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 مؤتمر األطراف
 الثانية والعشرونالدورة 
 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 

 ه( من جدول األعمال)10البند 

 المسائل المتعلقة بالتمويل
 االستعراض السادس لآللية المالية

 االستعراض السادس لآللية المالية  
 اقتراح مقدم من الرئيس  
 22-/م أ-مشروع المقرر   

 االستعراض السادس لآللية المالية  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،16-/م أ2، و13-/م أ6، و12-/م أ2، و4-/م أ3إىل املقيييييييييييييييييييييير ا   إذ يشيييييييييييييييييييييير 

 ،21-/م أ1، و20-/م أ9، و19-/م أ8و
بيييان ارييياآلراة امللليييي املالليييي ينبميييت أن يوجيييد عمكليييا   دييييد ميييوا   ال لانيييا   وإذ يُقييير   

 الاشملكلي لآلللي املاللي،
السيييا آل لآللليييي املالليييي  أن يآلاميييد املبيييا ج الاوجلدليييي اعدايييي ل رييياآلراة يقييير  -1 

 الوا  ة يف املرفق؛
إىل الكجنيي الدامميي املآلنليي بالامويي  أن تقيدم، يف تقرير يا إىل اليدو ة الثالثيي  يطكب -2 

(، إرييداما  ااييرباا ااااييي باضريياآلراة 2017والآلشييرين ملييؤمتر األطييراف )تشييرين الثيياين/نوفمرب 
 اضراآلراَة يف  و تد الثالثي والآلشرين؛ السا آل لآلللي املاللي، كت ي م  مؤمتر األطراف

 FCCC/CP/2016/L.4 األمم املاحدة 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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واملنظمييا  الدوللييي األ يير   األطييراف واادييا  املآلامييدة بايي ي مرا ييب يييدعو -3 
لكلي لآلللييي واملنظمييا   يير اي ومليي املشييا كي يف أنشييطي ال لانيا  الاشييماادييا  املآلنليي املداميي و 

آ اا يا بشييان اضريياآلراة السييا آل لآلللييي  ،2017نلسييان/أبري   30املالليي إىل أن تقييدم، لكييول 
تنظيييير فلدييييا الكجنييييي الداممييييي املآلنلييييي دلييييي الييييوا  ة يف املرفييييق، كيييت إىل املبييييا ج الاوجل املالليييي ارييييانا ا  

 .(1)اضراآلراةلد  إعدا  إرداما  اارباا ااااي ببالاموي  

__________ 

. <http://www.unfccc.int/5900>ينبمت أن تقدم األطراف آ اا ا عن طريق بوابي املسيااا  يف اليرابا الايا    (1)
وينبميييت أن تررييي  ااديييا  املآلاميييدة باييي ي مرا يييب وااديييا  املآلنليييي األ ييير  مسيييااا ا بالربييييد ا ل ييي وين إىل 

 .<secretariat@unfccc.int>الآلنوان الاا   
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 المرفق

 المبادئ التوجيهية المحدثة لالستعراض السادس لآللية المالية  
 األهداف -ألف 

لآللليي   ليي، ت يون أ يداف اضرياآلراة السيا آلمين اضت ا 11مين امليا ة  4وفقيا  لك قيرة  -1
 املاللي عكى النحو الاا  

 اراآلراة املللي املاللي واختاذ الادابر املناربي بشان ما يكت  )أ( 
متر مين اضت ا ليي وا  ديا ا  املقدميي مين ميؤ  11وافق املللي مي  أك يام امليا ة تَ  '1'

 األطراف؛
 فآلاللي األنشطي اليت متوهلا املللي من أج  تن لذ اضت ا لي؛ '2'
تييوفر املييوا   املاللييي كميين  أو عكييى أريياآل تسييا كت، أل ييراة يف فآلاللييي املللييي  '3'

مندييييييا نقيييييي  الا نولوجلييييييا، ميييييين أجيييييي  تن لييييييذ  ييييييدف اضت ا لييييييي باضرييييييانا  إىل 
 ا  دا ا  املقدمي من مؤمتر األطراف؛

