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 تفاقية اإلطارية بشأناال
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الثامنة عشرةالدورة 
   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ - نوفمرب/ تشرين الثاين٢٦ الدوحة،

  من جدول األعمال املؤقت) ب(١١البند 
  املسائل املتعلقة بالتمويل

  نة الدائمةتقرير اللج

  اللجنة الدائمة املقدم إىل مؤمتر األطرافتقرير     

  موجز    
يتضمن هذا التقرير معلومات وتوصيات بشأن العمل الذي اضطلعت به اللجنـة              

، مبا يشمل االجتماع األول للجنة الذي عقد يف بانكوك بتايلند يف            ٢٠١٢الدائمة يف عام    
تماعها الثاين الذي عقد يف كيـب تـاون         ، واج ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٨ إىل   ٦الفترة من   

 قائمـة   ويتضمن التقرير أيضاً  . أكتوبر/ تشرين األول  ٦ إىل   ٤جبنوب أفريقيا يف الفترة من      
، والعناصر األولية   ٢٠١٥-٢٠١٣املرشحني لعضوية اللجنة، وبرنامج عمل اللجنة للفترة        

  .عملهاملنتدى اللجنة الدائمة، والصيغة املنقحة لتشكيلة اللجنة وطرائق 
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
يف  ، جلنة دائمـة   ١٦-م أ /١ املقرر  من ١١٢ الفقرة   مؤمتر األطراف، مبوجب  أنشأ    -١

 حتسني  من حيث دية مهامه املتعلقة باآللية املالية لالتفاقية        تأ يفإطار مؤمتر األطراف ملساعدته     
 وحشد املـوارد     املالية،  وترشيد اآللية  ،تغري املناخ مكافحة   متويل    يف تنفيذ  تنسيقالتساق و الا

  . عنه والتحقق منهواإلبالغ وقياس الدعم املقدم إىل البلدان النامية األطراف ،املالية
، ١٧-م أ /٢ من املقـرر     ١٢٠ابعة عشرة، مبوجب الفقرة     وقرر املؤمتر يف دورته الس      -٢

أن تقدم إليه اللجنة الدائمة، يف كل دورة عادية من دوراته، تقارير وتوصيات بشأن مجيـع                
  .جوانب عملها، لينظر فيها

 ،١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٢٣وعالوة على ذلك، طلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة           -٣
 من ذلك   ١٢١برنامج عمل على أساس األنشطة املبّينة يف الفقرة         إىل اللجنة الدائمة أن تضع      

  .املقرر، لتقدميه إىل مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة

  نطاق املذكرة  -باء  
تتضمن هذه املذكرة توصيات اللجنة الدائمة لينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورتـه               -٤

، مبا يشمل ٢٠١٢ب عمل اللجنة يف عام  عن معلومات بشأن مجيع جوانالثامنة عشرة، فضالً
سـبتمرب،  / أيلـول  ٨ إىل   ٦اجتماعها األول الذي عقد يف بانكوك بتايالند يف الفترة مـن            

 تـشرين   ٦ إىل   ٤واجتماعها الثاين الذي عقد يف كيب تاون جبنوب أفريقيا يف الفترة مـن              
  .٢٠١٥-٢٠١٣ برنامج عمل اللجنة للفترة وتتضمن املذكرة أيضاً. أكتوبر/األول

توصيات موجهة إىل مؤمتر األطراف ليتخذ بشأهنا اإلجراء املناسب يف دورتـه              -جيم  
  الثامنة عشرة

  : مبا يليلعل مؤمتر األطراف يود أن حييط علماً  -٥
باألعضاء الذين رشحتهم األطراف للعمل يف اللجنة الدائمة والذين تـرد             )أ(  

رئيسة للجنـة   ) أنتيغوا وبربودا (ان بالك لني    أمساؤهم يف املرفق األول، وبانتخاب السيدة دي      
  ؛ هلا خالل فترة الوالية األوىلنائباً) سويسرا(والسيد ستيفان شواغر 

  ، الوارد يف املرفق الثاين؛٢٠١٥-٢٠١٣بربنامج عمل اللجنة للفترة   )ب(  
  .بالعناصر األولية للمنتدى الواردة يف املرفق الثالث  )ج(  
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 مؤمتر األطراف الصيغة املنقحة لتشكيلة اللجنة وطرائـق         وتوصي اللجنة بأن يعتمد     -٦
  .عملها كما ترد يف املرفق الرابع

 بأن يوافق مؤمتر األطراف على أن يعمل رئيس اللجنة ونائبـه            وتوصي اللجنة أيضاً    -٧
  .٢٠١٣ من اجتماعها األول يف عام بصفة رئيسني متشاركني للجنة ابتداًء

خرباء، من   مدخالت   فت به اللجنة واملتعلق بتقدميها    وفيما يتصل بالنشاط الذي كل      -٨
الستعراضات ا  وتنفيذ إعدادسياق  وسائل منها االستعراضات والتقييمات املستقلة، يف       خالل  

  : اليت يضطلع هبا مؤمتر األطراف، توصي اللجنة مبا يليالدورية لآللية املالية
ة والثالثني يف اسـتعراض     أن تشرع اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابع         )أ(  

  ؛١٣-م أ/٦ و٤-م أ/٣هية املرفقة باملقررين  للمبادئ التوجياآللية املالية وفقاً
أن ُينظر يف إمكانية اضطالع اللجنة الدائمة بوضع مبادئ توجيهية إضـافةً              )ب(  

