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 اهليئة الفرعية للتنفيذ

الث  نررة هتار ني،رر   تقريرر اهليئررة الفرعيرة للتنفيررذ عررأل ا رن  ارهتا  ررأل  هت  ر    
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 نيوصفه ااتم ع ار راا يف اتف ق اب يس للنظر فيه  هتاعتم  ه 
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سرربل النضرروض بتنفيررل أعمرراف التتقيرر  والترردرمة وتوعيررة عامررة ا مضررور ومشرراركت   1-م ا ت/-مشررروع املقرررر   

 5  ............................ ووصول  إىل املعلومات من أجل تعزمز اإلجراءات املتخلة يف إطار اتفاق ابرمس
 8  ............. مشروع استنتاجات مؤمتر األطراف بشأن االختصاصات املتعلقة ابستعراض برانمج عمل الدوحة  
ع اسررتنتاجات مررؤمتر األطررراف بشررأن تنترريذ اعررط تنفيررل األجشرراة املتعلقررة قجررراءات التخفيرر  يف قارراع مشرررو   
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 24-م أ/- شرهتع املقر    

 نيران ج ال،مل رقل البلدان منوا    
 إن مؤمتر األطراف، 
، 16-أ م/6، و13-م أ/8، و11-م أ/4، و7-أم /29، و7-م أ/5مقرراترر  إىل  إذ مشرر 

 ،21-م أ/19، و21-م أ/4، و20-م أ/3، و18-م أ/12، و17-م أ/5و
ابحلاجررررات احملررررداة واحلررررراالت اداصررررة ألقررررل البلررررردان منرررروا  املشررررار إليضرررررا يف  وإذ متررررل ط 

 من االتفاقية، 4من املااة  9 الفقرة
لررذ ابالجتمرراع التالررال والتريررخ لفرمررذ خررداء أقررل البلرردان منرروا ، يف التقرمررر املتع وقررد ج ررر 

 وآراء األطراف بشأن برانمج العمل اداص أبقل البلدان منوا ، 
أبن املخرراطر املرتباررة بتغررر املنرراخ تضررخط التحرردايت اإلمناهيررة الرريت تواجضضررا  وإذ معرررتف 

 اإلمناهي،األطراف من أقل البلدان منوا  وذلك ابلن ر إىل سبة وضعضا 
أبن ال ررروف البشرررمة واييكليررة األساسررية واالقتصرراامة ألقررل البلرردان منرروا   وإذ مقررر أمضررا   

 حتد بشدة من قدرهتا على املشاركة الفع الة يف عملية تغر املناخ،
احتياجرررات أقرررل البلررردان منررروا ، ومرررا حتتاجررر  مرررن اعرررط خررراص،  يمرررا متعلرررذ  وإذ مرحررر  

 برانمج عمل أقل البلدان منوا  يف هلا الصدا، ابلتصدي لتغر املناخ، وأمهية
أمهيررة الترردابر املتخررلة يف ريرراف تغررر املنرراخ مررن أجررل حتقيررذ أهررداف  وإذ مرحرر  كررللك 

 التنمية املتتدامة،
يف إطرررار االتفاقيرررة وخارجضرررا مرررن أجرررل  (1)الررردعط املقررردم مرحررر  مرررع االرتيرررا  -1 

عمررل  ، مررن االتفاقيررة، )برررانمج4مررن املررااة  9تنفيررل عناصررر برررانمج العمررل ادرراص بتنفيررل الفقرررة 
 ؛17-11الفقرات  7-م أ/5ة يف املقرر أقل البلدان منوا ( والوارا

ابلررردعط املقررردم مرررن مر رررذ البينرررة العامليرررة مرررن أجرررل عمليرررة صررريا ة حيررريل علمرررا   -2 
 ؛(2)خال التكي  الوطنية وتنفيل

أن تترررتكمل عناصرررر بررررانمج عمرررل أقرررل البلررردان منررروا  علرررى النحرررو املبرررخ  مقررررر -3 
أاانه، لكرري تعكررس احتياجررات أقررل البلرردان منرروا ، مررع املراعرراة التامررة للعدمررد مررن األ رقررة وايينررات 

ي ازاواجيررة الريت تشررار  يف تقرردا املتراعدة إىل البلرردان مررع هرله األجشرراة، مشرررة إىل أمهيرة تفرراا
 العمل، مع مراعاة املوارا املتاحة:

