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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثانية والعشرون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 
 من جدول األعمال )ج(10البند 

 المسائل المتعلقة بالتمويل
 األطراف مؤتمر إلى المقدم للمناخ األخضر الصندوق تقرير

للمناخ األخضر الصندوق إلى الموجهة واإلرشادات
 

 األطررررررراف مررررررؤتمر إلررررررى المقرررررردم للمنرررررراخ األخضررررررر الصررررررندوق تقريررررررر  
 للمناخ األخضر الصندوق إلى الموجهة واإلرشادات

اقتراح مقدم من الرئيس  

 22-/م أ-مشروع المقرر   

 األطررررررراف مررررررؤتمر إلررررررى المقرررررردم للمنرررررراخ األخضررررررر الصررررررندوق تقريررررررر  
 للمناخ األخضر الصندوق إلى الموجهة واإلرشادات

 إن مؤمتر األطراف، 
 ،21-م أ/7إىل املقرر  إذ يشري 
اإلرشظظاتاا املوج ظظ  إىل القظظندور األمنظظر للمنظظا  ب املتعلظظ مشظظروا املقظظرر  وإذ يالحظظ  

 ،(1)الذي أعدته اللجن  الدائم  املعني  بالتمويل

__________ 

(1) FCCC/CP/2016/8رف  اخلامس، امل. 
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بتقريظظر القظظندور األمنظظر للمنظظا  املقظظدم إىل مظظؤمتر األطظظراف واإل ظظاف   يرحظظ  -1 
واملعلومظظظاا الظظظوارتة فيظظظه بشظظظذن التقظظظدم الظظظذي أحظظظراخ القظظظندور األمنظظظر للمنظظظا ،  ،(2)امللحقظظظ  بظظظه

اإلجراءاا الظ  اذظذ ا سلظس القظندور األمنظر للمنظا  بظيف ذلك القائمظ  املصقظل  والشظامل   مبا
 ؛الوارتة من مؤمتر األطراف لإلرشاتاا)يشار إليه فيما يلي باسم اجمللس( استجاب  

 رشظظظظاتاابظظظظاإلجراءاا التاليظظظظ  الظظظظ  اذظظظظذ ا اجمللظظظظس اسظظظظتجاب  لإل ا  يرحظظظظ  أينظظظظ -2 
 18-/م أ6و 17-/م أ3راا مظظظن مظظظؤمتر األطظظظراف علظظظر النحظظظو الظظظوارت يف املقظظظر املقدمظظظ  السظظظابق  

 :21-/م أ7و 20-/م أ7و 19-/م أ4و
 مظظظظظظظظن توالراا الواليظظظظظظظظاا املتحظظظظظظظظدة توالر مليظظظظظظظظار 1.17املوافقظظظظظظظظ  علظظظظظظظظر مبلظظظظظظظظ   )أ( 
مليظظون  200تقظظل ميمت ظظا إىل عظظرو   وإصظظدار طلبظظاا ا  بلظظد 39رناسظظا  يف مشظظروعا  وب 27 لتمويظظل
تقظظظظل ميمت ظظظظا وطلبظظظظاا عظظظظرو  أمظظظظر  لوصظظظظول املباشظظظظر اتعزيظظظظز طرائظظظظ  ماصظظظظ  بمظظظظن أجظظظظل توالر 
 ؛واملتنا ي  القغر القغرية واملتوسط  املشاريعمن أجل  مليون توالر 100 إىل

مظظظظن كيانظظظظاا الوصظظظظول  كيانظظظظا    18مبظظظظا يف ذلظظظظك  ،حظظظظن ا ن كيانظظظظا    41اعتمظظظظات  )ب( 
كيانظظظظاا وطنيظظظظ  عتمظظظظات  ال 2017و 2016إعطظظظظاء األولويظظظظ  يف عظظظظامي ب القا ظظظظي قظظظظرارالاملباشظظظظر و 

للوصول املباشر يف منطقظ  سسظيا واطظيهل ائظاتن ومنطقظ  أوروبظا الشظرمي  وكيانظاا القطظاا اخلظا ، 
القظظظظاترة عظظظظن القظظظظندور  العظظظظرو وال سظظظظيما يف البلظظظظدان الناميظظظظ ، وكيانظظظظاا االسظظظظتجاب  لطلبظظظظاا 

