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 مؤتمر األطراف
 الدورة الحادية والعشرون

 2015كانون األول/ديسمرب   11 -تشرين الثاين/نوفمرب  30باريس، 
 )ج( من جدول األعمال12البند 

 المسائل المتعلقة بالتمويل
تقرير الصندوق األخضر للمناخ المقدَّم إلى مؤتمر األطرراف واإلرارادا  

    الموجهة إلى الصندوق األخضر للمناخ
تقرير الصندوق األخضرر للمنراخ المقردَّم إلرى مرؤتمر األطرراف واإلرارادا    

 الموجهة إلى الصندوق األخضر للمناخ
 
 مقترح من الرئيس  

 
   21-/م أ-مشروع المقرر المنقَّح   

  
واإلرارادا  تقرير الصندوق األخضرر للمنراخ المقردَّم إلرى مرؤتمر األطرراف   

 الموجهة إلى الصندوق األخضر للمناخ
 

 إن مؤمتر األطراف، 
 ، 20-/م أ7املقرر  إىل إذ يشري 
توصـــ ال الة نـــئ الداعمـــئ املمن ـــئ بالتمويـــي الـــواردة ع تقرير ـــا املقـــدم إىل  وإذ يضـــ  ع اعتبـــار  

 ،(1)مؤمتر األطراف بشأن تقدمي مشروع إرشادال إىل الصندوق األخضر لةمناخ
  

_________________ 

 (1) FCCC/CP/2015/8. املرفق الراب ، 
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 (2)بــــالتقرير الــــال ندمــــخ الصــــندوق األخضــــر لةمنــــاخ إىل مــــؤمتر األطــــراف يرحــــ  -1 
 ورد ف خ من ممةومال عن التقدم الال أحرز  الصندوق لضمان حسن سري  عةى أكمي وجخ؛ وما

 50مـا حققـخ الصـندوق األخضـر لةمنـاخ مـن فمال ـئ ببةو ـخ عتبـئ  يالحظ م  التقـدير -2 
 لخ ختص ص موارد  لةمشاري  والربامج؛ ع املاعئ املطةوبئ كي يتسىن 

أن جمةـــس الصـــندوق األخضـــر لةمنـــاخ نـــد حقـــق  دفـــخ يالحـــظ أيضـــال مـــ  التقـــدير  -3 
، 2015املتمثـــي ع اختــــاذ أوىل نراراتــــخ املتمةقــــئ بالتمويــــي ع أجــــي أنصــــا  اجتماعــــخ الثالــــ  ع عــــام 

ئ وخاصـــئ ترمـــي، ع ســـ اق مة ـــون دولر لتمويـــي مان ـــئ مشـــاري  عامـــ 168ح ـــ  التـــدم بتقـــدمي مبةـــ  
التنم ــئ املســتدامئ، إىل  ق ــق نقةــئ نوع ــئ تــو مســارال تنم ــئ خق ضــئ النبما ــال ونــادرة عةــى  مــي 

 تغري املناخ، ل صبح الصندوق األخضر لةمناخ بالك شغالل بكامي طانتخ؛
بالتمهــدال املقدمــئ إىل الصــندوق األخضــر لةمنــاخ منــا الــدورة يرحــ  مــ  التقــدير  -٤ 

 ؛(3)المشرين ملؤمتر األطراف
بتطةمـــال جمةـــس الصـــندوق األخضـــر لةمنـــاخ إىل املوافقـــئ عةـــى مق حـــال يرحـــ   -5 

 ؛2016مة ار دولر أمريكي ع عام  2.5 بق مئ
بإنشـــار مرفـــق إعـــداد املشـــاري  الـــال س ســـتهدف األنشـــطئ الصـــغرية يرحـــ  أيضـــال  -6 

النطــاق وك انــال الوصــول املباشــر، ويطةــ  إىل جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ أن يراعــي الــدرو  
 املستقادة من املرافق األخرى ذال الصةئ؛ 

مة ــون دولر أمريكــي لثال ــئ بــرامج راعــدة  900بتخصــ ص مــا ينــا د يرحــ  كــالك  -7 
: تمديـــد وصـــول البةـــدان املتةق ـــئ املباشـــر إىل الصـــندوق األخضـــر لةمنـــاخ؛ ودعـــم املشـــاري  البالغـــئ بشـــأن

 ؛ (٤)الصغر والصغرية واملتوسطئ؛ وتمبئئ املوارد عةى نطاق واس  لتةب ئ احت اجال التك ف والتخق ف
األطــراف الــم نــدما تمهــدال ع إطــار عمة ــئ تمبئــئ املــوارد األول ــئ لةصــندوق حيــ   -8 