__________ 

 .2، الفقرة 14-أ م/5)ب(، و1، الفقرة 11-م أ/3، و14و 13الفقراتن  7-م أ/5اج ر املقررات  (1)
، 4-1، الفقرررررررررات 18-م أ/12، و31-12، الفقرررررررررات 17-م أ/5، املر ررررررررذ، و17-م أ/3اج ررررررررر املقررررررررررات  (2)

 .46، الفقرة 21-أ م/1و
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االسررتمرار يف تعزمررز األمرراانت و/أو مراكررز التنترريذ الوطنيررة املعنيررة بتغررر املنرراخ  )أ( 
احلالية، وإجشاؤها عند الضرورة، من أجل تنفيل االتفاقيرة وبروتوكروف كيوترو، عنردما مصربي سراري 

 األطراف؛املفعوف، تنفيلا   عاال ، يف أقل البلدان منوا  
االسررررتمرار يف إاتحررررة الترررردرمة علررررى مضررررارات ولغررررة التفرررراوض، حيررررال توجررررد  )ب( 

 حاجة، لتنمية قدرات مفاوضي أقل البلدان منوا  على املشاركة الفعالة يف عملية تغر املناخ؛
اعرررررط عمليرررررة صررررريا ة وتنفيرررررل خارررررل التكيررررر  الوطنيرررررة ومرررررا متصرررررل هبرررررا مرررررن  )ج( 

 برامج العمل الوطنية للتكي ؛اسرتاتيجيات التكي  ذات الصلة، مبا يف ذلك 
 تقدا الدعط إلعداا وتنفيل املتامهات احملداة وطنيا  املتتالية؛ )ا( 
االسررتمرار يف تشررجيع برررامج توعيررة ا مضررور لضررمان جشررر املعلومررات املتعلقرررة  )ه( 

 مبتاهل تغر املناخ؛
 مواصلة تعزمز العمل التعاوين يف رياف التكي  وتاومر التكنولوجيا وجقلضا؛ )و( 
رة اواهررررر األرصرررراا ا ومررررة وامليرررراه علررررى  ررررع وحتليررررل وتفتررررر وجشررررر تعزمررررز قررررد )ز( 

 املعلومات املتعلقة ابلاقس واملناخ هبدف اعط تنفيل برامج العمل الوطنية للتكي ؛
مواصررررلة اعررررط مبرررراارات بنرررراء القرررردرات لتمكررررخ املشرررراركة الفعالررررة يف أجشرررراة  ) ( 

 اجة؛اإلبرغ واالستعراض مبوجة االتفاقية واتفاق ابرمس، حتة احل
أن بررررانمج العمررررل منبغررري أن ر  مرررن مصرررراار متنوعرررة، مبرررا يف ذلررررك  مرحررر  -4 

الصررندوق األخضررر للمنرراخ، و ررر ذلررك مررن و  ،(3)صررندوق أقررل البلرردان منرروا ، ومر ررذ البينررة العامليررة
 املصاار التناهية واملتعداة األطراف، كل يف إطار والمت ، والقااع اداص، حتة االقتضاء؛

داء املعررررل أبقررررل البلرررردان منرررروا  أن مقرررردم اعمرررر ، ومشررررجع إىل  رمررررذ ادرررر مالررررة -5 
ايينررات والرردامج األخررري املعنيررة يف إطررار االتفاقيررة وخارجضررا، واتفرراق ابرمررس، مبررا  يضررا كيرراانت 
األمط املتحدة على أن تقدم متاعدهتا، و قا  لوالمة كل منضا، حتة االقتضراء، مرن أجرل تنفيرل 

 وأن تدرج معلومات عن ذلك يف تقارمرها، حتة االقتضاء؛برانمج عمل أقل البلدان منوا ، 
إىل  رمررذ ادررداء املعررل أبقررل البلرردان منرروا  مواصررلة الن ررر يف سرربل  مالررة أمضررا   -6 

 تعزمز التعاون بخ بلدان ا نوب يف تنفيل برانمج العمل اداص أبقل البلدان منوا .

