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 بشأناالتفاقية اإلطارية
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة عشرة

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

  املسائل املتعلقة بالتمويل
  يل األجلبرنامج العمل املتعلق بالتمويل الطو

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل    

  مقترح من الرئيس    

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

  برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل    
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١١ و٤ إىل املادتني إذ يشري  
 ،١٣٢-١٢٦، الفقرات   ١٧- أ م/٢، و ١٧-م أ /١، و ١٨-م أ /٤ إىل املقررات    وإذ يشري أيضاً    

  ،١٠١-٩٨ و٤ و٢، الفقرات ١٦-م أ/١و
 بتقرير الرئيسني املتشاركني عن نتائج برنامج العمـل املمـدد           حييط علماً   -١  

   ؛)١(املتعلق بالتمويل الطويل األجل
 ضرورة املسارعة إىل تنفيذ االلتزامات املرتبطـة بالتمويـل ونقـل            يؤكد  -٢  

  اقية؛التكنولوجيا يف إطار االتف
__________ 
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 بالتزام البلدان املتقدمة األطراف باهلدف املتمثـل يف التعـاون علـى             ُيقر  -٣  
 ٢٠٢٠سنوياً حبلول عـام     ) دوالر( بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة        ١٠٠ تعبئة

  لتلبية احتياجات البلدان النامية يف إطار إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ؛
مهية توضيح مستوى الدعم املايل الذي ستقدمه البلدان املتقدمة          بأ  أيضاً ُيقر  -٤  

  األطراف إىل البلدان النامية األطراف لتمكينها من حتسني تنفيذها االتفاقية؛
 بتعهدات البلدان املتقدمة األطراف وإعالناهتا منذ الدورة الثامنة عشرة          يعترف  -٥  

، األمر  ٢٠١٣دمت إىل صندوق التكيف يف عام       ملؤمتر األطراف، يشمل املسامهات املالية اليت قُ      
   مليون دوالر؛١٠٠الذي حقق هدف جملس صندوق التكيف املتمثل يف تعبئة 

األطراف أن حتسن بيئاهتا التمكينية وأطرها السياساتية لتـسهيل          إىل   يطلب  -٦  
  تعبئة التمويل املتعلق بتغري املناخ وتوزيعه بفاعلية؛

طراف على احلفاظ على استمرارية تعبئة التمويـل         البلدان املتقدمة األ   حيث  -٧  
املتعلق بتغري املناخ من القطاع العام لتظل يف مستوى متزايد انطالقاً من فترة متويـل البدايـة              

 من  ٢٠٢٠ حبلول عام     بليون دوالر سنوياً   ١٠٠السريعة وفقاً اللتزامها املشترك هبدف تعبئة       
األطراف، مبا فيها املصادر البديلـة، يف إطـار         مصادر شىت، عامة وخاصة، ثنائية ومتعددة       
  إجراءات التخفيف اجملدية وشفافية التنفيذ؛

 البلدان املتقدمة األطراف إىل حتويل جزء كبري من األموال املتعلقـة            يدعو  -٨  
  بتغري املناخ إىل أنشطة التكيف؛

التكيف  بأن جزءاً كبرياً من التمويل اجلديد املتعدد األطراف اخلاص ب          يذكّر  -٩  
  ينبغي أن ميّر عرب الصندوق األخضر للمناخ؛

البلدان املتقدمة األطراف أن تعّد تقارير كل سنتني عـن آخـر             إىل   يطلب  -١٠  
 إىل  ٢٠١٤استراتيجياهتا وُنُهجها املتبعة لزيادة التمويل املتعلق بتغري املناخ يف الفترة من عـام              

 عن العناصر الكمية والنوعية ملسار يف هذا الصدد،         ، ُتضّمنها أي معلومات متاحة    ٢٠٢٠عام  
  :وُتدرج فيها ما يلي

إيضاح مستوى التمويل املتوقع تعبئته من مصادر خمتلفـة         معلومات لزيادة     )أ(  
  تغري املناخ؛ملواجهة 
  معلومات عن سياساهتا وبراجمها وأولوياهتا؛  )ب(  
  ؛ متويل إضايفالرامية إىل تعبئةمعلومات عن اإلجراءات واخلطط   )ج(  
معلومات عن الطريقة اليت حتقق هبا األطـراف التـوازن بـني التكيـف                )د(  

املعّرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة     احتياجات البلدان النامية    فيما يتصل ب  والتخفيف، خاصة   
  لتغري املناخ؛
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اسـتناداً إىل   ، وذلك   التمكينيةمعلومات عن التدابري املتخذة لتحسني بيئاهتا         )ه(  
  برنامج العمل املمدد املتعلق بالتمويل الطويل األجل؛ رير الرئيسني املتشاركني عنتق

 بتوافر التمويل، أن تنظر يف       إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل، رهناً      يطلب  -١١  
سياق إعداد تقييمها األول لفترة السنتني وعرضها العام لتدفقات التمويل املتعلق بتغري املناخ             

التعاريف التشغيلية للتمويل املتعلق بتغري املناخ، مبـا يف ذلـك           التقين اجلاري بشأن    يف العمل   
لتقييم الكيفية اليت ميكن    التمويل املعّبأ من القطاع اخلاص بواسطة تدخالت السلطات العاملية،          

تغري املناخ تلبية احتياجات التكيف والتخفيف بأعلى قدر من الفاعليـة،           املتعلق ب لتمويل  لهبا  
  إدراج النتائج يف تقريرها السنوي إىل مؤمتر األطراف؛و

 مواصلة مداوالت التمويل الطويل األجل ويطلب إىل األمانة أن تنظم           يقرر  -١٢  
تمويـل  الزيادة  وُنُهج  الدورات بشأن أمور منها استراتيجيات      فترة انعقاد   حلقات عمل أثناء    

التمكينيـة  اله، والتعاون على حتسني البيئات       أع ١٠املناخ املشار إليها يف الفقرة      املتعلق بتغري   
 إىل  ٢٠١٤من عـام    يف الفترة   احتياجات البلدان النامية إىل الدعم،      وودعم أنشطة التأهب،    

 حللقات العمل كي ينظر فيها مـؤمتر         ملخصاً  أن تعدّ  ويطلب إىل األمانة أيضاً   . ٢٠٢٠عام  
  ؛١٣ يف الفقرة يف احلوار الوزاري املشار إليهولُيسترشد هبا األطراف 
املتعلق بتغري  تمويل  ال عقد حوار وزاري رفيع املستوى كل سنتني عن          يقرر  -١٣  
حبلقات العمـل املـذكورة يف      فيه  سترشد  ، يُ ٢٠٢٠عام  إىل   ٢٠١٤عام  ابتداًء من   املناخ،  
ويطلب من جهة أخرى إىل رئاسة مـؤمتر        . ١٠ والتقارير املشار إليها يف الفقرة       ١٢ الفقرة

  .ن تلخص مداوالت احلواراألطراف أ

        


