
 

(A)   GE.13-71263    251113    261113 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ١١وارسو، 
    من جدول األعمال)ب(١١ البند

  املسائل املتعلقة بالتمويل
  يلتقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمو

  تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل    

  مقترح مقدم من الرئيس    

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

  تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل    
  ،إن مؤمتر األطراف  
  ،١٢٠، الفقرة ١٧-م أ/٢ إىل املقرر إذ يشري  
  ،١٨-م أ/٥ إىل املقرر وإذ يشري أيضاً  
  ؛)١( اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل بتقرير بتقديرحييط علماً  -١  
 باستمرار الشفافية واالنفتاح يف إدارة أعمال اللجنة الدائمة املعنيـة           يرحب  -٢  
  بالتمويل؛
  ؛)٢( بالتقرير عن املنتدى األول للجنة الدائمة املعنية بالتمويلعلماًحييط   -٣  

__________ 

)١( FCCC/CP/2013/8. 
)٢( FCCC/CP/2013/8املرفق الثاين ،. 
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  ؛٢٠١٤ املنتدى الثاين املقرر عقده يف عام يتطلع إىل  -٤  
نظر يف تركيز منتداها الثـاين      ت اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل أن        يدعو  -٥  

  على تعبئة التمويل للتكيف من القطاعني العام واخلاص؛
  ؛)٣(٢٠١٥-٢٠١٤ خطة عمل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل للفترة يصدق على  -٦  
  مل تلك؛ اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل تنفيذ خطة العيطلب إىل  -٧  
 باملعلومات اليت قدمتها اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل عن خطة          حييط علماً   -٨  

العمل اخلاصة بتقييم فترة السنتني والعرض العام عن تدفقات متويل املناخ املقرر إجراؤمها يف              
  ؛٢٠١٤عام 

 عملها   اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل النظر يف سبل توسيع قاعدة          يدعو  -٩  
بشأن قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منه خارج تقييم فترة الـسنتني املـشار إليـه يف                 

   والواليات الصادرة هلا؛٢٠١٥-٢٠١٤ أعاله وفقاً خلطة عملها للفترة ٨ الفقرة
 اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل توثيق عالقاهتا باهليئة الفرعية للتنفيذ           يدعو  -١٠  

من ) ب(١٢١واضيعية املنشأة يف إطار االتفاقية بناء على التكليف الوارد يف الفقرة واهليئات امل
  ؛١٧-م أ/٢املقرر 

 اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل أن تراعـي، يف عملـها املتعلـق             يطلب إىل   -١١  
باالتساق والتنسيق، مجلة من األمور منها قضية متويل الغابات، آخذة يف احلـسبان خمتِلـف               

  لسياسات؛هنوج ا
 إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويـل أن تـدرج يف تقريرهـا              أيضاً يطلب  -١٢  
إىل مؤمتر األطراف معلومات عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة عملـها يف             السنوي
  . والتوجيهات الواردة يف هذا املقرر٢٠١٥-٢٠١٤ الفترة

        

__________ 

)٣( FCCC/CP/2013/8املرفق الثامن ،. 