__________ 

 .12، الفقرة 7-م أ/5اج ر املقرر  (3)
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 24-م أ/- شرهتع املقر    

 اات،راض عمل  ركن هتشبكة تكنولواي  املن خ  
 إن مؤمتر األطراف، 
، 18-م أ/14، و18-م أ/1، و17-م أ/2، و16-م أ/1إىل املقررررررررررررررررات  إذ مشررررررررررررررر 

 ،23-م أ/15، و23-م أ/14و
إاارة برررانمج األمررط املتحرردة للبينررة بشررأن النترراهج والتوصرريات  (1)برررا   حيرريل علمررا   -1 

، (2)ذات الصررلة املنبتقررة عررن االسررتعراض املتررتقل للتنفيررل الفعرراف ملركررز وشرربكة تكنولوجيررا املنرراخ
 ؛23-م أ/14من املقرر  7اللي ُقد ِّم استجابة للفقرة 

د بررررلف جضررررواا  أوليررررة أن مركررررز وشرررربكة تكنولوجيررررا املنرررراخ قرررر مرحرررر  بتقرررردمر -2 
 أعره؛ 1استجابة للتوصيات ذات الصلة املشار إليضا يف الفقرة 

األطراف والكياانت الوطنية املعينة، وبرانمج األمط املتحردة للبينرة بوصرف   مدعو -3 
ا ضة املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ، ابلتعاون مع من مة األمط املتحدة للتنمية الصرناعية واللرس 

ي ملركرررز وشررربكة تكنولوجيرررا املنررراخ، إىل تنفيرررل التوصررريات ذات الصرررلة املشرررار إليضرررا يف االستشرررار 
 أعره عند تنفيل أجشاتضا األخري ذات الصلة بعمل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ؛ 1الفقرة 

الكيررراانت التشرررغيلية لملليرررة املاليرررة إىل الن رررر يف تنفيرررل التوصررريات  مررردعو أمضرررا   -4 
أعره عنرد تنفيرل أجشراتضا األخرري ذات الصرلة بعمرل مركرز  1يف الفقرة  ذات الصلة املشار إليضا

 وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
األطراف ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ إىل مواصلة تقدا الدعط  مدعو كللك -5 

 من أجل تعزمز قدرات الكياانت الوطنية املعيَّنة، على النحو املناسة؛ 
ملنراخ أن مردرج يف التقرمرر الترنوي املشررت  إىل مركز وشربكة تكنولوجيرا ا مالة -6 

ويف التقرررارمر  2019للجنرررة التنفيلمرررة املعنيرررة ابلتكنولوجيرررا ومركرررز وشررربكة تكنولوجيرررا املنررراخ لعرررام 
الرحقرررررة املوج ضرررررة إىل مرررررؤمتر األطرررررراف، عرررررن طرمرررررذ ايينرررررات الفرعيرررررة، معلومرررررات عرررررن ادارررررل 

أعرره، مرع مراعراة  1شرار إليضرا يف الفقررة واإلجراءات املتخلة استجابة للتوصيات ذات الصلة امل
 مداوالت األطراف يف هله الدورة؛ 

إىل األماجة أن تن ط حوارا ، ابالقرتان مع الدورة ادامتة وادمتخ  مالة أمضا   -7 
(، للن رر يف جتراهج االسرتعراض املترتقل التراين 2021للضينة الفرعية للتنفيل )تشرمن التاين/جو مد 

 .23-م أ/14من املقرر  10وشبكة تكنولوجيا املناخ، عمر  ابلفقرة  لفعالية تنفيل مركز

__________ 

(1) FCCC/SBI/2018/INF.5. 
(2) FCCC/CP/2017/3. 
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 1-م ا س/- شرهتع املقر    

ارربل النهرروض نيتنفيررذ أعمرر ا التثقيرر  هتالتررد ية هتتوعيررة ع  ررة ا مهررو    
هت ش  كته هتهتصروله إىل امل،لو ر س  رأل أارل ت،نيرن اإلاررا اس املت رذة يف 

 إ    اتف ق اب يس 
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصف  اجتماع األطراف يف اتفاق ابرمس، 
تتعرراون األطررراف يف ا رراذ  مررن اتفرراق ابرمررس الرريت تررن  علررى أن 12إىل املررااة  إذ مشررر 

التدابر الرزمة، حتة االقتضاء، لتعزمز التتقي  بتغر املناخ والتدرمة والتوعية العامرة واملشراركة 
 العامة ووصوف ا مضور إىل املعلومات،

مررن اتفرراق  12مررن االتفاقيررة واملررااة  6أمهيررة  يررع عناصررر املررااة  وإذ مؤكررد مررن جدمررد 
 النضاهي لرتفاقية واتفاق ابرمس، على التوايل، ابرمس من أجل تنفيل ايدف

ابلدور الرهيتي الرلي ككرن أن مضرالع بر  العمرل مرن أجرل التمكرخ املنراخي  وإذ متل ط 
 يف  يع مراحل ومتتوايت تنفيل اتفاق ابرمس،

