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 مؤتمر األطراف

فو  مورا   المعقودد  تقرير مؤتمر األطراف عن دورته الثانية والعشرين،   
  2016تشرين الثان /ندفمبر  18إلى  7ف  الفتر  من 

 إضافة  

الجوووولث الثووووان ا االووووراثاا التوووو  اتفوووودوا مووووؤتمر األطووووراف فوووو  دورتووووه الثانيووووة   
 والعشرين

 احملتويات
 المقرراا الت  اعتمدوا مؤتمر األطراف  

 الصفحة املقرر
التحضريريتات لريري اوف ا فريرياس حريريارين اذريريل ال فريريار  لألقريري  الريري  را اا ع ملريريبور اااريريراع الألا ريري  حو ريريف  ا ت ريريا   22-أ /م1

 2  ....................................................................... اااراع يف ا فاس حارين
 6  ................................................................. جل ة حارين املأل ذة حب اء الق رات 22-/م أ2
 9  ............................... حتأثتات  غت امل اخآلذة  ارسو ال  لذة املأل ذة حاخلسائر  ااضرار املر بطة  22-/م أ3
 12      .......................... استألراض آلذة  ارسو ال  لذة املأل ذة حاخلسائر  ااضرار املر بطة حتأثتات  غت امل اخ 22-/م أ4
 15  .................................................................. استألراض جل ة التكذف   قريرها 22-/م أ5
 18  .......................................................................... اطط التكذف الوا ذة 22-/م أ6
 21  ............................................................. الت وي  الطوي  اا   املتأللق حامل اخ 22-/م أ7
 25  ..............................................................  قرير اللج ة ال ائ ة املأل ذة حالت وي  22-/م أ8
 38  .......................................... ااتصا ات استألراض  هام اللج ة ال ائ ة املأل ذة حالت وي  22-/م أ9
 41  .  قرير الص   س اااضر لل  اخ املق م إع  بور اااراع  اإلرشادات املو هة إع الص   س اااضر لل  اخ 22-م أ/10
 45  ............ الألاملذة املق م إع  بور اااراع  اإلرشادات املو هة إع  رفق البذئة الألاملذة قرير  رفق البذئة   22-/م أ11
 48  ................................................................. االستألراض السادس لآللذة املالذة 22-/م أ12
 52   ن ا فاس حارين 9 ن املادا  5الشر   يف ع لذة لتح ي  املأللو ات اليت يتألني على اااراع  ق ميها  فقاً للفقرا  22-/م أ13
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  22-أ /م1المقرر   
التحضووويراا لووودفدق اتفووواي بووواري  ليووول النفوووال ولعقووود الووودور  األولوووى 

 لمؤتمر األطراف العامل بدصفه التماع األطراف ف  اتفاي باري 
 إن  بور اااراع، 
 إع ا فاس حارين، املألت   مبو ب اال فاقذة،  إر يشت 
 ،21-/م أ1إع املقرر   إر يشت أيضاً  
أمهذة الش وف  الشفافذة  االنفتاح يف إجناز حرنا ج الأل   ال اشئ عن الطلبات   إر يبك  

 ،21-/م أ1رات الصلة الواردا يف املقرر 
علريريريى اةا ريريرية امللحريريرية إلجنريريرياز حرنريريريا ج الأل ريريري  الريريريس  يقضريريري  حريريري  ا فريريرياس حريريريارين   إر يشريريري د 

حغذريرية التألجذريري   21-/م أ1 ريرين املقريريرر  "ثالثريرياً " ال ريريا م عريرين الطلبريريات رات الصريريلة الريريواردا يف الفريرير  
 حت فذسه،
اةا ريرية إع أن ي تهريري  الأل ريري  املتصريري  حت فذريريس ا فريرياس حريريارين إع  صريريلة   يريرية   إر يريري ر  
  نا حة، 

 بدث نفال اتفاي باري  والتدقيع عليه -أوالا  
 ؛2016 شرين الثاين/نوف رب  4حب ء نفار ا فاس حارين يف  يراب -1 
 على ا فاس حارين؛ قذة  قريباً حتوقذع مجذع أاراع اال فا أيضاً  يراب -2 
  ي عواااراع اليت   قت على ا فاس حارين أ  قبلت  أ   افقت علذ   يه ئ -3 

 وافقتهريا علذري   اااراع اليت مل  قم حسلك إع إي ا   ك  ص يقها على اال فاس أ  قبوهلا ل  أ 
 أ  انض ا ها إلذ ، اسب االقتضاء، ل ى الوديع يف أقرب  قت ممكن؛

لأل ني الألام لأل م املتح ا لت ظذ   االاتفاف التارخي  الرفذريع  عن  ق يره ربيأل -4 
 ارفريرياً  175الريس  قريام مب اسريبت   2016نذسريان/أحري   22املسريتوى للتوقذريع علريى ا فرياس حريارين يف 

لري  أ   مقبريوهل علريى اال فرياس أ  محإيري ا   ريك  صري يقه ارفرياً  15حالتوقذع على ا فاس حارين  قام 
 علذ  ل ى الوديع؛  م وافقته

لأل ريريريني الألريريريام لأل ريريريم املتحريريري ا لت ظذ ريريري  اةريريري   الرفذريريريع  عريريرين  قريريري يره يألريريريرب أيضريريرياً  -5 
الريريريس  قريريريام  2016أيلوف/سريريريبت رب  21املسريريريتوى اخلريريريا  حشريريريأن التصريريري يق علريريريى ا فريريرياس حريريريارين يف 

علذريري  لريريري ى  ملريري  أ   ريريوافقته معلريريى اال فريرياس أ  قبريريوهل مهحإيريري ا   ريريك  صريري يق ارفريرياً  31مب اسريريبت  
 ؛ الوديع
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 إنجاز برنامج العمل ف  إطار اتفاي باري  -ثانياا  
آللذرية املالذرية  اهلذئريات ل ذةتشريغذل الكذانريات الحتقارير اهلذئريات الفرعذرية  حيذط عل اً  -6 

امل شريريأا حشريريأن التقريري م احملريريرز يف   فذريريس حرنريريا ج الأل ريري  امل بثريريق عريرين الطلبريريات رات الصريريلة الريريواردا يف 
  ها؛لوالية ك     فقاً  21-/م أ1املقرر 

حالريري عوا املو هريرية  ريرين  ريريبور اااريريراع الألا ريري  حو ريريف  ا ت ريريا   أيضريرياً  حيريذط عل ريرياً  -7 
اااريريريراع يف ا فريريرياس حريريريارين يف د ر ريريري  اا ع إع  وا ريريريلة اإلشريريريراع علريريريى   فذريريريس حرنريريريا ج الأل ريريري  يف 

للرت ذبريريريريات  ،  فقريريريرياً (1)1-/م أ ت1املقريريريريرر  ريريريرين  7إع  5إاريريريريار ا فريريريرياس حريريريريارين، املبريريريريني يف الفقريريريريرات 
 ؛21-/م أ1الواردا يف املقرر 

ح ظريريرير الفريريريريق الألا ريريري  املبصريريريق املألريريرييف حا فريريرياس حريريريارين يف  كريريريسلك  حيريريريذط عل ريريرياً  -8 
 رين  7 رين املريادا  11  10إرشادات إضريافذة حشريأن الريبعن عرين التكذريف املشريار إلذري  يف الفقرير ني 

 ؛ت احمل دا  ا ذاً  ن املسامها ا فاس حارين، مبا يف رلك، يف مجلة أ ور، حاعتباره  لءاً 
ح ظريريرير اهلذئريريرية الفرعذريريرية للت فذريريريس يف  ضريريريع ارائريريريق  إ ريريريراءات لتشريريريغذ   حيريريريذط عل ريريرياً  -9 

  ن ا فاس حارين؛ 7 ن املادا  12 استب ام السج  الألام املشار إلذ  يف الفقرا 
إع اهلذئريرية الفرعذريرية لل شريريورا الألل ذريرية  التك ولو ذريرية  اهلذئريرية الفرعذريرية للت فذريريس  يطلريريب -10 
ألا ريري  املبصريريق املألريرييف حا فريرياس حريريارين  اهلذئريريات امل شريريأا مبو ريريب اال فاقذريرية أن  سريرير  يف  الفريريريق ال

،  أن حتذريريري  (2)1-/م أ ت1املقريريريرر   ريريرين 7إع  5ع لهريريا حشريريريأن حرنريريريا ج الأل ريريري  املبريريني يف الفقريريريرات 
انألقريريريريرياد د ر ريريريريري  الراحألريريريريرية  الألشريريريريريرين )كريريريريريانون  وعريريريريري  ال تريريريريريائج إع  ريريريريريبور اااريريريريريراع يف أ ريريريريري  أقصريريريريرياه 

 (؛2018اا ف/ديس رب 
(، 2017أن يألقريريريري ، يف د ر ريريريري  الثالثريريريرية  الألشريريريريرين ) شريريريريرين الثريريريرياين/نوف رب  يقريريريريرر -11 
 شرتكاً  ع  ريبور اااريراع الألا ري  حو ريف  ا ت ريا  اااريراع يف ا فرياس حريارين، يف اجلريلء  ا ت اعاً 

 الستألراض التق م احملرز يف   فذس حرنا ج الأل   يف إاار ا فاس حارين؛ ،الثاين  ن د ر   اا ع
__________ 

 ك ا يل :  1-/م أ ت1املقرر  ن  7-5 رد الفقرات  (1)
  بور اااراع إع أن يوا   إشراف  على   فذس حرنا ج الأل ري  مبو ريب ا فرياس حريارين  فقرياً  ي عو -5"  

،  أن يسريرير   الأل ريري   حيذريري  نتائجريري ، علريريى أقصريريى  قريري ير، إع اجلريريلء الثالريري  21-/م أ1 املقريريررللرت ذبريريات الريريواردا يف 
قرتان  ريع الري  را اللل  را اا ع ملبور اااراع الألا   حو ف  ا ت ا  اااراع يف ا فاس حارين، املل ع عقري ه حريا

 ( لل ظر فذها  اعت ادها؛2018رب الراحألة  الألشرين ملبور اااراع )كانون اا ف/ديس 
املليريري   ريرين التو ذهريريات ح املتأللريريق ريريبور اااريريراع إع أن يوا ريري  اإلشريريراع علريريى الأل ريري   يريري عو أيضريرياً  -6  

كأل صرير   ، رين ا فرياس حريارين 7 رين املريادا  11  10فذ ا يتص  حالبعن املتأللق حالتكذف، املشار إلذ  يف الفقرير ني 
 ؛ دا  ا ذاً املسامهات احملمجلة أ ور،  ن حذ ها  ن 

وضريع ارائريق  إ ريراءات املتأللريق ح ريبور اااريراع إع  وا ريلة اإلشريراع علريى الأل ري   ي عو كريسلك -7  
 ." ن ا فاس حارين 7 ن املادا  12 تشغذ   استب ام السج  الألام املشار إلذ  يف الفقرال

 .أععه 1اةاشذة  ث   (2)
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إهنرياء حرنريا ج الأل ري  يف إاريريار ا فرياس حريارين حأسرير   ريا ميكرين  إاالريرية  أيضرياً  يقريرر -12 
انألقاد اجللء الثال   ن ال  را اا ع ملريبور اااريراع الألا ري  حو ريف   وع  ال تائج يف أ   أقصاه 

حريريالتلا ن  ريريع الريري  را الراحألريرية  الألشريريرين ملريريبور اااريريراع،  ، املقريريررا ت ريريا  اااريريراع يف ا فريرياس حريريارين
 لل ظر فذها  اعت ادها؛

 المسائل ااضافية المتعلقة بتنفيد اتفاي باري  -ثالثاا  
حريري عوا  ريريبور اااريريراع الألا ريري  حو ريريف  ا ت ريريا  اااريريراع يف ا فريرياس  عل ريرياً  حيريريذط -13 

سريائ  يف املال ظرير  وا ريلة حارين إع أن يطلب إع الفريق الألا   املبصق املأليف حا فرياس حريارين 
تأللقة حت فذريس ا فرياس حريارين  عقري  الري  را اا ع ملريبور اااريراع الألا ري  حو ريف  امل ك ة املضافذة اإل

 ا ت ا  اااراع يف ا فاس حارين؛

 صندوي التكيف -رابعاا  
إع الفريق الألا   املبصريق املألرييف حا فرياس حريارين أن يقريوم، أث رياء ال ظرير  يطلب -14 

يف ااع رياف التحضريريتية العز رية فذ ريريا يتأللريريق حصري   س التكذريريف، حت ريا ف  ر ذبريريات اإلدارا  الرت ذبريريات 
 حارين؛ ا فاسمبا يفذ  املبسسذة  الض انات  ارائق التشغذ  املتأللقة حص   س التكذف 

، آراءهريريا حشريريأن 2017آرار/ ريريارس  31أن  قريري م، ولريريوف  اااريريراع إع يريري عو -15 
مبريريا  ر ذبريريات اإلدارا  الرت ذبريريات املبسسريريذة  الضريري انات  ارائريريق التشريريغذ  املتأللقريرية حصريري   س التكذريريف 

 ا فاس حارين؛يفذ  

 2018الحدار التيسيري لعام  -فامساا  
إع رئريذن  ريبور اااريراع يف د ر ري  الثانذرية  الألشريرين أن يقريوم، حالتألريا ن  يطلريب -16 

 ع الرئذن املقب  ملبور اااراع يف د ر   الثالثة  الألشريرين، حريإ راء  شريا رات شريا لة  شريفافة  ريع 
، مبريريا يف 21-/م أ1 ريرين املقريريرر  20اااريريراع حشريريأن   ظريريذم اةريريوار التذسريريت  املشريريار إلذريري  يف الفقريريرا 

 الريري  را الثالثريرية  الألشريريرين  2017ا يف أيار/ ريريايو املقريريرر عقريري مه ريت اهلذئتريريني الفريريرعذتني درلريريك أث ريرياء 
ملبور اااراع،   ق مي  قرير  شرت  إع  بور اااراع يف د ر   الثالثة  الألشرين حشأن ااع اف 

 التحضتية هلسا اةوار؛

 2020تعليل العمل قبل عام  -سادساا  
 ت  أل ي  ال  اة امل ا  على حر  وكوف كذو و؛اااراع اليت قبل يه ئ -17 
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اااريريراع يف   يريري عود علريريى اةا ريرية امللحريرية إع حريري ء نفريريار  ألريري ي  ال  اريرية، يشريري  -18 
 اليت مل  ود   كو  قبوهلا ل ى الوديع إع القذام حسلك يف أقرب  قت ممكن؛ حر  وكوف كذو و 

ش للأل ريري  امل ريرياا  حشريريراكة  ريريراك يراريريبعلريريى املريريبازرين رفذألريري  املسريريتوى،   يثريرييف -19 
 ؛(3)الألامل 

املتبريريريسا يف الريري  را التاسريريريألة  الثعثريريني جل ألذريريرية   ظ ريريرية  (4)حريريالقرارات عل ريريرياً  حيريريذط -20 
 ؛2016 شرين اا ف/أكتوحر  6الطتان امل ين ال  يل يف 

حاعت اد ا ت ريا  اااريراع يف حر  وكريوف  ونرتيرياف حشريأن املريواد املسريت ف ا  يراب -21 
 لطبقة اا ز ن، يف ا ت اع  الثا ن  الألشرين،  أل ي  كذغايل؛

حاآلثريريار التق يريريرية املرت بريرية يف املذلانذريرية علريريى الشريريراكة املشريريار إلذهريريا يف  عل ريرياً  حيريريذط -22 
يف هريسا الشريأن اسريب اا انرية أله  هبريا إع  ُتبس اإل راءات اليت يُ أن  يطلبأععه،   19الفقرا 
 املوارد املالذة. وفر 

 الألا ة الألاشرااجللسة 
 2016 شرين الثاين/نوف رب  18

__________ 

 .<http://unfccc.int/paris_agreement/items/9951.php>  تااة يف املوقع التايل (3)

حذريريريان  واريري  حسذاسريريريات  ممارسريريريات اإليكريريا  املسريريريت را يف  ريريرياف "حشريريأن  غريريريت امل ريريرياخ املأل ريريون  2-39قريريرار اجل ألذريريرية  (4)
حذريان "شأن اخلطة الألاملذة للت احت القائ ة على آلذريات السريوس املأل ريون ح 3-39 قرارها  " غت امل اخ -محاية البذئة 

اخلطرية الألاملذرية للتري احت القائ رية علريى آلذريات  - وا  حسذاسات  ممارسات اإليكا  املست را يف  رياف محايرية البذئرية 
 ."السوس

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9951.php
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  22-/م أ2المقرر   
 لجنة باري  المعنية ببناث القدراا

 إن  بور اااراع، 
، الريريريرييت يطلريريريريب فذهريريريريا إع اهلذئريريريرية الفرعذريريريرية 21-/م أ1 ريريريرين  قريريريريرره  76إع الفقريريريريرا  إر يشريريريريت 

للت فذريريس أن  ضريريع ااتصا ريريات جل ريرية حريريارين املأل ذريرية حب ريرياء القريري رات، يف سريريذاس االسريريتألراض الشريريا   
الثال  لت فذس إاريار ح رياء القري رات يف البلري ان ال ا ذرية،  رلريك هبري ع التو ريذة مبشرير    قريرر حشريأن 

 فذ   بور اااراع  يألت  ه يف د ر   الثانذة  الألشرين،هسه املسألة لذ ظر 
 71ااتصا ات جل ة حارين املأل ذة حب اء الق رات، امل شأا مبو ريب الفقريرا  يقر -1 
 ، حصذغتها الواردا يف املرفق؛21-/م أ1 ن املقرر 
أن اهل ع  ن إنشاء جل ة حريارين املأل ذرية حب رياء القري رات هريو  ألاجلرية  يبك    داً  -2 

رات  االاتذا ريريات، اةالذريرية   هريريا  ال اشريريئة، يف  ريرياف   فذريريس أنشريريطة ح ريرياء القريري رات يف البلريري ان الثغريري
ال ا ذريريرية اااريريريراع  زيريريريادا  ألليريريريل  هريريريود ح ريريرياء القريريري رات، مبريريريا يف رلريريريك اجلهريريريود املبس لريريرية فذ ريريريا يتصريريري  

 حتحقذق اال ساس  الت سذق يف أنشطة ح اء الق رات يف إاار اال فاقذة؛
اريريريريراع سريريريريوع يسريريريريتألرض، يف د ر ريريريري  اخلا سريريريرية  الألشريريريريرين حريريريريأن  ريريريريبور اا يريريريريسك ر -3 

(، التق م الس  حترزه جل ة حارين املأل ذة حب رياء القري رات  اةا رية إع 2019) شرين الثاين/نوف رب 
 و ي   اليتها    ى فألالذتها  سب   ألليلها؛

حريريريريأن جل ريريريرية حريريريريارين املأل ذريريريرية حب ريريريرياء القريريريري رات سريريريريت ير اطريريريرية ع لهريريريريا  يريريريريسك ر أيضريريريرياً  -4 
  ستشرع علذها؛  21-/م أ1 ن املقرر  73احمل دا يف الفقرا  2020-2016 للفرتا

إع جل ة حارين املأل ذة حب اء الق رات أن وض  يف إع اد  اعت اد ارائق  يطلب -5 
  إ راءات ع لها يف ا ت اعها اا ف؛

إع اهلذئة الفرعذة للت فذس أن   ظم اال ت ا  اا ف للج ة حريارين املأل ذرية  يطلب أيضاً  -6 
 (؛2017حب اء الق رات حالتلا ن  ع ال  را السادسة  اارحألني لك   ن اهلذئتني الفرعذتني )أيار/ ايو 

حاآلثريار املرت بريرية يف املذلانذرية علريريى اانشريطة الريرييت ستضريطلع هبريريا اا انريرية  حيريذط عل ريرياً  -7 
 ع ًع حاااكام الواردا يف املرفق؛

 ريريوفر اسريريب اا انريرية يف املرفريريق أن  ُتبريريس اإل ريريراءات الريرييت ُعهريري  هبريريا إع  يطلريريب -8 
 املوارد املالذة.
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 المرفق
 افتصاصاا لجنة باري  المعنية ببناث القدراا  

، يت ث  هري ع جل رية حريارين املأل ذرية حب رياء القري رات 21-/م أ1 ن املقرر  71را  فقاً للفق -1
)املشريريار إلذهريريا فذ ريريا يلريري  حاللج ريرية(، يف  ألاجلريرية الثغريريرات  االاتذا ريريات، اةالذريرية  ال اشريريئة علريريى اريري  
سريريواء، يف  ريرياف   فذريريس أنشريريطة ح ريرياء القريري رات يف البلريري ان ال ا ذريرية اااريريراع  زيريريادا  ألليريريل  هريريود ح ريرياء 

ا يف رلريريريك اجلهريريريود املبس لريريرية فذ ريريريا يتصريريري  حتحقذريريريق اال سريريرياس  الت سريريريذق يف أنشريريريطة ح ريريرياء القريريري رات، مبريريري
 الق رات يف إاار اال فاقذة.

