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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو
  الدورة التاسعة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢-١١ ،وارسو
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٧البند 

  صندوق التكيف
  رير جملس صندوق التكيفتق

   تقرير جملس صندوق التكيف    

   مذكرة مقدمة من رئيس جملس صندوق التكيف    

  موجز    
 الذي طُلب فيه إىل جملس صـندوق        ٣-م أإ /١أُِعدَّ هذا التقرير استجابةً للمقرر        

التكيف أن يقدم تقريراً عن أنشطته يف كل دورٍة من دورات مـؤمتر األطـراف العامـل       
، وهو  )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (تماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      بوصفه اج 

وسـيقدم  . ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣١ إىل   ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين  ٣٠يشمل الفترة من    
اجتماع األطراف يف دورته التاسعة تقريراً شفوياً عن األنشطة         /الرئيس إىل مؤمتر األطراف   
ويقدم . ٢٠١٣نوفمرب / إىل تشرين الثاين٢٠١٣سطس أغ/ آب١املضطلع هبا يف الفترة من    

يتعلق بصندوق التكيف، وخباصٍة بشأن تنفيـذ        التقرير معلومات عما أُحرِز من تقدمٍ فيما      
اجتماع األطراف، ويوصي بـاإلجراءات     /صدر هبا تكليف من مؤمتر األطراف      املهام اليت 

كما يتـضمن   . القتضاءاجتماع األطراف، حسب ا   /اليت جيب أن يتخذها مؤمتر األطراف     
اجتمـاع  /التقرير، يف مجلة ما يتضمنه، مشروع مقرر أُعد ليوافق عليه مؤمتر األطـراف            

م /١ من املقرر    ٢١، ويطلب توضيحاً بشأن تنفيذ الفقرة       ٤-م أإ /١األطراف وفقاً للمقرر    
، ومعلومات تتعلق باملقررات واإلجراءات املتخذة من قبل جملس صندوق التكيـف            ٨ -أإ

  .اجتماع األطراف لكي حييط هبا علماً/ض على مؤمتر األطرافللعر
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
وافق مؤمتر األطراف، يف دورتـه الـسابعة، علـى إنـشاء صـندوق التكيـف                  -١
وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          . )١(")الصندوق("
، يف دورته الثالثة، أن يكون كيـان تـشغيل صـندوق            )اجتماع األطراف /مؤمتر األطراف (

") القيِّم("، وأن تتوىل أمانة وقيِّم مؤقت عليه        ")اجمللس(" جملس صندوق التكيف     التكيف هو 
  .)٢(تقدمي اخلدمات إليه

، إىل اجمللس أن    ٣-م أإ /١اجتماع األطراف، مبوجب مقرره     /وطلب مؤمتر األطراف    -٢
اجتماع األطراف، ودعـا    /يقدم تقريراً عن أنشطته يف كل دورة من دورات مؤمتر األطراف          

البيئة العاملية إىل تقدمي خدمات األمانة إىل اجمللس، ودعا أيضاً البنك الدويل لإلنـشاء              مرفق  
  .إىل القيام بدور القيِّم على الصندوق، وكالمها على أساس مؤقت") البنك الدويل("والتعمري 

  نطاق املذكرة  -باء  
تكيـف،  يقدم هذا التقرير معلومات عّما أُحرز من تقدم فيما يتعلـق بـصندوق ال               -٣

اجتمـاع األطـراف، ويوصـي    /وخباصٍة بشأن تنفيذ الوالية الصادرة عن مؤمتر األطـراف      
. اجتماع األطراف، حـسب االقتـضاء     /باإلجراءات اليت جيب أن يتخذها مؤمتر األطراف      

  . ٢٠١٣يوليه / متوز٣١ إىل ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٣٠ويشمل التقرير الفترة من 

اإلجراءات اليت جيب أن يتخذها مؤمتر األطـراف العامـل   التوصيات املتعلقة ب    -جيم  
  بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة

اجتماع األطراف يف أن حييط علماً باملعلومات الواردة يف         /قد يرغب مؤمتر األطراف     -٤
ت الـيت   هذا التقرير وأن ينظر يف اعتماد مشروع مقرر بشأن تعديل شروط وأحكام اخلدما            

  ).انظر املرفق األول(سيقدمها البنك الدويل بوصفه القيِّم على صندوق التكيف 
 ،٨-م أإ /١ووفقاً لتعديل الدوحة املدخل على بروتوكول كيوتو، املعتمد مبوجب املقرر             -٥

فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانية، زيادة أخرى لصندوق     "اجتماع األطراف   /قرر مؤمتر األطراف  
 يف املائة من عائدات النقل الدويل األوىل لوحدات         ٢من خالل اقتطاع نصيب نسبته      التكيف  

__________ 

 .٧-م أ/١٠املقرر  )١(
 .٣-إم أ/١ من املقرر ٣لفقرة ا )٢(
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 ٦الكميات املسندة وعمليات إصدار وحدات خفض االنبعاثات للمشاريع املشمولة باملـادة            
عند حتويل وحدات الكميات املسندة أو وحدات اإلزالة اليت كانت سابقاً يف حوزة األطراف         

اجتماع /وأشار اجمللس إىل ضرورة أن يقدم مؤمتر األطراف       . )٣("اتإىل وحدات خفض انبعاث   
األطراف مزيداً من التوضيحات من أجل تفعيل هذا احلكم مبا ميكن الصندوق مـن زيـادة                

اجتماع /ويوصي اجمللس بأن يقدم مؤمتر األطراف     .  يف املائة  ٢موارده من الرسم اجلديد البالغ      
  :شأن ما يلياألطراف، إن رغب يف ذلك، توضيحات ب

 يف املائـة مـن      ٢املسؤوليات املتعلقة باقتطاع نسبة     /التوقيت واإلجراءات   )أ(  
عائدات عمليات النقل الدويل األوىل لوحدات الكميات املسندة، وإصدار وحدات خفـض            

 ٢١ عند حتويل وحدات خفض االنبعاثات وفقاً للفقرة         ٦انبعاثات للمشاريع املشمولة باملادة     
  ؛٨- أإم/١من املقرر 
مشمولة يف عائـدات    ‘ ١‘ما إذا كانت حتويالت النسبة املقتطعة اجلديدة          )ب(  

تضاف إىل عائدات عمليات   ‘ ٢‘عمليات النقل الدويل األوىل لوحدات الكميات املسندة؛ أو         
  النقل الدويل األوىل لوحدات الكميات املسندة؛

لتـزام الـسابقة    ما إذا كانت وحدات الكميات املسندة من فائض فترة اال           )ج(  
  ختضع للرسم اجلديد الوارد يف تعديل الدوحة؛

 يف املائـة  ٢  أين ينبغي استضافة احلساب اخلاص الذي تصب فيه نـسبة ال            )د(  
  ؛٨-م أإ/١ من املقرر ٢١املشار إليها يف الفقرة 

 يف  ٢    التدابري اليت ينبغي اختاذها لضمان التتبع والتحصيل املالئمني لنسبة ال           ) ه(  
  ؛٨-م أإ/١ من املقرر ٢١ائة املفروضة على العائدات املشار إليها يف الفقرة امل

 يف املائـة مـن      ٢    الكيان أو الكيانات اليت سُيطلب منها حتويل نـسبة ال           )و(  
، إىل نقود، ومىت سـينظر مـؤمتر        ٨-م أإ /١ من املقرر    ٢١العائدات، املشار إليها يف الفقرة      

رتيبات املشتركة بينه وبني الكيان أو الكيانات، مع مالحظة         اجتماع األطراف يف الت   /األطراف
) البنك الـدويل  (أن شروط وأحكام اخلدمات اليت سيقدمها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري           

  .بوصفه القيِّم على صندوق التكيف ينبغي تعديلها هلذا الغرض
 باألنـشطة   اجتمـاع األطـراف إىل اإلحاطـة علمـاً        /ويدعو اجمللس مؤمتر األطراف     -٦

 ٤-م أإ /١واإلجراءات واملقررات الرئيسية التالية اليت شهدهتا الفترة املشمولة بالتقرير وفقاً للمقرر            
  : الواردة أدناه١٠والفقرة 

