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 14-م أإ/1املقرر   

 املسائل املتعلقة بصناوق التكيف   
 إن  ؤمتر األطراف العا ل بوصف  اجت اع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
الاظ ققرر مبوجهق   قؤمتر األطقراف العا قل  1-م أ ت/13ابملقرر  إذ حييط  ل ا   -1 

بوصققف  اجت ققاع األطققراف يف اتفققاق ابريققس أن يكققون صققندوق التكيققف يف  د ققة اتفققاق ابريققس، 
بتوجي  و ساءلة  ن  ؤمتر األطراف العا ل بوصف  اجت اع األطراف يف اتفاق ابريقس في قا يتعلقن 

 ؛2٠19كانون الثاين/يناير   1ا تهارا   ن  جب يع املسائل املتصلة ابتفاق ابريس،
أن يكقققون صقققندوق التكيقققف يف  د قققة اتفقققاق ابريقققس  صقققرا  وأال  قققدم  يققققرر -2 

 4بروتوكققول كيوتققو  نققد ا يتققال نصققيب العوائققد املتتتيققة  ققن األنإققرة املقققرلع  ققا يف إطققار الفقققرة 
  ن اتفاق ابريس؛  6 ن املادة 
أ قققابأ، أن يسقققت ر صقققندوق التكيقققف يف تلقققق   2،   قققاب  ابلفققققرة يققققرر أيققققا   -3 

 قققن بروتوكقققول   17و 12و 6نصقققيب العوائقققد املتتتيقققة  قققن األنإقققرة املققققرلع  قققا يف إطقققار املقققواد 
 كيوتو، إن كان  تا ا ؛

أن يكفقققل أن يكقققون للهلقققدان النا يقققة األطقققراف والهلقققدان املتقد قققة  يققققرر كقققال  -4 
   قوية جملس صندوق التكيف؛األطراف اليت ه  أطراف يف اتفاق ابريس احلن يف

 5٠إىل اهليئققققققققققققة الفر يققققققققققققة للتنفيققققققققققققا أن تنظققققققققققققر،  ققققققققققققابل دور ققققققققققققا  يرلققققققققققققب -5 
أ ققابأ، وأن تقققدم توصققية إىل  ققؤمتر  4(، يف املسققتلة املإققار إليهققا يف الفقققرة 2٠19 ) زيران/يونيقق 

 15األطقققراف العا قققل بوصقققف  اجت قققاع األطقققراف يف بروتوكقققول كيوتقققو لكققق  ينظقققر فيهقققا يف دورتققق  
 (؛2٠19)كانون األول/ديس رب 

إىل جملققققققس صققققققندوق التكيققققققف أن ينظققققققر يف النظققققققام الققققققدا ل   يرلققققققب أيقققققققا   -6 
لل جلس، ويف ترتيهات صندوق التكيف املتعلقة ابتفاق ابريس، ويف أظ  ستلة أ ر  لكفالة أن 
 ققققدم صققققندوق التكيققققف اتفققققاقة ابريققققس بصققققورة سلسققققة؛ وأن ينظققققر يف ا  ر امل تهققققة  لقققق  تلققققق  

 17و 12و 6دوق التكيقف نصقيب العوائقد املتتتيقة  قن األنإقرة املققرلع  قا يف إطقار املقواد صن
 ن بروتوكول كيوتو  ند ا يكقون صقندوق التكيقف يف  د قة اتفقاق ابريقس؛ وأن يققدم توصقيات 

 قققدف  15إىل  قققؤمتر األطقققراف العا قققل بوصقققف  اجت قققاع األطقققراف يف بروتوكقققول كيوتقققو يف دورتققق  
ر األطراف العا ل بوصف  اجت اع األطراف يف اتفاق ابريس للنظر فيها يف دورت  إ التها إىل  ؤمت

 . (2٠19الثانية )كانون األول/ديس رب 
 الثا نةالعا ة اجللسة 

 2٠18ديس رب /كانون األول  15
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 14-م أإ/2املقرر   