 تريريألف اللج ريريرية  ريريرين اثريريرييف عشريريرير عضريريريواً، علريريى ال حريريريو احملريريري د فذ ريريريا يلريريري ،  ألذريريري هم اااريريريراع  -2
  يأل لون حصفتهم الشبصذة:

 ذ ذة اخل ن؛عضوان  ن ك    وعة  ن   وعات اا م املتح ا اإلقل )أ( 
 عضو  اا   ن أا  أق  البل ان منواً؛ )ب( 
 عضو  اا   ن إا ى ال  ف اجللرية الصغتا ال ا ذة. )ج( 

يُ عى ستة ممثلني  رين اهلذئريات امل شريأا مبو ريب اال فاقذرية   رين الكذانريات التشريغذلذة لآللذرية  -3
    ألت  ه اللج ة.املالذة لل شاركة يف ا ت اعات اللج ة كافة،  فقاً لل وضو  الس و  الس

أعريريريعه اع وعريريرياُت أ  الفئريريريات الريريرييت ي ت ريريريون إلذهريريريا  2 ألريريريني  ااعضريريرياء احملريريري دين يف الفقريريريرا  -4
 ي تببهم  بور اااراع.  ُ شجع اع وعات أ  الفئريات علريى  ألذريني أعضرياء اللج رية احملري دين يف 

اع اللج ة،  مبا يراع  أععه، على حنو حيقق  وازناً   اسباً يف اخلربات رات الصلة حأه  2الفقرا 
 . 18-/م أ23  7-/م أ36اً لل قررين ه ع حتقذق التوازن حني اجل سني،  فق

أععه   ا بهم ملري ا سري تني  هلريم اةريق يف  اليتريني  2يشغ  ااعضاء احمل د ن يف الفقرا  -5
  تتالذتني كح  أقصى.    طبق القواع  التالذة يف هسا الص د:

الب ايريريريرية لواليريريريرية  ريريريري  ا ثريريريريع  سريريريري وات  يُ تبريريريريب  يُ تبريريريريب نصريريريريف ااعضريريريرياء يف )أ( 
 نصفهم الثاين لوالية    ا س تان؛

 ي تبب  بور اااراع، حأل  رلك، ك  س ة نصف ااعضاء لوالية    ا س تان. )ب( 
 أععه   ا س ة  اا ا. 3   م دعوا امل ثلني املشار إلذهم يف الفقرا  -6
 ريرين   صريريب  أ   ألريريسر علذريري   2احملريري دين يف الفقريريرا إرا اسريريتقاف عضريريو  ريرين أعضريرياء اللج ريرية  -7

لسبب آار إك اف   ا الوالية امل وارية حري  أ  أداء  هريام   صريب ، لريوز للج رية،  ريع  راعرياا اقريرتاب 
 وع  ال  را التالذة ملبور اااراع، أن  قرر  ألذني عضو آار  ن اع وعة أ  الفئة نفسها لذحري  

 يت ،  يف هسه اةالة حُيسب التألذني على أن   الية  اا ا.   الألضو املسكور ملا  بقى  ن   ا  ال
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أعريريعه  2  تبريريب اللج ريرية سريري وياً رئذسريريني  تشريرياركني  ريرين حريريني أعضريريائها احملريري دين يف الفقريريرا  -8
 مل ا س ة  اا ا لك    ه ا.

إرا  ألسر على أا  الرئذسني املتشاركني االضطع  حوا بات   صب   بقتاً، يتوع  ها ري   -9
 أععه. 2 ألذ   اللج ة  ن ااعضاء احمل دين يف الفقرا  أ  عضو آار

إرا  ألسر على أا  الرئذسني املتشاركني إك اف   ا  اليت ،   تبب اللج ة ح يًع ل   ن  -10
 أععه، لذك     ا  اليت . 2حني ااعضاء احمل دين يف الفقرا 

اهلذئة الفرعذة    ظ هااليت  ،ال  راتأث اء جتت ع اللج ة اعف فرتا اال ت اعات الس وية  -11
 للت فذس.
 قرر اللج ة  اف  ركذل أ   وضو  س و  ر   لة حتحسني التبادف التقيف يف  اف ح اء  -12

ثريرية عريرين جنااريريات  حتريري يات ح ريرياء القريري رات حفألالذريرية يف  القريري رات، حغريريرض اةفريريام علريريى  ألريريارع   ا
،   بلريريرين عريريرين ع لهريريريا هريريريسا ضريريري ن 21-/م أ1 ريريرين املقريريرر  74 ريرياف حألذ ريريري ،  فقريريرياً ملقتضريريريذات الفقريريريرا 

  قريرها املرال  التقيف الس و .
وضريريري  اللج ريريرية يف إعريريري اد  اعت ريريرياد ارائريريريق  إ ريريريراءات ع لهريريريا يف ا ت اعهريريريا اا ف   قريريريوم  -13

 حت قذحها اسب االقتضاء.
للج ريرية أن  ريري عو اهلذئريريات اااريريرى امل شريريأا مبو ريريب اال فاقذريرية  الكذانريريات الألا لريرية يف إاريريار  -14

، حشريريأن أنشريريطة  ريري دا  تأللريريق االقتضريرياءتألريريا ن، اسريريب للحت يريري  ممثلريريني ع فاقذريرية إع لاآللذريرية املالذريرية 
 .احأل له
اريارج رات  ريلة  رين للج ة أن  أل    ع  بسسات    ظ ات  أار  شريبكات   راكريل  -15

إاار اال فاقذة، مبريا يف رلريك علريى الُصريأل  اةكريو   الري  يل  اإلقلذ ري   الريوايف  د ن الريوايف،  أن 
 اربا ا، اسب االقتضاء. ستفذ   ن 

يكريريريون اضريريريور ا ت اعريريريات اللج ريريرية  فتواريريرياً أ ريريريام اااريريريراع  امل ظ ريريريات املألت ريريري ا حصريريريفة  -16
  راقب،  ا مل  قرر اللج ة اعع رلك، حغذة  شجذع وثذ  إقلذ    توازن لل راقبني.

عريرين اريريريق تق  ريري  إع  ريريبور اااريريراع ل ألريري   اللج ريرية  قريريريراً  رالذريرياً  ق ذريرياً سريري وياً عريرين ع لهريريا  -17
اهلذئة الفرعذة للت فذس،   تذح هسه التقارير أث اء د رات اهلذئة الفرعذة للت فذس اليت  ألق  حالتلا ن  ريع 

 د رات  بور اااراع.
  ُتاح   ا الت  خمر ات اللج ة للج هور على املوقع الشبك  لع فاقذة. -18
   عم اا انة ع   اللج ة   ذسره ره اً حتوافر املوارد. -19
  كون لغة ع   اللج ة ه  اإلنكلذلية. -20
 يتو   أعضاء اللج ة إع قرارا م حتوافق اآلراء. -21

 التاسألةالألا ة اجللسة 
 2016 شرين الثاين/نوف رب  17
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  22-/م أ3المقرر   
آليوة وارسوود الدوليووة المعنيووة بالفسوائر واألضوورار المرتبتووة بتووأثيراا تغيوور 

 المناخ
 إن  بور اااراع، 
، 21-أ /م2،  21-/م أ1،  20-/م أ2،  19-/م أ2،  18-/م أ3إع  قررا ريريري   إر يشريريريت 

    إع ا فاس حارين،
 ا حتقريق  رين  قري م كبريت يف ال هريوض حت فذريس اطرية الأل ري  اا لذرية   إر يعاظ  ع التق ير 

غريريت ملري ا سريري تني للج ريرية الت فذسيريرية آللذريرية  ارسريريو ال  لذرية املأل ذريرية حاخلسريريائر  ااضريريرار املر بطريرية حتريريأثتات  
 ،21-/م أ1 ن املقرر  49  48قر ني امل اخ،  الواليات ال اشئة عن الف

أن  ريريا زاف  رية ع ريري  يتألريريني إجنريازه حسريريبب التريريأار يف  سري ذة ااعضريرياء، علريريى   إر يعاريظ 
 الرغم  ن التق م الكبت الس  ُأارَز يف إرساء ااساس للأل   املتأللق حاخلسائر  ااضرار،

ة الت فذسيريرية آللذريرية  ارسريريو ال  لذريرية  ريرين ع ريري  يف  ضريريع اإلاريريار  ريريا  قريريوم حريري  اللج ريري  إر يقريري  ر 
 اإلرشاد  خلطة الأل   اخل سذة املتج دا،

إع  رياالت التألريا ن  التذسريت  رين أ ري   ألليريل الفهريم  اإل ريراءات  الري عم علريى   إر يشت 
  ن ا فاس حارين، 8 ن املادا  4ال حو املشار إلذ  يف الفقرا 

ال  لذة اةفازا  الرائ ا يف  ألليل   فذس هُنريج  ألاجلرية اخلسريائر  حطبذألة آلذة  ارسو  إر يسل م 
  ااضرار املر بطة حاآلثار الضارا لتغت امل اخ  ألاجلًة شا لة   تكا لة   تسقة،

حتقريريرير اللج ريرية الت فذسيريرية آللذريرية  ارسريريو ال  لذريرية املأل ذريرية حاخلسريريائر  ااضريريرار  يرا ريريب -1 
،  حالتق م احملريرز يف   فذريس اطرية ع لهريا اا لذرية ملري ا سري تني، مبريا فذري  (1)املر بطة حتأثتات  غت امل اخ

 ألليريريل الفهريريم  اإل ريريراءات  الريري عم،  ال سريريذ ا إنشريرياء فريريريق اخلريريرباء املألريرييف حاخلسريريائر غريريت االقتصريريادية 
  فريق اخلرباء التقيف املأليف حاإلدارا الشا لة لل باار  ال ُّهج التحوُّلذة  فرقة الأل   املأل ذرية حالتشريرد،

 إع  انب التوعذة   بادف املأللو ات؛ 
إع اللج ة الت فذسية  وا لة   فذس أنشريطة  رين اطرية ع لهريا اا لذرية ملري ا  يطلب -2 
 ؛ (2)س تني

علريريريى اإلاريريريار اإلرشريريرياد  خلطريريرية الأل ريريري  اخل سريريريذة املتجريريري دا الريريرييت  ضريريريألتها  يوافريريريق -3 
لريريريرية،  رلريريريريك اعتبريريريرياراً  ريريريرين حو ريريريريف  ااسريريريرياس الريريريريس   وضريريريريع علذريريريري  اانشريريريريطة املقاح   (3)ج ريريريرية الت فذسيريريريريةلال

__________ 

 . FCCC/SB/2016/3الوثذقة  (1)
 . FCCC/SB/2014/4املرفق الثاين حالوثذقة  (2)
  .FCCC/SB/2016/3رد يف املرفق اا ف حالوثذقة ي (3)
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،  ع  راعاا اإلسها ات رات الصلة اليت  ق   ها 2017اال ت ا  اا ف للج ة الت فذسية يف عام 
 اااراع  امل ظ ات املأل ذة؛ 

إع اللج ريريريريرية الت فذسيريريريريرية أن  ريريريريري رج يف اطريريريريرية الأل ريريريريري  اخل سريريريريريذة املتجريريريريري دا  يطلريريريريريب -4 
 سريريريارات ع ريريري  اسريريريرتا ذجذة لتو ذريريري  أداء  رذفريريرية آلذريريرية  ارسريريريو ال  لذريريرية املت ثلريريرية يف  ألليريريريل اإل ريريريراءات 
 الريري عم، مبريريا يف رلريريك الت ويريري   التك ولو ذريريا  ح ريرياء القريري رات،  صريري ياً للبسريريائر  ااضريريرار املر بطريرية 

 ؛19-/م أ2امل اخ، على ال حو امل صو  علذ  يف املقرر حاآلثار الضارا لتغت 
 حشريأناااريراع  امل ظ ريات املأل ذرية إع  قري مي آراء   سريامهات رات  ريلة  ي عو -5 

اانشطة اليت  ن امل كن   فذسها ض ن ك   سار ع   اسرتا ذج  على ال حريو الريوارد يف اإلاريار 
سية،  ريع الرتكذريل علريى  سريارات الأل ري  ) ( اإلرشاد  خلطة الأل   اخل سذة املتج دا للج ة الت فذ

 ؛(4)2017شباط/فرباير  28 ) (  )ز(، ولوف 

إع اللج ريريريريرية الت فذسيريريريريرية أن  ريريريريري رج يف اطريريريريرية ع لهريريريريريا اخل سريريريريريذة املتجريريريريري دا  يطلريريريريريب -6 
 ريريريرين  49  48ااع ريريريرياف رات الصريريريريلة هبريريريري ع ال هريريريريوض حتفألذريريريري  الواليريريريريات ال اشريريريريئة عريريريرين الفقريريريرير ني 

 ؛21-/م أ1 املقرر
ن اللج ريرية الت فذسيريرية سريريتجر   قذذ ريرياً للتقريري م احملريريرز يف   فذريريس اطريرية حريريأ عل ريرياً  حيريريذط -7 

 ع لها اخل سذة املتج دا حصورا  بقتة  اسب االقتضاء؛
اهلذئريريات امل شريريأا مبو ريريب اال فاقذريرية، ع ري  اضريريطع  هريريسه اهلذئريريات حأل لهريريا،  يري عو -8 

ة إع جت ريريريب إع االسريريريت رار أ  الشريريرير  ، اسريريريب االقتضريريرياء، يف حتقذريريريق التكا ريريري  حريريريني اجلهريريريود الرا ذريريري
اخلسائر  ااضرار املر بطة حاآلثار الضارا لتغت امل رياخ  إع  قلذلهريا إع أدح اري  ممكرين   ألاجلتهريا، 
ال سريريذ ا يف البلريري ان ال ا ذريرية املألرضريرية للتريريأثر حو ريري  اريريا   يف  ريريفوع الفئريريات السريريكانذة املألرضريريرية 

 للتأثر  ال ظم اإليكولو ذة اليت  ألت   علذها؛
دراج أ   وا ريريريريريريلة إدراج دراسريريريريريرية الظريريريريريريواهر القصريريريريريريوى اااريريريريريريراع علريريريريريريى إ يشريريريريريريجع -9 

  البشر  اإلدارا الشريا لة  الظواهر البطذئة اة     اخلسائر غت االقتصادية  التشرد  اهلجرا    قُّ 
  ريريا  تبريريسه  ريرين إ ريريراءات رات  ريريلة، اسريريب االقتضريرياء، اطريريط لل بريرياار ضريري ن  ريريا  ضريريأل   ريرين 

 دعم هسه اجلهود؛ على ا  الكذانات الث ائذة  املتأل دا اااراع على 
 بسسريريريريريات اا ريريريريريم املتحريريريريريري ا  املبسسريريريريريات املأل ذريريريريرية اااريريريريريرى  الوكريريريريريرياالت  يريريريريري عو -10 

 الكذانريريات املتبصصريرية  أ سريرياط البحريريو   القطريريا  اخلريريا ، اسريريب االقتضريرياء، إع  ألليريريل التألريريا ن 
 الأل ريريري  املشريريريرت ، حوسريريريائ    هريريريا إنشريريرياء شريريريراكات،  ريريريع اللج ريريرية الت فذسيريريرية حشريريريأن املواضريريريذع املتصريريريلة 

__________ 

علريريريريريريريريريريريريى هريريريريريريريريريريريريسا املوقريريريريريريريريريريريريع:  قريريريريريريريريريريريري مي املأللو ريريريريريريريريريريريريات ي بغريريريريريريريريريريريري  لألاريريريريريريريريريريريريراع أن  قريريريريريريريريريريريري م آراءهريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريرين اريريريريريريريريريريريريريق حواحريريريريريريريريريريريرية  (4)
<http://www.unfccc.int/5900> عريرين  سريريامها م .  ي بغري  لل ريريراقبني  لغريتهم  ريرين أ ريحاب املصريريلحة أن يرسريلوا

 .  <secretariat@unfccc.int>اريق الربي  اإللكرت ين التايل: 



FCCC/CP/2016/10/Add.1 

11 GE.17-01417 

بسريريائر  ااضريريرار املر بطريرية حاآلثريريار الضريريارا لتغريريت امل ريرياخ، مبريريا يف رلريريك الظريريواهر امل ااذريرية حالتصريري   لل
 القصوى  الظواهر البطذئة اة   ؛

  داً اااراع علريى إ اارية  ريوارد كافذرية لت فذريس أع رياف اللج رية الت فذسيرية  يشجع -11 
 ح جاح  يف الوقت املطلوب. 

 التاسألةالألا ة اجللسة 
 2016 شرين الثاين/نوف رب  17
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  22-/م أ4المقرر   
اسوووتعرال آليوووة وارسووود الدوليوووة المعنيوووة بالفسوووائر واألضووورار المرتبتوووة 

 بتأثيراا تغير المناخ
   إن  بور اااراع، 
القاضريريريريري  حإنشريريريريرياء آلذريريريريرية  ارسريريريريريو ال  لذريريريريرية املأل ذريريريريرية حاخلسريريريريريائر  19-/م أ2حريريريريرياملقرر إر يريريريريريسك ر  

 ااضريريرار املر بطريرية حتريريأثتات  غريريت امل ريرياخ، مبريريا يف رلريريك الظريريواهر امل ااذريرية القصريريوى  الظريريواهر البطذئريرية 
التطريريور، يف البلريري ان ال ا ذريرية املألرضريرية حصريريفة اا ريرية لآلثريريار الضريريارا لتغريريت امل ريرياخ،  كريريسلك حريري  رها يف 

 فذس نرُيُهج  ر   إع التص   هلسه املسألة على حنٍو شا     تكا     تسق،  ألليل   
حريري  ر اللج ريرية الت فذسيريرية آللذريرية  ارسريريو ال  لذريرية املأل ذريرية حاخلسريريائر  ااضريريرار املر بطريرية  إر يقريرير  

 حتأثتات  غت امل اخ يف  و ذ    فذس  هام آلذة  ارسو ال  لذة،
، أن يسريريريريريريتألرض، يف د ر ريريريريريري  الثانذريريريريريرية 19-/م أ2حأنريريريريريري  قريريريريريريرر، مبو ريريريريريريب  قريريريريريريرره  إر يريريريريريريسك ر  

 الألشرين، آلذة  ارسو ال  لذة، مبا يف رلك هذكلها   اليتها    ى فألالذتها، هب ع اعت رياد  قريرر 
   اسب حشأن نتائج هسا االستألراض،

، 21-/م أ1،  20-/م أ2،  19-/م أ2،  18-/م أ3حريريريريريرياملقررات  إر يريريريريريريسك ر أيضريريريريريرياً  
    ،  8ملادا  حا فاس حارين، ال سذ ا ا 21-/م أ2 

حتقريري مي  ليريري   ريرين التو ذريري   صريريو  حتسريريني   ألليريريل آلذريرية  ارسريريو ال  لذريرية  يو ريري  -1 
لذرية  هذكلهريا   ري ى اآلاملأل ذة حاخلسائر  ااضرار املر بطة حتأثتات  غت امل اخ، حأل  ال ظرير يف  اليرية 
 أدناه؛ 5-2الفقرا  فألالذتها يف ال  را الثانذة  الألشرين ملبور اااراع، على ال حو املشار إلذ  يف

 مبا يل : يو   أيضاً  -2 
أن ُ سريتح   ع لذريرية السريريتألراض آلذرية  ارسريريو ال  لذريرية د ريرياً  أن جتريرير  ع لذريريات  )أ( 

 االستألراض على فرتات ال  تجا ز مخن س وات؛
،  أن  قريريريريريريريريرار ع  ئريريريريريريريريس   ريريريريريريريريتا 2019أن لريريريريريريريرير  االسريريريريريريريريتألراض املقبريريريريريريريري  يف عريريريريريريريريام  )ب( 

 االستألراضات املقبلة؛
ن   ظر االستألراضات املقبلة آللذرية  ارسريو ال  لذرية يف مجلرية  سريائ    هريا ي بغ  أ )ج( 

التق م احملرز يف   فذس اطة ع ري  اللج رية الت فذسيرية آللذرية  ارسريو ال  لذرية املأل ذرية حاخلسريائر  ااضريرار 
املر بطريرية حتريريأثتات  غريريت امل ريرياخ فضريريًع عريرين رايتهريريا حألذريري ا املريري ى الريرييت  رشريري  إع السريريب  الريرييت ميكريرين هبريريا 