 ؛األمنر للمنا 
 ؛اعتمات اخلط  االسرتاتيجي  األولي  للقندور األمنر للمنا  )ج( 
قظظظظظ  األوليظظظظظ  علظظظظظر عمليظظظظظ  املوافالقظظظظظراراا املتعلقظظظظظ  ببظظظظظدء واسظظظظظت مال اسظظظظظتعرا   )ت( 
 ؛2016بعض األنشط  القغرية يف عام  فيما خيص وإجراء املوافقاا املبسهل املقرتحاا
 االسظتعدات وتعظم األنشظط  التحنظريي التقظدم اطظرا حظن ا ن يف تنصيظذ برنظام   ) ظ( 

مليظظون توالر، مبظظا يف ذلظظك  16مببلظظ  إيلظظار مظظدرخ  بلظظدا   57يف  باملوافقظظ  علظظر مقرتحظظاا التذ ظظ 
مرار اجمللس تبسيهل النموذج وت ليف أمان  القندور األمنر للمنا  بالتعجيل باملوافقظ  وصظرف 

 ؛االستعدات وتعم األنشط  التحنريي موارت 
تمويظظظل إعظظظدات مطظظظهل لماليظظظو توالر ل ظظظل بلظظظد  3املوافقظظظ  علظظظر مظظظا يقظظظل إىل  )و( 
االسظظتعدات الوطنيظظ  و/أو هري ظظا مظظن عمليظظاا ذطظظيهل الت يظظف الوطنيظظ  عظظن طريظظ  برنظظام   الت يظظف

 ؛وتعم األنشط  التحنريي 
ع تصعيظظظل مرفظظظ  إعظظظدات مشظظظاريع القظظظندور األمنظظظر للمنظظظا ، مبظظظا يف ذلظظظك و ظظظ )ا( 
 ؛مليون توالر 40تشغيلي  واملوافق  علر ذقيص مبل  أور مدرخ طرائ  

__________ 

(2) FCCC/CP/2016/7 وAdd.1. 
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البظظظظظب الشظظظظظب ي مبظظظظظا يشظظظظظمل  ال شظظظظظف عظظظظظن املعلومظظظظظاااملوافقظظظظظ  علظظظظظر سياسظظظظظ   )ح( 
 ؛القرار يف اجمللس اذاذملداوالا اجمللس وبالتار اياتة الشصافي  يف عملي  

تعظم إلعظدات وتنصيظذ مظن طرائ  القظندور األمنظر للمنظا   ا تتيحهاالعرتاف مب )ط( 
 ؛والعناصر املتقل  بالت يف من اتصار باريس املسامهاا اطدتة وطنيا  

لألنشظط  املشظار املخققظ  رتوت علر تصعيل املدفوعاا القائمظ  علظر النتظائ  ال )ي( 
ملقظظرر اجمللظظس  ووفقظظا   19-/م أ9، مبظظا يتسظظ  مظظع املقظظرر 16-/م أ1مظظن املقظظرر  70 ظظا يف الصقظظرة إلي

B.08/08   عظظظن االعظظظرتاف بظظظذن القظظظندور األمنظظظر للمنظظظا  ن ظظظن أن يظظظدعم و ظظظع وتنصيظظظذ  فنظظظال
 (3)بظاترة املعظزاة خلصظض االنبعا ظاا النايلظ  عظن إاالظ  الغابظاا وتظد ور ااالسرتاتيجياا الوطني  للم

 ؛االستعدات وتعم األنشط  التحنريي برنام   بطرر من اأو مطهل العمل ومطهل االستثمار، 
الظدعم  تتظي  تقظدمللقظندور األمنظر للمنظا   التشغيلي االعرتاف بذن الطرائ   )ك( 

والبحظب  لك تيسظري الوصظول إىل الت نولوجيظاا السظليم  بي يظا  لتطوير الت نولوجيا ونقل ا، مبا يف ذ
 ؛والتطوير التعاونيو

صظندور املنظا  األمنظر ورءسظاء سليظ  ا ظرب ألمانظ  تعيو املدير التنصيظذي الثظاين  )ل( 
 ؛املستقل  ووحدة النزا   املستقل  ووحدة التقييم املستقل

