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 فاقية اإلطارية بشأناالت
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
   من جدول األعمال)أ(١١البند 

  املسائل املتعلقة بالتمويل
  مل املتعلق بالتمويل الطويل األجلبرنامج الع

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل    

  مقترح مقدم من الرئيس    

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل    
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١١ و٤ املادتني إىلإذ يشري   
  ،١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١و) خطة عمل بايل (١٣-م أ/١رات  إىل املقروإذ يشري أيضاً  
يف اجلهود اجلاريـة  بإسهام برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل  إذ يعترف   و  

  ،١٧-م أ/٢ ، عمالً باملقرر٢٠١٢لزيادة تعبئة التمويل املتعلق بتغري املناخ بعد عام 
لقات عمل برنامج العمـل      بتقرير الرئيسني املتشاركني بشأن ح     حييط علماً   -١  

  ؛)١(املتعلق بالتمويل الطويل األجل
__________ 
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أن ميدد برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل بسنة إىل هنايـة            يقرر    -٢  
، بغية إرشاد البلدان املتقدمة األطراف يف جهودها الرامية إىل حتديد سبل زيـادة              ٢٠١٣عام  

، مـن   ٢٠٢٠ بليون دوالر سنوياً حبلول عـام        ١٠٠تعبئة التمويل املتعلق باملناخ حبيث يبلغ       
، وإرشـاد    إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ     مصادر عامة وخاصة وبديلة يف سياق     

األطراف يف تعزيز بيئاهتا التمكينية وأطرها السياساتية من أجل تيسري تعبئة التمويل املتعلـق              
  ؛باملناخ وتوزيعه بفعالية يف البلدان النامية

، أحدمها من بلد    متشاركني رئيس مؤمتر األطراف إىل تعيني رئيسني        يدعو  -٣  
برنامج ، يسند إليهما    من بلد من البلدان املتقدمة األطراف      واآلخرمن البلدان النامية األطراف     

   أعاله؛٢العمل املذكور يف الفقرة 
إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه        إىل الرئيسني املتشاركني أن يقدما       يطلب  -٤  

  التاسعة عشرة تقريراً عن نتائج برنامج العمل؛
 األطراف واهليئات املواضيعية وهيئات اخلرباء التابعة لالتفاقيـة إىل أن      يدعو  -٥  

، آراءها بشأن التمويل الطويل األجل، آخذة       ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١تقدم إىل األمانة، حبلول     
ل برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل، كـي تقـوم           يف اعتبارها تقرير حلقات عم    

  ؛األمانة بإعداد وثيقة معلومات ينظر فيها الرئيسان املتشاركان لربنامج العمل
 إىل اللجنة الدائمة أن تدعم تنفيذ برنامج العمل من خـالل تـوفري              يطلب  -٦  

   ؛مشورة اخلرباء
  ويل الطويل األجل مفتوحاً وشفافاً؛ أن يكون برنامج العمل املتعلق بالتميقرر  -٧  
وجودة يف إطار االتفاقيـة هبـدف تقيـيم          على مواصلة العمليات امل    يتفق  -٨  

واستعراض احتياجات البلدان النامية األطراف من املوارد املاليـة للتـصدي لـتغري املنـاخ               
 التنبـؤ هبـا     الضارة، مبا يشمل حتديد خيارات لتعبئة هذه املوارد ولكفايتها وإمكانية          وآثاره

  .واستدامتها وتيّسرها

        