  أعاله؛) أ(٨إىل تلك املذكورة يف الفقرة 
ها يف االستعراض مقررات مؤمتر     أن تراعي اهليئة الفرعية للتنفيذ لدى شروع        )ج(  

األطراف وغريها من األمور اليت استجدت فيما يتصل بالتمويل يف إطار االتفاقية منذ انتـهاء   
  االستعراض الرابع؛

 إىل املبادئ   أن تنّسق اللجنة الدائمة االستعراض اخلامس لآللية املالية استناداً          )د(  
  ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته العشرين؛ لالتوجيهية املذكورة أعاله وأن تعد تقريراً

أن تتوىل اللجنة الدائمة تقدمي ما يستجد من معلومات بصورة دوريـة إىل               )ه(  
  . من دورهتا الثامنة والثالثنياهليئة الفرعية للتنفيذ ابتداًء

وفيما يتصل بالنشاط الذي كلفت به اللجنة الدائمة بشأن تزويد مـؤمتر األطـراف                -٩
  :جيهات إىل الكيانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية، توصي اللجنة بالتدابري التاليةمبشروع تو
، وهي سنة انتقالية فيما يتصل بتفعيل اللجنة الدائمة، تنظر          ٢٠١٢يف عام     )أ(  

اهليئة الفرعية للتنفيذ أثناء دورهتا السابعة والثالثني يف تقرير مرفق البيئة العاملية وتعّد مشروع              
  وجيهات لينظر فيها مؤمتر األطراف؛ت

، بالدور املتمثـل يف تزويـد   ٢٠١٣تضطلع اللجنة الدائمة، ابتداء من عام     )ب(  
من ) ج(١٢١ للفقرة   مؤمتر األطراف مبشروع توجيهات للكيانات التشغيلية لآللية املالية وفقاً        

 إىل  راف اسـتناداً  وتعد اللجنة مشروع التوجيهات املقدم إىل مؤمتر األط       . ١٧-م أ /٢املقرر  
أسس منها التقارير السنوية املقدمة من الكيانات التشغيلية وما تقدمة األطراف من آراء بشأن              
العناصر اليت يتعني مراعاهتا يف وضع التوجيهات اخلاصة بالكيانات التشغيلية، وذلك من أجل             

.  دوراته الالحقة  تقدمي توصية بشأن املشروع إىل مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة ويف           
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وميكن ملؤمتر األطراف أن يراعي مشروع التوجيهات السالف الذكر يف سياق إعداد مشروع             
  .مقرر يعتمده

 باملناقشات اليت أجرهتا اللجنة الدائمة بشأن       ولعل مؤمتر األطراف يود أن حييط علماً        -١٠
والصندوق األخـضر   الدور الذي ينبغي أن تضطلع به يف وضع ترتيبات بني مؤمتر األطراف             

وتظل اللجنة مستعدة لالضطالع بالدور الذي يسند إليها يف وضع هذه الترتيبـات،   . للمناخ
  .حسبما يقرره مؤمتر األطراف

 بشأن تغيري اسـم اللجنـة       وتوصي اللجنة الدائمة بأن يعتمد مؤمتر األطراف مقرراً         -١١
  ".اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل"الدائمة ليصبح 

  مداوالت االجتماعني األول والثاين للجنة الدائمة  -اًثاني  

  األعضاء ترشيح  -ألف  
 ترشـحهم    عـضواً  ٢٠  من ، وفق تشكيلتها وطرائق عملها،    تتألف اللجنة الدائمة    -١٢

األطراف وُتعرض أمساؤهم على مؤمتر األطراف للموافقة عليهم، وتكون لـديهم اخلـربات             
ت تغري املناخ والتنمية والتمويل، مع مراعاة احلاجة إىل         واملهارات الضرورية، ال سيما يف جماال     
 ويشغل األعضاء مناصبهم لفترة سـنتني،     .٧-م أ /٣٦حتقيق توازن بني اجلنسني وفقاً للمقرر       
  .وتتاح هلم إمكانية الترشح لفترة إضافية

 مجيع جمموعات   ، تلقت األمانة ترشيحات من    )١( على طلب من مؤمتر األطراف     وبناًء  -١٣
وترد قائمة املرشحني لعضوية اللجنة     . لة اللجنة الدائمة وطرائق عملها    يك لتش راف، وفقاً األط

  .يف املرفق األول

  انتخاب أعضاء املكتب  -باء  
 ٤الفقرة   (١٧-أ م/٢ لتشكيلة اللجنة الدائمة وطرائق عملها الواردة يف املقرر          وفقاً  -١٤

لسيدة بالك لني رئيسة للجنـة، والـسيد   ، انتخبت اللجنة بتوافق اآلراء ا     )من املرفق السادس  
واتفقت اللجنة على أن تتعاون الرئيسة ونائب الرئيس طـوال          . ٢٠١٢ هلا للعام    شواغر نائباً 

السنة فيما يتصل برئاسة اجتماعات اللجنة وبواجبات كل منهما لكفالة اتساق أعمال اللجنة             
  .خالل االجتماعات

__________ 

 .٥١، الفقرة FCCC/CP/2010/7الوثيقة  )١(
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  اجتماعات اللجنة الدائمة  -جيم  
 / أيلـول  ٨ إىل   ٦ االجتماع األول للجنة الدائمة يف بانكوك يف الفتـرة مـن             ُعقد  -١٥

