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  ٢3-م أ/١املقرل   
 خم فيجي ألجل اعتنفيذاالستفرثيف ما ز 

 ون ماتر األجرا ، 
 وا اتفار ابريس، املعتمد يف وجار االتفاقية، وذ يشري 
 ،1-م أ ت/1، و22-م أ/1، و21-م أ/1وا املقررات  ووذ يشري أينا   
 اننمت وليه، قبلته أو األجرا  الع صدقت علق اتفار ابريس، أو ووذ يهنئ 
واالسرررتمرار يف امررررتام روق اتفرررار ابريرررس والر يرررة  أمهيرررة اظفررراا علرررق الرررزخم ووذ ياكرررد 

 جيسدها، الع
 الطابع امللح  كمال برانمج العمل املقرر يف وجار اتفار ابريس، ووذ يربز 

 إكمرل نرانمج اع مل املقرل ب إطرل اتفرق ابليس -أاالا  
ابلتقررردم الرررذه أمررررزؤ كرررل مرررن مررراتر األجررررا  و يرررع ا ييرررات الفرعيرررة  يرمررر  -1 

 ر اتفررار ابريررس،ر يف وجرراثالث وا ييررات املنشررأة  وجرر  االتفاقيررة يف تنفيررذ برررانمج العمررل املقررر الر
 ؛22-م أ/1واملقرر  1-م أ ت/1الوارد  رمه يف املقرر 

تصررميمه الثابررت علررق ا  رررا  علررق وكمررال برررانمج العمررل املقرررر يف وجررار  ياكررد -2 
( وعلررق 2018يسررمرب والعشرررين اكررانون األول/د اتفررار ابريررس والتعجيررل بررذلو تلررول دورترره الرابعررة

 مرراا األجرررا  يفوصررفه اجتومالررة النتررائج الررع ي توصهررل وليهررا كرري ين ررر فيهررا مرراتر األجرررا  العامررل ب
 (؛2018مرب اتفار ابريس ويعتمدها يف اجلزء الثالث من دورته األوا اكانون األول/ديس

نررت تقرردم حملررة عامررة، ابالسررتناد وا األمانررة أن تنشررئ منصررة علررق ا نرت  يطلرر  -3 
ات واملراجرررع املعلومررر وا القائمرررة الرررواردة يف املرفررر  األول، وتتررريح وصرررالت ول رتونيرررة السرررت مال
فيمرا يتصررل  التفاقيررةخبصرو  أعمرال مرراتر األجررا  وا ييررات الفرعيرة وا ييرات املنشررأة  وجر  ا

 بربانمج العمل املقرر يف وجار اتفار ابريس؛
جلبرررره وا ا ييررررات الفرعيررررة وا ييررررات املنشررررأة  وجرررر  االتفاقيررررة  كيرررردي رررررر أ -4 

ََ نترائج تلرو األعمرال  التعجيَل أبعما ا املتعلقة بربانمج العمل املقرر يف وجار اتفار ابريس وتقرد
 ؛ (1اوا ماتر األجرا  يف أجل أقصاؤ الدورة الرابعة والعشرين ملاتر األجرا 

اي  عقد دورة مفاوضات وضافية جلميع ا ييات الفرعيرة أنه قد ي ون ضرور  ياكد -5 
 ( والردورة2018 اير/مرايوأ -الثالث بط الدورة الثامنة واألربعط للهييات الفرعية انيسران/أبريل 

 اتفررار ابريررس يف يف وجررار الرابعررة والعشرررين ملرراتر األجرررا ، تيسررريا   كمررال برررانمج العمررل املقرررر
، 22-أ م/1 مقررررررررة الرابعرررررة والعشررررررين ملررررراتر األجررررررا  وفقرررررا  للالوقرررررت املناسررررر  تلرررررول الررررردو 

 ؛1-م أ ت/1 واملقرر

__________ 

  .10، الفقرة 22-م أ/1املقرر  (1ا
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رري قرريم م أن  يقرررر -6  ه، ابلتشرراور مررع م ترر  مرراتر األجرررا  والرئيسررط املتشرراركط رئيس 
ملشررار وليهررا ا ضررافية اللفريرر  العامررل املاصرر  املعرراب ابتفررار ابريررس، اظاجررة وا دورة املفاوضررات 

ة للمشررورة عيررالفر ة ن ا ييررمررأعررالؤ، ابالسررتناد وا نتررائج الرردورة الثامنررة واألربعررط ل ررل  5 يف الفقرررة
لفريررررر  العامرررررل لاألوا  واجلرررررزء اخلرررررامس مرررررن الررررردورة العلميرررررة والت نولوجيرررررة وا ييرررررة الفرعيرررررة للتنفيرررررذ
هأن (، و 2018أاير/مايو  - املاص  املعاب ابتفار ابريس انيسان/أبريل  ا  لذلو؛األمانة وفق يوجم 

أعررالؤ، ون  5علررق أن دورة املفاوضررات ا ضررافية املشررار وليهررا يف الفقرررة  يتفرر  -7 
تفررار ابريررس ا وجررار يف املقرررر دعرت اظاجررة ول عقرردها، سررتتناول املسررائل املتعلقررة برربانمج العمررل

 ؛ةالفرعي اتالع تن ر فيها ا يي
أعرالؤ  5وليهرا يف الفقررة علرق أن دورة املفاوضرات ا ضرافية املشرار  يتف  أينا   -8 

ورة طرررررول الررررردبيتعلررررر   يف ذلرررررو فيمرررررا ينبغررررري أن ت رررررن هم بطريقرررررة فعالرررررة مرررررن ميرررررث الت لفرررررة،  رررررا
يررة  اللغررات الرمريريررة وايتصررل ابملسررائل اللوجسررتية مررن قبيررل الرت ررة الشررفوية والرت ررة التح وفيمررا

 كة فعالة؛مية مشار دان النايف الوقت نفسه أينا  مشاركة وفود البل  ا يتيحلألمم املتحدة، 
وا األمانرررة أن تتارررذ ترتيبرررات ماقتررة، وعنرررد االقتنررراء ترتيبرررات  ائيرررة،  يطلرر  -9 

الرتتيبرررات يف مالرررة  أعرررالؤ، وأن تسرررت مل 5لررردورة املفاوضرررات ا ضرررافية املشرررار وليهرررا يف الفقررررة 
 أكيد دورة املفاوضات ا ضافية، رهنا  بتوافر املوارد املالية؛

 حةال اتالنةا -اثنيرا  
، الذه سي عَر  ابسرم 2018 بتصميم اظوار التيسريه لعام يرم  مع التقدير -10 

 رئيسرري الرردورتط مررن جانرر  مرروار نالنرروا، املعلَررن عنرره يف الرردورة الثالثررة والعشرررين ملرراتر األجرررا 
 لصررادرةاغررري الرميررة ة  املررذكر الثانيررة والعشرررين والثالثررة والعشرررين ملرراتر األجرررا ، علررق النحررو الرروارد يف
 ملرف  الثاين(؛ا  اان ر عن رائسع الدورتط الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ملاتر األجرا

 ؛2018موار نالنوا، الذه سيبدأ يف كانون الثاين/يناير  يطل  -11 

 ٢٠٢٠ قبل ترم ب فرتيف مرطمةح اعتنفيذ ا اع -اثعشرا  
قبرل  مرا يف فررتة طمروقالتنفيرذ و الالررأه القائرل ون أن  يع األجرا  تتشراجر  وذ يالمظ 

 ي تسيان أمهية قصوى، 2020 عام
من  أنه أن يرسي أساسا  متينرا   2020 الطموق قبل عام االرتقاء  ستوى أن ووذ ياكد 

 ،2020 بعد عام طموقنهوض  ستوى اللل
يتعلر   ألجررا  فيمراأبمهية استمرار مراعاة ماتر األجرا  للجهود الع تبذ ا ا ووذ يسلم 

 ،2020 قبل عام اب جراءات والدعم يف فرتة ما
قبرل ملررول  يف فررتة مرراأبمهيررة وبرراز العمررل الرذه تنجررزؤ هييرات االتفاقيررة  ووذ يسرلم أينرا   

 وأبمهية وجياد فهم أكثر اتساقا  له، 2020 عام
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هررررذؤ  ابلتررررزام البلرررردان املتقدمررررة األجرررررا  عررررد  يتمثررررل يف أن تعبررررئ ووذ يسررررلم كررررذلو 
ة لتلبير 2020 ول عرامدوالرات الروالايت املتحردة سرنواي  تلرمرن مليرار دوالر  100األجرا  معا  

 تنفيذ،امتياجات البلدان النامية يف سيار وجراءات التافيف اجملدية و فافية ال
أن اظرروارات الوزاريررة الرفيعررة املسررتوى الررع ت عقررد كررل سررنتط بشررأن التمويررل  ووذ يالمررظ 
 ،19-م أ/3وفقا  للمقرر  2020و 2018ملناخ ست عقد يف عامي املتعل  اب
أن اللجنررة الدائمرة املعنيررة ابلتمويرل سرتعد تقييمررات واستعراضرات كررل  ووذ يالمرظ أينرا   

 ،17-م أ/2رر وفقا  للمق 2020و 2018سنتط لتدفقات التمويل املتعل  ابملناخ يف عامي 
لتنفيرذه لالتفاقيرة أن يوجمهرا رسرائل وا رئيس مراتر األجررا  واألمرط ا يطل  -12 

توكرول كيوترو ومرة لربو تصدر بعد علق تعديل الد مشرتكة وا األجرا  يف بروتوكول كيوتو الع مل
 حيثا ا فيها علق ويداا ص وك قبو ا لدى الوديع يف أقرب وقت مم ن؛

ن سربل وا األمانة أن تتشاور مع األمط العام لألمرم املتحردة بشرأ يطل  أينا   -13 
 تعزيز التصدي  علق تعديل الدومة لربوتوكول كيوتو؛

 أاير/ 1، تلرررول (2ااألجررررا  وا أن تقررردم عررررب بوابرررة تقررردَ املعلومرررات يررردعو -14 
، البررراب الرابرررع  21-م أ/1، معلومرررات وضرررافية عرررن التقررردم احملررررز يف تنفيرررذ املقررررر 2018 مرررايو

 ؛2020 قبل عام العمل املعزز يف فرتة ما
 14وا األمانررة وعررداد تقريرر ترروليفي للمعلومررات املشرار وليهررا يف الفقرررة  لر يط -15 

 أدانؤ؛ 17يف الفقرة  اأعالؤ كمسامهة يف تقييم اظصيلة املشار وليه
بتقريررررر رئررررريس مرررراتر األجررررررا  الررررذه أ رررررار وا أن اظرررروار التيسرررررريه  يرمرررر  -16 

يف اجلهررود الررع تبررذ ا األجرررا  امرروار نالنرروا( سررين ر، ضررمن عناصررر اظرروار،  (3ا2018 لعررام
 ؛2020 قبل عام يتعل  اب جراءات والدعم، مس  االقتناء، يف فرتة ما فيما

 2020 قبررل عررام لفرررتة مرراعقررد اجتمرراا تقيرريم مصرريلة التنفيررذ والطمرروق  يقرررر -17 
ه سرررررريأخذ بشرررررر ل اظرررررروار التيسررررررريه ذخررررررالل الرررررردورة الرابعررررررة والعشرررررررين ملرررررراتر األجرررررررا  الرررررر

 يلي  وسين ر يف  لة أمور منها ما (4ا2016 لعام
املدخالت املقدمة من ماتر األجرا ، وماتر األجرا  العامل بوصفه اجتمراا  اأ( 

 لوجيرررة،لعلميرررة والت نو لمشرررورة ااألجرررا  يف بروتوكرررول كيوترررو، وا ييررة الفرعيرررة للتنفيرررذ، وا ييرررة الفرعيررة ل
 ة املالية؛ية لآلليو، وال ياانت التشغيلوا ييات املنشأة  وج  االتفاقية وبروتوكول كيوت

 ؛2020 قبل عام جهود التافيف الع تبذ ا األجرا  يف فرتة ما اب( 
 ؛2020 قبل عام تقدَ الدعم يف فرتة ما اج( 

__________ 

  .http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx (2ا
 .16، الفقرة 22-م أ/1؛ واملقرر 20، الفقرة 21-م أ/1وفقا  للمقرر  (3ا
 . http://unfccc.int/9985ا  . ان ر أين115، الفقرة 21-م أ/1علق النحو املنصو  عليه يف املقرر  (4ا

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
http://unfccc.int/9985
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عمليررات  مرروجزاتيف ذلررو   ررراكة مررراكع للعمررل املنرراخي العرراملي،  ررا أعمررال اد( 
يرررات ا جرررراءات املتعلقرررة ابملنررراخ الرررع يعررردها سياسرررات ومولاللواضرررعي  املوجهرررة الفحررر  التقررراب

 املاازرون الرفيعو املستوى؛
قبرررررل  لفررررررتة مررررراطمررررروق التنفيرررررذ و العقرررررد اجتمررررراا تقيررررريم مصررررريلة  يقررررررر أينرررررا   -18 

، (2019نوفمرب خرررالل الررردورة اخلامسرررة والعشررررين ملررراتر األجررررا  اتشررررين الثررراين/ 2020 عرررام
يف  لرة أمرور منهرا  أعرالؤ وسرين ر 17ليره يف الفقررة الذه سيأخذ بش ل تقييم اظصيلة املشار و

 يلي  ما
املدخالت املقدمة من ماتر األجرا ، وماتر األجرا  العامل بوصفه اجتمراا  اأ( 

 لوجيرررة،لعلميرررة والت نو لمشرررورة ااألجرررا  يف بروتوكرررول كيوترررو، وا ييررة الفرعيرررة للتنفيرررذ، وا ييرررة الفرعيررة ل
 ة املالية؛ية لآلليفاقية وبروتوكول كيوتو، وال ياانت التشغيلوا ييات املنشأة  وج  االت

نتائج اظوار الوزاره الرفيع املستوى بشأن التمويل املتعل  ابملنراخ الرذه سريعقد  اب( 
 يف الدورة الرابعة والعشرين ملاتر األجرا ؛

 أعالؤ؛ 16موار نالنوا املشار وليه يف الفقرة  ذات الصلة املنبثقة عن نتائجال اج( 
 أعالؤ؛ 17نتائج تقييم اظصيلة املشار وليه يف الفقرة  اد( 
عمليررات  مرروجزاتيف ذلررو   ررراكة مررراكع للعمررل املنرراخي العرراملي،  ررا أعمررال اه( 

عررردها ينررراخ الرررع سياسرررات وموليرررات ا جرررراءات املتعلقرررة ابملاللواضرررعي املوجهرررة  الفحررر  التقررراب
 املاازرون الرفيعو املستوى؛

ا األمانررررة أن تعررررد تقررررارير عررررن تقييمرررري اظصرررريلة املشررررار وليهمرررررا يف و يطلرررر  -19 
 أعالؤ؛ 18و 17الفقرتط 

ابآلاثر املقدرة يف امليزانية لألنشطة الع ستنطلع عا األمانة املشار  حييط علما   -20 
 وليها يف هذا املقررر ويطلر  أن ي رون االضرطالا اب جرراءات املطلوبرة يف هرذا املقررر رهنرا  بتروافر

 املوارد املالية.
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 املرفق األال

ب أتمرل مؤمتر األطراف ااهليئرت اعفرتي  ااهليئرت املن أيف املضرطع  ارر   
نرررانمج تمررل اتفرررق ابليررس ألوررراأل اعررداليف األاىل ملررؤمتر األطررراف إطرررل 

 (1ااع رمل نةصفو اجتمرع األطراف ب اتفرق ابليس
  21-م أ/1 من املقرر 35-22الفقرات من اتفار ابريس و  4املسائل املتعلقة ابملادة 

 21-م أ/1مزيررد مررن ا ر ررادات املتعلقررة ابجلررزء اخلررا  ابلتافيررف مررن املقرررر  اأ( 
 (*افري  اتفار ابريس

وضررررع جرائررررر  ووجرررررراءات لتشرررررغيل واسررررتادام السرررررجل العرررررام املشرررررار وليررررره يف  اب( 
 هيية التنفيذ(ا (يا  من اتفار ابريس اسجل املسامهات احملددة وجن 4من املادة  12 الفقرة

( 4مرررن املرررادة  10االفقررررة  األجرررر الزمنيرررة املشررررتكة للمسرررامهات احملرررددة وجنيرررا   اج( 
 اهيية التنفيذ(

جرائرررر  املنترررردى املعرررراب بتررررأثري تنفيررررذ ترررردابري التصررررده وبرررررانمج عملرررره وو ائفرررره  اد( 
 اهيية املشورة/هيية التنفيذ( وج  اتفار ابريس 

 21-م أ/1 من املقرر 40-36من اتفار ابريس والفقرات  6 املسائل املتعلقة ابملادة  
 اهيية املشورة(( 6من املادة  2ور ادات بشأن النهج التعاونية االفقرة  اأ( 
 اهيية املشورة( ( 6من املادة  4قواعد وجرائ  ووجراءات اآللية االفقرة  اب( 
 (6مرررن املرررادة  8رة بررررانمج العمرررل املنررردرج يف وجرررار الرررنه ج غرررري السررروقية االفقررر اج( 

 اهيية املشورة(
  21-م أ/1ملقرر امن  45و 42و 41من اتفار ابريس والفقرات  7املسائل املتعلقة ابملادة  

 افري  اتفار ابريس(ور ادات وضافية ذات صلة ببالغات الت يف  اأ( 
وضررررع جرائررررر  ووجرررررراءات لتشرررررغيل واسررررتادام السرررررجل العرررررام املشرررررار وليررررره يف  اب( 

 اهيية التنفيذ( املادة اسجل الت يف( من 12 الفقرة
اجلنرررة اسرررتعراض الرتتيبرررات املاسسرررية ذات الصرررلة ابلت يرررف يف وجرررار االتفاقيرررة  اج( 

 الت يف؛ هيية املشورة/هيية التنفيذ( 
منهجيات لتقييم امتياجات الت يف بغيرة مسراعدة البلردان الناميرة األجررا ،  اد( 

 دون ولقاء ع ء ال لزوم له علق عاتقها اجلنة الت يف؛ هيية املشورة/هيية التنفيذ(
__________ 

يررة ا جاريررة الررروابط ا ل رتونيررة الررع ديررل وا املررذكرات الررع أعرردها امليسرررون سررتتاق يف املوقررع الشررب ي لالتفاق (1ا
 خالل هذؤ الدورة.