الررررلي أجشررررب مبوجبرررر  برررررانمج عمررررل الدوحررررة بشررررأن  18-م أ/15إىل املقرررررر  وإذ مشررررر 
وحررردات مبوجبررر  الررراالت األساسرررية لةعمررراف واألجشررراة املتعلقرررة بتنفيرررل مرررن االتفاقيرررة  6 املرررااة
 من االتفاقية،  6 املااة

الرلي تقررر مبوجبر  أن مشرار إىل ا ضروا املتعلقرة  22-م أ/17إىل املقرر  وإذ مشر أمضا   
 من االتفاقية بر: العمل من أجل التمكخ املناخي، 6بتنفيل املااة 

جل التمكخ املناخي ملعرة اورا  رهيتريا  يف تعزمرز التغررات يف أبن العمل من أ وإذ متل ط 
أسرالية احليرراة واملواقر  والتررلوكيات الرزمرة لتشررجيع التنميرة ادفيضررة االجبعرالت والقرراارة علررى 

 التأقلط مع املناخ واملتتدامة،
 -الدور الرهيتري الرلي تلعبر  طاهفرة واسرعة مرن أصرحاب املصرلحة  وإذ مؤكد من جدمد 

نضررا احلكومررات الوطنيررة، واملنرراطذ حتررة احلالررة، واملرردن، واملؤستررات التعليميررة والتقا يررة، مررن بي
واملتاح ، والقااع اداص، واملن مات احلكومية الدولية، واملن مرات  رر احلكوميرة، واملن مرات 
الدوليررة، وصررناع القرررار، والعلمرراء، ووسرراهل اإلعرررم، واملعلمررون، والشررباب، والنترراء، والشررعوب 

 يف ضمان العمل من أجل التمكخ املناخي،  -ألصلية ا
مررررن االتفاقيررررة  6أبمهيررررة الصرررررت بررررخ األجشرررراة املضررررالع هبررررا لرررردعط املررررااة  وإذ متررررل ط 

 اتفاق ابرمس وأهداف التنمية املتتدامة، 12 واملااة
مرررن اتفررراق ابرمرررس أمضرررا   12أن مشرررار إىل ا ضررروا املتصرررلة بتنفيرررل املرررااة  مقررررر -1 

 ن أجل التمكخ املناخي؛على أهنا عمل م
مرررؤمتر األطرررراف أن مررردرج أمضرررا ، عنرررد اسرررتعراض بررررانمج عمرررل الدوحرررة  مررردعو -2 

مررن  12، ا ضرروا املتصررلة بتنفيررل املررااة 18-م أ/15مررن االتفاقيررة و قررا  للمقرررر  6 بشررأن املررااة
 اتفاق ابرمس؛ 
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مرررن االتفاقيرررة أمضرررا   6أن تكرررون جضرررات االتصرراف املعينرررة مبوجرررة املررااة  مقرررر -3 
من اتفاق ابرمس وأن مشار إليضا علرى أهنرا أمضرا  جضرات  12مبتابة جضات اتصاف مبوجة املااة 

 اتصاف العمل من أجل التمكخ املناخي يف سياق اتفاق ابرمس كللك؛ 
لعمرررل مرررن أجرررل التمكرررخ األطرررراف الررريت ب تعرررخ بعرررد جضرررة اتصررراف ل مشرررج ع -4 

املنرراخي علررى القيررام بررللك وعلررى تررو ر مرررا ملررزم مررن الرردعط املؤسترري ألجشرراة جضررة االتصررراف، 
 حتة االقتضاء؛ 

علرررى أن تواصرررل جضواهرررا مرررن أجرررل اإلاراج املنضجررري  أمضرررا  األطرررراف  شرررجعم -5 
رمة والتوعية ألجشاة مراعية لرعتبارات ا نتاجية وقاهمة على املشاركة يف رياالت التتقي  والتد

العامة واملشاركة العامة، والتعاون اإلقليمي والدويل، يف  يع أجشاة التخفي  والتكي  اليت تنفَّل 
يف إطرار االتفاقيررة، حتررة االقتضرراء، مبررا يف ذلررك يف عمليررات تصررميط وتنفيررل متررامهاهتا احملررداة 

األجرررل وادفيضرررة اجبعرررالت وطنيرررا ، وخااضرررا الوطنيرررة للتكيررر ، واسررررتاتيجياهتا اإلمناهيرررة الاوملرررة 
  ازات الد ينة، وسياساهتا املناخية؛