وناقشت اللجنة مهامها وأنشطتها وطرائق عملها وروابطها مع اهليئة الفرعية          . ٢٠١٢ سبتمرب
وأفضى االجتماع إىل إعداد مـشروع      . للتنفيذ واهليئات املواضيعية األخرى يف إطار االتفاقية      

، وهو مشروع ستواصـل اللجنـة بلورتـه يف          ٢٠١٥-٢٠١٢ترة  برنامج عمل للجنة للف   
 عناصر متعلقة بطرائق عملها ستواصل النظر فيها يف         وصاغت اللجنة أيضاً  . اجتماعها الالحق 
  .اجتماعها الثاين

 تـشرين   ٦ إىل   ٤وُعقد االجتماع الثاين للجنة الدائمة يف كيب تاون يف الفترة من              -١٦
ف من االجتماع هو وضع الصيغة النهائية لربنامج عمـل          وكان اهلد . ٢٠١٢أكتوبر  /األول

اللجنة وإعداد توصيات لعرضها على مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة بشأن مـشروع          
. التوجيهات اخلاصة بالكيانات التشغيلية وُمدخالت االستعراض اخلـامس لآلليـة املاليـة           

. ٢٠١٣نتدى، الذي ختطط لتنظيمه يف عام        العناصر األولية املتعلقة بامل    وناقشت اللجنة أيضاً  
، ومشل ذلـك    ٢٠١٣وعالوة على ذلك، ناقشت اللجنة عناصر خطة عملها التشغيلية لعام           

  .مناقشة برجمة مهام ممكنة من شأهنا أن تتيح هلا الوفاء باملهام واألنشطة اليت كلفت هبا
ني االجتماعات خطة    عن ذلك، قررت اللجنة أن تتناول يف الفترة الفاصلة ب          وفضالً  -١٧

، وقررت أن تضطلع الرئيسة ونائب الرئيس يف تلك الفترة بأمور ٢٠١٣عملها التشغيلية لعام   
  :منها ما يلي

  التحضري ملنتدى اللجنة الدائمة؛  )أ(  
  وضع طرائق إضافية لعمل اللجنة الدائمة؛   )ب(  
  .٢٠١٣اخلطة التشغيلية للجنة الدائمة لعام   )ج(  

 يف جلسات عامة وأفرقـة      ٢٠١٢للجنة الدائمة يف اجتماعيها لعام      وجرت أعمال ا    -١٨
فرعية خصصت لوضع خمتلف عناصر برنامج عمل اللجنـة وتوصـياهتا احملالـة إىل مـؤمتر         

ودعت اللجنة املراقبني إىل اإلعراب عن وجهات نظرهم بشأن خمتلف املسائل اليت            . األطراف
  .بني املشاركة يف مداوالت األفرقة العاملة للمراقوأتاحت اللجنة أيضاً. ناقشتها اللجنة

  ٢٠١٢أعمال اللجنة الدائمة يف عام   -ثالثاً  

  ٢٠١٥-٢٠١٣وضع برنامج عمل اللجنة الدائمة للفترة   -ألف  
، وضعت اللجنة الدائمـة برنـامج عمـل         ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٢٣وفقاً للفقرة     -١٩

لك املقرر لعرضها على مـؤمتر األطـراف يف          من ذ  ١٢١إىل األنشطة املبّينة يف الفقرة       استناداً
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 إىل برنـامج    وتعّد اللجنة، استناداً  . ويرد برنامج العمل هذا يف املرفق الثاين      . دورته الثامنة عشرة  
  . اآلثار املتعلقة بامليزانية ستحدد يف إطارها أيضاًعملها، خطة عمل تشغيلية سنوية أكثر تفصيالً

  لجنة الدائمةاألعمال املتعلقة مبنتدى ال  -باء  
اتفق مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، على مهام وأنشطة اللجنة الدائمـة،               -٢٠
تنظيم منتدى لالتصال والتبادل املستمر للمعلومات فيما بني اهليئات والكيانـات           يشمل   مبا

  . واالتساقالروابطتغري املناخ من أجل تعزيز مكافحة املعنية بتمويل 
، اضطلعت اللجنة بأعمال تتعلق باستراتيجية منتدى اللجنة الدائمة،         ٢٠١٢ويف عام     -٢١

التصال والتبادل املستمر للمعلومات فيما بـني اهليئـات     وخلصت إىل قرار مؤداه أن إتاحة ا      
طريقة :  تتطلب تنظيم املنتدى من خالل طريقتني     تغري املناخ   مكافحة والكيانات املعنية بتمويل  

قائمة على أساس متواصـل     (وطريقة افتراضية   ) مرة يف السنة  (قائمة على احلضور الشخصي     
  .وترد العناصر األولية ملنتدى اللجنة الدائمة يف املرفق الثالث). ومستمر

  طرائق مشاركة املراقبني يف اجتماعات اللجنة الدائمة  -جيم  
ـ         -٢٢ ع قررت اللجنة الدائمة أن تفتح باب حضور اجتماعاهتا ملراقبني من األطراف ومجي

اجلهات املتمتعة بصفة مراقب لدى األمانة، مبا يف ذلك الكيانات التـشغيلية لآلليـة املاليـة            
املعنية مبجال املنـاخ،    ) املتعددة األطراف والثنائية واإلقليمية   (لالتفاقية، ومن كيانات التمويل     

