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 مؤتمر األطراف
 الدورة العشرون

  1112كانون األول/ديسمرب   11-1ليما، 
 )د( من جدول األعمال11البند 

 المسائل المتعلقة بالتمويل 
ير مرفق البيئة العالمية المقدم إلى  مىؤتمر األطىراف تقر 

 واإلرشادات الموّجهة إل  مرفق البيئة العالمية

تقريىىىر مرفىىىق البيئىىىة العالميىىىة المقىىىدم إلىىى  مىىىؤتمر األطىىىراف واإلرشىىىادات   
 الموّجهة إل  مرفق البيئة العالمية

 مقترح من الرئيس  
 02-/م أ-مشروع المقرر   

لعالميىىىة المقىىىدم إلىىى  مىىىؤتمر األطىىىراف واإلرشىىىادات تقريىىىر مرفىىىق البيئىىىة ا  
 الموّجهة إل  مرفق البيئة العالمية

 إن مؤمتر األطراف، 
، 11-/م أ7، و11-/م أ5، و11-/م أ3، و1-/م أ11إىل مقرراتييييييييييييييييييييي   إذ يشييييييييييييييييييييير 
 ،19-/م أ1، و11-/م أ9و ،17-أ /م11و
ييييي  املقييييدم إىل مييييؤمتر ملرفييييب البيليييي  ال املبييييال قرير السيييينو   وإذ حييييييم ع ميييياق ميييي  ال قييييدير 

 ، (1)األطراف

__________ 

(1) FCCC/CP/2014/2 وAdd.1. 
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إىل توصييييال ال  نييي  الداعمييي  امل نيييي  بال مويييير، اليييواردة ىل تقرير يييا املقيييد م إىل وإذ يشييير  
 ؛(1)مؤمتر األطراف، بشأن تقدمي مشروع إرشادال إىل مرفب البيل  ال املي 

ز/ بال  دييييييد السيييييادف مليييييوارد مرفيييييب البيلييييي  ال امليييييي  )متيييييو  يرحيييييا مييييي  ال قيييييدير -1 
(، وحييييف ىل الو ييس ناسيي  الب ييدان الييع د تيي   ب   ييدا ا 1111إىل حزيران/يونييي   1112 يولييي 

 لارتة ال  ديد اخلامس  بأن تقوم بذلك ىل أ رب و س ممكن؛
أن مب غ ال موير امل اح جملال ال مير اويور  امل   يب ب اير املنيّا   ا ي  يالحظ  -1 

البيلي  ال امليي ، وأن امليوارد املة  ي  ليب   الب يدان،  يا ىل  ىل فرتة ال  ديد السادس  مليوارد مرفيب
ذلك ب   أ ر الب دان منواق والدول اجلزري  ال ارة النامي  والدول األفريقي  اخناضس تب اق لذلك، 
ويؤكد ىل الو س ناس  أن متوير ال د الل ذا ال    ب اير املنيّا ع يع صي يد مرفيب البيلي  ال امليي  

 ن ي   األ ذ بني   ج م كام   جتريبي ؛ ىل تزايد مس مر
بال   دال واملسامهال املقدم  إىل صندوق أ ر الب دان منيواق وال يندوق  يرحا -3 

، ويدعو إىل مواص   دعم  ذين ال ندو ني؛  اخلاص ب ار املنّا
 الع ي ةذ ا مرفب البيل  ال املي  ل سري  دورة مشاري  ؛ باإلجراءالينوه  -2 
البيل  ال املي  ع ع مواصي   ال  ياون مي   يي  وكااتي  املشيرف  ع يع  مرفب يش   -5 

ال نايذ وامل ني  باملشاري  وكذلك م  الب دان املس ايدة من أجر حتسني دورة مشاري  ، م  مراعياة 
 وال وصيال الواردة في ؛ (3)تقرير الدراس  اخلامس  لألداء ال ام ملرفب البيل  ال املي 

ب البيل  ال امليي  ع يع مواصي   ت زييز شياافي  عم ياتي  وانا اح يا مرف يش   أيضاق  -1 
بوج  عام، ا سيما فيما ي  ير باإلف ياح عين امل  وميال امل   قي  تالي  تناييذ املشياري  واليربامج، 
ومساءل  وكاات  املشرف  ع ع ال نايذ ىل إطار ما ي نا ذ من مشياري ، وفيميا ي   يب ب يرف األميوال 

