
 
 FCCC/CP/2015/L.8  األمــم املتحـدة

 

  

 االتفاقية اإلطارية بشأن
 تغّير المناخ

 
Distr.: Limited 

10 December 2015 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

101215    101215    GE.15-21753 (A) 
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 مؤتمر األطراف
 الدورة الحادية والعشرون

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

 لالمسائل المتعلقة بالتموي
تقرير مرفق البيئة العالمية المقدم إلى مؤتمر األطراف واإلرشادات 

    الموجهة إلى مرفق البيئة العالمية
تقريررررر مرفررررق البيئررررة العالميررررة المقرررردم إلررررى مررررؤتمر األطررررراف واإلرشررررادات   

 الموجهة إلى مرفق البيئة العالمية
 

     الرئيس من مقدم مقترح   
 

    21-أ م/- المقرر مشروع   
 

واإلرشررررادات تقريررررر مرفررررق البيئررررة العالميررررة المقرررردم إلررررى مررررؤتمر األطررررراف   
 الموجهة إلى مرفق البيئة العالمية

 
 إن مؤمتر األطراف، 
، 17-/م أ 11، و16-/م أ7، و16-/م أ5، و16-/م أ3، و2-/م أ12إىل مقرراتـــ   إذ يشـــر 

 ،20-/م أ8، و19-/م أ6، و18-/م أ9و
ـــواردة وإذ يرحـــ   فعـــ   بتقريـــر مرفـــئ البعاـــ  الداملعـــ  املقـــدم إىل مـــؤمتر األطـــراف، واملد ومـــا  ال

 ،(1)بشأن تنفعذ عم ع  التجديد السادس  ملوارد مرفئ البعا  الداملع 

__________ 

 (1) FCCC/CP/2015/4 وAdd.1. 
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والصــندوب ا  بالتدهــدا  واملســااا  املقدمــ  إىل أــندوب أاــمن الب ــدان  ــو  ا  وإذ يرحــ  أي ــ 
 اخلاص لتغر املناخ،

ؤمتر إىل توأــعا  ال جنــ  الداامــ  املدنعــ  بالتمويــمن الــواردة ق تقريرمــا املقــدم إىل مــ وإذ يشــر 
 ،(2)األطراف بشأن إتاح  مشروع إرشادا  إىل مرفئ البعا  الداملع 

أن مرفــئ البعاــ  الداملعــ  اــد دعــم تنفعــذ الدناأــر املتبقعــ  مــن برنــام  الدمــمن  يالحــ  -1 
 مبـــا ق ذلـــ  تـــديب وتنفعـــذ بـــرام  الدمـــمن الوطنعـــ  ل ت عـــ ، عـــن طريـــئ ا ،اخلـــاص بأاـــمن الب ـــدان  ـــو 
ع ــا املشــارك  الفدالــ  ق الدم عــا  ا  الرامعــ  إىل بنــار اــدرا  أاــمن الب ــدان  ــو تــوفر التمويــمن ل مشــاري  

املتد قــــ  بتغــــر املنــــاخ، وتدعيــــع الــــوعغ الدــــام بشــــأن ا ــــايا تغــــر املنــــاخ، وتشــــجع  نقــــمن ت نولوجعـــــا 
 الت ع ، وتدعيع دواار األرأاد اجلوي  واهلعدرولوجعا؛

باستثمارا  مرفـئ البعاـ  الداملعـ  ق أنشـإل  اةدارة املسـتدام  ل غابـا  املشـار  يرح  -2 
، وتســ ر املنــاف  املتدــددة اننعــ  مــن الغابــا ، وم افحــ  16-/م أ1مــن املقــرر  70إلعهــا ق الفقــرة 

د لدم عـــ  التجديــد السادســـ  ملـــوار  إزالــ  الغابـــا  وتــدمور الغابـــا  مبــا يتماشـــا والتوجعهـــا  الربنا عــ 
 ؛(3)الصندوب االستاماين ملرفئ البعا  الداملع 

مرفــئ البعاــ  الداملعــ  إىل مواأــ   تقــدإ التمويــمن إىل األنشــإل  املشــار إلعهــا ق  يــدعو -3 
 21-/م أ-، واملقــرر19-/م أ9مــن املقــرر  8الفقــرة ا  أعــال ، ع ــا أن ي ــ  ق اعتبــار  أي ــ 2الفقــرة 

 ؛(4)حس  االات ار
ربعـا  مالعـ  إفـافع  لـدعم عم عـ  لإلـي الت عـ  الوطنعـ  مـن ع ا تقـدإ ت يشج  -4 

 والصندوب اخلاص لتغر املناخ؛ا  لالل املسااا  ق أندوب أامن الب دان  و 
 بإفاف  مثانع  وكاال  مشاري  إىل شب   مرفئ البعا  الداملع ؛ يرح  -5 
ــــ  الداملعــــ   ــــ يالحــــ  -6  ا  ري استدرافــــأن م تــــ  التقعــــعم املســــتقمن التــــاب  ملرفــــئ البعا

 ا ؛لصندوب أامن الب دان  و 
مرفــــــئ البعاــــــ  الداملعــــــ  ع ــــــا أن يــــــدر  االســــــتنتاجا  الــــــ  ل ــــــ  إلعهــــــا  يشــــــج  -7 

االســــــــــتدرا  ق تقريــــــــــر  املقــــــــــدم إىل مــــــــــؤمتر األطــــــــــراف ق دورتــــــــــ  الثانعــــــــــ  والدشــــــــــرين )تشــــــــــرين 
 (؛2016 الثاين/نوفمرب

