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 مؤتمر األطراف
 الدورة العشرون

 2112كانون األول/ديسمرب  12-1، ليما
 من جدول األعمال )ب(12 البند

  المسائل المتعلقة بالتمويل
 رير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويلتق

 تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل  
 مقترح من الرئيس  
 02-/م أ-مشروع المقرر   

 تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل  
 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية،  11و 2املادتني إىل  إذ يشري 
 121، الفقرتران 11-/م أ2، واملقرر  112، الفقرر  11-/م أ1إىل املقرر  يشري أيضاً وإذ  

 ،11-/م أ1و 11-/م أ5وكذلك إىل املقر ين  ؛121و
 ؛(1)بتقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل يرحب، وينوّه مع التقدير، -1 
مبررا تلرر  بررن اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل مررن  ررفا ية وانفتررا  اً يرحررب أيضرر -2 

 عملها؛ يف
 ؛(2)2115خطة عمل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل لعام  ديؤي -3 
__________ 

(1) FCCC/CP/2014/5. 

(2) FCCC/CP/2014/5.املر ق الثامن ، 
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للمسرااا  املاليررة املقدمررة مرن حبومررا  بلجيبررا و ويسرررا  يعررب عررن تقررديره -2 
والنرويج واليابان ومن االتاد األو ويب لردعم تنفيرذ برنرامج عمرل اللجنرة الدائمرة املعنيرة بالتمويرل، 

 ؛122، الفقر  11-/م أ2باملقر   ويذّكر
اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل زياد  تعزيز تواصلها مع مجيع اجلها   يدعو -5 

 ذا  املصلحة املعنية وهيئا  االتفاقية؛
بالتقرررردم الرررذه أحرزتررررن اللجنرررة الدائمررررة املعنيرررة بالتمويررررل حيررر  أ رررر   يرحرررب -1 

 بنجا ؛ 2112خ لعام التقييم والعرض العام الثنائي السنوا  لتد قا  التمويل املتعلق باملنا 
برررالتقرير عرررن التقيررريم والعررررض العرررام الثنرررائي السرررنوا   مرررع التقرررديراً حيررريل علمررر -1 

 ؛(3)2112لتد قا  التمويل املتعلق باملناخ لعام 
مبررروجز وتوصررريا  اً اهليئرررا  املعنيرررة يف إطرررا  االتفاقيرررة إىل ا حاطرررة علمررر يررردعو -1 

يررل يرريم والعرررض العررام الثنررائي السررنوا  لتررد قا  التمو اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل بشرر ن التق
 ؛(2)2112املتعلق باملناخ لعام 

إىل اهليئررا  التقنيررة املعنيررة النلررر يف التوصرريا  الرروا د  يف تقريررر التقيرريم  يطلررب -1 
يف  ريا  مرداوال ا  2112والعرض العام الثنائي السنوا  لتد قا  التمويرل املتعلرق باملنراخ لعرام 

 املتعلقة بتمويل أنشطة مبا حة تغري املناخ؛اجلا ية 
إىل اللجنرررة الدائمرررة املعنيرررة بالتمويرررل أن تنلرررر، يف  ررريا  عملهرررا اً يطلرررب أيضررر -11 

اجلرررا ه بشررر ن تقيررريم الررردعم وا برررمن عنرررن والتحقرررق منرررن، وبغيرررة التوصرررية بالتحسرررينا  املمبرررن 
تاجا  وتوصريا  التقيريم الثنرائي إدخاهلا على منهجيرا  ا برمن عرن املعلومرا  املاليرة، يف ا رتن

السنوا  الروا د  يف تقريرهرا السرنوه املزمرع تقدىلرن إىل مرؤمتر األطرراف للنلرر  يرن يف دو ترن ا اديرة 
 (؛2115كانون األول/ديسمرب   -والعشرين )تشرين الثاين/نو مرب 

إىل اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل أن تعمررد، يف  رريا  عملهررا  يطلررب كررذلك -11 
يف ذلك ما تعلق منن بإعداد التقييم والعرض العام الثنائي السنوا  لتد قا  التمويرل  مبا جلا ه،ا

املتعلرررق باملنررراخ، إىل زيررراد  ا تبشررراف  ررربل تسرررني عملهرررا بشررر ن تقيررريم الررردعم وا برررمن عنرررن 
املروا د  والتحقق منن، وذلك باال تناد إىل أ ضل املعلوما  املتاحة عن تعبئة  ىت املوا د، مبرا  يهرا

 اخلاصة والبديلة، من خمل التدابري ا بومية؛
اللجنررررة الدائمررررة املعنيررررة بالتمويررررل أن تررررد  ، يف تقريرهررررا إىل مررررؤمتر  إىليطلررررب  -12 

، 2115 األطراف يف دو تن ا ادية والعشرين، معلوما  عن التقردم ارررز يف تنفيرذ خطرة عملهرا لعرام

__________ 

(3) <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/ 
application/pdf/2014_biennial_assessment_and_overview_of_climate_finance_flows_report_web.pdf>. 