 تقرير جملس صناوق التكيُّف  
 بروتوكول كيوتو،إن  ؤمتر األطراف العا ل بوصف  اجت اع األطراف يف  
 ،13-أإ م/1، و11-م أإ/1، و1٠-م أإ/2، و4-م أإ/1، و3-م أإ/1إىل املقررات  إذ يإف 
ابلتقريققر السققنوظ صلققس صققندوق التكيققف، وابإلةققافة امللحقققة بقق   حيققيط  ل ققا   -1 

 ؛(1)واملعلو ات الواردة في 
ابملعلو قات واإلجققراءات والققرارات التاليققة املتصقلة مبجلققس صققندوق  حيقيط  ل ققا   -2 

 أ ابأ: 1التكيف، اليت ُ رةت يف التقرير املإار إلي  يف الفقرة 
كيا   وطنيا   إرفا   ل  التنفيا ميكنها احلصول  هاشرة  لق  املقوارد   28ا ت اد  )أ( 

  ن صندوق التكيف؛
 ليققون دوالر  476.8والققربا   املوافةققن  ليهققا بلققوا القي ققة ال اك يققة لل إققاريع  )ب( 

 ؛2٠18 زيران/يوني   3٠ ن دوالرات الوالايت املتحدة األ ريكية )دوالر( يف 
 ليققون دوالر  225.7بلققوا األ ققوال املتا ققة لل وافقققات اجلديققدة  لقق  الت ويققل  )ج( 

 ؛ 2٠18 زيران/يوني   3٠يف 
املدرجقققة يف اجلقققزء النإقققط  قققن قائ قققة بلقققوا القي قققة املققققدرة لل إقققاريع والقققربا    )د( 

 ؛2٠18 زيران/يوني   3٠ ليون دوالر يف  27٠انتظار الت ويل أكثر  ن 
املوافقة، يف إطار املر لة التجريهية  ن  ز ة أنإقرة د قم التتهقب،  لق  املنحقة  )ه( 

دوالر،  ققن أجققل تقققدد  سققا دة  1٠٠ ٠٠٠(، مبهلقق  2٠18األوىل هلققاأ احلز ققة )يف متول/يوليقق  
تقنية  كيفة وفن احلاجة وبناء الققدرات  قن  قابل جم و قة  قن األدوات القيت تتقيي د قم كيقا ت 

 الهلدان النا ية يف احلصول  هاشرة  ل   وارد الصندوق؛
ققني  صصققة ألنإققرة التتهققب مبهلقق   )و(   175 ٠٠٠املوافقققة  لقق  قققرارات متويققل   

دوالر  25 ٠٠٠لقققدان اجلنقققوب، ودوالر  نحقققا  للتعقققاون في قققا بققق  ب 15٠ ٠٠٠دوالر، تإققق ل 
  نحة  لل سا دة التقنية يف جمال سياسة الق ا ت الهيئية واالجت ا ية والسياسة اجلنسانية؛

بلقققققققققققوا القي قققققققققققة ال اك يقققققققققققة إليقققققققققققرادات الصقققققققققققندوق االسقققققققققققتئ اين لصقققققققققققندوق  )ل( 
 ليققققون دوالر  ققققن  199.4،  نهققققا 2٠18 زيران/يونيقققق   3٠ ليققققون دوالر يف  753.5 التكيققققف
 ليقققققون دوالر  قققققن الترب قققققات  538.3و قققققدات  فققققق  االنهعقققققا ت املعت قققققد إىل نققققققد، و حتويقققققل

  ليون دوالر  ن  ائدات استث ار أرصدة الصندوق االستئ اين؛ 15.8اإلةافية، و
 2٠22-2٠18ا ت قاد اصلقس اسق اتيجية الصققندوق األوىل املتوسقرة األجقل للفقق ة  )ل( 

 (؛2٠18( و رة  لتنفيا االس اتيجية )يف آذار/ ارس 2٠17)يف تإرين األول/أكتوبر 

__________ 

(1) FCCC/KP/CMP/2018/4 وAdd.1 13-م أإ/1 ن املقرر  11، وفن املرلوب يف الفقرة. 
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املوافقققققة  لقققق  رتانيققققة  ق  ققققات  إققققاريع/برا   أ اديققققة الهلققققد قققققد تها كيققققا ت  )ط( 
 ليقققققون دوالر،  نهقققققا أربعقققققة  ق  قققققات  39.٠ إقققققرفة  لققققق  التنفيقققققا، بليقققققت قي تهقققققا اإلمجاليقققققة 

