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 مؤتمر األطراف
 الدورة العشرون

 1014كانون األول/ديسمرب   11-1، ليما
  من جدول األعمال )أ(11 البند

 المسائل المتعلقة بالتمويل
 ويل الطويل األجل المتعلق بالمناخالتم

 المتعلق بالمناخ التمويل الطويل األجل  
 مقترح من الرئيس  
 10-/م أ-مشروع المقرر   

 المتعلق بالمناخ التمويل الطويل األجل  
 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 11و 4إىل املادتني  إذ يشري 
، 11-/م أ1من املقرر  101إىل  79من  والفقرات 4و 1إىل الفقرتني  وإذ يشري أيضا   

 11-/م أ4، واملقررررين 19-/م أ1مررن املقرررر  131إىل  111والفقرررات مررن  19-/م أ1وإىل املقرررر 
 ،17-/م أ3و
يالرربعررررات املربتررررد يرقرررردوتا إىل اللررررندو  األ ضررررر ل منررررا  يرحررررق يرقرررردير  -1 

ربعرات املقدمرة إىل درندو  أقرب الب ردان ولبم ية الرجديد السادسة ملوارد مرفر  البيةرة البامليرة ويالر
  منوا واللندو  اخلاص لرغري املنا  ودندو  الركيف؛
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يشرر ن الرمويررب  1014حب قررة البمررب املبقررودة ألنررا  الرردورة   عررام  حيرريع ع مررا   -1 
 ؛(1)عنتا األمانة الطويب األجب املرب   ياملنا  ويالرقرير املوجز الذي أعدته

قدمرررة كرررب سرررنرني الرررواردة حررر  اتمن مرررن الب ررردان املرقدمرررة يالرقرررارير  امل يرحرررق -3 
آ ر اسرتاتيجياهتا ونُرُتجتا املرببة لزيادة الرمويب املرب   يرغرري املنرا    الفررتة مرن  األطراف يش ن

، وحيررر  17-/م أ3مرررن املقررررر  10، ع رررو مرررو مرررا يررررد   الفقررررة 1010إىل عرررام  1014عرررام 
  تقدم يبد تقاريراا  ع و تقد م ت   الرقارير؛الب دان املرقدمة األطراف اليت مل

ياحلوار الوزاري األول رفيع املسروى  يش ن الرمويب املرب   ياملنرا   أيضا   يرحق -4 
، ويرط رررع إىل دررردور مررروجز ر اسرررة مرررؤمتر 17-/م أ3الرررذي يُبقرررد مررررة كرررب سرررنرني وفقرررا  ل مقررررر 

 األطراف عن مداوالت اذا احلوار؛
اخلرررراص يرقيرررريم  واسررررربرا  فرررررتة  1014ر تقريررررر عررررام درررردو  الحررررق يرقررررديري -5 

 ؛(1)السنرني لردفقات الرمويب املرب   ياملنا 
منتجيات اإليالغ عن املب ومات يش ن  10-/م أ-مبشروع املقرر  يع ع ما  حي -1 

 10-/م أ-ومشرررروع املقررررر  ،(3)املاليرررة مرررن جانرررق األطرررراف املدرجرررة   املرفررر  األول لالتفاقيرررة
 ؛(4)ال جنة الدا مة املبنية يالرمويب يش ن تقرير

 البامرة الب دان املرقدمة األطراف إىل حتويب جز  كبري مرن األمروال يدعو كذل  -9 
 ؛ املرب قة يرغري املنا  إىل أنشطة الركيف

ييةاهترررا الرمكينيررررة وأطرارررا السياسرررراتية إىل األطررررراف املضررر    حتسررررني  ط رررقي -1 
 ؛17-/م أ3، وفقا ل مقرر رغري املنا  وتوزيبه يفاع ية   يلرستيب تببةة الرمويب املرب

 ربترد،   سريا  تنفيرذ إجررا ات الر فيرفتي ن الب دان املرقدمة األطرراف  يقر -7 
م يررار دوالر   السررنة حب ررول  100 مب رر  ريترروف يالسررب  مبررا  إىل اهلادفررة وكفالررة يررفافية الرنفيررذ،

 ؛لر بية احرياجات الب دان النامية 1010 عام
الب ردان املرقدمرة األطرراف أن تبرزز،   سريا  إعرداد جولرترا املقب رة  إىل  يط ق -10 

مرررن الرقرررارير املدلرررة املقدمرررة كرررب سرررنرني الررروص االسررررتاتيجيات والرررنُرُت  املرببرررة لزيرررادة الرمويرررب 
، البنادرر الكميرة والنوعيرة املراحرة 1010إىل عرام  1011املرب   يرغري املنرا    الفررتة مرن عرام 

الرروص مسررار   اررذا اللرردد، مررع زيررادة الرتكيررز ع ررو يررفافية الررردفقات املاليررة وإمكانيررة الرنبررؤ 
 ؛ 17-/م أ3من املقرر  10هبا، عمال يالفقرة 

__________ 

(1) FCCC/CP/2014/3. 
(1) <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>. 
 .FCCC/SBSTA/2014/L.26لالطالع ع و نص مشروع املقرر، انظر الوليقة  (3)
 .FCCC/CP/2014/L.10لالطالع ع و نص مشروع املقرر، انظر الوليقة  (4)
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املقدمررة  وتقريرررا توليفيررا يشرر ن الرقررارير  إىل األمانررة أن تبررد اميبررا يط ررق أيضررا   -11 
د هبمرررا   ح قرررات البمرررب املبقرررودة يرررني كرررب سرررنرني املرب قرررة ياالسررررتاتيجيات والرررنت ، ليسرتيررر

 الدورات؛
إىل األمانة تنظريم ح قرات عمرب سرنوية   مرا يرني الردورات إىل كذل   يط ق -11 

، وإعداد تقرير موجز عن ح قات البمب ك  ينظر فيه كب سنة مرؤمتر األطرراف 1010غاية عام 
 واحلوار الوزاري رفيع املسروى يش ن الرمويب املرب   ياملنا ؛

 11أن تركز ح قات البمب املبقودة يني الدورات واملشرار إليترا   الفقررة  يقرر -13 
، ع ررو مسررا ب متويررب الركيررف واحرياجررات الرردعم املوجرره إىل 1011و 1015أعررال ،   عررام  

الب دان النامية األطراف والرباون ع و هتيةة ييةرات متكينيرة مبرز زة وتروفري الردعم ألنشرطة الر ارق، 
 ؛17-/م أ3من املقرر  11رة وفقا ل فق

يررردعو اهليةرررات املوايفررريبية   إطرررار االتفاقيرررة، ال سررريما ال جنرررة الدا مرررة املبنيرررة  -14 
يالرمويب، وجلنة الركيف، وال جنة الرنفيذية املبنية يالركنولوجيا، إىل أن تنظرر، عنرد االقرضرا ،   

، عنرررد تنفيرررذ 17-/م أ3ملقررررر مرررن ا 11مسرررا ب الرمويرررب الطويرررب األجرررب املشرررار إليترررا   الفقررررة 
، ياعربرررار ذلررر  إسرررتاما   ح قرررات البمرررب املبقرررودة يرررني 1011-1015 طرررع عم ترررا ل فررررتة 

 أعال . 11الدورات واملشار إليتا   الفقرة 
    