(2) FCCC/CP/2014/5.املر ق الثاين ، 
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ملقررر  عررن منهجيررا  ا بررمن عررن املعلومررا  املاليررة مررن مشرررو  ا 1-2مراعيررًة يف ذلررك الفقرررا  
 ؛(5)جة يف املر ق األول لمتفاقيةمن جانب األطراف املد  

التمويرل  حشردعرن  2112اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل لعام مبنتدى  يرحب -13 
 ؛(1)يف جمال التبيف

 ؛(1)2112لعام  ة املعنية بالتمويلاللجنة الدائممنتدى بتقرير اً حييل علم -12 
بالتقرررردم ا اصررررل يف عمررررل اللجنررررة الدائمررررة املعنيررررة  مررررع التقررررديراً حيرررريل علمرررر -15 

 ؛(1)ذلك نُرُهج السيا ا  املختلفة بالتمويل بش ن مس لة متويل الغابا ، مراعية يف
إىل عقررررد اللجنررررة الدائمررررة املعنيررررة بالتمويررررل منتررررداها الثالرررر ، املقررررر  يف  يتطلررررع -11 

 ؛(1)املتعلقة بتمويل الغابا   ريكز على املسائل ، والذه2115 عام
يف املسرااة مرع مجيرع اً اللجنة الدائمة املعنيرة بالتمويرل علرى املضري قردم يشجع -11 

األطررراف املعنيررة العاملررة يف جمررال الغابررا  يف ا عررداد للمنترردى، وذلررك لضررمان حصررول مشررا كة 
 وا عة يف هذا املنتدى؛

ملعنيررة بالتمويررل إىل أن تنلررر، يف  رريا  منتررداها بشرر ن اللجنررة الدائمررة ا يرردعو -11 
املسرائل املتعلقرة بتمويررل الغابرا ، يف مجلرة أمررو  منهرا املقرر ا  املتعلقررة باألنشرطة املشرا  إليهررا يف 

 ،  ضرررمً 11-/م أ12و 11-/م أ2و 11-/م أ1، ويف املقرررر ا  11، الفقرررر  11-/م أ1 املقرررر 
 ؛11-/م أ15و 11-/م أ1عن املقر ين 
 11التوصرريا  عررن تقرردد إ  ررادا  إىل كيانررا  التشررغيل، الرروا د  يف الفقررر   يؤيررد -11 

 ؛(11)من تقرير اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل إىل مؤمتر األطراف
إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل تقدد املشو   عن مس لة وترري  تقردد  يطلب -21 

 مؤمتر األطراف بذلك يف دو تن ا ادية والعشرين؛ا   ادا  إىل اآللية املالية وإبمن 
با  رهاما  الرق قرردمتها كرل مرن اللجنررة التنفيذيرة املعنيرة بالتبنولوجيررا  يرحرب -21 

اللجنرررة الدائمرررة املعنيرررة بالتمويرررل لت خرررذها يف اعتبا هرررا يف  ررريا  إعرررداد وجلنرررة التبيّرررف يف عمرررل 
 لتشغيل؛عناصر مشرو  ا   ادا  الق تقدمها إىل كيانا  ا

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2014/L.26لمطم  على نص مشرو  املقق، انلر الوثيقة  (5)
(1) <http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_ mechanism/standing_committee/items/8138.php>. 
(1) <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/ 

standing_committee/application/pdf/2nd_scf_forum_for_web.pdf>. 

 .11، الفقر  11-/م أ1املقر   (1)

 .21، الفقر  11-/م أ1املقر   (1)

(11) FCCC/CP/2014/5. 
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إىل اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل النلررر يف املسررائل املتعلقررة باحتمررال  يطلررب -22 
بني صرندو  التبيّرف واملؤ سرا  األخررى القائمرة يف  وقو  ِصم  وعمقا  مؤ سية مستقبمً 

 إطا  االتفاقية؛
ف ، مراجعرة وارائ11، املر رق السراد ، الفقرر  11-/م أ2للمقرر  اً ، و قيقر  -23 

اللجنررة الدائمررة املعنيررة بالتمويررل يف ةضررون مهلررة ال تتجرراوز موعررد الرردو   الثالثررة والعشرررين ملررؤمتر 
 (؛2111كانون األول/ديسمرب   -األطراف )تشرين الثاين/نو مرب 

إىل اللجنرررة الدائمرررة املعنيرررة بالتمويرررل مراعرررا  ا   رررادا  املقدمرررة هلرررا يف  يطلرررب -22 
 مقر ا  أخرى ملؤمتر األطراف.

    