 كياناً وطنياً مشرفاً على التنفيذ، واحد منها خالل الفترة املـشمولة            ١٥اعتماد    )أ(  
  دوق التكيف؛بالتقرير، ميكنها الوصول مباشرة إىل موارد صن

__________ 

 .٨-م أإ/١ من املقرر ٢١الفقرة  )٣(



FCCC/KP/CMP/2013/2 

GE.13-62680 6 

 مليون  ٣٢٤,٤وصول إيرادات الصندوق االستئماين لصندوق التكيف إىل          )ب(  
 مليون دوالر حصيلة حتويل وحدات خفض االنبعاثـات         ١٨٨,٣دوالر أمريكي منها مبلغ     

   مليون دوالر مسامهات إضافية؛١٣٦,١املعتمد إىل نقود، ومبلغ 
   مليون دوالر أمريكي؛١٨٤قدره املوافقة على مشاريع وبرامج مببلغ إمجايل   )ج(  
 ١١٥,٨وصول األموال املتاحة للموافقة على متويل بـرامج جديـدة إىل              )د(  

وتقدر املوارد التراكمية اإلضافية احملتملـة      . ٢٠١٣يوليه  / متوز ٣١مليون دوالر أمريكي يف     
 ٣٠ إىل   ١٥ بنحـو    ٢٠٢٠اآلتية من حتويل وحدات اخلفض املعتمد إىل نقود يف هناية عام            

  ؛)٤(مليون دوالر
الربامج اليت تنفذها كيانات منفّذة متعددة      /وصول األموال املتاحة للمشاريع     ) ه(  

وعلى ذلـك، حتـدد عـدد    . B.12/9 يف املائة من السقف احملدد يف املقرر     ٥٠األطراف إىل   
ع الربامج اليت هي قيد التنفيذ واملوصى باعتمادها من جانب جلنة استعراض املـشاري            /املشاريع

  والربامج، ولكن ال توجد أموال متاحة هلا، بثمانية؛
 مليـون دوالر    ١٠٠حتديد اهلدف املتوخى من عملية حشد األموال مببلغ           )و(  
  .٢٠١٣حىت عام 

  العمل املنجز خالل الفترة املشمولة بالتقرير  -ثانياً  
ها يف مقر   عقد اجمللس ثالثة اجتماعات خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وُعقدت مجيع           -٧

وميكن االطالع علـى جـداول      . أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر يف بون، أملانيا        
) مبا يف ذلك وثائق املعلومات األساسية املتعلقة ببنود جدول األعمـال          (األعمال وشروحها   

  . )٥(والتقارير املفّصلة لالجتماعات يف املوقع الشبكي للصندوق
لية العمل الرئيسي الذي اضطلع به اجمللس خالل الفترة املشمولة          وتصف الفقرات التا    -٨

  .بالتقرير

  انتخاب رئيس ونائب رئيس جملس صندوق التكيف  -ألف  
، انتخب جملس صندوق التكيف بتوافـق اآلراء،     ٣-م أإ /١ من املقرر    ١٣وفقاً للفقرة     -٩

ة دول أوروبـا الغربيـة      النرويج، جمموع (يف اجتماعه التاسع عشر، السيد هانز أوالف إيربك         
 )بوركينا فاسو، جمموعة أقل البلدان منواً(رئيساً للمجلس، والسيد مامادو هوناديا ) أخرى ودول

  .نائباً للرئيس
__________ 

 .يستند التقرير إىل األسعار احلالية لوحدات اخلفض املعتمد واملستويات املقدرة إلصدار هذه الوحدات )٤(
)٥( <http://www.adaptation-fund.org>. 
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  التغيريات يف تكوين جملس صندوق التكيف  -باء  
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، اسُتعيض عن عدد من األعضاء واألعضاء املناوبني يف              -١٠
حل كل من السيد يرميا بيتـر       : ففيما خيص أعضاء اجمللس، حدثت التغيريات التالية      . ساجملل

الـسنغال، جمموعـة    (حمل السيد شيخ ندياي سيال      ) نيجرييا، جمموعة الدول األفريقية   (تارفا  
بنما، جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر        (؛ والسيد راؤول بينيدو     )الدول األفريقية 

أوروغواي، جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر       (ل السيد لويس سانتوس     حم) الكارييب
املكسيك، األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول        (؛ والسيدة سيليا بيغريون ويرز      )الكارييب

حمل السيد ريكـاردو لوزانـو بيكـون        )) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (لالتفاقية  
ويف وقت الحق حلـت     ). ول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     كولومبيا، جمموعة د  (

حمـل الـسيدة   ) املكسيك، األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(الدكتورة مارغريتا كاسو   
وحل الـدكتور حممـد     ). املكسيك، األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      (بيغريون ويرز   

موعة الدول اجلزرية الصغرية النامية، حمل الـسيد        ، العضو املناوب املمثل جمل    )ملديف(شريف  
وتبادل السيد هانزل أوالف    ). قطر، جمموعة دول آسيا ومنطقة احمليط اهلادئ      (عبد اهلادي املري    

سويـسرا،  (والسيد أنطون هيلـرب     ) النرويج، جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى      (إيربك  
بيهما، حيث أصبح السيد إيربك عضواً والـسيد  منص) جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى    

) مولدوفا، جمموعة دول أوروبا الشرقية    (وتبادل أيضاً السيد فالرييو كازاك      . هيلرب عضواً مناوباً  
منصبيهما، حيـث أصـبح     ) جورجيا، جمموعة دول أوروبا الشرقية    (والسيدة ميديا إيناشفيلي    

 أنطـوان   -وتبادل كذلك السيد مارك     . وباًالسيد كازاك عضواً والسيدة إيناشفيلي عضواً منا      
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا     ( شيلز   - لني غاربت    -والسيدة سو   ) فرنسا(مارتن  
، اللذان كانا يشغالن منصيب العضو والعضو املنـاوب، علـى التـوايل، واملمـثالن        )الشمالية

حىت كـانون   )  املدرجة يف املرفق األول    األطراف(لألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       
 شيلز عـضواً والـسيد      -، منصبيهما، حيث أصبحت السيدة غاربت       ٢٠١٢ديسمرب  /األول

وباملثل، بّدل كل من السيدة     . مارتن عضواً مناوباً عن جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى         
 اللذان كانـا يـشغالن      ،)فنلندا(والسيد ماركو كانينن    ) السويد( كاهلافجي   -أجنيال شوري   

منصيب العضو والعضو املناوب على التوايل، من جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى حىت              
 كاهلـافجي  -، منصبيهما، حيث أصبحت السيدة أجنيال شوري      ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول 

  .عضواً والسيد ماركو كانينن عضواً مناوباً عن األطراف املدرجة يف املرفق األول
حل كل مـن الـسيد      : وطرأت التغيريات التالية فيما بني األعضاء املناوبني يف اجمللس          -١١

كينيـا،  (حمل السيد ريتـشارد مويندانـدو       ) ناميبيا، جمموعة الدول األفريقية   (بيتروس ميتيويل   
بنغالديش، جمموعة دول آسـيا      (آالم؛ والسيد املغري حممد منصوري      )جمموعة الدول األفريقية  

منغوليا، جمموعة دول آسيا ومنطقة احمليط      (حمل السيد دامدن دافغادورج     ) يط اهلادئ ومنطقة احمل 
هنـدوراس، جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة         (؛ والسيدة إيرينا هيلينا بينيدا أغيالر       )اهلادئ
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األرجنتني، جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة       (حمل السيد سانتياغو رينا     ) البحر الكارييب  ومنطقة
) اليابان، األطراف املدرجة يف املرفق األول     (؛ والسيد كوتارو كاواماتا     )البحر الكارييب ومنطقة  

؛ والسيدة باسـيونس    )اليابان، األطراف املدرجة يف املرفق األول     (حمل السيد ياتاكا ماتزوساوا     
 غري  غانا، األطراف (حمل السيدة سايل بيين     ) غانا، األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      (دامبيت  

غرينادا، جمموعة الدول اجلزرية الـصغرية       ( فيليب ؛ والسيد بول إلرين   )املدرجة يف املرفق األول   
  ).ملديف، جمموعة الدول اجلزرية الصغرية النامية(حمل السيد حممد شريف ) النامية
  .وترد يف املرفق الثاين قائمة كاملة بأعضاء اجمللس واألعضاء املناوبني  -١٢

