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املقرل /١م أ٢3-
االستفرثيف ما زخم فيجي ألجل اعتنفيذ
ون ماتر األجرا ،
وذ يشري وا اتفار ابريس ،املعتمد يف وجار االتفاقية،
ووذ يشري أينا وا املقررات /1م أ ،21-و/1م أ ،22-و/1م أ ت،1-
ووذ يهنئ األجرا الع صدقت علق اتفار ابريس ،أو قبلته أو اننمت وليه،
ووذ ياك ررد أمهي ررة اظف رراا عل ررق ال ررزخم واالس ررتمرار يف امر ررتام روق اتف ررار ابري ررس والر ي ررة
الع جيسدها،
ووذ يربز الطابع امللح كمال برانمج العمل املقرر يف وجار اتفار ابريس،

أاالا -إكمرل نرانمج اع مل املقرل ب إطرل اتفرق ابليس
 -1يرم ر ابلتقرردم الررذه أمرررزؤ كررل مررن مرراتر األج ررا و يررع ا ييررات الفرعيررة
الرثالث وا ييررات املنشررأة وجر االتفاقيررة يف تنفيررذ بررانمج العمررل املقرررر يف وجررار اتفررار ابريررس،
الوارد رمه يف املقرر /1م أ ت 1-واملقرر /1م أ22-؛
 -2ياكررد تصررميمه الثابررت علررق ا ررا علررق وكمررال ب ررانمج العمررل املقرررر يف وجررار
اتفررار ابريررس والتعجيررل بررذلو تلررول دورترره الرابعررة والعشررين اكررانون األول/ديسررمرب  )2018وعلررق
صررل وليهررا كرري ين ررر فيهررا مرراتر األج ررا العامررل بوصررفه اجتمرراا األج ررا يف
ومالررة النتررائج الررع يتو ه
اتفار ابريس ويعتمدها يف اجلزء الثالث من دورته األوا اكانون األول/ديسمرب )2018؛
 -3يطلر وا األمانررة أن تنشررئ منصررة علررق ا نرتنررت تقرردم حملررة عامررة ،ابالسررتناد
وا القائم ررة الر رواردة يف املرفر ر األول ،وتت رريح وص ررالت ول رتوني ررة الس ررت مال املعلومر رات واملراج ررع
خبصرو أعمرال مرراتر األجررا وا ييررات الفرعيرة وا ييرات املنشررأة وجر االتفاقيررة فيمرا يتصررل
بربانمج العمل املقرر يف وجار اتفار ابريس؛
 -4ي رررر أكي ررد جلبر رره وا ا يي ررات الفرعير ررة وا يير ررات املنش ررأة وج ر ر االتفاقير ررة
التعجيل أبعما ا املتعلقة بربانمج العمل املقرر يف وجار اتفار ابريس وتقردََ نترائج تلرو األعمرال
َ
وا ماتر األجرا يف أجل أقصاؤ الدورة الرابعة والعشرين ملاتر األجرا ا)1؛
 -5ياكد أنه قد ي ون ضروراي عقد دورة مفاوضات وضافية جلميع ا ييات الفرعيرة
الثالث بط الدورة الثامنة واألربعط للهييات الفرعية انيسران/أبريل  -أاير/مرايو  )2018والردورة
الرابعررة والعشررين ملرراتر األجررا  ،تيسرريا كمررال بررانمج العمررل املقرررر يف وجررار اتفررار ابريررس يف
الوقر ررت املناس ر ر تلر ررول الر رردورة الرابعر ررة والعش ر ررين ملر رراتر األج ر ررا وفقر ررا للمقر رررر /1م أ،22-
واملقرر /1م أ ت1-؛
__________

ا)1
2
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 -6يقرررر أن يقرريمم رئيسره ،ابلتشرراور مررع م تر مرراتر األجررا والرئيسررط املتشرراركط
للفرير العامررل املاصر املعرراب ابتفررار ابريررس ،اظاجررة وا دورة املفاوضررات ا ضررافية املشررار وليهررا
يف الفقرررة  5أعررالؤ ،ابالسررتناد وا نتررائج الرردورة الثامنررة واألربعررط ل ررل م رن ا يي رة الفرعي رة للمشررورة
العلمير ررة والت نولوجير ررة وا يير ررة الفرعير ررة للتنفير ررذ واجلر ررزء اخلر ررامس مر ررن الر رردورة األوا للفري ر ر العامر ررل
يوجه األمانة وفقا لذلو؛
املاص املعاب ابتفار ابريس انيسان/أبريل  -أاير/مايو  ،)2018وأن م

 -7يتفر علررق أن دورة املفاوضررات ا ضررافية املشررار وليهررا يف الفقرررة  5أعررالؤ ،ون
دعرت اظاجررة ول عقرردها ،سررتتناول املسررائل املتعلقررة برربانمج العمررل املقرررر يف وجررار اتفررار ابريررس
الع تن ر فيها ا ييات الفرعية؛

 -8يتف أينا علرق أن دورة املفاوضرات ا ضرافية املشرار وليهرا يف الفقررة  5أعرالؤ
ينبغر رري أن تر ررن هم بطريقر ررة فعالر ررة مر ررن مير ررث الت لفر ررة ،ر ررا يف ذلر ررو فيمر ررا يتعل ر ر بطر ررول الر رردورة
وفيمررا يتصررل ابملسررائل اللوجسررتية مررن قبيررل الرت ررة الشررفوية والرت ررة التحريريررة وا اللغررات الرميررة
لألمم املتحدة ،ا يتيح يف الوقت نفسه أينا مشاركة وفود البلدان النامية مشاركة فعالة؛
 -9يطل ر وا األمانررة أن تتاررذ ترتيبررات ماقتررة ،وعنررد االقتنرراء ترتيبررات ائيررة،
لرردورة املفاوضررات ا ضررافية املشررار وليهررا يف الفقرررة  5أعررالؤ ،وأن تسررت مل الرتتيبررات يف مالررة
أكيد دورة املفاوضات ا ضافية ،رهنا بتوافر املوارد املالية؛

اثنيرا -حةال اتالنةا
عر ابسرم
 -10يرم مع التقدير بتصميم اظوار التيسريه لعام  ،2018الذه سي َ
مروار نالنروا ،املعلَررن عنرره يف الرردورة الثالثررة والعشررين ملرراتر األجررا مررن جانر رئيسرري الرردورتط
الثانيررة والعش ررين والثالثررة والعش ررين ملرراتر األج ررا  ،علررق النحررو ال روارد يف املررذكرة غررري الرميررة الصررادرة
عن رائسع الدورتط الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ملاتر األجرا اان ر املرف الثاين)؛
 -11يطل موار نالنوا ،الذه سيبدأ يف كانون الثاين/يناير 2018؛