فريرر  اتفررار ابريررس  الفريرر  العامررل املاصرر  املعرراب ابتفررار ابريررس؛ هييررة التنفيررذ  ا ييررة الفرعيررة  - املاتصرررات *
ة وارسررو  تمويررل؛ جلنرة آليرملعنيرة ابلااللجنررة الدائمرة للتنفيرذ؛ هييرة املشررورة  ا ييرة الفرعيرة للمشررورة؛ جلنرة التمويرل  

 املناخ. ريات تغرياللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأث
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جرائررر  لالعررررتا  لهرررود الت يرررف الرررع تبرررذ ا البلررردان األجررررا  الناميرررة  وجررر   اه( 
 ؛ هيية املشورة/هيية التنفيذ(اجلنة الت يف/فري  اخلرباء املعاب أبقل البلدان منوا   7من املادة  3الفقرة 

اجلنررررة لت يررررف يف البلرررردان الناميررررة منهجيررررات لتيسررررري مشررررد الرررردعم مررررن أجررررل ا او( 
 التنفيذ( ة املشورة/هييةويل؛ هيي، ابلتعاون مع جلنة التمالت يف/فري  اخلرباء املعاب أبقل البلدان منوا  

منهجيرررات اسرررتعراض مررردى كفايرررة وفعاليرررة الت يرررف والررردعم املشرررار وليهمرررا يف  از( 
ع جلنرة مر، ابلتعراون دان منوا  اب أبقل البلاجلنة الت يف/فري  اخلرباء املع 7اج( من املادة 14الفقرة 

 التمويل؛ هيية املشورة/هيية التنفيذ(
  21-م أ/1رر من املق 51-47من اتفار ابريس والفقرات  8املسائل املتعلقة ابملادة 

اجلنرة آلية وارسو الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بترأثريات تغرري املنراخ  اأ( 
 آلية وارسو(

 21-م أ/1رر من املق 64-52من اتفار ابريس والفقرات  9املتعلقة ابملادة  لاملسائ 
جرائرر  مسرراابت املرروارد املاليررة املقدمررة واملعبررأة عررن جريرر  ترردخالت عامررة وفقررا   اأ( 
 اهيية املشورة( 9من املادة  7للفقرة 

مررن  5عمليررة دديررد املعلومررات الررع يتعررط علررق األجرررا  تقرردرها وفقررا  للفقرررة  اب( 
 اماتر األجرا ( 9املادة 

 افري  اتفار ابريس(صندور الت يف  اج( 
 21-م أ/1قرر من امل 70-66من اتفار ابريس والفقرات  10املتعلقة ابملادة  املسائل  

 نطار وجرائ  التقييم الدوره آللية الت نولوجيا اهيية التنفيذ( اأ( 
 اهيية املشورة(من اتفار ابريس  10 من املادة 4وجار الت نولوجيا  وج  الفقرة  اب( 

 21-م أ/1 من املقرر 81من اتفار ابريس والفقرة  11املتعلقة ابملادة  املسائل 
الرتتيبررررات املاسسرررررية املتعلقرررررة ببنررررراء القررررردرات مرررررن أجرررررل دعرررررم اتفرررررار ابريرررررس  اأ( 
 اماتر األجرا (( 11من املادة  5 االفقرة

  21-م أ/1ملقرر امن  83و 82ريس والفقرتط من اتفار اب 12املسائل املتعلقة ابملادة  
النهرروض بتنفيررذ أعمررال التثقيررف والترردري  وتوعيررة اجلمهررور ومشرراركته ووصرروله  اأ( 

 اهيية التنفيذ(وا املعلومات 
 21-م أ/1قرر من امل 98-84من اتفار ابريس والفقرات  13املتعلقة ابملادة  املسائل  

توجيهيررررررة اخلاصررررررة ةجررررررار الشررررررفافية املعررررررزهز الطرائرررررر  وا جررررررراءات واملبرررررراد  ال اأ( 
 افري  اتفار ابريس(لإلجراءات والدعم 

  21-م أ/1قرر من امل 101-99من اتفار ابريس والفقرات  14املسائل املتعلقة ابملادة 
 ااملدخالت/الطرائ ( افري  اتفار ابريس(املسائل املتعلقة ابظصيلة العاملية  اأ( 
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  21-م أ/1املقرر  من 103و 102من اتفار ابريس والفقرتط  15املسائل املتعلقة ابملادة  
الطرائررر  وا جرررراءات الالزمرررة لفعاليرررة سرررري عمرررل اللجنرررة املعنيرررة بتيسرررري التنفيرررذ  اأ( 

 افري  اتفار ابريس(وتعزيز االمتثال 
 2اي  اتفار ابريس(فر املسائل ا ضافية املم نة ذات الصلة بتنفيذ اتفار ابريس ا) 

__________ 

أعربت األجرا  عن آراء خمتلفة بشأن وم انية وضرافة مسرائل أخررى وا بررانمج عمرل اتفرار ابريرس، لتناو را يف  (2ا
 8يف وجررار البنررد  الررع ت نراقعوا ملرراتر األجررا  العامررل بوصرفه اجتمرراا األجرررا ،  را يشررمل املسرائل الردورة األ

 من جدول أعمال الفري  العامل املاص  املعاب ابتفار ابريس.
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Annex II* 

[English only] 

Informal note by the Presidencies of COP 22 and COP 23 

17 November 2017 

Talanoa dialogue 

Approach 

The Presidencies of COP 22 and COP 23 conducted extensive consultations on the Talanoa 

dialogue throughout 2017, which continued during the twenty-third session of the COP. 

This informal note has been prepared by the Presidencies of COP 22 and COP 23 on this 

basis.  

Mandate 

The COP by its decision 1/CP.21, paragraph 20, decided to “convene a facilitative dialogue 

among Parties in 2018 to take stock of the collective efforts of Parties in relation to 

progress towards the long-term goal referred to in Article 4, paragraph 1, of the Agreement 

and to inform the preparation of nationally determined contributions pursuant to Article 4, 

paragraph 8, of the Agreement”.  

Features of the Talanoa dialogue 

Based on input received by Parties, the main features of the dialogue are as follows: 

− The dialogue should be constructive, facilitative and solutions oriented; 

− The dialogue should not lead to discussions of a confrontational nature in which 

individual Parties or groups of Parties are singled out; 

− The dialogue will be conducted in the spirit of the Pacific tradition of Talanoa:  

o Talanoa is a traditional approach used in Fiji and the Pacific to engage in 

an inclusive, participatory and transparent dialogue;  

o The purpose of Talanoa is to share stories, build empathy and trust;  

o During the process, participants advance their knowledge through 

common understanding; 

o It creates a platform of dialogue, which results in better decision-making 

for the collective good;  

o By focusing on the benefits of collective action, this process will inform 

decision-making and move the global climate agenda forward; 

− The dialogue should be conducted in a manner that promotes cooperation;  

− The dialogue will be structured around three general topics:  

o Where are we?  

o Where do we want to go?  

o How do we get there? 

__________ 

 * Reproduced as received from the Presidents of the twenty-second and twenty-third sessions of the 

Conference of the Parties. 
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− The dialogue will be conducted in a manner that promotes enhanced ambition. 

The dialogue will consider, as one of its elements, the efforts of Parties on action 

and support, as appropriate, in the pre-2020 period; 

− The dialogue will fulfil its mandate, in a comprehensive and non-restrictive 

manner; 

− The dialogue will consist of a preparatory and a political phase; 

− The Presidencies of COP 23 and COP 24 will jointly lead both phases of the 

dialogue and co-chair the political phase at COP 24; 

− A dedicated space will be provided in the dialogue, both during the preparatory 

and the political phase to facilitate the understanding of the implications of the 

Special Report by the Intergovernmental Panel on Climate Change on Global 

Warming of 1.5°C; 

− As regards inputs to the dialogue:  

o The Special Report by the IPCC on global warming of 1.5°C requested 

by the COP will inform the dialogue; 

o Parties, stakeholders and expert institutions are encouraged to prepare 

analytical and policy relevant inputs to inform the dialogue and submit 

these and other proposed inputs, including those from intergovernmental 

organisations and UNFCCC bodies, by 2 April 2018 for discussions in 

conjunction with the May session, and by 29 October 2018 for 

discussions in conjunction with COP 24; 

o The Presidencies of COP 23 and COP 24 will also provide inputs to 

inform the dialogue; 

o An online platform will facilitate access to all inputs to the dialogue, 

which will be overseen by the Presidencies of COP 23 and COP 24; 

o The secretariat will be requested to prepare relevant inputs and to develop 

and manage the online platform under the guidance of the Presidencies of 

COP 23 and COP 24; 

− The preparatory phase will seek to build a strong evidence-based foundation for 

the political phase: 

o The preparatory phase will start after the dialogue is launched at COP 23, 

in January 2018, and will end at COP 24;  

o Parties and non-Party stakeholders are invited to cooperate in convening 

local, national, regional or global events in support of the dialogue and to 

prepare and make available relevant inputs; 

o The May discussions will be used to explore the three central topics 

informed by inputs by various actors and institutions, including from the 

Technical Examination Process and Global Climate Action, with the 

support of the high-level champions;  

o Summaries from all discussions will be prepared under the authority of 

the Presidencies of COP 23 and COP 24; 

o The information and insights gained during the preparatory phase will be 

synthesised by the Presidencies of COP 23 and COP 24 to provide a 

foundation for the political phase;  
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Figure 1 - Preparatory phase 

 

 

− The political phase will bring high-level representatives of Parties together to take 

stock of the collective efforts of Parties in relation to progress towards the long-

term goal referred to in Article 4, paragraph 1, of the Agreement and to inform the 

preparation of nationally determined contributions pursuant to Article 4, 

paragraph 8, of the Agreement: 

o The political phase will take place at COP 24 with the participation of 

Ministers;  

o This phase will build on the preparatory phase and focus on the 

objectives of the dialogue;  

o Political discussions will include roundtables to ensure focussed and 

interactive discussions among Ministers; 

o At the closing meeting of the dialogue, the Presidencies of COP 23 and 

COP 24 will provide a summary of key messages from the roundtables;  
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Figure 2 - Political phase 

 

 

− It will be important to send clear forward looking signals to ensure that the 

outcome of the dialogue is greater confidence, courage and enhanced ambition;  

− The outcome of the dialogue is expected to capture the political momentum, and 

help Parties to inform the preparation of nationally determined contributions; 

− The outputs of the dialogue will include reports and summaries of the discussions. 

 14اجللسة العامة 
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  18
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  ٢3-م أ/٢املقرل   
 منرب اجملتم رت احملعي  ااع  ةب األصعي 

 ،األجرا  ماتر ون 
، 21-م أ/1واملقررر  ،وا وعالن األمم املتحدة بشأن مقور الشرعوب األصرلية يشري وذ 

 واتفار ابريس،
جرراءات الراميرة وا التصرده لتغرري املنراخ، أبنه ينبغي لألجررا ، عنرد اذراذ ا  يسلم ووذ 

ب األصرلية ر الشرعو يتعلر  تقرو  يقرع علرق كرل منهرا مرن التزامرات فيمرا أن درتم وتعزز وتراعي ما
 واجملتمعات احمللية،

علررق دور اجملتمعرات احملليررة والشرعوب األصررلية يف دقير  األهرردا  والغرراايت  يشردمد ووذ 
يسرلم بقابليتهرا للترأثر و ، 2030 يرس وخطرة التنميرة املسرتدامة لعراماحملددة يف االتفاقية واتفرار ابر 

 بتغري املناخ،
علررررق ضرررررورة تعزيررررز معررررار  اجملتمعررررات احملليررررة والشررررعوب األصررررلية  التأكيررررد يعيررررد ووذ 

 عره، وعلرق أمهيرةلتعامرل ميتعلر  ابلتصرده لتغرري املنراخ وا وت نولوجياهتا وممارسراهتا وجهودهرا فيمرا
ملنراخ والت يرف ر تغرري اادل التجارب واملمارسرات الفنرلق بشرأن التافيرف مرن آاثاملنرب املنَشأ لتب

 معها علق حنو  امل ومت امل،
ومن مرررات الشرررعوب  (1ااملعلومرررات املقدمرررة مرررن األجررررا  التقررردير مرررع يالمرررظ -1 

بشرررأن مقاصرررد ومنرررمون وهي رررل منررررب اجملتمعرررات  (2ااألصرررلية واملن مرررات األخررررى ذات الصرررلة
 وب األصلية ااملشار وليه فيما يلي ابملنرب(؛احمللية والشع
خررررالل اظرررروار املفترررروق بررررط أصررررحاب الررررذه جرررررى بتبررررادل اآلراء املثمررررر  يقرررررم  -2 

املصلحة املتعرددين الرذه دعرا وليره رئريس ا ييرة الفرعيرة للمشرورة العلميرة والت نولوجيرة وا ررتك يف 
خررالل الرردورة  2017أاير/مررايو  17و 16ودارترره ممثررل ملن مررات الشررعوب األصررلية وع قررد يررومي 

 ؛ (3االسادسة واألربعط للهيية الفرعية للمشورة العلمية والت نولوجية
الرردعم الررذه قدمترره بلجي ررا ونيوزيلنرردا مررن أجررل مشرراركة  التقرردير مررع يالمررظ -3 

ليررره يف واملشرررار  ممثلرررط ملن مرررات الشرررعوب األصرررلية يف اظررروار برررط أصرررحاب املصرررلحة املتعرررددين
 أعالؤ؛ 2الفقرة 

ابلتقرير املتعل   قرتمات تفعيل املنررب اسرتنادا  وا اظروار املفتروق برط أصرحاب  يرمم  -4 
 ؛ (4اأعالؤ ووا ا سهامات املقدمة يف هذا الصدد 2املصلحة املتعددين املشار وليه يف الفقرة 

__________ 

   يف متاق (1ا
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&themes=

Adaptation&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA. 
 .http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.phpيف   متاق (2ا
 .http://unfccc.int/10151ان ر  (3ا
 .FCCC/SBSTA/2017/6 (4ا

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&themes=Adaptation&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&themes=Adaptation&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/10151
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 للمنرررررب يف تعزيررررز معررررار  اجملتمعررررات احملليررررة ةالعامررررتتمثررررل األهرررردا  أن  يقرررررمر -5 
يتعلر  ابلتصرده لتغرري املنراخ والتعامرل  والشعوب األصلية وت نولوجياهتا وممارساهتا وجهودها فيما

معره، لتيسرري تبرادل التجرارب واملمارسرات الفنررلق والردروس املسرتفادة بشرأن التافيرف مررن آاثر 
لشرعوب تغري املناخ والت يف معها علق حنو  امل ومت امل، ولتعزيز مشاركة اجملتمعرات احملليرة وا

 األصلية يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ا جارية؛
 أن ينطلع املنرب ابملهام التالية  أينا   يقرمر -6 
املعار   ينبغي للمنررب تشرجيع تبرادل اخلرربات واملمارسرات الفنرلق الراميرة وا  اأ( 

