 29أكحوبر  9 -نو مبر 2001
مراكش ،المغرب

دخ
07

ع اية
القم  :مدم اليازف

ئي

وزير الحبطي

ا

ليم وا ةا ف الد

ري وا س ان والبيت بالمغرب آنااك

انطالق القم :
ح

رها أكثر م  4400مشا ك ،م بينا ممثلون ب  172ةول  ،إل جانب ممثلي بن المنظمنا

ال ولي والمنظما
الحشنغيلي لاللحاامننا
 .1997كما س

فير الد ومي ووسائل ا بالم .وس
الباون بب ننى انب ا نا

إل اةت اق بل إجراما

أ َّي ال

ي م المحد ي  ،بما

وهنن (مجموبننن مننن  11ةولننن مننن وسننن

اةححبنناس الدنرا ي بموجننب بروتوكنول "كيوتننو" ل ننام

يط بمل "بوين

آيرس" ل ام .1998

"مجموب النن + 77الصني " ،واةتدناة األو وبن  ،والمجموبن المركاين 11؛
وشنننرق أو وبننا) ،ةينننول بروتوكنننول "كيوتنننو" حينننا الحن ينننا ننن الو ننن

المناسب لمرتمر القم ال الم للحنمي المسح ام .
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المرتمر إلن اةنحانام من اةت ناق بلن الح اونيل

ت ايا تن يا ات ا ي األم المحد ف ا فا ي بشأن تغير المنناخ؛ ن

مداول لحدقيد األه اق ،الح ت تد ي ها
ذل

فننازا

الد ومين

آفاق المناخ  -العدد األول  -نوفمبر 2022

نحائج وتوويا

القم :

▪ اضطالع مر د البيت ال الم ( )GEFبمام تو ير الموا ة المالين ل فنراق من الن ول النامين  ،وة سنيما
ال ول األ ل نموًّ ا ،وال ول الجا ي الصغيرف النامي ؛ بما
وإنشننام مشننروبا

تجريبي ن

ذل

تن يا أنشط الح يف

اننا كي ينن انحقننال الح يننف م ن مرحلنن الحبطنني

المرحل الثانين ،

إل ن مشننروبا

ابلنن

لاليحبا والحقيي .

▪

يام الصن وق البا

لحغير المناخ ،و/أو ون وق الح يف والمصناة الثنائين والمح ن ةف األفنراق األينرى،

بحمويل األنشط المح لق بالح يف ،وتدسي و و األمرا
▪ وضن برنننامج بمننل بشننأن أ ننل البلن ان نمننوًّ ا؛ وذلن

ونا ال

األمرا

من أجننل ت ايننا األمانننا

الوفني الم ني بالحغير المناي  ،وتو ير الح يب بل ماا ا

الح او

 ،وبنام الق ا .

القائمن  ،وتأسنني

األمانننا

واللغ  ،وةب إب اة برامج ال مل

الوفني للح يف،
▪ إنشام ون وق يا

بال ول األ ل نموًّ ا ،وتقر أنت ينبغ لمر د البيت ال الم  ،والصنن وق البنا

المناخ والمصاة الثنائي والمح

لحغينر

ةف األفراق األيرى ،تمويل األنشط لمساب ف ال ول األ ل نموًّ ا.
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