   3)
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د إىل وحتتدات  فتتال االنبعاثتتات املعتمتتمليتتون وحتتدة متتن  34نقتت  أكثتتر متتن  )ه  
 صندوق التكيف من  الل حصة اإليرادات؛

مليتتون دوالر متتن اإليتترادات لصتتندوق التكيتتف متتن بيتتجم  195مجتتجم أكثتتر متتن  )و  
 ؛عتمداملوحدات  فال االنبعاثات 

يزيتتد  ومتتا كرستتا  يف إطتتار برنتتامج كتتروض آليتتة التنميتتة النظيفتتة 78املوا قتتة علتت   )   
 ؛ 4)ماليني دوالر من االلتزام اإلمجا  6.2عل  

تقريتتترا  عتتتتن وصتتتتف الفوائتتتد املشتتتترتكة للتنميتتتتة املستتتتتدامة  37جمموعتتتته  متتتتا نشتتتر )ح  
 باستخدام أداة التنمية املستدامة الطوعية؛

اجمللتتتتس التنفيتتتتذي علتتتت  مواصتتتتلة أنشتتتتطته التتتتيت يضتتتتطلجم هبتتتتا استتتتتجابة  يشتتتتججم  -4 
 ؛11-/م أإ6املقرر  من 8و 7ملقتضيات الفقرتني 

اجمللس التنفيذي أيضا  علت  مواصتلة عمليتة تبستي  آليتة التنميتة النظيفتة يشججم  -5 
بغرض املضي يف تبسي  وتوحيد عمليات التستجي  واإلصتدار  اصتة ، واملنهجيتات، متجم احلتر  

 عل  صون السالمة البيئية؛
نتات التشتغيلية املعينتة إىل اجمللس التنفيذي حتلي  التكلفة اإلمجاليتة للكيايطل   -6 

وتقتتتدمي تقريتتتر هبتتتذا الشتتتأن إىل مؤمتر/اجتمتتتاع أطتتتراف كيوتتتتو  تتتالل دورتتتته الثالثتتتة عشتتترة )تشتتترين 
  ؛2017الثاين/نو مرب 
نهتتا  الكيانتات التيت اعتمتتدتا اجمللتس التنفيتذي وعيا  ةتشتتغيلي اتبصتفة كيانت يعتنيا  -7 

و مهام التحقق يف كطاعتات دتددة مؤكتة لالسطالع مبهام التصديق و/أبصورة كيانات تشغيلية 
 يف املر ق؛عل  النحو املبني 

 والرصفخط األساس منهجياا  -ثانياا  
علت  استتطالع إمكانتات تقلتي  تكتاليف معتامالت  اجمللتس التنفيتذي يشججم -8 

الرصد عن طريق توسيجم نطاق استخدام النتجهجج املتدرجتة التيت تتتيح اال تيتار بتني القتيم اال رتاستية 
 املتحفظة والقياسات املباشرة؛

علت  مواصتلة أنشتطته التيت يضتطلجم هبتا استتجابة  أيضتا  اجمللس التنفيذي يشججم  -9 
 ؛11-/م أإ6من املقرر  14للفقرة 

__________ 

 اتفاكا  من اتفاكات القروض. 62د   حيز النفاذ حىت اليوم   4)
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 التوزيع اإلقليمي وتون اإلقليمي -ثالثاا  
اجمللتتتتس التنفيتتتتذي إىل مواصتتتتلة العمتتتت  علتتتت  تطتتتتوير منهجيتتتتات مبستتتتطة يتتتتدعو  -10 

و طتتتوط أستتتا  موحتتتدة  ليتتتة التنميتتتة النظيفتتتة، متتتجم احلتتتر  يف ا ن ذاتتتته علتتت  صتتتون الستتتالمة 
 البيئية، بتعاون مجم مراكز التعاون اإلكليمي يف تذا الصدد؛

 نظام قروض آلية التنمية النظيفة -عاا  اب 
بغتتترض نظتتتام كتتتروض آليتتتة التنميتتتة النظيفتتتة، وتتتتو  يتتتادة مشتتتاركة البلتتتدان يتتتذكار  -11 

 الناكصة التمثي  يف ا لية؛
بتتتتتتالتقرير املتعلتتتتتتق بتقيتتتتتتيم نظتتتتتتام كتتتتتتروض آليتتتتتتة التنميتتتتتتة النظيفتتتتتتة، حيتتتتتتي  علمتتتتتتا   -12 
متتتتتتن  67و 64، والفقتتتتتترتني 5-إ/م أ2متتتتتتن املقتتتتتترر  50و 49أجتتتتتتري عمتتتتتتال  بتتتتتتالفقرتني  التتتتتتذي
 ومر قه الثالث؛ 6-/م أإ3 املقرر

با ثتتتتتتار املرتتبتتتتتتة علتتتتتت  االدفتتتتتتاض احلتتتتتتا  يف ستتتتتتعر وحتتتتتتدات  فتتتتتتال يستتتتتتلام  -13 
ستيما آثتتارل علت  ا هتتات املتلقيتتة  وال االنبعاثتات املعتمتتد علت  نظتتام كتروض آليتتة التنميتة النظيفتتة،
لصتتتتعوبات احملتملتتتتة يف ستتتتداد كيمتتتتة تتتتتذل لرمتتتتوال يف إطتتتتار نظتتتتام كتتتتروض ا ليتتتتة  يمتتتتا يتصتتتت  با

 القروض؛
أن للوكالتتتة املنفتتتذة لنظتتتام كتتتروض آليتتتة التنميتتتة النظيفتتتة أن تشتتتط ، بعتتتد يقتتترر  -14 