ر  احملليرة،  رم املعراتطبي  وتعزيرز واايرة ومفرظ املعرار  التقليديرة ومعرار  الشرعوب األصرلية ون
يتعلررر   مررراهودهرررا فيفنرررال  عرررن ت نولوجيرررات اجملتمعرررات احملليرررة والشرررعوب األصرررلية وممارسررراهتا وج

و نرية ألصرحاب تلرة واملسرتابلتصده لتغري املناخ والتعامرل معره، مرع مراعراة املوافقرة اظررة واملسربق
 املعار  واالبت ارات واملمارسات؛

الشرررعوب األصررلية واجملتمعرررات  قرردرة بنرراء القرردرة علررق املشررراركة  ينبغرري للمنررررب اب( 
ي األجررا  وابقردرة قربنراء و ة احمللية لتم ينها من املشاركة يف عملية اتفاقيرة األمرم املتحردة ا جارير

يف  صررلية،  رراشررعوب األأصررحاب املصررلحة املعنيررط علررق التعرراون مررع املنرررب واجملتمعررات احملليررة وال
 خ؛من العمليات املتصلة بتغري املنا ذلو يف سيار تنفيذ اتفار ابريس وغريؤ 

السياسررات وا جررراءات املتعلقررة بتغررري املنرراخ  ينبغرري للمنرررب تيسررري ودمرراج ن ررم  اج( 
ات الدوليرررة والسياسررر املعرررار  واملمارسرررات واالبت رررارات املتنوعرررة يف تصرررميم ا جرررراءات والرررربامج

ية ومصراظها. ب األصرليرة والشرعو والوجنية وتنفيذها علرق حنرو حيررتم ويعرزمز مقرور اجملتمعرات احملل
م يف دقيرر  ا أن تسررهوينبغرري لرره تيسررري اضررطالا الشررعوب األصررلية واجملتمعررات احملليررة الررع ر نهرر
 ما ؛املسامهات احملدمدة وجنيا  لألجرا  املعنية بعمل مناخي أقوى وأكثر جمو 

 مواصلة العمل حنو تفعيل املنرب تفعيال  كامال ؛ كذلو  يقرمر -7 
يف ذلررو تفعيلرره، أمررورا   أبن تراعرري العمليررات املنفهررذة يف وجررار املنرررب،  ررا ييوصرر -8 

قرتمررررة مررررن امل اليررررةالت تشررررمل مصرررراا وآراء اجملتمعررررات احملليررررة والشررررعوب األصررررلية، وكررررذا املبرررراد 
سرراواة بررط ية؛ واملدقيرر  املشرراركة ال املررة والفعالررة للشررعوب األصررل  من مررات الشررعوب األصررلية

الشرررعوب  واختيرررار يتعلررر  أبدوار القيرررادة؛ يف ذلرررو فيمرررا صرررلية واألجررررا ،  رررامركرررز الشرررعوب األ
انررة والتربعررات مررن األم األصررلية ملمثليهررا بنفسررها ووفقررا   جراءاهتررا هرري؛ ودصرريل التمويررل ال ررايف

 أعالؤ؛ 6لتفعيل املهام املشار وليها يف الفقرة 
قرررة عمرررل ألصرررحاب أن ي رررون أول نشررراع ينرررطلع بررره املنررررب تن ررريم  مل يقررررمر -9 

ؤ ويشرررتك يف ودارهتررا رئرريس أعررال 6املصررلحة املتعررددين تتنرراول تنفيررذ املهررام املشررار وليهررا يف الفقرررة 
الشررررعوب  ومن مررررات ا ييررررة الفرعيررررة للمشررررورة العلميررررة والت نولوجيررررة وممثررررل للمجتمعررررات احملليررررة

 ؛ملقة العمل تصميم يفساهم كل منهما علق قدم املساواة يعلق أن األصلية، 
وا ا ييرررة الفرعيرررة للمشرررورة العلميرررة والت نولوجيرررة أن تن رررر، يف دورهترررا  يطلررر  -10 

يف ذلو ونشاء  (، يف مواصلة تفعيل املنرب،  ا2018أاير/مايو  - الثامنة واألربعط انيسان/أبريل
ت ررون لرره صررفة هييررة تفاوضررية  وجرر  االتفاقيررة، ودديررد جرائرر  وضررع  فريرر  عامررل تيسررريه، لررن

أعررالؤ تنفيررذا  كررامال ، مررع ضررمان تثيررل مترروازن  6ل لتنفيررذ املهررام املشررار وليهررا يف الفقرررة خطررة عمرر
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اختتررررام مررررداوالهتا مرررررن خررررالل تقررررردَ  للمجتمعررررات احملليررررة والشرررررعوب األصررررلية واألجررررررا ، ويف
 (؛2018توصيات وا ماتر األجرا  يف دورته الرابعة والعشرين اكانون األول/ديسمرب 

ابآلاثر املقدرة املرتتبة يف امليزانية علق تنفيذ األنشطة الع ستنرطلع  علما   حييط -11 
 أعالؤ؛ 9عا األمانة واملشار وليها يف الفقرة 

أن ت تاذ ا جراءات الع ع هد عا وا األمانرة يف هرذا املقررر رهنرا  بتروافر  يطل  -12 
 املوارد املالية.

 12اجللسة العامة 
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  17
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   ٢3-م أ/3قرل امل  
 اض  خط  تمل جنسرني 

 ون ماتر األجرا ، 
 ،20-م أ/18، و18-م أ/23، و16-م أ/1، و7-م أ/36وا مقرراترررررررررررره  وذ يشررررررررررررري 

 ووا اتفار ابريس، ،22-م أ/21و ،21-م أ/1و
 ،2030قرار اجلمعية العامة بشأن خطة التنمية املستدامة لعام  من جديد ووذ ياكد 
أن السياسات املناخية املراعية لالعتبارات اجلنسرانية ال ترزال تاجرة وا مزيرد مرن  ووذ يالمظ 

التعزيررز يف  يررع األنشررطة املتعلقررة ابلت يررف والتافيررف وأسررالي  التنفيررذ ذات الصررلة االتمويررل وتطرروير 
 ، (1اناخيةعملية صنع القرار املتعلقة بتنفيذ السياسات املبالت نولوجيا ونقلها وبناء القدرات(، وكذلو 

أنه، رغم التقدم الذه أمرزته األجرا  يف تنفيذ املقررات املشرار وليهرا  أينا   ووذ يالمظ 
املن ررور  موضرررورة تعمرري أعررالؤ، فررةن اررة ماجررة وا تثيررل املرررأة يف  يررع جوانرر  عمليررة االتفاقيررة،

ملنفرذة يف ة األنشرطاجلنساين عن جري   يرع املقاصرد واألهردا  ذات الصرلة الرع تنطروه عليهرا ا
 وجار االتفاقية، كمسامهة هامة يف زايدة فعاليتها،

أبمهيررة دور برررانمج عمررل ليمررا املوسررع بشررأن املسررائل اجلنسررانية يف  ووذ يقررر مررع التقرردير 
، ودور خطرررة التفاقيرررةودمررراج االعتبرررارات اجلنسرررانية يف عمرررل األجررررا  واألمانرررة املتعلررر  بتنفيرررذ ا

نسرانية ة ابملسرائل اجلاملتعلقر ملرف ( يف دعرم تنفيرذ القررارات والروالايتالعمل اجلنسانية االواردة يف ا
 يف وجار عملية االتفاقية،

، الرررذه يطلررر  وا ا ييرررة الفرعيرررة للتنفيرررذ أن 27، الفقررررة 22-م أ/21وا املقررررر  ووذ يشرررري 
اجلنسراين  لشرأنتعلقرة ابتنع خطة عمل للمسائل اجلنسانية من أجل دعم تنفيذ املقررات والوالايت امل

ا رررررات نشررررطة وامليف وجررررار عمليررررة االتفاقيررررة، ميررررث ر ررررن أن تشررررمل اجملرررراالت ذات األولويررررة، واأل
دية مررن متياجررات ا ر رراية، واالالرئيسررية، واجلررداول الزمنيررة للتنفيررذ، والعناصررر الفاعلررة املسرراولة والرئيسرر

 تفصيل،من ال املوارد ل ل نشاع؛ وأن تنع عمليتها اخلاصة ابالستعراض والرصد  زيد
وا أنه ينبغي لألجرا ، عند اذاذ ا جراءات الراميرة وا التصرده لتغرري  أينا   ووذ يشري 

  نسران، فنرال  تقرور ا املناخ، أن درتم وتعزز وتراعي ما يقع علق كل منها من التزامات متعلقرة
 عن املساواة بط اجلنسط،

للقروى العاملرة عنرد تنفيرذ خطرة عمرل  ضرورة دقي  التحول العرادل ووذ ينع يف اعتبارؤ 
 املسائل اجلنسانية،

خطرررة العمرررل اجلنسرررانية الرررواردة يف املرفررر ، يف وجرررار بررررانمج عمرررل ليمرررا  يعتمرررد -1 
 بشأن املسائل اجلنسانية؛ 

__________ 

 .22-م أ/21املقرر  (1ا
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األجرررا ، وأعنرراء ا ييررات املنشررأة، ومن مررات األمررم املتحرردة، واملررراقبط  يرردعو -2 
د  املنري عرنسانية شاركة واالخنراع يف تنفيذ خطة العمل اجلوغريهم من أصحاب املصلحة وا امل

 ؛تعلقة ابملناخراءات املحنو دقي  هد  تعميم مراعاة املن ور اجلنساين يف  يع عناصر ا ج قدما  
 ؛(2اابلورقة التقنية الع أعدهتا األمانة عن دقي  هد  التوازن بط اجلنسط يرم  -3 
مرررن ق برررل الوفرررود وا ييرررات املنشرررأة لتحقيررر  هرررد  عررردم ومرررراز تقررردم  يالمرررظ -4 

 التوازن بط اجلنسط؛
 وا األمانرررة وعرررداد تقريررررر تررروليفي عرررن تنفيررررذ خطرررة العمرررل اجلنسررررانية، يطلررر  -5 

 ، حيردد2019مرب ثراين/نوفلعرضه علق ا يية الفرعية للتنفيرذ يف دورهترا املقررر عقردها يف تشررين ال
مقررة، عمررل الالالعمررل املطلرروب االضررطالا برره يف خطررط الجمرراالت التقرردم، وجمرراالت التحسررط و 

 ثررراين/تشررررين الابغيرررة وضرررع توصررريات لين رررر فيهرررا مررراتر األجررررا  يف دورتررره اخلامسرررة والعشررررين 
 أدانؤ؛ 7( يف سيار االستعراض املشار وليه يف الفقرة 2019 نوفمرب

ات واملقرررر أن ت ررون مواضرريع ملقررات العمررل السررنوية املعقررودة أثنرراء الرردور  يقرررر -6 
 2018تن يمهرررررا ابلترررررزامن مرررررع دورت ا ييترررررط الفررررررعيتط يف الفررررررتة األوا النعقررررراد دورات عرررررامي 

طة خلمن جمال األولوية "هاء"  1-مستندة وا ا سهامات املشار وليها يف النشاع هاء (3ا2019و
طرة العمرل اجلنسرانية، (، ووا التأثريات القصرية والطويلة األجرل خل5العمل اجلنسانية اان ر اجلدول 

 أعالؤ، علق التوايل؛ 5ابلتقرير التوليفي املشار وليه يف الفقرة  تسرت د أينا   ور نها أن
أن يسرررتعرض، يف دورتررره اخلامسرررة والعشررررين، تنفيرررذ خطرررة العمرررل  يقررررر أينرررا   -7 

ر يف ، مرن أجرل الن رر(4ااجلنسرانية يف سريار اسررتعراض بررانمج عمرل ليمررا بشرأن املسرائل اجلنسررانية
 اخلطوات املقبلة،  ا يف ذلو تقييم اآلاثر املرتتبة علق خطة العمل اجلنسانية؛

األجرررررررا  واملن مررررررات ذات الصررررررلة وا املشرررررراركة واالخنررررررراع يف تنفيررررررذ  يررررردعو -8 
عزيررز قرردرات تيف ذلررو  األنشررطة املتصررلة ابملسررائل اجلنسررانية يف وجررار خطررة العمررل اجلنسررانية،  ررا

 جلنسانية التابعة لألمانة؛مراكز تنسي  الشاون ا
ابآلاثر املقدرة املرتتبة يف امليزانية علق تنفيذ األنشطة الع ستنرطلع  حييط علما   -9 

 أعالؤ؛ 6و 5و 1عا األمانة واملشار وليها يف الفقرات 
أن ت تاذ ا جراءات الع ع هد عا وا األمانرة يف هرذا املقررر رهنرا  بتروافر  يطل  -10 
 ية.املوارد املال

__________ 

 . FCCC/TP/2017/8 (2ا
 .12و 11، الفقرنن 22-م أ/21املقرر  (3ا
 .6، الفقرة 22-م أ/21املقرر  (4ا
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 املرفق

 خط  تمل املسرئل اجلنسرني   
، أن تنرررع خطرررة 27، الفقررررة 22-م أ/21ج لررر  وا ا ييرررة الفرعيرررة للتنفيرررذ، يف املقررررر  -1

عمليرة وجرار  يف ايناجلنسر أناملتعلقة ابلشوالوالايت  املقرراتتنفيذ ل ا  ملسائل اجلنسانية دعماعمل 
الزمنية  اجلداولو رئيسية، واألنشطة واملا رات ال اجملاالت ذات األولوية، علق أن تشملاالتفاقية، 

ارد ل ررل نشرراع، مررن املررو  للتنفيررذ، والعناصررر الفاعلررة املسرراولة والرئيسررية، واالمتياجررات ا ر ررادية
 .هاورصد هااستعراض عملياتوأن تقدم معلومات مفصلة عن 

املسرائل  وخطة عمل املسرائل اجلنسرانية، الرع وضرعت يف وجرار بررانمج عمرل ليمرا بشرأن -2
السياسررات  فررة، وتعزيررزوا النهرروض  شرراركة املرررأة بصررورة كاملررة ومتسرراوية وهادترمرري اجلنسررانية، 

يف عمرل و فيذ االتفاقية ين يف تناملناخية املراعية لالعتبارات اجلنسانية وتعميم مراعاة املن ور اجلنسا
 ايت. املستو   يع األجرا  واألمانة، وكياانت األمم املتحدة و يع أصحاب املصلحة علق

مرررن التعزيرررز جلميررررع  وتتطلررر  السياسرررات املناخيرررة املراعيررررة لالعتبرررارات اجلنسرررانية مزيرررردا   -3
ر الت نولوجيا ل، وتطوياألنشطة املتعلقة ابلت يف والتافيف وأسالي  التنفيذ ذات الصلة االتموي

ملناخيرررة. السياسرررات عرررن عمليرررة صرررنع القررررار املتعلقرررة بتنفيرررذ ا ونقلهرررا، وبنررراء القررردرات(، فنرررال  
يررة االتفاقيررة وانرر  عملوتعرررت  خطررة عمررل املسررائل اجلنسررانية ابظاجررة وا تثيررل املرررأة يف  يررع ج
ات الصرررلة ألنشررطة ذا جاريررة، ووا تعمرريم مراعرراة املن رررور اجلنسرراين يف  يررع أهررردا  وغرراايت ا

 ابالتفاقية بوصفها مسامهة هامة يف زايدة فعاليتها.
 مل اجلنسانية أبن ا جراءات املتعلقرة ابملسرائل اجلنسرانية تشرهد تقردما  وتعرت  خطة الع -4

 مررلعنشررطة خطررة أفيمررا يتعلرر  ابتفررار ابريررس. وكانررت العديررد مررن و يف  يررع جمرراالت االتفاقيررة 
ة وا ت ل تاجرراجلنسررانية موضرروا وجررراءات تتاررذها خمتلررف املن مررات ذات الصررلة، وسرر املسررائل

 ر الزماب للاطة.وجراءات وضافية تتجاوز ا جا
 أن علمرررا  اجلنسررانية مرررن ميررث القابليرررة للقيرراس، املسرررائل مررل عوتتفرراوت أنشررطة خطرررة  -5

لروايت تتفراوت أو  مرامل متفاوتة من ميث التقدم احملرز بشرأن هرذؤ اخلطرة. وقردبلغت األجرا  
ا . األجرر  ا وقردراتلطبيعة ونطرار السياسرات املناخيرة الرع جيرره تنفيرذه بعض ا جراءات وفقا  
هي عمليرة  االتفاقية  وج ية املتاذة اجلنسانية أبن ا جراءات املناخاملسائل وتسلم خطة عمل 
 تقودها األجرا . 

