
 

(A)   GE.12-71467    281212    281212 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧إىل نوفمرب / تشرين الثاين٢٦  منالدوحة،
   من جدول األعمال) ج(١١البند  

  املسائل املتعلقة بالتمويل 
  للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطرافلصندوق األخضر تقرير ا

  واإلرشادات املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ

 الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات         قريرت    
  املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ

  مقترح مقّدم من الرئيس    

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

ألخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطراف واإلرشادات        الصندوق ا  قريرت    
  املوجهة إىل الصندوق األخضر للمناخ

  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١١ىل املادة  إإذ يشري  
 ١٣ و ١٢ و ٦-٢والفقرات   ،١٦-م أ /١ من املقرر    ١٠٢إىل الفقرة    اًوإذ يشري أيض    
  ،١٧-م أ/٣ من املقرر
من التمويل اجلديد متعدد األطـراف اخلـاص        اً  هام اًجزء  أن يؤكد من جديد  وإذ    
   يأيت عن طريق الصندوق األخضر للمناخ، ينبغي أنبالتكيف
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الصندوق األخضر للمناخ أن يوازن توزيع موارد الصندوق        طلبه إىل جملس  وإذ جيدد     
  ،األخضر للمناخ بني أنشطة التكيف والتخفيف

كيانات تشغيل اآللية املاليـة لالتفاقيـة،       األولية املوجهة إىل     اإلرشادات   وإذ يراعي   
  ،١-م أ/١١والواردة يف املقرر 

  الصندوق األخضر للمناخ، تفعيلالرامية إىل باجلهود املستمرة  اًوإذ حييط علم  
  جملس الصندوق األخضر للمناخ،  بتعينيوإذ يرحب  
  ناخ، أمهية دور الصندوق األخضر للمناخ يف بنية التمويل املتعلق بامل يؤكدوإذ  
تفعيـل  جملس الصندوق األخضر للمناخ يف      التقدم الذي أحرزه    بتقدير  وإذ يالحظ     

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومرفـق         وإسراع  الصندوق األخضر للمناخ،    
لصندوق وسـاطة ماليـة     للصندوق، وإنشاء البنك الدويل     ألمانة املؤقتة    بإنشاء   البيئة العاملية 
  األخضر للمناخ، يعمل بوصفه القَيِّم املؤقت على الصندوق،للصندوق 
بالتقرير السنوي األول جمللس الـصندوق األخـضر         مع التقدير اً  حييط علم   -١  

  ؛)١(للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطراف
 امتنانه ألملانيا وبولندا ومجهورية كوريا وسويـسرا واملكـسيك       يعرب عن   -٢  

  ستضافة الصندوق األخضر للمناخ؛وناميبيا على تقدمي عروضها ال
بالقرار الذي اختذه جملس الصندوق األخضر للمناخ بتوافـق اآلراء          يرحب    -٣  

 كمضيف للـصندوق األخـضر      مدينة سونغدو، إنشيون، مجهورية كوريا،    واملتعلق باختيار   
  للمناخ، على أساس عملية مفتوحة وشفافة، ويؤيد هذا القرار؛

 يـضعا،  األخضر للمناخ ومجهورية كوريا أن        إىل جملس الصندوق   يطلب  -٤  
الستـضافة   الترتيبات القانونية واإلداريـة  ،١٧-م أ/٣ املقررمرفق  من ٨ و ٧وفقاً للفقرتني   

الصندوق وضمان منحه الشخصية القانونية واألهلية القانونية، والتعجيل مبـنح الـصندوق            
  االمتيازات واحلصانات الالزمة؛وموظفيه 
 الذي أحرزه جملس الصندوق األخضر للمناخ ويدعو هـذا           التقدم يالحظ  -٥  

اجمللس إىل ضمان إسراع الصندوق األخضر للمناخ بتنفيذ خطة عمله ووضـع الـسياسات              
ومعايري األهلية والربامج اخلاصة به، مع مراعاة إرشادات مؤمتر األطـراف هبـدف متكـني               

   عمله يف أقرب وقت ممكن؛بدءالصندوق األخضر للمناخ من 
 إرشـادات أوليـة إىل الـصندوق        يف دورته التاسعة عشرة   أن يقدم    يقرر  -٦  

  ؛األخضر للمناخ
__________ 

)١( FCCC/CP/2012/5. 
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 إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن يقدم، يف تقريره إىل مـؤمتر             يطلب  -٧  
لب فيه إىل ، الذي ط١٧ُ-م أ/٣األطراف يف دورته التاسعة عشرة، معلومات عن تنفيذ املقرر      

  :ما يلياجمللس، من بني مجلة أمور، 
عن طريق الـسلطات املعّينـة      طبق  أن يضع إجراء عدم اعتراض شفاف يُ        )أ(  

 من أجـل كفالـة االتـساق مـع          ،)٢(اإلدارةصك   من   ٤٦الوطنية املشار إليها يف الفقرة      
إتاحة اعتمادات  هنج قطري التوجه، و   اتباع  ، و املتعلقة باملناخ االستراتيجيات واخلطط الوطنية    

لقطاعني اخلاص والعام بواسطة الصندوق األخضر      إىل ا غري مباشر فعال    متويل مباشر و  لتقدمي  
  التمويل اليت يقدمها الصندوق؛مقترحات  وأن حيدد هذا اإلجراء قبل املوافقة على ،للمناخ