التشاور مجم األمانة، املبتالو املصترو ة يف إطتار  ترادى القتروض علت  أستا  كت  حالتة علت  حتدة، 
 ديد مبلغه؛تتمكن من تس لن عندما يتجل  بوسوح أن ا هة املتلقية للقرض

إىل الوكالتتتة املنفتتتذة واألمانتتتة أن تعمتتتال عتتتن كثتتت  متتتجم ا هتتتات املتلقيتتتة يطلتتت   -15 
للقروض اليت تودا مواصلة االستفادة من نظام كروض آلية التنمية النظيفة، ملستاعدة تتذل ا هتات 

يف ذلتتتك تعتتتدي  شتتتروط اتفاكتتتات  مبتتتا علتتت  حتديتتتد الستتتب  الكفيلتتتة بالتقتتتدم طتتتوال دورة املشتتتاريجم،
 لقروض، عند االكتضا ؛ا

تستتع  إىل ا تيتتتار وكالتتة منفتتذة جديتتدة بعتتد انتهتتتا   أال أن علتت  األمانتتةيقتترر  -16 
 ؛6-/م أإ3من املر ق الثالث للمقرر  8مدة العقد احلا ، عل  النحو الذي تقتضيه الفقرة 

لتتزوم إلد تتال تغيتتريات أ تترى علتت  نظتتام كتتروض آليتتة التنميتتة  ال أنيقتترر أيضتتا   -17 
 النظيفة يف الوكت الراتن؛
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 الموا ت الم صصة للعمل المتعلق بآلية التنمية النظيفة -خامساا  
ملتوارد آليتة التنميتة  رشتيدةاإلدارة ال يواص  كفالةإىل اجمللس التنفيذي أن يطل   -18 

ة النظيفة وكدرهتا عل  أدا  واجباهتا يف حف  وتطوير تذل ا لية حتىت اايتة  ترتة التصتحيح املتعلقت
 بفرتة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو.
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 المرفق

تعييو الكيانراا التشرغيلية مرو قبرل مرؤتمر األطرراف العامرل بوصرفه اجتمراع   
  والتغييررراا فرري نشررر  الثانيررةاألطررراف فرري بروتوكررول كيوتررو خرر ل تو ترره 

تقريرر المجلرس التنفيرت  حالة انتمات الكياناا خ ل الفترر  التري يشرملها 
 (2016أيلول/سبتمبر  17إلى  2015تشريو األول/أكتوبر  17)مو 

 النطاكات القطاعية )التصديق والتحقق  اسم الكيان
DNV Climate Change Services AS (DNV)

 13و 5و 3و 1 )أ 
ERM Certification and Verification Services Limited 

(ERM CVS)
 )ب 

 13و 10-8و 5-3و 1

Foundation for Industrial Development (MASCI)
 15و 13و 10و 9و 4و 3و 1 )ج 

Foundation for Industrial Development (MASCI)
 13و 1 )ب 

Foundation for Industrial Development (MASCI)
 13و 1 )د 

Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC)
 13و 3و 1 )أ 
Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA)

 1   )ت
Japan Quality Assurance Organisation (JQA)

 14و 13و 10و 5-3و 1 )ب 
Korea Energy Agency (KEA)

)و 
  

(transfer of accreditation from Korea Energy Management 

Corporation (KEMCO)) 

 15-11و 9و 7و 5-3و 1
 

Northeast Audit Co. Ltd (NAC)
 15و 13-1 )أ 

RINA Services S.p.A. (RINA)
 7و 6 )د 

SGS United Kingdom Limited (SGS)
 13و 10و 7و 4و 1 )ب 

SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN.BHD (SIRIM)
 13و 1 )ب 

 طوعي لالعتماد بأكمله.سح    أ)
 .املتبقيةطوعي لالعتماد، مجم اإلشارة إىل النطاكات القطاعية سح   )ب 
 تعليق الكيان مؤكتا ، مجم اإلشارة إىل النطاكات القطاعية املعلقة  ق . )ج 
 ر جم التعليق، مجم اإلشارة إىل النطاكات القطاعية اليت سريج جم عنها التعليق  ق . )د 
 منح االعتماد ملدة مخس سنوات. )ه 
 نق  االعتماد من كيان كانوين آ ر. )و 

 ا لسة العامة التاسعة
2016تشرين الثاين/نو مرب  17
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  12-/م أإ4المقر    
 مو بروتوكول كيوتو 6إ شاتاا بشأن تنفيت المات  

 إن مؤمتر األطراف العام  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
 من بروتوكول كيوتو، 6و 3إىل أحكام املادتني  إذ يشري 
واإلرشتتادات الالحقتتة املقدمتتة متتن مؤمتر/اجتمتتاع  1-/م أإ9املقتترر  وإذ يضتتجم يف اعتبتتارل 

 أطراف كيوتو بشأن التنفيذ املشرتك،
 عمتتال    1)األطتتراف علتت  أن تتتودع لتتدى الوديتتجم صتتكوك كبوهلتتا لتعتتدي  الدوحتتة وإذ حيتتث 
 يوتو هبدف تسريجم د وله حيز النفاذ،من بروتوكول ك 20باملادة 

والتتيت تتمثتت   ،2016-2006بنتتتائج التنفيتتذ املشتترتك أثنتتا  الفتترتة  ي  علمتتا  حيتت -1 
يزيتتد  متتا إصتتدارو  ، 3)2متتن مشتتاريجم املستتار  52، و 2)1متتن مشتتاريجم املستتار  مشتتروعا   548يف 
 مليون وحدة من وحدات  فال االنبعاثات مقاب   فال االنبعاثات؛ 871عل  