    ألليل آلذة  ارسو ال  لذة، اسب االقتضاء؛ حتسني
أن  ضع اهلذئتان الفرعذتان الل سات اااتا علريى ااتصا ريات كري  اسريتألراض  )د( 

 آللذة  ارسو ال  لذة قب  ستة أشهر على ااق   ن  وع  إ راء االستألراض؛
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أن  أاريريريريريريس اهلذئتريريريريريريان الفرعذتريريريريريريان يف االعتبريريريريريريار اإلسريريريريريريها ات  املأللو ريريريريريريات املق  ريريريريريرية  ) ( 
اااريريراع  امل ظ ريريات املأل ذريرية، اسريريب االقتضريرياء، لريري ى  ضريريع االاتصا ريريات املشريريار إلذهريريا يف   ريرين

 )د( أععه؛ 2الفقرا 
،  رقريريرية ف ذريريرية 2019أن  ألريريري  اا انريريرية، علريريريى سريريريبذ  املسريريريامهة يف اسريريريتألراض عريريريام  ) ( 

 فصريري  يف  صريريادر الريري عم املريريايل، علريريى ال حريريو املقريري م  ريرين اريريعف اآللذريرية املالذريرية، للتصريري   للبسريريائر 
اضرار  ثل ا هو   صو  علذ  يف املقررات رات الصلة،  كسلك يف ارائق اةصوف علريى هريسا  ا

 ال عم؛
لت ويري  املترياح حا اً ) ( أعريعه حذانري2أن  ش   الورقة الف ذة املشار إلذها يف الفقرا  )ز( 

للتصريريري   للبسريريريائر  ااضريريريرار  ثل ريريريا هريريريو   صريريريو  علذريريري  يف املقريريريررات رات الصريريريلة، اريريريارج اآللذريريرية 
 املالذة،  كسلك لطرائق اةصوف على هسا الت وي ؛

أن  تلقريريى اا انريرية  سريرياع ا  ريرين اللج ريرية الت فذسيريرية آللذريرية  ارسريريو ال  لذريرية يف حت يريري   )ح( 
) ( أعريعه، حغذرية إ اارية الورقرية لألاريراع ولريوف  وعري  2نطاس الورقة الف ذة املشريار إلذهريا يف الفقريرا 

( لل ظريريرير فذهريريريا أث ريريرياء 2019رعذتني )اليران/يونذريريري  انألقريريرياد الريريري  را اخل سريريريني لكريريري   ريريرين اهلذئتريريريني الفريريري
 استألراض آلذة  ارسو ال  لذة؛

ريرين  رين فألالذتهريريا  رلريك حإعطريرياء اا لويريرية  يقرير -3  حريريأن اللج رية الت فذسيريرية ميكرين أن حتس 
 انشطة يف  االت  واضذألذة حت د للأل   املستقبل ؛

 ذسية:ألط  رلك دفألة لأل   اللج ة الت فيمبا يل  إل كانذة أن  يو   -4 
حتسني الت سذق  التألا ن  الشراكات  ع اهلذئات  الكذانات  حريرا ج الأل ري ، مبريا  )أ( 

 يف رلك  ع جل ة حارين املأل ذة حب اء الق رات، يف إاار اال فاقذة  اار ها؛
ال ظر يف إ كانذة إنشاء   وعات ارباء أ  جلان فرعذة أ  أفرقرية  تبصصرية أ   )ب( 

، اسريب  قتضريى اةرياف، ملسرياع  ا يف إضافذة   فرس ع    رك لا  وعات استشارية  واضذألذة أ
أداء ع لهريريريا  دعريريريم  هودهريريريا الرا ذريريرية إع حتسريريريني الأل ريريري   الريريري عم ملوا هريريرية اخلسريريريائر  ااضريريريرار علريريريى 

 ؛ (‘3‘إع  ‘1‘))ج(5، الفقرا 19-/م أ2ال حو امل صو  علذ  يف املقرر 
رات  اهلذئريريات  اخلريريربات  الألل ذريرية  التق ذريريةاافرقريرية االسريريتفادا  ريرين حتسريريني فريرير   )ج( 
مبر ر الوقريت،  التفاع   ألها املتااة آللذة  ارسو ال  لذة  جل تها الت فذسية  هذاكلها الفرعذة الصلة 

مبا يف رلك عن اريق سب    ها دعوا امل ظ ات املأل ذة على مجذريع املسريتويات    ظ ريات البحري  
سائر  ااضرار لضري ان جتسريذ  أاسرين  ريا اخلمبوا هة الألل   رات اخلربا يف اعاف الألل   املر بط 

 هو  تاح على الصألذ  الألل   يف ع   آلذة  ارسو ال  لذة؛
 هات ا صاف  أل ذة حاخلسريائر  ااضريرار عريرب إع إنشاء دعوا اااراع املهت ة  )د( 
الوا ذريريرية املأل ذريريرية حاال فاقذريريرية يف كريريري    هريريريا،  رلريريريك لتحسريريريني   فذريريريس نرُيُهريريريج التصريريري   الت سريريريذق  راكريريريل 

 تغت امل اخ على املستوى الوايف؛الضارا لتأثتات الاضرار املر بطة حللبسائر  ا
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أن   ظريريرير، ضريريري ن نطريريرياس اطريريريرية إع جل ريريرية حريريريارين املأل ذريريرية حب ريريريرياء القريريري رات يريريري عو  -5 
 ع لها، يف إ كانذة و   وضو  يف املستقب  عن التص   للبسائر  ااضرار؛

اسريريب هريريسا املقريريرر يف اا انريرية   ُتبريريس اإل ريريراءات الريرييت ُعهريري  هبريريا إعأن  يطلريريب -6 
   املوارد املالذة. وفر 

 التاسألةالألا ة اجللسة 
 2016 شرين الثاين/نوف رب  17
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  22-/م أ5المقرر   
 استعرال لجنة التكيف وتقريروا

 إن  بور اااراع، 
إع قراره القاض  حاستألراض التق م الس  أارز   جل ة التكذف  أدائها يف د ر    إر يشت 

 ،(1)الثانذة  الألشرين هب ع اعت اد  قرر   اسب حشأن نتائج هسا االستألراض
إع البا ريري  إع جل ريرية التكذريريف حاالضريريطع  حأنشريريطة لريري عم ا فريرياس حريريارين  اً  إر يشريريت أيضريري 

 ،(2) حت ي   واعذ  لت فذس  لك اانشطة
، 2018-2016حأن جل رية التكذريف عاكفرية علريى   فذريس اطرية ع لهريا للفريرتا   إر يألرتع 

 امل وط هبا،الكبت  يسل م حألبء الأل   
 التق م الس  أارز   جل ة التكذف  أداءها،  ق  استألرض 
 اطريريريريريرية الأل ريريريريريريري  امل قحريريريريريرية للج ريريريريريريرية التكذريريريريريريريف  (3)حتقريريريريريريريرير جل ريريريريريرية التكذريريريريريريريف يراريريريريريريب -1 

 التقرير؛ الواردا يف رلك 2018-2016 للفرتا
حالتق م الس  أارز   جل رية التكذريف يف   فذريس اطرية ع لهريا، مبريا يف  يراب أيضاً  -2 

رلك التق م احملرز حشأن  ألليل اال ساس الألام فذ ا يتأللريق حريالتكذف  الواليريات رات الصريلة الريواردا 
 ،   ريريا أحلغريت ع ريري   رين  هريريود  رين أ ريري   ألليريل أدائهريريا، يف إاريار اهلريري ع الألريريام21-/م أ1يف املقريرر 

 املت ث  يف  ألليل إ راءات التكذف؛
التألريريا ن اجلريريار   املل ريريع حريريني جل ريرية التكذريريف  غتهريريا  ريرين اهلذئريريات  يعاريريظ حتقريري ير -3 

امل شريريأا  الرت ذبريريات املبسسريريذة مبو ريريب اال فاقذريرية، مبريريا يف رلريريك فريريريق اخلريريرباء املألريرييف حأقريري  البلريري ان منريريواً، 
احلذريريرية للتريريريأثر حريريري   التكذريريريف  ألريريري ،  اللج ريريرية  حرنريريريا ج ع ريريري  نريريريت ب املتأللريريريق حتريريريأثتات  غريريريت امل ريريرياخ  الق

الت فذسيريرية املأل ذريريرية حالتك ولو ذريريريا،  اللج ريرية ال ائ ريريرية املأل ذريريرية حالت ويريريري ،  اللج ريرية الت فذسيريريرية آللذريريرية  ارسريريريو 
ال  لذريرية املأل ذريرية حاخلسريريائر  ااضريريرار املر بطريرية حتريريأثتات  غريريت امل ريرياخ،   ريري   س التكذريريف،   رفريريق البذئريرية 

اخ،   ركريل  شريبكة  ك ولو ذريا امل ريرياخ،  جل رية حريارين املأل ذرية حب ريرياء الألاملذرية،  الصري   س اااضرير لل  ريري
القريري رات، حغذريرية  ألليريريل ع لذريرية  ريريذاغة    فذريريس اطريريط  إ ريريراءات التكذريريف الوا ذريرية    فذريريس الواليريريات 

 اصريوف البلري ان ال ا ذرية اااريراع علريى وويري  إ ريراءات  21-/م أ1رات الصلة الريواردا يف املقريرر 
 اااضر لل  اخ، اسب االقتضاء؛التكذف،  ال سذ ا  ن الص   س 

__________ 

 .119، الفقرا 17-/م أ2املقرر  (1)

 .126  124  45  42  41، الفقرات 21-/م أ1املقرر  (2)

(3) FCCC/SB/2016/2. 
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الواليريريريات رات للوفريريرياء حإع جل ريريرية التكذريريريف أن  سريريريتب م ارائريريريق إضريريريافذة  يطلريريريب -4 
 ريريريع حرنريريريا ج ع ريريري  نريريريت ب  امل ظ ريريريات الأل ريريري  ، مبريريريا يف رلريريريك 21-/م أ1الصريريريلة الريريريواردا يف املقريريريرر 

 الشريكة،   بسسات البحو   غتها  ن الرت ذبات املبسسذة اارج إاار اال فاقذة؛
حا ت اع  اخلريرباء التق ذريني حشريأن التكذريف اللريسين نُظ ريا يف إاريار ع لذرية  يراب -5 

، فضريريًع عريرين الورقريرية التق ذريرية حشريريأن الفريرير   اخلذريريارات املتااريرية (4)الفحريريق التقريرييف اخلا ريرية حريريالتكذف
 ؛(5)لتألليل إ راءات التكذف  دعم   فذسها،  اة   ن الضألف،   أل ذم   ظور التكذف

الفريريريريريق الألا ريريريري  التريريريرياحع للج ريريريرية التكذريريريريف  املألريريريرييف حأل لذريريريرية حإنشريريريرياء  يراريريريريب أيضريريريرياً  -6 
الفحريريق التقريرييف اخلا ريريرية حريريالتكذف  املبلريريريف  ريرين أعضريرياء اللج ريريرية ال ائ ريرية املأل ذريريرية حالت ويريري   اللج ريريرية 

  اجلهات املراقبة؛ ،الت فذسية املأل ذة حالتك ولو ذا،  فريق اخلرباء املأليف حأق  البل ان منواً 
 ، يف إاريريريار ع لذريريرية الفحريريق التقريريرييف اخلا ريريرية إع جل ريريرية التكذريريريف أن  ألجريري يطلريريب -7 

، مبريريا يف رلريريك 2017حريريالتكذف، حالتحضريريتات ال ت اعريريات اخلريريرباء التق ذريريني حشريريأن التكذريريف لألريريام 
 ااتذار املواضذع؛

إع جل ريرية التكذريريف أن  كفريري  حلريريون ع لذريرية الفحريريق التقريرييف اخلا ريرية  يطلريريب أيضريرياً  -8 
ليريل القري را علريى التح ري   اةري   رين حالتكذف ه فها املت ث  يف حت ي  فر   ل وسرية  رين أ ري   أل

 القاحلذة للتأثر  زيادا فهم إ راءات التكذف    فذسها، حوسائ    ها الورقات التق ذة؛أ    
علريريريريى أسريريريرياس  ،اسريريريريتألراض التقريريريري م الريريريريس  أارز ريريريري  جل ريريريرية التكذريريريريف  أداءهريريريريا يُ هريريريري  -9 

، عرين اريريق اهلذئتريني املأللو ات الواردا يف  قاريرها السري وية الرييت أعري ت لذ ظرير فذهريا  ريبور اااريراع
 ؛2016-2012الفرعذتني، يف الفرتا 

إع جل ة التكذف أن  ست ر، يف إاار نتائج هريسا االسريتألراض، يف   فذريس  يطلب -10 
اطة ع لها امل قحة،  ال سذ ا عن اريق إعطاء اا لويرية لألنشريطة ال اع رية ال فرياس حريارين،  أن 

 ائها؛فألالذتها  أد ق  ها    لت ن سبًع إضافذة لتألليل 
أن يسريريريتألرض التقريريري م الريريريس  أارز ريريري  جل ريريرية التكذريريريف  فألالذتهريريريا  أداءهريريريا  ريريرين  يقريريريرر -11 

  يريري  يف الريري  را السريرياحألة  الألشريريرين ملريريبور اااريريراع، هبريري ع اعت ريرياد  قريريرر   اسريريب حشريريأن نتريريائج 
 رلك االستألراض؛

، يف  وعريري  أقصريرياه (6)اااريريراع إع أن  قريري م عريريرب حواحريرية  قريري مي املأللو ريريات يريري عو -12 
ثعثريريرية أشريريريهر قبريريري  انألقريريرياد الريريري  را السريريرياحألة  الألشريريريرين ملريريريبور اااريريريراع، آراءهريريريا حشريريريأن التقريريري م الريريريس  

__________ 

 .<unfccc.int/9542>انظر  (4)
(5) FCCC/TP/2016/6. 
(6) <unfccc.int/5900>. 
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 11أارز ريريري  جل ريريرية التكذريريريف  فألالذتهريريريا  أداءهريريريا  حشريريريأن ع لذريريرية االسريريريتألراض املشريريريار إلذهريريريا يف الفقريريريرا 
 تلك الأل لذة؛ وفت املأللو ات لأععه هب ع 

بسسريريذة رات الصريريلة مبو ريريب اال فاقذريرية  اجلهريريات املأل ذريرية الرت ذبريريات امل يريري عو أيضريرياً  -13 
 وا ريريريلة  ألليريريريل الريريري عم املريريريايل  التقريريرييف  ح ريريرياء القريريري رات،  ال ظريريرير يف  شريريرياريع إع  ريريرين غريريريت اااريريريراع 
حتألليريريل الت ويريريع االقتصريرياد  أ    ويريريع سريريب  الألريريذش،  ال سريريذ ا حال سريريبة  تأللريريق  أد ات    هجذريريات 

 ار الضارا لتغت امل اخ؛للبل ان ال ا ذة املألرضة حصفة اا ة لآلث
الريريريري قق يف املريريريوارد املتااريريريرية للج ريريريرية التكذريريريف،  اةا ريريريرية إع  ريريريريوارد  الذريريريرية  يعاريريريظ حقلريريريريق -14 

 ؛(7)21-/م أ1  ك ذلذة،  اآلثار املق را يف املذلانذة على اانشطة اليت ستضطلع هبا اا انة ع عً حاملقرر
س اطريريرية ع ريريري  جل ريريرية اااريريريراع علريريريى إ ااريريرية  ريريريوارد كافذريريرية  ريريرين أ ريريري    فذريريري يشريريريج ع -15 

 التكذف الثعثذة الس وات ح جاح  يف الوقت املطلوب؛
سريذ ا  هريسا املقريرر،  اليف اا انرية اليت ُعه  هبريا إع اإل راءات أن  ُتبس  يطلب -16 

  وفر املوارد املالذة.اسب  لك املتأللقة ح عم اطة الأل   امل قحة للج ة التكذف، 
 التاسألةالألا ة اجللسة 

 2016 شرين الثاين/نوف رب  17

__________ 

 املأللو ريريريات املتأللقريريرية حريريريأداء  FCCC/SBI/2016/INF.19قريريرية والريريرية االشريريريرتاكات  تااريريرية يف الوثذقريريرية املأللو ريريريات املتألل (7)
 .FCCC/SBI/2016/13املذلانذة  تااة يف الوثذقة 
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  22-/م أ6المقرر   
 فتط التكيف الدطنية 

 إن  بور اااراع،  
، 18-/م أ12،  17-/م أ5،  17-/م أ3،  16-/م أ1إع املقريريريريريريريريريريريريريريررات  إر يشريريريريريريريريريريريريريريت 

 ، 21-/م أ4،  21-/م أ1،  20-/م أ3،  19-/م أ18 
حالتقري م الريس  أارز ري  جل رية التكذريف  فريريق اخلريرباء املألرييف حأقري  البلري ان منريواً يف   إر يراب 

الوفريرياء حواليتذه ريريا املتأللقتريريني حتقريري مي املأللو ريريات عريرين اةصريريوف علريريى الت ويريري   ريرين الصريري   س اااضريرير 
 لل  اخ  ن أ   ع لذة  ذاغة    فذس اطط التكذف الوا ذة،

بلريري ان ال ا ذريرية اااريريراع يف ع لذريرية  ريريذاغة التقريري م الريريس  أاريريرزه الأل يريري   ريرين ال  إر يعاريريظ 
 ،(1)   فذس اطط التكذف الوا ذة

أن البلري ان ال ا ذرية اااريريراع ال  ريلاف  وا ري  حتري يات يف اةصريوف علريريى   إر يعاريظ أيضرياً  
 الت وي   ن الص   س اااضر لل  اخ  ن أ    ذاغة    فذس اطط التكذف الوا ذة،

 التو ذريريري   الريريري عم التق ذريريريني لت فذريريريس اطريريريط االاتذا ريريريات اجل يريريري ا إع  إر يعاريريريظ كريريريسلك 
 التكذف الوا ذة،

حاملأللو ريريريريريريريات املق  ريريريريريريرية  ريريريريريريرين الربازيريريريريريريري ،  حوركذ ريريريريريريريا فاسريريريريريريريو،  الكريريريريريريريا ت ن،  يراريريريريريريريب -1 
النكريريريريا،  السريريريريودان حشريريريريأن اطريريريريط  كذفهريريريريا الوا ذريريريرية عريريريرين اريريريريريق   صريريريرية اطريريريريط التكذريريريريف   سريريريرير 
 ؛ (2)الوا ذة

ت الصريريريريلة حأل لذريريريرية اااريريريريراع اااريريريريرى علريريريريى إاالريريريرية ال ريريريريوا ج  ال تريريريريائج را يشريريريريجع -2 
 ؛(3) ذاغة    فذس اطط التكذف الوا ذة إع   صة اطط التكذف الوا ذة

ح جريريرياح   ظريريريذم  ألريريريرض اطريريريط التكذريريريف الوا ذريريرية الريريريس   ريريريرى يف الفريريريرتا  يراريريريب -3 
يف حريريريون، حأملانذريريريا،  مبشريريرياركة البلريريري ان ال ا ذريريرية  اجلهريريريات املأل ذريريرية  2016ووز/يولذريريري   15إع  11  ريريرين

 ااارى فذ   شاركة نشطًة؛
قرار  لن الصري   س اااضرير لل  رياخ يف ا ت اعري  الثالري   يعاظ  ع التق ير -4 

 عيني د الر  ن د الرات الواليات  3عشر الس  يقض  حاملوافقة على ختصذق  بلن يف ا  د 

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/18  FCCC/SBI/2016/INF.11انظر الوثذقتني  (1)
(2) <http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx> . 
   .20-/م أ3 ن املقرر  9اسب ال عوا املو هة يف الفقرا  (3)
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االسريريتأل اد  دعريريم اانشريريطة التحضريريتية التريرياحع للصريري   س  ريرين املتحريري ا لكريري  حلريري  عريرين اريريريق حرنريريا ج 
 ؛(4)كذف الوا ذة  /أ  غتها  ن ع لذات ختطذط التكذف الوا ذةدعم  ذاغة اطط التأ   

التق م الس  أارزه الصري   س اااضرير لل  رياخ يف  سريريع الري عم لصريذاغة  يق ر -5 
إع الكذفذرية الرييت سريذ عم هبريا الصري   س اااضرير لل  رياخ البلري اَن   يتطلريعاطط التكذف الوا ذرية، 

