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 مؤتمر األطراف
 والعشرون الثانية الدورة
  2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7 مراكش،
 )د( من جدول األعمال10 البند
 بالتمويل المتعلقة المسائل
  األطراف مؤتمر إلى المقدم العالمية البيئة مرفق تقرير
  العالمية البيئة مرفق إلى الموجهة واإلرشادات

 واإلرشرررادات األطرررراف مرررؤتمر إلرررى المقررردم العالميرررة البيئرررة مرفرررق تقريرررر  
 العالمية البيئة مرفق إلى الموجهة

 الرئيس من مقدم اقتراح  
  22-/م أ- المقرر مشروع  

 واإلرشرررادات األطرررراف مرررؤتمر إلرررى المقررردم العالميرررة البيئرررة مرفرررق تقريرررر  
 العالمية البيئة مرفق إلى الموجهة
 األطراف،إن مؤمتر  
 ،21-/م أ8املقرر  إىل إذ يشري 
بتقريبببر مرفبببئ البعاببب  الداملعببب  املقبببدم إىل مبببؤمتر األطبببراف وإ بببافتع ،  بببا فع بببا  وإذ يرحببب  

 ،(1)اإل اف  املتدلق  باالستدراض التقين لألولويات الربناجمع  لصندوق أقل البلدان منوا  

__________ 

(1) FCCC/CP/2016/6و ،Add.1 2و. 
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 شروع املقبرر املتدلبئ باإلردبادات املوج ب  إىل مرفبئ البعاب  الداملعب  الب    وإذ حيعط علما   
ور  (2)أعدتببب  الل نببب  الداعمببب  املدنعببب  بالتمويبببل، بالصبببعه  البببواردة ر تقرير بببا إىل مبببؤمتر األطبببراف

 ، باعتباره إطبارا  2016تقععم ا لفرتة السنتني وعر  ا الدام لتدفقات التمويل املتدلئ باملناخ لدام 
 لتقدمي تلك اإلردادات،

 ببببرورة أن ينربببر مرفببببئ البعاببب  الداملعببب  ر الببببدرو  املسبببتفادة مببببن علببب   يشبببدد -1 
جوالت جتديد املوارد املا ع ، وأن يأخ  ر اعتباره دخبول اتفباق بباريي حعبن النفباذ ر مداوالتب  

مبن أجبل اب  الداملعب  بشأن اسرتاتع ع  اجلول  السابد  لت ديد موارد الصندوق االستاماين ملرفئ البع
 مواصل  زيادة فدالع  عملعات ؛

ويبدعو األطبراف األخبرىل إىل تقبدمي تربعبات  ،األطبرافالبلدان املتقدمب   ينادد -2 
قويبببب   جولبببب  لكفالبببب  أن تكببببون اجلولبببب  السببببابد  لت ديببببد املببببوارد  ،مالعبببب  إىل مرفببببئ البعابببب  الداملعبببب 

 ؛يأخ  ر االعتبار اتفاق باريي ميكن التنبؤ ب و للمساعدة عل  تقدمي متويل كاف 
لآللع  املالعب  لتتفاقعب ، أن  تشهعلعا   مرفئ البعا  الداملع ، بوصف  كعانا  إىل  يطل  -3 

يواصببل، ر إطببار برجمبب  اجلولبب  السببابد  لت ديببد املببوارد، مسبباعدة البلببدان النامعبب ، وال سببعما أقببل 
 صول عل  املوارد بطريق  فدال ؛والدول اجلنري  الصهرية النامع ، عل  احل البلدان منوا  
إىل مرفئ البعا  الداملعب  أن يكفبل، حسب  االقتضبات، اتبباع سعاسبات   يطل  أيضا   -4 
 مقرتحات التمويل عل  النحو الواج  وبطريق  فدال ؛واستدراض املتصل  بدراس    وإجراتات
لت ديبد مبوارد من اجلول  السادس   صل بالد ن املتوقع ر املوارد احملحيعط علما   -5 

مرفئ البعا  الداملع  بسب  حتركات أسدار الصرف، وبالقرار ال   اخت ه جملي مرفبئ البعاب  الداملعب  
 ؛(3)من جدول أعمال اجللس  احلادي  واخلمسني للم لي 6بشأن البند 
مرفببئ البعابب  الداملعبب  أن يواصببل ج ببوده، حسبب  االقتضببات واحلاجبب ، إىل  يطلبب  -6 

