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 1اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيُّر المناخ وآثاره  :١٣الهدف 
تنفيذ ما تعّهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر المناخ :  أ-١٣ الغاية

من جميع المصادر لتلبية احتياجات   2020دوالر سنويًا بحلول عام  مليار    100من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره  
البلدان النامية، في سياق إجراءات تخفيفية مجدية وشفافية في التنفيذ، وجعل الصندوق األخضر للمناخ في حالة تشغيل  

 كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب وقت ممكن
المبالغ المقدمة والمجمعة سنويًا بدوالرات الواليات المتحدة  في ما يتعلق باستمرار الهدف الجماعي الحالي  :  ١- أ-١٣ المؤشر

 2025بليون دوالر الى غاية عام  100المتعلق بتعبئة األموال للوفاء بالتزام توفير 

 
 المعلومات المؤسسية 

 المنظمة الراعية: 
 المناخ( األمم المتحدة بشأن تغّير المناخ )األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير 

 

 تعاريف المفاهيم و ال

 التعريف:
في سياق تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ )االتفاقية(، طلب مؤتمر األطراف في االتفاقية من اللجنة  

بالمناخ، ليشمل معلومات  ق  الدائمة المعنية بالتمويل )اللجنة الدائمة( إعداد تقييم عام كل سنتين عن تدفقات التمويل المتعلّ 
البالغات الوطنية   فيها  المتاحة، بما  المعلومات  التدفقات، مع االستفادة بمصادر  لهذه  التوازن الجغرافي والمواضيعي  عن 

 ة من البلدان األطراف. وال توّفر االتفاقية تعريفًا مّتفقًا عليه بشأن العناصر الواجب احتسابها في موتقارير فترة السنتين المقدّ 
مليار دوالر. وتشير البيانات الواردة من األمانة العامة لالتفاقية   100إطار تقييم التقّدم الُمحرز نحو الوفاء بالتزام توفير مبلغ  

م إلى البلدان النامية األطراف، وذلك استنادًا إلى المعلومات التي أبلغت عنها إلى الدعم المالي المخصص للمناخ والمقدّ 
نه ال ينبغي تفسير هذه البيانات على أنها مؤشر لقياس أي المرفق األول في تقاريرها لفترة السنتين. غير  األطراف المدرجة ف

 مليار دوالر.  100التقّدم المحرز نحو تحقيق هدف التعبئة الجماعية المتمثل في االلتزام بتوفير مبلغ 
 

م إلى البلدان  المساعدة الالزمة لمؤتمر األطراف في قياس الدعم المقدّ ومن المهام التي تضطلع بها اللجنة الدائمة هي تأمين  
النامية األطراف، واإلبالغ عنه، والتحّقق منه من خالل أنشطة مختلفة، منها مثاًل صياغة تقييم فترة السنتين. وقد طلب  

تعلق بالمناخ، ليشمل معلومات عن  مؤتمر األطراف إلى اللجنة الدائمة إعداد تقييم عام كل سنتين عن تدفقات التمويل الم

 
 لتغّير املناخ على الصعيد العاملي.  مع التسليم أبن اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ هي املنتدى الدويل واحلكومي الدويل الرئيسي للتباحث بشأن التصدي  1
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(.  )و(121الفقرة    17-/م أ2المقرر  التوازن الجغرافي والمواضيعي لهذه التدفقات، مع االستفادة بمصادر المعلومات المتاحة )
   :ر األطراف إلى اللجنة الدائمة أن تنظر في ما يليبعد ذلك، طلب مؤتم

م إلى  األعمال ذات الصلة التي تضطلع بها هيئات وكيانات أخرى بشأن قياس الدعم المقدم وقياس الدعم المقدّ  •
الفقرة   18- /م أ1المقرر ق بتغّير المناخ )البلدان النامية األطراف واإلبالغ عنه والتحقق منه، وتتّبع التمويل المتعلّ 

 (؛ 71
 (؛ 11الفقرة  18-/م أ 5مقرر السبل تعزيز منهجيات اإلبالغ عن التمويل المتعّلق بتغّير المناخ ) •
القطاع   ر المناخ، بما في ذلك التمويل المعّبأ منالجاري بشأن التعاريف التشغيلية للتمويل المتعلق بتغيّ   الفنيالعمل   •

أن يلّبي ر المناخ  ق بتغيّ الخاص بواسطة تدخالت السلطات العامة، لتقييم الكيفية التي يمكن بها للتمويل المتعلّ 
 (. 11، الفقرة 19-/م أ3المقرر ف والتخفيف بأعلى قدر من الفاعلية )احتياجات التكيّ 

ات والمبادئ  كما طلب مؤتمر األطراف إلى الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس، لدى وضع الطرائق واإلجراء
التوجيهية إلطار الشفافية للعمل والدعم، أن يراعي في جملة أمور، المعلومات الواردة في تقييمات فترات السنتين والتقارير 

-/م أ 1األخرى التي تضعها اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل والهيئات األخرى المعنية المندرجة في إطار االتفاقية )المقرر  
 ه((.  )94، الفقرة 21

 
المقرر   العلمية والتكنولوجية أن  من  ُطلب    أ، 12فقرة  ، 1  - /م أ ت18بموجب  جدولية  نماذج    ضع تالهيئة الفرعية للمشورة 