ال ا ذريريريريرية اااريريريريريراع يف   فذريريريريريس السذاسريريريريريات  املشريريريريرياريع  الريريريريريربا ج الاقريريريريرياً علريريريريريى ال حريريريريريو املطلريريريريريوب يف 
 ؛21-/م أ1 ن املقرر  46 الفقرا

البلريريريري ان ال ا ذريريريرية اااريريريريراع إع اةصريريريريوف علريريريريى الت ويريريريري  املشريريريريار إلذريريريري  يف  يريريريري عو -6 
  ن أ   املض  ق  اً يف  ذاغة اطط  كذفها الوا ذة؛أععه  4 الفقرا

إع جل ريريريريرية التكذريريريريريف  فريريريريريريق اخلريريريريريرباء املألريريريريرييف حأقريريريريري  البلريريريريري ان منريريريريريواً  وا ريريريريريلة  يطلريريريريريب -7 
 شريريريريريرياركته ا يف الصريريريريريري   س اااضريريريريريرير لل  ريريريريريرياخ   وا ريريريريريريلة إدراج  أللو ريريريريريريات عريريريريريرين  لريريريريريريك املشريريريريريرياركة، 

أ ريري   ريريذاغة    فذريريس  رلريريك حشريريأن السريريب  الكفذلريرية حتألليريريل ع لذريرية اةصريريوف علريريى الريري عم  ريرين يف مبريريا
اطريريريط التكذريريريف الوا ذريريرية، يف  قاريرمهريريريا لكريريري    ظريريرير فذهريريريا اهلذئريريرية الفرعذريريرية للت فذريريريس يف د ر ريريريا السريريرياحألة 

( هبريريري ع  قريريري مي  و ريريريذات إع  ريريريبور اااريريريراع يف د ر ريريري  2017 اارحألريريريني ) شريريريرين الثريريرياين/نوف رب
 (، اسب االقتضاء؛2017الثالثة  الألشرين ) شرين الثاين/نوف رب 

الريري عم املقريري م  ريرين  رفريريق البذئريرية الألاملذريرية  ريرين أ ريري  ع لذريرية  ريريذاغة    فذريريس ح يراريريب -8 
 اطط التكذف الوا ذة؛

سريريألى إع دعريريم ع ا ريرير  ريرين ع ريري    قرتاريرياً للت ويريري   12أن  قلريريق ريريع اليعاريريظ  -9 
البلريري ان فذ ريريا خيريريق ع لذريرية  ريريذاغة    فذريريس اطريريط التكذريريف الوا ذريرية قريري  أ ازهريريا  ريرين ال ااذريرية الف ذريرية 

،   تظريريرير الت ويريريري  يف إاريريريار 2016 شريريريرين الثريريرياين/نوف رب  10ك هريريريا، اريريري   رفريريريق البذئريريرية الألاملذريريرية  ل
     س أق  البل ان منواً؛

البلريري ان املتق  ريرية اااريريراع علريريى املسريريامهة يف  ريري   س أقريري  البلريري ان منريريواً  يشريريجع -10 
إع  قريري مي  ربعريريات  الذريرية إضريريافذة إع  ريري   س أقريري  البلريري ان   يريري عوتغريريت امل ريرياخ ل الصريري   س اخلريريا  

تغريت امل رياخ  الصريري اديق اااريرى يف إاريار اآللذرية املالذرية، اسريب االقتضريرياء، لصري   س اخلريا  منريواً  ال
 إقراراً     حأمهذة ع لذة  ذاغة    فذس اطط التكذف الوا ذة؛

أن  ألظريريم البلريري ان الريرييت شريريرعت يف ع لذريرية  ريريذاغة    فذريريس  يعاريريظ  ريريع التقريري ير -11 
لث ائذرية  املتألريري دا اااريريراع أ   ريرين املريريوارد اطريط التكذريريف الوا ذريرية  تلقريريى الري عم إ ريريا  ريرين الوكريرياالت ا

 احمللذة؛

__________ 

    ، الفقرا ) (.  تاح يف املوقع التايل:B.13/09 قرر  لن الص   س اااضر لل  اخ  (4)
<http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents>  . 
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أللو ريريات عريرين التقريري م الريريس  أارز ريري  حنريريو امل مي قريري  وا ريري  اااريريراع إع أن  يريري عو -12 
حتقذريريريريريق أهريريريريري اع ع لذريريريريرية  ريريريريريذاغة    فذريريريريريس اطريريريريريط التكذريريريريريف الوا ذريريريريرية،  عريريريريرين التجريريريريريارب،  أفضريريريريري  
امل ارسريريريريات،  الريريريري ر س املسريريريريتفادا،  الثغريريريريرات  االاتذا ريريريريات،  الريريريري عم املقريريريري م  املتلقريريريريى، يف إاريريريريار 

املو ريريريود علريريريى  ع لذريريرية  ريريريذاغة    فذريريريس اطريريريط التكذريريريف الوا ذريريرية،  رلريريريك عريريريرب االسريريريتبذان اإللكريريريرت ين
 ؛(5)  صة اطط التكذف الوا ذة

)أ(  ريرين 12 غذريريت املوعريري  ال هريريائ  لتقريري مي املأللو ريريات املشريريار إلذريري  يف الفقريريرا  يقريريرر -13 
 . 2017 شرين اا ف/أكتوحر  4إع  21-/م أ4املقرر 

 التاسألةالألا ة اجللسة 
 2016 شرين الثاين/نوف رب  17

__________ 

 .  <http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx> تاح على املوقع التايل:  (5)
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  22-/م أ7المقرر   
 األلل المتعلق بالمناخالتمديل التديل 

 إن  بور اااراع، 
  ن اال فاقذة، 11  4إع املاد ني إر يشت  
، 16-/م أ1 رين املقريرر  101إع  97 الفقرات  رين  4  2إع الفقر ني  إر يشت كسلك  
 18-/م أ4 ،  املقررات17-أ/م 2 ن املقرر  132إع  126 الفقرات  ن  17-/م أ1 إع املقرر 

  ،21-/م أ5  21-/م أ1  20-/م أ5  19-/م أ3 

 قذذم فرتا الس تني  الألريرض الألريام لتري فقات الت ويري  املتأللريق  يعاظ  ع التق ير -1 
 اسريريريذ ا اسريريريت تا ا  ا اللج ريريرية ال ائ ريريرية املأل ذريريرية حالت ويريريري ،  ال ريريريأ ر اللريريريسين ، 2016 حامل ريريرياخ لألريريريام
يريربز زيريادا  ري فقات الت ويري  املتأللريق حامل رياخ  رين البلري ان املتق  رية اااريراع مبريا الرئذسذة،  ا  و ذا 

 ؛(1)إع البل ان ال ا ذة اااراع
حريريالتقرير الريريريس  ق  تريريري  البلريري ان املتق  ريريرية اااريريريراع اسريريريتجاحًة  يراريريب  ريريريع التقريريري ير -2 
 ؛(2)ذ حاملأللو ات الواردا ف  حيذط عل اً ، 21-/م أ1 ن املقرر  114للفقرا 

حالتق م الس  أارز   البل ان املتق  رية اااريراع  ريوب حلريون اهلري ع املت ثري  يراب  -3 
  حيري ، 16-/م أ1،  فقرياً لل قريرر 2020  لذريار د الر سري وياً ولريوف عريام 100مجريع يف التألا ن على 

 اهل ع؛ هلساالت وي  املتأللق حامل اخ حتقذقاً زيادا اش  البل ان املتق  ة اااراع على  وا لة 
إع اااريريريراع أن  وا ريريري  حتسريريريني حذئا ريريريا   يطلريريريبحالتقريريري م احملريريريرز أيضريريرياً  يراريريريب -4 
الت ويريري  املتأللريريق حتغريريت امل ريرياخ   وزيألريري  حفاعلذريرية،  فقريرياً اشريري   أارهريريا السذاسريريا ذة لتسريريهذ   الت كذ ذريرية
 ؛19-/م أ3لل قرر 
 ذريري   ريريلء  البلريري ان املتق  ريرية اااريريراع علريريى  وا ريريلة  هودهريريا الرا ذريرية إع  و  حيريري  -5 

كبت  ن اا واف الألا ة املر ريودا لتغريت امل رياخ حنريو أنشريطة التكذريف  علريى السريأل  إع حتقذريق  ليري  
 لت وي  التكذف  ن أمهذة؛  ن التوازن حني ووي  التبفذف  ووي  التكذف،  رلك  سلذ اً مبا

  را الريري أث ريرياءالتقريريرير املريريو ل عريرين القريرية الأل ريري  الريرييت ُعقريري ت  يعاريريظ  ريريع التقريري ير -6 
حشريريأن الت ويريري  الطويريري  اا ريري  املتأللريريق حامل ريرياخ،  الريرييت ركريريلت علريريى  سريريائ  وويريري   2016 عريريام يف

__________ 

 ، املرفق الثاين.FCCC/CP/2016/8انظر الوثذقة  (1)
  ميكن االاع  علذ  يف الأل وان التايل: (2)

<http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/261_295_1312335541625875

61-Roadmap%20to%20the%20US$100bn%20%28UNFCCC%29.pdf>. 
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التكذريريريف،  ااتذا ريريريات الريريري عم املو ريريري  إع البلريريري ان ال ا ذريريرية اااريريريراع،  التألريريريا ن علريريريى  ذئريريرية حذئريريريات 
 ؛(3)وكذ ذة  أللازا   ق مي ال عم انشطة التأهب

ف اري  اآلن علريى ال حريو احملري د يف الليادا اليت ارأت على ووي  التكذ يعاظ -7 
،  ضرير را  وا ريلة 2016  قذذم فرتا الس تني  الألرض الألام لت فقات الت ويري  املتأللريق حامل رياخ لألريام

اجلهريريود الرا ذريرية إع إاريري ا  زيريريادا كبريريتا يف وويريري  التكذريريف،  ريريع  أكذريري  ضريرير را السريريأل  إع حتقذريريق 
اااريريريراع   يريريري عواءات التبفذريريريف،  ليريريري   ريريرين التريريريوازن حريريريني وويريريري  إ ريريريراءات التكذريريريف  وويريريري  إ ريريرير 

 املبسسات املأل ذة إع ال ظر يف االست تا ات الرئذسذة املستبلصرية  رين القرية الأل ري  الرييت ُعقري ت 
 يل : فذها  ا أععه، مبا 6املشار إلذها يف الفقرا   اعف ال  را 

أل لذريريريريريات الُقطريريريريريرية التو ذريريريريري  لتقذريريريريريذم ااتذا ريريريريريات البلريريريريري ان ال ا ذريريريريرية يف  ريريريريرياف الأن  ()أ 
 غىن ع ها لليادا ووي  التكذف؛ ف الالتكذ

أن املسريريريامهات احملريريري دا  ا ذريريرياً  البعغريريريات املتأللقريريرية حريريريالتكذف ميكريريرين أن  شريريريك   )ب( 
 فر ة ساحنة ل عم زيادا ووي  التكذف؛

 ح   ن  وا لة  ألليل د ر القطا  اخلا  يف  اف ووي  التكذف؛ أن  ال )ج( 
زاف يشريريريك  حتريريري ياً،  التكذ ريريريف  ريريريا أن اةصريريريوف علريريريى الت ويريريري  الريريريعزم إل ريريريراءات )د( 

 سذ ا حال سبة لل  ف اجللرية الصغتا ال ا ذة  أق  البل ان منواً؛  ال
حري   رين حتسريني نوعذرية املأللو ريات امل تجرية  رين أ ري  زيريادا كفرياءا ع لذريات  أن  ال ) ( 

 التكذ ف؛املتأللقة حت فقات الالتبطذط،  رلك حوسائ    ها حتسني  تبع 
لوا ذة الألا ة إلدارا الت وي  حيظى حأمهذة اذوية لري عم البلري ان أن  ألليل ال ظم ا ) ( 

  ر  ه حفألالذة؛  يف إدارا الت وي  املتأللق حامل اخ   تب أل
أن حتقذريريريق أقصريريريى اريريري  ممكريريرين  ريريرين الفألالذريريرية يف وويريريري  إ ريريريراءات التكذ ريريريف  هريريريم   )ز( 

 لكفالة أن حُت    املوارد املالذة احمل  دا أكرب أثر ممكن؛
التقريري م احملريريرز اريري  اآلن يف حتسريريني ُسريريب  اصريريوف البلريري ان ال ا ذريرية  أيضريرياً  يعاريريظ -8 

اليت  وا   البل ان ال ا ذة يف املست را التح يات على على الت وي ،  بك اً كسلك يف الوقت را   
اااريريريراع  كريريريسلك  يشريريريجعسريريريذ ا البلريريري ان الريريرييت  ألريريرياين  ريريرين قذريريريود يف القريريري رات،  هريريريسا الصريريري د،  ال

ة الأل ريري  يف هريريسا الصريري د  ريرين أ ريري  حتسريريني فريرير  اةصريريوف علريريى  املبسسريريات املأل ذريرية علريريى  وا ريريل
 الت وي   ن اائفة  اسألة  ن املصادر الألا ة  اخلا ة  الث ائذة  املتأل دا اااراع؛

حتقارير فرتا الس تني الواردا ا  اآلن  ن البل ان املتق  ة اااراع عرين  يراب -9 
ثريريرية لليريريريادا الت ويريريري  املتأل إع  2014 لريريريق حتغريريريت امل ريريرياخ يف الفريريريرتا  ريريرين عريريرياماسريريريرتا ذجذا ا  هنجهريريريا احمل ا

 ؛19-/م أ3 ن املقرر  10 فقاً للفقرا  2020 عام
__________ 

(3) FCCC/CP/2016/5. 
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، أن  ألريريَ  جت ذألريرياً 20-/م أ5 ريرين املقريريرر  11إع اا انريرية، ع ريريًع حريريالفقرا  يطلريريب -10 
أعريعه  ريرين أ ري  االسرتشرياد هبريا يف القريريات  9تقريارير فريرتا السري تني املشريريار إلذهريا يف الفقريرا ل ولذفرياً   
 أدناه؛ 12املشار إلذها يف الفقرا أث اء ال  رات   لأل   املألقودا ا

اري  اآلن  قاريرهريا اا ع حلري اً  رين البلري ان ال ا ذرية اااريراع  34حتق مي  يراب -11 
أن  قري م  قاريرهريا إع  فأل  رلك حأل   البل ان ال ا ذة اااراع اليت مل  ي عوة لفرتا الس تني ثاحمل   

، الرييت 17-/م أ2)أ(  رين املقريرر 41احمل ثة لفرتا الس تني يف أقرب  قريت ممكرين،  شريتاً إع الفقريرا 
مبريا  2014تقاريرها احمل  ثرية اا ع لفريرتا السري تني ولريوف كريانون اا ف/ديسري رب  ق ميها ل  ق على 

 ؛يتفق  ع ق را ا   ستوى ال عم املق م هلا يف إع اد التقارير
أث ريرياء الريريري  رات حشريريأن الت ويريري  امل ريريرياا  أن  ركريريل القريريات الأل ريريري  املألقريريودا  يقريريرر -12 

يل  هبري ع زيريادا  على اخلربات  ال ر س املستفادا مما 2018  2017عا   يف الطوي  اا   
 الت وي  املتأللق حامل اخ لصاحل أنشطة التبفذف  التكذف:

قطريريرية التو ذريري   جتسريريذ ها يف  ريريذاغة االاتذا ريريات احملريري دا يف إاريريار الأل لذريريات ال )أ( 
 املشاريع  الربا ج؛

حت يريريريريري  أد ار السذاسريريريريريات  البذئريريريريريات الت كذ ذريريريريرية يف وويريريريريري  إ ريريريريريراءات التبفذريريريريريف  )ب( 
  التكذف؛
  ذست سب   س ة للحصوف على الت وي ؛ )ج( 
املشريريريار الريريري  رات، إع اا انريريرية أن  ريريري ظم القريريريات الأل ريريري  املألقريريريودا أث ريريرياء  يطلريريريب -13 

 أععه،  أن  أل   قارير  و لا ع ها لك  ي ظر فذها  بور اااراع؛ 12إلذها يف الفقرا 
إع اا انريرية أن  وا ريري  كفالريرية عقريري  القريريات ع ريري   توازنريرية، حسريريب   يطلريريب أيضريرياً  -14 

  ها دعوا اجلهات الفاعلة يف القطاعني الألام  اخلا  إع اضورها   لبذق مجذع اآلراء املألرب 
 توازنة؛ع ها يف القات الأل   حطريقة عادلة   

أن يسرتشريري  اةريريوار الريريوزار  الثالريري  الرفذريريع املسريريتوى حشريريأن الت ويريري  املتأللريريق  يقريريرر -15 
، حالتقريريريارير املتأللقريريرية 19-/م أ3حامل ريريرياخ الريريريس  يألقريريري   ريريريرا كريريري  سريريري تني، املل ريريريع عقريريري ه  فقريريرياً لل قريريريرر 

م فريريرتا حشريريأن الت ويريري  الطويريري  اا ري  املتأللريريق حامل ريرياخ  حتقذريريذالري  رات ولقريات الأل ريري  املألقريريودا أث ريرياء 
 ؛2018 الس تني  الألرض الألام لت فقات الت وي  املتأللق حتغت امل اخ لألام

إع رئاسريرية  ريريبور اااريريراع أن  ألريري ، حريري عم  ريرين اا انريرية،  ريريو لاً للحريريوار  يطلريريب -16 
الريريوزار  الثالريري  الرفذريريع املسريريتوى حشريريأن الت ويريري  املتأللريريق حامل ريرياخ الريريس  يألقريري   ريريرا كريري  سريري تني، لكريري  

 (؛2019اراع يف د ر   اخلا سة  الألشرين ) شرين الثاين/نوف رب ي ظر فذ   بور اا
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الس   حاةوار الوزار  الثاين الرفذع املستوى حشأن الت وي  املتأللق حامل اخ يراب -17 
إع  ريري  ر  ريريو ل رئاسريرية   يتطلريريع، 19-/م أ3الريريس  ُعقريري   فقريرياً لل قريريرر   ، يألقريري   ريريرا كريري  سريري تني

 . بور اااراع عن   ا الت هسا اةوار
 الألاشراالألا ة اجللسة 

 2016 شرين الثاين/نوف رب  18
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  22-/م أ8المقرر   
 تقرير اللجنة الدائمة المعنية بالتمديل

 إن  بور اااراع، 
  ن اال فاقذة، 11  4إع املاد ني  إر يشت 
 ريريرين  121  120،  الفقريريرير ني 16-/م أ1 ريريرين املقريريريرر  112إع الفقريريريرا   إر يشريريريت أيضريريرياً  

 ،21-/م أ6،  20-/م أ6  19-/م أ7  18-/م أ5،  كسلك إع املقررات 17-/م أ2 املقرر
حتقريريريريرير اللج ريريرية ال ائ ريريرية املأل ذريريريرية حالت ويريريري  املقريريري م إع  ريريريريبور   ريريريع التقريريري ير يراريريريب -1 

 ؛(1)عل اً حالتو ذات الواردا فذ  حيذط اااراع يف د ر   الثانذة  الألشرين، 
 ؛(2)2017اطة ع   اللج ة ال ائ ة املأل ذة حالت وي  لألام  يبي  -2 
 الألريريريرض الألريريريام لتريريري فقات الت ويريريري  املتأللريريريق حامل ريريرياخ فريريريرتا السريريري تني  قذريريريذم  يعاريريريظ -3 

 ر د  ؛ حذ  ا يراب  راذباً اا اً مبو ل اللج ة ال ائ ة املأل ذة حالت وي    و ذا ا ك ا2016 ألامل
 ؛(3)يف املرفق
لل سريامهات املالذريرية املق  رية  رين اكو ريات حلجذكريا  السريريوي  التقري ير يألريرب عرين  -4 

  سويسرا  ال ر يج  كسلك املفوضذة اا ر حذة  ن أ   دعم ع   اللج ة ال ائ ة املأل ذة حالت وي ؛
إع اللج ريريرية ال ائ ريريرية املأل ذريريرية حالت ويريريري ، يف سريريريذاس أداء  رذفتهريريريا املتأللقريريرية  يطلريريريب -5 

حقذريريرياس الريريري عم  اإلحريريريعن ع ريريري   التحقريريريق   ريريري ،  يف سريريريذاس اطريريرية ع لهريريريا القائ ريريرية، أن  تألريريريا ن  ريريريع 
أ ريريحاب املصريريلحة  اخلريريرباء املأل ذريريني،  أن   ظريرير يف الأل ريري  اجلريريار  يف إاريريار اال فاقذريرية  اإل ريريراءات 