 اجملرالت ذات األاعةي   
األجرررا  واألمانررة واملن مررات املعنيررة مرردعوة وا االضررطالا ابألنشررطة الررواردة يف خطررة  -6

طة لويررة لألنشرراخلطررة ةسررة جمرراالت ذات أو  اجلنسررانية، مسرر  االقتنرراء. ودرردداملسررائل عمررل 
 الع من  أ ا دفع دقي  أهدافها.
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 ننرء اعقدلات اتقرسم امل رلف ااالتصرل -أعف  
اجلنسررانية وا تعزيررز فهررم اجلهررات صررامبة املصررلحة وخربهتررا املسررائل خطررة عمررل  ترمرري -7

 اجملرررراالت خلرررربة يفم واالفنيرررة بشرررأن ا دمرررراج املنهجررري لالعتبرررارات اجلنسررررانية وتطبيررر  هرررذا الفهرررر
  لق أرض الواقع.شاريع عاملواضيعية يف وجار االتفاقية واتفار ابريس ويف السياسات والربامج وامل

 ام رلك  املرأيف ااضطالتهر ندال قيرثي نني اجلنسنياعتةاز   -ابء  
دقيرررر  ودعررررم مشرررراركة املرررررأة بصررررورة كاملررررة وا اجلنسررررانية املسررررائل مررررل عخطررررة  ترمرررري -8

 وية وجمدية يف عملية االتفاقية ا جارية.ومتسا

 تسرقاال -جيم  
اجلنسرررانية وا تعزيرررز ودمررراج االعتبرررارات اجلنسرررانية يف عمرررل  املسرررائل خطرررة عمرررل ترمررري -9

حة، مرن أجرل اب املصرلهييات االتفاقية واألمانة العامة وغريها من كياانت األمرم املتحردة وأصرح
 علقة ابملسائل اجلنسانية.التنفيذ املتس  للوالايت واألنشطة املت

 اعتنفيذ املراتي عالتتبرلات اجلنسرني  ااسرئل اعتنفيذ -ثال  
اجلنسانية وا ضمان امرتام وتعزيز ومراعاة املساواة اجلنسانية املسائل هتد  خطة عمل  -10

 وت ط املرأة يف تنفيذ االتفاقية واتفار ابريس.

 اعرصد ااإلنالغ -هرء  
دسرررط التتبررررع فيمرررا يتصررررل بتنفيرررذ الرررروالايت وا اجلنسررررانية ملسرررائل اخطرررة عمررررل  ترمررري -11

 ة.املتعلقة ابملسائل اجلنسانية ووعداد التقارير بشأ ا يف وجار االتفاقي
   1اجلدول 

 اجملرل ذا األاعةي  أعف: ننرء اعقدلات اتقرسم امل رلف ااالتصرل

 اجلهات الفاعلة املساولة النشاع
ا جار 
 النواتج الزماب

  1-ألف
 سراعدةمن خالل استادام آليات مرن قبيرل ملقرات العمرل، وامل العمل
 املصرلحة تعزيز قدرات األجررا  وأصرحابعلق وما وا ذلو،  ،التقنية

ن مج بشأعلق وضع سياسات مراعية لالعتبارات اجلنسانية وخطط وبرا
 الت يف والتافيف وبناء القدرات والت نولوجيا والتمويل

ألمررم األجرررا  وكيرراانت ا
املتحردة واملن مررات ذات 

 الصلة

سياسررررررررررات مناخيررررررررررة  2018
وخطرررررررررررررررط وبرررررررررررررررررامج 
مراعيررررررررة لالعتبررررررررارات 

 اجلنسانية 

  2-ألف
جلنسرانية ارات اتقدَ ورقة عن ا دماج املنهجي للتثقيرف املراعري لالعتبر

علومررات ا املوالتشرراركي، والترردري ، والتوعيررة العامررة ووصررول اجلمهررور و
الرع  الت يرفحمللري يف  يرع أنشرطة التافيرف و علق املستويط الروجاب وا

مهات املسررا تنفرذ يف وجرار االتفاقيررة واتفرار ابريررس، ويشرمل ذلررو تنفيرذ
خفينرة  ل ت رونوصياغة اسرتاتيجيات ومنائية جويلة األجر احملددة وجنيا  

 جار بند، يف وانبعااثت غازات الدفيية، ودعوة األجرا  وا وجراء موار
م ررط جررل التأاملتعلرر  ابلعمررل مررن  رعيررة للتنفيررذجرردول أعمررال ا ييررة الف

اقرر  صرفة مر باملنراخي، بشرأن كيفيررة قيرام األجرررا  واملن مرات املعتمرردة 
 ؤذكورة أعالاي املبتعزيز ا دماج املنهجي لالعتبارات اجلنسانية يف القنا

األجرررررررررررررا  واملن مررررررررررررات 
املعتمررردة بصرررفة مراقررر ، 
وجهررات تنسرري  الشرراون 

انة، اجلنسانية التابعة لألم
وجلنة ابريس املعنيرة ببنراء 

 القدرات

 الورقة واظوار 2018
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  2اجلدول 
 ل قيرثيالتهر ندا ام رلك  املرأيف ااضط نني اجلنسنياجملرل ذا األاعةي  ابء: اعتةاز  

 النواتج ا جار الزماب اجلهات الفاعلة املساولة النشاع
  1-ابء

ة ملرررأاة ترروفري األمرروال املاصصررة للسررفر كوسرريلة لرردعم مشررارك
يررررررة،  جار ايف الوفررررررود الوجنيررررررة املشرررررراركة يف دورات االتفاقيررررررة 

يف ذلررررررو علررررررق مسررررررتوى القاعرررررردة الشررررررعبية، والشررررررعوب   ررررررا
وا  لبلدان منأقل او األصلية واجملتمعات احمللية يف البلدان النامية 

 والدول اجلزرية الصغرية النامية 

األجرررا  واألمانررة واملن مررات 
 املعتمدة بصفة مراق 

 توفري األموال 2018-2019

  2-ابء
 ت مرة،تنمط ا  عارات الرع ترسرل وا األجررا  بصرورة من
ية،  جار اعند جل  تر يح أعناء للهييات التابعة لالتفاقية 

 آخر تقرير عن الرتكيبة اجلنسانية للهيية املعنية

معلومررات مسررت ملة  2019-2018 األمانة
بشررررررأن الترررررروازن بررررررط 
اجلنسرررط عنرررد تقررردَ 

 لرت يحات للهيياتا
  3-ابء

لقيادة ابعلقة تن يم ووجراء التدري  يف جمال بناء القدرات املت
اقيرررررررة والتفررررررراوض والتيسرررررررري والرائسرررررررة يف سررررررريار عمليرررررررة االتف

ومرررة ر من ا جاريررة، ابالقرررتان مررع اجلهررود املبذولررة علررق نطررا
 األمم املتحدة من أجل املرأة

األجررررررررررررا  وكيررررررررررراانت األمررررررررررررم 
 ات ذات الصلة املتحدة واملن م

 توفري التدري  

  4-ابء
ف لتثقيررالتعرراون علررق تشررجيع وتيسررري وتطرروير وتنفيررذ برررامج ا
ملنرراخ غررري اتوالترردري  الن اميررة وغررري الن اميررة الررع تركررز علررق 

ق علرررق  يررررع املسرررتوايت، واسررررتهدا  النسررراء والشررررباب علرررر
، وجررررره اخلصرررررو  علرررررق الصرررررعيد الررررروجاب وا قليمررررري واحمللررررري

 اء دل أو انتداب املو فط لتدري  اخلرب يشمل تبا  ا

األجررررررررررررا  وكيررررررررررراانت األمررررررررررررم 
 املتحدة واملن مات ذات الصلة

 برامج التدري   

  3اجلدول 
 اجملرل ذا األاعةي  جيم: االتسرق

 النواتج ا جار الزماب اجلهات الفاعلة املساولة النشاع
  1-جيم

لتنفيررذ ليررة رعخررالل الرردورة الثامنررة واألربعررط للهييررة الف أ جررره
شررأة املن مرروار مفترروق لألجرررا  واملررراقبط مررع ر سرراء ا ييررات

قررراع شرررأن ن وجررر  االتفاقيرررة ملناقشرررة نترررائج الورقرررة التقنيرررة ب
وتقردَ  ،13الفقرة  ،22-أ م/21املطلوبة يف املقرر التدخل 

 أه توصيات مم نة

الرررررررردورة الثامنرررررررررة  األمانة
واألربعون للهييرة 
 الفرعية للتنفيذ

 اظوار

  2-جيم
ت  ييرراترروفري الترردري  علررق بنرراء القرردرات لر سرراء وأعنرراء ا

أن  مانرة بشرعرة لألاملنشأة  وج  االتفاقية واألفرقة التقنية التاب
نها كل م  كيفية ودماج االعتبارات اجلنسانية يف جماالت عمل

 وكيفية دقي  هد  التوازن بط اجلنسط

فريررر  الشررراون اجلنسرررانية الترررابع 
 ت األمرم املتحرردةلألمانرة وكيرراان

وغريهررا مررن أصررحاب املصررلحة 
 واملن مات ذات الصلة

ر سرررررررررررراء وأعنرررررررررررراء   
ا ييررررررررررررات املنشررررررررررررأة 
 وجرررررررر  االتفاقيررررررررة 
لدعم ودماج املن ور 
 اجلنساين يف عملها
 توفري بناء القدرات

  3-جيم
ة ألنشرررطاتبررادل املعلومرررات عرررن اجلهرررود املبذولرررة لررردعم تنفيرررذ 

 ملتحررررردةامررررع كيررررراانت األمررررم الراميررررة وا تعزيررررز أوجررررره الترررر زر 
ة لتنمياوالعمليات األخرى، مع ويالء اهتمام خا  وا خطة 

 2030املستدامة لعام 

كيررررررررررررررراانت األمرررررررررررررررم املتحررررررررررررررردة 
 واملن مات األخرى ذات الصلة

أثنررررررررررررررررررررراء دورات 
 ماتر األجرا 

 تعزيز اجلهود
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  4اجلدول 
 نفيذرئل اعتااس اجملرل ذا األاعةي  ثال: اعتنفيذ املراتي عالتتبرلات اجلنسرني 

 النواتج ا جار الزماب اجلهات الفاعلة املساولة النشاع
  1-دال

ار فة مررررو دعرررروة اللجنررررة الدائمررررة املعنيررررة ابلتمويررررل وا استنررررا
ملهرا، عة يف بشأن تنفيذ التزامها ةدماج االعتبارات اجلنسراني

 راعيررةممررع التشررديد علررق أمهيررة الوصررول وا التمويررل بصررورة 
 ناخابمل نسانية لتنفيذ ا جراءات املتعلقةلالعتبارات اجل

اللجنررررررررررررررة الدائمررررررررررررررة املعنيررررررررررررررة 
 ابلتمويل

 اظوار 2019

  2-دال
تقنيررررة عررررة الابلتعرررراون مررررع برررررانمج األمررررم املتحرررردة للبييررررة واجلام

 جلهرررراتاالدامنركيررررة ومركررررز و ررررب ة ت نولوجيررررا املنرررراخ، دعرررروة 
ين يف سرااجلن املعنية وا تبادل املعلومات بشأن ودمراج املن رور

صررر  تقييمرررات االمتياجرررات الت نولوجيرررة خرررالل اليررروم املا
 للشاون اجلنسانية

األجرررررررررررا ، والشررررررررررراكة بررررررررررط 
برررررانمج األمررررم املتحرررردة للبييررررة 
 واجلامعررررررة التقنيررررررة الدامنركيررررررة،
ومركررررررررز و ررررررررب ة ت نولوجيررررررررا 
املنرررراخ، وغريهررررا مررررن اجلهررررات 

 املعنية التابعة لألمانة

 الورقات املقدمة 2018-2019

  3-دال
سرررررربة تعزيررررررز قرررررردرات اآلليررررررات اجلنسررررررانية،  ررررررا يف ذلررررررو ابلن

لررررروزارات ن، واللربملرررررانيط، واالدررررراد الربملررررراين الررررردويل، واللجرررررا
تمرع ات اجملاملعنية ابلتمويل، واملن مات غري اظ وميرة ومن مر
ين يف جلنسرراااملرردين، مررن أجررل ودمرراج امليزنررة املراعيررة للمن ررور 

الل خررج مررن ودقيرر  النتررائ التمويررل املتعلرر  ابملنرراخ، والوصررول
 نيةالتق التدري ، وملقات عمل اخلرباء، والورقات واألدوات

األجرررررررررا ، وكيررررررررراانت األمرررررررررم 
ا ريهاملتحدة، واآللية املالية، وغ

 من أصحاب املصلحة

 بناء القدرات 2018

عمرل يف وجرار اتفررار الشرراكة، كانرت تعرر  سرابقا  ابسررم مركرز ريرزوه الترابع لرربانمج األمررم املتحردة للبييرة، وت اأ(
 ملتحدة للبيية.امج األمم ثالثي األجرا  بط وزارة خارجية الدامنرك وجامعة الدامنرك للت نولوجيا وبران

 5اجلدول 
 اجملرل ذا األاعةي  هرء: اعرصد ااإلنالغ

 النواتج ا جار الزماب اجلهات الفاعلة املساولة النشاع
  1 -هاء

صررنفة ممل تقرردَ بيرراانت تقرردَ ورقررة بشررأن مررا يلرري،  ررا يشرر
 مس  نوا اجلنس والتحليل اجلنساين، عند االقتناء 

معلومرررررات عرررررن اآلاثر املتباينرررررة لتغرررررري املنررررراخ علرررررق  اأ( 
ة حملليراالنساء والرجال، مع ويالء اهتمرام خرا  للمجتمعرات 

 والشعوب األصلية؛
ودماج االعتبارات اجلنسرانية يف الت يرف والتافيرف  اب( 

والعمررررررررل مررررررررن أجررررررررل التم ررررررررط املنرررررررراخي، وبنرررررررراء القرررررررردرات، 
 ؛والت نولوجيا وسياسات التمويل، واخلطط وا جراءات

السياسات واخلطط والتقدم احملرز يف تعزيز التروازن  اج( 
اون  الشرربررط اجلنسررط يف تشرر يل الوفررود الوجنيررة املشرراركة يف

 املتعلقة ابملناخ

األجرا  واملن مات املعتمردة 
 بصفة مراق 

 الورقة 2018

  2-هاء
 لنشررراعاوعرررداد تقريرررر تررروليفي عرررن الورقرررات املقدمرررة يف وجرررار 

 1-هاء

 توليفيالتقرير ال 2019 األمانة
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 النواتج ا جار الزماب اجلهات الفاعلة املساولة النشاع
  3-هاء

جيررا تقريررر مسررت مل عررن كيفيررة مسررامهة مركررز و ررب ة ت نولو 
ع يررا، مرراملنرراخ يف دقيرر  هررد  تسررريع تطرروير ونقررل الت نولوج
اترره، راءوجو مراعرراة االعتبررارات اجلنسررانية، لرردى تنفيررذ جرائقرره 

مررن أجررل جيررا اابلتعرراون مررع اللجنررة التنفيذيررة املعنيررة ابلت نولو 
 ضمان االتسار والت زر داخل آلية الت نولوجيا(

مركز و ب ة ت نولوجيا املناخ 
واللجنررررررررررة التنفيذيررررررررررة املعنيررررررررررة 

 ابلت نولوجيا

 تقرير مشفوا بتوصيات  

  4-هاء
 يفنررة تشررجيع أنشررطة تبررادل املعررار  فيمررا بررط مررو في األما

 ندثة عحمونمة معلومات  يع اجملاالت املواضيعية من أجل 
 األعمال املتصلة ابملسائل اجلنسانية

األمانة، ابلتعاون مرع كيراانت 
 األمررم املتحرردة،  ررا فيهررا هييررة
األمرررم املتحررردة للمسررراواة برررط 

 اجلنسط وت ط املرأة

 تقرير عن تبادل املعار   
 نشطة التبادلتبيان أل

 12امة اجللسة الع
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  ٢3-م أ/4قرل امل  
 ابعزلات  ن أ  تمل كةلانيفير امل رتك

 ون ماتر األجرا ، 
 وذ يشري وا املقرر 2/م أ-17، ال سيما الفقرات 77-75، 
 بشرررأن والت نولوجيرررة العلميرررة للمشرررورة الفرعيرررة ا ييرررة وا املقدمرررة التقرررارير يف ن رررر وقرررد 
 ،(1اابلزراعة املتعلقة القنااي بشأن الدورة أثناء ن مت الع اخلمس ملالع ملقات
وا ا ييررة الفرعيررة للمشررورة العلميررة والت نولوجيررة وا ييررة الفرعيررة للتنفيررذ يطلرر   -1 

اعررات اخلرررباء، مررل واجتماملشرراركة يف معاجلررة القنررااي املتعلقررة ابلزراعررة، بوسررائل منهررا ملقررات الع
ثرر الزراعرة ة أوجره أومراعرا ،العمل مع ا ييرات املنشرأة  وجر  االتفاقيرة مع اظر  يف ذلو علق