األطررراف إىل وضررع وتنفيررل اسرررتاتيجيات وطنيررة بشررأن العمررل مررن أجررل  مرردعو -6 
 من اتفاق ابرمس، مع مراعاة ظرو ضا الوطنية؛ 12التمكخ املناخي  يما متصل ابملااة 

ف علرى الن رر األطراف وا ضات صاحبة املصرلحة مرن  رر األطررا مدعو أمضا   -7 
يف األجشاة ذات الصلة اليت تعرزز العمرل مرن أجرل التمكرخ املنراخي، علرى النحرو املشرار إلير  يف 

املعقرررواة أينررراء ا رررزء  (1)التقرررارمر املتعلقرررة للقرررة العمرررل املعنيرررة ابلعمرررل مرررن أجرررل التمكرررخ املنررراخي
ابلعمرل مرن أجرل التمكرخ  األوف من الدورة التامنة واألربعخ يينة التنفيل ومنتردي الشرباب املعرل

، عنررد وضررع وتنفيررل أجشرراة العمررل مررن أجررل التمكررخ املنرراخي، مررع مراعرراة ال رررروف (2)املنرراخي
 الوطنية؛

األطراف على أن تدرج، حتة االقتضاء، معلومات عن الكيفيرة الريت  مشجع -8 
 ككررن هبررا مراعرراة التتقيرر  والترردرمة والتوعيررة العامررة ومشرراركة ا مضررور وحصرروف ا مضررور علررى
املعلومررات، والتعرراون اإلقليمرري والرردويل، عنررد إعررداا وتنفيررل اإلجررراءات املتخررلة يف إطررار اتفرراق 

 ابرمس؛
أن األطرررررراف وأصرررررحاب املصرررررلحة قرررررد رخرررررلون يف االعتبرررررار، حترررررة  مرررررري -9 

االقتضررراء، اإلجرررراءات الراميرررة إىل تعزمرررز التتقيررر  والتررردرمة والتوعيرررة العامرررة ومشررراركة ا مضررررور 
املعلومررات، والتعرراون اإلقليمرري والرردويل، يف ريرراف تغررر املنرراخ، يف سررياق  وحصرروف ا مضررور علررى

 من اتفاق ابرمس؛ 14املااة 
األطررررراف علررررى تشررررجيع املشرررراركة العامررررة والتعرررراون مررررع جضررررات منضررررا  مشررررجع -10 

ايينررررات اإلقليميررررة، حتررررة احلالررررة، والتررررلاات احملليررررة واألوسررررا  العلميررررة وا امعررررات والقارررراع 

__________ 

 %https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowermentاج ررررررررررر  (1)

20Workshop%20outcomes.pdf. 
 . https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdfاج ر  (2)

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%25%0b20Workshop%20outcomes.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%25%0b20Workshop%20outcomes.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdf
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تمرررع املررردين والشرررباب علرررى التوسرررع يف تنفيرررل العمرررل مرررن أجرررل التمكرررخ ادررراص ومن مرررات ال
 املناخي؛
األطراف واملؤستات املتعداة األطراف والتناهيرة والقاراع ادراص و رهرا مدعو  -11 

 من اتفاق ابرمس؛ 12من املصاار احملتملة إىل اعط األجشاة املتصلة بتنفيل املااة 
 إىل األماجة ما ملي:  مالة -12 
قيرررام، ابلتعررراون مرررع األطرررراف واملن مرررات الدوليرررة، بتن ررريط الررردورات مواصرررلة ال )أ( 

التدرمبيرررة وحلقرررات العمرررل واحللقرررات الدراسرررية الشررربكية و رهرررا مرررن األجشررراة الراميرررة إىل تبرررااف 
املمارسررات ا يرردة وبنرراء وتعزمررز املضررارات والقرردرات القاهمررة  ضررات التنترريذ الوطنيررة للعمررل مررن 

 ضات صاحبة املصلحة؛أجل التمكخ املناخي وا 
مرن  2019تن يط احلوار التابع بشرأن العمرل مرن أجرل التمكرخ املنراخي عرام  )ب( 

أجررل املضرري قرردما  ابملناقشررات بشررأن االسررتعراض النضرراهي لرردانمج عمررل الدوحررة والترربل الكفيلررة 
بتعزمررررز تنفيررررل التتقيرررر  والترررردرمة والتوعيررررة العامررررة ومشرررراركة ا مضررررور وحصرررروف ا مضررررور علررررى 