 ا يف إاار ا فاس حارين؛ اإلضافذة املل ع اختاره

، الريريس  2016مب تريري ى اللج ريرية ال ائ ريرية املأل ذريرية حالت ويريري  املألقريريود يف عريريام  يراريريب -6 
  ا ف  وضو  ااد ات املالذة اليت  تص ى ملباار اخلسائر  ااضرار املر بطة حاآلثار الضارا لتغت 

 امل اخ؛ 
، مبريريا فذريري   و ريريذات اللج ريرية 2016حريريالتقرير املريريو ل عريرين   تريري ى عريريام  حيريريذط عل ريرياً  -7 

ال ائ ة املأل ذة حالت وي   أنشطة املتاحألة اليت اضطلألت هبا،  ي عو اللج ة ال ائ ة املأل ذرية حالت ويري  
 ؛(4)2017إع  تاحألة التو ذات يف اطة ع لها لألام 

__________ 

(1) FCCC/CP/2016/8 . 
 ، املرفق الثا ن. FCCC/CP/2016/8ك ا  رد يف الوثذقة  (2)

 .<http://unfccc.int/8034.php>انظر  (3)

 .69  68الثال ، الفقر ان ، املرفق FCCC/CP/2016/8انظر الوثذقة  (4)
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  على  ا ق  اه  رين ةكو ة الفلبني   صرع الت  ذة اآلسذو  يألرب عن ا ت ان  -8 
 ؛2016دعم إلجناح   ت ى اللج ة ال ائ ة املأل ذة حالت وي  املألقود يف عام 

اللج ريرية ال ائ ريرية املأل ذريرية حالت ويريري  إع أن  وا ريري ، يف ا ت اعهريريا اا ف يف  يريري عو -9 
 ؛2017،   ا ال ا املتأللقة مبوضو    ت اها لألام 2017عام 

الت وي  سريت رج الت ويري  املبصريق لععتبريارات أن اللج ة ال ائ ة املأل ذة حيبك   -10 
، اذث ا كان   اسباً،  ستوا   الأل   هبسا الشأن 2017املتصلة حالغاحات يف اطة ع لها لألام 

تحسريريني ا سريرياس    سريريذق  قريري مي الت ويريري  املتأللريريق حتغريريت امل ريرياخ، آاريريسا يف يف سريريذاس املسريريألة الألا ريرية ل
 ت؛اعتبارها مجذع املقررات رات الصلة حشأن الغاحا

إع اللج ريريريرية ال ائ ريريريرية املأل ذريريريرية حالت ويريريريري  أن  قريريريري م إع  ريريريريبور اااريريريريراع يف  يطلريريريريب -11 
(  قريريريريراً عريريرين التقريريري م احملريريريرز يف   فذريريريس اطريريرية 2017د ر ريريري  الثالثريريرية  الألشريريريرين ) شريريريرين الثريريرياين/نوف رب 

 ع لها؛ 
إع اللج ة ال ائ ة املأل ذة حالت وي   راعاا اإلرشادات املق  ة هلريا  يطلب كسلك -12 

 املقررات ااارى رات الصلة الصادرا عن  بور اااراع.  يف
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 المرفق

فتووور  بشوووأن تقيوووي   هامووودلل اللجنوووة الدائموووة المعنيوووة بالتمديووول وتدصووويات  
 2016والعرل العام لتدفقاا التمديل المتعلق بالمناخ لعام السنتين 

 ]حاإلنكلذلية فقط[

A. Context and mandates 

1. The Standing Committee on Finance (SCF) assists the Conference of the Parties 

(COP) in exercising its functions with respect to the Financial Mechanism of the 

Convention, including, inter alia, in terms of measurement, reporting and verification of 

support provided to developing country Parties, through activities such as the biennial 

assessment and overview of climate finance flows.1  

2. Subsequent to the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows, 

the COP requested the SCF to consider: the relevant work of other bodies and entities on 

measurement, reporting and verification of support and the tracking of climate finance;2 

ways of strengthening methodologies for reporting climate finance;3 and ongoing technical 

work on operational definitions of climate finance, including private finance mobilized by 

public interventions, to assess how adaptation and mitigation needs can most effectively be 

met by climate finance.4 It also requested the Ad Hoc Working Group on the Paris 

Agreement, when developing the modalities, procedures and guidelines for the 

transparency framework for action and support, to consider, inter alia, information in the 

biennial assessment and overview of climate finance flows and other reports of the SCF and 

other relevant bodies under the Convention.  

3. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows outlines 

improvements made and identifies areas for further improvements in the UNFCCC 

reporting guidelines and formats for developed and developing countries and for 

improvements in climate finance tracking and reporting of data producers and aggregators. 

The biennial assessment and overview of climate finance flows presents estimates of flows 

from developed to developing countries, available information on domestic climate finance 

and South–South cooperation, as well as the other climate-related flows that constitute 

global total climate finance flows. It then considers the implications of these flows, 

including composition, purpose and emergent trends relevant to the UNFCCC objectives, 

including the new goals set out in the Paris Agreement.  

4. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows comprises this 

summary and recommendations, and a technical report. The summary and 

recommendations was prepared by the SCF. The technical report was prepared by experts 

under the guidance of the SCF, and draws on information and data from a range of sources. 

It was subject to extensive stakeholder input and expert review, but remains a product of 

the external experts.  

__________ 

 1 Decision 2/CP.17, paragraph 121(f).  

 2 Decision 1/CP.18, paragraph 71.  

 3 Decision 5/CP.18, paragraph 11.  

 4 Decision 3/CP.19, paragraph 11.  

____________ 



FCCC/CP/2016/10/Add.1 

GE.17-01417 28 

B. Challenges and limitations  

5. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows presents a 

picture of climate finance to the extent possible. Due diligence has been undertaken to 

utilize the best information available from the most credible sources. Challenges were 

nevertheless encountered in collecting, aggregating and analysing information from diverse 

sources. The limited clarity with regard to the use of different definitions of climate finance 

limits comparability of data.  

6. There are uncertainties associated with each source of data, and these have different 

underlying causes. Uncertainties are related to the data on domestic public investments, 

resulting from the lack of geographic coverage and differences in the way methods are 

applied, significant changes in the methods for estimating energy efficiency every few 

years and the lack of available data on sustainable private transport and other key sectors. 

Uncertainties also arise from the lack of procedures and data to determine private climate 

finance, methods for estimating adaptation finance, differences in the assumptions of 

underlying formulas to attribute finance from multilateral development banks (MDBs) to 

developed countries, the classification of data as ‘green finance’ and incomplete data on

non-concessional flows. 

7. The limitations outlined above need to be taken into consideration when deriving 

conclusions and policy implications from this biennial assessment and overview of climate 

finance flows. The SCF will contribute, through its activities, to the progressive 

improvement of the measurement, reporting and verification of climate finance information 

in future biennial assessments and overviews of climate finance flows, to help address these 

challenges. 

C. Key findings  

1. Methodological issues relating to measurement, reporting and verification of public 

and private climate finance  

Improvements made in tracking and reporting of climate finance since the 2014 biennial 

assessment and overview of climate finance flows 

8. Following the recommendations made by the SCF in the 2014 biennial assessment 

and overview of climate finance flows, the 2016 biennial assessment and overview of 

climate finance flows identifies the improvements listed below in the tracking and reporting 

of information on climate finance:  

Developed countries  

(a) Enabling Parties to provide additional information on their underlying 

definitions, methodologies and assumptions used, including on how they have identified 

finance as being “climate-specific”, as well as making these data more accessible to the 

public and recipient Parties, thereby enhancing consistency and transparency;  

(b) Improving guidance on application of the Rio Markers for adaptation and 

mitigation and adjustments to the Rio Marker definitions for adaptation;  

International organizations  

(c) Making available MDB and multilateral climate fund activity-level data 

through the Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD); 
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(d) Applying common principles for tracking mitigation and adaptation finance 

by MDBs and International Development Finance Club (IDFC) members;  

(e) Making available data on climate co-financing flows through utilization of a 

joint methodology for tracking public and private climate co-finance by a consortium of 

seven MDBs. 

Insights into reporting by developed countries and developing countries 

9. The current biennial report (BR) guidelines5 were designed to accommodate 

reporting on a wide range of climate finance instruments and activities. This required a 

reporting architecture that was flexible enough to accommodate a diversity of reporting 

approaches. In some cases, limited clarity with regard to the diversity in reporting 

approaches limits comparability in climate finance reporting. Further improvements in 

reporting guidelines and formats are needed to enhance transparency on the approaches 

used by individual Parties and to enable greater comparability across reporting by Parties. 

10. Current biennial update report (BUR) guidelines6 for reporting by developing 

countries on financial, technical and capacity-building needs and support received do not 

require information on the underlying assumptions, definitions and methodologies used in 

generating the information. Limited institutional capacity to track climate finance received, 

as well as the lack of data, can pose challenges in developing country reporting.  

Insights into broader reporting aspects 

11. Information on domestic climate-related finance is available including through a few 

BURs, Climate Public Expenditure and Institutional Reviews (CPEIRs) and other 

independent studies. However, such information is difficult to compare. 

12. There is a lack of systematic collection of data on climate-related private finance 

flows globally, due to difficulties in identifying climate-related finance, restrictions based 

on confidentiality, and conceptual and accounting issues. The primary sources cover mainly 

renewable energy and draw upon industry and sector databases, relying on voluntary 

disclosures. Efforts to develop methodologies for estimating mobilized private finance by 

public interventions are under way by the OECD DAC and the Research Collaborative on 

Tracking Private Climate Finance.  

13. Ongoing efforts at the international and national levels aimed at improving climate-

related financial risk disclosures are important for improving the transparency and 

promoting the alignment of finance and investment flows in accordance with Article 2.1(c) 

of the Paris Agreement. 

Insights related to review of climate finance information  

14. Practices exist within the UNFCCC to review the information on support provided 

by Parties, including the international assessment and review of BRs and the international 

consultation and analysis of BURs. However, there are no internationally agreed methods 

for reconciling financial support provided against support received. Also, MDBs and IDFC 

do not have a standard procedure to review their climate finance data. In addition, BRs are 

not reviewed in time for aggregating data for the biennial assessment and overview of 

climate finance flows.  

__________ 

 5 Decision 2/CP.17. 

 6 Decision 2/CP.17. 

____________ 
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2. Overview of current climate finance flows in 2013–2014 

Flows from developed to developing countries as reported in biennial reports 

15. USD 25.4 billion in 2013 and USD 26.6 billion in 2014 of climate-specific finance 

was reported in BRs, of which USD 23.1 billion in 2013 and USD 23.9 billion in 2014 was 

channelled through bilateral, regional and other channels (see figure 1). This represents an 

increase of about 50 per cent from public finance reported through the same channels in 

20112012.  

Multilateral climate funds  

16. USD 1.9 billion in 2013 and USD 2.5 billion in 2014 was channelled through the 

UNFCCC funds and multilateral climate funds on the basis of their financial reports. 

Although this is a small share of the total climate finance, information on their activities is 

mostly complete. 

Climate finance from multilateral development banks 

17. Climate finance provided by MDBs to developing countries from their own 

resources was reported as USD 20.8 billion in 2013 and USD 25.7 billion in 2014. The 

methodology used in the 2014 biennial assessment and overview of climate finance flows 

to attribute MDB finance from developed countries to developing countries suggests that 

USD 11.4 billion in 2013 and USD 12.7 billion in 2014 was delivered by developed 

countries. A more advanced methodology, which captures better the mobilization effect 

through the MDBs, suggests that USD 14.9 billion in 2013 and USD 16.6 billion in 2014 

can be attributed to developed countries.  

Private climate finance  

18. The major source of uncertainty regarding flows to developing countries relates to 

the amount of private climate finance provided. Initial partial estimates of direct and 

mobilized private finance are available. Based on project-level data, renewable energy 

finance by developed country companies in developing countries is estimated at USD 1.8 

billion in 2013 and USD 2.1 billion in 2014. Foreign direct investment in greenfield 

alternative and renewable energy in developing countries was estimated at USD 26.4 

billion in 2013 and USD 21.6 billion in 2014. Both estimates are likely to be conservative. 

OECD and the Climate Policy Initiative (CPI) compiled an initial partial estimate of private 

finance mobilized by developed countries and identified USD 12.8 billion in 2013 and USD 

16.7 billion in 2014 of private co-finance. These figures include private finance mobilized 

from international sources in addition to private finance mobilized domestically in 

developing countries. These partial estimates of direct private finance and mobilized 

finance are distinct, and cannot simply be aggregated.  

Instruments  

19. The mix of instruments used to channel support differs by funding source (see figure 

2). About 35 per cent of the bilateral, regional and other finance reported to the UNFCCC 

in BRs is spent as grants, 20 per cent as concessional loans, 10 per cent as non-concessional 

loans, and the remainder through equity and other instruments. About 38 per cent of the 

reported finance is channelled through multilateral institutions, many of whom are MDBs 

that utilize capital contributions and commitments from member countries to raise low-cost 

capital from other sources of funding, including for donor contributions. This enables 

MDBs to offer a range of instruments and financial products, including grants (9 per cent), 

loans, including concessional loans, (83 per cent), equity (2 per cent) and other instruments 

(6 per cent). About 53 per cent of funding from multilateral climate funds is provided as 
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grants, and the remainder is largely concessional loans, which have increased as a share of 

approved funding over time. Forty-nine per cent of bilateral climate finance reported to the 

OECD is provided as grants, and 47 per cent as concessional loans. 

Recipients  

20. Climate finance goes to a wide range of governmental, private and non-

governmental entities in recipient countries. However, reporting on recipient institutions is 

incomplete. For example, recipient data are available for about 50 per cent of the bilateral 

finance reported to the OECD DAC. For 20132014, developing country governments are 

specified as the recipients of about 40 per cent of the total flow. Climate finance channelled 

through other intermediaries may also reach national governments, but this is not captured 

in the data. Improving data on the recipients of climate finance could be an area for further 

work. 

Global finance flows  

21. On a comparable basis, global total climate finance has increased by almost 15 per 

cent since 20112012. In dollar terms estimated global total climate finance increased from 

a high bound estimate of USD 650 billion for 20112012 to USD 687 billion for 2013 and 

to 741 billion for 2014. Private investment in renewable energy and energy efficiency 

represents the largest share of the global total; however, the energy efficiency data are 

much less certain than the renewable energy data. Levels of finance have increased as the 

costs of clean technology have continued to fall. The coverage of data in the 2016 biennial 

assessment and overview of climate finance flows has increased and improved since the 

2014 biennial assessment and overview of climate finance flows, but nevertheless the 

quality and completeness of data on global total flows are lower than those for flows to 

developing countries. 

22. The estimate of global total climate finance in the 2016 biennial assessment and 

overview of climate finance flows includes adjustments to the CPI estimate that were not 

part of the 20112012 estimate reported in the 2014 biennial assessment and overview of 

climate finance flows. Partial data on domestic public finance expenditures of USD 192 

billion per year were compiled. If these additional adjustments are included, they raise the 

upper end of the range to USD 880 billion in 2013 and USD 930 billion in 2014. However, 

the volume of the climate-related finance and investment flows globally may be higher, 

given that there are still significant data gaps in critical sectors such as sustainable 

transportation, agriculture, energy efficiency and resilient infrastructure. 

23. Domestic climate finance: Comprehensive data on domestic climate expenditures 

are not available. Limited information is included in the BURs; estimates of climate-related 

finance included in national budgets, domestic climate finance provided by national 

development banks and commitments by developing country national climate funds. These 

indicative estimates suggest flows of USD 192 billion per year in developed and 

developing countries.  

24. Some studies suggest that most climate finance in aggregate is mobilized and 

deployed domestically, both in developed and developing countries. In the limited number 

of developing countries for which information on domestic public climate finance is 

available, the data suggest that, in these countries, domestic public finance significantly 

exceeds the inflows of international public climate finance from bilateral and multilateral 

sources.  

25. South–South cooperation: Data are limited, and mainly sourced from the OECD 

DAC, complemented with reports from a small number of other countries. On this basis, 

South–South cooperation was estimated to be in the range USD 5.99.1 billion for 2013 
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and USD 7.211.7 billion for 2014, of which about half was channelled through 

multilateral institutions. 

Figure 1  

Climate finance flows in 2013–2014 (USD billion and annualized) 

 
Note: Figure is not to scale, but seeks to show the relative size of flows. Flows to developing countries are a subset 

of global total flows. 
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Abbreviations: BNEF = Bloomberg New Energy Finance, BR = biennial report, BUR = biennial update report, 

CPEIR = Climate Public Expenditure and Institutional Reviews, CPI = Climate Policy Initiative, CTF = common 

tabular format, FDI = foreign direct investment, GFLAC = Climate Finance Group for Latin America and the 

Caribbean, IEA = International Energy Agency, MDB = multilateral development bank, ODI = Overseas 

Development Institute, OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development, RE = renewable 

energy, UNDP = United Nations Development Programme. 
a  Includes commitments approved during 2013 and 2014. Almost all contributions are contributed by Parties 

included in Annex II to the Convention (Annex II Parties). The values do not reflect pledges to the Green Climate 

Fund amounting to USD 10.2 billion by the end of 2014. 
b  From Annex II Parties to Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I Parties). Values are 

derived by excluding climate finance to Parties included in Annex I to the Convention from the total climate 

finance provided by MDBs from their own resources to arrive at climate finance provided to non-Annex I Parties, 

and by attributing 85 per cent of this to Annex II Parties.  
c  From Annex II Parties to non-Annex I Parties. 
d  From Annex II Parties as well as Czechia, Poland, Slovakia and Slovenia.  

Figure 2 

Characteristics of public finance in developing countries for 2013–2014 

 

c  Not primarily development or concessional. One per cent of the equity reported is concessional equity. 

3. Assessment of climate finance flows 

26. An assessment of the data underlying the overview of climate finance flows offers 

insights into key questions of interest in the context of the UNFCCC negotiations, including 

support for adaptation and mitigation, levels of finance for different regions and how 

Note: All values are based on approvals.  

Abbreviations: DFID = Department for International Development, GIZ = Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit, MDB = multilateral development bank, NGO = non-governmental organization, NORAD = Norwegian Agency 

for Development Cooperation, USAID = United States Agency for International Development 
a  Adaptation Fund, Global Environment Facility, Special Climate Change Fund and Least Developed Countries Fund. No Green 

Climate Fund projects were approved during 2013–2014.  
b  The values for bilateral finance are based on biennial report data for figure 1 in this document. The percentages for bilateral 

climate finance in this table are based on Organisation for Economic Co-operation and Development data due to data availability. 
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finance is delivered. Key features of different channels of climate finance for developing 

countries are summarized in figure 2.  

27. Mitigation-focused finance represented more than 70 per cent of the public finance 

in developing countries reported in 2013 and 2014. Adaptation finance provided to 

developing countries accounted for about 25 per cent of the total finance. This is similar to 

2011–2012, although there has been a slight increase in the proportion of adaptation finance 

from climate funds and bilateral concessional channels. More than 80 per cent of MDB 

investments focused on mitigation, and less than 20 per cent on adaptation.  

28. There has been a significant role for grants in adaptation finance. Grants represent 

88 per cent of adaptation finance approved climate funds and 56 per cent of the bilateral 

finance reported to the OECD DAC with adaptation as a principal objective. Some least 

developed countries and small island developing States in Africa and Asia have been 

among the largest recipients of adaptation finance.  

29. About 33 per cent of funding from dedicated climate funds, 42 per cent of climate-

related finance in the OECD DAC and 31 per cent of climate finance reported by MDBs is 

for Asia, often in countries with attractive investment climates. This funding has largely 

supported mitigation, including REDD-plus,7 reflecting the significant greenhouse gas 

(GHG) emissions from the region. About 21 per cent of finance from dedicated multilateral 

climate funds, 28 per cent of climate-related finance in the OECD DAC and 15 per cent of 

MDB climate finance is directed to African countries. There has been a growing emphasis 

on adaptation in this finance. About 23 per cent of funding from dedicated multilateral 

climate funds, 15 per cent of climate-related finance reported to the OECD DAC and 16 per 

cent of the climate finance reported by MDBs is directed to Latin America and the 

Caribbean. 

30. There are costs associated with fund management, project development and 

implementation. These costs are recovered through mechanisms including administrative 

budgets and implementing agency fees, which vary across funds and institutions. 

Administrative costs range from less than 1 per cent to nearly 12 per cent of the approved 

funding. The actual costs are not necessarily proportional to the volumes of finance 

approved for projects.  