 بتغري املناخ والنهج املتبعة يف معاجلة قنااي األمن الغذائي؛ 
، 2018آذار/مرررارس  31، تلرررول (2ااألجررررا  واملرررراقبط وا أن يقررردموايررردعو  -2 

أعرالؤ للن رر فيهرا  1وليها يف الفقرة  آراءهم بشأن العناصر الع ينبغي ودراجها يف األعمال املشار
 (، بردءا  2018أاير/مرايو  -  ييتط الفررعيتط انيسران/أبريل ل من ايف الدورة الثامنة واألربعط ل

  ا يلي علق سبيل املثال ال اظصر 
بشررأن فرررتة الرردورات أثنرراء املن مررة جرائرر  تنفيررذ نتررائج ملقررات العمررل اخلمررس  اأ( 

 عمال؛ن هذؤ األراعة وغريها من املواضيع املقبلة الع قد تنشأ عالقنااي املتعلقة ابلز 
األسالي  والنهج املتبعة يف تقييم الت يف وما حيققه من منافع مشرتكة والقدرة  اب( 

 ؛التحملعلق 
دسرررط ال ربرررون املارررزن يف الرتبرررة وسرررالمة الرتبرررة وخصررروبتها يف الرررن م املطبقرررة  اج( 

 ياؤ؛دارة املعن الن م املت املة،  ا فيها و ة، فنال  علق املراعي واألراضي الزراعي
دسط استادام املغذايت وودارة السماد الطبيعي مرن أجرل ونمرة ن رم زراعيرة  اد( 

 مستدامة وقادرة علق الت يف؛
 دسط ن م ودارة الثروة اظيوانية؛ اهر( 
االقتصررادية ومررن أبعرراد تغررري املنرراخ يف القطرراا الزراعرري مررن الناميررة االجتماعيررة  او( 

 ؛انمية األمن الغذائي
أن ي ررون تنفيررذ أه وجررراءات تتاررذها األمانررة نتيجررة لألم ررام الررواردة يطلرر   -3 
 أعالؤ رهنا  بتوافر املوارد املالية؛ 1يف الفقرة 

__________ 

، FCCC/SBSTA/2015/INF.7، وFCCC/SBSTA/2015/INF.6، وFCCC/SBSTA/2014/INF.2 (1ا
 .FCCC/SBSTA/2016/INF.6، وFCCC/SBSTA/2016/INF.5و

  املعلومات املتامة يفعن جري  بوابة تقدَ تقدَ اآلراء غي ينب (2ا
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx. 
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وا ا ييترررط الفررررعيتط أن تقررردما وا مررراتر األجررررا  تقريررررا  عرررن  يطلررر  أينرررا   -4 
أعرررالؤ وعرررن نترررائج هرررذؤ األعمرررال يف دورتررره  1املشرررار وليهرررا يف الفقررررة التقررردم احملررررز يف األعمرررال 

 (.2020السادسة والعشرين اتشرين الثاين/نوفمرب 
 12اجللسة العامة 

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  17
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  ٢3-م أ/5املقرل   
 آعي  االسة اعداعي  امل ني  ابخلسرئر ااألضرال املرتبط  نتأثّيات تغّي املنرخ

 األجرا ، ون ماتر 
، 21-أ م/2، و21-م أ/1، و20-م أ/2، و19-م أ/2، و18-م أ/3وا املقررات  وذ يشري 

 منه، 8اتفار ابريس، ال سيما املادة وا ، و 22-م أ/4، و22-م أ/3و
الشواغل الع أاثرهتا األجرا  عن تزايد تواتر و دة ال وارث املتصلة ابملناخ  ووذ يالمظ 

ألعاصرري ينراانت واالبلردان،  را يف ذلرو موجرات اظرر واجلفرا  والفالع أثرت علرق العديرد مرن 
بطرة لترأثريات املرتتزايرد ا املدارية والعواصف الرملية وغريها من ال واهر اجلوية القصروى، فنرال  عرن
ا وا أدىن مررد قليررل منهررابل ررواهر البطييررة اظرردوث، واظاجررة امللحررة وا تنرر  هررذؤ التررأثريات والت

ررج  رراملة  دارة املارراجر  ومررن ذلررو ن ررم ا نررذار اوالتصررده  ررا اب ترردابري تعزيررز ملب ررر، و تبرراا   
ا يف ذلرررو ماعيرررة،  رررا نعررراإ ووعرررادة التأهيرررل ووعرررادة البنررراء والتحسرررط، وأدوات اظمايرررة االجت

  ب ات األمان االجتماعي، والنه ج الع تفني وا التحول،
و الدوليررة املعنيررة ابخلسررائر واألضرررار بتقريررر اللجنررة التنفيذيررة آلليررة وارسرر يرمرر  -1 

 ؛(1ااملرتبطة بتأثريات تغري املناخ
ابلتقررردم الرررذه أمرزتررره اللجنرررة التنفيذيرررة يف تنفيرررذ خطرررة عملهرررا  يرمررر  أينرررا   -2 

ملاراجر وفرقرة اجرل دويرل تبادل املعلومرات مرن أل فيجي األولية املمتدة لفرتة سنتط، وتفعيل مركز
 ؛21-م أ/1من املقرر  49و 48 ابلفقرتط العمل املعنية ابلنزوق عمال  

لألجرا  وا ييات واملن مات لدعم أعمال اللجنة التنفيذية،  يعرب عن تقديرؤ -3 
 صدد؛ةجراءات تشمل الشراكات والتعاون، ويشجعها علق زايدة جهودها يف هذا ال

وا خطرررة العمرررل املتجرررددة اخلمسرررية املرنرررة للجنرررة التنفيذيرررة، الرررع تتررريح  يشرررري -4 
 نا ية؛لحة والالن ر، يف الوقت املناس ، يف املسائل الشاملة واالمتياجات اظالية وامل

وا أن اللجنرررة التنفيذيرررة سرررت قيم م التقررردم احملررررز صررروب تنفيرررذ خطرررة  يشرررري أينرررا   -5 
 لالمقة؛اوعلق فرتات منت مة يف اجتماعاهتا  2020عملها اخلمسية املتجددة يف عام 

وا اللجنررة التنفيذيررة أن ترردرج يف تقاريرهررا السررنوية، مسرر  االقتنرراء،  يطلرر  -6 
معلومرررات أكثرررر تفصررريال  عمرررا تنرررطلع بررره أفرقرررة اخلررررباء واللجررران الفرعيرررة وأفرقرررة النقررراإ واألفرقرررة 

معينرة التابعرة  را مرن أعمرال تتنراول، قردر  االستشارية املواضيعية واألفرقرة العاملرة املاصصرة ملهرام
ا م ان، املسائل ذات الصلة ابلسيار ا قليمي والروجاب، علرق النحرو الرذه درددؤ األجررا  يف 

 ؛(2اورقات املعلومات الع تقدمها

__________ 

 .Add.1و FCCC/SB/2017/1 (1ا
. وترررررد ورقررررات املعلومررررات يف  5، الفقرررررة 22-م أ/3مرررراتر األجرررررا  يف مقررررررؤ اسررررتجابة للرررردعوة الررررع وجههررررا  (2ا

http://unfccc.int/10064. 
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أعالؤ، عقد  2ابعتزام فرقة العمل املعنية ابلنزوق، املشار وليها يف الفقرة  يرم  -7 
ت واسرررعة بشرررأن  يرررع جمررراالت عملهرررا، سيشرررمل وجرررراء مشررراورا 2018و اجتمررراا يف أاير/مررراي

 النطار مع اجلهات صامبة املصلحة من أجل كفالة تغطية وقليمية؛
أعررالؤ، وا مراعرراة  2فرقررة العمررل املعنيررة ابلنررزوق، املشررار وليهررا يف الفقرررة  يرردعو -8 

تعلر  برنر ه ج مت املرة لتجنر  النزوق الرداخلي وعررب اظردود، وفقرا  لواليتهرا، عنرد وضرع توصريات ت
 ؛(3االنزوق املرتبط ابآلاثر النارة لتغري املناخ والتقليل منه وا أدىن مد والتصده له

وا األمانرة أن ترن م، بتوجيره مررن اللجنرة التنفيذيرة ورئريس ا ييرة الفرعيررة  يطلر  -9 
 أاير/ - تط انيسرران/أبريلللتنفيرذ، وابلترزامن مرع الردورة الثامنرة واألربعرط ل رل مرن ا ييترط الفررعي

بغيرررة است شرررا  جائفرررة واسرررعة مرررن املعلومرررات وا سرررهامات  (4ا(، مررروارا  للاررررباء2018مرررايو 
واآلراء بشأن سبل تيسري تعبية اخلربات وتوفريها، وزايدة الدعم،  ا يف ذلو التمويل والت نولوجيا 

ر النررارة لتغررري املنرراخ والتقليررل وبنرراء القرردرات، مررن أجررل تنرر  اخلسررائر واألضرررار املرتبطررة ابآلاث
منها وا أدىن مد والتصده  ا،  ا يف ذلو ال واهر اجلوية القصوى وال رواهر البطييرة اظردوث،  

 ؛22-م أ/4او( من املقرر 2كي ي سرت د عا يف وعداد الورقة الفنية املشار وليها يف الفقرة 
بة املصررررلحة وا أن األجرررررا  واجلهررررات املراقبررررة وسررررائر اجلهررررات صررررام يرررردعو -10 

اأ( مرررن مسرررار العمرررل 1، آراءهرررا يف سررريار النشررراع 2018 رررباع/فرباير  15، تلرررول (5اتقررردم
 االسرتاتيجي اهر( الوارد يف خطة العمل املتجددة اخلمسية للجنة التنفيذية؛

 9وا األمانرررة أن ت عررردم تقريررررا  عرررن مررروار اخلررررباء املشرررار وليررره يف الفقررررة  يطلررر  -11 
 ؛2018 ر فيه اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين يف عام أعالؤ كي تن
األجرررا  واملن مررات ذات الصررلة وغريهررا مررن اجلهررات صررامبة املصررلحة  يرردعو -12 

، آبرائهررا ووسررهاماهتا بشررأن العناصررر 2019 ررباع/فرباير  1وا موافرراة األمانررة، يف موعررد أقصرراؤ 
اد( مرن 2رسو الدولية املشار وليها يف الفقرة الع ر ن ودراجها يف اختصاصات استعراض آلية وا

، مرررع مراعررراة نترررائج تنفيرررذ أعمرررال اللجنرررة التنفيذيرررة، كررري تن رررر فيهرررا ا ييتررران 22-م أ/4املقررررر 
 ؛(6ا2019الفرعيتان يف دورتيهما اللتط ست عقدان يف مزيران/يونيه 

آليرة األجرا  علق املشاركة بنشراع يف تلرو األعمرال، ونشرر منتجرات  يشجع -13 
 ما يلي  وارسو الدولية وجلنتها التنفيذية، وتروجيها واستادامها، ةجراءات تشمل

ونشررراء جهرررات اتصرررال معنيرررة ابخلسرررائر واألضررررار عررررب مراكرررز التنسررري  الوجنيرررة  اأ( 
 ؛22-م أ/4من املقرر  اد(4لالتفاقية ا جارية يف كل منها، علق النحو املشار وليه يف الفقرة 

 اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراق ، مع مراعاة ضري  الوقرت املشاركة يف اب( 
 وقلة املوارد؛

__________ 

 .49، الفقرة 21-م أ/1املقرر  (3ا
 .سي عر  ابسم "موار سوفا للارباء" (4ا
 ملتامة يف املعلومات ا راء عن جري  بوابة تقدَاآل َينبغي تقد (5ا

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx. 
 .أعالؤ 5ان ر اظا ية  (6ا
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ودراج أو مواصرررررلة ودراج دراسرررررة ال رررررواهر القصررررروى، وال رررررواهر البطييرررررة اظررررردوث،  اج( 
وعررادة جررة والنرزوق و  ذلرو ا واخلسرائر غرري االقتصرادية، وأثرريات تغرري املنراخ علررق تنق،رل البشرر،  را يف

ات ذجررررراءات اطررررط  ررررا، وا دارة الشرررراملة للمارررراجر، ضررررمن السياسررررات واخلطررررط وا الترررروجط امل
 ذؤ اجلهود؛لق دعم هعالصلة، مس  االقتناء، ومث ال ياانت املعنية الثنائية واملتعددة األجرا  

الرررردعوة املوجهررررة وا ا ييررررات املنشررررأة  وجرررر  االتفاقيررررة وا أن  ي رررررر أكيررررد -14 
ملرتبطررة ألضرررار امط عملهررا اجلهررود الراميررة وا تنرر  اخلسررائر واتواصررل، مسرر  االقتنرراء، تنرر

رضررة ن الناميررة املع البلرردايفابآلاثر النررارة لتغررري املنرراخ، والتقليررل منهررا وا أدىن مررد والتصررده  ررا 
لع تعتمرد ولوجية ابوجه خا  لتلو اآلاثر، ويف صفو  الفيات الس انية النعيفة والن م ا ي 

 عليها هذؤ الفيات؛
ماسسررررررات األمررررررم املتحرررررردة واملاسسررررررات املعنيررررررة األخرررررررى والوكرررررراالت  يرررررردعو -15 

  خلرررا ، مسررراملتاصصرررة وغريهرررا مرررن ال يررراانت وأوسررراع البحررروث واجملتمرررع املررردين والقطررراا ا
 لجنرة التنفيذيرةت، مرع الاالقتناء، وا تعزيز التعاون والعمرل املشررتك، بوسرائل منهرا وقامرة  رراكا

منها  ملناخ والتقليلة لتغري ابتجن  اخلسائر واألضرار املرتبطة ابآلاثر النار بشأن املواضيع املتصلة 
 ة اظدوث؛ر البطييوا أدىن مد والتصده  ا،  ا يف ذلو ال واهر املناخية القصوى وال واه

املاسسرررات واملن مرررات البحثيرررة ذات الصرررلة وا أن تتقاسرررم، مسررر   يررردعو أينرررا   -16 
 ذلرو تنفيذيرة،  را يفللجنرة الهرا الرئيسرية بشرأن ال رواهر البطييرة اظردوث مرع ااالقتناء، بياانهتا ونتائج

 يية اظدوث؛اهر البطيف املناسبات الع تن مها اللجنة التنفيذية، عد  دسط معرفة وفهم ال و 
أن اللجنررة التنفيذيررة ر ررن أن تزيررد فعاليتهررا ةعطرراء األولويررة  ياكررد مررن جديررد -17 

 اضيعية ددد للعمل املستقبلي؛ألنشطة يف جماالت مو 
اللجنرررة التنفيذيرررة علرررق البحرررث عرررن سررربل وضرررافية لتعزيرررز قررردرهتا علرررق  يشرررجع -18 

مليات أفرقرة  سيار عاالستجابة وفعاليتها وأدائها بتحسط ذطيط وتن يم عملها،  ا يف ذلو يف
اصصررة قررة العاملررة املألفر ة وااخلرررباء واللجرران الفرعيررة وأفرقررة النقرراإ واألفرقررة االستشررارية املواضرريعي

فرقرررة رقررة اخلرررباء وأرعيررة وأفملهررام معينررة التابعررة  ررا، مررن قبيررل التمثيررل املترروازن يف تلررو اللجرران الف
ها وخررربة أعنررائ م معينررة،النقرراإ واألفرقررة االستشررارية املواضرريعية واألفرقررة العاملررة املاصصررة ملهررا

 وفقا  للمهام املنوجة عا، ومدة والايهتا؛
 أعالؤ  1، وللتقرير املشار وليه يف الفقرة (7اوا اللجنة التنفيذية، وفقا  لواليتها  يطل -19 
أن تن ر، لدى است مال خطة عملها اخلمسية املتجرددة، يف املسرائل الشراملة  اأ( 

ر البطييرررررة وال رررررواه واالمتياجرررررات اظاليرررررة وامللحرررررة والنا رررررية املتصرررررلة ابل رررررواهر اجلويرررررة القصررررروى
 لناميرة املعرضرةلبلردان اا، علق سبيل املثال ال اظصر، اجلفا  والفينراانت، يف ااظدوث،  ا فيه

م فة والرررررن بوجررررره خرررررا  لرررررآلاثر النرررررارة لتغرررررري املنررررراخ، ويف صرررررفو  الفيرررررات السررررر انية النرررررعي
 ا ي ولوجية الع تعتمد عليها هذؤ الفيات؛

__________ 

 .5و 2، الفقرنن 19-م أ/2املقرر  (7ا
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هرررا وا أن تعررزز جهودهرررا مرررن أجررل ضرررمان دويرررل املعلومررات املسرررتمدة مرررن عمل اب( 
منتجات سهلة االسرتعمال، مثرل األدوات واألسرالي ، واملرواد الالزمرة للنمراذج التدريبيرة، بغيرة زايدة 