 بتقريتتتتتتتتتتر  نتتتتتتتتتتة اإلشتتتتتتتتتتراف علتتتتتتتتتت  التنفيتتتتتتتتتتذ املشتتتتتتتتتترتك أيضتتتتتتتتتتا   ا  حيتتتتتتتتتتي  علمتتتتتتتتتت -2 
 ؛ 4)2016-2015 للفرتة

  5)العمتت  التتذي كامتتت بتته  نتتة اإلشتتراف علتت  التنفيتتذ املشتترتك يالحتت  بتقتتدير -3 
 ؛ 6)بشأن األ كار املتعلقة بتجارب التنفيذ املشرتك ودروسه املستفادة وحتليلها

املشتاركون  عن كلقه إ ا  حالة الستوق الصتعبة التيت يواجههتا حاليتا   يعرب جمددا   -4 
يف التنفيذ املشرتك، حيث تراججم عدد املشاريجم إىل درجة بات معهتا النشتاط يف إطتار تتذل ا ليتة 

 ؛ا  عملي شبه معدوم
يكفتتي  متتا طلبتته إىل  نتتة اإلشتتراف علتت  التنفيتتذ املشتترتك بتتأن تكفتت  ل ليتتة يكتترر -5 

دامت احلاجة كائمة إليها، متجم إد تال  ما األساسية والقدرات كي تستخدمها األطرافمن اهلياك  
 التعديالت الال مة لضمان الكفا ة و عالية التكلفة والشفا ية يف سري عم  التنفيذ املشرتك؛

للمتتوارد، أن جتتمتتجم  نتتة  رشتتيدة، متتن بتتاب احلتتر  علتت  مواصتتلة اإلدارة اليقتترر -6 
 عل  األك ؛ شرتك مرة واحدة ك  سنةاإلشراف عل  التنفيذ امل

__________ 

 .8-/م أإ1املقرر   1)
 .23، املر ق، الفقرة 1-/م أإ9املقرر   2)
 .45-30، املر ق، الفقرات 1-/م أإ9إجرا  التحقق يف إطار  نة اإلشراف عل  التنفيذ املشرتك، املعرَّف يف املقرر   3)
(4  FCCC/KP/CMP/2016/5. 
 .8-6، الفقرات 11-/م أإ7عل  النحو املطلوب يف املقرر   5)
(6  FCCC/KP/CMP/2016/5.املر ق األول ، 
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أن باستتتتطاعة  نتتتة اإلشتتتراف علتتت  التنفيتتتذ املشتتترتك أن تعقتتتد اجتماعاهتتتتا  يؤكتتتد -7 
 واملشاورات اإللكرتونية والوسائ  اإللكرتونية لصنجم القرار؛  7)باالستعانة بوسائ  املشاركة اال رتاسية

م التتدا لي للجنتتة اإلشتتراف با لستتات املشتتار إليهتتا يف النظتتا يتعلتتق  يمتتا، يقترر -8 
املنتاوبني العتتاملني بوصتتفهم أعضتتا  يف  أو علت  التنفيتتذ املشتترتك، أن املشتاركة اال رتاستتية لرعضتتا 

اجتماعاهتتتتتا حتتستتتت  ألمتتتتراض حتقيتتتتق النصتتتتاب القتتتتانوين، وأن االجتماعتتتتات اال رتاستتتتية للجنتتتتة 
 اإلشراف عل  التنفيذ املشرتك متث  اجتماعات للجنة؛

 تتني اخلدمتة املوكعتتة متن األعضتتا  أدا  أن التقتدمي اإللكتترتوين لوثيقتة  يقترر أيضتتا   -9 
واألعضتتتا  املنتتتتاوبني يف  نتتتتة اإلشتتتتراف علتتتت  التنفيتتتذ املشتتتترتك يكفتتتتي للو تتتتا  باشتتتترتاطات النظتتتتام 

 الدا لي يف تذا الصدد.
 ا لسة العامة التاسعة

 2016تشرين الثاين/نو مرب  17

__________ 

، و كتن 20-16، الفقترات JI-JISC39-AA-A02عل  النحتو املبتني يف وثيقتة  نتة اإلشتراف علت  التنفيتذ املشترتك   7)
 .<http://ji.unfccc.int/MeetingInfo/DB/C0BRXFOZM7K843E/view>االطالع عليها يف العنوان التا   
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  12-/م أإ5مقر  ال  
 استعراض المباتئ التوجيهية للتنفيت المشترك

 إن مؤمتر األطراف العام  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
متن  6، الذي حيدد املبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املتادة 1-/م أإ9إىل املقرر  إذ يشري 

 6-/م أإ4جيهيتة للتنفيتذ املشترتك ، وإىل املقتررات بروتوكول كيوتو )يجشار إليها أدنال باملبتادئ التو 
 املتعلقة باستعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشرتك، 8-/م أإ6و 7-/م أإ11و

 بالتنفيذ املشرتك كد  اد  يادة كبرية، يتعلق  يمابأن مستوى النشاط  وإذ يقر 
لتنفيتذ شراف عل  ابالعم  الذي كامت به اهليئة الفرعية للتنفيذ و نة اإل يشيد -1 

عمتتتتال  مؤمتر/اجتمتتتتاع أطتتتتراف كيوتتتتتو املشتتتترتك علتتتت  متتتتدى الستتتتنوات املاستتتتية استتتتتجابة لطلبتتتتات 
باستتتتتعراض املبتتتتادئ  يتعلتتتتق  يمتتتتاواملقتتتتررات الالحقتتتتة  8-/م أإ6متتتتن املقتتتترر  15و 14بتتتتالفقرتني 