لجنـة  واملنظمات املراقبة التابعة للقطاع اخلاص واجملتمع املدين، لتـشارك يف مـداوالت ال            
  .وحتضرها بصفة مراقب

  طرائق عمل اللجنة الدائمة  -دال  
اتفقت اللجنة الدائمة على أنه بإمكاهنا، يف مرحلة الحقة، مواصلة بلورة طرائقها من           -٢٣

  .أجل زيادة تسهيل عملها
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  املرفق األول

  األعضاء املرشحون للجنة الدائمة    

  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -١  
  )أستراليا(لسيد غريغوري أندروز ا

  )بلجيكا(السيد جوزيف بويس 
  )الدامنرك(نيكواليسن  - السيد إريك نايريا

  )االحتاد األورويب(ستيفان أغنه (السيد 
  )فنلندا(السيدة أويت هونكاتوكيا 

  )أملانيا(السيد أولف موسلينر 
  )اليابان(السيد تريوهيكو شينادا 

  )يجالنرو(السيد جيورغ بورستينغ 
  )سويسرا(السيد ستيفان شواغر 

  )الواليات املتحدة األمريكية(السيد بول بودنار 

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية  -٢  

  أفريقيا    
  )كينيا(السيد على داود حممد 
  )مايل(السيد حسني ألفا نافو 

  آسيا واحمليط اهلادئ    
  )باكستان(السيد سيد جمتىب حسني 

  )اململكة العربية السعودية(ن الشاذيل السيد أمي

  أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب    
  )نيكاراغوا(السيد بول هريبرت أكويست كيلي 

  )سورينام(السيد رميوند الندفيلد 
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  أقل البلدان منواً    
  )أوغندا(كاساجا  - السيدة إديث كاتيمي

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول    
  )غانا(او أبونغ بوادي السيد كييكييكو ي

  )الفلبني(السيدة برينارديتاس مولر 

  الدول اجلزرية الصغرية النامية    
  )أنتيغوا وبربودا(السيدة ديان بالك لني 



FCCC/CP/2012/4 

GE.12-63050 10 

  املرفق الثاين

  ٢٠١٥-٢٠١٣برنامج عمل اللجنة الدائمة للفترة     

  معلومات أساسية  -أوالً  
ى إنشاء جلنة دائمة ملساعدة املؤمتر      اتفق مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة عل         -١

ويف الدورة الـسابعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف،      . يف املسائل املتعلقة باآللية املالية لالتفاقية     
األطراف حتديد أدوار ومهام وتشكيلة وطرائق عمل اللجنة الدائمـة مـن خـالل               واصلت
لجنة الدائمة برنامج    من ذلك املقرر على أن تضع ال       ١٢٣ونصت الفقرة   . ١٧-م أ /٢ املقرر

  . إىل أنشطتها لعرضه على مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرةعمل استناداً
 ملهام اللجنة الدائمـة،      استعراضاً ٢٠١٥وملا كان مؤمتر األطراف سيجري يف عام          -٢

فربنامج العمل هذا يغطي أنشطة اللجنة يف الفترة املمتدة إىل حني إجـراء االسـتعراض، أي            
  .٢٠١٥-٢٠١٣ الفترة

  املهام واألنشطة اليت كلفت هبا اللجنة  -ثانياً  
ستساعد اللجنة الدائمة مؤمتر األطراف يف االضطالع مبهامه فيما يتصل باآللية املالية              -٣

 ١٧-م أ/٢ من املقرر ١٢١وتنص الفقرة . لالتفاقية من خالل املهام واألنشطة اليت كلفت هبا
  :اليةعلى أن تكلف اللجنة باملهام الت

  حتسني االتساق والتنسيق يف متويل مكافحة تغري املناخ؛  )أ(  
  ترشيد اآللية املالية؛  )ب(  
  تعبئة املوارد املالية؛  )ج(  
  .قياس الدعم املقدم إىل البلدان النامية األطراف واإلبالغ عنه والتحقق منه  )د(  

ضطلع اللجنة  على أن ت١٧-م أ/٢ من املقرر ١٢٢وعالوة على ذلك، نصت الفقرة   -٤
  .الدائمة بأية مهام أخرى قد يسندها إليها مؤمتر األطراف

 األنشطة اليت ستساعد اللجنة الدائمة من       ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٢١وحتدد الفقرة     -٥
  :خالهلا مؤمتَر األطراف يف االضطالع مبهامه فيما يتصل باآللية املالية، ومن بينها ما يلي
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لتبادل املستمر للمعلومات فيمـا بـني اهليئـات         تنظيم منتدى لالتصال وا     )أ(  
  واالتساق؛الروابط تغري املناخ من أجل تعزيز  مكافحةوالكيانات املعنية بتمويل

  مع اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئات املواضيعية لالتفاقية؛روابطاحملافظة على   )ب(  

 التابعة لآللية   تزويد مؤمتر األطراف مبشروع توجيهات للكيانات التشغيلية        )ج(  
املالية لالتفاقية، بغية حتسني اتساق هذه التوجيهات وطابعها العملي، مع مراعـاة التقـارير              