 3ن كلي  تيوفر امليوا   لكبكيدان النامليي األطيراف لوجيب ال قيرة فآلاللي امللليي مي '4'
 من اضت ا لي؛ 4من املا ة 

 فآلاللي طرامق الواول املااكي لكبكدان الناملي؛ '5'
ليييي  اتسييييا دا و  لييييي املاللييييي وت امكدييييا،اتسيييياك ال لانييييا  الاشييييملكلي لآللليييي   )ب( 

 ، بإجرااا  تشم  ما يكت  ر  ل راثما  والادفقا  املاللياملاا   األوت امكدا م  
  اريييي مايييا   و نيييوا  ووريييام  الامويييي  ذا  الايييكي، عكيييى النحيييو املبييي  يف  '1'

اليت مين ديا ا أن تسياعد البكيدان النامليي ، من اضت ا لي 11من املا ة  5ال قرة 
 رييلما ورييام  الاموييي  األطييراف عكييى ا رييدام يف دقلييق  ييدف اضت ا لييي، وض

 تطوير الا نولوجلا  اعكلي يف البكدان الناملي؛ مث   اضبا ا يي اليت تال  
   اري  و  املللي املاللي يف  ف  مساو  املوا  ؛ '2'
خُت ِّيي     الام لنلييي ي ييس اضريياثما  يف ت نولوجلييا  رييكلمي بل لييا  تقلييلم البل ييا '3'

مييين انبآلاايييا   يييائا  الدفل يييي ونقييي   يييذل الا نولوجليييا ، والبل يييا  الام لنليييي 
 تمر املناخ.دم  عكى لاآلسيس القد ة 
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 مصادر المعلومات -باء 
 إىل ماا   املآلكوما  الااللي  ،يف مجكي ما يساند إللد ،يساند اضراآلراة -2

املقييدم ا  دعم امليياليياملآلكومييا  املقدمييي ميين األطييراف بشييان  ا  ييا فلمييا  يي   )أ( 
 واملساكم وفقا  ملقر ا  مؤمتر األطراف؛

قدميي مين ميؤمتر األطيراف إىل ال لانيا  الاشيملكلي لآللليي املالسينويي ا  دا ا   )ب( 
 إ دا اتد؛املاللي فلما ياآلكق لواامي أنشطادا م  

الاقا ير السنويي املقدمي من الكجنيي الدامميي املآلنليي بالامويي  إىل ميؤمتر األطيراف  )ج( 
 بل  تقللما  في ا  من الداممي الكجني آلد  ا واملآلكوما  الاقنلي ذا  الاكي اليت تُ  ا،عن أنشطاد

 ؛مناديا  الكجني الدامميلاموي  املاآلكق باملناخ وناامج السنا  والآلرة الآلام لادفقا  ا
 إىل ميؤمتر األطيراف عين أنشيطادمرفق البل ي الآلامللي املقدمي من  ي ير السنوياالاق ) ( 

دوك أ ييي  البكيييدان  يييوا  بواييي د كلانيييا  تشيييملكلا  لآللليييي املالليييي، ليييا يف ذلييين املآلكوميييا  املاآلكقيييي باييين
السلاريا  واملآلكوميا ، ذا  الايكي، الييت والاندوك اااص لامير املنياخ، و ير ذلين مين وايامق 

 ؛رفقيآلد  ا امل
 الاقا ير الوا  ة من م اب الاقللم املساق  ملرفق البل ي الآلامللي؛ )ه( 
األطيراف عين لاندوك األ ضر لكمنياخ إىل ميؤمتر املقدمي من االاقا ير السنويي  )و( 

السلارييا  واملآلكومييا ، ذا  مين واييامق  تشييملكلا  لآللليي املاللييي، و يير ذليين أنشيطاد بوايي د كلانييا  
 الاكي، اليت يآلد  ا الاندوك؛

جمكس اندوك الا لي  إىل ميؤمتر األطيراف الآلامي  بواي د املقدمي من  ير ااقال )ئ( 
اراآلراضيييييا  ونايييييامج  لوتيييييو(،)مؤمتر/اجاميييييار أطيييييراف ك اجاميييييار األطيييييراف يف بروتوكيييييول كلوتيييييو