 ابيقققق  دوالر،  1٠.3 لقققق  التنفيققققا، بقي ققققة إمجاليققققة قققققدرها  ققققن كيققققا ت وطنيققققة  إققققرفة   قد ققققة
 ابيقق   1٠.٠وا ققد  قققدم  قن كيققان إقلي قق   إقرف  لقق  التنفيققا، بقي قة إمجاليققة قققدرها  و قق ل

 18,6 دوالر، ونابنة  ق  ات  قد ة  ن كيا ت  نفاة  تعددة األطراف، بقي ة إمجالية قدرها
  ليون دوالر؛

 19 إقلي يقق  ) تعققددظ األقرققار( بت ويققل إمجققا  قققدرأ املوافقققة  لقق   إققرو   )ظ( 
 ليقون دوالر ملق  قات  إقاريع وبقرا   إقلي يقة  6٠ ليون دوالر، وقرار تقوفف متويقل مبهلق  أقصقاأ 

 (؛2٠19 زيران/يوني   3٠إىل  2٠18متول/يولي   1) ن  2٠19يف السنة املالية 
  زيققران/ 3٠إىل  2٠17يوليقق  /متول 1وصققول الترب ققات الققواردة يف الفقق ة  ققن  )ك( 

 ليون دوالر، ققد تها أملانيقا، وأيرلنقدا، وإيراليقا، والسقويد، و نرققة  95.9إىل  هل   2٠18يوني  
 العاص ة بروكسل و نرقة والون الهلجيكيتان؛

ابلترب ققات املقد ققة إىل صققندوق التكيققف الققيت بليققت قي تهققا  حيققيط  ل ققا  أيقققا   -3 
،  تجقاولة  بقال  هقدف مجقع األ قوال القاظ  قددأ 2٠17دوالر يف سنة  ليون  95.9 اإلمجالية

 ؛2٠17 ليون دوالر للسنة التقوميية  8٠جملس صندوق التكيف يف 
ابلتعهققققدات املاليققققة لصققققندوق التكيققققف الققققيت قققققد ها االحتققققاد األورو ،  ير ققققب -4 
اص ة بروكسل و نرققة والقون يرلندا، وإيراليا، والسويد، وفرنسا، ونيوليلندا، و نرقة العأوأملانيا، و 

  ليون دوالر؛ 129.٠الهلجيكيتان، بقي ة تعادل 
 9٠ أبن هدف مجقع األ قوال القاظ  قددأ جملقس صقندوق التكيقف يف حييط  ل ا   -5 

 أ ابأ؛ 4قد ُُتوو ل بفقل التعهدات املإار إليها يف الفقرة  2٠18 ليون دوالر للسنة التقوميية 
قلق  إلاء املسائل املتعلقة ابستدا ة متويل صندوق التكيف وكفايت   يكرر أتكيد -6 

 ؛(2)وإ كانية التنهؤ ب  بسهب الي وض احلا  يف أسعار و دات  ف  االنهعا ت املعت د
التإجيع  ل  لايدة املوارد املاليقة، مبقا يف ذلق  تققدد د قم طقو  ،  يكرر أيقا   -7 

ن أنإققرة  فقق  االنهعققا ت املعت ققد،  ققدف د ققم جهققود لُتققاف إىل  صققة اإليققرادات املتتتيققة  قق
 ؛ (3)تعهئة املوارد اليت يهاهلا جملس صندوق التكيف  ن أجل تعزيز صندوق التكيف

بنظققققر جملققققس صققققندوق التكيققققف يف  سققققتلة الققققروابط بقققق   ير ققققب  ققققع التقققققدير -8 
 ؛(4)الصندوق وصنادين أ ر  وتقدمي  تقارير  نها لق ان االتساق والتكا ل