أعببته مببن  5حببد  ببا حيتمببل أن يببؤد  إلعبب  الد ببن املتوقببع املشببار إلعبب  ر الفقببرة للتقلعببل إىل أد  
عواقبب  علبب  دعمبب  للبلببدان النامعبب ، وذلببك تببدف التقعببد بتوجع ببات الربجمبب  ذات الصببل  باجلولبب  

 السادس  لت ديد موارده؛
 إنشبات الصبندوق االسبتاماين ملببادرةببقبرارات جملبي مرفبئ البعاب  الداملعب   يرح  -7 

، واملوافق  علب  توجع بات الربجمب  املتدلقب   ببادرة بنبات القبدرات (4)بنات القدرات من أجل الشفافع 
، وكفال  إدراج البدعم املصصبمل ملببادرة بنبات القبدرات مبن أجبل الشبفافع  ر (5)من أجل الشفافع 

__________ 

(2) FCCC/CP/2016/8 املرفئ الساد ،.  
 . GEF/C.51/04 مرفئ البعا  الداملع ، الوثعق  (3)
 . GEF/C.50/05 مرفئ البعا  الداملع ، الوثعق  (4)
 . GEF/C.50/06مرفئ البعا  الداملع ، الوثعق   (5)
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  الداملعبب ، وذلببك اجلولبب  السببابد  لت ديببد املببوارد، وتكملبب  الببدعم املقببدم حالعببا  ر إطببار مرفببئ البعابب
 ؛21-/م أ1من املقرر  86ات ر الفقرة وفقا  ملا ج
بالتد دات اليت أعلنت ا بلدان عدة بتقدمي تربعات إىل مبادرة بنبات  يرح  أيضا   -8 

 ويشببب عالقبببدرات مبببن أجبببل الشبببفافع  وبتوقعبببع أحبببد البلبببدان علببب  أول اتفببباق تبببربع إىل املببببادرة، 
  تربعات عل  االنت ات من إبرام اتفاقات التربع اخلاص  تا؛البلدان األخرىل اليت تد دت بتقدمي

مرفئ البعا  الداملع ، بوصف  كعانا تشهعلعا لآللع  املالعب  لتتفاقعب ، أن إىل  يطل  -9 
يواصل تقدمي تقباريره السبنوي  وأن يضبمن ا مدلومبات عبن ملب  أمبور، من با إنشبات وتفدعبل مببادرة 

التربعببات املدلنبب   ، وعببن،  ببا ر ذلببك برجمت ببا وطراعببئ تنفعبب  ابنببات القببدرات مببن أجببل الشببفافع 
 ؛18-/م أ9تنفع  املقرر عن و  ،(6)واملقدم 
بالتدببباون والتنسبببعئ املسبببتمرين ببببني مرفبببئ البعاببب  الداملعببب  ومركبببن ودببببك   يرحببب  -10 

عمعب  لنقبل تكنولوجعا املناخ من خبتل برنبامب بوزنبان االسبرتاتع ق لنقبل التكنولوجعبا واملراكبن اإلقل
التكنولوجعا ومتويل ا، وك لك  ا اخت ه مرفبئ البعاب  الداملعب  مبن إجبراتات اسبت اب  للتوصبعات البيت 
قببدمت ا الل نبب  التنفع يبب  املدنعبب  بالتكنولوجعببا ر أعقببام تقعببعم برنببامب بوزنببان االسببرتاتع ق لنقببل 

 التكنولوجعا؛
، بالتداون مع مركن واواصليل  أن مرفئ البعا  الداملع  والبلدان املستفعدة ع حيث -11 

ودبك  تكنولوجعا املناخ، استكشاف السبل الكفعل  بدعم املشاريع املتدلق  بتكنولوجعا املناخ من 
 ل ول  السادس  لت ديد موارد مرفئ البعا  الداملع ؛لختل املصصصات القطري  

املالعب  لتتفاقعب ، أن  لآللع  تشهعلعا   مرفئ البعا  الداملع ، بوصف  كعانا  إىل  يطل  -12 
يراعببق املصبباطر املناخعبب  ر معببع براجمبب  وعملعاتبب ، حسبب  االقتضببات، وا ببدا  ر اعتببباره الببدرو  

 املستفادة واملمارسات الفضل ؛
مرفبببئ البعاببب  الداملعببب  علببب  مواصبببل  ج بببوده الرامعببب  إىل تشببب عع البلبببدان  يشببب ع -13 