اثعشرا -اعتنفيذ ااعطمةح ب فرتيف مر قبل ترم ٢٠٢٠
وذ يالمظ أن يع األجرا تتشراجر الررأه القائرل ون التنفيرذ والطمروق يف فررتة مرا قبرل
عام  2020ي تسيان أمهية قصوى،
ووذ ياكد أن االرتقاء ستوى الطموق قبل عام  2020من أنه أن يرسي أساسا متينرا
للنهوض ستوى الطموق بعد عام ،2020
ووذ يسلم أبمهية استمرار مراعاة ماتر األجرا للجهود الع تبذ ا األجررا فيمرا يتعلر
اب جراءات والدعم يف فرتة ما قبل عام ،2020
ووذ يسرلم أينرا أبمهيررة وبرراز العمررل الرذه تنجررزؤ هييرات االتفاقيررة يف فررتة مررا قبرل ملررول
عام  2020وأبمهية وجياد فهم أكثر اتساقا له،
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ووذ يس ررلم ك ررذلو ابلتر رزام البل رردان املتقدم ررة األجر ررا ع ررد يتمث ررل يف أن تعب ررئ ه ررذؤ
األجرا معا  100مليرار دوالر مرن دوالرات الروالايت املتحردة سرنواي تلرول عرام  2020لتلبيرة
امتياجات البلدان النامية يف سيار وجراءات التافيف اجملدية و فافية التنفيذ،
ووذ يالمررظ أن اظ روارات الوزاريررة الرفيعررة املسررتوى الررع تعقررد كررل سررنتط بشررأن التمويررل
املتعل ابملناخ ستعقد يف عامي  2018و 2020وفقا للمقرر /3م أ،19-
ووذ يالمرظ أينرا أن اللجنررة الدائمرة املعنيررة ابلتمويرل سرتعد تقييمررات واستعراضرات كررل
سنتط لتدفقات التمويل املتعل ابملناخ يف عامي  2018و 2020وفقا للمقرر /2م أ،17-
يوجهرا رسرائل
 -12يطل وا رئيس مراتر األجررا واألمرط التنفيرذه لالتفاقيرة أن م
مشرتكة وا األجرا يف بروتوكول كيوتو الع مل تصدر بعد علق تعديل الدومرة لربوتوكرول كيوترو
حيثا ا فيها علق ويداا ص وك قبو ا لدى الوديع يف أقرب وقت مم ن؛
 -13يطل أينا وا األمانة أن تتشاور مع األمط العام لألمرم املتحردة بشرأن سربل
تعزيز التصدي علق تعديل الدومة لربوتوكول كيوتو؛
 -14ي رردعو األج ررا وا أن تق رردم ع رررب بواب ررة تق رردَ املعلوم رراتا ،)2تل ررول  1أاير/
مررايو  ،2018معلومررات وضررافية عررن التقرردم احملرررز يف تنفيررذ املقرررر /1م أ ،21-البرراب الرابررع
العمل املعزز يف فرتة ما قبل عام 2020؛
 -15يطلر وا األمانررة وعررداد تقريرر تروليفي للمعلومررات املشرار وليهررا يف الفقرررة 14
أعالؤ كمسامهة يف تقييم اظصيلة املشار وليها يف الفقرة  17أدانؤ؛
 -16يرم ر ر بتقرير ررر رئر رريس مر رراتر األج ر ررا الر ررذه أ ر ررار وا أن اظ ر روار التيسر ررريه
لعررام 2018ا )3ام روار نالن روا) سررين ر ،ضررمن عناصررر اظ روار ،يف اجلهررود الررع تبررذ ا األج ررا
فيما يتعل اب جراءات والدعم ،مس االقتناء ،يف فرتة ما قبل عام 2020؛
 -17يقرررر عقررد اجتمرراا تقيرريم مصرريلة التنفيررذ والطمرروق لفرررتة مررا قبررل عررام 2020
خ ر ررالل ال ر رردورة الرابع ر ررة والعش ر ر ررين مل ر رراتر األج ر ر ررا ال ر ر رذه س ر رريأخذ بش ر ر ر ل اظ ر ر روار التيس ر ررريه
لعام 2016ا )4وسين ر يف لة أمور منها ما يلي
املدخالت املقدمة من ماتر األجرا  ،وماتر األجرا العامل بوصفه اجتمراا
اأ)
األج ررا يف بروتوكررول كيوتررو ،وا ييررة الفرعيررة للتنفيررذ ،وا ييررة الفرعيررة للمشررورة العلميررة والت نولوجيررة،
وا ييات املنشأة وج االتفاقية وبروتوكول كيوتو ،وال ياانت التشغيلية لآللية املالية؛
اب)

جهود التافيف الع تبذ ا األجرا يف فرتة ما قبل عام 2020؛

اج)

تقدَ الدعم يف فرتة ما قبل عام 2020؛

__________

ا)2
ا)3
ا)4
4

.http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
وفقا للمقرر /1م أ ،21-الفقرة 20؛ واملقرر /1م أ ،22-الفقرة .16
علق النحو املنصو عليه يف املقرر /1م أ ،21-الفقرة  .115ان ر أينا .http://unfccc.int/9985
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اد) أعمررال رراكة مرراكع للعمررل املنرراخي العرراملي ،ررا يف ذلررو مرروجزات عمليررات
الفح ر التقرراب املوجهررة لواضررعي السياسررات ومولي ررات ا ج رراءات املتعلقررة ابملنرراخ الررع يع رردها
املاازرون الرفيعو املستوى؛
 -18يقر رررر أينر ررا عقر ررد اجتم ر رراا تقير رريم مصر رريلة التنفير ررذ والطم ر رروق لفر رررتة مر ررا قب ر ررل
عررام  2020خررالل الرردورة اخلامسررة والعش ررين ملرراتر األج ررا اتش ررين الثرراين/نوفمرب ،)2019
الذه سيأخذ بش ل تقييم اظصيلة املشار وليره يف الفقررة  17أعرالؤ وسرين ر يف لرة أمرور منهرا
ما يلي
املدخالت املقدمة من ماتر األجرا  ،وماتر األجرا العامل بوصفه اجتمراا
اأ)
األج ررا يف بروتوكررول كيوتررو ،وا ييررة الفرعيررة للتنفيررذ ،وا ييررة الفرعيررة للمشررورة العلميررة والت نولوجيررة،
وا ييات املنشأة وج االتفاقية وبروتوكول كيوتو ،وال ياانت التشغيلية لآللية املالية؛
اب) نتائج اظوار الوزاره الرفيع املستوى بشأن التمويل املتعل ابملنراخ الرذه سريعقد
يف الدورة الرابعة والعشرين ملاتر األجرا ؛
اج)

النتائج ذات الصلة املنبثقة عن موار نالنوا املشار وليه يف الفقرة  16أعالؤ؛

اد)

نتائج تقييم اظصيلة املشار وليه يف الفقرة  17أعالؤ؛

اه) أعمررال رراكة مرراكع للعمررل املنرراخي العرراملي ،ررا يف ذلررو مرروجزات عمليررات
الفح ر التقرراب املوجهررة لواضررعي السياسررات ومولي ررات ا ج رراءات املتعلقررة ابملنرراخ الررع يع رردها
املاازرون الرفيعو املستوى؛
 -19يطل ر ر و ا األمانر ررة أن تعر ررد تقر ررارير عر ررن تقييمر رري اظصر رريلة املشر ررار وليهمر ررا يف
الفقرتط  17و 18أعالؤ؛
 -20حييط علما ابآلاثر املقدرة يف امليزانية لألنشطة الع ستنطلع عا األمانة املشار
وليها يف هذا املقررر ويطلر أن ي رون االضرطالا اب جرراءات املطلوبرة يف هرذا املقررر رهنرا بتروافر
املوارد املالية.
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املرفق األال
أتمرل مؤمتر األطراف ااهليئرت اعفرتي ااهليئرت املن أيف املضرطع ارر ب
إطرررل نرررانمج تمررل اتفرررق ابليررس ألورراأل اعررداليف األاىل ملررؤمتر األطرراف
ا )1
اع رمل نةصفو اجتمرع األطراف ب اتفرق ابليس


املسائل املتعلقة ابملادة  4من اتفار ابريس والفقرات  35-22من املقرر /1م أ21-
اأ)

مزيررد مررن ا ر ررادات املتعلقررة ابجلررزء اخلررا

افري اتفار ابريس*)

ابلتافيررف مررن املقرررر /1م أ21-

اب) وضر ررع جرائ ر ر ووج ر رراءات لتشر ررغيل واسر ررتادام السر ررجل العر ررام املشر ررار ولير رره يف
الفقرة  12من املادة  4من اتفار ابريس اسجل املسامهات احملددة وجنيا) اهيية التنفيذ)
اج)

اهيية التنفيذ)

األجررر الزمنيررة املشرررتكة للمسررامهات احملررددة وجنيررا االفقرررة  10مررن امل ررادة )4

اد) جرائر ر املنت رردى املع رراب بت ررأثري تنفي ررذ ت رردابري التص ررده وبر ررانمج عمل رره وو ائف رره
وج اتفار ابريس اهيية املشورة/هيية التنفيذ)


املسائل املتعلقة ابملادة  6من اتفار ابريس والفقرات  40-36من املقرر /1م أ21-
اأ)

ور ادات بشأن النهج التعاونية االفقرة  2من املادة  )6اهيية املشورة)

اب) قواعد وجرائ ووجراءات اآللية االفقرة  4من املادة  )6اهيية املشورة)
اج)

اهيية املشورة)


ب ررانمج العمررل املنرردرج يف وجررار الررنهج غررري السرروقية االفق ررة  8مررن املررادة )6

املسائل املتعلقة ابملادة  7من اتفار ابريس والفقرات  41و 42و 45من املقرر /1م أ21-
اأ)

ور ادات وضافية ذات صلة ببالغات الت يف افري اتفار ابريس)

اب) وضر ررع جرائ ر ر ووج ر رراءات لتشر ررغيل واسر ررتادام السر ررجل العر ررام املشر ررار ولير رره يف
الفقرة  12من املادة اسجل الت يف) اهيية التنفيذ)

اج) اسررتعراض الرتتيبررات املاسسررية ذات الصررلة ابلت يررف يف وجررار االتفاقيررة اجلنررة
الت يف؛ هيية املشورة/هيية التنفيذ)
اد) منهجيات لتقييم امتياجات الت يف بغيرة مسراعدة البلردان الناميرة األجررا ،
دون ولقاء ع ء ال لزوم له علق عاتقها اجلنة الت يف؛ هيية املشورة/هيية التنفيذ)

