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 مؤتمر األطراف
 الدورة الحادية والعشرون

 2015كانون األول/ديسمرب   11 -تشرين الثاين/نوفمرب  30باريس، 
 )ب( من جدول األعمال12البند 

 المسائل المتعلقة بالتمويل 
    تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل

 المعنية بالتمويلتقرير اللجنة الدائمة   
 

 مقترح من الرئيس  
 

 21-/م أ-مشروع المقرر   
 

 تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل  
 

 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 11و 4إىل املادتني  إذ يشري 
مــــــن  121و 120، والفقــــــرتني 16-/م  1مــــــن املقــــــرر  112إىل الفقــــــرة  وإذ يشــــــري  ي ــــــا   
 ،20-/م  6و 19-/م  7و 18-/م  5وكذلك إىل املقررات ، 17-/م  2 املقرر

بتقرير اللجنـة الداممـة املينيـة بالتمويـق املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف  مع التقدير يرحب -1 
 ؛(1)يف دورته احلادية واليشرين، ويأخذ علما  بالتوصيات الواردة فيه

إىل اللجنــة الداممــة املينيــة بالتمويــق مواصــلة تيميــم عملهــا مــع  يــع ا هــات  يطلــب -2 
 صاحبة املصلحة واهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية. 

_________________ 

 (1) FCCC/CP/2015/8  . 
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 ؛(2)2017-2016خطة عمق اللجنة الداممة املينية بالتمويق للفرتة  يؤيد -3 
إىل اللجنــة الداممــة املينيــة بالتمويــق، يف يــياة تنفيــذ خطــة عملهــا املتيلقــة  يطلــب -4 

بقياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقـ  منـه مبـا يتجـاوي تقيـيم تـدفقات التمويـق يف اـال املنـا  وعر ـها 
املــوجم لفــرتة الســنتني،  ن تواصــق اليمــق مــع اهليئــات املينيــة املنشــأة مبوجــب االتفاقيــة ومــع الوكــاالت 

 لثنامية واملتيددة األطراف واملؤيسات الدولية؛ا
ــــا للجنــــة الداممــــة  يرحــــب -5  بالتمويــــق امليــــ  بتيميــــم االتســــاة  املينيــــةباملنتــــدث الثال

يف  2015 يلول/يـــبتمرب  9و 8والتنســي  يف اــال التمويـــق املاصــ، للذابـــات، الــذ  ع قـــد يــوم  
 ديربان، جنوب  فريقيا؛ 

 دث الثالا للجنة الداممة املينية بالتمويق؛بتوصيات املنت حييط علما   -6 
عــن امتنانــه حل ومــة جنــوب  فريقيــا ومن مــة األةذيــة والمراعــة ل مــم املتحــدة  ييــرب -7 

 على ما قدمتاه من دعم إلجناح املنتدث الثالا؛
إىل اللجنـــة الداممـــة املينيـــة بالتمويــق  ن تقـــدم إىل مـــؤمتر األطـــراف يف دورتـــه  يطلــب -8 
 ( تقريرا  عن التقدم احملري يف تنفيذ خطة عملها؛ 2016شرين )تشرين الثاين/نوفمرب الثانية والي
الشـــرو  يف ايـــتيرا  مهـــام اللجنـــة الداممـــة املينيـــة بالتمويـــق املشـــار إليهـــا يف  يقـــرر -9 
 ، يف الدورة الثانية واليشرين ملؤمتر األطراف؛20-/م  6من املقرر  23الفقرة 

عيـــة للتنفيـــذ،  ن تيـــد يف دور ـــا انيامســـة واألربيـــني )تشــــرين إىل اهليئـــة الفر  يطلـــب -10 
ــــه يف الفقــــرة 2016الثــــاين/نوفمرب   عــــاله، علــــى  9(، مشــــرو  اختصاصــــات االيــــتيرا  املشــــار إلي

 دنــاه، كــ  ين ــر فيــه مــؤمتر األطــراف يف دورتــه  11 يــاس ورقــات امليلومــات املشــار إليهــا يف الفقــرة 
 الثانية واليشرين؛

إىل  ع ــاا اللجنــة الداممــة املينيــة بالتمويــق  ن يقــدموا  راا ــم بشــأن  ا  يطلــب  ي ــ -11 
األطــراف واملن مــات امليتمــدة  ويــدعواختصاصــات ايــتيرا  مهــام اللجنــة الداممــة املينيــة بالتمويــق 

، كــ  (3)2016 يلول/يــبتمرب  21بصــفة مراقــب إىل تقــده  رامهــا يف  ــذا الشــأن، يف موعــد  قصــاه 
  وييقة مسامق متنوعة؛جتمِّيها األمانة يف

إىل اللجنـــة الداممـــة املينيـــة بالتمويـــق مراعـــاة اإلر ـــادات املقدمـــة هلـــا  يطلـــب كـــذلك -12 
 يف املقررات األخرث ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطراف. 

 

_________________ 

 (2) FCCC/CP/2015/8 ، .املرف  اليا ر 

ينبذــــــــــــ  ل طــــــــــــراف  ن تقــــــــــــدم  راا ــــــــــــا عــــــــــــن طريــــــــــــ  بوابــــــــــــة املســــــــــــا ات علــــــــــــى الــــــــــــرابط الشــــــــــــب   التـــــــــــــا   (3) 
<http://www.unfccc.int/5900> وينبذـــ  للمن مـــات امليتمـــدة بصـــفة مراقبـــة  ن تريـــق مســـا ا ا بالربيـــد اإلل ـــرتوين .

 . <secretariat@unfccc.int>على الينوان التا  