 التوجيهية للتنفيذ املشرتك؛
إاتتتتا  استعراستتتته للمبتتتتادئ التوجيهيتتتتة للتنفيتتتتذ املشتتتترتك دون إد تتتتال أي  يقتتتترر -2 

 تنقيحات عليها؛
أن مشتتتتتروع استتتتتتنتاجات اهليئتتتتتتة الفرعيتتتتتة للتنفيتتتتتذ التتتتتواردة يف الوثيقتتتتتتة  يالحتتتتت  -3 

FCCC/SBI/2016/L.8   اخلتتتربة املكتستتتبة والتتتدرو  املستتتتفادة متتتن التنفيتتتذ املشتتترتك  صتتتو  متثتتت
 للتنفيذ املشرتك. استعراض املبادئ التوجيهية

 ا لسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نو مرب  17
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  12-/م أإ6مشروع مقر    
االستعراض الشامل الثالث لتنفيت إطا  بناا القف اا في البلرفان الناميرة 

 بموجب بروتوكول كيوتو
 يف بروتوكول كيوتو، إن مؤمتر األطراف العام  بوصفه اجتماع األطراف 
 ،17-/م أ2، و7-/م أ2، و7-/م أإ15، و4-/م أإ6، و1-/م أإ29إىل املقررات  إذ يشري 
بأنتته، بينمتتا تستتتمر وجاتتتة تتتدف ونطتتاق االحتياجتتات واجملتتاالت ذات  يستتلم -1 

 واجملتتتاالت 7-/م أ2األولويتتتة احملتتتددة يف إطتتتار بنتتتا  القتتتدرات يف البلتتتدان الناميتتتة املنشتتتأ مبوجتتت  املقتتترر 
ذات األولويتتتة لبنتتتا  القتتتدرات املتعلقتتتة مبشتتتاركة البلتتتدان الناميتتتة يف أنشتتتطة املشتتتاريجم يف إطتتتار آليتتتة 

،  إنتته يتعتتني أن تراعتت  كتتذلك اجملتتاالت 1-/م أإ29التنميتتة النظيفتتة علتت  النحتتو التتوارد يف املقتترر 
 النامية؛ احلالية والناشئة يف سياق مواصلة تنفيذ أنشطة بنا  القدرات يف البلدان

األطراف إىل مواصلة تنفيذ إطار بنا  القدرات يف البلدان النامية مبوج   يدعو -2 
 يلي  ما بروتوكول كيوتو من  الل

النهتتوض باملشتتاورات متتجم مجيتتجم ا هتتات صتتاحبة املصتتلحة طتتوال عمليتتة تطتتوير  )أ  
 املشاريجم؛
أنتواع املتوارد  النهوض بقدرات ا هات صاحبة املصلحة يف جمال حتديد خمتلتف )ب  

 للحصول عليها وإدارهتا؛بطلبات املالية العامة واخلاصة وجذب تلك املوارد والتقدم 
 يف ذلتتك  يمتتتا بتتني البلتتدان الناميتتتة، مبتتا تعزيتتز الوصتت  الشتتبكي وتبتتتادل املعلومتتات، )ج  

 سيما من  الل التعاون  يما بني بلدان ا نوب؛ وال
 عينة، وذلك من  الل مراكز التعاون اإلكليمي؛تعزيز كدرات السلطات الوطنية امل )د  
إىل النظتتتر يف كيفيتتة حتستتني اإلبتتتالغ احلتتا  بشتتأن آثتتتار  أيضتتا  األطتتراف  يتتدعو -3 

أنشتتتطة بنتتتا  القتتتدرات واملمارستتتات ا يتتتدة والتتتدرو  املستتتتفادة وبشتتتأن كيفيتتتة إعتتتادة إد اهلتتتا يف 
 ات؛العمليات ذات الصلة من أج  النهوض بتنفيذ أنشطة بنا  القدر 

إىل التعتتتاون متتتن أجتتت  النهتتتوض بقتتتدرة البلتتتدان  كتتتذلكمجيتتتجم األطتتتراف و يتتتدع -4 
إىل حتستتتني دعمهتتتا األطتتتراف علتتت  تنفيتتتذ بروتوكتتتول كيوتتتتو، والبلتتتدان املتقدمتتتة  األطتتترافالناميتتتة 

 األطراف؛ إلجرا ات بنا  القدرات يف البلدان النامية
املنظمتتات احلكوميتتة الدوليتتة واملنظمتتات متتري احلكوميتتة املعنيتتة، وكتتتذلك  يتتدعو -5 

القطتتتتاع اخلتتتتا  والوستتتت  األكتتتتاد ي ومتتتتري ذلتتتتك متتتتن ا هتتتتات صتتتتاحبة املصتتتتلحة، إىل مواصتتتتلة 
 1-/م أإ29برامج عملها نطاق احتياجتات بنتا  القتدرات علت  النحتو التوارد يف املقتررين  تضمني

 ؛4-/م أإ6و
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عراض الشتام  الثالتث لتنفيتذ إطتار بنتا  القتدرات يف البلتتدان ا تتتام االستت يقترر -6 
الناميتتتتة مبوجتتتت  بروتوكتتتتول كيوتتتتتو وإطتتتتالق االستتتتتعراض الشتتتتام  الرابتتتتجم لتتتتذلك يف التتتتدورة الثانيتتتتة 
واخلمستتتني للهيئتتتة الفرعيتتتة للتنفيتتتذ، هبتتتدف إكمتتتال ذلتتتك االستتتتعراض يف التتتدورة الستتتابعة عشتتترة 

