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*1521730*  

 األطراف مؤتمر
 الدورة الحادية والعشرون

 2015كانون األول/ديسمرب   11 -تشرين الثاين/نوفمرب  30باريس، 
   من جدول األعمال )أ(12 البند

 المسائل المتعلقة بالتمويل
    التمويل الطويل األجل المتعلق بالمناخ

 المتعلق بالمناخ التمويل الطويل األجل  
 

 مقترح من الرئيس  
 

 21-/م أ-مشروع المقرر   
 

 المتعلق بالمناخ التمويل الطويل األجل  
 

 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 11و 4إىل املادتني  إذ يشري 
                  ، وإىل16-/م أ1مــــــــــــــن املقــــــــــــــرر  101-97و 4و 2 الفقــــــــــــــرا إىل  وإذ يشــــــــــــــري أي ــــــــــــــا   
              18-/م أ4واملقــــــــــــررا  ، 17-/م أ2مــــــــــــن املقــــــــــــرر  132-126والفقــــــــــــرا   17-/م أ1املقــــــــــــرر 

 ،20-/م أ5و 19-/م أ3و
وبالتقــدم الــحر أحراتــد الب ــدان  بتعهــدا  وإعانــا  املســا ا  يرحــم مــت التقــدير -1 

ب يـون دوالر أمرييـ   100قـدر  املتقدمة األطراف صوب حتقيق هـدف اششـد املشـملب ملب ـو  ـنور 
، مبــا ذ ذلــس املســا ا  املاليــة املقدمــة إىل ال ــندو  16-/م أ1، وفقــا  ل مقــرر 2020حب ــول عــام 
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ــــحر ي يــــد مــــن و ــــو   األخ ــــر ل منــــا  وصــــندو  أقــــ  الب ــــدان  ــــوا   وصــــندو  التييــــا، األمــــر ال
   ؛(1)2020إىل  2015تدفقا  األموال العامة فيما يتع ق باملنا  وإميانية التنبؤ هبا ذ الفملة من 

جـ   كبــري  الب ـدان املتقدمـة األطـراف ع ـا مواصـ ة جهودهـا الراميـة إىل توجيـد حيـ  -2 
بــني أف ــ  تــواان وإىل الســع  لتحقيــق  نشــ ة التييــاأ حنــومــن األمــوال العامــة املرصــودة لت ــري املنــا  

 تس يما  مبا لتموي  التييا من أ ية؛ التييا،متوي  متوي  التخفيا و 
بــالتقرير املــوج  عــن ح قــة العمــ  املعقــودة أيفنــا  الــدورة ذ  حيــيع ع مــا  مــت التقــدير -3 

 ؛(2)بشأن التموي  ال وي  األج  املتع ق باملنا  2015عام 
ن يركــ  اشــوار الــواارر الثــاين الرفيــت املســتوي بشــأن التمويــ  املتع ــق باملنــا ، أ يقــرر -4 

واحتياجـــا   ،مســـامت  متويـــ  التييـــا، ع ـــا 19-/م أ3الـــحر يدعقـــد مـــرة كـــ   ـــنتني وفقـــا  ل مقـــرر 
وتقــــدد الــــدعم  ،هتيئــــة بيئــــا  متيينيــــة معــــ  اة ع ــــاوالتعــــاون  ،الب ــــدان الناميــــة األطــــراف مــــن الــــدعم

وإىل  2016، وأن يســتند إىل تقريــر ح قــة العمــ  الــث  ــتدعقد أيفنــا  الــدورة ذ عــام مألنشــ ة التأهــ
ري ك   نتني لتدفقا  التموي  املتع ق باملنا ؛  عم ية التقييم واال تعراض الثانية الث ُتد

إىل رمتا ــــة مــــؤمتر األطــــراف أن تعــــد، بــــدعم مــــن األمانــــة، مــــوج ا  ل حــــوار  ي  ــــم -5 
املسـتوي بشـأن التمويـ  املتع ـق باملنـا ، الـحر يدعقـد مـرة كـ   ـنتني، ليـ  ين ـر الواارر الثـاين الرفيـت 

 (.2017فيد مؤمتر األطراف ذ دورتد الثالثة والعشرين )تشرين الثاين/نوفمرب 
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 (1) <http://newsroom.unfccc.int/financial-flows/list-of-recent-climate-funding-announcements/>. 
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