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 مؤتمر األطراف
 والعشرون الثانية الدورة

  2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 
 )أ( من جدول األعمال10 البند

 بالتمويل المتعلقة المسائل
 بالمناخ المتعلق األجل الطويل التمويل

 بالمناخ المتعلق األجل الطويل التمويل  
 الرئيس من مقدم اقتراح  
 22-/م أ-ر المقر  مشروع  

 بالمناخ المتعلق األجل الطويل التمويل  
 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 11و 4إىل املادتني يشري  إذ 
، 16-/م أ1مين املقير   101إىل  97والفقيرا  مين  4و  2 الفقيرتني إىل كيلل  يشيري وإذ 
 18-/م أ4 ، واملقيير ا 17-/م أ2ميين املقيير   132إىل  126والفقييرا  ميين  17-/م أ1وإىل املقيير  

 ،21-أ /م5و 21-/م أ1و 20-/م أ5و 19-/م أ3و

تقييم فرتة السنتني والعير  العيام لتيدفقا  التموييت املتع ي   يالحظ مع التقدير -1 
سيييييما االسييييتنتاجا   ، اليييير أجرلييييا ال ئنيييية الدااميييية املعنييييية بالتمويييييت، وال2016 باملنيييياا لعييييام

الب يدان  ويربز زيادة تيدفقا  التموييت املتع ي  باملنياا مين، والتوصيا  الرايسية الر متخضت عنها
 ؛(1)املتقدمة األطراف إىل الب دان النامية األطراف

__________ 

 .املرف  الثاين، FCCC/CP/2016/8 انظر الوثيقة (1)

 FCCC/CP/2016/L.11 األمم املتحدة 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ

Distr.: Limited 

18 November 2016 

Arabic 

Original: English 



FCCC/CP/2016/L.11 

GE.16-20451 2 

بييالتقرير اليييلت قدمتييين الب ييدان املتقدمييية األطيييراف اسيييتئابة   يرحييم ميييع التقيييدير -2 
 ؛(2)، وحييط ع ما  باملع وما  الوا دة فين21-/م أ1من املقر   114ل فقرة 

صيو  ب يوا افيدف املتمثيت بالتقدم اللت أحرزتن الب دان املتقدمية األطيراف يرحم  -3 
 وحيي ، 16-/م أ1ل مقير   ، وفقيا  2020 حب يول عياما  م يا  دوال  سينوي 100يف التعاون ع ى تعبئة 

مواصييييي ة تجثييييييئ جهيييييود تعبئييييية التموييييييت املتع ييييي  باملنييييياا  قيقيييييا  ع يييييى الب يييييدان املتقدمييييية األطيييييراف 
 افدف؛ فلا

 سيييني بيئاليييا  أن تواصيييتاألطيييراف  بالتقيييدم ا يييرز وي  يييم إىلأيضيييا   يرحيييم -4 
وأطرهييا السياسيياتية لتسيييهيت تعبئيية التمويييت املتع يي  بتييييري املنيياا وتوزيعيين بفاع ييية، وفقيييا   التمجينييية
 ؛19-/م أ3ل مقر  
الب ييدان املتقدميية األطييراف ع ييى مواصيي ة جهودهييا الرامييية إىل توجييين جيي     حييي  -5 

م ييد نشي ة التجييئ وع يى السيع  إىل  قيي  كبري من األموال العامة املرصيودة لتييري املنياا أيو أ
 لتمويت التجيئ من أمهية؛ تس يما  مباوذل  توازن بني متويت التخفيئ ومتويت التجيئ، من ال

التقرييير املييوج  عيين ح قيية العمييت اليير عةقييد   ييالل دو ة  يالحييظ مييع التقييدير -6 
ع ييييى مسيييياات متويييييت  بشييييلن التمويييييت ال ويييييت األجييييت املتع يييي  باملنيييياا، واليييير  كيييي   2016 عييييام

التجييييئ، واحتياجيييا  اليييدعم املوجييين إىل الب يييدان الناميييية األطيييراف، والتعييياون ع يييى ليئييية بيئيييا  
 ؛(3)متجينية مع َّزة، وتقدمي الدعم ألنش ة التلهم