31. A broad range of issues can present challenges in accessing climate finance, 

including: low levels of technical capacity to design and develop projects/programmes and 

to monitor and evaluate progress; difficulties in following the procedures of the funds to 

access finance; and low levels of awareness of the need for action and available sources of 

funding.Severaleffortstostrengthen“readiness”toaccessandmakeuseofclimatefinance

are now under way, and the Green Climate Fund (GCF) has recently stepped up its efforts 

in this regard. Investment in domestic capacity to structure and attract a range of sources of 

finance is also needed. 

32. Ownership of climate finance and alignment of this finance with national climate 

change priorities and emerging policies and strategies is well recognized as an important 

element for ensuring effectiveness. Another important dimension is engagement of key 

stakeholders across government, particularly ministries of finance and planning, and across 

society, including civil society and the private sector. Most intended nationally determined 

contributions (INDCs) submitted by developing country Parties outlined, in varying levels 

of detail, the estimated financial costs of the future emission reduction and climate 

__________ 

 7 In decision 1/CP.16, paragraph 70, the COP encouraged developing country Parties to contribute to 

mitigation actions in the forest sector by undertaking the following activities: reducing emissions 

from deforestation; reducing emissions from forest degradation; conservation of forest carbon stocks; 

sustainable management of forests; and enhancement of forest carbon stocks.  

____________ 
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adaptation scenarios they describe. In general, methodologies used to estimate financial 

needs or definitions of scope were not specified, and differed substantially. Beyond INDCs, 

few efforts to assess national or global climate finance needs have been completed since the 

2014 biennial assessment and overview of climate finance flows. INDCs may provide a 

framework for strengthening ownership in the future. 

33. Impact monitoring systems are beginning to mature, although reporting of results 

remains nascent and relatively slow. GHG emission accounts are a primary metric of 

impact and effectiveness used for climate finance mitigation, often complemented with 

relevant output data such as the volume of installed clean energy or reductions in energy 

consumption. Consistency of methodologies for GHG accounting continues to be a 

challenge, though progress has been made by development finance institutions, which have 

adopted common principles. 

34. Most adaptation interventions seek to identify the specific number of people that are 

likely to benefit from the proposed interventions, either directly or indirectly in terms of 

increased resilience. Ensuring the accuracy of estimates can be challenging, due to 

difficulties in identifying beneficiaries, establishing baselines and data collection, and 

defining and tracking resilience over time to what may be slow onset, or 1-in-100 or 1-in-

500 year events. 

35. Many funders use co-financing as best available evidence of private finance 

mobilization, and many climate funds use leverage ratios as one of their key results 

indicators. However, co-finance does not necessarily equate to mobilization, which is often 

used to imply a more causal relationship between public intervention and associated private 

finance, which is more complex to prove. High leverage ratios may not always indicate an 

effective use of public finance, as ratios can also be high in interventions that are the most 

commercially viable. 

36. The 2016 biennial assessment and overview of climate finance flows identified 

climate-related global climate finance flows of USD 714 billion on average in 2013–2014 

(see figure 1); this is a significant amount, but is relatively small in the context of wider 

trends in global investment (see figure 3). For example, while investment in clean energy is 

rising, volumes of finance for high carbon energy in all countries remain considerably 

higher. Infrastructure and assets are at risk from the impacts of climate change, with serious 

potential consequences for the global economy.  
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Figure 3  

Global climate finance in context 

 

Note: This figure seeks to put the total volume of global finance flows in the context of wider trends in global 

investment. The flows featured on this diagram are not strictly comparable, and are presented for illustrative purposes 

only. Full details of the underlying studies are included in chapter 3 of the 2016 biennial assessment and overview of 

climate finance flows. 

Abbreviations: avg = average, bn = billion, IEA = International Energy Agency, INDC = intended nationally 

determined contribution, tn = trillion, UNEP FI = United Nations Environment Programme Finance Initiative, 

$ = United States dollars. 

D. Recommendations  

37. The SCF invites the COP to consider the following recommendations: 

(a) Invite Parties, the Ad Hoc Working Group on the Paris Agreement, the 

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, the Subsidiary Body for 

Implementation and other relevant bodies under the Convention to consider the 2016 

biennial assessment and overview of climate finance flows, particularly its key findings, in 

order to improve guidelines for the preparation and reporting of financial information,8 as 

__________ 

 8 This includes enhanced information on: sectors, financial instruments, the methodology used for 

reporting financial support through bilateral channels, the methodology used to identify climate-

specific portions of public financial support through multilateral channels, and disaggregated data at 

the activity level.  

____________ 
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well as to develop the modalities, procedures and guidelines, as appropriate, for the 

transparency of support in accordance with Articles 9 and 13 of the Paris Agreement; 

(b) Request the SCF, in fulfilling its function on measurement, reporting and 

verification of support, and in the context of its workplan, to cooperate with relevant 

institutions and experts and to consider ongoing work under the Convention; 

Engaging with international organizations and the private sector 

(c) Encourage climate finance providers to enhance the availability of granular, 

country-level data and for the UNFCCC secretariat to make such information more 

accessible, including via enhanced web-based data platforms; 

(d) Encourage relevant institutions and experts, including from the private sector, 

to devise practical options for estimating and collecting data on private climate finance, 

taking into consideration ongoing work by the OECD Research Collaborative on Tracking 

Private Climate Finance and by MDBs; 

Ownership, needs and impact 

(e) Encourage developing countries to take advantage of the resources available 

through the operating entities of the Financial Mechanism to strengthen their institutional 

capacity to programme their priority climate actions as well as to track and report climate 

finance; 

(f) Request the SCF in preparing future biennial assessments and overviews of 

climate finance flows to assess available information on investment needs and plans related 

toParties’nationallydeterminedcontributionsandnationaladaptationplans; 

(g) Encourage Parties and relevant international institutions to enhance the 

availability of information that will be necessary for tracking global progress on the goals 

outlined in Article 2 of the Paris Agreement;  

(h) Invite the Board of the GCF to consider information in the biennial 

assessment and overview of climate finance flows in its annual dialogues with climate 

finance delivery channels in order to enhance complementarity and coherence between the 

GCF and other funds at the activity level; 

(i) Invite multilateral climate funds, MDBs, other financial institutions and 

relevant international organizations to continue working to further harmonize methods for 

measuring climate finance and to advance comparable approaches for tracking and 

reporting on impacts. 

 

 الألاشراالألا ة اجللسة 
 2016 شرين الثاين/نوف رب  18



FCCC/CP/2016/10/Add.1 

GE.17-01417 38 

  22-/م أ9المقرر   
 افتصاصاا استعرال مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمديل

 إن  بور اااراع، 
 ،63 سذ ا الفقرا ،  ال21-/م أ1،  21-/م أ6،  20-/م أ6إع املقررات  إر يشت 
ااتصا ريات اسريتألراض  هريام اللج رية ال ائ رية املأل ذرية حالت ويري  الريريواردا يف  يألت ري  -1 
 املرفق؛

 حتقريريرير اللج ريرية ال ائ ريرية املأل ذريرية حالت ويريري  إع الريري  را الثانذريرية  الألشريريرين حيريريذط عل ريرياً  -2 
 ؛(1)ملبور اااراع،  اا ة مبُرفق  الساحع

أعضاء اللج ة ال ائ رية املأل ذرية حالت ويري   اااريراع  اهلذئريات امل شريأا مبو ريب  ي عو -3 
اال فاقذة  أ حاب املصلحة اخلار ذني إع  ق مي آرائهم يف االستألراض الس  يت ا ف اللج ة ال ائ رية 

، 2017آرار/ ريارس 9املأل ذة حالت وي  حاالست اد إع االاتصا ات الواردا يف املرفق،  رلك ولريوف 
 ؛(2)(2017  ظر فذها اهلذئة الفرعذة للت فذس يف د ر ا السادسة  اارحألني )أيار/ ايو لك  

إع اهلذئة الفرعذة للت فذس، يف د ر ا السادسة  اارحألريني، أن  بري أ الأل ري   يطلب -4 
على استألراض  هام اللج ة ال ائ ة املأل ذة حالت وي   فقاً لعاتصا ات الواردا يف املرفق،  اضألًة 

 أععه؛ 3اعتبارها اآلراء املشار إلذها يف الفقرا  يف
إع اا انة أن  أل    رقة  ق ذة عن استألراض اللج رية ال ائ رية املأل ذرية  يطلب أيضاً  -5 

حالت وي ،  فقاً لعاتصا ات الواردا يف املرفق،  اضألًة يف اعتبارهريا  ري ا الت  اسريت تا ات اهلذئرية 
أعريريعه، لكري    ظريرير  3ارحألريني  اآلراء املشريريار إلذهريا يف الفقريرا الفرعذرية للت فذريس يف د ر ريريا السادسرية  ا

 (؛2017فذها اهلذئة الفرعذة للت فذس يف د ر ا الساحألة  اارحألني ) شرين الثاين/نوف رب 
إع اهلذئة الفرعذة للت فذس أن  فريرُن، يف د ر ريا السرياحألة  اارحألريني،  يطلب كسلك -6 

املأل ذة حالت وي  ك   و   مبشر    قرر يف هريسا الشريأن   ن ع لها على استألراض اللج ة ال ائ ة
 (.2017لذ ظر فذ   بور اااراع  يألت  ه يف د ر   الثالثة  الألشرين ) شرين الثاين/نوف رب 

__________ 

(1) FCCC/CP/2016/8. 

علريريريريريريريريريريريريى هريريريريريريريريريريريريسا املوقريريريريريريريريريريريريع:  قريريريريريريريريريريريري مي املأللو ريريريريريريريريريريريريات ي بغريريريريريريريريريريريري  لألاريريريريريريريريريريريريراع أن  قريريريريريريريريريريريري م آراءهريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريرين اريريريريريريريريريريريريريق حواحريريريريريريريريريريريرية  (2)
<http://www.unfccc.int/5900>  عريرين   سريريامها م ي بغريري  لل ريريراقبني  لغريريتهم  ريرين أ ريريحاب املصريريلحة أن يرسريريلوا

 .<secretariat@unfccc.int>الربي  اإللكرت ين التايل: اريق 
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 المرفق

 افتصاصاا استعرال مهام اللجنة الدائمة المعنية بالتمديل  
 الغرل -ألف 

املأل ذة حالت وي  يف اسريتألراض  هريام اللج رية يتلبق الغرض  ن استألراض اللج ة ال ائ ة  -1
  واذاً للغايات التالذة:

  واذ  ع   اللج ة ال ائ ة، اسب االقتضاء؛ أ( ) 
 فر  زيادا الكفاءا  الفألالذة؛حت ي   ب( ) 
إععم اااراع مب ى أثر أنشطة اللج ة ال ائ رية  ارائريق ع لهريا يف االضريطع   ج( ) 

 ؛21-/م أ1 ن املقرر  63اشذاً  ع الفقرا حواليتها يف ا  ة ا فاس حارين و
  راعاا ع لذات االستألراض املرتاحطة، كاالستألراض السادس لآللذة املالذة. د( ) 

 النتاي -باث 
سريريوع يشريري   نطريرياس االسريريتألراض التقريري م الريريس  حتقريريق اريري  اآلن يف   فذريريس  اليريرية اللج ريرية  -2

يتأللريريق  ااريريراع يف القذريريام مبها ريري  فذ ريرياال ائ ريرية  الريري ر َس املسريريتفادا  ريرين رلريريك حغذريرية  سريرياع ا  ريريبور ا
 هسا السذاس، ي بغ  أن يكون االستألراض: حاآللذة املالذة.  يف

  ست  اً إع  الية اللج ة ال ائ ة   ها ها اةالذة؛ أ( ) 
  سرتش اً حالأل   يف  اف الت وي  املتأللق حامل اخ الس    جله كذانات أارى؛ ب( ) 
 كذفذة  ألاجلتها.  وب إجناز ع   اللج ة ال ائ ة  ستكشفاً أ  ثغرات ق   ش ج( ) 

  ي بغ  لعستألراض أن يت ا ف الأل ا ر التالذة: -3
 قذريريذم  ريري ى فألالذريريرية أداء اللج ريرية ال ائ ريريرية ملها هريريا ااساسريريريذة  لألنشريريطة املسريريريَ  ا  )أ( 

 غريته  رين املقريررات رات الصريلة،  يف 17-/م أ2إلذها مبو ب  اليتها على ال حو املبريني يف املقريرر 
اإلجنريريازات السريرياحقة للج ريرية ال ائ ريرية  ريرين اذريري  نواجتهريريا املل وسريرية حاسريريتألراض هريريسا الصريري د  يفالقذريريام   

  كذف  تم االستفادا   ها؛
إعادا  و ذ  املهام املس  ا االذاً إع اللج رية ال ائ رية حت ي  إ كانذة اةا ة إع  ب() 

 إعادا  ر ذب أ لويا ا؛أ  
فذهريريا  شريرياركة أعضريريائها،  اللج ريرية ال ائ ريرية، مبريرياإرا كانريريت ارائريريق ع ريري    قذريريذم  ريريا )ج( 

 حال سبة لعضطع  مبها ها؛ ال  ف  حالغرض أم



FCCC/CP/2016/10/Add.1 

GE.17-01417 40 

 نوعذة ال وا ج؛ )د( 
 الصعت  ع اهلذئات امل شأا مبو ب اال فاقذة؛ ) ( 
 الألعقات  ع أ حاب املصلحة اخلار ذني. ) ( 

 مصادر المعلدماا -لي  
 إلذ ، إع  صادر املأللو ات التالذة:يست    يست   االستألراض، يف مجلة  ا -4

أعضريرياء اللج ريريرية ال ائ ريرية   ريرين اااريريريراع  اهلذئريريات امل شريريريأا البذانريريات املق  ريرية  ريريرين  )أ( 
 مبو ب اال فاقذة، فضًع عن أ حاب املصلحة اخلار ذني املشاركني يف أنشطة اللج ة ال ائ ة؛

هريريريا املرفريريريق السريريرياحع سريريريذ ا    التقريريريارير السريريري وية الريريرييت  قريريري  ها اللج ريريرية ال ائ ريريرية،  ال )ب( 
 ؛(3)22تقريرها إع  بور اااراع يف د ر   ل

  قررات  بور اااراع رات الصلة، املتأللقة حاللج ة ال ائ ة؛ )ج( 
ال وا ج اليت قري  تها اللج رية ال ائ رية  رين قبذري   قذريذم فريرتا السري تني  الألريرض الألريام  )د( 

 لت فقات الت وي  املتأللق حامل اخ؛
  التو ذات املتأللقة حتحسني كفاء ا  فألالذتها؛ال ائ ة لسايت للج ة  قرير التقذذم ا ) ( 
  ن هسا املقرر. 5أن  أل ها اا انة واشذاً  ع الفقرا   ن املقرر الورقة التق ذة اليت ) ( 

 المعايير -داق 
 يل : يضع االستألراض يف االعتبار أ وراً   ها  ا -5

 إجناز  ها ها؛فألالذة  كفاءا اللج ة ال ائ ة يف  )أ( 
 شفافذة ع لذات   ع القرار فذها؛ )ب( 
  ستوى  شاركة أ حاب املصلحة  ابذألة هسه املشاركة؛ )ج( 
  يف رلريريك  ضريريذف   لريريك ال ريريوا ج  ريرين قذ ريرية، مبريريا نوعذريرية نريريوا ج اللج ريرية ال ائ ريرية   ريريا )د( 
 لق ذهريريا  ريريرين ق بريري   ريريريبور اااريريراع  أ ريريحاب املصريريريلحة اخلريريار ذني،   ا ريريرية كذريريف أرشريريري ت  كذفذريرية

  و ذاُ ا أع اَف  بور اااراع   ك  تها  ن التق م؛
  ق مي نوا ج اللج ة ال ائ ة يف الوقت املطلوب. ) ( 

 الألاشراالألا ة اجللسة 
 2016 شرين الثاين/نوف رب  18

__________ 

(3) FCCC/CP/2016/8. 
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  22-م أ/10المقرر   
تقريوووووور الصووووووندوي األفضوووووور للمنوووووواخ المقوووووودم إلووووووى مووووووؤتمر األطووووووراف 

 األفضر للمناخ واارشاداا المدلهة إلى الصندوي
 إن  بور اااراع، 
 ،21-/م أ7إع املقرر  إر يشت 
 شريرير   املقريريرر املتأللريريق حاإلرشريريادات املو هريرية إع الصريري   س اااضريرير لل  ريرياخ   إر يعاريريظ 

 ،(1)الس  أع    اللج ة ال ائ ة املأل ذة حالت وي 
اخ املقريري م إع  ريريبور اااريريراع  اإلضريريافة حتقريريرير الصريري   س اااضريرير لل  ريري يراريريب -1 
،  املأللو ريريريات الريريريواردا فذريريري  حشريريريأن التقريريري م الريريريس  أاريريريرزه الصريريري   س اااضريريرير لل  ريريرياخ، (2)امللحقريريرية حريريري 

يف رلك القائ رية املفصريلة  الشريا لة حرياإل راءات الرييت اختريسها  لرين الصري   س اااضرير لل  رياخ  مبا
 ت الواردا  ن  بور اااراع؛)يشار إلذ  فذ ا يل  حاسم اعلن( استجاحة لإلرشادا

حريريريرياإل راءات التالذريريريرية الريريريرييت اختريريريريسها اعلريريريرين اسريريريريتجاحة لإلرشريريريريادات  يراريريريريب أيضريريريرياً  -2 
 18-/م أ6  17-/م أ3السريريرياحقة املق  ريريرية  ريريرين  ريريريبور اااريريريراع علريريريى ال حريريريو الريريريوارد يف املقريريريررات 

 :21-/م أ7  20-/م أ7  19-/م أ4 
د الرات الواليريريريريريريريات املتحريريريريريريري ا  لذريريريريريريريار د الر  ريريريريريريرين  1.17املوافقريريريريريريرية علريريريريريريريى  بلريريريريريريرين  )أ( 
 لذريون  200حل اً  إ  ار البات عرير ض  صري  قذ تهريا إع  39 شر عاً  حرنا اً يف  27 لت وي 

د الر  ريريرين أ ريريري  ارائريريريق اا ريريرية حتألليريريريل الو ريريريريوف املباشريريرير  البريريريات عريريرير ض أاريريريرى  صريريري  قذ تهريريريريا 
  لذون د الر  ن أ    شاريع  غتا   توسطة   ت اهذة الصغر؛ 100 إع

كذانريريريرياً  ريريريرين كذانريريريريات الو ريريريريوف   18كذانريريريرياً اريريريري  اآلن، مبريريريريا يف رلريريريريك   41د اعت ريريريريا )ب( 
العت ريريرياد كذانريريريات  ا ذريريرية  2017  2016 القريريريرار القاضريريري  حإعطريريرياء اا لويريريرية يف عريريريا    ،املباشريريرير

 احألرية  كذانريات  ،يف   طقة آسذا  احملريذط اهلريادو    طقرية أ ر حريا الشريرقذة كذانات  ،للو وف املباشر
لطلبات الألر ض الصادرا عن املستجذبة كذانات الالبل ان ال ا ذة،   لقطا  اخلا ،  ال سذ ا يف ل

 الص   س اااضر لل  اخ؛
 اعت اد اخلطة االسرتا ذجذة اا لذة للص   س اااضر لل  اخ؛ )ج( 
القريريريريريرارات املتأللقريريريريرية حبريريريريري ء  اسريريريريريتك اف اسريريريريريتألراض ع لذريريريريرية املوافقريريريريرية اا لذريريريريرية علريريريريريى  )د( 
 ؛2016ق حأل  اانشطة الصغتا يف عام  إ راء املوافقات املبسط فذ ا خيالألر ض 

__________ 

(1) FCCC/CP/2016/8.املرفق اخلا ن ، 

(2) FCCC/CP/2016/7  Add.1. 
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التقري م احملريرز اري  اآلن يف   فذريس حرنريا ج االسريتأل اد  دعريم اانشريطة التحضريتية  ) ( 
 لذريريون د الر، مبريريا يف  16حلريري اً مببلريرين إمجريريايل قريري ره  57التأهريريب يف  عريرير ض يف  ريريافحاملوافقريرية علريريى 

ر لل  ريرياخ حالتألجذريري  حاملوافقريرية رلريريك قريريرار اعلريرين  بسريريذط ال  ريريورج   كلذريريف أ انريرية الصريري   س اااضريري
   رع  وارد االستأل اد  دعم اانشطة التحضتية؛

 عيريريريني د الر لكريريري  حلريريري  لت ويريريري  إعريريري اد اطريريريط  3املوافقريريرية علريريريى  ريريريا يصريريري  إع  ) ( 
التكذريريف الوا ذريرية  /أ  غتهريريا  ريرين ع لذريريات ختطريريذط التكذريريف الوا ذريرية عريرين اريريريق حرنريريا ج االسريريتأل اد 