__________

ا)1
*

6

سررتتاق يف املوقررع الشررب ي لالتفاقيررة ا جاريررة الررروابط ا ل رتونيررة الررع ديررل وا املررذكرات الررع أعرردها امليسرررون
خالل هذؤ الدورة.
املاتصررات  -فرير اتفررار ابريررس الفرير العامررل املاصر املعرراب ابتفررار ابريررس؛ هييررة التنفيررذ ا ييررة الفرعيررة
للتنفيرذ؛ هييرة املشررورة ا ييرة الفرعيرة للمشررورة؛ جلنرة التمويرل اللجنررة الدائمرة املعنيرة ابلتمويررل؛ جلنرة آليرة وارسررو
اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ.
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اه) جرائ ر لالع ررتا له ررود الت ي ررف ال ررع تب ررذ ا البل رردان األج ررا النامي ررة وج ر
الفقرة  3من املادة  7اجلنة الت يف/فري اخلرباء املعاب أبقل البلدان منوا؛ هيية املشورة/هيية التنفيذ)

او) منهجي ررات لتيس ررري مش ررد ال رردعم م ررن أج ررل الت ي ررف يف البل رردان النامي ررة اجلن ررة
الت يف/فري اخلرباء املعاب أبقل البلدان منوا ،ابلتعاون مع جلنة التمويل؛ هيية املشورة/هيية التنفيذ)
از) منهجيررات اسررتعراض مرردى كفايررة وفعاليررة الت يررف والرردعم املشررار وليهمررا يف
الفقرة 14اج) من املادة  7اجلنة الت يف/فري اخلرباء املعاب أبقل البلدان منوا ،ابلتعراون مرع جلنرة

التمويل؛ هيية املشورة/هيية التنفيذ)


املسائل املتعلقة ابملادة  8من اتفار ابريس والفقرات  51-47من املقرر /1م أ21-
اأ)

آلية وارسو)


آلية وارسو الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبطة بترأثريات تغرري املنراخ اجلنرة

املسائل املتعلقة ابملادة  9من اتفار ابريس والفقرات  64-52من املقرر /1م أ21-

جرائر مسرراابت املروارد املاليررة املقدمررة واملعبررأة عررن جرير ترردخالت عامررة وفقررا
اأ)
للفقرة  7من املادة  9اهيية املشورة)
اب)

عمليررة دديررد املعلومررات الررع يتعررط علررق األجررا تقرردرها وفقررا للفقرررة  5مررن

اج)

صندور الت يف افري اتفار ابريس)

املادة  9اماتر األجرا )




املسائل املتعلقة ابملادة  10من اتفار ابريس والفقرات  70-66من املقرر /1م أ21-
اأ)

نطار وجرائ التقييم الدوره آللية الت نولوجيا اهيية التنفيذ)

اب)

وجار الت نولوجيا وج الفقرة  4من املادة  10من اتفار ابريس اهيية املشورة)

املسائل املتعلقة ابملادة  11من اتفار ابريس والفقرة  81من املقرر /1م أ21-

الرتتيبر ررات املاسسر ررية املتعلقر ررة ببنر رراء القر رردرات مر ررن أجر ررل دعر ررم اتفر ررار ابرير ررس
اأ)
االفقرة  5من املادة  )11اماتر األجرا )


املسائل املتعلقة ابملادة  12من اتفار ابريس والفقرتط  82و 83من املقرر /1م أ21-
النهرروض بتنفيررذ أعمررال التثقيررف والترردري وتوعيررة اجلمهررور ومشرراركته ووصروله

اأ)
وا املعلومات اهيية التنفيذ)


املسائل املتعلقة ابملادة  13من اتفار ابريس والفقرات  98-84من املقرر /1م أ21-

الطرائ ر ر ر وا ج ر ر رراءات واملب ر رراد التوجيهي ر ررة اخلاص ر ررة ةج ر ررار الش ر ررفافية املع ر ر رهزز
اأ)
لإلجراءات والدعم افري اتفار ابريس)


املسائل املتعلقة ابملادة  14من اتفار ابريس والفقرات  101-99من املقرر /1م أ21-
اأ)

GE.18-01342
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املسائل املتعلقة ابملادة  15من اتفار ابريس والفقرتط  102و 103من املقرر /1م أ21-
الطرائ ر وا ج رراءات الالزمررة لفعاليررة سررري عمررل اللجنررة املعنيررة بتيسررري التنفيررذ

اأ)
وتعزيز االمتثال افري اتفار ابريس)


املسائل ا ضافية املم نة ذات الصلة بتنفيذ اتفار ابريس افري اتفار ابريس)

ا )2

__________

ا)2

8

أعربت األجرا عن آراء خمتلفة بشأن وم انية وضرافة مسرائل أخررى وا بررانمج عمرل اتفرار ابريرس ،لتناو را يف
الردورة األوا ملرراتر األجررا العامررل بوصرفه اجتمرراا األجررا  ،را يشررمل املسرائل الررع تنراقع يف وجررار البنررد 8
من جدول أعمال الفري العامل املاص املعاب ابتفار ابريس.
GE.18-01342
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Annex II*
[English only]

Informal note by the Presidencies of COP 22 and COP 23
17 November 2017

Talanoa dialogue
Approach
The Presidencies of COP 22 and COP 23 conducted extensive consultations on the Talanoa
dialogue throughout 2017, which continued during the twenty-third session of the COP.
This informal note has been prepared by the Presidencies of COP 22 and COP 23 on this
basis.

Mandate
The COP by its decision 1/CP.21, paragraph 20, decided to “convene a facilitative dialogue
among Parties in 2018 to take stock of the collective efforts of Parties in relation to
progress towards the long-term goal referred to in Article 4, paragraph 1, of the Agreement
and to inform the preparation of nationally determined contributions pursuant to Article 4,
paragraph 8, of the Agreement”.

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

The dialogue should be constructive, facilitative and solutions oriented;

−

The dialogue should not lead to discussions of a confrontational nature in which
individual Parties or groups of Parties are singled out;

−

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

Talanoa is a traditional approach used in Fiji and the Pacific to engage in
an inclusive, participatory and transparent dialogue;

o

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

o

During the process, participants advance their knowledge through
common understanding;

o

It creates a platform of dialogue, which results in better decision-making
for the collective good;

o

By focusing on the benefits of collective action, this process will inform
decision-making and move the global climate agenda forward;

−

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

−

The dialogue will be structured around three general topics:
o

Where are we?

o

Where do we want to go?

o

How do we get there?

__________
*

9

Reproduced as received from the Presidents of the twenty-second and twenty-third sessions of the
Conference of the Parties.
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−

The dialogue will be conducted in a manner that promotes enhanced ambition.
The dialogue will consider, as one of its elements, the efforts of Parties on action
and support, as appropriate, in the pre-2020 period;

−

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

−

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

−

The Presidencies of COP 23 and COP 24 will jointly lead both phases of the
dialogue and co-chair the political phase at COP 24;

−

A dedicated space will be provided in the dialogue, both during the preparatory
and the political phase to facilitate the understanding of the implications of the
Special Report by the Intergovernmental Panel on Climate Change on Global
Warming of 1.5°C;

−

As regards inputs to the dialogue:

−

GE.18-01342

o

The Special Report by the IPCC on global warming of 1.5°C requested
by the COP will inform the dialogue;

o

Parties, stakeholders and expert institutions are encouraged to prepare
analytical and policy relevant inputs to inform the dialogue and submit
these and other proposed inputs, including those from intergovernmental
organisations and UNFCCC bodies, by 2 April 2018 for discussions in
conjunction with the May session, and by 29 October 2018 for
discussions in conjunction with COP 24;

o

The Presidencies of COP 23 and COP 24 will also provide inputs to
inform the dialogue;

o

An online platform will facilitate access to all inputs to the dialogue,
which will be overseen by the Presidencies of COP 23 and COP 24;

o

The secretariat will be requested to prepare relevant inputs and to develop
and manage the online platform under the guidance of the Presidencies of
COP 23 and COP 24;

The preparatory phase will seek to build a strong evidence-based foundation for
the political phase:
o

The preparatory phase will start after the dialogue is launched at COP 23,
in January 2018, and will end at COP 24;

o

Parties and non-Party stakeholders are invited to cooperate in convening
local, national, regional or global events in support of the dialogue and to
prepare and make available relevant inputs;

o

The May discussions will be used to explore the three central topics
informed by inputs by various actors and institutions, including from the
Technical Examination Process and Global Climate Action, with the
support of the high-level champions;

o

Summaries from all discussions will be prepared under the authority of
the Presidencies of COP 23 and COP 24;

o

The information and insights gained during the preparatory phase will be
synthesised by the Presidencies of COP 23 and COP 24 to provide a
foundation for the political phase;

10
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Figure 1 - Preparatory phase

−

11

The political phase will bring high-level representatives of Parties together to take
stock of the collective efforts of Parties in relation to progress towards the longterm goal referred to in Article 4, paragraph 1, of the Agreement and to inform the
preparation of nationally determined contributions pursuant to Article 4,
paragraph 8, of the Agreement:
o

