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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الخامسة واألربعون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
 من جدول األعمال 13 البند

 اختصاصات استعراض مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل

 اختصاصات استعراض مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل  
 الرئيس من مقترح استنتاجات مشروع  

ألربعني، وقد باشرت استعراض مهاا  أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة وا 
، مبشارو  اع ارر 20-أ  /6مان اع ارر  23اللجنة الدائماة اععنياة بالتمويامل اعشاار اليهاا يف الف ار  

 التايل كي ينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثانية والعشرين:

 22-م أ/- المقرر مشروع  
 األطراف، مؤمتر ان 
ساااااااااااااايما اىل  وال ،21-أ  /1، و21-أ  /6، و20-أ  /6اىل اع ااااااااااااااررات  اذ يشاااااااااااااار 
 منه، 63 الف ر 

اختصاصاات اساتعراض مهاا  اللجناة الدائماة اععنياة بالتمويامل الااوارد  يف  يعتماد -1 
 اعرفق؛

الثانيااة والعشاارين بت رياار اللجنااة الدائمااة اععنيااة بالتموياامل اىل الاادور   حياايع علمااا   -2 
 ؛(1)خاصة مبُرف ه السابعو  ،عؤمتر األطراف

__________ 

(1) FCCC/CP/2016/8. 

 FCCC/SBI/2016/L.40 األمم اعتحد  

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ

Distr.: Limited 

12 November 2016 

Arabic 

Original: English 



FCCC/SBI/2016/L.40 

GE.16-20030 2 

أعضاااا اللجنااة الدائمااة اععنيااة بالتموياامل واألطااراف واهليئااات اعنشاا   مبوجاا   ياادعو -3 
اللجنااة الدائمااة  الااذي يتناااول سااتعراضالاىل ت اادآ ارائهاام يف ااخلااارجيني اعصاالحة أصااحا  االتفاقيااة و 

، 2017اذار/مااار  9حبلااول وذلاا  اععنيااة بالتموياامل باالسااتناد اىل االختصاصااات الااوارد  يف اعرفااق، 
 ؛(2)(2017لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة واألربعني )أيار/مايو 

اىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة واألربعاني، أن تبادأ العمامل  يطل  -4 
صات الوارد  يف اعرفق، واضعة  على استعراض مها  اللجنة الدائمة اععنية بالتمويمل وف ا  لالختصا

 أعاله؛ 3اعشار اليها يف الف ر   اآلراايف اعتبارها 
اىل األمانة أن تعّد ورقة ت نية عن استعراض اللجناة الدائماة اععنياة  يطل  أيضا   -5 

بالتمويمل، وف ا  لالختصاصات الوارد  يف اعرفق، واضعة  يف اعتبارهاا ماداوالت واساتنتاجات اهليئاة 
أعاااله، لكاي تنظاار  3عياة للتنفياذ يف دورهتااا السادساة واألربعاني واآلراا اعشااار اليهاا يف الف ار  الفر 

 (؛2017فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة واألربعني )تشرين الثاين/نوفمرب 
 واألربعاني، الساابعة دورهتا يف ،فرُغت أن للتنفيذ الفرعية اهليئة اىل كذل  يطل  -6 
مبشرو  م رر يف هاذا الشا ن  كي توصي  للجنة الدائمة اععنية بالتمويملا استعراض على عملهامن 

 (.2017لينظر فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته الثالثة والعشرين )تشرين الثاين/نوفمرب 

__________ 

 <http://www.unfccc.int/5900>: طريااق بوابااة الورقااات علااى هااذا اعوقااعينبغااي لرطااراف أن ت ااد  ارااهااا عاان  (2)
: بالربيااد اكلكااعوين علااى العنااوان التااايل مالحظاااهتلغاارهم ماان أصااحا  اعصاالحة أن يرساالوا مو  نيللمااراقب وينبغااي

<secretariat@unfccc.int>. 
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 المرفق

 اختصاصات استعراض مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل  
 الغرض -ألف 

اللجناة  غرض من استعراض اللجنة الدائمة اععنية بالتمويمل يف اساتعراض مهاا يتلخص ال -1
 توخيا  للغايات التالية:

 توطيد عممل اللجنة الدائمة اععنية بالتمويمل، حس  االقتضاا؛ أ( ) 
 لزياد  الكفاا  والفعالية؛اذا كانت مثة فرص ساحنة  تبنين ما  ( ) 
أنشطة اللجنة الدائماة وطرائاق عملهاا يف االضاطال   أثراعال  األطراف مبدى  ج( ) 