  ٢٠١٣زمين الجتماعات جملس صندوق التكيف يف عام اجلدول ال  -جيم  
 ٢٠١٣اعتمد اجمللس، يف اجتماعه التاسع عشر، جدوالً زمنياً الجتماعـات عـام               -١٣

وُعقدت اجتماعات جلنة استعراض املشاريع والربامج وجلنة األخالقيـات   ). ١انظر اجلدول   (
  .واملالية قبيل كل اجتماع من اجتماعات اجمللس

  ١اجلدول 
   ٢٠١٣دول الزمين الجتماعات جملس صندوق التكيف يف عام اجل

  املكان  التواريخ
  بون، أملانيا  أبريل/ نيسان٥-٤
  بون، أملانيا  يونيه / حزيران٤-٣

  بون، أملانيا  نوفمرب/ تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٣١

 خطة عمل جملس صندوق التكيف  -دال  

    / متـوز  ١رين، خطة عمله للسنة املالية املمتدة من        اعتمد اجمللس، يف اجتماعه العش      -١٤
  .٢٠١٤يونيه / حزيران٣٠ إىل ٢٠١٣يوليه 

  ميزانية جملس صندوق التكيف وأمانته والقيِّم عليه  -هاء  
نظر اجمللس، يف اجتماعه العشرين، يف املوارد الالزمة لدعم عمله وعمل أمانته والقـيِّم            -١٥

ووافق اجمللس بعد ذلـك، يف اجتماعـه        . ، ووافق عليها  ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠عليه حىت   
احلادي والعشرين، على ميزانية منقحة للمجلس وميزانية لألمانة من أجل حتقيق خفض قـدره              
مخس نقاط مئوية يف الوقت الذي ختصصه املسؤولة التنفيذية األوىل ملرفق البيئة العاملية للصندوق              

وتبلغ احتياجات امليزانية اإلدارية    ). انظر املرفق الثالث   (يف إطار قيامها بدورها كرئيسة لألمانة     
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 دوالر أمريكـي  ٤ ٢٠٩ ٧٦١ للمجلس واألمانة والقيِّم   ٢٠١٤التقديرية املعتمدة للسنة املالية     
 ٠,٨٧:  ماليني دوالر أمريكي؛ القـيِّم     ٣,٣٩: اجمللس واألمانة  (٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠يف  

  . يف املائة عن املبلغ املعتمد للسنة السابقة٥ل اخنفاضاً بنسبة ، وهو ما ميث)مليون دوالر أمريكي

  اعتماد الكيانات املشرفة على التنفيذ  -واو  
لتقدمي اقتـراح مبـشروع، تقـوم       " على أنه    ٣-م أإ /١ من املقرر    ٣٠تنص الفقرة     -١٦

ـ          ...  األطراف والكيانات  ندوق املشرفة على التنفيذ بالوفاء باملعايري اليت اعتمدها جملـس ص
  ".بغية احلصول على متويل من صندوق التكيف...  التكيف

وانتخـب  . وعقد فريق االعتماد ثالثة اجتماعات خالل الفترة املشمولة بـالتقرير           -١٧
) البهاما، جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب        (اجمللس السيد فيليب ويتش     

السويد، جمموعة دول أوروبـا الغربيـة ودول        ( كاهلافجي   -رئيساً، والسيدة أجنيال شوري     
ويتألف جملس االعتماد من هذين العضوين من أعضاء اجمللس باإلضافة          . نائبة للرئيس ) أخرى

ونظراً إىل زيادة عبء عمل اجمللس، قـرر اجمللـس،          . إىل أربعة أعضاء من اخلرباء املستقلني     
  .ء من ثالثة إىل أربعة، زيادة عدد أعضائه من اخلرباB.18-19/15مبوجب املقرر 

 أعاله، نظر اجمللس يف توصيات فريق االعتماد        ١٦وعمالً باملقرر املشار إليه يف الفقرة         -١٨
ووافق، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، على اعتماد كيان وطين إضايف مشرف على التنفيـذ،              

تنفيذ، هـو مرصـد     الوكالة الشيلية للتعاون الدويل، وكيان إقليمي إضايف مشرف على ال          هو
وبلغ العدد الكلي للكيانات املشرفة على التنفيذ الـيت اعُتمـدت           . الصحراء الكربى والساحل  

 كياناً وطنياً وكيانني إقليميني وعـشرة كيانـات متعـددة           ١٥اعتباراً من تاريخ هذا التقرير      
  .فة على التنفيذويرد يف املرفق الرابع هلذا التقرير قائمة بالكيانات املعتمدة املشر. األطراف

  جلنتا جملس صندوق التكيف  -زاي  
عقدت جلنة األخالقيات واملالية، وجلنة استعراض املشاريع والربامج، اللتان أنشأمها            -١٩

، ثالثة اجتماعات خالل الفترة املشمولة بالتقرير، وفقاً للجدول الزمين          ٢٠٠٩اجمللس يف عام    
وانُتخبت الـسيدة   . تماعات الالحقة للمجلس  الجتماعاهتما وهو قبل يومني من انعقاد االج      

رئيسة للجنـة اسـتعراض املـشاريع       ) ليتوانيا، جمموعة دول أوروبا الشرقية    (لورا جلزيت   
جامايكا، جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر          (روالربامج، والسيد جيفري سبون   

جورجيا، جمموعة دول أوروبـا     (نائباً للرئيسة، وانُتخبت السيدة ميديا إيناشفيلي       ) الكارييب
اململكـة  ( شيلز   -  غاربت - لني   - رئيسة للجنة األخالقيات واملالية، والسيدة سو     ) الشرقية

  .نائبة للرئيسة) املتحدة، األطراف املدرجة يف املرفق األول
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ـ ونظرت جلنة األخالقيات واملالية يف البنود التاليـة وقـدمت توصـيات               -٢٠ شأهنا ب
ات التحقيق، ومحلة واستراتيجية حلشد األموال، وتطبيق الـسقف احملـدد           إجراء: اجمللس إىل

 يف املائة على الكيانات املتعددة األطراف املشرفة على التنفيذ، والتقرير الـسنوي،             ٥٠بنسبة  
وتقارير أداء املشاريع، واالتفاق القانوين املوحد بني اجمللس والكيانات املشرفة على التنفيـذ             

ذ املشاريع والربامج املمولة من الصندوق، والتقييم العام للصندوق، وحتويـل           يتعلق بتنفي  فيما
  .وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل نقود، وميزانية اجمللس واألمانة والقيِّم

وحىت هناية الفترة املشمولة بالتقرير، نظرت جلنة استعراض املشاريع والربامج يف مثاين              -٢١
.  مـشروعاً مقترحـاً منفـصالً      ٢٢اً مكتمالً، وهو ما ميثل       مقترح ١٦مسوَّدات مشاريع و  

وناقشت اللجنة أيضاً نتائج مداوالهتا بشأن القضايا املتعلقة بعمليـة اسـتعراض املـشاريع              
الربامج، مثل مشاركة اجملتمع العلمي يف تقدمي مدخالت بشأن القضايا التقنية، والتحديات             أو

الـربامج،  /ة على التنفيذ يف إعداد مقترحات املـشاريع       اليت تواجهها الكيانات الوطنية املشرف    
  .الربامج اإلقليمية، وأحالت اللجنة تلك النتائج إىل اجمللس/والنظر يف القضايا املتعلقة باملشاريع

  قرارات التمويل املتعلقة مبشاريع وبرامج التكيف  -حاء  
 ٤-م أإ /١ره   من مقر  ١٠اجتماع األطراف، مبوجب الفقرة     /يطلب مؤمتر األطراف    -٢٢
جملس صندوق التكيف البدء يف جتهيز مقترحات املـشاريع أو األنـشطة أو الـربامج               "إىل  

لتمويلها، حسب االقتضاء، وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه             
  ".اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

عاله، وافق اجمللس، خالل اجتماعاتـه       أ ٢٢ومتشياً مع احلكم املشار إليه يف الفقرة          -٢٣
، علـى  )اخلـامس انظر املرفق  (اجتماع األطراف   /املعقودة منذ الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف     