أن يوازن توزيع موارد الصندوق األخضر للمناخ بني أنـشطة التكيـف              )ب(  
  والتخفيف؛

 ٢٩يوفر التمويل الالزم للصندوق األخضر للمناخ، مع مراعاة الفقرتني          أن    )ج(  
 من صك اإلدارة، لتيسري تشغيله السريع، وأن يضع السياسات العامـة واإلجـراءات              ٣٠و

  من إجراء عملية جتديد مبكرة وكافية للموارد؛اليت ستمكّن الضرورية 
 للمناخ يف البلد املضيف   أن يعجل بإنشاء األمانة املستقلة للصندوق األخضر        )د(  

   من صك اإلدارة؛١٩يف أقرب وقت ممكن، وفقاً للفقرة 
القّيم على الصندوق األخضر للمناخ عن طريق عمليـة طلـب           أن خيتار     )ه(  

عدم حدوث أي انقطاع كفالة عطاءات مفتوحة وشفافة وتنافسية ُتجرى يف الوقت املناسب ل     
  يف خدمات القّيم؛

لتكنولوجيا، املعنية با ون مع جلنة التكيف واللجنة التنفيذية       أن يبدأ عملية تعا     )و(  
وكذلك هيئات مواضيعية أخرى ذات صلة يف إطار االتفاقية، لتحديد الروابط بني الصندوق             

  وهذه اهليئات، حسب االقتضاء؛
                 تعيني املدير التنفيـذي للـصندوق األخـضر للمنـاخ عمـالً        إىليتطلع    -٨  
  ؛١٧- أم/٣باملقرر 

ينبغي أن تنتـهي يف موعـد     )٣(أن الترتيبات املؤقتة   قراره ب  يؤكد من جديد    -٩  
  أقصاه الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف؛

 إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن يدرج باستمرار يف تقريـره            يطلب  -١٠  
 ٧ و ٥ الفقـرتني    إىل مؤمتر األطراف اخلطوات احملددة اليت اختذها لتنفيذ الطلب الـوارد يف           

عن معلومات بشأن حالة التربعات املالية لصاحل امليزانية اإلداريـة للـصندوق              أعاله، فضالً 
  األخضر للمناخ، مبا فيها التكاليف اإلدارية جمللس الصندوق األخضر للمناخ وأمانته املؤقتة؛

__________ 

 .، املرفق١٧-م أ/٣املقرر  )٢(
 .١٩، الفقرة ١٧-م أ/٣املقرر  )٣(
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  مليـون ٤,٢٩٨ جملموع التربعات املتراكمة البالغ قدرها   يعرب عن تقديره    -١١  
 واملقدمـة مـن     ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٤دوالر من دوالرات الواليات املتحدة حىت       

حكومات أستراليا ومجهورية كوريا والسويد وفنلندا وهولندا لـصاحل امليزانيـة اإلداريـة             
للصندوق األخضر للمناخ إىل الصندوق االستئماين للصندوق األخضر للمناخ، الذي أنشأه           

  الصندوق؛القَيِّم املؤقت على 
حلكومات إسبانيا وأملانيـا والـدامنرك وسويـسرا        اً  يعرب عن تقديره أيض     -١٢  

 ١,٣٢والنرويج والواليات املتحدة األمريكية ملوافقتها على ترحيل املبلغ اإلمجايل الذي يقارب            
مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة من التربعـات املقدمـة إىل اللجنـة االنتقاليـة                

  اً؛ أيض٢٠١٢خدمه األمانة املؤقتة للصندوق األخضر للمناخ يف عام تست لكي
 مليـون دوالر مـن      ٤,٥٥٤ بتراكم التعهدات بالتربع مبا قـدره        يرحب  -١٣  

دوالرات الواليات املتحدة لصاحل امليزانية اإلدارية للصندوق األخضر للمناخ، اليت أعربـت            
 الشمالية  آيرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى و   عنها حكومات أملانيا والدامنرك وفرنسا واململكة       

، ويتطلع إىل الوفاء هبذه التعهدات يف       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩والنرويج واليابان حىت    
  وقت مبكر؛

 إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ اإلسراع بتنفيذ خطـة عملـه            يطلب  -١٤  
مله يف أقرب وقت ممكـن،       ع بدء، هبدف متكني الصندوق األخضر للمناخ من        ٢٠١٣ لعام
  إجراء عملية جتديد مبكرة وكافية للموارد؛يسمح ب مما

 إىل جملس الصندوق األخضر للمناخ أن يتيح تقاريره السنوية إىل مؤمتر            يطلب  -١٥  
قبل انعقاد دورة مؤمتر األطراف،     اً   أسبوع ١٢األطراف يف أقرب وقت ممكن، ويف أجل أقصاه         

  لكي تنظر فيها األطراف؛
 أسـابيع   ١٠يف أجل أقصاه    اً،   األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة سنوي       يدعو  -١٦  

قبل عقد الدورة الالحقة ملؤمتر األطراف، آراءها وتوصياهتا كتابةً بشأن العناصر اليت يـتعني              
  كيانات تشغيل اآللية املالية لالتفاقية؛مراعاهتا يف وضع اإلرشادات اليت تقدم إىل 

 أعـاله يف    ١٦ املسامهات املشار إليها يف الفقرة       أن جتمِّع   إىل األمانة  طلبي  -١٧  
كيانات تشغيل اآللية وضع اإلرشادات اليت تقدم إىل      وثيقة متفرقات لتنظر فيها األطراف عند       

  .لالتفاقية املالية

        