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

o

This phase will build on the preparatory phase and focus on the
objectives of the dialogue;

o

Political discussions will include roundtables to ensure focussed and
interactive discussions among Ministers;

o

At the closing meeting of the dialogue, the Presidencies of COP 23 and
COP 24 will provide a summary of key messages from the roundtables;

GE.18-01342
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Figure 2 - Political phase

−

It will be important to send clear forward looking signals to ensure that the
outcome of the dialogue is greater confidence, courage and enhanced ambition;

−

The outcome of the dialogue is expected to capture the political momentum, and
help Parties to inform the preparation of nationally determined contributions;

−

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

14 اجللسة العامة
2017 نوفمرب/ تشرين الثاين18
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املقرل /٢م أ٢3-
منرب اجملتم رت احملعي ااع ةب األصعي
ون ماتر األجرا ،
وذ يشري وا وعالن األمم املتحدة بشأن مقور الشرعوب األصرلية ،واملقررر /1م أ،21-
واتفار ابريس،
ووذ يسلم أبنه ينبغي لألجررا  ،عنرد اذراذ ا جرراءات الراميرة وا التصرده لتغرري املنراخ،
أن درتم وتعزز وتراعي ما يقرع علرق كرل منهرا مرن التزامرات فيمرا يتعلر تقرور الشرعوب األصرلية
واجملتمعات احمللية،
ووذ يشردمد علررق دور اجملتمعرات احملليررة والشرعوب األصررلية يف دقير األهرردا والغرراايت
احملددة يف االتفاقية واتفرار ابريرس وخطرة التنميرة املسرتدامة لعرام  ،2030ويسرلم بقابليتهرا للترأثر
بتغري املناخ،
ووذ يعي ررد التأكي ررد علر ررق ضر رررورة تعزير ررز معر ررار اجملتمعر ررات احمللير ررة والشر ررعوب األصر ررلية
وت نولوجياهتا وممارسراهتا وجهودهرا فيمرا يتعلر ابلتصرده لتغرري املنراخ والتعامرل معره ،وعلرق أمهيرة
املنشأ لتبادل التجارب واملمارسرات الفنرلق بشرأن التافيرف مرن آاثر تغرري املنراخ والت يرف
املنرب َ
معها علق حنو امل ومت امل،
 -1يالمررظ مررع التقرردير املعلومررات املقدمررة مررن األج ررا ا )1ومن مررات الشررعوب
األص ررلية واملن م ررات األخ رررى ذات الص ررلةا )2بش ررأن مقاص ررد ومن ررمون وهي ررل من رررب اجملتمع ررات
احمللية والشعوب األصلية ااملشار وليه فيما يلي ابملنرب)؛
 -2يق رررم بتب ررادل اآلراء املثم ررر ال ررذه ج رررى خ ررالل اظ ر روار املفت رروق ب ررط أص ررحاب
املصلحة املتعرددين الرذه دعرا وليره رئريس ا ييرة الفرعيرة للمشرورة العلميرة والت نولوجيرة وا ررتك يف
ودارترره ممثررل ملن مررات الشررعوب األصررلية وعقررد يررومي  16و 17أاير/مررايو  2017خررالل الرردورة
السادسة واألربعط للهيية الفرعية للمشورة العلمية والت نولوجيةا)3؛
 -3يالمررظ مررع التقرردير الرردعم الررذه قدمترره بلجي ررا ونيوزيلنرردا مررن أجررل مشرراركة
ممثلررط ملن مررات الش ررعوب األصررلية يف اظ روار بررط أص ررحاب املصررلحة املتع ررددين املشررار ولي رره يف
الفقرة  2أعالؤ؛
 -4يرمم ابلتقرير املتعل قرتمات تفعيل املنررب اسرتنادا وا اظروار املفتروق برط أصرحاب
املصلحة املتعددين املشار وليه يف الفقرة  2أعالؤ ووا ا سهامات املقدمة يف هذا الصددا)4؛
__________

ا)1

متاق يف

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

ا)2
ا)3
ا)4
GE.18-01342
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 -5يق رررمر أن تتمث ررل األه رردا العامر رة للمن رررب يف تعزي ررز مع ررار اجملتمع ررات احمللي ررة
والشعوب األصلية وت نولوجياهتا وممارساهتا وجهودها فيما يتعلر ابلتصرده لتغرري املنراخ والتعامرل
معره ،لتيسرري تبرادل التجرارب واملمارسرات الفنررلق والردروس املسرتفادة بشرأن التافيرف مررن آاثر
تغري املناخ والت يف معها علق حنو امل ومت امل ،ولتعزيز مشاركة اجملتمعرات احملليرة والشرعوب
األصلية يف عملية اتفاقية األمم املتحدة ا جارية؛
-6

يقرمر أينا أن ينطلع املنرب ابملهام التالية

املعار ينبغي للمنررب تشرجيع تبرادل اخلرربات واملمارسرات الفنرلق الراميرة وا
اأ)
تطبي وتعزيرز واايرة ومفرظ املعرار التقليديرة ومعرار الشرعوب األصرلية ون رم املعرار احملليرة،
فنررال عررن ت نولوجيررات اجملتمعررات احملليررة والشررعوب األصررلية وممارسرراهتا وجهودهررا فيمررا يتعل ر
ابلتصده لتغري املناخ والتعامرل معره ،مرع مراعراة املوافقرة اظررة واملسربقة واملسرتنرية ألصرحاب تلرو
املعار واالبت ارات واملمارسات؛
اب) القرردرة علررق املشرراركة ينبغرري للمنرررب بنرراء قرردرة الشررعوب األصررلية واجملتمعررات
احمللية لتم ينها من املشاركة يف عملية اتفاقيرة األمرم املتحردة ا جاريرة وبنراء قردرة األجررا وابقري
أصررحاب املصررلحة املعنيررط علررق التعرراون مررع املنرررب واجملتمعررات احملليررة والشررعوب األصررلية ،ررا يف
ذلو يف سيار تنفيذ اتفار ابريس وغريؤ من العمليات املتصلة بتغري املناخ؛
اج) السياسررات وا جرراءات املتعلقررة بتغررري املنرراخ ينبغرري للمنرررب تيسررري ودمرراج ن ررم
املعررار واملمارسررات واالبت ررارات املتنوعررة يف تصررميم ا ج رراءات وال رربامج والسياس رات الدوليررة
والوجنية وتنفيذها علرق حنرو حيررتم ويع مرزز مقرور اجملتمعرات احملليرة والشرعوب األصرلية ومصراظها.
وينبغرري لرره تيسررري اضررطالا الشررعوب األصررلية واجملتمعررات احملليررة الررع ر نهرا أن تسررهم يف دقير
املسامهات احمل مددة وجنيا لألجرا املعنية بعمل مناخي أقوى وأكثر جموما؛
 -7يقرمر كذلو مواصلة العمل حنو تفعيل املنرب تفعيال كامال؛
 -8يوصري أبن تراعرري العمليررات املن هفررذة يف وجررار املنرررب ،ررا يف ذلررو تفعيلرره ،أمررورا
تش ررمل مص رراا وآراء اجملتمع ررات احمللي ررة والش ررعوب األص ررلية ،وك ررذا املب رراد التالي ررة املقرتم ررة م ررن
من مررات الشررعوب األصررلية دقير املشرراركة ال املررة والفعالررة للشررعوب األصررلية؛ واملسرراواة بررط
مركررز الشررعوب األصررلية واألج ررا  ،ررا يف ذلررو فيمررا يتعل ر أبدوار القيررادة؛ واختيررار الش ررعوب
األصررلية ملمثليهررا بنفسررها ووفقررا جراءاهتررا هرري؛ ودصرريل التمويررل ال ررايف مررن األمانررة والتربعررات
لتفعيل املهام املشار وليها يف الفقرة  6أعالؤ؛
 -9يق رررمر أن ي ررون أول نش رراع ين ررطلع ب رره املن رررب تن رريم ملق ررة عم ررل ألص ررحاب
املصررلحة املتعررددين تتنرراول تنفيررذ املهررام املشررار وليهررا يف الفقرررة  6أعررالؤ ويشرررتك يف ودارهتررا رئرريس
ا يي ررة الفرعي ررة للمش ررورة العلمي ررة والت نولوجي ررة وممث ررل للمجتمع ررات احمللي ررة ومن م ررات الش ررعوب
األصلية ،علق أن يساهم كل منهما علق قدم املساواة يف تصميم ملقة العمل؛
 -10يطل ر وا ا يي ررة الفرعي ررة للمش ررورة العلمي ررة والت نولوجي ررة أن تن ررر ،يف دورهت ررا
الثامنة واألربعط انيسان/أبريل  -أاير/مايو  ،)2018يف مواصلة تفعيل املنرب ،ا يف ذلو ونشاء
فرير عامررل تيسررريه ،لررن ت ررون لرره صررفة هييررة تفاوضررية وج ر االتفاقيررة ،ودديررد جرائر وضررع
خطررة عمرل لتنفيررذ املهررام املشررار وليهررا يف الفقرررة  6أعررالؤ تنفيررذا كررامال ،مررع ضررمان تثيررل متروازن
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للمجتمعر ررات احمللير ررة والشر ررعوب األصر ررلية واألج ر ررا  ،ويف اختتر ررام مر ررداوالهتا مر ررن خر ررالل تقر رردَ
توصيات وا ماتر األجرا يف دورته الرابعة والعشرين اكانون األول/ديسمرب )2018؛
 -11حييط علما ابآلاثر املقدرة املرتتبة يف امليزانية علق تنفيذ األنشطة الع ستنرطلع
عا األمانة واملشار وليها يف الفقرة  9أعالؤ؛
 -12يطل أن تتاذ ا جراءات الع عهد عا وا األمانرة يف هرذا املقررر رهنرا بتروافر
املوارد املالية.