جملس صندوق التكيف  ل  أن يواصقل، وفققا  لواليتق  احلاليقة، نظقرأ يف  يإجع -9 
  ستلة الروابط ب  صندوق التكيف وصنادين أ ر ؛

__________ 

 . 6، الفقرة 13-م أإ/1، واملقرر 6، الفقرة 12-م أإ/2املقرر  (2)
 . 7، الفقرة 13-م أإ/1املقرر  (3)
(4) FCCC/KP/CMP/2018/4 و56-45، الفقرات ،FCCC/KP/CMP/2018/4/Add.1 18، الفقرة . 
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جملس صندوق التكيف  لق  أن يواصقل جهقودأ الرا يقة إىل تعزيقز  يإجع أيقا   -1٠ 
ل  حتس  املواء ة التكا ل واالتساق  ع الصنادين األ ر  يف إطار االتفاقية و ارجها، مبا يف ذ

 ب  الع ليات واالستفادة  ن الت ويل؛
إىل جملققققس صقققققندوق التكيققققف أن يقققققدم تقريقققققرا   ققققن أظ نتققققائ  تتعلقققققن  يرلققققب -11 
أ ابأ إىل  ؤمتر األطراف العا قل بوصقف  اجت قاع األطقراف يف بروتوكقول كيوتقو  1٠و 9ابلفقرت  
 (. 2٠19)كانون األول/ديس رب  15يف دورت  

 ا ة الثا نةالعاجللسة 
 2٠18ديس رب /كانون األول  15
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 14-م أإ/3املقرر   

طرائق املنتاى املعين بتأثّي تنفيا تاابّي التصاا  وبارجمع عملاه ووفائفاه   
 مبوجب بروتوكول كيوتو

 إن  ؤمتر األطراف العا ل بوصف  اجت اع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
  ن االتفاقية،  4إىل املادة  إذ يإف 
  ن بروتوكول كيوتو،  3 ن املادة  14والفقرة  2إىل املادة  وإذ يإف أيقا   
  ن اتفاق ابريس، 4 ن املادة  15الفقرة  وإذ يؤكد  ن جديد 
 ،21-م أ/11، و21-م أ/1، و17-م أ/8، و17-م أ/2، و16-م أ/1إىل املقققققررات  وإذ يإققققف 

 ،7-م أإ/5 ن املقرر  4وإىل الفقرة 
راف قد ال تتتنر بتيف املناخ فحسب، بل أيققا  آب ر التقدابف املتةقاة أن األط وإذ يدرك 

 للتصدظ ل ،
 أبن هناك أتنفات إجيابية وسلهية  رتهرة ابلتدابف املتةاة للتصدظ لتيف املناخ،  وإذ يقر 
أبن تدابف التصدظ ينهي  أن تُفهةم يف السياق األوسع لابنتقال إىل تن يقة  وإذ يقر أيقا   
 انهعا ت غالات الدفيئة وقادرة  ل  حت ل تيف املناخ،  فيقة

أن األطراف ينهي  أن تتعاون  قن أجقل تعزيقز نظقام اقتصقادظ دو   وإذ يؤكد  ن جديد 
 دا م وشا ل يؤدظ إىل منو وتن ية اقتصادي   ستدا   لد  مجيع األطراف،

أبن املنتد  احلا  املعي بتتنف تنفيا تدابف التصدظ  دم بروتوكقول كيوتقو  يُقر   -1 
 يتعلن ابملسائل املإ ولة بربوتوكول كيوتو؛  في ا

طرائن املنتد  املعي بتتنف تنفيا تدابف التصدظ وبر      ل  وو ائف ،  يعت د -2 
 ، في ا  ص   ل املنتد  يف إطار بروتوكول كيوتو؛ 1-م أ ت/7الواردة يف  رفن املقرر 

أبن هنققاك  نتققد  وا ققدا  ييرقق  أ  ققال  ققؤمتر األطققراف، و ققؤمتر األطققراف  يقققر -3 
توكققول كيوتقققو، و ققؤمتر األطققراف العا ققل بوصققف  اجت قققاع العا ققل بوصققف  اجت ققاع األطققراف يف برو 

