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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
  الدورة التاسعة عشرة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢- ١١وارسو، 
   من جدول األعمال)و(١١ البند

   املتعلقة بالتمويلاملسائل
  االستعراض اخلامس لآللية املالية

  ستعراض اخلامس لآللية املاليةاال    

  مقترح من الرئيس    

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     

  االستعراض اخلامس لآللية املالية    
  إن مؤمتر األطراف،  
  ،١٧-م أ/٢و ،١٦-م أ/٢، و١٣-م أ/٦، و١٢-م أ/٢و، ٤-م أ/٣ إىل املقررات إذ يشري  
  ،١٨-م أ/٨ املقرريضع يف اعتباره وإذ   
بادئ التوجيهية احملدثة الذي قدمته اللجنة الدائمة املعنيـة      مبشروع امل  يرحب  -١  

   ؛)١(بالتمويل، بالصيغة الواردة يف تقريرها إىل مؤمتر األطراف
   الواردة يف مرفق هذا املقرر؛املبادئ التوجيهية احملدثةاعتماد يقرر   -٢  
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يف رباء   إىل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل مواصلة تقدمي إسهامات اخل         يطلب  -٣  
االستعراض اخلامس لآللية املالية، كيما يستكمل مؤمتر األطـراف االسـتعراض يف دورتـه             

  ).٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(العشرين 
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  املرفق

  لالستعراض اخلامس لآللية املالية املبادئ التوجيهية احملدثة    

  األهداف  -ألف  
اف االستعراض اخلامس لآللية     من االتفاقية، تكون أهد    ١١ من املادة    ٤وفقاً للفقرة     -١

  :املالية على النحو التايل
  :ة فيما خيص ما يلي واختاذ التدابري املناسباستعراض اآللية املالية  )أ(  

 من االتفاقية واإلرشادات املقدمة مـن       ١١مدى توافقها مع أحكام املادة       '١'
  مؤمتر األطراف؛

  ة؛تنفيذ االتفاقيمن أجل مدى فعالية األنشطة اليت متوهلا  '٢'
توفري املوارد املالية كمنحة أو علـى أسـاس تـساهلي،           مدى فعاليتها يف     '٣'

 نقل التكنولوجيا، من أجل تنفيذ هدف االتفاقية باالستناد إىل        ألغراض منها   
  اإلرشادات املقدمة من مؤمتر األطراف؛

 من  ٣األطراف مبوجب الفقرة    النامية  توفري املوارد للبلدان    مدى فعاليتها يف     '٤'
   االتفاقية؛ من٤املادة 

  النامية؛بالنسبة للبلدان مدى فعالية طرائق الوصول  '٥'
مـع املـصادر    وتكاملها  اتساق اآللية املالية    حتسني  دراسة كيفية     )ب(    
  :مبا يف ذلكلالستثمارات والتدفقات املالية، األخرى 

دراسة مصادر وقنوات ووسائل التمويل ذات الصلة، على النحو املـبني يف             '١'
النامية  من االتفاقية واليت من شأهنا أن تساعد البلدان     ١١ادة   من امل  ٥الفقرة  

اإلسهام يف حتقيق هدف االتفاقية، وال سيما وسائل التمويل         على  األطراف  
  االبتكارية، مثل تطوير التكنولوجيات احمللية يف البلدان النامية؛

  دراسة دور اآللية املالية يف رفع مستوى املوارد؛ '٢'
الـيت   ينية حلفز االستثمار يف التكنولوجيات السليمة بيئياًتقييم البيئات التمك  '٣'

البيئـات  ، و  ونقل هذه التكنولوجيات   ف من انبعاثات غازات الدفيئة    خفُِّت
  .لتعزيز القدرة على التكيف مع تغري املناخالتمكينية 
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  مصادر املعلومات  -باء  
  :لتاليةيستند االستعراض من بني ما يستند إليه إىل مصادر املعلومات ا  -٢

فيما خيص دعم اآللية املاليـة      املعلومات املقدمة من األطراف بشأن جتارهبا         )أ (  
   ملقررات مؤمتر األطراف؛املقدم واملستلم وفقاً

االستعراضات السنوية اليت جيريها مؤمتر األطراف بشأن مدى توافق أنشطة            )ب(  
  اآللية املالية مع اإلرشادات اليت يقدمها؛

لسنوي للجنة الدائمة املعنية بالتمويل املقدم إىل مـؤمتر األطـراف           التقرير ا   )ج(  
  ؛اللجنة الدائمة املعنية بالتمويلاملتعلقة بذات الصلة املعلومات بشأن أنشطتها وغريه من وثائق 