ثالثة مقترحات للتمويل، منها مقترح واحد للوصول املباشر إىل موارد الـصندوق، مببلـغ              
الربامج /اً إىل بلوغ املشاريع   وجدير بالتنويه أنه نظر   .  مليون دوالر أمريكي   ١٧,٩إمجايل قدره   

 يف املائة، فقد أُدرجت مثانيـة  ٥٠  املعتمدة اليت تنفذها الكيانات املشرفة على التنفيذ سقف ال   
مقترحات موصى بأن توافق عليها جلنة استعراض املشاريع والربامج يف القناة اليت يرد وصفها              

  .مبزيد من التفصيل يف اجلزء التايل من هذا التقرير
: أما الطرفان اللذان ووفق على متويل مقترحاهتما خالل الفترة املشمولة بالتقرير فهما             -٢٤

  .، وسري النكا)مقترحان(األرجنتني 
وباإلضافة إىل قرارات التمويل املذكور أعاله، أقر اجمللس يف اجتماعاتـه املعقـودة               -٢٥
ات مشاريع، مببلـغ إمجـايل   اجتماع األطراف أربع مسوَّد /الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف    منذ

وفيما يلي األطراف اليت أُقرت مقترحاهتا خالل الفتـرة         .  مليون دوالر أمريكي   ٢٩,٧قدره  
  .، ورواندا، والنيجر)مقترحان(جنوب أفريقيا : املشمولة بالتقرير
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وتشمل القطاعات املمثَّلة يف املقترحات املكتملة اليت ووفق عليها واملسوَّدات الـيت              -٢٦
  .الزراعة، واألمن الغذائي، والتنمية الريفية، وإدارة املوارد املائية: ما يليأُقرت 
واستجابةً لالقتراحات والطلبات املقدمة من منظمات اجملتمـع املـدين واملنظمـات              -٢٧

الربامج كما ترد على املوقع الشبكي لصندوق       /احلكومية املراقبة، ُتنشر مجيع مقترحات املشاريع     
  .جهات املعنية املهتمة أن تنشر تعليقاهتا على كل منها على اإلنترنتالتكيف، وميكن لل

  الربامج/قناة املشاريع  -طاء  
الـربامج  / يف املائة لتمويل املشاريع    ٥٠قرر اجمللس اإلبقاء على السقف احملدد بنسبة          -٢٨

اء قنـاة   اليت تنفذها الوكاالت املتعددة األطراف املشرفة على التنفيذ، وقرر اجمللس أيضاً إنش           
الربامج املكتملة اليت أوصت جلنة استعراض املشاريع والربامج بأن يوافـق عليهـا             /للمشاريع

 يف املائـة مـن املـوارد املتاحـة يف     ٥٠اجمللس ولكن يتجاوز تنفيذها السقف احملدد بنسبة     
الربامج اليت هـي قيـد      /وقرر اجمللس كذلك إعطاء األولوية للمشاريع     . الصندوق االستئماين 

  :عداد من خالل تطبيق املعايري التالية تطبيقاً متتالياًاإل
  تاريخ التوصية هبا من جلنة استعراض املشاريع والربامج؛  )أ(  
  تاريخ تقدميها؛  )ب(  
  . األقل‘الصافية‘التكلفة   )ج(  

الربامج املكتملة اليت تنتظر املوافقة عليها، رهناً       /وقرر اجمللس أيضاً النظر يف املشاريع       -٢٩
  . يف املائة٥٠فر املوارد واحترام السقف احملدد بنسبة بتوا
الربامج اليت تنفذها كيانـات     /ويف االجتماع التاسع عشر للمجلس، بلغت املشاريع        -٣٠

وعلى ذلك، أنشأ اجمللس قنـاة،  . متعددة األطراف مشرفة على التنفيذ السقف املذكور أعاله 
 ٥٤,١ع موصى هبا، بتمويل إمجايل قـدره        ويف تاريخ إصدار هذه الوثيقة كانت مثانية مشاري       

. مليون دوالر أمريكي، قد ُوضعت يف هذه القناة بانتظار موافقة اجمللس رهناً بتوافر املـوارد              
غواتيماال، كوبا، سيشيل، ميامنـار،     : وفيما يلي ترتيب املقترحات حبسب أولوياهتا يف القناة       

  .أوزبكستان، بليز، غانا، مايل

  رصد احلوافظ  -ياء  
نظر اجمللس، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، يف التقرير السنوي الثاين املتعلق بـأداء               -٣١

        / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١ (٢٠١٢الصندوق، والذي يشمل السنة املالية      
ويف وقت نشر التقرير كانت تسعة مشاريع قد بدأ تنفيذها وأربعة مـشاريع             ). ٢٠١٢يونيه  

 مـشروعاً،   ٢٢وبعد صدور التقرير، كان مـا جمموعـه         .  منذ أكثر من عام    جيري تنفيذها 



FCCC/KP/CMP/2013/2 

GE.13-62680 12 

وبلـغ إمجـايل    .  مشروعاً اليت متت املوافقة عليها حىت اآلن، قد بدأ تنفيذها          ٢٨    مجلة ال  من
  . مليون دوالر أمريكي٥٥ُدفع للمشاريع اعتباراً من تاريخ هذا التقرير  ما
املوافقة عليه حىت اآلن ُخصص لـدول آسـيا         وُيشار إىل أن أكرب مبلغ متويل متت          -٣٢

 مليون دوالر   ٦٨,٣ومنطقة احمليط اهلادئ، حيث ُينفذ أحد عشر مشروعاً مببلغ إمجايل قدره            
، تليها دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب حيث ُتنفـذ  ) يف املائة٣٧(يف شكل منح   

، مث أفريقيا حيـث     ) يف املائة  ٣١(ريكي   مليون دوالر أم   ٥٧مثانية مشاريع مببلغ إمجايل قدره      
 يف  ٢٩( مليون دوالر أمريكي يف شكل مـنح         ٥٣,٧ُتنفذ مثانية مشاريع مببلغ إمجايل قدره       

وفيما يتعلق بالقطاعات، ُخصص أكرب مبلغ منح إلدارة املوارد املائية، حيـث متـت              ). املائة
، مث الزراعـة    ) يف املائة  ١٨,٤( مليون دوالر أمريكي لستة مشاريع       ٣٣,٨املوافقة على مبلغ    

  ). يف املائة١٨( مليون دوالر أمريكي خلمسة مشاريع ٣٣,٢حيث متت املوافقة على مبلغ 

  االستعراض األويل لصندوق التكيف  -كاف  
اجتماع /اخُتتم االستعراض األويل لصندوق التكيف يف الدورة الثامنة ملؤمتر األطراف           -٣٣

بقلق القضايا املتعلقة   "اجتماع األطراف   /ويف تلك املناسبة، الحظ مؤمتر األطراف     . األطراف
باستدامة التمويل من صندوق التكيف وكفايته وقابلية التنبؤ به استناداً إىل التوجس الـسائد              

اً بشأن أسعار وحدات خفض االنبعاثات املعتمد واستمرار صندوق التكيف أثناء فتـرة             حالي
اجتماع األطراف  /كما طلب مؤمتر األطراف    .)٦("ية لربوتوكول كيوتو وما بعدها    االلتزام الثان 

إىل جملس صندوق التكيف أن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا الثامنـة                 "
 ميكن حتديـدها    ن حالة مواد الصندوق واالجتاهات يف تدفق املوارد، وأية أسباب         والثالثني ع 

وأعد اجمللس املعلومات املطلوبة، بدعم من القيِّم، وقـدمها إىل اهليئـة             .)٧("هلذه االجتاهات 
  .الفرعية للتنفيذ للنظر فيها

تماع اج/التعديل املدخل على بروتوكول كيوتو، الذي اعتمده مؤمتر األطراف          -الم  
  نصيب عائدات آليات بروتوكول كيوتو األخرى: األطراف يف دورته الثامنة

، ٨-م أإ   /١أبقى التعديل املدخل على بروتوكول كيوتو، الذي اعُتمد مبوجب املقرر             -٣٤
 يف املائة من نصيب عائدات      ٢ من بروتوكول كيوتو، على نسبة       ١٢ من املادة    ٨عمالً بالفقرة   