 ؛21-  أ/1ر من اع ر  63بواليتها يف خدمة اتفاق باريس متاشيا  مع الف ر  
 كاالستعراض الساد  لآللية اعالية.  ،مراعا  عمليات االستعراض اععابطة د( ) 

 النطاق -باء 
ن يف تنفيااذ واليااة اللجنااة حااا اآل الااذي ق ااق ت ااد السااوف يشااممل نطاااق االسااتعراض  -2

ال ياااا  مسااااعد  ماااؤمتر األطاااراف يف بغياااة اعساااتفاد  مااان ذلااا   الدائماااة اععنياااة بالتمويااامل والااادرو   
 غي أن يكون االستعراض:، ينبهذا السياق ويف باآللية اعالية. يتعلق فيماهامه مب

 مستندا  اىل والية اللجنة الدائمة ومهامها احلالية؛ أ( ) 
 مسعشدا  بالعممل يف جمال التمويمل اعتعلق باعناخ الذي تنجزه كيانات أخرى؛  ( ) 
اجناااع عماامل اللجنااة الدائمااة وعاان كيفيااة  قااد تشااو عاان أي ثغاارات  ا  ستكشاافم ج( ) 
 معاجلتها.

 وينبغي لالستعراض أن يتناول العناصر التالية: -3
د  رنشااطة اعسااان  لة و هامهااا األساسااايعاللجنااة الدائماااة  فعالياااة أداات ياايم ماادى  )أ( 

 غاره مان اع اررات ذات الصالة، ويف 17-  أ/2 اليها مبوج  واليتها على النحو اعباني يف اع ارر
 مان حيان نوااهاا اعلموساة وكيا الدائماة هذا الصدد، التمعنن يف اكجناعات السااب ة للجناة  ويف
 االستفاد  منها؛ تتم

اعهاااا  اعساااند  حالياااا  اىل اللجناااة الدائماااة ادراك احتماااال ضااارور  اعااااد  توجياااه  ) ( 
 ضرور  اعاد  ترتي  أولوياهتا؛ أو اععنية بالتمويمل
فيهااا مشاااركة أعضااائها،  مبااا اذا كاناات طرائااق عماامل اللجنااة الدائمااة، مااا ت ياايم )ج( 

 بالنسبة لالضطال  مبهامها؛ ال أ  تفي بالغرض
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 نوعية النواتج؛ ()د 
   مبوج  االتفاقية؛الصالت مع اهليئات اعنش  )ه( 
 العالقات مع أصحا  اعصلحة اخلارجيني. )و( 

 مصادر المعلومات -جيم 
 يستند اليه، اىل مصادر اععلومات التالية: ما يستند االستعراض، يف مجلة -4

أعضاااا اللجنااة الدائمااة وماان األطااراف واهليئااات اعنشاا   مبوجاا  االتفاقيااة،  اراا )أ( 
 فضال  عن أصحا  اعصلحة اخلارجيني اعشاركني يف أنشطة اللجنة الدائمة؛

سااايما منهاااا اعرفاااق الساااابع  وال الت اااارير السااانوية الاااا ت ااادمها اللجناااة الدائماااة، ) ( 
 ؛(3)22 بت ريرها اىل مؤمتر األطراف يف دورته

 م ررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، اعتعل ة باللجنة الدائمة اععنية بالتمويمل؛ )ج( 
النواتج الا قادمتها اللجناة الدائماة مان قبيامل ت يايم فاع  السانتني والعارض العاا   )د( 

 لتدف ات التمويمل اعتعلق باعناخ؛
 هتا وفعاليتها؛تحسني كفااتعل ة بت رير الت ييم الذايت للجنة والتوصيات اع )ه( 
 من هذا اع رر. 5مع الف ر   شيا  االورقة الت نية الا يتعني أن تعدها األمانة مت )و( 

 المعايير -دال 
 يلي: ما يضع االستعراض يف االعتبار أمورا  منها -5

 فعالية وكفاا  اللجنة الدائمة يف اجناع مهامها؛ )أ( 
 شفافية عمليات صنع ال رار فيها؛ ) ( 
 ؛ة هذه اعشاركةستوى مشاركة أصحا  اعصلحة وطبيعم )ج( 
يف ذلاا   مبااا تضاايفه تلاا  النااواتج ماان قيمااة، ومااا ة نااواتج اللجنااة الدائمااةنوعياا )د( 

مااؤمتر األطااراف وأصااحا  اعصالحة اخلااارجيني، وأاصااة كياا  أرشاادت توصااياهُتا  تلّ يهاا ماان ق باامل
 أعمال  مؤمتر األطراف ومّكنتها من الت د ؛

 نواتج اللجنة الدائمة يف الوقت اعطلو .ت دآ  )ه( 
    

__________ 

(3) FCCC/CP/2016/8. 