علومات، والتعاون الدويل واإلقليمري، وذلرك أمضرا  مرن أجرل تعزمرز اإلجرراءات املتخرلة يف إطرار امل
 من اتفاق ابرمس؛  12املااة 

مواصررلة تن رريط ارررت التوعيررة واألجشرراة التدرمبيررة الراميررة إىل متكررخ األطفرراف  )ج( 
 والشباب من أجل اعط وقيااة العمل املتعلذ ابملناخ؛

مرررع األطرررراف وا ضرررات صررراحبة املصرررلحة مرررن  رررر األطرررراف مواصرررلة التعررراون  )ا( 
 من اتفاق ابرمس؛ 12واملن مات اإلقليمية والدولية هبدف حفز تنفيل املااة 

ابآللر املقدرة املرتتبة يف امليزاجية على تنفيل األجشاة اليت ستضرالع  حييل علما   -13 
 أعره؛ 12هبا األماجة املشار إليضا يف الفقرة 

اإلجراءات اليت ُعضد هبا إىل األماجرة يف هرلا املقررر رهنرا  بتروا ر أن تُتخل  مالة -14 
 املوارا املالية. 
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 شرررهتع ااررتنت ا س  ،رررهتض علررمت نظررر  رر ور ار ررراا يف  هت ترره الراني،ررة   
 هتال،شريأل

 االختص ص س املت،لقة ابات،راض نيران ج عمل الدهتحة   
 مرررررررؤمتر األطرررررررراف إىل ايينرررررررة الفرعيرررررررة للتنفيرررررررل يف اورهترررررررا ادمترررررررخ )حزمرررررررران/ طلرررررررة -1

مرن االتفاقيرة  6( صيا ة اختصاصات اسرتعراض بررانمج عمرل الدوحرة بشرأن املرااة 2019 موجي 
، للن ررررر  يضررررا واعتمااهررررا يف الرررردورة 18-م أ/15الررررلي سرررريجرم  مررررؤمتر األطررررراف و قررررا  للمقرررررر 

 (.2019طراف )تشرمن التاين/جو مد ادامتة والعشرمن ملؤمتر األ
وطلرررة مرررؤمتر األطرررراف إىل ايينرررة الفرعيرررة للتنفيرررل أن تضرررع يف االعتبرررار، لررردي صررريا ة  -2

أعرررره، املعلومرررات ذات الصرررلة الررريت وضرررع  يف إطرررار  1االختصاصرررات املشرررار إليضرررا يف الفقررررة 
مررن األطررراف واملررراقبخ،  مررن اتفرراق ابرمررس، مبررا يف ذلررك البيرراانت ذات الصررلة املقدمررة 12املررااة 

، ومنترردي الشررباب للعمررل مررن أجررل التمكررخ (1)وجترراهج حلقررة العمررل مررن أجررل التمكررخ املنرراخي
، وجترراهج احلرروارات التررنومة أينرراء الرردورة، الرريت تُررن ط يف إطررار برررانمج عمررل الدوحررة منررل (2)املنراخي

 .(3)، بشأن العمل من أجل التمكخ املناخي2013عام 

__________ 

 %https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowermentاج ررررررررررر  (1)

20Workshop%20outcomes.pdf . 
 . https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdfاج ر  (2)
-https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events-meetings/dialogues-on-action-forاج ررررررررررررررررررررررر  (3)

climate-empowerment. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%20Workshop%20outcomes.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Action%20for%20Climate%20Empowerment%20Workshop%20outcomes.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/180505_Outcomes%20AYF%20-%20Final.pdf
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment
https://unfccc.int/topics/education-and-outreach/events-meetings/dialogues-on-action-for-climate-empowerment
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 شرررهتع ااررتنت ا س  ،رررهتض علررمت نظررر  رر ور ار ررراا يف  هت ترره الراني،ررة   
 هتال،شريأل

تنسرريد  عررف تنفيررذ ارنشررقة املت،لقررة تارررا اس الت فيرر  يف ققرر ع الغرر ابس الرر    
 تضقلم هب  البلدان الن  ية  مب  يف ذلك الرتتيب س امل اسية

أبن ايينرة الفرعيرة للتنفيرل قرد اختتمر ، يف ا رزء األوف مرن  أحا  مرؤمتر األطرراف علمرا   
 .19-م أ/10من املقرر  9اورهتا التامنة واألربعخ، أعمايا  يما متعلذ ابملتاهل املبينة يف الفقرة 

    