 ؛ملؤمتر/اجتماع أطراف كيوتو
 9ألطراف واملراكبني وا هات صاحبة املصتلحة األ ترى أن تقتدم،  لتول ا يدعو -7 

، آرا تا بشتأن االستتعراض الرابتجم لتنفيتذ إطتار بنتا  القتدرات يف البلتدان التيت متتر 2017آذار/مار  
 ، واملقترر إجترا ل يف التدورة السادستة واألربعتني7-/م أ3اكتصاداهتا مبرحلة انتقاليتة املنشتأ مبوجت  املقترر 

اجتمتاع أطتراف  /  وا تتامه يف الدورة الثالثة عشترة ملتؤمتر2017يئة الفرعية للتنفيذ )يف أيار/مايو لله
 ؛ 2 )1) 2017كيوتو )يف تشرين الثاين/نو مرب 

إىل تقتتتدمي اكرتاحتتتات بشتتتأن املواستتتيجم املتصتتتلة  أيضتتتا  األطتتتراف واملتتتراكبني يتتتدعو  -8 
 آذار/ 9بربوتوكتتول كيوتتتو املمكتتن طرحهتتا يف االجتمتتاع الستتاد  ملنتتتدى ديربتتان، وذلتتك  لتتتول 

 ؛ 3)2017مار  
دجعتتي إليتته يف تتتذا املقتترر متتن إجتترا ات األمانتتة حستت   مبتتا االستتطالع يطلتت  -9 

 تو ر املوارد املالية.
 ا لسة العامة التاسعة

 2016رين الثاين/نو مرب تش 17

__________ 

 . 4، الفقرة 8-/م أإ11و قا  للمقرر   1)

 آرائهتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتترب بوابتتتتتتتتتتة تقتتتتتتتتتتدمي الوثتتتتتتتتتتائق علتتتتتتتتتت  املوكتتتتتتتتتتجم الشتتتتتتتتتتبكي التتتتتتتتتتتا   يتعتتتتتتتتتتني علتتتتتتتتتت  األطتتتتتتتتتتراف تقتتتتتتتتتتدمي  2)
<http://www.unfccc.int/5900>   وعل  املراكبني ومريتم متن ا هتات صتاحبة املصتلحة إرستال مستاتاهتم علت

 .  <secretariat@unfccc.int>العنوان الربيدي التا   

 أعالل.  2مث  احلاشية   3)
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  12-/م أإ7المقر    
 المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالمي انية

 كيوتو، بروتوكول يف األطراف اجتماع بوصف العام  األطراف مؤمتر إن 
 ،22-/م أ22باملقرر  إذ حيي  علما   
 ،2017-2016يف جدول مالك املوظفني املنقح املقرتح لفرتة السنتني  وكد نظر 
 بشتتتتتتتتتتتتتتأن جتتتتتتتتتتتتتتدول متتتتتتتتتتتتتتالك املتتتتتتتتتتتتتتوظفني املتتتتتتتتتتتتتتنقح لفتتتتتتتتتتتتتترتة 22-/م أ22املقتتتتتتتتتتتتتترر  يؤياتتتتتتتتتتتتتتد 
 سمن امليزانية الربناجمية املعتمدة لفرتة السنتني تذل. 2017-2016السنتني 

 ا لسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نو مرب  17
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  12-/م أإ8المقر    
 المسائل اإلتا ية والمالية والمؤسسية

 إن مؤمتر األطراف العام  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
 من بروتوكول كيوتو، 13من املادة  5إىل الفقرة  إذ يشري 
من اإلجرا ات املالية اخلاصة مبؤمتر األطراف، التيت تستري  11إىل الفقرة  ا  وإذ يشري أيض 
 ، 1)عل  بروتوكول كيوتوأيضا  

 ، 2)22-/م أ23باملقرر  حيي  علما  وإذ  
يف املعلومتتتات التتتواردة يف الوثتتتائق التتتيت أعتتتدهتا األمانتتتة بشتتتأن املستتتائ  اإلداريتتتة  وكتتتد نظتتتر 

 ، 3)واملالية واملؤسسية

 2017-2016أتاا المي انية في فتر  السنتيو  -أوالا  
  1التقريتتتر املتعلتتتق بتتتأدا  امليزانيتتتة للفتتترتة متتتن باملعلومتتتات التتتواردة يف ا  حيتتتي  علمتتت -1 

، واملتتذكرة املتعلقتتة  التتة االشتترتاكات  4)2016حزيران/يونيتته  30إىل  2016كتانون الثاين/ينتتاير 
إىل الصتتتناديق االستتتتئمانية التتتيت تتتتديرتا األمانتتتة واملتتتذكرة   5)2016تشتتترين األول/أكتتتتوبر  21يف 

 ؛ 6)2017-2016يف  رتة السنتني ة املنقحاالشرتاكات اإلرشادية باملتعلقة 
لرطتتتتراف التتتتيت ستتتتددت اشتتتترتاكاهتا يف امليزانيتتتتة األساستتتتية  يعتتتترب عتتتتن تقتتتتديرل -2 

 وسج  املعامالت الدو  وكت استحقاكها؛
إ ا  ارتفتتتتاع مستتتتتوى االشتتتترتاكات متتتتري املستتتتددة يف امليزانيتتتتة  يعتتتترب عتتتتن القلتتتتق -3 