ـــــ  الداملعـــــ  أن  ـــــري استدرافـــــ يإل ـــــ  -8  ـــــا  إىل مرفـــــئ البعا ـــــ  ا  تقنع لألولويـــــا  الربنا ع
أعــال ، ع ــا أن  6مــ  مراعــاة االســتدرا  املســتقمن املشــار إلعــ  ق الفقــرة  ا ،لصــندوب أاــمن الب ــدان  ــو 

 يركع االستدرا  التقين ع ا مج   أمور منها ما ي غ:

__________ 

 (2) FCCC/CP/2015/8.املرفئ اخلامس ، 
 .<https://www.thegef.org/gef/node/10541>، املتاح  ق املوا  التايل: GEF/A.5/07/Rev.01انظر الوثعق   (3) 
 )أ( من جدول أعمال مؤمتر األطراف.3املقرتح اعتماد  ق إطار البند مشروع املقرر  (4) 



FCCC/CP/2015/L.8 
 

 

GE.15-21753 3/3 

 

االفــــإلالع بأنشــــإل   وذجعــــ  م موســــ  بشــــأن تغــــر املنــــاخ ت ــــون هلــــا أاعــــ  بالغــــ   )أ( 
 ا ؛ألامن الب دان  و بالنسب  
ألنشـــإل  املشـــار تدعيـــع القـــدرة املؤسســـع  ق األجـــمن الإلويـــمن ع ـــا تصـــمعم وتنفعـــذ ا )ب( 

 )أ( أعال ؛8إلعها ق الفقرة 
مرفــئ البعاــ  الداملعــ  ع ــا أن يدمــمن مــ  مجعــ  وكاالتــ  ومــ  الب ــدان املســتفعدة  حيــب -9 

 ل غ ي فمن ادرة مذ  الب دان ع ا االستفادة من شب   الوكاال  املوسد ؛
باست شــاف مرفــئ البعاــ  الداملعــ  لصــ و  ابت اريــ   ــر ااامــ  ع ــا املــن ،  يرحــ  -10 
تــ  ومــ  الب ــدان املســتفعدة والقإلــاع اخلــاص مــن أجــمن مرفــئ البعاــ  الداملعــ  أن يدمــمن مــ  وكاال ويشــج 

 اخلرو  مبقرتحا  يقدمها؛
ا  نامعـا  ب ـد 46مبوافق  مرفئ البعا  الداملعـ  ع ـا مشـاري  ترمـغ إىل دعـم ا  أي  يرح  -11 

مرفــئ البعاــ  الداملعــ  ع ــا مواأــ    ويشــج ، (5)ق  ــال إعــداد مســاااتا املدتعمــ  ايــددة وطنعــا  ا  طرفــ
  مذا الدعم؛تقدإ

إىل مرفــئ البعاــ  الداملعــ  أن ينظــر ق ســبمن دعــم الب ــدان النامعــ  األطــراف ق  يإل ــ  -12 
 ـــال أـــوا السعاســـا  واالســـرتاتعجعا  والـــربام  واملشـــاري  الرامعـــ  إىل تنفعـــذ أنشـــإل  مـــن شـــأ ا أن 

ــــا  ايــــددة ق مســــاااتا املدتعمــــ  املقــــررة وطنعــــ مــــ  السعاســــا  ع ــــا تــــو يتســــئ ا  تــــنهأل باألولوي
 ؛2016من عام ا  التشغع ع  واملبادئ التوجعهع  ملرفئ البعا  الداملع ، اعتبار 

اةجـــرارا  الـــ  ارـــذما مرفـــئ البعاـــ  الداملعـــ  مـــن أجـــمن إرســـار  ـــ  ن ظ مـــغ  يالحـــ  -13 
مــن  ةدارة وتبـادل املد ومـا  واملدــارف امل تسـب  مـن مشـاري  وبــرام  مرفـئ البعاـ  الداملعـ ا  أكثـر اتسـاا

 ب دان املستفعدة؛أجمن تسني فدالع  مرفئ البعا  الداملع  ووكاالت  وتدعيع ادرا  ال
بـــاجلهود الـــ  بـــذهلا حـــل ائن مرفـــئ البعاـــ  الداملعـــ  ل تدامـــمن مـــ  الصـــندوب  يرحـــ  -14 

كــال ال عــانني ع ــا زيــادة ب ــورة سعاســاتما وبرا همــا ق إطــار ائلعــ  املالعــ    ويشــج األل ــر ل منــاخ 
 تفااع ، واالستفادة من ت اممن ت   السعاسا  والربام ؛لال

أســابع  ابــمن  10وق أجــمن أاصــا   ا ،األطــراف إىل أن تقــدم إىل األمانــ  ســنوي يــدعو -15 
مـــــن دورا  مـــــؤمتر األطـــــراف،  رارمـــــا وتوأـــــعاتا كتابـــــ  بشـــــأن الدناأـــــر الواجـــــ   اندقـــــاد كـــــمن دورة

 الداملع ؛مراعاتا ق وف  اةرشادا  ملرفئ البعا  
ـــــر  الســـــنوي املقـــــدم إىل مـــــؤمتر  يإل ـــــ  -16  ـــــ  أن يـــــدر ، ق تقري إىل مرفـــــئ البعاـــــ  الداملع

األطراف، مد وما  عـن اخلإلـوا  الـ  ارـذما لتنفعـذ اةرشـادا  الـواردة ق مـذا املقـرر وق مقـررا  
 مؤمتر األطراف األلرى ذا  الص  .

 
__________ 

 .2015أي ول/سبتمرب  16حل تاريخ  (5) 