 األطراف يف اتفاق ابريس بإتن مجيع املسائل املتعلقة بتتنف تنفيا تدابف التصدظ؛
أن  لقققق  املنتققققد  أن يواصققققل تقققققدد تقققققارير إىل  ققققؤمتر األطققققراف العا ققققل  يؤكققققد -4 

 ققن  3درجققة يف إطققار الفقققرة بوصققف  اجت ققاع األطققراف يف بروتوكققول كيوتققو يف سققياق املسققائل املن
 ققن بروتوكققول كيوتققو، الققيت حيتققاج املنتققد  فيهققا إىل توجيهققات  3 ققن املققادة  14والفقققرة  2املققادة 

  ؤمتر األطراف العا ل بوصف  اجت اع األطراف يف بروتوكول كيوتو.
 العا ة السادسةاجللسة 

 2٠18ديس رب /كانون األول  13
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 14-م أإ/4املقرر   

 املتصلة آبلية التنمية النظيفةاإلرشادال   
 إن  ؤمتر األطراف العا ل بوصف  اجت اع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
  ن بروتوكول كيوتو، 12و 3إىل أ كام املادت   إذ يإف 
، واإلرشقادات الاب ققة املقد قة  قن  قؤمتر األطقراف 1-م أإ/3إىل املققرر  وإذ يإف أيقا   

 يف بروتوكول كيوتو بإتن آلية التن ية النظيفة، العا ل بوصف  اجت اع األطراف
إبسهام آلية التن ية النظيفة يف اجلهود العاملية الرا ية إىل التصدظ لتيف املنقاخ،  وإذ يسلم 

 قققن  7 8٠6تسققجيل  ققا يفققوق  2٠18كقققانون األول/ديسقق رب   2ابلنظققر إىل أ ققا أح ققت  قق  
 ليار و دة  قن و قدات  1.97أكثر  ن   ن برا   األنإرة، وإصدار 316أنإرة املإاريع، و

 ليون و دة  نها  ل  أساس طو   إ ا يف  154 ف  االنهعا ت املعت د اليت أُلي  أكثر  ن 
 السجابت الوطنية أو يف سجل آلية التن ية النظيفة،

، 1٠6، الفققققققرة 21-م أ/1)ج(، واملققققققرر 5، الفققققققرة 19-م أ/1إىل املققققققرر  وإذ يإقققققف 
 الرو   لو دات  ف  االنهعا ت املعت د،بإتن دور اإللياء 

 مسائل عامة -أوالا  
الققققاظ أ ققققدأ اصلققققس التنفيققققاظ  ليققققة  2٠18-2٠17بتقريققققر الفقققق ة  ير ققققب -1 
 النظيفة؛  التن ية

لل جلس التنفيقاظ وأفرقتق  واأل انقة  لق  الع قل املققرلع بق   قابل  يعرب  ن تقديرأ -2 
 السنة املاةية لإلشراف  ل  تنفيا ا لية واحملافظة  ل   إاركة اجلهات صا هة املصلحة يف   ليا ا؛

بصقفة كيققا ت تإقييلية الكيققا ت القيت ا ت قدها اصلققس التنفيقاظ و ي نهققا   يعق    -3 
كيا ت تإييلية بصورة  ؤقتة لابةرابع مبهام التصدين و/أو  هام التحقن يف قرا قات دقددة 

  ل  النحو امله  يف املرفن؛

 تشغيل آلية التنمية النظيفة واإلشراف عليها -اثنياا  
  اسقتعراض األسقاليب املنهجيقة املتهعقة يف  سقاب اصلس التنفياظ  لق يإجع -4 

و ققدات  فقق  االنهعققا ت املتققتط  ققن أنإققرة املإققاريع، مبققا يققؤدظ إىل تقلققيص اسققتةدام الكتلققة 
 احليوية غف املتجددة يف األسر املعيإية؛

إىل اصلققس التنفيققاظ واأل انققة أن حيرصققا  لقق  ةقق ان الكفققاءة واحليرققة  يرلققب -5 
لصققندوق االسققتئ اين  ليققة التن يققة النظيفققة  قق   ايققة فقق ة التصققحيي املتعلقققة يف اسققتةدام  ققوارد ا