 أدى إىل صعوبات يف النقدية؛ مما األساسية لفرتات السنتني احلالية والسابقة،
تسدد اشرتاكاهتا بالكامت  يف امليزانيتة األساستية إىل  مل األطراف اليت حيث بقوة -4 

 القيام بذلك دون مزيد من التأ ري؛

__________ 

  ق األول.، املر 1-/م أ15املقرر   1)
 .)ج  من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ-)أ 17مشروع مقرر مقرتح العتمادل يف إطار البند   2)
(3  FCCC/SBI/2016/13 ،FCCC/SBI/2016/INF.12 وAdd.1 ،FCCC/SBI/2016/INF.14 ،

FCCC/SBI/2016/INF.15 وFCCC/SBI/2016/INF.19. 
(4  FCCC/SBI/2016/13. 
(5  FCCC/SBI/2016/INF.19. 
(6  FCCC/SBI/2016/INF.15. 
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األطتراف إىل تستتديد اشترتاكاهتا يف امليزانيتة األساستتية وستج  املعتتامالت  يتدعو -5 
ة يف االعتبتتار أن موعتتد استتتحقاق االشتترتاكات وكتتت استتتحقاكها، آ تتذ 2017التتدو  عتتن ستتنة 

 كانون الثاين/يناير من ك  سنة و قا  لإلجرا ات املالية؛  1تو 
إىل األمانتتتتتة أن تستكشتتتتتف  يتتتتتارات بشتتتتتأن الستتتتتب  الكفيلتتتتتة مبعا تتتتتة  يطلتتتتت  -6 

سادسة االشرتاكات مري املسددة يف امليزانية األساسية لتنظر  يها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا ال
  ؛2017أيار/مايو واألربعني )
لرطتتتتتراف علتتتتتت  االشتتتتتترتاكات التتتتتيت ستتتتتتددهتا للصتتتتتتندوق  يعتتتتترب عتتتتتتن تقتتتتتتديرل -7 

 االستئماين للمشاركة يف عملية االتفاكية اإلطارية، والصندوق االستئماين لرنشطة التكميلية؛
األطتتتتتراف علتتتتت  مواصتتتتتلة تقتتتتتدمي اشتتتتترتاكاهتا إىل الصتتتتتندوق االستتتتتتئماين  حيتتتتتث -8 
ركة يف عملية االتفاكية من أج  كفالة أوسجم مشاركة ممكنة يف املفاوستات، وإىل الصتندوق للمشا

 االستئماين لرنشطة التكميلية؛
إىل األمانتتتة أن تستكشتتف  يتتتارات متتن أجتتت   يتتادة مرونتتتة األمتتتوال يف يطلتت   -9 

ورهتتا السادستة الصندوق االستئماين لرنشطة التكميلية كي تنظر  يهتا اهليئتة الفرعيتة للتنفيتذ يف د
 واألربعني؛
 766 938حلكومتتة أملانيتتا لتربعهتتا الستتنوي البتتالو  يكتترر اإلعتتراب عتتن تقتتديرل -10 

يتتتتورو بصتتتتفتها احلكومتتتتة  1 789 522يتتتتورو إىل امليزانيتتتتة األساستتتتية وملستتتتاتتها اخلاصتتتتة مببلتتتتو 
 املضيفة لرمانة؛

 الوارد يف املر ق؛ 2017و 2016جدول االشرتاكات املنقح لعامي  يعتمد -11 

 2015 لعام تقرير مراجعة الحساباا والبياناا المالية -ثانياا  
بتقريتتتر مراجعتتتة احلستتتابات املقتتتدم متتتن جملتتتس مراجعتتتي حستتتابات  حيتتتي  علمتتتا   -12 

حيي  علما  بتعليقتات  كما  ، املتضمنان لتوصيات،2015 لعام ، والبيانات املالية 7)األمم املتحدة
 األمانة عليهما؛

لرمم املتحدة اليت اختذت الرتتيبات الال مة إلجترا  عمليتات  يعرب عن تقديرل -13 
 مراجعة حسابات االتفاكية وللمالحظات والتوصيات القيامة الصادرة عن مراجعي احلسابات؛

لتت  النحتتو األمينتتة التنفيذيتتة علتت  تنفيتتذ توصتتيات مراجعتتي احلستتابات، ع حيتتث -14 
 املناس .

__________ 

(7  FCCC/SBI/2016/INF.12 وAdd.1. 
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 مسائل مالية أخرى -ثالثاا  
بشتتتتأن املستتتتائ  اإلداريتتتتة واملاليتتتتة واملؤسستتتتية متتتتن   8)22-أ /م23 املقتتتترر يؤيتتتتد -15 

 سيما األحكام الواردة يف الفرع الثالث. وال ،حيث انطباكه عل  بروتوكول كيوتو

__________ 

 .أعالل 2مثلما ورد يف احلاشية   8)
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Annex 

[English only] 

Trust Fund for the Core Budget of the UNFCCC (Kyoto Protocol): 

revised indicative contributions for the biennium 2016-2017 in euros 

Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016-2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Afghanistan 0.006a 0.008 0.008 