 اتسار وفعالية اجلهود ذات الصلة الع ت بذل علق الصعيد ا قليمي والوجاب، مس  االقتناء؛
أن تن ر، من خالل التعاون والشراكات، يف وضع منتجات سرهلة االسرتعمال  اج( 

يمري والروجاب ار ا قلعالم واالتصال، ونشرها علق  يع املستوايت، تتناول مرا لره صرلة ابلسريلإل
 ؛تصده  امن مسائل تتعل  بتجن  اخلسائر واألضرار والتقليل منها وا أدىن مد وال

اللجنررة التنفيذيررة علررق أن تتعرراون مررع ا ييررات األخرررى املنشررأة  وجرر   يشررجع -20 
خلرررربات ا تعبيرررة س، كرررل يف نطرررار واليتررره، وتواصرررل الن رررر يف سررربل تيسررررياالتفاقيرررة واتفرررار ابريررر

شرمل عملهرا علرق يات،  را وتوفريها، وزايدة الدعم،  ا يف ذلو التمويل والت نولوجيا وبناء القدر 
قرة ا وسرائر األفر لتابعرة  ردسط ا جراءات والدعم، وعند الن ر يف ت وين ووالايت أفرقرة اخلررباء ا

 ها؛الع قد تنشي
األجررا  علرق ونمرة مرروارد كافيرة ليتسر  للجنرة التنفيذيرة وأفرقررة  يشرجع جمرددا   -21 

اصصررة قررة العاملررة املة واألفر اخلرررباء واللجرران الفرعيررة وأفرقررة النقرراإ واألفرقررة االستشررارية املواضرريعي
 ملهام معينة التابعة  ا، أن تنفذ أعما ا بنجاق ويف الوقت املطلوب؛

مررات ذات الصررلة، مسرر  االقتنرراء، وا املنرري يف تعبيررة املرروارد، املن  يرردعو -22 
ت والقنررررروا يف ذلرررررو اخلرررررربات واألدوات الالزمرررررة، مرررررن خرررررالل جائفرررررة واسرررررعة مرررررن األدوات  رررررا

ري املنرررراخ ثريات تغررروالشرررراكات، الذررراذ وجررررراءات تتعلررر  بتجنرررر  اخلسرررائر واألضرررررار املرتبطرررة بتررررأ
 ؛والتقليل منها وا أدىن مد والتصده  ا

ابآلاثر التقديريرة املرتتبرة يف امليزانيرة علرق األنشرطة املقررر أن تنفررذها  حيريط علمرا   -23 
 أعالؤ؛ 20-4الفقرات واملشار وليها يف األمانة 
أن ت تاذ ا جراءات الع ع هد عا وا األمانرة يف هرذا املقررر رهنرا  بتروافر  يطل  -24 

 املوارد املالية.
 12اجللسة العامة 

 2017الثاين/نوفمرب  تشرين 17
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  ٢3-م أ/٦املقرل   
 اعتمةيل املنرخي اعطةيل األجل 

 ون ماتر األجرا ، 
 من االتفاقية،  11و 4وا املادتط  وذ يشري 
، 16-م أ/1من املقرر  101وا  97والفقرات من  4و 2وا الفقرتط  ووذ يشري أينا   
 ،18-أ م/4ررات ، واملقرر17-م أ/2ن املقرررر مرر 132وا  126، والفقرررات مررن 17-م أ/1ووا املقرررر 

 ،22-م أ/7و ،21-م أ/5و ،21-م أ/1و ،20-م أ/5و ،19-م أ/3و
ابسررتمرار البلرردان املتقدمررة األجرررا  يف ومررراز تقرردم صرروب  يرمر  مررع التقرردير -1 

، يف 2020لررول عررام بليررون دوالر سررنواي  ت 100بلرروا ا ررد  املتمثررل يف اظشررد املشرررتك ملبلرر  
 ؛16-م أ/1جراءات التافيف اجملدية و فافية التنفيذ، وفقا  للمقرر سيار و

وا التزام البلدان املتقدمة األجرا ، يف سيار وجراءات التافيرف اجملديرة يشري  -2 
 2020لررول عررام تبليررون دوالر يف السررنة  100و ررفافية التنفيررذ، عررد  اظشررد املشرررتك ملبلرر  

املتقدمة األجرا  علرق  البلدانوحيث ، 16-م أ/1وفقا  للمقرر لتلبية امتياجات البلدان النامية، 
 مواصلة ت ثيف مشد التمويل املناخي من أجل دقي  هذا ا د ؛ 

البلرردان املتقدمررة األجرررا  علررق مواصررلة جهودهررا الراميررة وا توجيرره جررزء  حيررث  -3 
دقير  مزيرد  لسرعي وااكبري من األموال العامة املرصرودة لتغرري املنراخ حنرو أنشرطة الت يرف وعلرق 

ن أمهيررة مررالت يررف  مررن الترروازن بررط تويررل التافيررف وتويررل الت يررف، وذلررو تسررليما   ررا لتمويررل
 واظاجة وا موارد من األموال العامة واملنح لتمويل الت يف؛ 

ابلتقرررارير املقدمرررة كرررل سرررنتط الرررواردة مرررمل اآلن مرررن البلررردان املتقدمرررة يرمررر   -4 
 2016رتة مرن عرام ي يف الفرتيجياهتا و   جها املتبعرة لرزايدة التمويرل املنراخاألجرا  عن آخر اسرتا

لبلردان املتقدمرة اوحيرث ، 19-م أ/3مرن املقررر  10، علق حنو مرا يررد يف الفقررة 2020وا عام 
 األجرا  الع مل تقدم بعد تلو املعلومات علق تقدرها؛ 

 ؛ (1اأعالؤ 4املشار وليها يف الفقرة  بتجميع وتوليف تقارير فرتة السنتط حييط علما   -5 
 را أمرزتره األجررا  مرن تقردم لتردعيم بيياهترا التم ينيرة احملليرة مرن أجرل  يرم  -6 

جرهرررا تم ينيرررة وأوا األجررررا  أن تواصرررل دسرررط بيياهترررا الويطلررر  اجترررذاب التمويرررل املنررراخي، 
 ؛19-م أ/3للمقرر السياساتية لتيسري مشد التمويل املناخي وتوزيعه بفاعلية، وفقا  

وا البلرردان املتقدمررة األجرررا  أن تعررد اجلولررة املقبلررة مررن تقاريرهررا  يطلرر  أينررا   -7 
ثررررررة املقدمرررررررة كررررررل سرررررررنتط عررررررن االسررررررررتاتيجيات والررررررنر ه ج املتبعرررررررة لررررررزايدة  ملنررررررراخي لتمويرررررررل اااحملدم

مرررررررن  10، والفقررررررررة 19-م أ/3مرررررررن املقررررررررر  10تا ررررررريا  مرررررررع الفقررررررررة  2020-2018 للفررررررررتة
شررد املشررررتك ، عررد  دررديث املعلومررات املتامررة عرررن سرربيل دقيرر  هررد  اظ20-أ م/5 املقرررر
 ؛2020بليون دوالر يف السنة تلول عام  100 ملبل 

__________ 

 . FCCC/CP/2017/INF.1 (1ا
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وا األمانة أن تعد تميعا  وتوليفا  عن التقارير املقدمة كل سنتط  يطل  كذلو -8 
 ؛22-م أ/7ملقرر امن  15قرة وللف 19-م أ/3أعالؤ وفقا  للمقرر  7واملشار وليها يف الفقرة 

 ررا قدمترره البلرردان الناميررة األجرررا  مررمل اآلن مررن التقررارير  يرمرر  مررع التقرردير -9 
ثررررة األوا والثانيررررة لفرررررتة السررررنتط  قرررردم تقاريرهررررا ت  الررررع مل البلرررردان الناميررررة األجررررراويشررررجع احملدم

ن مررررراأ( 41ة الفقرررررر لفررررررتة السرررررنتط أن تفعرررررل ذلرررررو يف أقررررررب وقرررررت مم رررررن، مشرررررريا  وا  احملدثرررررة
لسنتط تلرول ااألوا لفرتة  ، الع تن  علق أنه ينبغي  ا تقدَ تقاريرها احملدمثة17-م أ/2 املقرر

ارير، ا يف وعرداد التقر،  ا يتف  مع قدراهتا ومستوى الدعم املقدم  ر2014كانون األول/ديسمرب 
 نهرررا تقررردَ رلناميرررة ة الصرررغرية اومالم رررا  أن األجررررا  مرررن أقرررل البلررردان منررروا  ومرررن الررردول اجلزريررر

 تقاريرها احملدثة لفرتة السنتط ممل  اءت ذلو؛ 
وا األمانرررة أن تقررروم، ابلتعررراون مرررع ال يررراانت التشرررغيلية لآلليرررة املاليرررة يطلررر   -10 

ألجررررررا ، املتعررررددة اووكرررراالت األمررررم املتحرررردة والقنررررروات الثنائيررررة وا قليميررررة والقنررررروات األخرررررى 
وايهترررا، هترررا وأولئل مسررراعدة البلررردان الناميرررة األجررررا  يف تقيررريم امتياجاابست شرررا  سررربل ووسرررا

ات، ويف تر ررة اء القرردر بطريقررة قطريررة التوجيرره،  ررا يف ذلررو امتياجاهتررا يف جمررال الت نولوجيررا وبنرر
 امتياجات التمويل املناخي وا وجراءات عملية؛ 

لعشرررين ملرراتر األجرررا   ررذكرة رئرريس الرردورة الثانيررة وا حيرريط علمررا  مررع التقرردير -11 
، وال سرريما (2ابشررأن اظرروار الرروزاره الرفيررع املسررتوى الثرراين لفرررتة السررنتط بشررأن التمويررل املنرراخي

 ؛ (3االرسائل الرئيسية الواردة فيه

ابلتقريررر املرروجز عررن ملقررة العمررل املعقررودة أثنرراء  حيرريط علمررا  أينررا  مررع التقرردير -12 
، واالسرررررتنتاجات والرسرررررائل (4ااملنررررراخي الطويرررررل األجرررررلبشرررررأن التمويرررررل  2017الرررردورة يف عرررررام 

الرئيسية الواردة فيه،  ا يف ذلو ملاصات األجزاء املاتلفة، وجماالت العمل الرئيسية املنبثقة من 
 ؛(5ااألجرا  واملاسسات املعنية وا الن ر يف الرسائل الرئيسيةويدعو ملقة العمل هذؤ، 

، سرتكز ملقة العمل املقبلة الع ست عقد 22-م أ/7وا أنه، وفقا  للمقرر يشري  -13 
جرررارب والررردروس بشرررأن التمويرررل املنررراخي الطويرررل األجرررل، علرررق الت 2018أثنررراء الررردورة يف عرررام 

يدها يف جيررره وتسررراملسرررتفادة مرررن صرررياغة االمتياجرررات احملرررددة يف وجرررار العمليرررات القطريرررة التو 
اءات التافيرف ويل وجرر تبييات التم ينية يف املشاريع والربامج، وعلق دديد أدوار السياسات وال

ملنرراخي لتمويررل اوالت يرف، وعلررق تيسررري سرربل حمسرنة للحصررول علررق التمويررل، وذلرو بغيررة زايدة ا
 لصاا أنشطة التافيف والت يف؛ 

ينبغررري أن  2018أن ملقرررة العمرررل الرررع سرررت عقد أثنررراء الررردورة يف عرررام يالمرررظ  -14 
يف  ة أثنراء الردورةاملعقرود ائل الرئيسرية املنبثقرة مرن ملقرة العمرلتواصل االستفادة مرن النترائج والرسر

 عد عنها؛ بشأن التمويل املناخي الطويل األجل، والتقرير املوجز الذه أ   2017عام 

__________ 

 . FCCC/CP/2017/8 (2ا
 .11-6، الفقرات FCCC/CP/2017/8 (3ا
 .FCCC/CP/2017/4 (4ا
 .24، الفقرة FCCC/CP/2017/4 (5ا
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وا األمانة أن تن م ملقة العمل الع ست عقد أثناء الدورة، واملشار وليها يطل   -15 
وجزا  عنهرا ل ري ين رر فيره مراتر األجررا  يف دورتره الرابعرة أعالؤ، وأن تعرد تقريررا  مر 13يف الفقرة 

 (؛ 2018والعشرين اكانون األول/ديسمرب 
، سيسرت رد اظرروار 22-م أ/7مرن املقررر  17وا أنره، تا ريا  مرع الفقرررة يشرري  -16 

، 19-م أ/3ر ا  للمقررر الرروزاره الثالررث الرفيررع املسررتوى بشررأن التمويررل املنرراخي، املزمررع عقرردؤ وفقرر
الطويررل األجررل  املنرراخي لتقررارير املتعلقررة تلقررات العمررل املعقررودة أثنرراء الرردورات بشررأن التمويررلاب

 ؛2018وبتقييم فرتة السنتط والعرض العام لتدفقات التمويل املناخي لعام 
رائسررررة مرررراتر األجرررررا  وا الن ررررر، لرررردى تن رررريم اظرررروار الرررروزاره الرفيررررع يرررردعو  -17 

 علق التمويل املناخي.  أعالؤ، يف الرتكيز علق موضوا اظصول 16رة املستوى املشار وليه يف الفق
 14اجللسة العامة 
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  ٢3-م أ/٧املقرل   
 تقرير اععجن  اعدائم  امل ني  ابعتمةيل

 ون ماتر األجرا ، 
 من االتفاقية، 11و 4وا املادتط  وذ يشري 
مرررن  121و 120، والفقررررتط 16-م أ/1مرررن املقررررر  112وا الفقررررة  ووذ يشرررري أينرررا   
-م أ/6و، 20-م أ/6، و19-م أ/7، و18-م أ/5، وكررررذلو وا املقررررررات 17-م أ/2املقرررررر 
 ،22-م أ/8، و21

بتقرير اللجنة الدائمة املعنيرة ابلتمويرل اجلنرة التمويرل( املقردم  يرم  مع التقدير -1 
 ، وحييط علما  ابلتوصيات الواردة فيه؛(1اينوا ماتر األجرا  يف دورته الثالثة والعشر 

 ؛(2ا2018 خطة العمل احملدمثة للجنة التمويل لعام ي قرم  -2 
قدمتره  لمفوضية األوروبيرة علرق مرالظ ومع فنلندا والنرويج و  يعرب عن تقديرؤ -3 

 من مسامهات مالية لدعم عمل جلنة التمويل؛
بشرررأن موضررروا تعبيرررة تويرررل  2017 بعقرررد منتررردى جلنرررة التمويرررل لعرررام يرممررر  -4 

يف  ا ياكل األساسية القادرة علق دمل تغريم املناخ، وحييط علما  ابلتقريرر املروجز عرن املنتردى،  را
وا متابعررررة  التمويررررل ، ويرررردعو جلنررررة(3اذلررررو توصرررريات جلنررررة التمويررررل وأنشررررطتها املتعلقررررة ابملتابعررررة

ملن مرررات ذات الصرررلة وا ودراج ، ويررردعو األجررررا  وا2018 التوصررريات يف خطرررة عملهرررا لعرررام
 التوصيات يف عملها مس  االقتناء؛

ظ رررومع املغررررب وهولنررردا وامتنانررره الدررراد البحرررر األبررريض  يعررررب عرررن امتنانررره -5 
 ؛2017 نتدى عاماملتوسط واملصر  األورويب لإلنشاء والتعمري علق الدعم املقدم  جناق م

فررررررتة السررررنتط والعرررررض العرررررام  نتررررائج املناقشرررررات ذات الصررررلة بتقيرررريم يالمررررظ -6 
يف ذلرررو ملاررر  التقريرررر التقررراب،  االتقيررريم(،  رررا 2018 لتررردفقات التمويرررل املتعلررر  ابملنررراخ لعرررام

 ؛(4اوموجز وتوصيات التقييم، فنال  عن اجلدول الزماب ا ر اده
أن جلنرررة التمويرررل قرررد مرررددت خطرررة عمرررل فررررتة السرررنتط املتعلقرررة  يالمرررظ أينرررا   -7 

لجنررة أن لويطلرر  وا ا يتجراوز تقيرريم فرررتة السرنتط، برالا عنرره والتحقرر  منره  ررابقيراس الرردعم وا 
را  ة السرنتط، مقرقيريم فررت يتجراوز ت تعزز عملها املتعل  بقياس الدعم وا بالا عنه والتحق  منره  را

اره يف وجررار لعمررل اجلررابلتقرردم الررذه أمرزترره اللجنررة، ومشررريا  وا ضرررورة تفرراده االزدواجيررة يف ا
 تفار ابريس؛ملعاب ابيية الفرعية للمشورة العلمية والت نولوجية والفري  العامل املاص  اا 

__________ 

 .FCCC/CP/2017/9 (1ا
 ، املرف  الثامن.FCCC/CP/2017/9 (2ا
 ، املرف  اخلامس. FCCC/CP/2017/9 (3ا
 ، املرف  السادس.FCCC/CP/2017/9 (4ا
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وا جلنررة التمويررل أن تواصررل، يف سرريار أدائهررا ملهامهررا املتعلقررة بقيرراس  يطلرر  -8 
اب ا مررررع أصررررحسرررريار خطررررة عملهررررا املوسررررعة، تعاو رررر الرررردعم وا بررررالا عنرررره والتحقمرررر  منرررره، ويف

 عنيط؛املصلحة واخلرباء امل
جلنرررة التمويرررل وا أن ذترررتم مرررداوالهتا بشرررأن موضررروا منترررداها املقبرررل يف  يررردعو -9 

 علق أبعد تقدير؛ 2018 اجتماعها األول يف عام
ابلعرررررض الررررذه تقرررردمت برررره  هوريررررة كرررروراي الستنررررافة منترررردى جلنررررة  يرمرررر  -10 

 ؛2018 التمويل لعام
سررررهيل االتصررررال اب ييررررات بتعيررررط منسررررقط يف جلنررررة التمويررررل لت يرمرررر  أينررررا   -11 

عررن تعيررط  معلومررات األخرررى املنشررأة  وجرر  االتفاقيررة، ويطلرر  وا جلنررة التمويررل مواصررلة تقرردَ
 املنسقط يف تقاريرها السنوية املقدمة وا ماتر األجرا ؛

أن جلنرررة التمويرررل سرررتدرج مسرررألة التمويرررل املاصررر  لالعتبرررارات  ياكرررد جمرررددا   -12 
هرذا الشرأن  تناول، ميثما كان مناسبا ، وستواصل 2018 ة عملها لعاماملتصلة ابلغاابت يف خط

يف سيار املسألة العامة املتعلقة بتحسط االتسار والتنسي  يف تقدَ التمويل املتعل  بتغري املنراخ، 
 ؛(5الغاابتاب املتعلقةآخذة يف اعتبارها  يع املقررات ذات الصلة 

ا ماتر األجرا  يف دورتره الرابعرة والعشررين وا جلنة التمويل أن تقدم و يطل  -13 
 ها؛( تقريرا  عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل2018اكانون األول/ديسمرب 

وا جلنرررة التمويرررل مراعررراة ا ر رررادات املقدمرررة وليهرررا يف املقرررررات  يطلررر  أينرررا   -14 
 األخرى ذات الصلة الصادرة عن ماتر األجرا .