ال يادة الر طرأ  ع ى متويت التجيئ حي  انن ع يى النحيو ا يدد يف  يالحظ -7 
، وضيرو ة مواصي ة 2016 لتدفقا  التموييت املتع ي  باملنياا لعيامتقييم فرتة السنتني والعر  العام 

اجلهييود الرامييية إىل إحييداة زيييادة كبييرية يف متويييت التجيييئ، مييع تلكيييد ضييرو ة السييع  إىل  قييي  
األطيييراف  وييييدعوتيييوازن بيييني متوييييت إجيييرا ا  التجييييئ ومتوييييت إجيييرا ا  التخفييييئ، م ييييد مييين ال

تنتاجا  الرايسية املستخ صية مين ح قية العميت الير عةقيد  واملؤسسا  املعنية إىل النظر يف االس
 ي  : فيها ما أعاله، مبا 6 الل الدو ة املشا  إليها يف الفقرة 

أن عم يا  التيسري القة رية التوجيين لتقيييم احتياجيا  الب يدان الناميية يف  يال  )أ( 
 غىن عنها ل يادة متويت التجيئ؛ التجيئ ال
ا يييددة وطنييييا  والبالغيييا  املتع قييية بيييالتجيئ  جييين أن تشيييجت أن املسيييامها   ) ( 

 فرصة ساأة لدعم زيادة متويت التجيئ؛
 التجيئ؛ متويت  ال يف اخلاص الق اع دو  تع ي  مواص ة منبد  ال أنن )ج( 
__________ 

  :يف العنوان التايل  جن االطالع ع ين (2)
<http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/261_295_1312335541625875

61-Roadmap%20to%20the%20US$100bn%20%28UNFCCC%29.pdf>. 
(3) FCCC/CP/2016/5. 
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  يييديا ، يشيييجت زال ميييا التجيّيييئ إلجيييرا ا  اليييالزم التموييييت ع يييى احلصيييول نأ )د( 
 منوا ؛ الب دان وأقت النامية الصيرية جل  يةا ل دول بالنسبة سيما وال

 عم ييا  كفيا ة زييادة أجيت مين املنتئية املع وميا  نوعيية  سيني منبد  ال أنن )ه( 
 التجّيئ؛ إجرا ا  متويت تدفقا  تتبع  سني منها بوساات وذل  التخ يط،
الب يدان  أن تع ي  النظم الوطنية العامة إلدا ة التمويت حيظى بلمهية حيوية ليدعم )و( 

 يف إدا ة التمويت املتع   باملناا وتتّبع تدفقاتن و صده بفعالية؛
أن  قيييي  أقصيييى حيييد فجييين مييين الفعاليييية يف متوييييت إجيييرا ا  التجيّيييئ مهيييم   )ز( 

ِدة املوا د املالية ا دودة أكرب أثر فجن  ؛لجفالة أن  ة
ييبت حصييول  أيضييا   يالحييظ -8  الب ييدان النامييية التقييدم ا ييرز حيي  انن يف  سييني سة

ع ى التمويت، مؤكدا  كلل  يف الوقت ذاتن التحديا  الر تواجن الب دان الناميية يف هيلا الصيدد، 
األطيراف واملؤسسيا  املعنيية  كيلل  ويشيئعسيما الب دان الر تعاين مين قييود يف القيد ا ،  وال

ع ييى مواصيي ة العمييت يف هييلا الصييدد ميين أجييت  سييني فييرص احلصييول ع ييى التمويييت ميين طاافيية 
 واسعة من املصاد  العامة واخلاصة والثنااية واملتعددة األطراف؛

الوا دة ح  انن من الب دان املتقدمة األطراف عين  بتقا ير فرتة السنتني يرحم -9 
ثييية ل ييييادة التموييييت املتع ييي  بتييييري املنييياا يف الفيييرتة مييين عييياماسيييرتاتيئيالا و  إىل  2014 هنئهيييا ا دَّ

 ؛19-/م أ3من املقر   10وفقا  ل فقرة  2020 عام
جتميعييا   عييد  ، أن تة 20-/م أ5ميين املقيير   11إىل األمانيية، عمييال  بييالفقرة  ي  ييم -10 
أعياله مين أجيت االسرت ياد  يا يف  9الفقيرة  املشا  إليها يف تقا ير فرتة السنتنيعن  توليفيا   وتقريرا  