األخضــر لةمنــاخ لكنهــا ه تؤكــد ا بمــد لةصــندوق مــن خــالل ترت بــال أو اتقانــال تــربع منقــاة بالكامــي 
 عةى أن تبادر إىل ذلك عةى وجخ األولويئ القصوى؛

دعوتـخ لتقـدمي تربعـال مـن مصـادر متنوعـئ عامـئ وخاصـئ، اـا يشـمي املصـادر جيدد  -9 
 البديةئ، طوال عمة ئ تمبئئ املوارد األول ئ؛

_________________ 

 (2) FCCC/CP/2015/3. 
 ،ونــــرب  ،نــــام وف  ــــا ،وبةغاريــــا ،والربتغــــال ،وآيســــةندا ،وأيرلنــــدا ،نــــدما تمهــــدال لةصــــندوق كــــي مــــن إســــتون ا (3) 

 و نغاريا، وإنة مي فالندرز ووالون ا ع بة  كا، ومدينئ باريس. ،والنرويج ،ومالطئ ،ول توان ا ،ولكسمربغ
؛ متــــــــــــــــــــا  عةــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــراب : 10/17-انظــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــرار جمةــــــــــــــــــــس الصــــــــــــــــــــندوق األخضــــــــــــــــــــر لةمنــــــــــــــــــــاخ م (٤) 

<http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/MOB201507-10th/17_-

_Decisions_of_the_Board_ 20150721_fin.pdf>. 
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إىل جمةـس الصــندوق األخضـر لةمنـاخ أن يتقــق عةـى ترت بـال الممة ــئ األوىل يطةـ   -10 
 لت ديد موارد  رمس ال ع أسرع ونا ممكن؛

بــالقرار الــال اختــا  جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ بويــ  خطــئ اســ ات   ئ يرحــ   -11 
 لةصندوق وباعتماد ا ع أسرع ونا ممكن؛

بــالقرار الــال اختــا  جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ بتبســ   نالــ  يرحــ  أيضــال  -12 
 مق   التمويي ونال  املاكرة املقا  م ئ عةى وجخ السرعئ؛

إىل جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ أن يضــمن تصــم م النســخئ املنقحــئ يطةــ   -13 
 لطةبال؛ من نال  مق   التمويي ونال  املاكرة املقا  م ئ عةى تو ي سر عمة ئ تقدمي ا

جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ أن يمتمــد عمة ــئ مبســطئ لةموافقــئ  إىليطةــ  أيضــال  -1٤ 
عةــى املق حــال املتمةقــئ بأنشــطئ مم نــئ، ل ســ ما األنشــطئ الصــغرية النطــاق، ع أســرع ونــا ممكــن خــالل 

 ري ؛ ، بغ ئ احلد من التمق دال والتكال ف الم ينطول عة ها إعداد مق حال املشا2016عام 
  20بـالقرارال الـم اختـا ا جمةـس الصـندوق األخضـر لةمنـاخ عنـرار اعتمـاد يرح   -15 

 ؛(5)ك انال وطن ال وإنة م ال ودول ال وخاصال لدى الصندوق األخضر لةمناخ
والســمي إىل جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ عةــى توح ــد طراعــق العتمــاد حيــ   -16 

 متمدة؛ ق ق التوازن ع تنوع الك انال امل
بالتقـــدم ا ـــرز حـــ  تارذــــخ ع تنق ـــا برنـــامج الصـــندوق األخضـــر لةمنــــاخ حيـــ   عةمـــال  -17 

املمـ  بالســتمداد والـدعم التحضــريل، ويشــدد عةـى أم ــئ  سـف عمة ــئ املوافقــئ وصـرف مــوارد الســتمداد 
 ؛11/٤-ع الونا املناس  لت سري تنق ا برنامج الستمداد عمالل بقرار جمةس الصندوق م

إىل جمةـــس الصـــندوق األخضـــر لةمنــاخ أن يمطـــي األولويـــئ ععـــداد إطـــار  األو   يطةــ  -18 
 عدارة املخاطر؛

إىل جمةـــس الصـــندوق األخضـــر لةمنـــاخ تمديـــد الشـــقاف ئ وإشـــرا  أصـــحا  يطةـــ  أيضـــال  -19 
 املصةحئ؛
 جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ عةــى تقم ــي وحــدة التق ــ م املســتقةئ وآل ــئحيــ   -20 

اجلـــرب املســــتقةئ ووحــــدة الندا ــــئ املســـتقةئ عةــــى وجــــخ اعحلــــا ، وتممـــ م اعجــــرارال الــــم يتمــــف عةــــى 
 األطراف واألفراد اتباعها ع التما  اجلرب إىل أن يتم تقم ي آل ئ اجلرب املستقةئ؛