 14اجللسة العامة 
 2017ين الثاين/نوفمرب تشر  18

__________ 

 .71ة ، املرف  الثامن، الصفحFCCC/CP/2017/9 (5ا
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  ٢3-م أ/٨املقرل   
 است راأل مهرم اععجن  اعدائم  امل ني  ابعتمةيل

 ون ماتر األجرا ، 
 ،22-م أ/9، ووا املقرر 16-م أ/1من املقرر  112وا الفقرة  وذ يشري 
اب سررررهامات يف اسررررتعراض مهررررام اللجنررررة الدائمررررة املعنيررررة  يرمرررر  مررررع التقرررردير -1 
وا ييررات  ويررللتمانررة يف ذلررو املعلومررات املقدمررة مررن األجرررا  وجل ،  رراالتمويررل( اجلنررة ابلتمويررل

 ويل؛نة التمجلاملنشأة  وج  االتفاقية واجلهات املعنية اخلارجية املشاركة يف أنشطة 
بتحررديث وتوسرريع العرررض العررام للرروالايت الررذه قدمرره  حيرريط علمررا  مررع التقرردير -2 

، وابلتقدم الذه أمرزته اللجنة ممل اآلن يف أداء هذؤ الواليرة، (1اماتر األجرا  وا جلنة التمويل
 ؛(2اوكذلو بتقرير التقييم الذات الذه قدمته وابلتوصيات الواردة فيه

األجرررررا  وجلنررررة التمويررررل علررررق الن ررررر يف التوصرررريات املشررررار وليهررررا يف  يشررررجع -3 
 أعالؤ؛ 2 الفقرة

 ؛(3استعراض مهام جلنة التمويلابلورقة التقنية املتعلقة اب حييط علما   -4 
 سامهات جلنة التمويل وأدائها ا جيرايب يف مسراعدة وور راد وتطروير عمرل  يقر -5 

 ماتر األجرا  يف ممارسة مهامه املتصلة ابآللية املالية؛
وا جلنررررة التمويررررل أن تواصررررل تقرررردَ نررررواتج وتوصرررريات حمررررددة ودقيقررررة  يطلرررر  -6 

 ألجرا ؛ال ماتر من أجل املني قدما  علق حنو فعال أبعما ا د  وتعزيز نشرها واستادامها
 األجرا  واجلهات املعنية ذات الصلة وا استادام نواتج عمل جلنة التمويل؛ يدعو -7 
جلنة التمويل علق وعطراء األولويرة جملراالت عمرل حمرددة يف ضروء عر ء  يشجع -8 

يف ذلررو  مويررل،  رراع مهررام جلنررة التعلررق ضرررورة مواصررلة تعزيررز  يرر ويشررددعملهررا يف سررنة معينررة، 
 ؛21-م أ/1املقرر  من 63مراعاة واليتها املتمثلة يف خدمة اتفار ابريس تا يا  مع الفقرة 

األجرررا  وا ييررات األخرررى املنشررأة  وجرر  االتفاقيررة علررق مواصررلة  يشررجع أينررا   -9 
رات املتعلقررة ع املقررر شرراريتقرردَ املسررامهات يف الوقررت املناسرر  وا جلنررة التمويررل، مررن أجررل وعررداد م

 شغيلية؛ر ال ياانت التا تقاريواب ر ادات املوجهة وا ال ياانت التشغيلية لآللية املالية، ابالستناد 
بنرررورة تنرر  االزدواجيررة يف األعمررال ذات الصررلة ابلتمويررل املتعلرر  ابملنرراخ  يسررلم -10 

 اختصاصاهتا؛ملاتلفة و اوالايت ا ييات بط خمتلف ا ييات الفرعية وا ييات املنشأة، مع امرتام 

__________ 

  ان ر الصفحة ا ل رتونية  (1ا
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_304_131359396103493098-

SCF%20submission%20SBI%2046.pdf. 
 ، املرف  السابع. FCCC/CP/2017/9 (2ا
 .FCCC/TP/2017/4 (3ا

http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_304_131359396103493098-SCF%20submission%20SBI%2046.pdf
http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_304_131359396103493098-SCF%20submission%20SBI%2046.pdf
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وا جلنررة التمويررل املنرري يف صررقل الررنهج الررذه تتبعرره يف اظفرراا علررق  يطلرر  -11 
 سيار جرائ  العمل القائمة؛ الروابط مع ا ييات الفرعية واملنشأة، تس  املوارد املتامة ويف

ملنتررداها عنررد دديررد وا جلنررة التمويررل أن تتأكررد مررن القيمررة املنررافة  يطلرر  أينررا   -12 
 ء، خبصرو موضوا كل منتدى، وأن تقدم توصريات واضرحة وا مراتر األجررا ، مسر  االقتنرا

 كمررة اجملمعررة يفت املرتا وجررراءات متابعررة املنترردى، وأن تعررزز نشررر واسررتادام وتلمررو املعررار  واخلررربا
 ج املنتدى؛بار نواتتا ييات األخرى واملن مات اخلارجية وا أن أخذ يف االع ويدعواملنتدى، 
ابلشرررفافية الرررع تتسرررم عرررا وجرررراءات  جلنرررة التمويرررل وعمليرررات  صرررنع القررررار  ينررروؤ -13 

ملقدمة وا اقاريرها تيتجلق يف أمور منها بث جلساهتا علق الشب ة وا سراا بنشر  داخلها، كما
 ماتر األجرا ؛

 ؛املصلحةصامبة اجلهات  تعزيز و راكوا جلنة التمويل زايدة  يطل  -14 
أن يواصرررل مداوالتررره بشرررأن سررربل تعزيرررز مشررراركة أعنررراء جلنرررة التمويرررل،  يقررررر -15 

جتماعررات املررة يف اك  مشرراركة الفيررات املعنيررةمسررلمما  ابظاجررة وا ضررمان مشرراركة ومسررامهة  يررع 
 جلنة التمويل واستمرارية عملها؛

اء وأن ترفررع وا جلنررة التمويررل أن تقرردم خيررارات لتعزيررز مشرراركة األعنرر يطلرر  -16 
 (؛2018ديسمرب /ون األولتقريرا  عذا الشأن وا ماتر األجرا  يف دورته الرابعة والعشرين اكان

 يف فررتات انعقراداظاجة وا أن دسن جلنة التمويرل بعرض جرائر  عملهرا  يدرك -17 
ل و شررر، مرررع ضرررمان تعزيرررز كفاءهترررا وفعاليتهرررا زايدةعرررد   ويف فررررتات مرررا برررط الررردوراتالررردورات 

 و فافية وجراءاهتا؛
لجنرررة التمويرررل، لابظاجرررة وا ويرررالء االعتبرررار خلطرررة العمرررل اظاليرررة  يسرررلم أينرررا   -18 

 اسرتاتيجية وليها؛ور ادات سيما ع ء عملها، عند تقدَ  وال
أن يواف  علق اجلدول الزماب لالستعراض الثراين لو رائف جلنرة التمويرل يف  يقرر -19 

 (.2019ته اخلامسة والعشرين اتشرين الثاين/نوفمرب أجل أقصاؤ موعد انعقاد دور 
 14اجللسة العامة 

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  18
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  ٢3-م أ/9قرل امل  
تقرير اعصنداق األخضر ععمنررخ املقردم إىل مرؤمتر األطرراف ااإللتررثات 

 املةجه  إىل اعصنداق األخضر ععمنرخ
 ون ماتر األجرا ، 
ه فير  را ،(1اخنرر للمنراخ املقردم وا مراتر األجررا رير الصرندور األبتق يرم  -1 

قائمرررة ا جرررراءات الرررع اذرررذها جملرررس الصرررندور األخنرررر للمنررراخ ايشرررار وليررره فيمرررا يلررري ابسرررم 
 ؛من ماتر األجرا قدمة امل ر اداتاجمللس( استجابة لإل

  برررررية يف عمليررررات الصررررندور األخنررررر للمنرررراخ يفالزايدة الرررر تقررررديربالمررررظ ي   -2 
 :يلي فيها ما ،  ا2017 عام

مرن دوالرات  مليرون دوالر 41.8 مبلر  (1ماف ة الصندور لتشرمل  اع يتوس اأ( 
االسررررتعداد عررررم دعررررن جريرررر  برررررانمج  بلرررردا   92يف  جلبررررا   130لرررردعم  الرررروالايت املتحرررردة ادوالر(
لرررردول لناميرررة والصرررغرية ااقرررل البلرررردان منررروا  والررردول اجلزريررررة أل اؤ رصررردا  لثررررواألنشرررطة التحنرررريية، ث  

 بلدا ؛ 73يف مشروعا  وبرانجما   54دوالر لدعم  بليون 2.65ومبل   (2ا األفريقية؛

 يشرمل املوافقرة األوليرة علرق املشراريع،  را عمليرةعلق الع أ دخلت تحسينات ال اب( 
 ملشاريع؛افقة علق االعامة املتعلقة ابملو  اتمعاجلة مسائل السياسمن أجل الوالايت اجلارية 

 ياانت الوصول املبا ر؛كسيما   عدد ال ياانت املعتمدة، والزايدة  اج( 
يف  االسرتعداد واألنشرطة التحنرريية،  را دعرم توافر موارد مالية وضرافية لرربانمج اد( 
 جنية؛صياغة خطط الت يف الوجنية و/أو غريها من عمليات ذطيط الت يف الو لذلو 

االسررررتعداد دعررررم انمج اجمللررررس الشررررروا يف وجررررراء اسررررتعراض مسررررتقل لرررررب  قرررررار اه( 
  ؛(2األنشطة التحنرييةاو 

لمرردفوعات لدوالر مررن أجررل برررانمج تررري  مليررون  500 مبلرر  قرررار ذصرري  او( 
  ؛(3ا16-م أ/1املقرر  من 70ألنشطة املشار وليها يف الفقرة فيما خي  االقائمة علق النتائج 

 نولوجيا املناخ تتطوير  لطل  العروض بشأن روع مرجعية  وضعقرار اجمللس  از( 
، وجلرررر  اجمللررررس مواصررررلة التعرررراون مررررع اللجنررررة التنفيذيررررة للت نولوجيررررا ومركررررز و ررررب ة وتسررررريعها

  ؛(4ات نولوجيا املناخ
 القطاا اخلا  من أجل مشد األموال علق نطار واسع؛ واجل  عروض  توجيه اق( 
ع قنررروات وار السرررنوه األول مررراظرررا جرررار املتعلررر  ابلت امرررل واالتسرررار وتن ررريم  اع( 

 ويصال التمويل املتعل  ابملناخ؛
 ؛2018 لعام اجمللس خطة عملوقرار  اه( 
__________ 

 .Add.1و FCCC/CP/2017/5 (1ا
 .B.15/04 مقرر جملس الصندور األخنر للمناخ (2ا
 .B.18/07 مقرر جملس الصندور األخنر للمناخ (3ا

 .B.18/03 مقرر جملس الصندور األخنر للمناخ (4ا
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ع -3  رر ا جرراءات الالمقرةكفالرة أن اجمللس علق   ي شجم   مرواللموافقرة دفرع األل تيسم 
 ؛يف الوقت املناس  املواف  عليها
 زال ينت ر االعتماد؛ أن عددا  كبريا  من ال ياانت ما يالمظ -4 
املالئررم و جرره  عتمررادالوجررار ا مراجعررةابلقرررار الررذه اذررذؤ اجمللررس لبرردء  رمرر ي -5 
بغيرررة تبسررريط وتيسرررري  ؤوتنفيرررذ اجمللرررس علرررق ا سرررراا ابعتمررراد ا جرررار املرررنقح ثحيرررو ، (5اللغررررض

هررات اجلالوصررول املبا ررر و  لصرراا كيرراانت يف ذلررو الوصررول وا الصررندور األخنررر للمنرراخ،  ررا
 ؛فاعلة من القطاا اخلا ال

التحررردايت الرررع تواجههرررا البلررردان الناميرررة األجررررا  يف اظصرررول  يالمرررظ بقلررر  -6 
 ؛الت يف يتعل  بتمويل سيما فيما علق املوارد املالية من أجل العمل املناخي، وال

ا  يررع وصررول  يررع البلرردان الناميررة األجرررا  و وا اجمللررس أن ي فررل  يطلرر  -7 
األهليرررة  معرررايري يتما رررق مرررع األخنرررر للمنررراخ،  رررا األدوات املاليرررة املتامرررة مرررن خرررالل الصرررندور

وأن ا ، ر األجررر املشررار وليهررا يف صررو ودارة الصررندور واملقررررات ذات الصررلة الصررادرة عررن مررات
 ؛لمناخلصندور األخنر للتطبي  السياسات املتف  عليها ي فل 

 ل الت رراليف ال املررة املتفرر  عليهررراأن الصررندور األخنررر للمنرراخ سرريموم   ياكررد -8 
يررة البلرردان النام تتاررذها زة الررعالت رراليف ا ضررافية املتفرر  عليهررا لتم ررط ودعررم ا جررراءات املعررزه و 

صررررندور الرة يف صررررو وداالررررواردة ألم ررررام ذات الصررررلة ل وفقررررا  لتصررررده لتغررررري املنرررراخ مررررن أجررررل ا
 ؛لمناخلاألخنر 
نفيرذؤ علرق ت وحيرث "املوافقرة املبسرطةلعمليرة الربانمج التجري  "ةجالر  يرم  -9 

 ؛B.18/06لمناخ لصندور األخنر القرر جملس مل وفقا  
اجمللرررس علرررق مواصرررلة دسرررط عمليرررة اسرررتعراض جلبرررات دعرررم االسرررتعداد  يشرررجع -10 

عمليرات لنيرة و وجال ت يرفلاجلبات الدعم  عرداد خطرط  هافي ،  اواملوافقة عليهاواألنشطة التحنريية 
 ؛اس لوقت املنيف ا   عليهااملوافَ  للربامج موالدفع األ يشمل ،  اةالطوعيالت يف ذطيط 
املعلومرررات املتعلقرررة ابظصرررول  ونمرررةاجمللرررس وا الن رررر يف سررربل دسرررط  دعويررر -11 

 لمناخ، مس  االقتناء؛لصندور األخنر العلق التمويل من 
ابلتقريرررررررر الرررررررذه يقررررررردم كرررررررل سرررررررنتط عرررررررن مالرررررررة االمتيرررررررازات  يط علمرررررررا  حيررررررر -12 

