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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة الثامنة عشرة

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧ إىلنوفمرب / تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 
   من جدول األعمال) ب(١١البند  

   املسائل املتعلقة بالتمويل
  للجنة الدائمةاتقرير 

  قرير اللجنة الدائمة ت    

  مقترح مقّدم من الرئيس    

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

  قرير اللجنة الدائمةت    
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،١١ و٤ىل املادتني  إإذ يشري  
أن تقـدم   الذي تقرَّر فيـه      ،١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٢٠ إىل الفقرة    أيضاً يشريوإذ    

 ئمة، يف كل دورة عادية من دورات مؤمتر األطراف، تقارير وتوصيات إىل املؤمتر            اللجنة الدا 
  بشأن مجيع جوانب عملها، لينظر فيها املؤمتر، 

 ،١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٢٥-١٢٠بتفعيل اللجنة الدائمة وفقاً للفقرات      يرحب    -١  
  وبالتقدم الذي أحرزته اللجنة الدائمة؛
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املعقودين رير اللجنة الدائمة عن نتائج اجتماعيها        بتق  مع التقدير  حييط علماً   -٢  
، ٢٠١٥-٢٠١٣إعداد طرائق عملها، وبرنامج عملها للفترة       يف ذلك   ، مبا   )١(٢٠١٢ يف عام 

الذي يشمل تنظيم منتدى اللجنة الدائمة، وتوصياهتا املتعلقة بإرشاد كيانات تشغيل اآلليـة             
  املالية لالتفاقية؛

، ٢٠١٥-٢٠١٣تدى اللجنة الدائمـة للفتـرة        على برنامج عمل من    يوافق  -٣  
  الوارد يف املرفق الثاين لتقرير اللجنة الدائمة؛

 بعمل منتدى اللجنة الدائمة ويشجع اللجنة الدائمة علـى تـسهيل            يرحب  -٤  
  مشاركة القطاع اخلاص واملؤسسات املالية واألوساط األكادميية يف املنتدى؛

معلومات عن املنتـدى يف تقريرهـا إىل        أن تقدم   إىل اللجنة الدائمة    يطلب    -٥  
  مؤمتر األطراف؛

 التشكيلة املنقحة للجنة الدائمة وطرائق عملها، مثلما ترد يف املرفـق            يعتمد  -٦  
  الرابع لتقرير اللجنة الدائمة؛

 أن يعمل رئيس اللجنة الدائمة ونائبه كرئيسني متـشاركني للجنـة            يقرر  -٧  
  ؛٢٠١٣ للجنة الدائمة يف عام من االجتماع األولاً الدائمة، اعتبار

 باملسامهات املالية املقدمة من االحتاد األورويب وحكومـة النـرويج          يرحب  -٨  
  لدعم عمل اللجنة الدائمة؛

   تغيري اسم اللجنة الدائمة ليصبح اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل؛يقرر  -٩  
، ٢٠١٤مايو  /أيارالدول األطراف املتقدمة إىل موافاة األمانة، حبلول        يدعو    -١٠  

  مبعلومات عن املنهجيات والنظم املناسبة املستخدمة لقياس وتعقب التمويل املتعلق باملناخ؛
 إىل اللجنة الدائمة أن تنظر يف طرق تعزيز منهجيات اإلبالغ عـن             يطلب  -١١  

  ملالية؛التمويل املتعلق باملناخ، عند إعداد التقييم األول لفترة السنتني والعرض العام للتدفقات ا
إىل اللجنة الدائمة أن تنظر يف اإلرشادات املقدمة إىل اللجنة الدائمة           يطلب    -١٢  

  .يف املقررات األخرى ملؤمتر األطراف

        

__________ 
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