بطظرر لزياتة مالك موظصي أمان  القظندور األمنظر للمنظا ،  املتخذة قرارااال )م( 
مظظدرة و  القطظظاا اخلظظا مرفظظ  معا ظظ  ودوتيظظ  القظظدراا يف شظظعب  التخصيظظف والت يظظف وشظظعب   من ظظا

 ؛علر إتارة املخاطر األمان 
القراراا املتعلق  بو ع إطار تشغيلي بشذن الت امظل واالتسظار مظع مؤسسظاا  )ن( 

اطظظظرا بشظظظذن العالمظظظ  مظظظع ائي ظظظاا املوا ظظظيعي  لالتصاميظظظ ، مبظظظا يف ذلظظظك التمويظظظل األمظظظر  والتقظظظدم 
استناف  احلدث السنوي األول مع  ذخ ائي اا والعمل مع اللجن  التنصيذيظ  املعنيظ  بالت نولوجيظا 

 .ومركز وشب   ت نولوجيا املنا 
 ويف الومظظظمل املناسظظظ  القظظظراراا املظظظذكورةأن ينصظظظذ اجمللظظظس باسظظظتمرار  إىل يتطلظظظع -3 
الظظوارتة مظظن مظظؤمتر األطظظراف، مبظظا يف ذلظظك اخلطظظ  االسظظرتاتيجي  األوليظظ  وايظظاتة  اإلرشظظاتااأعظظالخ و 

 ؛االستثماراا يف اإلجراءاا املنامي  الطموح  ذاا التوجه القطري
باإلرشظاتاا أعماله املتعلق  أن يست مل يف الوممل املناس  اجمللس علر حيب  -4 
ويظظظظل مظظظظن أجظظظظل الغابظظظظاا علظظظظر النحظظظظو املطلظظظظوب مبوجظظظظ  مظظظظن مظظظظؤمتر األطظظظظراف بشظظظظذن التم الظظظظوارتة
 ؛21-/م أ7من املقرر  25-23 الصقراا
__________ 

إجظراءاا ، البلظدان الناميظ  األطظراف علظر املسظامه  يف 16-م أ/1من املقظرر  70شجع مؤمتر األطراف يف الصقرة  (3)
حسظبما يظراخ كظل طظرف مناسظبا  ووفقظا  لإلم انيظاا األنشظط  التاليظ ،  عن طريظ  تنصيظذالتخصيف يف مطاا الغاباا 
مصض االنبعا اا النايل  عظن تظد ور و  مصض االنبعا اا النايل  عن إاال  الغابااوالظروف الوطني  ل ل من ا: 

 .تعزيز خمزون ال ربون يف الغابااو  تارة املستدام  للغاباااإلو  الغاباا يف  ربونالخمزون  واطافظ  علر الغاباا
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عمليظ  تعب ظ  املظوارت األوليظ   يف إطظاراألطظراف الظ  مظدممل تع ظداا  ا  حيب أين -5 
ترتيبظاا أو اتصامظاا تظربا منصظذة من مظالل للقندور مل تؤكد ا بعد و للقندور األمنر للمنا  

 ؛األولوي  الققو  سبيلإىل ذلك علر علر أن تباتر بال امل 
ال   ظي مقرتحاا الوصول املباشر  اياتة يف حجم أن ييسر  إىل اجمللس  يطل  -6 

 ؛إىل مؤمتر األطراف عن التقدم اطرا يف  ذا القدت أن يقدم تقريرا  يف طور اإلعدات و 
مظن أجظل  21-/م أ1 مظن املقظرر 64الصقظرة  أن يراعظيإىل اجمللظس  يطل  أينظا   -7 

مظظظن مظظظالل إجظظظراءاا  ذاا التوجظظظه القطظظظريتعزيظظظز التنسظظظي  وتقظظظدم املظظظوارت لظظظدعم االسظظظرتاتيجياا 
ظظظط  وفعالظظظ  لتقظظظدم الطلبظظظاا واملوافقظظظ ، ومظظظن مظظظالل مواصظظظل  تعظظظم  البلظظظدان الناميظظظ   اسظظظتعداتمبس 

ووفقظا   ،األطراف، مبا يف ذلظك أمظل البلظدان ًظوا  والظدول ا زريظ  القظغرية الناميظ ، حسظ  االمتنظاء
ملقرراا اجمللس؛