اجللسة العامة 12
 17تشرين الثاين/نوفمرب 2017
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املقرل /3م أ٢3-
اض خط تمل جنسرني
ون ماتر األجرا ،
وذ يش ر ر ر ر ررري وا مقرراتر ر ر ر ر رره /36م أ ،7-و/1م أ ،16-و/23م أ ،18-و/18م أ،20-
و/1م أ ،21-و/21م أ ،22-ووا اتفار ابريس،
ووذ ياكد من جديد قرار اجلمعية العامة بشأن خطة التنمية املستدامة لعام ،2030
ووذ يالمظ أن السياسات املناخية املراعية لالعتبارات اجلنسرانية ال ترزال تاجرة وا مزيرد مرن
التعزيررز يف يررع األنشررطة املتعلقررة ابلت يررف والتافيررف وأسررالي التنفيررذ ذات الصررلة االتمويررل وتطروير
الت نولوجيا ونقلها وبناء القدرات) ،وكذلو بعملية صنع القرار املتعلقة بتنفيذ السياسات املناخيةا،)1
ووذ يالمظ أينا أنه ،رغم التقدم الذه أمرزته األجرا يف تنفيذ املقررات املشرار وليهرا
أعررالؤ ،فررةن اررة ماجررة وا تثيررل املررأة يف يررع جوانر عمليررة االتفاقيررة ،وضرررورة تعمرريم املن ررور
اجلنساين عن جري يرع املقاصرد واألهردا ذات الصرلة الرع تنطروه عليهرا األنشرطة املنفرذة يف
وجار االتفاقية ،كمسامهة هامة يف زايدة فعاليتها،
ووذ يقررر مررع التقرردير أبمهيررة دور ب ررانمج عمررل ليمررا املوسررع بشررأن املسررائل اجلنسررانية يف
ودم رراج االعتب ررارات اجلنس ررانية يف عم ررل األجر ررا واألمان ررة املتعلر ر بتنفي ررذ االتفاقي ررة ،ودور خط ررة
العمل اجلنسانية االواردة يف املرف ) يف دعرم تنفيرذ القررارات والروالايت املتعلقرة ابملسرائل اجلنسرانية
يف وجار عملية االتفاقية،
ووذ يشررري وا املقرررر /21م أ ،22-الفقرررة  ،27الررذه يطل ر وا ا ييررة الفرعيررة للتنفيررذ أن
تنع خطة عمل للمسائل اجلنسانية من أجل دعم تنفيذ املقررات والوالايت املتعلقرة ابلشرأن اجلنسراين
يف وج ررار عملي ررة االتفاقي ررة ،مي ررث ر ررن أن تش ررمل اجمل رراالت ذات األولوي ررة ،واألنش ررطة واملا ر ررات
الرئيسررية ،واجلررداول الزمنيررة للتنفيررذ ،والعناصررر الفاعلررة املسرراولة والرئيسرية ،واالمتياجررات ا ر ررادية مررن
املوارد ل ل نشاع؛ وأن تنع عمليتها اخلاصة ابالستعراض والرصد زيد من التفصيل،
ووذ يشري أينا وا أنه ينبغي لألجرا  ،عند اذاذ ا جراءات الراميرة وا التصرده لتغرري
املناخ ،أن درتم وتعزز وتراعي ما يقع علق كل منها من التزامات متعلقرة تقرور ا نسران ،فنرال
عن املساواة بط اجلنسط،
ووذ ينع يف اعتبارؤ ضرورة دقي التحول العرادل للقروى العاملرة عنرد تنفيرذ خطرة عمرل
املسائل اجلنسانية،
 -1يعتمررد خطررة العمررل اجلنسررانية ال رواردة يف املرف ر  ،يف وجررار ب ررانمج عمررل ليم ررا
بشأن املسائل اجلنسانية؛

__________

ا)1
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 -2يرردعو األج ررا  ،وأعنرراء ا ييررات املنشررأة ،ومن مررات األمررم املتحرردة ،وامل رراقبط
وغريهم من أصحاب املصلحة وا املشاركة واالخنراع يف تنفيذ خطة العمل اجلنسانية عرد املنري
قدما حنو دقي هد تعميم مراعاة املن ور اجلنساين يف يع عناصر ا جراءات املتعلقة ابملناخ؛
-3

يرم ابلورقة التقنية الع أعدهتا األمانة عن دقي هد التوازن بط اجلنسطا)2؛

 -4يالم ررظ ع رردم وم رراز تق رردم م ررن قب ررل الوف ررود وا يي ررات املنش ررأة لتحقي ر ه ررد
التوازن بط اجلنسط؛
 -5يطلر ر وا األمان ررة وع ررداد تقري ررر تر روليفي ع ررن تنفي ررذ خط ررة العم ررل اجلنس ررانية،
لعرضه علق ا يية الفرعية للتنفيرذ يف دورهترا املقررر عقردها يف تشررين الثراين/نوفمرب  ،2019حيردد
جمرراالت التقرردم ،وجمرراالت التحسررط والعمررل املطلرروب االضررطالا برره يف خطررط العمررل الالمقررة،
بغي ررة وض ررع توص رريات لين ررر فيه ررا م رراتر األج ررا يف دورت رره اخلامس ررة والعش ررين اتش ررين الث رراين/
نوفمرب  )2019يف سيار االستعراض املشار وليه يف الفقرة  7أدانؤ؛
 -6يقرررر أن ت ررون مواضرريع ملقررات العمررل السررنوية املعقررودة أثنرراء الرردورات واملقرررر
تن يمه ر ررا ابلتر ر رزامن م ر ررع دورت ا ييت ر ررط الف ر رررعيتط يف الف ر رررتة األوا النعق ر رراد دورات ع ر ررامي 2018
و2019ا )3مستندة وا ا سهامات املشار وليها يف النشاع هاء 1-من جمال األولوية "هاء" خلطة
العمل اجلنسانية اان ر اجلدول  ،)5ووا التأثريات القصرية والطويلة األجرل خلطرة العمرل اجلنسرانية،
ور نها أن تسرت د أينا ابلتقرير التوليفي املشار وليه يف الفقرة  5أعالؤ ،علق التوايل؛
 -7يق رررر أين ررا أن يس ررتعرض ،يف دورت رره اخلامس ررة والعشر ررين ،تنفي ررذ خط ررة العم ررل
اجلنسرانية يف سريار اسررتعراض بررانمج عمرل ليمررا بشرأن املسرائل اجلنسررانيةا ،)4مرن أجرل الن رر يف
اخلطوات املقبلة ،ا يف ذلو تقييم اآلاثر املرتتبة علق خطة العمل اجلنسانية؛
 -8ي ر رردعو األجر ر ررا واملن م ر ررات ذات الص ر ررلة وا املش ر رراركة واالخنر ر رراع يف تنفي ر ررذ
األنشررطة املتصررلة ابملسررائل اجلنسررانية يف وجررار خطررة العمررل اجلنسررانية ،ررا يف ذلررو تعزيررز قرردرات
مراكز تنسي الشاون اجلنسانية التابعة لألمانة؛
 -9حييط علما ابآلاثر املقدرة املرتتبة يف امليزانية علق تنفيذ األنشطة الع ستنرطلع
عا األمانة واملشار وليها يف الفقرات  1و 5و 6أعالؤ؛
 -10يطل أن تتاذ ا جراءات الع عهد عا وا األمانرة يف هرذا املقررر رهنرا بتروافر
املوارد املالية.