لصادرة ألنشطة املشاريع، باستثناء األنشطة املُنفذة يف البلدان األطراف         وحدات اخلفض املعتمد ا   
فيما يتعلق بفترة االلتزام الثانيـة، زيـادة أخـرى     "باإلضافة إىل ذلك، قرر التعديل      . األقل منواً 

 يف املائة من عائدات النقل الدويل لوحدات      ٢لصندوق التكيف من خالل اقتطاع نصيب نسبته        

__________ 

 .٨-م أإ/٣ من املقرر ٤الفقرة  )٦(
 .٨-م أإ/٣ من املقرر ٥الفقرة  )٧(
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 عند  ٦ وعمليات إصدار وحدات خفض االنبعاثات للمشاريع املشمولة باملادة          الكميات املسندة 
حتويل وحدات الكميات املسندة أو وحدات اإلزالة اليت كانت سابقاً يف حوزة األطـراف إىل               

  ".وحدات خفض انبعاثات
وقدمت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عرضاً خالل االجتمـاع               -٣٥
اجتمـاع  /وأُشري يف العرض إىل ضرورة تقدمي توضيح ملـؤمتر األطـراف          . لعشرين للمجلس ا

املسؤوليات املتعلقة بالرسم املفروض عند حتويل وحدات       /األطراف بشأن التوقيت واإلجراءات   
حتديد اجلهة اليت ستستضيف    ) أ: (وينبغي للمجلس أن يقوم، حتديداً، مبا يلي      . خفض االنبعاثات 

لق بالعائدات اجلديدة، وما إذا كان ينبغي أن ُيطلب من اجمللس التنفيـذي آلليـة               احلساب املتع 
حتديـد  ) ب(التنمية النظيفة تيسري الترتيبات املتعلقة باستخدام سجل آلية التنميـة النظيفـة؛             

. املناسب لتحويل وحدات الكميات املسندة ووحدات خفض االنبعاثـات إىل نقـود            الكيان
صفه الكيان املسؤول عن ذلك، ينبغي للمجلس أن يطلب خدمات القيِّم من            حتدد القيِّم بو   فإذا

  .أجل هذه األغراض، وأن يناقش معه شروط وأحكام اخلدمات اليت سُتقدم إىل صندوق التكيف

  املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة  -ميم  
علق باملناخ، وذلك   جاء الصندوق يف املرتبة األوىل بني املؤسسات املقدمة للتمويل املت           -٣٦

 الذي أجرته املبـادرة الدوليـة للـشفافية يف    ٢٠١٢يف مؤشر الشفافية يف جمال املعونة لعام     
وقرر اجمللـس، يف    .  مؤسسة بصورة عامة   ٧٢املعونة، وجاء يف املرتبة السابعة عشرة من بني         

املبادرة الدولية اجتماعه العشرين، اختاذ اخلطوات الضرورية اليت تكفل امتثال الصندوق ملعايري       
ووقّع رئيس اجمللـس،    . للشفافية يف املعونة، والبدء يف نشر البيانات املتعلق باالمتثال للمبادرة         

، وبذلك يكـون    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ١٧بشكل رمسي، معايري املبادرة نيابة عن اجمللس يف         
  .درةصندوق التكيف هو أول مؤسسة مقدمة للتمويل املتعلق باملناخ توقع هذه املبا

ووافق اجمللس، يف اجتماعه احلادي والعشرين، على جدول زمين لتنفيذ عملية نـشر              -٣٧
  . ٢٠١٣سبتمرب /البيانات املمتثلة للمبادرة الدولية للشفافية يف املعونة حبلول هناية أيلول

  السياسة البيئية واالجتماعية للصندوق  -نون  
 مقترح لسياسة بيئيـة واجتماعيـة       نظر اجمللس، يف اجتماعه احلادي والعشرين، يف        -٣٨

. هتدف إىل تعزيز وتعميم الضمانات البيئية واالجتماعية يف سياسات وإجراءات الـصندوق           
وقرر اجمللـس أيـضاً     . وسلّم الصندوق بأمهية هذا اهلدف ورّحب باملقترح املقدم من األمانة         

 األمانة أن تقدم يف     إطالق دعوة عامة لتقدمي تعليقات بشأن السياسة آنفة الذكر، وطلب إىل          
االجتماع الثاين والعشرين للمجلس مقترحاً منقحاً يتضمن اإلسهامات الواردة، ومقترحـاً           
بشأن كيفية تفعيل السياسة، مبا يف ذلك أية تغيريات ضرورية للسياسات واإلجـراءات ذات              

  .)٨(الصلة بالصندوق
__________ 

 .B.21/23املقرر  )٨(
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  برنامج التأهب من أجل الوصول املباشر  -سني  
لس، يف اجتماعه احلادي والعشرين، احلاجة إىل بناء قدرات األطراف لكي           ناقش اجمل   -٣٩

الـربامج  /تتمكن من حتديد الكيانات الوطنية احملتملة املشرفة على التنفيذ، وتصميم املشاريع          
وسلّم اجمللس باحلاجة إىل برنامج لدعم تأهب الكيانات الوطنية واإلقليمية . وتنفيذها ورصدها
يذ من أجل الوصول املباشر إىل التمويل املتعلق باملناخ، وقرر أن يطلب إىل             املشرفة على التنف  

األمانة أن تقدم وثيقة تتضمن اخليارات املتعلقة مبثل هذا الربنامج للنظر فيهـا يف االجتمـاع         
وينبغي أن تشمل أهداف الربنامج زيادة عدد الكيانات الوطنيـة          . الثاين والعشرين للمجلس  

 خالل فترة   عتماد، وزيادة عدد املقترحات العالية اجلودة املقدمة إىل اجمللس        املقدمة لطلبات اال  
  .)٩(معقولة من االعتماد

  االتصاالت  -عني  
ضاعف اجمللس جهوده الرامية إىل نشر أعمال الصندوق خالل الفتـرة املـشمولة               -٤٠

جل عدد  وجرى تطوير املوقع الشبكي للصندوق ووسائط إعالمه االجتماعية، وسُ        . بالتقرير
وأُدجمت يف املوقع الشبكي بوابة تفاعلية لرسم اخلـرائط تتـيح           . قياسي للزيارات واملتابعني  

الربامج املدرجة يف حافظة الـصندوق يف       /للمستخدمني الوصول الكامل إىل بيانات املشاريع     
وتتميز بوابة رسم اخلرائط بسمة إضافية، هي تفردهـا باسـتخدام           . شكل رسومات بيانية  

يات اجلغرافية، مما يسمح للمستخدمني معرفة أين ُتوّجه األموال لتلبيـة احتياجـات             اإلحداث
  .التكيف على املستوى دون الوطين

وشارك أعضاء اجمللس، واألمانة، يف عدد من األنشطة الراميـة إىل إبـراز خـربة                 -٤١
، استضاف اجمللس وحكومة السويد حلقة دراسية بـشأن         ٢٠١٣مايو  /ففي أيار . الصندوق

وقـدم  . دعم التكيف مع تغري املناخ، ُعقدت يف بيت السويد بالعاصمة األمريكية واشـنطن           
أيضاً معهد املوارد العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي عروضاً أثناء املناسبة اليت افتتحهـا              

حلقـة  : وشارك اجمللس أو أمانته يف أنشطة أخرى، هي       . سفري السويد يف الواليات املتحدة    
 بشأن التكيف الزراعي مع تغري املناخ، نظمتها يف العاصمة واشنطن مبادرة تغري املنـاخ              عمل

اليت أطلقتها وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية؛ واملؤمتر السابع بشأن التكيف اجملتمعي،            
ية املعقود يف دكا، بنغالديش؛ وحلقة العمل اليت عقدها يف لندن برنامج األحباث يف جمال قابل              

التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معه واملتعلقة بأولويات البحث يف جمال التعرض لتغري املناخ              
وآثاره والتكيف معه؛ واملنتدى األول للجنة الدائمة املعنية بالتمويل التابعة التفاقيـة األمـم              

 يف برشـلونة؛    املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واملعرض السنوي العاشر للكربون املعقود         
ومنتدى اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل املعقود يف برشلونة؛ واملنتدى العاملي الرابع للمجلـس             