قتضات، مع األولويات املبعن  ر مساامااها احملددة عل  مواتم  براجم ا املنف ة ر إطاره، حس  اال
، أينمببا وجببدت، خببتل اجلولبب  السببابد  لت ديببد املببوارد، وأن يواصببل تدنيببن أوجبب  التبب زر بببني وطنعببا  

 اجملاالت اليت ينص  علع ا تركعنه؛
 "تقععم برامب صندوق أقل البلدان منبوا  "باالستنتاجات اليت خلمل إلع ا  يرح  -14 

  ؛(7)كت  التقععم املستقل التابع ملرفئ البعا  الداملع ال   أجراه م

__________ 

  .86، الفقرة 21-/م أ1انرر املقرر  (6)
-http://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/council-documents/ldcf-sccf-20 التبببببايمتبببباا ر الدنبببببوان  (7)

me-02.pdf  . 
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مرفئ البعا  الداملع ، بوصبف  الكعبان التشبهعلق لآللعب  املالعب  لتتفاقعب  إىل  يطل  -15 
، أن يواصببل تدنيببن تنمعبب  القببدرات ر أقببل البلببدان منببوا  املكلببب بتشببهعل صببندوق أقببل البلببدان منببوا  
علبب  حتديببد مصببادر التمويببل املمكنبب ، علبب  الصببدعدين مببن أجببل و ببع مقرتحببات مشبباريع تركببن 

 ر األجل الطويل؛احمللع  ، وتدنين القدرات املؤسسع  كلع ما  الوطين والدوي
نتببباعب املشببباريع مبببدىل اسببتدام  مرفبببئ البعابب  الداملعببب  علبب  مواصبببل  تتبببع  يشبب ع -16 

 واستدرا  ا واإلبتغ عن ا؛املمول  من صندوق أقل البلدان منوا  والصندوق اخلاص لتهري املناخ، 
نتاجات تبببالتقععم األوي ملشببروع االعتمبباد الت ببريل وحيببعط علمببا  باالسبب يرحبب  -17 

 ؛(8)اليت خلمل إلع ا
لآللعبب  املالعبب   تشببهعلعا   ، بوصببف  كعانببا  أن يواصببل مرفببئ البعابب  الداملعبب إىل  يطلبب  -18 
ر  وت بدت نفاذ اتفاق بباريي، تبسبعط عملعبات املوافقب  علب  املشباريع وتبوفري البدعم و لتتفاقع  

والبدول  املدنز،  ا يشمل األنشط  التمكعنعب ، للبلبدان النامعب  األطبراف،  با فع با أقبل البلبدان منبوا  
ر سبببعاق االسبببرتاتع عات واخلطبببط الوطنعببب  وذلبببك اجلنريببب  الصبببهرية النامعببب ، حسببب  االقتضبببات، 

 دلق  باملناخ؛ املت
بالبدايببب  الناجحببب  للمشبببروع الت بببريل للصبببك ملبببري القببباعم علببب  املبببن ،  يرحببب  -19 
 عل  مواصل  توسعع نطاق   ا املشروع زيادة  لفدالع  متويل مرفئ البعا  الداملع  وتأثريه؛ويش ع 
، ر (9)األطبببراف إىل أن تقبببدم إىل األمانببب  سبببنويا  عبببرب بوابببب  املسببباامات يبببدعو -20 

أسبببابعع قببببل اندقببباد كبببل دورة مبببن دورات مبببؤمتر األطبببراف،  رات بببا وتوصبببعااها  10 د أقصببباهموعببب
 مراعااها لدىل إعداد اإلردادات املوج   إىل مرفئ البعا  الداملع ؛ بشأن الدناصر اليت ينبهق 

الل نببب  الداعمببب  املدنعببب  بالتمويبببل أن تأخببب  ر اعتبار بببا املدلومببببات  إىل يطلببب  -21 
أعبته عنبد تقبدمي مشبروع إردبادااها إىل مرفبئ البعاب  الداملعب  لكبق ينربر  20املشار إلع ا ر الفقرة 
 فع  مؤمتر األطراف؛

ر مرفئ البعا  الداملع  أن يدرج ر تقريره السنو  املقدم إىل مبؤمت إىل يطل  أيضا   -22 
 املوج   إلع  ر   ا املقرر.األطراف مدلومات عما اخت ه من خطوات لتنفع  اإلردادات 

    

__________ 

 . GEF/ME/C.50/06و GEF/C.50/07 وثعقيت مرفئ البعا  الداملع  يرد ر (8)
(9) <http://www.unfccc.int/5900>. 