جمةــس الصـــندوق األخضــر لةمنـــاخ إىل أن يراعــي ع أولوياتـــخ الربناجم ــئ إطـــار  يــدعو  -21 
واألنشـــطئ  16-/م أ1مـــن املقـــرر  12 ـــف، ول ســـ ما املبـــادل املشـــار إل هـــا ع الققـــرة كـــانكون لةتك

   من املقرر نقسخ؛ 1٤املشار إل ها ع الققرة 
_________________ 

 مخسئ ك انال وطن ئ و ال ئ ك انال إنة م ئ و ال ئ ك انال خاصئ وتسمئ ك انال دول ئ. (5) 
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مــن صــك إدارة  38جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ، متشــ ال مــ  الققــرة يــدعو أيضــال  -22 
اعــــق الصـــــندوق، لت ســــري وصـــــول النظــــر ع الســـــبي الكق ةــــئ بتقـــــدمي الــــدعم، عمـــــالل بطر ، إىل (6)الصــــندوق

البةـــدان النام ـــئ إىل التكنولوج ــــال الســـة مئ ب ئ ــــال، ولاليـــطالع بأنشــــطئ البحـــ  والتطــــوير القاعمـــئ عةــــى 
 التماون من أجي متكف البةدان النام ئ من تمديد إجراراهتا املتمةقئ بالتخق ف والتك ف؛

القاعمــئ عةــى النتـــاعج  جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ عةــى تقم ــي املــدفوعالحيــ   -23 
، ووفقــــال 19-/م أ9، اــــا يتســــق مــــ  املقــــرر 16-/م أ1مــــن املقــــرر  70لألنشــــطئ املشــــار إل هــــا ع الققــــرة 

   ؛08/08-لقرار جمةس الصندوق األخضر لةمناخ م
جمةــس الصـندوق األخضــر لةمنـاخ عةــى النظـر ع تمبئــئ التمويـي مــن القطــاع يشـ    -2٤ 

 ل نتاع خ املتمةقئ بالغابال؛اخلا  عحراز التقدم ع جمال
جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ أن يضــ  ع اعتبــار ، حســ  النتضــار،  إىليطةــ   -25 

ــــج الس اســــال البديةــــئ  6، وخباصــــئ الققــــرة (7)21-/م أ-املقــــرر  ــــم تشــــري إىل دعــــم نـبهب ــــخ ال ــــج من ــــي  ب مث
 ع نراراتخ املتمةقئ بالتمويي؛ التخق ف والتك ف املش كئ عدارة الغابال إدارةل متكامةئ ومستدامئ،

جمةــس الصــندوق األخضــر لةمنــاخ عةــى  ســف جــانس التكامــي والتســاق يشــ    -26 
مــن صــك إدارتــخ، اــا ع ذلــك الممــي  3٤و 33مــ  املؤسســال األخــرى، وفقــال ملقتضــ ال الققــرتف 

 م    ئال التقان ئ ذال الصةئ، ومنها الة نئ الداعمئ املمن ئ بالتمويي؛
جمةس الصندوق األخضـر لةمنـاخ عةـى ويـ  آل ـال مالعمـئ لـدعم الصـندوق حي   -27 

مـــن خــــالل الســــتمانئ بــــاخلربال واملشــــورة التقن ــــئ املالعمـــئ، اــــا يشــــمي ا  ئــــال املوايــــ م ئ، حســــ  
 النتضار؛ 

إىل جمةـــس الصـــندوق األخضـــر لةمنـــاخ أن يقـــدم تقريـــرال إىل مـــؤمتر األطـــراف يطةـــ   -28 
ختـــا ا لتنق ـــا اعرشـــادال املقدمـــئ لـــخ ع  ـــاا املقـــرر و ـــري  مـــن املقـــررال ذال عـــن اخلطـــوال الـــم ا

 الصةئ الصادرة عن مؤمتر األطراف؛
أســاب   نبــي  10األطــراف إىل أن تقــدم إىل األمانــئ ســنويال، ع أجــي أنصــا  يــدعو  -29 

الـــم ينبغـــي انمقـــاد كـــي دورة مـــن دورال مـــؤمتر األطـــراف، آرار ـــا وتوصـــ اهتا مكتوبـــئل بشـــأن المناصـــر 
 مراعاهتا لدى إعداد اعرشادال املوجهئ إىل الك انال التشغ ة ئ لآلل ئ املال ئ لالتقان ئ.

 

_________________ 

 ، املرفق.17-/م أ3املقرر  (6) 
 )أ( من جدول أعمال مؤمتر األطراف.3مشروع مقرر مق   لعتماد  ع إطار البند  (7) 