__________ 

 .B.21/28املقرر  )٩(
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مؤمتر "الدويل للمبادرات البيئية احمللية بشأن قدرة املدن على مواجهة تغري املناخ والتكيف معه              
نة والثالثـون للـهيئات     املعقود يف بون؛ والدورة الثام    " ٢٠١٣مدن قادرة على التأقلم لسنة      

  .الفرعية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛ واالجتماع الرابع للجنة الدائمة املعنية بالتمويل
وسعى اجمللس إىل تسليط مزيد من الضوء على الصندوق، عن طريـق اإليعـاز إىل                 -٤٢

ومعلومات عنه يف   األمانة بأن تطلب إىل الكيانات املشرفة على التنفيذ إدراج رمز الصندوق            
مواد تسويق الربامج، وأن تدرج هذا الطلب يف االتفاق القانوين املربم مع الكيانات املـشرفة               

  .)١٠(على التنفيذ
خـبري استـشاري لفتـرة      ( موظف اتصاالت    ٢٠١٣مايو  /وعينت األمانة يف أيار     -٤٣

  ).قصرية

  املوارد املتاحة يف الصندوق االستئماين لصندوق التكيف  -فاء  
 مليون وحدة من وحدات     ١٦,٥، كان القّيم قد باع      ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠يف    -٤٤

 يـورو، حمققـاً إيـرادات       ٨,٣٣خفض االنبعاثات املعتمد يف الصندوق، بسعر متوسـطه         
وبلغت عائدات حتويل وحدات خفض االنبعاثـات       .  مليون دوالر أمريكي   ١٨٨,٣ قدرها

 ٣٠وحـىت  . خالل الفترة املشمولة بـالتقرير   ماليني دوالر أمريكي     ٨,٢٧املعتمد إىل نقود    
 ماليني وحـدة مـن وحـدات        ١٠,٥يزال معروضاً للبيع     ، كان ال  ٢٠١٣يونيه  /حزيران
االنبعاثات املعتمد، وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت اعتمدها اجمللس بشأن برنامج حتويل             خفض

حلصول على تربعـات بلـغ      ويّسر القيِّم أيضاً ا   . وحدات خفض االنبعاثات املعتمد إىل نقود     
.  مليون دوالر أمريكي، وفقاً ملبادئ اجمللس التوجيهية بـشأن التربعـات           ١٣٦,١جمموعها  

ووصل املبلغ اإلمجايل الذي حّوله القّيم إىل الكيانات املشرفة على التنفيذ، بناًء على قـرارات          
، ٢٠١٣ يونيـه / حزيران ٣٠ مليون دوالر أمريكي حىت      ٧٩,٦جملس صندوق التكيف، إىل     

  . مليون دوالر للمشاريع والربامج٥٨,٥منها 
 مليون دوالر أمريكي ١١٥,٨وبلغ جمموع األموال املتاحة لقرارات التمويل اجلديدة       -٤٥
ويف ضوء األسعار احلالية لوحدات خفض االنبعاثات املعتمد        . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠يف  

 ،٢٠٢٠يرد لصندوق التكيف، حىت عام      واملستويات املتوقعة إلصدار هذه الوحدات، ُيقدر أن        
فإذا ُدفعـت أيـضاً     .  مليون دوالر أمريكي   ٣٤ إىل   ١٨عائد إضايف تراكمي يبلغ تقريباً من       

 ١٤٩  مليون دوالر أمريكي، ستتراوح موارد الصندوق من       ١٤,٩التعهدات املتأخرة اليت تبلغ     
  .زامات التمويل اجلديدة مليون دوالر سنويا اللت٢٢ مليون دوالر أمريكي، أو حنو ١٦٥إىل 

__________ 

 .B.21/25املقرر  )١٠(
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  احلوار مع منظمات اجملتمع املدين  -صاد  
أجرى اجمللس، أثناء اجتماعه الثاين عشر، جلسات حوار منتظمة مـع منظمـات               -٤٦

اجملتمع املدين من أجل االستماع إىل مقترحاهتا، واحلصول على تعليقات على القضايا الواردة             
  .لسات جزء من جدول أعمال اجمللسوهذه اجل. يف جدول أعماله، وتبادل اآلراء

متديد العمل بشروط وأحكام اخلدمات اليت يقدمها البنك الدويل بوصفه القّيم             -قاف  
  املؤقت على صندوق التكيف

اجتماع األطراف، يف دورته الثامنة، متديد العمـل بـشروط          /قرر مؤمتر األطراف    -٤٧
ّيم على صندوق التكيف ملدة إضـافية       وأحكام اخلدمات اليت يقدمها البنك الدويل بوصفه الق       

وينص هذا املقرر علـى أن     ). ٨-م أإ /٤املقرر   (٢٠١٥يونيه  / شهراً حىت حزيران   ١٤قدرها  
  :اجتماع األطراف مبا يلي/يقوم مؤمتر األطراف

 الترتيبات املؤسسية املؤقتة للقيِّم على ٢٠١٥يونيه /يقرر أن ميدد إىل حزيران  -٣"  
 والوارد يف شروط وأحكام     ٣-م أإ /١و املنصوص عليه يف املقرر      صندوق التكيف، على النح   

بوصفه القـيِّم علـى     ) البنك الدويل (اخلدمات اليت سيقدمها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري        
  ؛٦-م أإ/٥ وُعدلت مبوجب املقرر ٤-م أإ/١صندوق التكيف، اليت اعُتمدت مبوجب املقرر 

أن يناقش مع البنك الدويل متديد مدة يطلب إىل رئيس جملس صندوق التكيف   -٤  
اخلدمات اليت يقدمها القيم مبوجب شروط وأحكام اخلدمات اليت سيقدمها البنك الدويل لإلنشاء 

 أعاله، وأن يقدم توصية لكي ينظر       ٣والتعمري بوصفه القيِّم على صندوق التكيف، وفقاً للفقرة         
  " بروتوكول كيوتو يف دورته التاسعة؛فيها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف

اجتماع األطراف املقرر   /ويوصي جملس صندوق التكيف بأن يعتمد مؤمتر األطراف         -٤٨
وسيكون هذا التنقـيح سـارياً بعـد اعتمـاده مـن مـؤمتر              . الوارد بوصفه املرفق األول   

  .اجتماع األطراف، مث من جملس املديرين التنفيذيني للبنك الدويل/األطراف

  تقدمي الدعم إىل جملس صندوق التكيف وتنفيذ واليته  -لثاًثا  
، ٥-م أإ /٤ من مقرره    ٩اجتماع األطراف، مبوجب الفقرة     /يشجع مؤمتر األطراف    -٤٩

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واملنظمات الدولية على توفري التمويل لـصندوق    "
 حصة اإليرادات املتأتية من أنشطة املـشاريع        التكيف، على أن يكون هذا التمويل إضافياً إىل       

اجتمـاع  /وعالوة على ذلك، يواصل مؤمتر األطـراف      ". املنفَّذة يف إطار آلية التنمية النظيفة     
، تشجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول       ٧-م أإ /٦ من مقرره    ٥األطراف، مبوجب الفقرة    

  .لصندوقلالتفاقية واملنظمات الدولية على تقدمي متويل إىل ا
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وناقش اجمللس، يف اجتماعه الرابع عشر، احلاجة إىل حشد أموال إضافية وقرر أن يطلب                -٥٠
إىل مديرة أمانة جملس صندوق التكيف االضطالع بأنشطة حـشد األمـوال لـدى اجلهـات                

وأحرز اجمللس أيضاً تقدماً يف مداوالته بـشأن وضـع اسـتراتيجية            . بالتشاور مع الرئيسة   املاحنة
وعقد اجمللس جلستني للتحاور مع اجلهات املاحنة يف الدوحة على هامش الـدورة             . ملواردا حلشد

     /اجتماع األطراف يف كـانون األول     /الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف       
، وعلى هامش االجتماع الثامن والثالثني للهيئات الفرعيـة التابعـة لالتفاقيـة             ٢٠١٢ديسمرب  

ومن املقرر عقد جلسة أخرى يف وارسو على هامش         . ٢٠١٣يونيه  /اإلطارية يف بون يف حزيران    
  .اجتماع األطراف/الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف

وقرر اجمللس، يف دورته التاسعة عشرة، إنشاء فرقة عمل من أعضاء اجمللس تعمـل                -٥١
انة بشأن التواصل واالستراتيجية واجلهود األخرى الرامية إىل حتقيق اهلدف          باالشتراك مع األم  

وعني اجمللـس الـسيدة آنـا       . ٢٠١٣ مليون دوالر بنهاية عام      ١٠٠املؤقت املتعلق حبشد    
، والـسيدة أجنـيال     )إسبانيا، من األطراف املدرجة يف املرفق األول      (فورنيلس دي فروتوس    

 لـني   -، والسيدة سو    )ة أوروبا الغربية وبلدان أخرى    السويد، جمموع (كاهلودج   - تشوري
، والـسيدة لـورا     )اململكة املتحدة، من األطراف املدرجة يف املرفق األول       ( شيلز   -غاربت  
جامايكا، جمموعة بلـدان    (، والسيد جيفري سبونر     )ليتوانيا، دول أوروبا الشرقية   (جلزيت  

بوركينا فاسو، أقل البلدان    ( مامادو هوناديا    ، والسيد )أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    
أعضاء يف جمموعة العمل، على أن يكـون        ) جنوب أفريقيا، أفريقيا  (، والسيد زهري فقري     )منواً

  .السيد فقري هو منسق اجملموعة
 ١٥وتلقى الصندوق، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مسامهات من السويد مببلـغ              -٥٢

 مليـون دوالر    ١,٥ منطقة العاصمة بروكسل، بلجيكا، مببلـغ        مليون دوالر أمريكي، ومن   
وأبلغت حكومة أستراليا اجمللس، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أهنـا لـن تفـي              . أمريكي

ووصلت املسامهات املقدمة، باملقارنـة مـع       .  مليون دوالر أسترايل   ١٥بتعهدها بدفع مبلغ    
 ١٦,٥، إىل   ٢٠١٣أمريكي يف هناية عام      مليون دوالر    ١٠٠هدف حشد املوارد الذي يبلغ      

  .وبذلك، مل يتحقق هدف حشد املوارد. مليون دوالر أمريكي
ويود اجمللس أن يعرب عن امتنانه حلكوميت السويد ومنطقة بروكسل العاصمة على              -٥٣

ويعرب اجمللس أيـضاً عـن   . ما قدمتاه من دعم إىل الصندوق خالل الفترة املشمولة بالتقرير    
  .عم املقدم من أمانة جملس صندوق التكيف والقّيم وأمانة االتفاقية اإلطاريةتقديره للد

، يتألف فريق املوظفني املخصص من أربعـة        ٣-م أإ /١ من املقرر    ١٨ووفقاً للفقرة     -٥٤
مديرة األمانة، وموظفان معنيان بالتكيف، وموظف عمليـات        : موظفني من الفئة الفنية، هم    

شؤون الربامج، ومساعد فين مبتدئ، وخبري استشاري لفترة        ؛ ومساعد ل  )الرصد واالعتماد (
 ).االتصاالت(قصرية 
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Annex I 

[English Only] 

Amendment to the terms and conditions of services to be provided by 
the International Bank for Reconstruction and Development as trustee 
for the Adaptation Fund  

1. Paragraph 34 of the appendix to annex III to decision 1/CMP.4 shall be revised as 
follows: 
“The Trustee’s role as trustee servicing the Adaptation Fund under the Terms and 
Conditions shall be automatically terminated on 30 May 2015, unless the CMP and the 
Trustee affirmatively agree in writing to extend beyond this date the term of the Trustee’s 
services under the Terms and Conditions.” 
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Annex II 

  [English Only] 

 Adaptation Fund Board Members and Alternate Members 

Term of 
Office1 Position Name Country 

Constituency 
Represented 

Member Mr. Yerima Peter Tarfa  Nigeria African States 

Alternate Member Mr. Petrus Muteyauli  Namibia African States 

Member Mr. Ezzat Lewis Hannalla 
Agaiby 

Egypt African States 

Alternate Member Mr. Zaheer Fakir South Africa African States 

Member Mr. Mohamed Shareef  Maldives Asia-Pacific States 

Alternate Member Mr. Alamgir Mohammed 
Monsurul Alam 

Bangladesh Asia-Pacific States 

Member Mr. W. L. Sumathipala Sri Lanka Asia-Pacific States 

Alternate Member Mr. Ilhomjon Rajabov Tajikistan Asia-Pacific States 

Member Mr. Valeriu Cazac  Moldova Eastern European 
States 

Alternate Member Ms. Medea Inashvili Georgia Eastern European 
States 

Member Ms. Laura Dzelzyte Lithuania Eastern European 
States 

Alternate Member Mr. Aram Ter-Zakaryan Armenia Eastern European 
States 

Member Mr. Philip S. Weech Bahamas Latin America and 
Caribbean States 

Alternate member Mr. Jeffery Spooner  Jamaica Latin America and 
Caribbean States 

March 
2013 

to 

March 
2015 

 

(CMP 8 to 

CMP 10)2 

Member Mr. Raúl Pinedo Panama Latin America and 
Caribbean States 

__________ 
 1 Members and alternate members shall serve for a term of two years and shall be eligible to serve a maximum of 

two consecutive terms (see decision 1/CMP.3). At the seventh session of the Conference of the Parties serving as 
the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, half of the members of the Adaptation Fund Board, and their 
alternate members from the same group, shall continue to serve in office for one additional and final year. The 
terms as members do not count towards the terms as alternate members, and terms as alternate members do not 
count towards the terms as members (see decision 1/CMP.4). 

 2 The term of office of a member, or an alternate, shall start at the first meeting of the Board in the calendar year 
following his or her election and shall end immediately before the first meeting of the Board in the calendar year 
in which the term ends (see decision 4/CMP.5).  
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Term of 
Office1 Position Name Country 

Constituency 
Represented 

Alternate member Ms. Irina Helena Pineda 
Aguilar  

Honduras Latin America and 
Caribbean States 

Member Mr. Hans Olav Ibrekk Norway Western European and 
other States 

Alternate member Mr. Anton Hilber Switzerland Western European and 
other States 

Member Ms. Su-Lin Garbett-Shiels United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland 

Western European and 
other States 

Alternate member Mr. Marc-Antoine Martin France Western European and 
other States 

Member Mr. Peceli Vocea Fiji Small island 
developing States 

Alternate member Mr. Paul Elreen Phillip Grenada Small island 
developing States 

Member Mr. Mamadou Honadia  Burkina Faso Least developed 
countries 

Alternate member Mr. Adao Soares Barbosa Timor Leste Least developed 
countries 

Member Ms. Ana Fornells de Frutos Spain Annex I Parties 

Alternate member Mr. Kotaro Kawamata Japan Annex I Parties 

Member Ms. Angela Churie-
Kallhauge 

Sweden Annex I Parties 

Alternate member Mr. Markku Kanninen Finland Annex I Parties 

Member Ms. Celia Pigueron Wirz Mexico Non-Annex I Parties 

Alternate member Ms. Patience Damptey Ghana Non-Annex I Parties 

Member Mr. Bruno Sekoli  Lesotho Non-Annex I Parties 

Alternate member Mr. Boubacar Dembele 
Sidiki 

Mali Non-Annex I Parties 
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Annex III 

[English Only] 

 Actual fiscal year 2013 and approved fiscal year 2014 budget of the 
Adaptation Fund Board and the secretariat, and the trustee 

All amounts in USD    

Approved 

FY13 

Actual 
Estimated 

FY13   

Approved 

FY14 

Board And Secretariat         

           

01 Personnel   1,769,747 1,473,247   1,511,491 

02 Travel   737,400 573,400   933,400 

03 General operations   351,323 255,000   263,870 

04 Meetings   500,000 350,000   630,000 

Sub-total Board and secretariat   3,358,470 2,651,647   3,338,761 

           