  دعم اانشطة التحضتية؛
لصريريري   س اااضريريرير لل  ريريرياخ، مبريريريا يف رلريريريك التريريرياحع لشريريرياريع املذريريري   رفريريريق إعريريري اد  فأل )ز( 

  لذون د الر؛ 40 ضع ارائق  شغذلذة  املوافقة على ختصذق  بلن أ يل ق ره 
املوافقريريريريرية علريريريريريى سذاسريريريريرية الكشريريريريريف عريريريريرين املأللو ريريريريريات مبريريريريريا يشريريريريري   البريريريريري  الشريريريريريبك   )ح( 

 ار يف اعلن؛مل ا الت اعلن  حالتايل زيادا الشفافذة يف ع لذة اختار القر 
االعرتاع مبا  تذح  ارائق الصري   س اااضرير لل  رياخ  رين دعريم إلعري اد    فذريس  )ط( 

 املسامهات احمل دا  ا ذاً  الأل ا ر املتصلة حالتكذف  ن ا فاس حارين؛
املبصصة لألنشطة املشريار  ،الرد د على  فألذ  امل فوعات القائ ة على ال تائج ) ( 

  فقريرياً ملقريريرر اعلريرين  19-/م أ9، مبريريا يتسريريق  ريريع املقريريرر 16-/م أ1ر  ريرين املقريرير  70إلذهريريا يف الفقريريرا 
B.08/08،  فضريريريًع عريريرين االعريريريرتاع حريريريأن الصريريري   س اااضريريرير لل  ريريرياخ ميكريريرين أن يريريري عم  ضريريريع    فذريريريس

 (3)االسرتا ذجذات الوا ذة لل بادرا املألريلزا خلفري  االنبألاثريات ال امجرية عرين إزالرية الغاحريات   ري هورها
 أ  اطط الأل    اطط االستث ار، حطرس   ها حرنا ج االستأل اد  دعم اانشطة التحضتية؛

االعرتاع حأن الطرائق التشغذلذة للصري   س اااضرير لل  رياخ  تريذح  قري مي الري عم  ) ( 
لتطوير التك ولو ذا  نقلها، مبا يف رلك  ذسريت الو ريوف إع التك ولو ذريات السريلذ ة حذئذرياً  البحري  

 لتألا نذني؛ التطوير ا
 راسريريرياء آلذريريرية لل  ريريرياخ صريريري   س اااضريريرير ال ألذريريني املريريري ير الت فذريريريس  الثريريرياين ا انريريرية  )ف( 

 املستقلة   ا ا ال لاهة املستقلة   ا ا التقذذم املستق ؛االنتصاع 
القرارات املتبسا لليادا  ع   ورف  أ انة الصري   س اااضرير لل  رياخ، حطريرس  )م( 

لقطريريريا  اخل  ريريرية املسريريريان ا لألبة التبفذريريريف  التكذريريريف  شريريريألبة   هريريريا  ألاجلريريرية    ديريريرية القريريري رات يف شريريري
 اخلا   ق را اا انة على إدارا املباار؛

__________ 

، البل ان ال ا ذة اااراع على املسريامهة يف إ ريراءات 16-/م أ1 ن املقرر  70يف الفقرا  ،اااراعشجع  بور  (3)
التبفذف يف قطا  الغاحات عن اريريق   فذريس اانشريطة التالذرية، اسريب ا يريراه كري  اريرع   اسريباً   فقرياً لإل كانذريات 

 افريريري  االنبألاثريريات ال امجريريرية عريريرين  ؛ الظريرير ع الوا ذريريرية لكريري    هريريريا: افريري  االنبألاثريريريات ال امجريريرية عريرين إزالريريرية الغاحريريات
  ألليريريل خمريل ن الكرحريريون  ؛ اإلدارا املسريريت ا ة للغاحريات ؛ احملافظرية علريريى خمريل ن الكرحريريون يف الغاحريات ؛ ري هور الغاحريريات
 يف الغاحات.
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القرارات املتأللقة حوضع إاار  شغذل  حشأن التكا ري   اال سرياس  ريع  بسسريات  ()ن 
الت ويريريري  اااريريريرى  التقريريري م احملريريريرز حشريريريأن الألعقريريرية  ريريريع اهلذئريريريات املواضريريريذألذة لع فاقذريريرية، مبريريريا يف رلريريريك 

ة   الس و  اا ف  ع هسه اهلذئات  الأل    ع اللج ة الت فذسيرية املأل ذرية حالتك ولو ذريا استضافة ا
   ركل  شبكة  ك ولو ذا امل اخ.

إع أن ي فريريريس اعلريريرين حاسريريريت رار  يف الوقريريريت امل اسريريريب القريريريرارات املريريريسكورا  يتطلريريريع -3 
ة اا لذريرية  زيريريادا أعريريعه  اإلرشريريادات الريريواردا  ريرين  ريريبور اااريريراع، مبريريا يف رلريريك اخلطريرية االسريريرتا ذجذ

 االستث ارات يف اإل راءات امل ااذة الط واة رات التو   القطر ؛
اعلن على أن يستك   يف الوقت امل اسب أع ال  املتأللقة حاإلرشريادات حي   -4 

الريريريريواردا  ريريريرين  ريريريريبور اااريريريريراع حشريريريريأن الت ويريريريري   ريريريرين أ ريريريري  الغاحريريريريات علريريريريى ال حريريريريو املطلريريريريوب مبو ريريريريب 
 ؛21-أ/م 7 ن املقرر  25-23 الفقرات
تألبئرية املريوارد اا لذة لأل لذة الاااراع اليت ق  ت  أله ات يف إاار  حي  أيضاً  -5 

للص   س اااضرير لل  رياخ  مل  بكري ها حألري   رين اريعف  ر ذبريات أ  ا فاقريات  ريرب    فريسا حالكا ري  
 على أن  بادر إع رلك على سبذ  اا لوية القصوى؛

الو ريريوف املباشريرير الريرييت هريري  ر ض عريريإع اعلريرين أن يذسريرير زيريريادا يف اجريريم  يطلريريب -6 
 يف اور اإلع اد  أن يق م  قريراً إع  بور اااراع عن التق م احملرز يف هسا الص د؛

 رين أ ري   21-/م أ1 رين املقريرر  64إع اعلرين أن يراعري  الفقريرا  يطلب أيضرياً  -7 
 ألليريريريل الت سريريريذق   قريريري مي املريريريوارد لريريري عم االسريريريرتا ذجذات رات التو ريريري  القطريريرير   ريريرين اريريريعف إ ريريريراءات 
ريريريطة  فألالريريرية لتقريريري مي الطلبريريريات  املوافقريريرية،   ريريرين اريريريعف  وا ريريريلة دعريريريم اسريريريتأل اد البلريريري ان ال ا ذريريرية   بس 

واً  الري  ف اجللريرية الصريغتا ال ا ذرية، اسريب االقتضرياء،   فقرياً اااراع، مبا يف رلريك أقري  البلري ان منري
  ملقررات اعلن؛

االفتقريريريريريار إع اال فاقريريريريريات الث ائذريريريريرية املوقألريريريريرية املتأللقريريريريرية حاال تذريريريريريازات  يعاريريريريريظ حقلريريريريريق -8 
  اةصانات العز ة لك  يضطلع الص   س اااضر لل  اخ حأنشطت ؛

 8إع التقرير الس  يق م ك  س تني حشأن املسألة املشار إلذها يف الفقرا يتطلع  -9 
 ؛ B.08/24  قرر اعلن  20-/م أ7 ن املقرر  20أععه  فقاً للفقرا 

إع اعلريرين أن يألريريلز  قريري مي املريريوارد  ريرين اريريعف  ألاجلريرية  لريريك التريري احت الريرييت  يطلريريب -10 
يف رلريك إحريرام ا فاقريات االعت رياد الرئذسريذة املأللقرية   بار   فذس املشاريع اليت  افق علذها اعلن، مبا

  ا فاقات ال شاط امل وف؛
 ريريريرين أ ريريريري   ضريريريريع ارائريريريريق لريريريري عم  B.04/08 قريريريريرره اعلريريريرين علريريريريى   فذريريريريس  يشريريريريجع -11 

اانشريريطة الريرييت  تريريذح إشريريرا  القطريريا  اخلريريا  يف أقريري  البلريري ان منريريواً  الريري  ف اجللريريرية الصريريغتا ال ا ذريرية، 
حشريأن إ ريراءات  ،خلريا ، مبريا يف رلريك اجلهريات الفاعلرية احمللذرية الت اس الفر  للأل    ع القطا  ا

 التكذف على الصأل  الوايف  اإلقلذ    ال  يل؛
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السريريلطات   هريريريات اال صريرياف الوا ذريريرية املألذ ريرية إع االسريريريتفادا  ريرين حرنريريريا ج  يريري عو -12 
االسريريتأل اد  دعريريم اانشريريريطة التحضريريتية  التألريريا ن  ريريريع الكذانريريات املألت ريري ا السريريريتب ام  رفريريق إعريريري اد 

رات  ودا عالذة  ق را  كون حشأن التكذف  التبفذف عر ض وضع لاريع، ع   االقتضاء، املش
 أكرب على التأثت؛

أن يتفريق علريى  ر ذبريات الأل لذرية اا ع لتج يري   ريوارد حريإع اعلن  (4)يكرر الب  -13 
  الص   س اااضر لل  اخ رمسذاً؛

يف  وعريريري   (5) قريريري مي املأللو ريريريات اااريريريراع إع أن  قريريري م سريريري وياً عريريريرب حواحريريرية يريريري عو -14 
أسريريرياحذع قبريريري  انألقريريرياد كريريري  د را  ريريرين د رات  ريريريبور اااريريريراع، آراءهريريريا   و ريريريذا ا حشريريريأن  10أقصريريرياه 

 الأل ا ر اليت ي بغ   راعا ا ل ى إع اد اإلرشادات املو هة إع الص   س اااضر لل  اخ؛
ر املسريريريامهات إع اللج ريريرية ال ائ ريريرية املأل ذريريرية حالت ويريريري  أن  أاريريريس يف االعتبريريريا يطلريريريب -15 

أععه ل ى إع اد  شرير   اإلرشريادات املو هرية إع الصري   س اااضرير  14املشار إلذها يف الفقرا 
 لل  اخ لك  ي ظر فذها  بور اااراع؛

حو ريريريريف  كذانريريريرياً  شريريريريغذلذاً لآللذريريريرية  ،إع الصريريريري   س اااضريريريرير لل  ريريريرياخ يطلريريريريب أيضريريريرياً  -16 
اااراع  أللو ريات عرين اخلطريوات الرييت اختريسها أن ي رج يف  قريره الس و  املق م إع  بور  ،املالذة

 لت فذس اإلرشادات الواردا يف هسا املقرر  اإلاار الل يف لت فذسها.
 الألاشراالألا ة اجللسة 

 2016 شرين الثاين/نوف رب  18

__________ 

 .10، الفقرا 21-/م أ7املقرر  (4)

(5) <http://www.unfccc.int/5900>. 
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  22-/م أ11المقرر   
تقريووور مرفوووق البياوووة العالميوووة المقووودم إلوووى موووؤتمر األطوووراف واارشووواداا 

 البياة العالميةالمدلهة إلى مرفق 
 إن  بور اااراع، 
 ،21-/م أ8إع املقرر  إر يشت 
حتقريريريرير  رفريريريق البذئريريرية الألاملذريريرية املقريريري م إع  ريريريبور اااريريريراع  إضريريريافتذ ، مبريريريا فذهريريريا   إر يراريريريب 

 ،(1)لص   س أق  البل ان منواً  اإلضافة املتأللقة حاالستألراض التقيف لأل لويات الربنا ذة
مبشر   املقريرر املتأللريق حاإلرشريادات املو هرية إع  رفريق البذئرية الألاملذرية الريس    إر حيذط عل اً  

  قذذ هريا  (2)أع    اللج ة ال ائ ة املأل ذة حالت وي ، حالصذغة الريواردا يف  قريرهريا إع  ريبور اااريراع
، حاعتبرياره إارياراً لتقري مي 2016املتأللريق حامل رياخ لألريام لفرتا الس تني  عرضها الألام لت فقات الت ويري  

  لك اإلرشادات،
علريريريى ضريريريرير را أن ي ظريريرير  رفريريريريق البذئريريرية الألاملذريريرية يف الريريريري ر س املسريريريتفادا  ريريريرين  يشريريري د -1 

 والت جت ي  املوارد املاضذة،  أن يأاس يف اعتباره داريوف ا فرياس حريارين اذريل ال فريار يف   ا ال ري  
لتج ي   وارد الص   س االستئ اين ملرفق البذئرية الألاملذرية  رين أ ري  حشأن اسرتا ذجذة اجلولة الساحألة 
  وا لة زيادا فألالذة ع لذا  ؛

أن  كريون اجلولرية السرياحألة لتج يري  ضري ان  البل ان املتق  رية اااريراع إعيطلب  -2 
يف االعتبار  ع اااس ملساع ا على  ق مي ووي  كاع  ميكن الت بب ح   ن أ   ااملوارد  ولة قويًة 

 ؛إع رلك رفق البذئة الألاملذةمل ق م  ربعات  الذة اليت اااراع ااارى   ي عو ،ا فاس حارين
إع  رفق البذئة الألاملذة، حو ف  كذاناً  شغذلذاً لآللذة املالذرية لع فاقذرية، أن  يطلب -3 

 ا أقريري  يوا ريري ، يف إاريريار حر ريرية اجلولريرية السريرياحألة لتج يريري  املريريوارد،  سريرياع ا البلريري ان ال ا ذريرية،  ال سريريذ
 البل ان منواً  ال  ف اجللرية الصغتا ال ا ذة، على اةصوف على املوارد حطريقة فألالة؛

إع  رفق البذئة الألاملذة أن يكف ، اسب االقتضاء، ا با  سذاسا    يطلب أيضاً  -4 
  إ راءا   املتصلة ح راسة  استألراض  قرتاات الت وي  على ال حو الوا ب  حطريقة فألالة؛

حالألجل املتوقع يف املوارد احملصلة  ن اجلولة السادسة لتج يري   ريوارد ط عل اً حيذ -5 
 رفق البذئة الألاملذة حسبب حتركات أسألار الصرع،  حالقرار الس  اختسه  لن  رفريق البذئرية الألاملذرية 

 ؛(3) ن    ف أع اف اجللسة اةادية  اخل سني لل جلن 6حشأن الب   
إع  رفريريق البذئريرية الألاملذريرية أن يوا ريري   هريريوده، اسريريب االقتضريرياء  اةا ريرية،  يطلريريب -6 

أعريريعه  ريرين  5للتقلذريري  إع أدح اريري  ممريريا حيت ريري  أن يريريبد  إلذريري  الألجريريل املتوقريريع املشريريار إلذريري  يف الفقريريرا 
__________ 

(1) FCCC/CP/2016/6  ،Add.1  2. 
(2) FCCC/CP/2016/8املرفق السادس ،.  
 . GEF/C.51/04 رفق البذئة الألاملذة، الوثذقة  (3)
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عواقريريب علريريى دع ريري  للبلريري ان ال ا ذريرية،  رلريريك هبريري ع التقذريري  حتو ذهريريات الرب ريرية رات الصريريلة حاجلولريرية 
 رده؛السادسة لتج ي   وا

حقريرارات  لرين  رفريق البذئرية الألاملذرية حإنشرياء الصري   س االسريتئ اين ملبريادرا  يراب -7 
، (5)بريريريادراسه امل،  املوافقريريرية علريريريى  و ذهريريريات الرب ريريرية املتأللقريريرية هبريريري(4)ح ريريرياء القريريري رات  ريريرين أ ريريري  الشريريريفافذة
املقري م ل بريادرا يف اجلولرية السرياحألة لتج يري  املريوارد،   ك لرية الري عم ل كفالة إدراج ال عم املبصريق 

 ؛21-/م أ1 ن املقرر  86االذاً يف إاار  رفق البذئة الألاملذة،  رلك  فقاً ملا  اء يف الفقرا 
حالتأله ات اليت أعل تها حل ان ع ا حتق مي  ربعات إع  بادرا ح رياء  يراب أيضاً  -8 

  يشريريريجعالقريريري رات  ريريرين أ ريريري  الشريريريفافذة  حتوقذريريريع أاريريري  البلريريري ان علريريريى أ ف ا فريريرياس  ريريريرب  إع املبريريريادرا، 
 البل ان ااارى اليت  أله ت حتق مي  ربعات على االنتهاء  ن إحرام ا فاقات الترب  اخلا ة هبا؛

لآللذة املالذرية لع فاقذرية، أن   شغذلذاً  إع  رفق البذئة الألاملذة، حو ف  كذاناً  يطلب -9 
الق رات  قاريره الس وية  أللو ات عن مجلة أ ور،   ها إنشاء   فألذ   بادرا ح اء  ض ني يوا   

، (6) املق  رية املتألهري  هبريا ن أ   الشفافذة، مبريا يف رلريك حر تهريا  ارائريق   فذريسها،  عرين التربعريات 
 ؛18-/م أ9 عن   فذس املقرر 

حالتألريريريا ن  الت سريريريذق املسريريريت رين حريريريني  رفريريريق البذئريريرية الألاملذريريرية   ركريريريل  شريريريبكة  يراريريريب -10 
االسريرتا ذج  ل قري  التك ولو ذريا  املراكريل اإلقلذ ذرية ل قري    ك ولو ذا امل اخ  ن اريعف حرنريا ج حوزنريان

التك ولو ذا  وويلها،  كسلك مبا اختسه  رفريق البذئرية الألاملذرية  رين إ ريراءات اسريتجاحة للتو ريذات الرييت 
قريري  تها اللج ريرية الت فذسيريرية املأل ذريرية حالتك ولو ذريريا يف أعقريرياب  قذريريذم حرنريريا ج حوزنريريان االسريريرتا ذج  ل قريري  

 التك ولو ذا؛
 رفق البذئة الألاملذة  البل ان املستفذ ا على أن يوا لوا، حالتألا ن  ع  ركل   حي -11 

 شبكة  ك ولو ذا امل اخ، استكشاع السب  الكفذلة ح عم املشاريع املتأللقة حتك ولو ذا امل اخ  ن 
 اعف املبصصات القطرية للجولة السادسة لتج ي   وارد  رفق البذئة الألاملذة؛

البذئة الألاملذة، حو ف  كذاناً  شغذلذاً لآللذة املالذرية لع فاقذرية، أن  إع  رفق يطلب -12 
يراعريري  املبريرياار امل ااذريرية يف مجذريريع حرا ريري   ع لذا ريري ، اسريريب االقتضريرياء،  اضريريألاً يف اعتبريرياره الريري ر س 

 املستفادا  امل ارسات الفضلى؛
ان  رفريريريق البذئريريرية الألاملذريريرية علريريريى  وا ريريريلة  هريريريوده الرا ذريريرية إع  شريريريجذع البلريريري  يشريريريجع -13 

على  واء ة حرا ها امل فسا يف إااره، اسب االقتضاء،  ع اا لويات املبذ ة يف  سامها ا احمل دا 
 ا ذريرياً، أي  ريريا   ريري ت، اريريعف اجلولريرية السريرياحألة لتج يريري  املريريوارد،  أن يوا ريري   ألليريريل أ  ريري  التريري زر حريريني 

 اعاالت اليت ي صب علذها  ركذله؛

__________ 

 . GEF/C.50/05 رفق البذئة الألاملذة، الوثذقة  (4)
 . GEF/C.50/06 رفق البذئة الألاملذة، الوثذقة  (5)
   .86، الفقرا 21-/م أ1انظر املقرر  (6)
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 قذذم حرا ج     س أق  البل ان منريواً" حاالست تا ات اليت الق إلذها " يراب -14 
 ؛ (7)الس  أ راه  كتب التقذذم املستق  التاحع ملرفق البذئة الألاملذة

إع  رفق البذئة الألاملذة، حو ريف  الكذريان التشريغذل  لآللذرية املالذرية لع فاقذرية  يطلب -15 
أقريري  البلريري ان منريريواً  املكلريريف حتشريريغذ   ريري   س أقريري  البلريري ان منريريواً، أن يوا ريري   ألليريريل    ذريرية القريري رات يف

 ريرين أ ريري   ضريريع  قرتاريريات  شريرياريع  ركريريل علريريى حت يريري   صريريادر الت ويريري  امل ك ريرية، علريريى الصريريألذ ين 
 الوايف  ال  يل كلذه ا،   ألليل الق رات املبسسذة احمللذة يف اا   الطوي ؛