__________
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املرفق
خط تمل املسرئل اجلنسرني
 -1جل ر وا ا ييررة الفرعيررة للتنفيررذ ،يف املقرررر /21م أ ،22-الفقرررة  ،27أن تنررع خطررة
عمل املسائل اجلنسانية دعما لتنفيذ املقررات والوالايت املتعلقة ابلشأن اجلنسراين يف وجرار عمليرة
االتفاقية ،علق أن تشمل اجملاالت ذات األولوية ،واألنشطة واملا رات الرئيسية ،واجلداول الزمنية
للتنفيررذ ،والعناصررر الفاعلررة املسرراولة والرئيسررية ،واالمتياجررات ا ر ررادية مررن املرروارد ل ررل نشرراع،
وأن تقدم معلومات مفصلة عن عمليات استعراضها ورصدها.
 -2وخطة عمل املسرائل اجلنسرانية ،الرع وضرعت يف وجرار بررانمج عمرل ليمرا بشرأن املسرائل
اجلنسررانية ،ترمرري وا النهرروض شرراركة املررأة بصررورة كاملررة ومتسرراوية وهادفررة ،وتعزيررز السياسررات
املناخية املراعية لالعتبارات اجلنسانية وتعميم مراعاة املن ور اجلنساين يف تنفيذ االتفاقية ويف عمرل
األجرا واألمانة ،وكياانت األمم املتحدة و يع أصحاب املصلحة علق يع املستوايت.
 -3وتتطلر ر السياس ررات املناخي ررة املراعي ررة لالعتب ررارات اجلنس ررانية مزي رردا م ررن التعزي ررز جلمي ررع
األنشطة املتعلقة ابلت يف والتافيف وأسالي التنفيذ ذات الصلة االتمويل ،وتطوير الت نولوجيا
ونقله ررا ،وبن رراء الق رردرات) ،فن ررال ع ررن عملي ررة ص ررنع القر ررار املتعلق ررة بتنفي ررذ السياس ررات املناخي ررة.
وتعرررت خطررة عمررل املسررائل اجلنسررانية ابظاجررة وا تثيررل املررأة يف يررع جوانر عمليررة االتفاقيررة
ا جاريررة ،ووا تعمرريم مراعرراة املن ررور اجلنسرراين يف يررع أهرردا وغرراايت األنشررطة ذات الصررلة
ابالتفاقية بوصفها مسامهة هامة يف زايدة فعاليتها.
 -4وتعرت خطة العمل اجلنسانية أبن ا جراءات املتعلقرة ابملسرائل اجلنسرانية تشرهد تقردما
يف يررع جمرراالت االتفاقيررة وفيمررا يتعل ر ابتفررار ابريررس .وكانررت العديررد مررن أنشررطة خطررة عمررل
املسررائل اجلنسررانية موضرروا وجرراءات تتاررذها خمتلررف املن مررات ذات الصررلة ،وسرت ل تاجرة وا
وجراءات وضافية تتجاوز ا جار الزماب للاطة.
 -5وتتفرراوت أنشررطة خطررة عمررل املسررائل اجلنسررانية مررن ميررث القابليررة للقيرراس ،علمررا أن
األجرا بلغت مرامل متفاوتة من ميث التقدم احملرز بشرأن هرذؤ اخلطرة .وقرد تتفراوت أولروايت
بعض ا جراءات وفقا لطبيعة ونطرار السياسرات املناخيرة الرع جيرره تنفيرذها وقردرات األجررا .
وتسلم خطة عمل املسائل اجلنسانية أبن ا جراءات املناخية املتاذة وج االتفاقية هي عمليرة
تقودها األجرا .

اجملرالت ذات األاعةي
 -6األجررا واألمانررة واملن مررات املعنيررة مرردعوة وا االضررطالا ابألنشررطة ال رواردة يف خطررة
عمررل املسررائل اجلنسررانية ،مس ر االقتنرراء .ودرردد اخلطررة ةسررة جمرراالت ذات أولويررة لألنش رطة
الع من أ ا دفع دقي أهدافها.
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أعف -ننرء اعقدلات اتقرسم امل رلف ااالتصرل
 -7ترمرري خطررة عمررل املسررائل اجلنسررانية وا تعزيررز فهررم اجلهررات صررامبة املصررلحة وخربهتررا
الفني ررة بش ررأن ا دم رراج املنهج رري لالعتب ررارات اجلنس ررانية وتطبير ر ه ررذا الفهر رم واخل ررربة يف اجمل رراالت
املواضيعية يف وجار االتفاقية واتفار ابريس ويف السياسات والربامج واملشاريع علق أرض الواقع.
ابء-

اعتةاز نني اجلنسني ام رلك املرأيف ااضطالتهر ندال قيرثي

 -8ترم رري خطر ررة عم ررل املسر ررائل اجلنسر ررانية وا دقي ر ر ودعر ررم مشر رراركة امل ر ررأة بصر ررورة كاملر ررة
ومتساوية وجمدية يف عملية االتفاقية ا جارية.
جيم -االتسرق
 -9ترم رري خط ررة عم ررل املس ررائل اجلنس ررانية وا تعزي ررز ودم رراج االعتب ررارات اجلنس ررانية يف عم ررل
هييات االتفاقية واألمانة العامة وغريها من كياانت األمرم املتحردة وأصرحاب املصرلحة ،مرن أجرل
التنفيذ املتس للوالايت واألنشطة املتعلقة ابملسائل اجلنسانية.
ثال -اعتنفيذ املراتي عالتتبرلات اجلنسرني ااسرئل اعتنفيذ
 -10هتد خطة عمل املسائل اجلنسانية وا ضمان امرتام وتعزيز ومراعاة املساواة اجلنسانية
وت ط املرأة يف تنفيذ االتفاقية واتفار ابريس.
هرء-

اعرصد ااإلنالغ

 -11ترم رري خط ررة عم ررل املس ررائل اجلنس ررانية وا دس ررط التتب ررع فيم ررا يتص ررل بتنفي ررذ ال رروالايت
املتعلقة ابملسائل اجلنسانية ووعداد التقارير بشأ ا يف وجار االتفاقية.
اجلدول 1
اجملرل ذا األاعةي أعف :ننرء اعقدلات اتقرسم امل رلف ااالتصرل
النشاع

ألف1-
العمل من خالل استادام آليات مرن قبيرل ملقرات العمرل ،واملسراعدة
التقنية ،وما وا ذلو ،علق تعزيز قدرات األجررا وأصرحاب املصرلحة
علق وضع سياسات مراعية لالعتبارات اجلنسانية وخطط وبرامج بشأن
الت يف والتافيف وبناء القدرات والت نولوجيا والتمويل
ألف2-
تقدَ ورقة عن ا دماج املنهجي للتثقيرف املراعري لالعتبرارات اجلنسرانية
والتشرراركي ،والترردري  ،والتوعيررة العامررة ووصررول اجلمهررور وا املعلومررات
علق املستويط الروجاب واحمللري يف يرع أنشرطة التافيرف والت يرف الرع
تنفرذ يف وجرار االتفاقيررة واتفرار ابريررس ،ويشرمل ذلررو تنفيرذ املسررامهات
احملددة وجنيا وصياغة اسرتاتيجيات ومنائية جويلة األجرل ت رون خفينرة
انبعااثت غازات الدفيية ،ودعوة األجرا وا وجراء موار ،يف وجار بند
جرردول أعمررال ا ييررة الفرعيررة للتنفيررذ املتعلر ابلعمررل مررن أجررل التم ررط
املنراخي ،بشرأن كيفيررة قيرام األجررا واملن مرات املعتمرردة بصرفة مراقر
بتعزيز ا دماج املنهجي لالعتبارات اجلنسانية يف القنااي املذكورة أعالؤ
GE.18-01342

اجلهات الفاعلة املساولة

ا جار
الزماب

النواتج

األجررا وكيرراانت األمررم
املتحردة واملن مررات ذات
الصلة

2018

سياس ر ر ر ررات مناخي ر ر ر ررة
وخط ر ر ر ر ر ر ررط وبر ر ر ر ر ر ر ررامج
مراعي ر ر ررة لالعتب ر ر ررارات
اجلنسانية

األجر ر ر ر ر ررا واملن م ر ر ر ر ررات
املعتم رردة بص ررفة مراقر ر ،
وجهررات تنسرري الشرراون
اجلنسانية التابعة لألمانة،
وجلنة ابريس املعنيرة ببنراء
القدرات

2018

الورقة واظوار
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اجلدول 2
اجملرل ذا األاعةي ابء :اعتةاز نني اجلنسني ام رلك املرأيف ااضطالتهر ندال قيرثي
اجلهات الفاعلة املساولة