 السنوية للكيانات التشغيلية وكذلك التقارير املقدمة من األطراف؛

 الكيانات التشغيلية التابعة    االتساق بني  طريقة حتسني    بشأنتقدمي توصيات     )د(  
 لآللية املالية وفعاليتها وكفاءهتا؛

تقدمي مدخالت اخلرباء، بوسائل منها االستعراضات والتقييمات املـستقلة،           )ه(  
لالستناد إليها يف سياق إعداد االستعراضات الدورية لآللية املالية اليت جيريها مؤمتر األطراف             

 ويف تنفيذ تلك االستعراضات؛

تدفقات التمويل املتعلـق باملنـاخ، يـشمل        لإعداد تقييم عام كل سنتني        )و(  
مـصادر  مـن   معلومات عن التوازن اجلغرايف واملواضيعي هلذه التدفقات، مـع االسـتفادة            

املعلومات املتاحة، مبا فيها البالغات الوطنية وتقارير فترة السنتني املقدمة من البلدان األطراف             
لسواء، واملعلومات املدرجة يف السجل، واملعلومـات املقدمـة مـن            ا علىاملتقدمة والنامية   

ة من الكيانات التشغيلية لآلليـة املاليـة،        األطراف عن تقييمات احتياجاهتا، والتقارير املعدّ     
  .واملعلومات املتاحة من كيانات أخرى تقدم التمويل املتعلق بتغري املناخ

  ٢٠١٥-٢٠١٣برنامج عمل اللجنة الدائمة للفترة   -ثالثاً  
تقدم اللجنة الدائمة يف اجلدول الذي يرد يف الصفحات التاليـة برنـامج عملـها                 -٦

، الذي يتضمن أنشطة كلفت هبا وأنشطة إضافية ذات صلة مبهامها،           ٢٠١٥-٢٠١٣ للفترة
 إىل املهام واألنشطة اليت كلفت هبا اللجنة الدائمة والواردة أعاله، مع   وهو برنامج أعد استناداً   

  .٢٠١٢ة املناقشات اليت جرت خالل اجتماعات اللجنة لعام مراعا
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  ٢٠١٥-٢٠١٣جدول برنامج عمل اللجنة الدائمة للفترة 

  اإلطار الزمين  النتائج/احملصالت األنشطة
املقابلة اليت كلفت   ) املهام(املهمة  
  هبا اللجنة

        األنشطة اليت كلفت هبا اللجنة  -١
بـادل املـستمر    تنظيم منتدى لالتـصال والت      )أ(  

للمعلومات فيما بني اهليئات والكيانات املعنية بتمويل تغري        
 املناخ من أجل تعزيز الروابط واالتساق

منتـدى قـائم   : إنشاء منتدى يشمل شقني 
 على احلضور ومنتدى شبكي افتراضي

إقامة روابط وتقاسم املعلومـات بـصورة       
متواصلة مع اهليئات والكيانـات املعنيـة       

املناخ، سـواء مـن داخـل       بتمويل تغري   
 خارج االتفاقية أو

بدء تـشغيل   : ٢٠١٣منتصف عام   
 املنتدى االفتراضي
 إىل أواخـر    ٢٠١٣من منتصف عام    

عقد اجتمـاع املنتـدى     : نفس العام 
  القائم على احلضور

 يعقد االجتماع سنوياً

 مجيع املهام اليت كلفت هبا اللجنة

للتنفيـذ  احملافظة على روابط مع اهليئة الفرعية         )ب(  
  واهليئات املواضيعية لالتفاقية

تقدمي توصيات بشأن الـروابط إىل مـؤمتر        
إنشاء روابط مع اهليئة الفرعيـة      . األطراف
 للتنفيذ

حتسني االتساق والتنـسيق يف        ملؤمتر األطراف١٩الدورة 
تنفيذ متويـل مكافحـة تغـري       

  ترشيد اآللية املالية/املناخ
    عملية متواصلة  عية لالتفاقيةإنشاء روابط مع اهليئات املواضي  

تزويد مؤمتر األطراف مبـشروع توجيهـات         )ج(  
للكيانات التشغيلية التابعة لآللية املالية لالتفاقية، بغية حتسني        
اتساق هذه التوجيهات وطابعها العملـي، مـع مراعـاة          
التقارير السنوية للكيانات التشغيلية وكذلك التقارير املقدمة       

  من األطراف

حتسني االتساق والتنـسيق يف       فصاعدا١٩ًمن الدورة  مشروع توجيهات إىل مؤمتر األطرافتقدمي 
تنفيذ متويـل مكافحـة تغـري       

  ترشيد اآللية املالية/املناخ

 طريقة حتسني انـسجام     بشأنتقدمي توصيات     )د(  
 الكيانات التشغيلية التابعة لآللية املالية وفعاليتها وكفاءهتا

 األطراف، حسب   تقدمي توصيات إىل مؤمتر   
  االقتضاء

حتسني االتساق والتنـسيق يف       دورات مؤمتر األطراف
تنفيذ متويـل مكافحـة تغـري       

 ترشيد اآللية املالية/املناخ
تقدمي مـدخالت اخلـرباء، بوسـائل منـها           )ه(  

االستعراضات والتقييمات املستقلة، لالستناد إليها يف سياق       
ة اليت جيريها مؤمتر    إعداد االستعراضات الدورية لآللية املالي    
  األطراف ويف تنفيذ تلك االستعراضات

موافاة مؤمتر األطراف مبـدخالت خـرباء       
  تصب يف االستعراض اخلامس لآللية املالية