إىل مؤمتر األطراف عن أنـشطته      املقدم  رفق البيئة العاملية    التقرير السنوي مل    )د(  
ية املالية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بصندوق أقل البلدان منـواً            لآللتشغيلياً  بوصفه كياناً   

تغري املناخ، وغري ذلك من وثائق مرفـق البيئـة العامليـة ذات الـصلة               لوالصندوق اخلاص   
   واملعلومات؛اتبالسياس

  ؛رفق البيئة العامليةملالتقارير الواردة من مكتب التقييم املستقل   ) ه(  
م إىل مؤمتر األطراف عـن      املقدَّاألخضر للمناخ   لصندوق  لالتقرير السنوي     )و(  

السياسات العامة واملعلومات ذات    لآللية املالية وغريه من وثائق      تشغيلياً  أنشطته بوصفه كياناً    
  األخضر للمناخ؛صندوق الصلة الصادرة عن ال

مـل بوصـفه    مؤمتر األطراف العا  تقرير جملس صندوق التكيف املقدم إىل         )ز (  
  نتائج االستعراض األويل لصندوق التكيف؛و اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو

النتائج والتقارير الواردة من عمليات األمم املتحدة، ومؤسسات التمويـل            )ح(  
الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة، وغريها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري            

  تغري املناخ؛ببالتمويل املتعلق ة احلكومية املعني
التقارير ذات الصلة بشأن ما يقدمه القطاع اخلاص من متويل وما يقوم بـه                )ط(  

  من استثمار يف جمال األنشطة املتعلقة بتغري املناخ؛
 على طلب مؤمتر األطراف،     الورقات التقنية والتقارير اليت أعدهتا األمانة بناءً        )ي(  

  األطراف مبوجب االتفاقية؛ النامية ت املالية للبلدان واليت تتصل باالحتياجا
املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية لألطراف يف االتفاقية، وتقييمـات            )ك(  

   العمل الوطنية للتكيف؛االحتياجات إىل التكنولوجيا وبرامج
املتقدمـة  املعلومات املتعلقة بتمويل البداية السريعة املقدم مـن البلـدان             )ل(  
  ، وغريها من املعلومات املتعلقة بتمويل البداية السريعة؛األطراف
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  ؛ربنامج عمل التمويل طويل األجلالتقارير املتعلقة ب  )م(  
التقرير املتعلق حبلقات العمل الـيت عقـدها برنـامج العمـل مبوجـب                )ن(  
  هنج السياسة العامة واحلوافز اإلجيابية؛عن  ١٧-م أ/٢، و١٦-م أ/١ املقررين

تقريرا فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعـين             )س(  
  .بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  املعايري  -جيم  
  :سوف تقيَّم فعالية اآللية املالية مبراعاة ما يلي  -٣

  اهليئات التشغيلية لآللية املالية؛شفافية عمليات اختاذ القرار يف   )أ(  
  مستوى مشاركة اجلهات املعنية؛  )ب(  
  مدى مسامهة اآللية املالية يف النهج املراعية للمنظور اجلنساين؛  )ج(  
، وإمكانية  النامية األطراف مدى كفاية األموال املقدمة لألنشطة يف البلدان          )د(  

  وقت املناسب؛التنبؤ هبا وإمكانية احلصول عليها وصرفها يف ال
مدى استجابة وكفاءة دورة مشاريع مرفق البيئة العاملية وإجراءاته املعجلة،            ) ه(  

  مبا يف ذلك استراتيجيته التشغيلية، من حيث صلتها بتغري املناخ؛
األطراف، مبـا يف ذلـك التمويـل    النامية كمية املوارد املقدمة إىل البلدان     )و(  

 عن النتائج  االستثمار، وآليات املخصصات القطرية، فضالً  ألغراض املساعدة التقنية ومشاريع   
  واآلثار اليت حققتها املوارد املقدمة؛

   وطرائق التمويل املشترك يف حال وجوده؛أ التمويل املعبَّحجم  )ز(  
  مدى مسامهة املوارد املقدمة يف حتقيق أهداف االتفاقية؛  )ح(  
  األطراف؛النامية مولة يف البلدان استدامة الربامج واملشاريع والعمليات امل  )ط(  
  .مدى مسامهة اآللية املالية يف إمساك البلدان بزمام الربامج واملشاريع  )ي(  

        