النشاع

ا جار الزماب

األجررا واألمانررة واملن مررات 2019-2018
املعتمدة بصفة مراق

ابء1-
ترروفري األمروال املاصصررة للسررفر كوسرريلة لرردعم مشرراركة املررأة
يف الوف ر ررود الوجني ر ررة املش ر رراركة يف دورات االتفاقي ر ررة ا جاري ر ررة،
ر ررا يف ذل ر ررو عل ر ررق مس ر ررتوى القاع ر رردة الش ر ررعبية ،والش ر ررعوب
األصلية واجملتمعات احمللية يف البلدان النامية وأقل البلدان منوا
والدول اجلزرية الصغرية النامية
2019-2018
األمانة
ابء2-
تنمط ا عارات الرع ترسرل وا األجررا بصرورة منت مرة،
عند جل تر يح أعناء للهييات التابعة لالتفاقية ا جارية،
آخر تقرير عن الرتكيبة اجلنسانية للهيية املعنية
األجر ر ر ر ر ررا وكي ر ر ر ر رراانت األم ر ر ر ر ررم
ابء3-
تن يم ووجراء التدري يف جمال بناء القدرات املتعلقة ابلقيادة املتحدة واملن مات ذات الصلة
والتفر ر رراوض والتيسر ر ررري والرائسر ر ررة يف سر ر رريار عملير ر ررة االتفاقير ر ررة
ا جاريررة ،ابالق ررتان مررع اجلهررود املبذولررة علررق نطررار من ومررة
األمم املتحدة من أجل املرأة
األجر ر ر ر ر ررا وكي ر ر ر ر رراانت األم ر ر ر ر ررم
ابء4-
التعرراون علررق تشررجيع وتيسررري وتطرروير وتنفيررذ بررامج التثقيرف املتحدة واملن مات ذات الصلة
والترردري الن اميررة وغررري الن اميررة الررع تركررز علررق تغررري املنرراخ
عل ررق ي ررع املس ررتوايت ،واس ررتهدا النس رراء والش ررباب علر رق
وجر رره اخلصر ررو علر ررق الصر ررعيد الر رروجاب وا قليمر رري واحمللر رري،
ا يشمل تبادل أو انتداب املو فط لتدري اخلرباء

النواتج

توفري األموال

معلومررات مسررت ملة
بش ر ررأن الت ر ر روازن ب ر ررط
اجلنسررط عنررد تقرردَ
الرت يحات للهييات
توفري التدري

برامج التدري

اجلدول 3
اجملرل ذا األاعةي جيم :االتسرق
النشاع

اجلهات الفاعلة املساولة

ا جار الزماب

جيم1-
أجررره خررالل الرردورة الثامنررة واألربعررط للهييررة الفرعيررة للتنفيررذ
م روار مفترروق لألج ررا وامل رراقبط مررع ر سرراء ا ييررات املنشررأة
وج ر االتفاقي ررة ملناقش ررة نت ررائج الورق ررة التقني ررة بش ررأن نق رراع
التدخل املطلوبة يف املقرر /21م أ ،22-الفقرة  ،13وتقردَ
أه توصيات مم نة
فري ر الش رراون اجلنس ررانية الت ررابع
جيم2-
ترروفري الترردري علررق بنرراء القرردرات لر سرراء وأعنرراء ا ييررات لألمانرة وكيرراانت األمرم املتحرردة
املنشأة وج االتفاقية واألفرقة التقنية التابعرة لألمانرة بشرأن وغريهررا مررن أصررحاب املصررلحة
كيفية ودماج االعتبارات اجلنسانية يف جماالت عمل كل منها واملن مات ذات الصلة
وكيفية دقي هد التوازن بط اجلنسط

الر ر ر رردورة الثامنر ر ر ررة
واألربعون للهييرة
الفرعية للتنفيذ

كير ر ر ر ر ر رراانت األمر ر ر ر ر ر ررم املتحر ر ر ر ر ر رردة
جيم3-
تبررادل املعلومررات عررن اجلهررود املبذولررة لرردعم تنفيررذ األنشررطة واملن مات األخرى ذات الصلة
الرامير ررة وا تعزير ررز أوجر رره الت ر ر زر مر ررع كير رراانت األمر ررم املتحر رردة
والعمليات األخرى ،مع ويالء اهتمام خا وا خطة التنمية
املستدامة لعام 2030

أثن ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراء دورات
ماتر األجرا

20

األمانة

النواتج

اظوار

ر س ر ر ر ر رراء وأعن ر ر ر ر رراء
ا يي ر ر ر ر ررات املنش ر ر ر ر ررأة
وج ر ر ر ر االتفاقير ر ر ررة
لدعم ودماج املن ور
اجلنساين يف عملها
توفري بناء القدرات
تعزيز اجلهود
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اجلدول 4
اجملرل ذا األاعةي ثال :اعتنفيذ املراتي عالتتبرلات اجلنسرني ااسرئل اعتنفيذ
النشاع

دال1-
دع رروة اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة ابلتموي ررل وا استن ررافة م رروار
بشأن تنفيذ التزامها ةدماج االعتبارات اجلنسرانية يف عملهرا،
مررع التشررديد علررق أمهيررة الوصررول وا التمويررل بصررورة مراعيررة
لالعتبارات اجلنسانية لتنفيذ ا جراءات املتعلقة ابملناخ
دال2-
ابلتع رراون م ررع بر ررانمج األم ررم املتح رردة للبيي ررة واجلامع ررة التقني ررة
الدامنركي ررة ومرك ررز و ررب ة ت نولوجي ررا املن رراخ ،دع رروة اجله ررات
املعنية وا تبادل املعلومات بشأن ودمراج املن رور اجلنسراين يف
تقييمررات االمتياجررات الت نولوجي ررة خررالل اليرروم املاص ر
للشاون اجلنسانية
دال3-
تعزي ر ررز ق ر رردرات اآللي ر ررات اجلنس ر ررانية ،ر ررا يف ذل ر ررو ابلنس ر رربة
للربملر ررانيط ،واالد ر رراد الربمل ر رراين ال ر رردويل ،واللج ر رران ،وال ر رروزارات
املعنية ابلتمويل ،واملن مات غري اظ وميرة ومن مرات اجملتمرع
املرردين ،مررن أجررل ودمرراج امليزنررة املراعيررة للمن ررور اجلنسرراين يف
التمويررل املتعلر ابملنرراخ ،والوصررول ودقير النتررائج مررن خرالل
التدري  ،وملقات عمل اخلرباء ،والورقات واألدوات التقنية
اأ)

اجلهات الفاعلة املساولة

اللجن ر ر ر ر ر ررة الدائم ر ر ر ر ر ررة املعنير ر ر ر ر ر ررة
ابلتمويل

ا جار الزماب

2019

النواتج

اظوار

األجر ر ر ر ررا  ،والشر ر ر ر رراكة ب ر ر ر ررط  2019-2018الورقات املقدمة
بر ررانمج األم ررم املتح رردة للبيي ررة
واجلامع ر ررة التقني ر ررة الدامنركير ر ررة،
ومرك ر ر ررز و ر ر ر ررب ة ت نولوجير ر ر ررا
املن رراخ ،وغريه ررا م ررن اجله ررات
املعنية التابعة لألمانة
بناء القدرات
األج ر ر ر ررا  ،وكير ر ر رراانت األمر ر ر ررم 2018
املتحدة ،واآللية املالية ،وغريها
من أصحاب املصلحة

الشرراكة ،كانرت تعرر سرابقا ابسررم مركرز ريرزوه الترابع لرربانمج األمررم املتحردة للبييرة ،وتعمرل يف وجرار اتفررار
ثالثي األجرا بط وزارة خارجية الدامنرك وجامعة الدامنرك للت نولوجيا وبرانمج األمم املتحدة للبيية.

اجلدول 5
اجملرل ذا األاعةي هرء :اعرصد ااإلنالغ
النشاع

هاء1 -
تقرردَ ورقررة بشررأن مررا يلرري ،ررا يشرمل تقرردَ بيرراانت مصررنفة
مس نوا اجلنس والتحليل اجلنساين ،عند االقتناء
اأ) معلومر ررات عر ررن اآلاثر املتباينر ررة لتغر ررري املنر رراخ علر ررق
النساء والرجال ،مع ويالء اهتمرام خرا للمجتمعرات احملليرة
والشعوب األصلية؛
اب) ودماج االعتبارات اجلنسرانية يف الت يرف والتافيرف
وبن ر ر رراء الق ر ر رردرات ،والعم ر ر ررل م ر ر ررن أج ر ر ررل التم ر ر ررط املن ر ر رراخي،
والت نولوجيا وسياسات التمويل ،واخلطط وا جراءات؛
اج) السياسات واخلطط والتقدم احملرز يف تعزيز التروازن
بررط اجلنسررط يف تش ر يل الوفررود الوجنيررة املشرراركة يف الش راون
املتعلقة ابملناخ
هاء2-
وعررداد تقريررر ترروليفي عررن الورقررات املقدمررة يف وجررار النشرراع
هاء1-