بف ة االلتزام الثانيقة لربوتوكقول كيوتقو، وأن يققد ا تقريقرا  شقا اب  إىل  قؤمتر األطقراف العا قل بوصقف  
(  قققن احلالقققة 2٠19)كقققانون األول/ديسققق رب  15اجت قققاع أطقققراف يف بروتوكقققول كيوتقققو يف دورتققق  

 .2٠23لراهنة  لية التن ية النظيفة و ن امليزانيات املتوقعة لألنإرة     اية  ام املالية ا
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 املرفق
Designation of operational entities by the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 
Protocol at its fourteenth session 

[English only] 

 

Name of entity 

Sectoral scopes (validation and 

verification) 

Bureau Veritas India Pvt. Ltd. (BVI)a 1–5, 7–10 and 12–15 

CEPREI certification body (CEPREI)a 1–5, 8–10, 13 and 15 

EPIC Sustainability Services Pvt. Ltd. (EPIC)a 1–16 

GHD Limited (GHD)a 1, 4, 5, 8–10, 12 and 13 

LGAI Technological Center, S.A. (LGAI Tech. Center S.A)a 1, 3 and 13 

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA)a 1–3, 7 and 13 

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)b 4, 7, 10, 12 and 15 

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)c 1–3, 9 and 13 

Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCES)d 1–3, 9 and 13 

Shenzhen CTI International Certification Co., Ltd (CTI)a 1–15 

TÜV NORD CERT GmbH (TÜV NORD)a 1–16 

TÜV SÜD South Asia Private Limited (TÜV SÜD)a 1, 3–5, 7, 10, 11 and 13–15 

a   Accreditation granted for five years. 
b   Withdrawal of accreditation by the Executive Board of the clean development mechanism; only the 

withdrawn sectoral scopes are indicated. 
c   Entity provisionally suspended; only the suspended sectoral scopes are indicated. 
d   Withdrawal of accreditation in its entirety by the Executive Board of the clean development mechanism; the 

withdrawn sectoral scopes are indicated. 

 العا ة السادسةاجللسة 
 2٠18ديس رب /كانون األول  13
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 14-م أإ/5املقرر   

 املسائل اإلدارية واملالية واملؤسسية  
  ؤمتر األطراف العا ل بوصف  اجت اع األطراف يف بروتوكول كيوتو،إن  
  ن بروتوكول كيوتو، 13 ن املادة  5إىل الفقرة  إذ يإف 
إىل اإلجققراءات املاليققة ملققؤمتر األطققراف، الققيت تسققرظ أيقققا   لقق  بروتوكققول   وإذ يإققف أيقققا   

 ،(1)كيوتو
 ،24-م أ/18ابملقرر  وإذ حييط  ل ا   
ملعلو قققات القققواردة يف الو ئقققن القققيت أ قققد ا األ انقققة بإقققتن املسقققائل اإلداريقققة يف ا وققققد نظقققر 

 ،(2)واملالية واملؤسسية
قققققد  2٠19أن اإلشققققعارات املوجهققققة إىل األطققققراف بإققققتن  سققققا ا ا لعققققام  وإذ ياب ققق  

 ،2٠18أيلول/سهت رب  3٠أُرسلت إليها يف 

 2019-2018أدال املياانية لفةة السنتني  -أوالا  
 2٠19-2٠18ابملعلو ات الواردة يف تقرير أداء امليزانيقة لفق ة السقنت   حييط  ل ا   -1 

، وابملقاكرة املتعلققة لالقة االشق اكات يف الصقنادين االسقتئ انية (3)2٠18 زيران/يوني   3٠   
 ؛(4)2٠18تإرين الثاين/نوف رب  16اليت تديرها األ انة    

ددت اشققق اكا ا يف امليزانيققة األساسقققية يف لألطققراف القققيت سقق يعققرب  ققن تققققديرأ -2 
 الوقت احملدد؛