 ؛أدناه 12ح قا  العمت املعقودة  الل الدو تني املشا  إليهما يف الفقرة 
مين الب يدان الناميية األطيراف حي  انن تقا يرهيا األوىل  ا  ب يد 34بتقدمي  يرحم -11 

بعييد أن تقييدم تقا يرهييا  تفعييت ذليي  الب ييدان النامييية األطييراف اليير م ويييدعوة لفييرتة السيينتني ا دثّيي
، الير 17-/م أ2)أ( مين املقير  41ا دثة لفرتة السنتني يف أقر  وقيت فجين، مشيريا  إىل الفقيرة 
ة األوىل لفيييرتة السييينتني حب يييول كييييانون ثيييتييينل ع يييى أنييين ينبيييي  لمطيييراف أن تقييييدم تقا يرهيييا ا دّ 

 ؛2014األول/ديسمرب 
 2018و  2017أن تركيي  ح قييا  العمييت املعقييودة  ييالل دو   عييام   يقيير  -12 

ي ييي   يييدف زييييادة التموييييت املتع ييي  باملنييياا لصيييا  أنشييي ة  ع يييى اخليييربا  واليييد وة املسيييتفادة فيييا
 التخفيئ والتجيئ:

صييياغة االحتياجييا  ا ييددة يف إطييا  العم يييا  الق رييية التوجييين وجتسيييدها يف  أ() 
 املشا يع والربامج؛
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 دييييييد أدوا  السياسيييييا  والبيئيييييا  التمجينيييييية يف متوييييييت إجيييييرا ا  التخفييييييئ  ( ) 
 والتجيئ؛
 ؛تيسري سبت حمسنة ل حصول ع ى التمويت (ج) 
املشييييا   الييييدو تنيإىل األمانيييية أن تيييينظم ح قييييا  العمييييت املعقييييودة أثنييييا   ي  ييييم -13 

 ا مؤمتر األطراف؛أعاله، وأن تعد تقا ير موج ة عنها لج  ينظر فيه 12ا يف الفقرة مإليه
عمييت متوازنيية، بسييبت  إىل األمانيية أن تواصييت كفاليية عقييد ح قييا  أيضييا   ي  ييم -14 

منها دعوة اجلها  الفاع ة يف الق اعني العام واخلاص إىل حضو ها وت خيل مجيع ان ا  املعر  
 عنها يف ح قا  العمت ب ريقة عادلة ومتوازنة؛

أن يسرت ييد احلييوا  الييوزا ت الثاليي  الرفيييع املسييتوي بشييلن التمويييت املتع يي   يقيير  -15 
 بالتقيييا ير املتع قييية، 19-/م أ3ل مقييير   ا  عقيييده وفقييي امل ميييعباملنييياا اليييلت يعقيييد ميييرة كيييت سييينتني، 

بشلن التمويت ال ويت األجت املتع ي  باملنياا وبتقيييم  ت جما الدو تني قا  العمت املعقودة أثنا  حب
 ؛2018 نتني والعر  العام لتدفقا  التمويت املتع   بتيري املناا لعامفرتة الس
عييد، بييدعم ميين األمانيية، مييوج ا  ل حييوا  إىل  ااسيية مييؤمتر األطييراف أن تة  ي  ييم -16 

الييوزا ت الثاليي  الرفيييع املسييتوي بشييلن التمويييت املتع يي  باملنيياا الييلت يةعقييد مييرة كييت سيينتني، لجيي  
 ؛(2019 نوفمرب/تشرين الثاين تن اخلامسة والعشرين )ينظر فين مؤمتر األطراف يف دو 

 ،بشيييلن التموييييت املتع ييي  باملنييياا املسيييتوي الرفييييع الثييياين اليييوزا ت بييياحلوا  يرحيييم -17 
إىل صييييدو  مييييوج   ااسيييية مييييؤمتر األطييييراف عيييين  ويت  ييييع، 19-/م أ3الييييلت عةقييييد وفقييييا  ل مقيييير  

 .مداوال  هلا احلوا 
    