حتسني االتساق والتنـسيق يف        ملؤمتر األطراف٢٠الدورة 
تنفيذ متويـل مكافحـة تغـري       

  ترشيد اآللية املالية/املناخ

تقدمي التقييم األول لفترة السنتني يف الدورة       
 العشرين ملؤمتر األطراف

سنتني عـن تـدفقات     إعداد تقييم عام كل       )و(     ملؤمتر األطراف٢٠الدورة 
التمويل املتعلق باملناخ، ليشمل معلومـات عـن التـوازن         

البدء يف التقييم الثاين لفتـرة الـسنتني يف          اجلغرايف واملواضيعي هلذه التدفقات
 ٢٠١٥ عام

   إن أمكن٢٢يف الدورة 

القياس واإلبالغ والتحقق مـن     
الدعم املقدم إىل البلدان الناميـة    

  رافاألط
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  اإلطار الزمين  النتائج/احملصالت  املهام
      مهام اللجنة الدائمة  -٢

حتسني اتساق وتنسيق تنفيذ متويل مكافحة تغري املناخ، مبا يشمل التحلـيالت            
  وتقاسم املعلومات

   األطراف، حسب االقتضاءتوصيات تقدم إىل مؤمتر
  تقاسم املعلومات عن طريق املنتدى، حسب االقتضاء

 دورات مؤمتر األطراف، عملية متواصلة

  توصيات تقدم إىل مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء  ترشيد اآللية املالية، مبا يشمل التحليالت وتقاسم املعلومات
  تقاسم املعلومات عن طريق املنتدى، حسب االقتضاء

 ات مؤمتر األطراف، عملية متواصلةدور

  توصيات تقدم إىل مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء  تعبئة املوارد املالية، مبا يشمل التحليالت وتقاسم املعلومات
  تقاسم املعلومات عن طريق املنتدى، حسب االقتضاء

 دورات مؤمتر األطراف، عملية متواصلة

األطراف واإلبالغ عنه والتحقق منه، مبـا       قياس الدعم املقدم إىل البلدان النامية       
  يشمل التحليالت وتقاسم املعلومات

  توصيات تقدم إىل مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء
  تقاسم املعلومات عن طريق املنتدى، حسب االقتضاء

 دورات مؤمتر األطراف، عملية متواصلة

      املهام األخرى اليت يسندها مؤمتر األطراف إىل اللجنة  -٣

 - -  أية مهام أخرى ميكن أن يسندها مؤمتر األطراف إىل اللجنة الدائمة
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  املرفق الثالث

  العناصر األولية ملنتدى اللجنة الدائمة    

  معلومات أساسية  -أوالً  
اتفق مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة على مهام وأنشطة اللجنـة الدائمـة،                -١
دل املستمر للمعلومات فيما بني اهليئات والكيانـات        تنظيم منتدى لالتصال والتبا   يشمل   مبا

  . واالتساقالروابطتغري املناخ من أجل تعزيز  مكافحة املعنية بتمويل
وكان مؤمتر األطراف قد اتفق يف دورته األوىل على أنه، خارج إطار اآللية املاليـة،                 -٢

ا فيها األنـشطة املتـصلة      مب(ينبغي التماس وحفظ االتساق بني األنشطة املتصلة بتغري املناخ          
املضطلع هبا خارج إطار اآللية املالية والسياسات واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية           ) بالتمويل

  ).٢، الفقرة ١-م أ/١١املقرر (املتعلقة باألنشطة ذات الصلة اليت يقررها مؤمتر األطراف 

 واملواضيع واملسائل  أهداف املنتدى واجلهات اليت ُتتوخى مشاركتها فيه        -ثانياً  
  اليت تطرح يف إطاره 

  األهداف  -ألف  
مـن  ) أ(١٢١يتمثل اهلدف الرئيسي للمنتدى، وفق ما تنص عليه الفقرة            -٣

التصال والتبادل املستمر للمعلومات فيما بني اهليئات والكيانات        ، يف تيسري ا   ١٧-م أ /٢املقرر  
  . واالتساقلروابطا من أجل تعزيز ،تغري املناخ مكافحة املعنية بتمويل

 أن يكون آلية إلشراك اجلهات املناسبة من أصحاب املـصلحة     وميكن للمنتدى أيضاً    -٤
 .)١(يف تقدمي مدخالت وجيهة تصب يف املناقشات والتوصيات املتعلقة مبهام اللجنة الدائمة

  املشاركون  -باء  
لكيانـات   مع األهداف السالفة الذكر، يتـوخى أن تـشارك يف املنتـدى ا             متاشياً  -٥

بتمويل مكافحة  ) أو الذين ميكن أن يكونوا معنيني     (واملنظمات واملؤسسات واألفراد املعنيون     
__________ 

 .١٢١، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١(
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. تغري املناخ على حنو جمد وذي أمهية، سواء كانوا يعملون يف إطار االتفاقيـة أو خارجهـا                
ة وميكن أن يكون من بني املشاركني مهنيون معنيون بالتمويل يف جمال املناخ ممن لديهم خرب              

  .ذات صلة بامليدان

  املواضيع واملسائل املطروحة  -جيم  
سيتناول املنتدى مواضيع ومسائل تنسجم مع أهدافه وتدخل يف مهام اللجنة الدائمة              -٦