االفتقظظظظظار إىل االتصامظظظظظاا الثنائيظظظظظ  املومعظظظظظ  املتعلقظظظظظ  باالمتيظظظظظاااا  بقلظظظظظ  يالحظظظظظ  -8 
 ل ي ينطلع القندور األمنر للمنا  بذنشطته؛الالام  واحلقاناا 
 8إىل التقرير الذي يقدم كل سنتو بشذن املسذل  املشار إلي ا يف الصقرة يتطلع  -9 

  ؛B.08/24ومقرر اجمللس  20-/م أ7من املقرر  20للصقرة ا  وفق أعالخ
  تلظظك التظظدابري الظظ  عظظزا تقظظدم املظظوارت مظظن مظظالل معا ظظيإىل اجمللظظس أن  يطلظظ  -10 

 املعلقظ رئيسظي  ال االعتمظات تؤمر تنصيذ املشاريع ال  واف  علي ا اجمللس، مبا يف ذلظك إبظرام اتصامظاا
 ؛واتصاماا النشاط املمول

و ع طرائ  لظدعم األنشظط  من أجل  B.04/08اجمللس علر تنصيذ مرارخ  يشجع -11 
والظظظدول ا زريظظ  القظظغرية الناميظظ ، والتمظظظا  ا  إشظظراك القطظظاا اخلظظظا  يف أمظظل البلظظدان ًظظو  تتظظي الظظ  

الصظر  للعمظظل مظظع القطظظاا اخلظظا ، مبظظا يف ذلظظك ا  ظظاا الصاعلظظ  اطليظظ  بشظظذن إجظظراءاا الت يظظف 
 ؛علر القعيد الوطين واإلمليمي والدور

صاتة مظظن برنظظظام  السظظلطاا الوطنيظظظ  املعينظظ  وج ظظظاا االتقظظال إىل االسظظظت يظظدعو -12 
والتعظظاون مظظظع ال يانظظاا املعتمظظدة السظظظتخدام مرفظظ  إعظظظدات  االسظظتعدات وتعظظم األنشظظظط  التحنظظريي 

ذاا جظظوتة عاليظظ  ومظظدرة الت يظظف والتخصيظظف بشظظذن مقرتحظظاا  و ظظعاملشظظاريع، عنظظد االمتنظظاء، و 
 ؛أكرب علر التذ ري

األوىل لتجديظد  لظس أن يتصظ  علظر ترتيبظاا العمليظ اجملإىل  (4)طلبظه تذكيظدي رر  -13 
رمسيا ؛ القندور األمنر للمنا  موارت

__________ 

 .10، الصقرة 21-/م أ7املقرر  (4)
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يف موعظد  (5)األطظراف إىل أن تقظدم إىل األمانظ  سظنويا  عظرب بوابظ  املسظامهاا يدعو -14 
أسظظظظابيع مبظظظظل انعقظظظظات كظظظظل تورة مظظظظن توراا مظظظظؤمتر األطظظظظراف، سراء ظظظظا وتوصظظظظيا ا بشظظظظذن  10أمقظظظظاخ 

 ؛اإلرشاتاا املوج   إىل القندور األمنر للمنا العناصر ال  ينبغي مراعا ا لد  إعدات 
 املسظظظامهااإىل اللجنظظظ  الدائمظظظ  املعنيظظظ  بالتمويظظظل أن تذمظظظذ يف االعتبظظظار  يطلظظظ  -15 

القظندور األمنظر  اإلرشظاتاا املوج ظ  إىلإعدات مشظروا  لد أعالخ  14املشار إلي ا يف الصقرة 
 للمنا  ل ي ينظر في ا مؤمتر األطراف؛

إىل القندور األمنظر للمنظا  بوصظصه كيانظا  تشظغيليا  لاليظ  املاليظ   أينا   يطل  -16 
أن يدرج يف تقريرخ السنوي املقدم إىل مؤمتر األطظراف معلومظاا عظن اخلطظواا الظ  اذظذ ا لتنصيظذ 

 اإلرشاتاا الوارتة يف  ذا املقرر واإلطار الزمين لتنصيذ ا.
    

__________ 

(5) <http://www.unfccc.int/5900>. 