 اندوك الا ل ؛
الناييييامج والاقييييا ير الييييوا  ة ميييين عمكلييييا  األمييييم املاحييييدة، ومؤرسييييا  الاموييييي   )ح( 

الثناملييي واملاآلييد ة األطييراف ذا  الاييكي، و ر ييا ميين املنظمييا  اي وملييي الدوللييي واملنظمييا   يير 
 املناخ؛باي وملي املآلنلي بالاموي  املاآلكق 

ا  الاكي بشان ما يقدمد القطار اااص من متوي  وميا يقيوم بيد مين الاقا ير ذ )ط( 
 اراثما  يف جمال األنشطي املاآلكقي بامر املناخ؛

 ا األمانييي بنيياا  عكييى طكييب مييؤمتر األطييراف، الو  ييا  والاقييا ير الاقنلييي اليييت تآلييد   )ي( 
 ت ا لي؛باضكالاجا  املاللي لكبكدان الناملي األطراف لوجب اض واليت هلا اكي
املآلكومييييا  الييييوا  ة يف الب  ييييا  الوطنليييييي ل طييييراف يف اضت ا لييييي، وتقللميييييا   )ك( 

 وبرامج الآلم  الوطنلي لكا ل ؛ ،الا نولوجلا مناضكالاجا  
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 تقا ير ككقا  الآلم  اليت تآلقد أاناا الدو ا  بشان الاموي  الطوي  األج ؛ )ل( 
املاقدميي األطيراف عين أكيدرت اري اتلجلا ا الاقا ير املقدمي ك  رنا  مين البكيدان  )م( 

، ليا يف ذلين 2020إىل عيام  2014ونُيُدجدا املابآليي لسييا ة الامويي  املاآلكيق باملنياخ يف ال ي ة مين عيام 
 أي مآلكوما  مااكي عن الآلناار ال ملي والنوعلي ملسا  يف  ذا الاد ؛

ايييرباا اضراشيييا ي املآليييب فرييييق اايييرباا املآليييب با ييي  البكيييدان  يييوا  وفرييييق ا تقيييا ير )ن( 
 بالب  ا  الوطنلي املقدمي من األطراف  ر املد جي يف املرفق األول ل ت ا لي.

 المعايير -جيم 
 قلَّم فآلاللي املللي املاللي لراعاة ما يكت اُ ر -3

 القرا  يف اهلل ا  الاشملكلي لآلللي املاللي؛ان  د افلي عمكلا   )أ( 
 املآلنلي؛ مساو  مشا كي اادا  )ب( 
 ج املراعلي لكمنظو  اانساين؛مد  مسااي املللي املاللي يف الندُ  )ج( 
ليا يف ذلين مد  ك ايي األموال املقدمي ل نشطي يف البكدان النامليي األطيراف،  ) ( 

 ؛ارفداوتو لادا ومآلدل  اياول عكلدااكن األموال و وإم انلي الانبؤ باملشا ي   لد الادل ي، 
يف اليييدو ة  ال لانيييا  الاشيييملكلي لآللليييي املالليييي وك اا يييا وأ امدييياارييياجابي ميييد   )ه( 

 ؛املشا ي /الربامجياآلكق بإجرااا  املوافقي عكى  فلما
امليييييوا   املقدميييييي إىل البكيييييدان النامليييييي األطيييييراف، ليييييا يف ذلييييين الامويييييي   كجيييييم )و( 

رييي، فضي   عين النايامج أل راة املسياعدة الاقنليي ومشيا ي  اضرياثما ، وآلليا  امل اايا  القط
 واملاا  اليت كققادا املوا   املقدمي؛

وِنسبد، واريا دام األ وا  املالليي  كجم الاموي  املآلبَّا وطرامق الاموي  املش ك )ئ( 
 عند اض اضاا؛

 مد  مسااي املوا   املقدمي يف دقلق أ داف اضت ا لي؛ )ح( 
 مولي يف البكدان الناملي األطراف؛ارادامي الربامج واملشا ي  والآلمكلا  امل )ط( 
 مد  مسااي املللي املاللي يف إمساك البكدان بسمام الربامج واملشا ي . )ي( 

    