Trustee         

01 Certified emission reduction monetization   520,000 431,000   455,000 

02 Financial and Program Management   173,000 186,000   210,000 

03 Investment Management   70,000 89,000   70,000 

04 Accounting and Reporting   56,000 56,000   56,000 

05 Legal Services   15,000 15,000   20,000 

06 External Audit   60,000 42,000   60,000 

Sub-total trustee services  894,000 819,000  871,000 

07     Special Initiative: FIF IT Systems  150,000 150,000   

 Sub-total trustee    1,044,000 969,000   871,000 

            

Grand total all components   4,402,470 3,620,647   4,209,761 
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Annex IV 

[English Only] 

 List of accredited implementing entities 

 A. National Implementing Entities (NIEs) 

1. Agencia de Cooperacion Internacional de Chile (Chile)  

2. Agencia Nacional de Investigacion e Innovacion (Uruguay) 

3. Agency for Agricultural Development (Morocco) 

4. Centre de Suivi Ecologique (Senegal) 

5. Fundecooperacion Para el Desarollo Sostenible (Costa Rica) 

6. Mexican Institute of Water Technology (Mexico) 

7. Ministry of Natural Resources (Rwanda) 

8. Ministry of Planning and International Cooperation (Jordan) 

9. National Bank for Agriculture and Rural Development (India) 

10. National Environment Fund (Benin) 

11. National Environment Management Authority (Kenya) 

12. Planning Institute of Jamaica (Jamaica) 

13. Protected Areas Conservation Trust (Belize) 

14. South African National Biodiversity Institute (South Africa) 

15. Unidad para Cambio Rural (Argentina) 

 B. Multilateral Implementing Entities (MIEs) 

1. African Development Bank (AfDB) 

2. Asian Development Bank (ADB) 

3. Inter-American Development Bank (IDB) 

4. International Fund for Agricultural Development (IFAD) 

5. United Nations Development Programme (UNDP) 

6. United Nations, Education, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

7. United Nations Environment Programme (UNEP) 

8. United Nations World Food Programme (WFP) 

9. World Bank (International Bank for Reconstruction and Development) 

10. World Meteorological Organization (WMO) 

 C. Regional Implementing Entities (RIEs) 

1. Observatoire du Sahara et du Sahel / Sahara and Sahel Observatory (North, West 
and East Africa) 

2. West African Development Bank (West Africa) 
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Annex V 

[English Only] 

 Project Funding Approvals by the Board since CMP 8 

19th Adaptation Fund Board meeting funding decisions (13 December 2012) 
Country/Title IE Document Ref Project Fee NIE RIE MIE IE fee % Total Amount Decision

1. Projects and Programmes:
Argentina WB AFB/PPRC.10/9 3,960,200.00 336,617.00 4,296,817.00 8.5% 4,296,817.00 Approved
Sri Lanka WFP AFB/PPRC.10/16 7,363,804.00 625,923.00 7,989,727.00 8.5% 7,989,727.00 Approved
Cuba UNDP AFB/PPRC.10/10 5,592,000.00 475,320.00 6,067,320.00 8.5% 6,067,320.00 Placed in pipeline
Guatemala UNDP AFB/PPRC.10/12 5,000,000.00 425,000.00 5,425,000.00 8.5% 5,425,000.00 Placed in pipeline
Myanmar UNDP AFB/PPRC.10/14 7,289,425.00 619,601.00 7,909,026.00 8.5% 7,909,026.00 Placed in pipeline
Seychelles UNDP AFB/PPRC.10/15 5,950,000.00 505,750.00 6,455,750.00 8.5% 6,455,750.00 Placed in pipeline
Ghana UNDP AFB/PPRC.10/11 7,644,214.00 649,758.19 8,293,972.19 8.5% Not approved
Mauritania WMO AFB/PPRC.10/13 1,990,764.00 169,216.00 2,159,980.00 8.5% Not approved
Uzbekistan UNDP AFB/PPRC.10/17 5,950,000.00 505,750.00 6,455,750.00 8.5% Not approved

Sub-total 50,740,407.00 4,312,935.19 0.00 0.00 55,053,342.19 8.5% 12,286,544.00
2. Project Formulation Grant:

Jordan MOPIC AFB/PPRC.10/6/Add. 30,000.00 30,000.00 Not approved
Sub-total    30,000.00 30,000.00 0.00

3. Concepts:
Niger BOAD AFB/PPRC.10/7 9,135,000.00 776,000.00 9,911,000.00 8.5% 9,911,000.00 Endorsed
Jordan MOPIC AFB/PPRC.10/6 9,105,000.00 500,775.00 9,605,775.00 5.5% Not endorsed
Togo BOAD AFB/PPRC.10/8 9,100,000.00 773,000.00 9,873,000.00 8.5% Not endorsed

Sub-total 27,340,000.00 2,049,775.00 9,605,775.00 19,784,000.00 0.00 7.5% 9,911,000.00  

4. Total (4 = 1 + 2 + 3) 78,110,407.00 6,362,710.19 9,635,775.00 19,784,000.00 55,053,342.19 8.1% 22,197,544.00  

20th Adaptation Fund Board meeting funding decisions (4 April 2013) 
Country/Title IE Document Ref Project Fee NIE RIE MIE IE fee % Total Amount Decision

1. Projects and Programmes:

Argentina UCAR AFB/PPRC.11/5 5,360,000 280,000 5,640,000 5.2% 5,640,000 Approved
Belize WB AFB/PPRC.11.6 5,530,000 470,000 6,000,000 8.5% 6,000,000 Placed in the pipeline
Ghana UNDP AFB/PPRC.11/7 7,644,214 649,758 8,293,972 8.5% 8,293,972 Placed in the pipeline
Uzbekistan UNDP AFB/PPRC.11/8 4,990,878 424,225 5,415,103 8.5% 5,415,103 Placed in the pipeline

Sub-total 23,525,092 1,823,983 5,640,000 0 19,709,075 7.8% 5,640,000

2. Project Formulation Grant:

Rwanda MINIRENA AFB/PPRC.11/4/Add.1 30,000 30,000 30,000 Approved

Sub-total    30,000 30,000 30,000

3. Concepts:

Rwanda MINIRENA AFB/PPRC.11/4 9,229,801 675,067 9,904,868 7.3% 0 Endorsed

Sub-total 9,229,801 675,067 9,904,868 0 0 7.3% 0  

4. Administrative Budget: 4,231,613 Approved
5. Total (5 = 1 + 2 + 3 + 4) 32,784,893 2,499,050 15,574,868 0 19,709,075 7.6% 9,901,613  

21st Adaptation Fund Board meeting funding decisions (3 July 2013) 
Country/Title IE Document Ref Project Fee NIE RIE MIE IE fee % Total Amount Decision

1. Projects and Programmes:

Benin FNE AFB/PPRC.12/8 8,347,000 709,000 9,056,000 8.5% Not approved
Mali UNDP AFB/PPRC.12/9 7,864,837 668,511 8,533,348 8.5% 8,533,348 Placed in the pipeline
Nepal WFP AFB/PPRC.12/10 8,262,604 702,321 8,964,925 8.5% Not approved

Sub-total 24,474,441 2,079,832 9,056,000 17,498,273 8.5% 0
2. Project Formulation 
G t

Costa Rica Fundecooperación AFB/PPRC.12/4/Add.1 30,000 30,000 Not approved

South Africa (1) SANBI AFB/PPRC.12/5/Add.1 30,000 30,000 30,000 Approved

South Africa (2) SANBI AFB/PPRC.12/6/Add.1 30,000 30,000 30,000 Approved

Sub-total    90,000 90,000 60,000
3. Concepts:

Costa Rica Fundecooperación AFB/PPRC.12/4 9,190,000 780,000 9,970,000 8.5% Not endorsed
Indonesia WFP AFB/PPRC.12/7 5,520,125 469,210 5,989,335 8.5% Not endorsed
South Africa (1) SANBI AFB/PPRC.12/5 7,325,000 622,625 7,947,625 8.5% 7,947,625 Endorsed
South Africa (2) SANBI AFB/PPRC.12/6 1,829,500 155,507.5 1,985,007.5 8.5% 1,985,008 Endorsed

Sub-total 23,864,625 2,027,342.5 19,902,632.5 5,989,335 8.5% 0  
4. Total (4 = 1 + 2 + 3) 48,429,066 4,107,174.5 29,048,632.5 23,487,608 8.5% 60,000  

        