، أن تعيد النظـر يف املواضـيع        وجيوز للجنة، وفق ما تعتربه ضرورياً     . وتكون ذات صلة هبا   
  . ن باستمرار ذات صلة بأهداف املنتدى واللجنةواملسائل اليت يتناوهلا املنتدى لضمان أن تكو

  هيكل وتصميم املنتدى  -ثالثاً  
من أجل إتاحة االتصال والتبادل املستمر للمعلومات بني اهليئات والكيانات املعنيـة              -٧

طريقة تقوم على حـضور     : بتمويل مكافحة تغري املناخ، سُينظَّم املنتدى من خالل طريقتني        
وستـضطلع اللجنـة    . ى، وطريقة تقوم على الوسائل االفتراضية     شخصي الجتماعات املنتد  

  .بتنظيم املنتدى ووضع ترتيباته بدعم من األمانة
وجيوز للجنة الدائمة أن تدعو شركاء حمتملني إىل تقدمي دعم إضـايف إىل املنتـدى،           -٨

من وجيوز هلا النظر يف االضطالع بأنشطة مشتركة خاصة باملنتدى إىل جانب شركاء وغريهم 
  .أصحاب املصلحة

، تنظيم اجتماعات حتضريية علـى الـصعيد        ، حيثما يكون ذلك مفيداً    وميكن أيضاً   -٩
  .اإلقليمي

  اجتماعات املنتدى القائمة على حضور شخصي  -ألف  
 وجيوز عقدها باالقتران    ُتعقد اجتماعات املنتدى القائمة على حضور شخصي سنوياً         -١٠

 من ذلك قبل أو بعد نشاط من أنشطة متويل مكافحة تغري            مع اجتماع للجنة الدائمة، أو بدالً     
وترسل الدعوات إىل مجيع أصـحاب املـصلحة        .  لعملها املناخ تعتربه اللجنة الدائمة مناسباً    

 ، مبا يشمل املهنيني املعنـيني ميـدانياً       )وفق ما يرد أعاله   (املعنيني بتمويل مكافحة تغري املناخ      
 لـضمان مـشاركة     ي أن يكون حجم اجتماع املنتدى مناسباً      وينبغ. بالتمويل املتعلق باملناخ  

  . متنوعة متثل مجيع أصحاب املصلحة
ويف حالة عقد املنتدى قبل أو بعد نشاط آخر، ينبغي أن تكفـل اللجنـة الدائمـة                   -١١
  .يؤدي النشاط اآلخر إىل متييع أو حجب أمهية املواضيع واملسائل اليت يتناوهلا املنتدى أال
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جتماع املنتدى القائم على احلضور الشخصي أن ُيعقد يف شكل مناقشات           وميكن ال   -١٢
مائدة مستديرة حيضرها خرباء شىت وترتكز على تناول مسائل حمددة ذات أمهية بالنـسبة إىل               

وميكن أن ينطوي االجتماع على عدة مناقشات تعقد بصورة متزامنة، مبا أن . مواضيع املنتدى
نوا كلهم مهتمني جبميع املسائل اليت تناقش أو قد ال تكون           أصحاب املصلحة رمبا قد ال يكو     
  .لديهم كلهم اخلربة الالزمة لذلك

 أن يستخدم البث احلي     وميكن الجتماع املنتدى القائم على احلضور الشخصي أيضاً         -١٣
يف أعماله لتمكني أصحاب املصلحة ممن يتعذر عليهم احلضور من املشاركة عـرب الوسـائل               

كن أن يشمل ذلك إتاحة تفاعل أصحاب املصلحة مع مناقشات االجتماع من    ومي. االفتراضية
خالل الوسائل اإللكترونية، وإتاحة تقدمي أسئلة وتعليقات مـن خـالل أدوات التواصـل              

  .االجتماعي من قبيل تويتر وفيسبوك
وميكن إعداد تقرير يلخص حمصالت كل اجتماع من اجتماعات املنتدى ليعـرض              -١٤

وميكن للجنة الدائمة أن تنظر يف حمصالت املنتدى        . لدائمة بعد انتهاء االجتماع   على اللجنة ا  
يف سياق اضطالعها مبهامها األساسية، مثلما ميكن هلا النظر يف إدراج تلـك احملـصالت يف                

وميكن تسهيل االطالع على املواد املناسبة الـيت        . تقريرها السنوي املقدم إىل مؤمتر األطراف     
  . عن التقرير، من خالل حتميلها يف املوقع الشبكي للجنة الدائمةدى، فضالًتعرض خالل املنت

  املنتدى االفتراضي  -باء  
ُيقصد باملنتدى االفتراضي تقاسم املعلومات بني املشاركني على أسـاس مـستمر              -١٥

وسوف يتـيح ذلـك     . ومتواصل ومتعدد اآلفاق من خالل منرب ينشأ على شبكة اإلنترنت         
 للمعلومات بني مجيع أصحاب املصلحة املعنيني بتمويـل          متواصالً وتقامساًتفاعالت مستمرة   
  .مكافحة تغري املناخ

وسيشجع املشاركون، من خالل املنتدى االفتراضـي، علـى تقاسـم املعـارف               -١٦
واملعلومات اهلامة، مبا يف ذلك التحليالت التقنية والتقارير، مع غريهم من أصحاب املصلحة             