صرررندور األخنرررر الوزاء تررردين مسرررتوى الرتتيبرررات الثنائيرررة برررط  هعررررب عرررن قلقررريو ، (6اواظصررراانت
 لمناخ واألجرا ؛ل

األجرا  علق الدخول يف اتفاقات ملنح االمتيازات واظصاانت الالزمة  يشجع -13 
مقررررر الوجنيرررة و  لمنررراخ بفعاليرررة وكفررراءة وفقرررا  للتشرررريعات وال ررررو لصرررندور األخنرررر ال شرررغيللت

 ء؛، مس  االقتناB.10/12 اجمللس

__________ 

 .B.18/04 مقرر جملس الصندور األخنر للمناخ (5ا
 .FCCC/CP/2017/5 املرف  الثالث من تقرير الصندور األخنر للمناخ، الوارد يف مرف  الوثيقة (6ا
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صرررررندور التمترررررع أن ياجمللرررررس علرررررق ت ثيرررررف جهرررررودؤ لنرررررمان  يشرررررجع أينرررررا   -14 
 ه؛هدافابالمتيازات واظصاانت الالزمة لتحقي  أ للمناخ األخنر
مواصرررررلة الن رررررر يف جلررررر  اجمللرررررس علرررررق النحرررررو املبرررررط يف مقررررررر جملرررررس  يقررررررر -15 

 ؛20-أم /7وا جراء املتف  عليه يف املقرر  B.08/24الصندور األخنر للمناخ 
مداوالترره  علررق اسررت مالضررمان اسررتمرار خرردمات القرريم م و علررق اجمللررس  حيررث -16 

 ؛لساجملجرا  و اتر األسابقة مل قرراتوفقا  مل، اختصاصات القيم م يشمل م،  ااختيار قيم   بشأن
اجمللررس علررق الشررروا يف أول عمليررة لتجديررد مرروارد الصررندور األخنررر  يشررجع -17 

 السابقة ملاتر األجرا  واجمللس؛للمناخ وفقا  للمقررات 
وا مررررراتر  املقررررردم درج يف تقريررررررؤ السرررررنوهي رررررأن علرررررق لرررررس اجمل شرررررجع أينرررررا  ي -18 
رفرع مسرتوى  ار و/أودعم االبت روالرع ترمعلومات عن املشراريع الرع وافر  عليهرا اجمللرس  األجرا 

 يف جمرال ت راربالا بشرأن زيرد العمرل أل را تتعهرد  الت نولوجيراآلية  توجيهت نولوجيا املناخ عد  
 ت نولوجيا املناخ؛

األجرا  وا تقردَ آرائهرا وتوصرياهتا بشرأن العناصرر الرع ينبغري أخرذها يف  يدعو -19 
يف موعررد أقصرراؤ  (7اجملررس الصررندور األخنررر للمنرراخا ر ررادات املوجههررة وا االعتبررار لرردى وضررع 

 ؛(2018ر األجرا  اكانون األول/ديسمرب أسابيع قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين ملات عشرة
املشرار وليهرا يف  علومراتوا اللجنرة الدائمرة املعنيرة ابلتمويرل أن أخرذ امل يطل  -20 
ر جملررررس الصررررندو  اور رررراداهتا املوجههررررة واالعتبررررار عنررررد تقرررردَ مشررررروا  بعررررطأعررررالؤ  19الفقرررررة 

 ين ر فيه ماتر األجرا ؛كي األخنر للمناخ  
املقردم لمنراخ أن يردرج يف تقريررؤ السرنوه لصرندور األخنرر الوا  يطل  أينا   -21 

 .يف هذا املقرر ةقدهمامل ر اداتوا ماتر األجرا  معلومات عن اخلطوات الع اذذها لتنفيذ ا 
 14اجللسة العامة 

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  18

__________ 

املتامة يف   ينبغي تقدَ اآلراء عن جري  بوابة تقدَ املعلومات (7ا
http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx. 

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx


FCCC/CP/2017/11/Add.1 

39 GE.18-01342 

  ٢3-م أ/١٠املقرل   
متر األطرراف ااإللتررثات املةجهر  تقرير مرفق اعبيئ  اع رملي  املقدم إىل مؤ 

 إىل مرفق اعبيئ  اع رملي 
 ون ماتر األجرا ، 
 ، 22-م أ/11وا املقرر  وذ يشري 
 يف الوقت املناس  لطلبات البلدان النامية األجرا ،استجاابت أمهية تقدَ  ووذ يالمظ 
 استجاابتووا  (1اوا تقرير مرف  البيية العاملية املقدم وا ماتر األجرا  يشري -1 

 إلر ادات الصادرة عن ماتر األجرا ؛لمرف  البيية العاملية 
بقرررار جملررس مرفرر  البييررة العامليررة القاضرري ببرردء عمليررة دررديث معررايريؤ  يرمرر  -2 

  ؛(2اوسياساته االستيمانية الدنيا للوكاالت
ن  وافقرررة جملرررس مرفررر  البييرررة العامليرررة علرررق سياسرررات املرفررر  بشرررأ يرمررر  أينرررا   -3 

 ؛(3ااألخالقيات وتنارب املصاا
وا كفالة فررتة سرابعة قويرة  22-م أ/11من املقرر  2دعوته الواردة يف الفقرة  ي رر -4 

اتفررار ابريررس  ع مراعرراةلتجديررد املرروارد مررن أجررل املسرراعدة يف ترروفري تويررل كررا ، ور ررن التنبررا برره، مرر
 ؛22-م أ/11ن املقرر م 3رد يف الفقرة وكذلو جل  ماتر األجرا  وا مرف  البيية العاملية الوا

وا مرفرررر  البييررررة العامليررررة أن يعررررزز عمليررررة التشرررراور مررررع البلرررردان الناميررررة  يطلرررر  -5 
 ة العاملية؛ ف  البيياألجرا  وغريها من اجلهات صامبة املصلحة يف سيار عملية تديد موارد مر 

يطلررر  وا مرفررر  أمهيرررة املاصصرررات اظاليرررة مل افحرررة تغرررري املنررراخ،  وذ يالمرررظ -6 
لالزمرة صي  املوارد اا عند ذالبيية العاملية أن يواصل الن ر يف امتياجات البلدان النامية وأولوايهت

 للمجال الرئيسي يف تغري املناخ يف فرتته السابعة لتجديد املوارد؛
وا مرفررر  البييرررة العامليرررة أن يواصرررل يف فرتتررره السرررابعة لتجديرررد املررروارد تنفيرررذ  يطلررر  -7 

 رق مرع جررا ،  را يتمااميرة األاساته املتبعة للحصول علرق املرنح والتمويرل امليسهرر، دعمرا  للبلردان النسي
 ه؛ة املعاد تش يلالعاملي أم ام االتفاقية ومقررات ماتر األجرا  ذات الصلة وصو ونشاء مرف  البيية

أ ق رررمت بتفعيررل مبررادرة بنرراء القرردرات مررن أجررل الشررفافية واملشرراريع الررع  يرمرر  -8 
افيررا  ملسررراعدة كدم دعمرررا   وا مرفرر  البييررة العامليرررة أن يقرر ويطلررر خررالل الفرررتة املشرررمولة ابلتقريررر، 

 ؛ 21-م أ/1من املقرر  86البلدان النامية األجرا ، تشيا  مع الفقرة 

__________ 

 .FCCC/CP/2017/7 (1ا
  يف. متررررررراق 25و 24املررررررروجز املشررررررررتك لرئيسررررررري االجتمررررررراا الثررررررراين واخلمسرررررررط ملرفررررررر  البييرررررررة العامليرررررررة، الفقررررررررنن ان رررررررر  (2ا

https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.52_Joint_Summary_of_ 

the_Chairs.pdf . 
 أعالؤ.  2من املوجز املشرتك املشار وليه يف اظا ية  7ان ر الفقرة  (3ا

https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.52_Joint_Summary_of_the_Chairs.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.52_Joint_Summary_of_the_Chairs.pdf
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.50/07GEF/C وا مقرر جملس مرف  البيية العامليرةيشري  -9 
واسرتنتاجاته ويردعو  (4ا

عامليرررة وا مواصرررلة الن رررر يف سررربل دسرررط جرائررر  الوصرررول املتامرررة للبلررردان الناميرررة مرفررر  البييرررة ال
 األجرا ،  ا فيها الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا ؛

وا مرف  البيية العامليرة أن ي فرل، مسر  االقتنراء، اتبراا سياسراته  يطل  أينا   -10 
 عالة؛بطريقة فرتمات التمويل علق النحو الواج  و ووجراءاته املتصلة بدراسة واستعراض مق

 را يف  مرف  البيية العاملية علق مواصلة تعزيز العمل مع القطاا اخلرا ، يشجع -11 
 ذلو يف مشاريعه املتعلقة ابلت نولوجيا؛

مرفررَ  البييررة العامليررة وا ذصرري  اعتمررادات يف اجملررال الرئيسرري لتغررري املنرراخ يف  يرردعو -12 
جاهترا ت تقيريم المتيااء عمليراابعة لتجديد املوارد من أجرل دعرم البلردان الناميرة األجررا  يف وجرر فرتته الس

 ؛مارواالستث الت نولوجية وتري  مشاريع الت نولوجيا ذات األولوية عد  تشجيع االبت ار
مرف  البيية العاملية وا ودراج معلومات يف تقاريرؤ املقدمرة وا مراتر  يدعو أينا   -13 

 األجرا  بشأن ما يلي 

التعررراون برررط جهرررات التنسررري  التابعرررة ملرفررر  البييرررة العامليرررة وال يررراانت الوجنيرررة  اأ( 
ت نولوجيررا املنرراخ وا املعيهنررة يف جمررال تطرروير الت نولوجيررا ونقلهررا، مسرربما ورد مررن مركررز و ررب ة 

 ؛(5امرف  البيية العاملية
 رررام التاصرررري  الشرررفا  للمرررروارد مرررا وذا كانرررت األجرررررا  قرررد اسررررتادمت ن اب( 

 ؛(6التجري  تنفيذ نتائج تقييم االمتياجات الت نولوجية، وكيف استادمته
يف موعررد  ،(7ااملعلومرراتاألجرررا  وا أن تقرردم عرررب بوابررة تقرردَ  كررذلو يرردعو -14 
 (،2018أسرابيع قبررل انعقراد الرردورة الرابعرة والعشرررين ملراتر األجرررا  اكرانون األول/ديسررمرب  10 أقصراؤ

آراءهررا وتوصررياهتا بشررأن العناصررر الررع ينبغرري أخررذها يف االعتبررار لرردى وضررع ا ر ررادات املوجهررة 
 وا مرف  البيية العاملية؛ 

وا اللجنرررة الدائمرررة املعنيرررة ابلتمويرررل أن أخرررذ يف اعتبارهرررا املسرررامهات  يطلررر  -15 
ين رر  لبييرة العامليرة ل ريفر  اأعرالؤ عنرد تقردَ مشرروا ور راداهتا وا مر  14املشار وليها يف الفقرة 
 فيه ماتر األجرا ؛

وا مرف  البيية العاملية أن يدرج يف تقريرؤ السنوه املقدم وا مراتر  يطل  أينا   -16 
 ر. ذا املقر هاألجرا  معلومات عن اخلطوات الع اذذها لتنفيذ ا ر ادات الواردة يف 

 14اجللسة العامة 
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  18

__________ 

 ."Future Directions on Accreditation – A Follow-Up"املعنون  (4ا
 .84، الفقرة FCCC/SBI/2016/20 (5ا
 .85، الفقرة FCCC/SBI/2016/20 (6ا
  .http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx (7ا

http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
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  ٢3-م أ/١١املقرل   
 االست راأل اعسرثس عآلعي  املرعي 

 ون ماتر األجرا ، 
 ،22-م أ/12وا املقرر  وذ يشري 
وسرررررهامات خررررررباء اللجنرررررة الدائمرررررة املعنيرررررة ابلتمويرررررل يف االسرررررتعراض  يالمرررررظ -1 

 ؛(1ااملالية السادس لآللية
لية مرن أجرل تعزيرز الت امرل ابجلهود الع تبذ ا كياانت تشغيل اآللية املاحييط علما   -2 

 ملالية؛تدفقات اواالتسار فيما بينها وبط كياانت التشغيل وغريها من مصادر االستثمار وال
 وا كياانت تشغيل اآللية املالية أن تواصل تعزيز الت امل واالتسار؛ يطل  -3 
شررين الشرروا يف االسرتعراض السرابع لآلليرة املاليرة يف دورتره السادسرة والع يقرر -4 

ثررة الررع( وفقررا  للمعررايري الررواردة يف املبرراد  التوجي2020اتشرررين الثرراين/نوفمرب  يتنررمنها  هيررة احملده
 أو مس  التعديل الذه قد يطرأ عليها المقا ؛ 22-م أ/12 مرف  املقرر
وا اللجنرررة الدائمرررة املعنيرررة ابلتمويرررل أن تقررردم وا االسرررتعراض السرررابع  يطلررر  -5 

السرررتعراض يف وسرررهامات خررررباء ل ررري يسرررت مل مررراتر األجررررا  ا 2021ام لآلليرررة املاليرررة يف عررر
 . (2021دورته السابعة والعشرين اتشرين الثاين/نوفمرب 

 14اجللسة العامة 

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  18

__________ 

 ، املرف  الثاين.FCCC/CP/2017/9 (1ا
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  ٢3-م أ/١٢املقرل   
 5تمعي  حتديد امل عةمرت اعيت يت ني تعى األطرراف تقرداهر افقررا ععفقرريف 

 ما اتفرق ابليس 9ما املرثيف 
 ون ماتر األجرا ، 
 من اتفار ابريس، 9من املادة  5و 3و 1وا الفقرات  وذ يشري 
 وذ يشري أينا  وا الفقرة 55 من املقرر 1/م أ-21، ووا املقرر 13/م أ-22،و 
 ،19-م أ/3من املقرر  10وا الفقرة ووذ يشري كذلو  
مرة األجررا  أن تقردم كرل سرنتط معلومرات أبن علق البلدان املتقديذكمر جمددا   -1 

مرن اتفرار ابريرس، مسر  االقتنراء،  9مرن املرادة  3و 1ور ادية كميرة ونوعيرة تتعلر  ابلفقررتط 
 رررا يف ذلرررو، مسررر  مرررا هرررو متررراق، مسرررتوايت املررروارد املاليرررة العامرررة املتوقرررع تقررردرها وا البلررردان 

تقدم املوارد علق تقدَ هرذؤ املعلومرات كرل النامية األجرا ، وأبن ت شجهع األجرا  األخرى الع 
 ؛(1اسنتط علق أساس جوعي

ابلطريقرررررة البنررررراءة لتبرررررادل اآلراء أثنررررراء مناقشرررررة املائررررردة املسرررررتديرة برررررط يرمررررر   -2 
 ؛2017أاير/مايو  16األجرا  الع ن متها األمانة يف 

الرررررع  ابلتقريرررررر املررررروجز عرررررن مناقشرررررة املائررررردة املسرررررتديرة املرررررذكورةيرمررررر  أينرررررا   -3 
 ؛(2ااألمانة أعدهتا

ابلتقرردم احملرررز بشرررأن هررذؤ املسررألة مسرربما ورد يف املررذكرة غرررري  يرمرر  كررذلو -4 
 ؛(3االرمية الع أعدها الرئيسان املتشاركان لفري  االتصال يف هذا الشأن

وا ا ييررة الفرعيررة للتنفيررذ أن تن ررر، ابتررداء  مررن دورهتررا الثامنررة واألربعررط يطلرر   -5 
تفار ابريرس، يف ( ويف أه دورات المقة بشأن برانمج عمل ا2018أاير/مايو  - ريلانيسان/أب

مرن اتفرار ابريرس،  9ادة من امل 5دديد املعلومات الع يتعط علق األجرا  تقدرها وفقا  للفقرة 
( 2018مرب ألول/ديسررروومالرررة النترررائج وا مررراتر األجررررا  يف دورتررره الرابعرررة والعشررررين اكرررانون ا

ا األجرا  فه اجتما ماتر األجرا  توصية ل ي ين ر فيها ماتر األجرا  العامل بوص ممل يقدم
 (؛2018يف اتفار ابريس يف اجلزء الثالث من دورته األوا اكانون األول/ديسمرب 

وا ا ييررررة الفرعيررررة للتنفيررررذ أن تن ررررر يف املسررررألة املشررررار وليهررررا يف يطلرررر  أينررررا   -6 
 أعالؤ. 4 ذكرة غري الرمية املشار وليها يف الفقرةأعالؤ مع مراعاة امل 5 الفقرة
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__________ 

 من اتفار ابريس.  9من املادة  5الفقرة  (1ا
 .FCCC/CP/2017/INF.2 (2ا
 _http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/cop23_10f_informal (3ا

note.pdf . 
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