إلاء املسققققتو  املرتفققققع لابشقققق اكات غققققف املدفو ققققة يف امليزانيققققة  يعققققرب  ققققن قلققققق  -3 
األساسقققية لفققق ة السقققنت  احلاليقققة والسقققابقة،  قققا أد  إىل صقققعوابت يف التقققدفن النققققدظ ويف تنفيقققا 

 األنإرة تنفياا  فعاال ؛
األطققراف الققيت د تسققدد اشقق اكا ا ابلكا ققل يف امليزانيققة األساسققية  حيققب بإققدة -4 

 لف ة السنت  احلالية و/أو السابقة  ل  أن تفعل ذل  دون إبراء؛
يف  2٠19األطقققراف إىل تسقققديد اشققق اكا ا يف امليزانيقققة األساسقققية لعقققام  يقققد و -5 

كقانون الثاين/ينقاير  قن    1هو   و دها احملدد، آ اة يف اال تهار أن  و د استحقاق االش اكات
 كل  ام وفقا  لإلجراءات املالية ملؤمتر األطراف؛

__________ 

 ، املرفن األول.1-م أ/15املقرر  (1)
(2) FCCC/SBI/2018/16 وAdd.1 وAdd.2 وFCCC/SBI/2018/INF.11 وAdd.1 وFCCC/SBI/2018/INF.12 

 .FCCC/SBI/2018/INF.19و FCCC/SBI/2018/INF.18و FCCC/SBI/2018/INF.17و FCCC/SBI/2018/INF.16و
(3) FCCC/SBI/2018/16 وAdd.1 وAdd.2. 
(4) FCCC/SBI/2018/INF.12 . 
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لألطقققققراف  لقققققق  االشقققققق اكات القققققيت سققققققدد ا للصققققققندوق  يعقققققرب  ققققققن تقققققققديرأ -6 
االستئ اين لل إاركة يف  سار االتفاقية اإلطارية، والصندوق االستئ اين لألنإقرة التك يليقة، مبقا 

 املزيد  ن املرونة يف توليع املوارد؛يف ذل  االش اكات اليت تتيي 
األطقققراف  لققق  لايدة  سقققا تها يف الصقققندوق االسقققتئ اين لل إقققاركة يف  حيقققب -7 

، 2٠19 سققار االتفاقيققة اإلطاريققة  ققن أجققل كفالققة أوسققع  إققاركة  كنققة يف املفاوةققات يف  ققام 
 و ل  لايدة  سا تها يف الصندوق االستئ اين لألنإرة التك يلية؛

حلكو ة أملانيقا ملسقا تها السقنوية الرو يقة يف امليزانيقة  اإل راب  ن تقديرأيكرر  -8 
يورو بصفتها احلكو قة  1 789 522يورو و سا تها اخلاصة مبهل   766 938األساسية مبهل  
 املقيفة لأل انة؛

 ققن التقدابف لتحصقيل االشقق اكات  إىل األ ينقة التنفيايققة أن تتةقا  زيقدا   يرلقب -9 
 ة، ويإجع األطراف  ل  دفع تل  االش اكات غف املسددة يف أقرب وقت  كن؛غف املسدد

 2017تقرير مراجعة احلساابل والبياجل املالية لعام  -اثنياا  
بتقرير  راجعة احلساابت املقد م  ن جملس  راجع   ساابت األ م  حييط  ل ا   -1٠ 
نان توصيات، ك قا حيقيط  ل قا  بتعليققات ، اللاين يتق 2٠17، والهيا ت املالية لعام (5)املتحدة

 األ انة  ليه ا؛
 لأل م املتحدة لقيا ها ابل تيب ملراجعة  ساابت االتفاقية؛ يعرب  ن تقديرأ -11 
ملراجع  احلساابت ملا قد وأ  ن  اب ظات وتوصيات  يعرب أيقا   ن تقديرأ -12 

 قي  ة، وللعرض املقدَّم يف هاا الإتن إىل األطراف؛
إىل األ ينقققة التنفيايقققة أن تنفقققا توصقققيات  راجعققق  احلسقققاابت،  سقققب  رلقققبي -13 