Albania 0.008 0.010 0.010 

Algeria 0.161 0.209 0.209 

Angola 0.010 0.013 0.013 

Antigua and Barbuda 0.002 0.003 0.003 

Argentina 0.892 1.159 1.159 

Armenia 0.006 0.008 0.008 

Australia 2.337 3.036 3.035 

Austria 0.720 0.935 0.935 

Azerbaijan 0.060 0.078 0.078 

Bahamas 0.014 0.018 0.018 

Bahrain 0.044 0.057 0.057 

Bangladesh 0.010 0.013 0.013 

Barbados 0.007 0.009 0.009 

Belarus 0.056 0.073 0.073 

Belgium 0.885 1.150 1.150 

Belize 0.001 0.001 0.001 

Benin 0.003 0.004 0.004 

Bhutan 0.001 0.001 0.001 

Bolivia (Plurinational State of) 0.012 0.016 0.016 

Bosnia and Herzegovina 0.013 0.017 0.017 

Botswana 0.014 0.018 0.018 

Brazil 3.823 4.966 4.966 

Brunei Darussalam 0.029 0.038 0.038 

Bulgaria 0.045 0.058 0.058 

Burkina Faso 0.004 0.005 0.005 

Burundi 0.001 0.001 0.001 

Cabo Verde 0.001 0.001 0.001 

Cambodia 0.004 0.005 0.005 

Cameroon 0.010 0.013 0.013 

Central African Republic 0.001 0.001 0.001 

Chad 0.005 0.006 0.006 
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Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016-2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Chile 0.399 0.518 0.518 

China 7.921 10.289 10.288 

Colombia 0.322 0.418 0.418 

Comoros 0.001 0.001 0.001 

Congo 0.006 0.008 0.008 

Cook Islands 0.001 0.001 0.001 

Costa Rica 0.047 0.061 0.061 

Côted’Ivoire 0.009 0.012 0.012 

Croatia 0.099 0.129 0.129 

Cuba 0.065 0.084 0.084 

Cyprus 0.043 0.056 0.056 

Czechia 0.344 0.447 0.447 

DemocraticPeople’sRepublicofKorea 0.005 0.006 0.006 

Democratic Republic of the Congo 0.008 0.010 0.010 

Denmark 0.584 0.759 0.759 

Djibouti 0.001 0.001 0.001 

Dominica 0.001 0.001 0.001 

Dominican Republic 0.046 0.060 0.060 

Ecuador 0.067 0.087 0.087 

Egypt 0.152 0.197 0.197 

El Salvador 0.014 0.018 0.018 

Equatorial Guinea 0.010 0.013 0.013 

Eritrea 0.001 0.001 0.001 

Estonia 0.038 0.049 0.049 

Ethiopia 0.010 0.013 0.013 

European Union 2.500 2.500 2.500 

Fiji 0.003 0.004 0.004 

Finland 0.456 0.592 0.592 

France 4.859 6.311 6.311 

Gabon 0.017 0.022 0.022 

Gambia 0.001 0.001 0.001 

Georgia 0.008 0.010 0.010 

Germany 6.389 8.299 8.299 

Ghana 0.016 0.021 0.021 

Greece 0.471 0.612 0.612 

Grenada 0.001 0.001 0.001 

Guatemala 0.028 0.036 0.036 

Guinea 0.002 0.003 0.003 
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Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016-2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Guinea-Bissau 0.001 0.001 0.001 

Guyana 0.002 0.003 0.003 

Haiti 0.003 0.004 0.004 

Honduras 0.008 0.010 0.010 

Hungary 0.161 0.209 0.209 

Iceland 0.023 0.030 0.030 

India 0.737 0.957 0.957 

Indonesia 0.504 0.655 0.655 

Iran (Islamic Republic of) 0.471 0.612 0.612 

Iraq 0.129 0.168 0.168 

Ireland 0.335 0.435 0.435 

Israel 0.430 0.559 0.559 

Italy 3.748 4.868 4.868 

Jamaica 0.009 0.012 0.012 

Japan 9.680 12.573 12.573 

Jordan 0.020 0.026 0.026 

Kazakhstan 0.191 0.248 0.248 

Kenya 0.018 0.023 0.023 

Kiribati 0.001 0.001 0.001 

Kuwait 0.285 0.370 0.370 

Kyrgyzstan 0.002 0.003 0.003 

LaoPeople’sDemocraticRepublic 0.003 0.004 0.004 

Latvia 0.050 0.065 0.065 

Lebanon 0.046 0.060 0.060 

Lesotho 0.001 0.001 0.001 

Liberia 0.001 0.001 0.001 

Libya 0.125 0.162 0.162 

Liechtenstein 0.007 0.009 0.009 

Lithuania 0.072 0.094 0.094 

Luxembourg 0.064 0.083 0.083 

Madagascar 0.003 0.004 0.004 

Malawi 0.002 0.003 0.003 

Malaysia 0.322 0.418 0.418 

Maldives 0.002 0.003 0.003 

Mali 0.003 0.004 0.004 

Malta 0.016 0.021 0.021 

Marshall Islands 0.001 0.001 0.001 

Mauritania 0.002 0.003 0.003 
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Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016-2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Mauritius 0.012 0.016 0.016 