إليها في   المشار  المعلومات  الطرائق واإلجراءات والمبادو   الثالث  الفصللإلبالغ اإللكتروني عن   ئالخامس والسادس من 
 .الحالية دةاإلبالغ الموحّ  نماذج دة الحالية والجدولية الموحّ نماذج ز، مع مراعاة التوجيهية لإلطار المعزّ 

 

 منهجية  ال

 :حتساباالطريقة 
مليار دوالر أمريكي.   100لم يتّم التوّصل إلى اتفاق مشترك حول كيفية قياس التقّدم المحرز نحو الوفاء بالتزام توفير مبلغ  

الُمدرجة في المرفق األول من االتفاقية في تقاريرها لفترة السنتين عن الدعم  وتشير   البيانات المتاحة إلى إبالغ األطراف 
ق بالمناخ هو  المالي المقّدم إلى البلدان النامية. إن تقرير الخاص بتقييم فترة السنتين والعرض العام لتدفقات التمويل المتعلّ 

المعنية بالتمويل في إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغّير المناخ، ويتضمن تجميعًا لبيانات الدعم  عّده اللجنة الدائمة  تقرير تُ 
المالي المقّدم إلى البلدان النامية من قبل األطراف المدرجة في المرفق األول. وفي هذا التقرير، ُيبلغ كل طرف عن ما يقدمه  

 ألساسية والمنهجيات المستخدمة، بما يتوافق مع التوجيهات الواردة أدناه.إضافة إلى االفتراضات ا  ،ق بالمناخمن تمويل متعلّ 
 

 : المناهج والتوجيهات المتاحة للبلدان بشأن تجميع البيانات على الصعيد الوطني
 (  21- /م أ9منهجيات اإلبالغ عن المعلومات المالية من قبل األطراف المدرجة في المرفق األول لالتفاقية )المقرر 

https://digitallibrary.un.org/record/725906/files/FCCC_CP_2011_9_Add-2-AR.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2012/cop18/ara/08a.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2012/cop18/ara/08a.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2012/cop18/ara/08a.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2012/cop18/ara/08a.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=9
https://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a01.pdf#page=9
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https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/ara/10a02a.pdf 

 
 مصادر البيانات 

 الوصف:
تقارير فترة السنتين التي تقدمها األطراف المدرجة في المرفق األول لالتفاقية إلى األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

 بشأن تغّير المناخ.  
بعدها: ، وتقارير الشفافية لفترة السنتين لما  2022تقارير فترة السنتين والتقارير المحدثة لفترة السنتين حتى عام   •

  :تقارير فترة السنتين المقّدمة من البلدان المتقّدمة
https://unfccc.int/BRs  Biennial  Update  Reports  by  developing  countries 
https://unfccc.int/BURs  

 :السنتين وعرض عام لتدفقات التمويل المتعلق بالمناختقييم فترة  •
https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/biennial-assessment-of-climate-
 .finance 

 
 عملية جمع البيانات:

(،  17-/م أ 2المقرر  المرفق األول تقديم تقاريرها لفترة السنتين إلى أمانة العامة لالتفاقية )ُيطلب من األطراف المدرجة في  
ق األول أن تستخدم تطبيق النموذج . ويتعّين على األطراف المدرجة في المرف20XXكانون الثاني/يناير    1وذلك بحلول  

(. وُيتاح هذا التطبيق فقط إلى الجهات الوطنية المعنية 18- /م أ 19المقرر  الجدولي الموّحد عند إعداد تقريرها لفترة السنتين )
البيانا التقديم الخاصة باالتفاقية "كما بتجميع  التقارير المقّدمة على بوابة  النموذج الجدولي، وُتنشر جميع  ت وتحميلها في 

 وردت". 
 

 فر البيانات اتو 

 الوصف:
 . 2011طرفًا من األطراف المدرجة في المرفق األول بشأن الدعم المالي منذ عام    41تتوفر تقارير فترة السنتين المقّدمة من  

 
 : التسلسل الزمني

2016-2011 
 

 الجدول الزمني 

https://unfccc.int/BRs
https://unfccc.int/BURs
https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/biennial-assessment-of-climate-finance
https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/biennial-assessment-of-climate-finance
https://digitallibrary.un.org/record/725906/files/FCCC_CP_2011_9_Add-2-AR.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/725906/files/FCCC_CP_2011_9_Add-2-AR.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2012/cop18/ara/08a.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2012/cop18/ara/08a.pdf
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 جمع البيانات ونشرها: 
 .  2020بحلول الربع األخير من عام  2018و  2017وُتنشر البيانات المجمعة بشأن الدعم المالي المقّدم خالل عامي  

 

 الجهات المزّودة للبيانات: 

 الحكومات الوطنية لألطراف المدرجة في المرفق األول في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
 

 الجهات المزّودة للبيانات: 

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغّير المناخ 
 

 المراجع

وتقارير الشفافية لفترة السنتين لما بعدها: ،  2022تقارير فترة السنتين والتقارير المحدثة لفترة السنتين حتى عام   •
  :تقارير فترة السنتين المقّدمة من البلدان المتقّدمة

   https://unfccc.int/BRs  Biennial Update Reports by developing countries
 https://unfccc.int/BURs 

 :تقييم فترة السنتين وعرض عام لتدفقات التمويل المتعلق بالمناخ •
https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/biennial-assessment-of-climate- 
 .finance 

 مؤشرات ذات صلة 

 

https://unfccc.int/BRs
https://unfccc.int/BURs
https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/biennial-assessment-of-climate-finance
https://unfccc.int/topics/climate-finance/resources/biennial-assessment-of-climate-finance