االقتققققققاء، ال سقققققي ا التوصقققققيات املتعلققققققة ابالشققققق اكات غقققققف املدفو قققققة وبسياسقققققات االسقققققتعانة 
ابالستإاري  وفراد  املتعاقدين، وأن ُترلع األطراف  ل  التقدم احملرل يف ذل  يف تقرير  راجعة 

 احلساابت املقهل؛

 مسائل أخرى تتعلق ابملياانية -اثل اا  
إىل األ ينققة التنفيايققة أن تقققدم نتققائ  استعراةققها   ليققات األ انققة  أيقققا   يرلققب -14 

وهيكلهققا، مبققا يف ذلقق  بإققتن أوجقق  تلر وأولققوايت أنإققرتها،  ققدف احلققد  ققن  ققاالت التكققرار 
 ؛2٠21-2٠2٠ولايدة الفعالية  ن  يب التكلفة، يف سياق امليزانية الرب جمية لف ة السنت  

لتنفياية إ داد تقارير  وجزة  قن التكقاليف القياسقية إىل األ ينة ا كال   يرلب -15 
إن  -وحتديثةها ونإرها ابنتظام قهل كل دورة  ن دورات اهليئات الفر ية، وكال  إ داد  يقارات 

 ؛ة األنإرة  يث ا كان ذل   كنا  لتقليل تكلف -أتيحت 

__________ 

(5) FCCC/SBI/2018/INF.11 وAdd.1. 
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تكلفقة امليزانيقة  إىل األ ينة التنفيايقة أن تقوايف األ انقة اب  ر امل تهقة  لق  يرلب -16 
يف و ئن  ا قهل الدورة إذا كانت تتق ن  ق  ات والايت جديدة وإذا توافرت  علو ات كافية 

  ن تفاصيل األنإرة املق  ة؛
إىل األ ينقة التنفيايقة أن تقوايف األطقراف أبظ  علو قات أ قر   قن  يرلب أيقا   -17 

انية  ل  الققرارات واالسقتنتاجات، مبقا فيهقا تلق  هاا القهيل تلزم لكفالة أ ا ا  ر امل تهة يف امليز 
 املق  ة يف و ئن  ا قهل الدورة، يف اال تهار قهل اختاذ أظ قرار.

 العا ة السابعةاجللسة 
 2٠18ديس رب /كانون األول  14
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 14-م أإ/1القرار   

 اإلعراب عن االمتنان حلكومة مجهورية بولناا ولسكان ماينة كاتوفيتسه  
 من فيجي قرار مقام  

إن  ققققؤمتر األطققققراف، و ققققؤمتر األطققققراف العا ققققل بوصققققف  اجت ققققاع األطققققراف يف بروتوكققققول   
 كيوتو، و ؤمتر األطراف العا ل بوصف  اجت اع األطراف يف اتفاق ابريس،

 ،2٠18كانون األول/ديس رب   14إىل  2يف كاتوفيتس  يف الف ة  ن  وقد انعقدت 
ملقؤمتر  24هوريقة بولنقدا  لق  متكق  القدورة حلكو قة مج تعرب  ن   ين ا تنا ا -1 

ملقققؤمتر األطقققراف العا قققل بوصقققف  اجت قققاع األطقققراف يف بروتوكقققول كيوتقققو،  14األطقققراف، والقققدورة 
واجلزء الثالب  ن الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العا قل بوصقف  اجت قاع األطقراف يف اتفقاق ابريقس 

  ن االنعقاد يف كاتوفيتس ؛
مجهوريقققة بولنققققدا أن تنققققل إىل  دينقققة كاتوفيتسققق  وسققققكا ا إىل  كو قققة  ترلقققب -2 

 هققارات ا تنققان  ققؤمتر األطققراف، و ققؤمتر األطققراف العا ققل بوصققف  اجت ققاع األطققراف يف بروتوكققول  
كيوتققو، و ققؤمتر األطققراف العا ققل بوصققف  اجت ققاع األطققراف يف اتفققاق ابريققس  لقق   ققا  ظقق  بقق  

 املإاركون  ن كرم القيافة و فاوة االستقهال.
 العا ة التاسعةاجللسة 

 2٠18ديس رب /كانون األول  15
    