 ، فضالق عن املشورة املقدم  إىل الب دان بشأن ال موير املشرتك؛ىل الو س املناسا
 بسياس  ت ميم املنظور اجلنساين الع وض  ا مرفب البيل  ال املي ؛ يرحا -7 
إىل مرفب البيلي  ال امليي  أن يكاير تناييذ سياسي  ت مييم املنظيور اجلنسياين  يط ا -1 

 ىل إطار جماال ا   اص  وىل إطار  يك  ؛
بسياسيي  مرفييب البيليي  ال املييي  امل   قيي  بال موييير املشييرتك، وبالشييوا ر حييييم ع ميياق  -9 

 الع أثار ا ب   األطراف بشأن تنايذ  ذه السياس ؛
مرفب البيلي  ال امليي  ع يع حتسيني اإلبيالس عين سياسي   امل   قي  بال مويير  يش   -11 

ملناسيا مين جانيا الوكيياال املشيرتك مين أجير ف م يا ع ييع ليو أفضير، وتطبيق يا ع يع النحييو ا
__________ 

 .FCCC/CP/2014/5املرفب اخلامس ل وثيق   (1)
 الدراسييييي  اخلامسييييي  ليييييألداء ال يييييام ملرفيييييب البيلييييي  ال امليييييي  ، 1112  ال امليييييي ، مك يييييا ال قيييييييم ال ييييياب  ملرفيييييب البيلييييي (3)

At the Crossroads for higher Impact. 
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امل  مييدة امل نييي  باملشيياري  والوكيياال املشييرف  ع ييع ال نايييذ ال اب يي  ملرفييب البيليي  ال املييي ، ميي  مراعيياة 
، ا سييييما أ يير الب ييدان منييواق واليييدول اسيي  ع يييع الب ييدان النامييي  األطييرافاآلثييار او م يي  اييذه السي

 اجلزري  ال ارة النامي  والدول األفريقي ؛
مرفييب البيليي  ال املييي  ع ييع أن يسيي كمر عم ييي  اع ميياد الوكييياال يشيي   أيضيياق  -11 

امل نيييييي  باملشييييياري ، وأن ييييييدريل ىل تقرييييييره ال ييييياد املقيييييدم إىل ميييييؤمتر األطيييييراف اليييييدروف املسييييي اادة 
وم  ومييال عيين ال قييدم اوييرز ىل إطييار برناجميي  الراعييد امل   ييب باع ميياد الوكيياال امل نييي  باملشيياري ، 

 سيما ىل أ ر الب دان منواق والدول اجلزري  ال ارة النامي  والدول األفريقي ؛ ا
إىل مرفب البيل  ال املي  أن يواصر ال مر م  وكاات  املشرف  ع ع ال نايذ  يط ا -11 

من أجر مواص   تبسيم إجراءات  وحتسني ف الي  وكااءة ال م يي  اليع ت  قيع مين  الايا األطيراف 
مييين  1اما يييا  وجيييا الاقيييرة  املرفيييب األول لالتاا يييي  ال مويييير اليييالزم ل وفييياء بال ز  ييير املدرجييي  ىل

 من ااتاا ي ؛ 11 املادة
أسييابي   11األطييراف إىل أن تقييدم إىل األمانيي  سيينوياق، وىل أجيير أ  يياه  يييدعو -13 

ي  يييني  بييير عقيييد اليييدورة الالحقييي  مليييؤمتر األطيييراف، اراء يييا وتوصييييا ا ك ابييي ق بشيييأن ال ناصييير اليييع 
 مراعا ا ىل وض  اإلرشادال ملرفب البيل  ال املي ؛

إىل ال  نييي  الداعمييي  امل نيييي  بال مويييير أن تأ يييذ ىل اع بار يييا امل  ومييييال  يط يييا -12 
أعياله عنيد تقيدمي مشيروع إرشيادا ا إىل مرفيب البيلي  ال امليي  لكي  ينظير  13املشار إلي ا ىل الاقرة 
 في  مؤمتر األطراف؛

إىل مرفب البيل  ال املي  أن يدريل ىل تقريره السنو  املقدم إىل ميؤمتر  يط ا أيضاق  -15 
 األطراف م  ومال عن اخلطوال الع ي ةذ ا ل نايذ اإلرشادال الواردة ىل  ذا املقرر.

    