 لطرح األفكار وعـرض      سوقاً ن شأن املنتدى االفتراضي أن يشكّل أيضاً      وم. وأعضاء اللجنة 
املمارسات ميكن جلميع أصحاب املصلحة أن يعرضوا فيه ورقات أو وصالت تتعلق باألفكار             

وسيتيح ذلك جلميع أصحاب املصلحة تقاسم      . واملمارسات املرتبطة بالتمويل يف جمال املناخ     
افحة تغري املناخ، مبا يفضي إىل بلورة قاعـدة بيانـات           أفكارهم ومعلوماهتم بشأن متويل مك    

  .معرفية قّيمة تسهم يف تقاسم متواصل للمعلومات
 إمكانية إجراء واستضافة مناقشات عرب اإلنترنـت        وسيتيح املنتدى االفتراضي أيضاً     -١٧

ة ذات صلة بقضايا هتم اللجنة الدائمة وأصحاب املصلحة املعنيني من خالل منتديات إلكتروني            
وحلقات تدريبية شبكية وإسهامات عن طريق اإلنترنت، ومن خالل حتميـل تـسجيالت             
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وسيتوىل ميسر تنسيق هذه املناقشات لضمان أن تظل ذات أمهية . ديوية وغريها من الوسائليف
  .بالنسبة إىل مجيع أصحاب املصلحة

ة على أدوات   وميكن هلذه الطريقة االفتراضية أو اإللكترونية أن تعتمد بصورة واسع           -١٨
 التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغريها، ألن هذه األدوات قد تؤدي دوراً            

  . يف تعزيز الروابط بني أصحاب املصلحةقّيماً
 أن يتيح نشر االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عـن  وميكن للمنتدى االفتراضي أيضاً     -١٩

يغها إىل أصحاب املصلحة الذي يتعـذر علـيهم         اجتماعات املنتدى القائم على احلضور لتبل     
  .حضور االجتماعات شخصياً
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  املرفق الرابع

  الصيغة املنقحة لتشكيلة اللجنة الدائمة وطرائق عملها    
 ١٧-م أ/٢ترد خبط مائل التعديالت اليت ُيقترح إدخاهلا على املرفق السادس للمقرر : مالحظة

  :لنيتتألف اللجنة الدائمة من األعضاء التا  -١
  عشرة أعضاء من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛  )أ(  
عشرة أعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، منـهم              )ب(  

عضوان لكل من املنطقة األفريقية، ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ، ومنطقة أمريكـا الالتينيـة              
 صغرية نامية، وعضو واحد من طرف مـن أقـل           والكارييب، وعضو واحد من دولة جزرية     

  .البلدان منواً
وتتألف اللجنة الدائمة من أعضاء ترشحهم األطراف وُتعرض أمساؤهم على مـؤمتر              -٢

األطراف للموافقة عليهم، وتكون لديهم اخلـربات واملهـارات الـضرورية، ال سـيما يف               
 إىل حتقيق توازن بني اجلنسني وفقـاً        تغري املناخ والتنمية والتمويل، مع مراعاة احلاجة       جماالت
  .٧-م أ/٣٦للمقرر 

 الترشـح لفتـرات     وجيوز هلم ويشغل أعضاء اللجنة الدائمة مناصبهم لفترة سنتني          -٣
 فترة والية أعضاء اللجنة الدائمة احلاليني مباشرة قبل االجتماع األول            وتنتهي رمسياً  .إضافية

  .٢٠١٥للجنة يف عام 
 من بني أعضائها لفترة سنة لكـل        رئيسني متشاركني مة سنوياً   وتنتخب اللجنة الدائ    -٤

  لالتفاقيـة  واحد منهما، على أن يكون أحدمها عضواً من طرف غري مدرج يف املرفق األول             
 فترة والية الرئيسني    وتنتهي رمسياً .  لالتفاقية واآلخر عضواً من طرف مدرج يف املرفق األول       

   .٢٠١٤اشرة قبل االجتماع األول للجنة يف عام املتشاركني احلاليني للجنة الدائمة مب
ميكن فتح باب حضور اجتماعات اللجنة ملراقبني من األطراف ومجيع املنظمـات            و  -٥

ومـن  كيانات تشغيل اآللية املالية لالتفاقية،      املتمتعة بصفة مراقب لدى األمانة، مبا يف ذلك         
املعنية مبجال املنـاخ، واملنظمـات      ) ةاملتعددة األطراف والثنائية واإلقليمي   (كيانات التمويل   

، وذلك من أجل إتاحة      االتفاقية يف إطار املراقبة التابعة للقطاع اخلاص واجملتمع املدين املعتمدة        
  .املشاركة يف اجتماعات اللجنة وحضورها بصفة مراقب

  .وتستفيد اللجنة الدائمة من خربات إضافية حسبما تراه ضرورياً  -٦
دائمة مرتني يف السنة على األقل، أو أكثر عند الضرورة، ويعقـد            وجتتمع اللجنة ال    -٧

  .اجتماعها األول قبل الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ
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  . اللجنة الدائمة إىل استنتاجاهتا بتوافق اآلراءوختلص  -٨
  .وتقدم األمانة الدعم اإلداري الالزم لعمل اللجنة الدائمة  -٩

  .٢٠١٥ر األطراف مهام اللجنة الدائمة يف عام ويستعرض مؤمت  -١٠
  .وجيوز للجنة الدائمة مواصلة بلورة طرائقها مبا يتيح زيادة تيسري عملها  -١١

       