 رفريريريق البذئريرية الألاملذريريرية علريريى  وا ريريريلة  تبريريع  ريريري ى اسريريت ا ة نتريريريائج املشريريرياريع  يشريريجع -16 
  س أق  البل ان منواً  الص   س اخلا  لتغت امل اخ،  استألراضها  اإلحعن ع ها؛امل ولة  ن    

حريريالتقذذم اا يل ملشريرير   االعت ريرياد التجريريريل  حيريريذط عل ريرياً حاالسريريت تا ات  يراريريب -17 
 ؛(8)اليت الق إلذها

إع  رفريريق البذئريرية الألاملذريرية أن يوا ريري ، حو ريريف  كذانريرياً  شريريغذلذاً لآللذريرية املالذريرية  يطلريريب -18 
 فاقذة  يف ضوء ح ء نفار ا فاس حريارين،  بسريذط ع لذريات املوافقرية علريى املشرياريع   ريوفت الري عم لع

املأللز، مبا يش   اانشطة الت كذ ذرية، للبلري ان ال ا ذرية اااريراع، مبريا فذهريا أقري  البلري ان منريواً  الري  ف 
ا ذريريرية اجللريريريرية الصريريريغتا ال ا ذريريرية، اسريريريب االقتضريريرياء،  رلريريريك يف سريريريذاس االسريريريرتا ذجذات  اخلطريريريط الو 

 املتأللقة حامل اخ؛ 
حالب ايريريرية ال ا حريريرية لل شريريرير   التجريريريريل للصريريريك غريريريت القريريريائم علريريريى املريريري ح،  يراريريريب -19 
 على  وا لة  وسذع نطاس هسا املشر   زيادًا لفألالذة ووي   رفق البذئة الألاملذة   أثته؛  يشجع
، يف  وعريريري  (9) قريري مي املأللو ريريريات اااريريريراع إع أن  قريريري م سريري وياً عريريريرب حواحريريرية يريري عو -20 
أسريريرياحذع قبريريري  انألقريريرياد كريريري  د را  ريريرين د رات  ريريريبور اااريريريراع، آراءهريريريا   و ريريريذا ا حشريريريأن  10 أقصريريرياه

 الأل ا ر اليت ي بغ   راعا ا ل ى إع اد اإلرشادات املو هة إع  رفق البذئة الألاملذة؛ 
إع اللج ريريرية ال ائ ريريرية املأل ذريريرية حالت ويريريري  أن  أاريريريس يف اعتبارهريريريا املأللو ريريريريات  يطلريريريب -21 
أعريعه ع ري   قري مي  شرير   إرشريادا ا إع  رفريق البذئرية الألاملذرية لكري  ي ظرير  20إلذها يف الفقرا  املشار

  فذ   بور اااراع؛
إع  رفق البذئة الألاملذة أن ي رج يف  قريره الس و  املق م إع  ريبور  يطلب أيضاً  -22 

 هسا املقرر. اااراع  أللو ات ع ا اختسه  ن اطوات لت فذس اإلرشادات املو هة إلذ  يف
 الألاشراالألا ة اجللسة 

 2016 شرين الثاين/نوف رب  18

__________ 

-http://www.gefieo.org/sites/default/files/ieo/council-documents/ldcf-sccf-20> تريرياح يف الأل ريريوان التريريايل  (7)

me-02.pdf>  . 
 . GEF/C.50/07  GEF/ME/C.50/06يرد يف  ثذقيت  رفق البذئة الألاملذة  (8)
(9) <http://www.unfccc.int/5900>. 
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  22-/م أ12المقرر   
 االستعرال السادس لآللية المالية

 إن  بور اااراع، 
 ،16-/م أ2،  13-/م أ6،  12-/م أ2،  4-/م أ3إع املقريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريررات  إر يشريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريت 

 ،21-/م أ1 ، 20-/م أ9،  19-/م أ8 
حريريريأن اسريريريتألراض اآللذريريرية املالذريريرية ي بغريريري  أن يو ريريري  ع لذريريريات جت يريريري   ريريريوارد الكذانريريريات   إر يُقريريرير   

 التشغذلذة لآللذة املالذة،
أن يألت ريريري  املبريريريادو التو ذهذريريرية احمل ثريريرية لعسريريريتألراض السريريريادس لآللذريريرية املالذريريرية  يقريريريرر -1 

 الواردا يف املرفق؛
إع اللج ريريريرية ال ائ ريريريرية املأل ذريريريرية حالت ويريريريري  أن  قريريريري م، يف  قريرهريريريريا إع الريريريري  را  يطلريريريريب -2 

(، إسريريريريها ات اخلريريريريرباء اخلا ريريريرية 2017الثالثريريريرية  الألشريريريريرين ملريريريريبور اااريريريريراع ) شريريريريرين الثريريريرياين/نوف رب 
حاالسريريريتألراض السريريريادس لآللذريريرية املالذريريرية، كريريري  يك ريريري   ريريريبور اااريريريراع االسريريريتألراَض يف د ر ريريري  الثالثريريرية 

  الألشرين؛
 امل ظ ريريات ال  لذريرية اااريريرى املهت ريرية  اجلهريريات املأل ذريرية  نيراقب املريرياريريراع اا يريري عو -3 

 امل ظ ريريريات غريريريت اةكو ذريريرية املشريريرياركة يف أنشريريريطة الكذانريريريات التشريريريغذلذة لآللذريريرية املالذريريرية إع أن  قريريري م، 
، آراءهريريريا حشريريريأن االسريريريتألراض السريريريادس لآللذريريرية املالذريريرية اسريريريت اداً إع 2017نذسريريريان/أحري   30ولريريريوف 

الريريواردا يف املرفريريق، كريري    ظريرير فذهريريا اللج ريرية ال ائ ريرية املأل ذريرية حالت ويريري  لريري ى إعريري اد املبريريادو التو ذهذريرية 
 .(1)إسها ات اخلرباء اخلا ة حاالستألراض

__________ 

: علريريريريريريريريريريريريى هريريريريريريريريريريريريسا املوقريريريريريريريريريريريريع  قريريريريريريريريريريريري مي املأللو ريريريريريريريريريريريرياتألاريريريريريريريريريريريريراع أن  قريريريريريريريريريريريري م آراءهريريريريريريريريريريريريا عريريريريريريريريريريريرين اريريريريريريريريريريريريريق حواحريريريريريريريريريريريرية لي بغريريريريريريريريريريريري   (1)
<http://www.unfccc.int/5900> عريرين  م.  ي بغري  لل ريريراقبني  لغريتهم  ريرين أ ريحاب املصريريلحة أن يرسريلوا  سريريامها

 .<secretariat@unfccc.int>الربي  اإللكرت ين التايل: اريق 
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 المرفق

 المبادئ التدليهية المحدثة لالستعرال السادس لآللية المالية  
 األوداف -ألف 

راض السريادس لآللذرية  رين اال فاقذرية،  كريون أهري اع االسريتأل 11 رين املريادا  4 فقرياً للفقريرا  -1
 املالذة على ال حو التايل:

 استألراض اآللذة املالذة  اختار الت احت امل اسبة حشأن  ا يل : )أ( 
 رين اال فاقذرية  اإلرشريادات املق  رية  رين  ريبور  11َ وافق اآللذة  ع أاكريام املريادا  '1'

 اااراع؛
 فألالذة اانشطة اليت ووهلا اآللذة  ن أ     فذس اال فاقذة؛ '2'
فألالذريرية اآللذريرية يف  ريريوفت املريريوارد املالذريرية ك ريري ح أ  علريريى أسريرياس  سريرياهل ، اغريريراض  '3'

  هريريريريريريا نقريريريريريري  التك ولو ذريريريريريريا،  ريريريريريرين أ ريريريريريري    فذريريريريريريس هريريريريريري ع اال فاقذريريريريريرية حاالسريريريريريريت اد إع 
 اإلرشادات املق  ة  ن  بور اااراع؛

 3فألالذة اآللذرية  رين اذري   ريوفت املريوارد للبلري ان ال ا ذرية اااريراع مبو ريب الفقريرا  '4'
  ن اال فاقذة؛ 4 ن املادا 

 فألالذة ارائق الو وف املتااة للبل ان ال ا ذة؛ '5'
 حريني  لريك الكذانات التشغذلذة لآللذة املالذرية،  التكا   فذ ا حني  ساس االو   )ب( 

 املصادر ااارى لعستث ار  الت فقات املالذة، حإ راءات  ش    ا يل :الكذانات   
ة، علريريريى ال حريريريو املبريريريني يف دراسريريرية  صريريريادر  ق ريريريوات   سريريريائ  الت ويريريري  رات الصريريريل '1'

 ن اال فاقذة، اليت  ن شريأهنا أن  سرياع  البلري ان ال ا ذرية  11 ن املادا  5الفقرا 
اااريريراع علريريى اإلسريريهام يف حتقذريريق هريري ع اال فاقذريرية،  ال سريريذ ا  سريريائ  الت ويريري  

 االحتكارية اليت  تذح  ثًع  طوير التك ولو ذات احمللذة يف البل ان ال ا ذة؛
 املالذة يف رفع  ستوى املوارد؛دراسة د ر اآللذة  '2'
 قذريريذم البذئريريات الت كذ ذريرية ةفريريل االسريريتث ار يف  ك ولو ذريريات سريريلذ ة حذئذريرياً خُتف ريريف  '3'

 ريريرين انبألاثريريريات غريريريازات ال فذئريريرية  نقريريري  هريريريسه التك ولو ذريريريات،  البذئريريريات الت كذ ذريريرية 
 لتألليل الق را على حت    غت امل اخ.
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 مصادر المعلدماا --باث 
  مجلة  ا يست   إلذ ، إع  صادر املأللو ات التالذة:يست   االستألراض، يف  -2

املأللو ريريات املق  ريرية  ريرين اااريريراع حشريريأن جتارهبريريا فذ ريريا خيريريق الريري عم املريريايل املقريري م  )أ( 
  املستلم  فقاً ملقررات  بور اااراع؛

اإلرشادات السري وية املق  رية  رين  ريبور اااريراع إع الكذانريات التشريغذلذة لآللذرية  )ب( 
 تأللق مبواء ة أنشطتها  ع إرشادا  ؛املالذة فذ ا ي
التقارير الس وية املق  ة  ن اللج رية ال ائ رية املأل ذرية حالت ويري  إع  ريبور اااريراع  )ج( 

عن أنشطتها،  املأللو ات التق ذة رات الصلة اليت  أل  ها اللج ة ال ائ ة  ن قبذ   قذذ ات فريرتات 
  اخ  نتائج   ت يات اللج ة ال ائ ة؛الس تني  الألرض الألام لت فقات الت وي  املتأللق حامل

التقارير الس وية املق  ة  ن  رفق البذئة الألاملذة إع  ريبور اااريراع عرين أنشريطت   )د( 
حو ريريريف  كذانريريرياً  شريريريغذلذاً لآللذريريرية املالذريريرية، مبريريريا يف رلريريريك املأللو ريريريات املتأللقريريرية حصريريري   س أقريريري  البلريريري ان منريريريواً 

ق السذاسريات  املأللو ريات، رات الصريلة، الرييت  الص   س اخلا  لتغريت امل رياخ،  غريت رلريك  رين  ثريائ
 يأل  ها املرفق؛
 التقارير الواردا  ن  كتب التقذذم املستق  ملرفق البذئة الألاملذة؛ ) ( 
الصريريريري   س اااضريريريرير لل  ريريريرياخ إع  ريريريريبور  لريريريرين التقريريريريارير السريريريري وية املق  ريريريرية  ريريريرين  ) ( 

لريريريك  ريريرين  ثريريريائق السذاسريريريات اااريريريراع عريريرين أنشريريريطت  حو ريريريف  كذانريريرياً  شريريريغذلذاً لآللذريريرية املالذريريرية،  غريريريت ر
  املأللو ات، رات الصلة، اليت يأل  ها الص   س؛

التقارير املق  ة  ن  لن     س التكذريف إع  ريبور اااريراع الألا ري  حو ريف   )ز( 
ا ت ريريريريريا  اااريريريريريراع يف حر  وكريريريريريوف كذو ريريريريريو ) بور/ا ت ريريريريريا  أاريريريريريراع كذو ريريريريريو(،  نتريريريريريائج استألراضريريريريريات 

     س التكذف؛
لريريريريواردا  ريريريرين ع لذريريريريات اا ريريريريم املتحريريريري ا،   بسسريريريريات الت ويريريريري  ال تريريريريائج  التقريريريريارير ا )ح( 

الث ائذريرية  املتألريري دا اااريريراع رات الصريريلة،  غتهريريا  ريرين امل ظ ريريات اةكو ذريرية ال  لذريرية  امل ظ ريريات غريريت 
 اةكو ذة املأل ذة حالت وي  املتأللق حامل اخ؛

التقارير رات الصلة حشأن  ا يق    القطا  اخلا   ن ووي    ريا يقريوم حري   رين  )ط( 
 استث ار يف  اف اانشطة املتأللقة حتغت امل اخ؛

الورقريريات  التقريريارير التق ذريرية الريرييت  ألريري ُّها اا انريرية ح ريرياًء علريريى الريريب  ريريبور اااريريراع،  ) ( 
  اليت هلا  لة حاالاتذا ات املالذة للبل ان ال ا ذة اااراع مبو ب اال فاقذة؛

 اال فاقذريريريرية،   قذذ ريريريريريات املأللو ريريريريات الريريريريواردا يف البعغريريريريات الوا ذريريريريرية لألاريريريريراع يف ) ( 
 االاتذا ات  ن التك ولو ذا،  حرا ج الأل   الوا ذة للتكذف؛
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  قارير القات الأل   اليت  ألق  أث اء ال  رات حشأن الت وي  الطوي  اا  ؛ )ف( 
التقريريريارير املق  ريريرية كريريري  سريريري تني  ريريرين البلريريري ان املتق  ريريرية اااريريريراع عريريرين اسريريريرتا ذجذا ا  )م( 
إع  2014زيريريريريريريادا الت ويريريريريريري  املتأللريريريريريريق حامل ريريريريريرياخ يف الفريريريريريريرتا  ريريريريريرين عريريريريريريام ع احمل ثريريريريريرية الرا ذريريريريريرية إ نرُيُهجهريريريريريريا 

، مبريريريا يف رلريريريك أ   أللو ريريريات  تااريريرية عريريرين الأل ا ريريرير الك ذريريرية  ال وعذريريرية ملسريريريار يف هريريريسا 2020 عريريريام
 الص د؛
 قريريريارير فريريريريق اخلريريريرباء املألريريرييف حأقريريري  البلريريري ان منريريريواً  فريريريريق اخلريريريرباء االستشريريريار  املألريريرييف  )ن( 

 ااراع غت امل ر ة يف املرفق اا ف لع فاقذة.حالبعغات الوا ذة املق  ة  ن ا

 المعايير -لي  
 سُتقذام فألالذة اآللذة املالذة مبراعاا  ا يل : -3

 التشغذلذة لآللذة املالذة؛الكذانات شفافذة ع لذات   ع القرار يف  )أ( 
  ستوى  شاركة اجلهات املأل ذة؛ )ب( 
 راعذة لل  ظور اجل ساين؛  ى  سامهة اآللذة املالذة يف ال ُهج امل )ج( 
  ى كفاية اا واف املق  ة لألنشطة يف البل ان ال ا ذرية اااريراع، مبريا يف رلريك  )د( 

 ،  إ كانذة الت بب حتلك اا واف  اةصوف علذها   وقذتها   أل ف  رفها؛اإلع اداملشاريع قذ  
يتأللريريق   ريري ى اسريريتجاحة الكذانريريات التشريريغذلذة لآللذريرية املالذريرية  كفاء ريريا  أدائهريريا فذ ريريا ) ( 
 إ راءات املوافقة على املشاريع/الربا ج؛ح  را 

اجريريريريريم املريريريريريوارد املق  ريريريريرية إع البلريريريريري ان ال ا ذريريريريرية اااريريريريريراع، مبريريريريريا يف رلريريريريريك الت ويريريريريري   ) ( 
يرية، فضريًع عرين ال تريائج اغراض املسرياع ا التق ذرية   شرياريع االسريتث ار،  آلذريات املبصصريات القطر 

  اآلثار اليت اققتها املوارد املق  ة؛
اجم الت وي  املألباأ  ارائق الت وي  املشرت   ن سب ،  اسريتب ام ااد ات املالذرية  )ز( 

 ع   االقتضاء؛
   ى  سامهة املوارد املق  ة يف حتقذق أه اع اال فاقذة؛ )ح( 
 امل ولة يف البل ان ال ا ذة اااراع؛است ا ة الربا ج  املشاريع  الأل لذات  )ط( 
   ى  سامهة اآللذة املالذة يف إ سا  البل ان حل ام الربا ج  املشاريع. ) ( 

 الألاشراالألا ة اجللسة 
 2016 شرين الثاين/نوف رب  18
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  22-/م أ13المقرر   
الشووووروع فوووو  عمليووووة لتحديوووود المعلدموووواا التوووو  يتعووووين علووووى األطووووراف 

 من اتفاي باري  9من الماد   5 تقديمها وفقاا للفقر 
 إن  بور اااراع، 
  ن ا فاس حارين، 9 ن املادا  5  3  1إع الفقرات  إر يشت 
 ،21-/م أ1 ن املقرر  55إع الفقرا   إر يشت أيضاً  
 ،19-/م أ3 ن املقرر  10إع الفقرا  إر يشت كسلك  
 5حت يريري  املأللو ريريات الريرييت يتألريريني علريريى اااريريراع  قريري ميها  فقريرياً للفقريريرا ع لذريرية  قريري  شريرير  يف  
  ن ا فاس حارين، 9 ن املادا 
علريريريريى البلريريريري ان املتق  ريريريرية اااريريريريراع أن  قريريريري م كريريريري  سريريريري تني  أللو ريريريريات  حريريريريأنيريريريريسك ر  -1 

 رين ا فرياس حريارين، اسريب االقتضرياء،  9 رين املريادا  3  1إرشادية ك ذرية  نوعذرية  تأللريق حريالفقر ني 
 ريريريا هريريريو  تريريرياح،  سريريريتويات املريريريوارد املالذريريرية الألا ريريرية املتوقألريريرية الريريرييت يلريريريلم  قريريري ميها  مبريريريا يف رلريريريك، اسريريريب

هريريسه علريريى  قريري مي الريرييت  قريري م املريريوارد البلريري ان ال ا ذريرية اااريريراع،  أن ُ شريريجاع اااريريراع اااريريرى  إع
   ؛(1)على أساس اوع  املأللو ات ك  س تني

ع حشريريأن هريريسه اا انريرية أن  ريري ظم نقريرياة  ائريري ا  سريريت يرا حريريني اااريريراإع يطلريريب  -2 
 (؛2017هلذئتني الفرعذتني )أيار/ ايو لك   ن ااملسألة حالتلا ن  ع ال  را السادسة  اارحألني 

اا انة أن  أل    قريراً  و لاً عن نقاة املائري ا املسريت يرا املشريار إع يطلب أيضاً  -3 
 ين ) شريريرين الثريرياين/أعريريعه، كريري  ي ظريرير فذريري   ريريبور اااريريراع يف د ر ريري  الثالثريرية  الألشريرير  2إلذري  يف الفقريريرا 

 (؛2017نوف رب 
املض  ق  اً حالأل ري  حشريأن هريسه املسريألة يف د ر ري  الثالثرية  الألشريرين،  علىيوافق  -4 

 9 ريرين املريريادا  5حغذريرية  قريري مي  و ريريذة عريرين املأللو ريريات الريرييت يتألريريني علريريى اااريريراع  قريري ميها  فقريرياً للفقريريرا 
 ريريريا  اااريريريراع يف ا فريريرياس  ريريرين ا فريريرياس حريريريارين، كريريري  ي ظريريرير فذهريريريا  ريريريبور اااريريريراع الألا ريريري  حو ريريريف  ا ت

 حارين  يألت  ها يف د ر   اا ع؛
حاآلثار التق يرية املرت بة يف املذلانذرية علريى اانشريطة املقريرر أن  ضريطلع حيذط عل اً  -5 

 أععه؛ 3  2هبا اا انة ع ًع حاااكام الواردا يف الفقر ني 
اسريريب هريريسا املقريريرر يف اا انريرية  ُتبريريس اإل ريريراءات الريرييت ُعهريري  هبريريا إع أن يطلريريب  -6 

  وفر املوارد املالذة. 
 الألاشراالألا ة اجللسة 
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__________ 

  ن ا فاس حارين.  9 ن املادا  5الفقرا  (1)