Mexico 1.435 1.864 1.864 

Micronesia (Federated States of) 0.001 0.001 0.001 

Monaco 0.010 0.013 0.013 

Mongolia 0.005 0.006 0.006 

Montenegro 0.004 0.005 0.005 

Morocco 0.054 0.070 0.070 

Mozambique 0.004 0.005 0.005 

Myanmar 0.010 0.013 0.013 

Namibia 0.010 0.013 0.013 

Nauru 0.001 0.001 0.001 

Nepal 0.006 0.008 0.008 

Netherlands 1.482 1.925 1.925 

New Zealand 0.268 0.348 0.348 

Nicaragua 0.004 0.005 0.005 

Niger 0.002 0.003 0.003 

Nigeria 0.209 0.271 0.271 

Niue 0.001 0.001 0.001 

Norway 0.849 1.103 1.103 

Oman 0.113 0.147 0.147 

Pakistan 0.093 0.121 0.121 

Palau 0.001 0.001 0.001 

Panama 0.034 0.044 0.044 

Papua New Guinea 0.004 0.005 0.005 

Paraguay 0.014 0.018 0.018 

Peru 0.136 0.177 0.177 

Philippines 0.165 0.214 0.214 

Poland 0.841 1.092 1.092 

Portugal 0.392 0.509 0.509 

Qatar 0.269 0.349 0.349 

Republic of Korea 2.039 2.648 2.648 

Republic of Moldova 0.004 0.005 0.005 

Romania 0.184 0.239 0.239 

Russian Federation 3.088 4.011 4.011 

Rwanda 0.002 0.003 0.003 

Saint Kitts and Nevis 0.001 0.001 0.001 

Saint Lucia 0.001 0.001 0.001 

Saint Vincent and the Grenadines 0.001 0.001 0.001 
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Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016-2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Samoa 0.001 0.001 0.001 

San Marino 0.003 0.004 0.004 

Sao Tome and Principe 0.001 0.001 0.001 

Saudi Arabia 1.146 1.489 1.489 

Senegal 0.005 0.006 0.006 

Serbia 0.032 0.042 0.042 

Seychelles 0.001 0.001 0.001 

Sierra Leone 0.001 0.001 0.001 

Singapore 0.447 0.581 0.581 

Slovakia 0.160 0.208 0.208 

Slovenia 0.084 0.109 0.109 

Solomon Islands 0.001 0.001 0.001 

Somalia 0.001 0.001 0.001 

South Africa 0.364 0.473 0.473 

Spain 2.443 3.173 3.173 

Sri Lanka 0.031 0.040 0.040 

Sudan 0.010 0.013 0.013 

Suriname 0.006 0.008 0.008 

Swaziland 0.002 0.003 0.003 

Sweden 0.956 1.242 1.242 

Switzerland 1.140 1.481 1.481 

Syrian Arab Republic 0.024 0.031 0.031 

Tajikistan 0.004 0.005 0.005 

Thailand 0.291 0.378 0.378 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 0.007 0.009 0.009 

Timor-Leste 0.003 0.004 0.004 

Togo 0.001 0.001 0.001 

Tonga 0.001 0.001 0.001 

Trinidad and Tobago 0.034 0.044 0.044 

Tunisia 0.028 0.036 0.036 

Turkey 1.018 1.322 1.322 

Turkmenistan 0.026 0.034 0.034 

Tuvalu 0.001 0.001 0.001 

Uganda 0.009 0.012 0.012 

Ukraine 0.103 0.134 0.134 

United Arab Emirates 0.604 0.785 0.785 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.463 5.797 5.797 

United Republic of Tanzania 0.010 0.013 0.013 



FCCC/KP/CMP/2016/8/Add.1 

27 GE.17-01421 

Party 

 

United Nations 

revised scale of 

assessments  

2016-2018 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2016 

 

UNFCCC revised 

indicative scale of 

contributions for 

2017 

Uruguay 0.079 0.103 0.103 

Uzbekistan 0.023 0.030 0.030 

Vanuatu 0.001 0.001 0.001 

Venezuela (Bolivarian Republic of) 0.571 0.742 0.742 

Viet Nam 0.058 0.075 0.075 

Yemen 0.010 0.013 0.013 

Zambia 0.007 0.009 0.009 

Zimbabwe 0.004 0.005 0.005 

Total 102.509 100.000 100.000 

a   For presentation purposes, all figures of the United Nations revised scale of assessments and of the UNFCCC 

revised indicative scale of contributions are given to three decimal places. 

 ا لسة العامة التاسعة
 2016تشرين الثاين/نو مرب  17
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  12-/م إأ1قرا  ال  
 اإلنراب نو االمتنان لحكومة المملكة المغربية ولسكان مفينة مراك 

 فيجيمشروع قرا  مقفم مو   
إن متتتتؤمتر األطتتتتراف، ومتتتتؤمتر األطتتتتراف العامتتتت  بوصتتتتفه اجتمتتتتاع األطتتتتراف يف بروتوكتتتتول   

 األطراف يف اتفاق باريس،كيوتو، ومؤمتر األطراف العام  بوصفه اجتماع 
، 2016 تشتتتتترين الثتتتتتاين/نو مرب 18إىل  7يف متتتتتراكش، يف الفتتتترتة متتتتتن  وكتتتتد اجتمعتتتتتت 

 بدعوة من حكومة اململكة املغربية،
حلكومتتة اململكتتة املغربيتتة علتت  متكينهتتا التتدورة الثانيتتة  تعتترب عتتن عميتتق امتنااتتا -1 

اجتمتاع أطتراف كيوتتو، والتدورة األوىل ملتؤمتر /والعشرين ملؤمتر األطراف، والدورة الثانية عشرة ملؤمتر
متتن  )مؤمتر/اجتمتتاع أطتتراف بتتاريس  األطتتراف العامتت  بوصتتفه اجتمتتاع األطتتراف يف اتفتتاق بتتاريس

 االنعقاد يف مراكش؛
إىل حكومتتتتتة اململكتتتتتة املغربيتتتتتة أن تنقتتتتت  إىل مدينتتتتتة متتتتتراكش وستتتتتكااا  تطلتتتتت  -2 

 اجتمتاع أطتراف بتاريس علت /اف كيوتتو ومتؤمتراجتمتاع أطتر /عبارات امتنان مؤمتر األطراف ومتؤمتر
حظي به املشاركون من كرم الضيا ة وحفاوة االستقبال. ما

 ا لسة العامة العاشرة

 2016تشرين الثاين/نو مرب  18

    