GE.18-01342

اجلهات الفاعلة املساولة

ا جار الزماب النواتج

األجرا واملن مات املعتمردة
بصفة مراق

2018

الورقة

األمانة

2019

التقرير التوليفي
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النشاع

هاء3-
تقريررر مسررت مل عررن كيفيررة مسررامهة مركررز و ررب ة ت نولوجيررا
املنرراخ يف دقير هررد تسرريع تطرروير ونقررل الت نولوجيررا ،مرع
مراعرراة االعتبررارات اجلنسررانية ،لرردى تنفيررذ جرائقرره ووجراءاترره،
ابلتعرراون مررع اللجنررة التنفيذيررة املعنيررة ابلت نولوجيررا امررن أجررل
ضمان االتسار والت زر داخل آلية الت نولوجيا)
هاء4-
تشررجيع أنشررطة تبررادل املعررار فيمررا بررط مررو في األمانررة يف
يع اجملاالت املواضيعية من أجل ونمة معلومات حمدثة عن
األعمال املتصلة ابملسائل اجلنسانية

اجلهات الفاعلة املساولة

ا جار الزماب النواتج

مركز و ب ة ت نولوجيا املناخ
واللجن ر ر ر ررة التنفيذي ر ر ر ررة املعني ر ر ر ررة
ابلت نولوجيا

تقرير مشفوا بتوصيات

األمانة ،ابلتعاون مرع كيراانت
األمررم املتحرردة ،ررا فيهررا هييررة
األمررم املتحرردة للمسرراواة بررط
اجلنسط وت ط املرأة

تقرير عن تبادل املعار
تبيان ألنشطة التبادل

اجللسة العامة 12
 17تشرين الثاين/نوفمرب 2017
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املقرل /4م أ٢3-
تمل كةلانيفير امل رتك ن أ ابعزلات
ون ماتر األجرا ،
وذ يشري وا املقرر /2م أ ،17-ال سيما الفقرات ،77-75
وق ررد ن ررر يف التق ررارير املقدم ررة وا ا يي ررة الفرعي ررة للمش ررورة العلمي ررة والت نولوجي ررة بش ررأن
ملقات العمل اخلمس الع ن مت أثناء الدورة بشأن القنااي املتعلقة ابلزراعةا،)1
 -1يطلر وا ا ييررة الفرعيررة للمشررورة العلميررة والت نولوجيررة وا ييررة الفرعيررة للتنفيررذ
املشرراركة يف معاجلررة القنررااي املتعلقررة ابلزراعررة ،بوسررائل منهررا ملقررات العمررل واجتماعررات اخلررباء،
مع اظر يف ذلو علق العمل مع ا ييرات املنشرأة وجر االتفاقيرة ،ومراعراة أوجره أثرر الزراعرة
بتغري املناخ والنهج املتبعة يف معاجلة قنااي األمن الغذائي؛
 -2يرردعو األج ررا وامل رراقبط وا أن يقرردمواا ،)2تلررول  31آذار/مررارس ،2018
آراءهم بشأن العناصر الع ينبغي ودراجها يف األعمال املشار وليها يف الفقرة  1أعرالؤ للن رر فيهرا
يف الدورة الثامنة واألربعط ل ل من ا ييتط الفررعيتط انيسران/أبريل  -أاير/مرايو  ،)2018بردءا
ا يلي علق سبيل املثال ال اظصر
جرائر تنفيررذ نتررائج ملقررات العمررل اخلمررس املن مررة أثنرراء فرررتة الرردورات بشررأن
اأ)
القنااي املتعلقة ابلزراعة وغريها من املواضيع املقبلة الع قد تنشأ عن هذؤ األعمال؛
اب)
علق التحمل؛

األسالي والنهج املتبعة يف تقييم الت يف وما حيققه من منافع مشرتكة والقدرة

اج) دسررط ال ربررون املاررزن يف الرتبررة وسررالمة الرتبررة وخصرروبتها يف الررن م املطبقررة
علق املراعي واألراضي الزراعية ،فنال عن الن م املت املة ،ا فيها ودارة املياؤ؛
اد) دسط استادام املغذايت وودارة السماد الطبيعي مرن أجرل ونمرة ن رم زراعيرة
مستدامة وقادرة علق الت يف؛
اهر)

دسط ن م ودارة الثروة اظيوانية؛

او) أبعرراد تغررري املنرراخ يف القطرراا الزراعرري مررن الناميررة االجتماعيررة االقتصررادية ومررن
انمية األمن الغذائي؛
 -3يطلر أن ي ررون تنفيررذ أه وجرراءات تتاررذها األمانررة نتيجررة لألم ررام ال رواردة
يف الفقرة  1أعالؤ رهنا بتوافر املوارد املالية؛
__________

ا)1
ا)2

GE.18-01342

 ،FCCC/SBSTA/2014/INF.2و ،FCCC/SBSTA/2015/INF.6و،FCCC/SBSTA/2015/INF.7
و ،FCCC/SBSTA/2016/INF.5و.FCCC/SBSTA/2016/INF.6
ينبغي تقدَ اآلراء عن جري بوابة تقدَ املعلومات املتامة يف
.http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal/Pages/Home.aspx
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 -4يطل ر أين ررا وا ا ييت ررط الف رررعيتط أن تق رردما وا م رراتر األج ررا تقرير ررا ع ررن
التقرردم احملرررز يف األعمررال املشررار وليهررا يف الفقرررة  1أعررالؤ وعررن نتررائج هررذؤ األعمررال يف دورترره
السادسة والعشرين اتشرين الثاين/نوفمرب .)2020
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املقرل /5م أ٢3-
آعي االسة اعداعي امل ني ابخلسرئر ااألضرال املرتبط نتأثّيات تغّي املنرخ
ون ماتر األجرا ،
وذ يشري وا املقررات /3م أ ،18-و/2م أ ،19-و/2م أ ،20-و/1م أ ،21-و/2م أ،21-
و/3م أ ،22-و/4م أ ،22-ووا اتفار ابريس ،ال سيما املادة  8منه،
ووذ يالمظ الشواغل الع أاثرهتا األجرا عن تزايد تواتر و دة ال وارث املتصلة ابملناخ
الع أثرت علرق العديرد مرن البلردان ،را يف ذلرو موجرات اظرر واجلفرا والفينراانت واألعاصرري
املدارية والعواصف الرملية وغريها من ال واهر اجلوية القصروى ،فنرال عرن تزايرد الترأثريات املرتبطرة
ابل رواهر البطييررة اظرردوث ،واظاجررة امللحررة وا تنر هررذؤ التررأثريات والتقليررل منهرا وا أدىن مررد
والتصررده ررا ابتبرراا ررج رراملة دارة املارراجر ومررن ذلررو ن ررم ا نررذار املب ررر ،وترردابري تعزيررز
ا نع رراإ ووع ررادة التأهي ررل ووع ررادة البن رراء والتحس ررط ،وأدوات اظماي ررة االجتماعي ررة ،ر را يف ذل ررو
ب ات األمان االجتماعي ،والنهج الع تفني وا التحول،
 -1يرم ر بتقريررر اللجنررة التنفيذيررة آلليررة وارس رو الدوليررة املعنيررة ابخلسررائر واألض ررار
املرتبطة بتأثريات تغري املناخا)1؛
 -2يرم ر أين ررا ابلتق رردم ال ررذه أمرزت رره اللجن ررة التنفيذي ررة يف تنفي ررذ خط ررة عمله ررا
األولية املمتدة لفرتة سنتط ،وتفعيل مركز فيجي لتبادل املعلومرات مرن أجرل دويرل املاراجر وفرقرة
العمل املعنية ابلنزوق عمال ابلفقرتط  48و 49من املقرر /1م أ21-؛
 -3يعرب عن تقديرؤ لألجرا وا ييات واملن مات لدعم أعمال اللجنة التنفيذية،
ةجراءات تشمل الشراكات والتعاون ،ويشجعها علق زايدة جهودها يف هذا الصدد؛
 -4يش ررري وا خط ررة العم ررل املتج ررددة اخلمس ررية املرن ررة للجن ررة التنفيذي ررة ،ال ررع تت رريح
الن ر ،يف الوقت املناس  ،يف املسائل الشاملة واالمتياجات اظالية وامللحة والنا ية؛
 -5يشررري أينررا وا أن اللجنررة التنفيذيررة سررتقيمم التقرردم احملرررز صرروب تنفيررذ خطررة
عملها اخلمسية املتجددة يف عام  2020وعلق فرتات منت مة يف اجتماعاهتا الالمقة؛
 -6يطلر وا اللجنررة التنفيذيررة أن ترردرج يف تقاريرهررا السررنوية ،مس ر االقتنرراء،
معلومررات أكثررر تفصرريال عمررا تنررطلع برره أفرقررة اخل ررباء واللجرران الفرعيررة وأفرقررة النقرراإ واألفرقررة
االستشارية املواضيعية واألفرقرة العاملرة املاصصرة ملهرام معينرة التابعرة را مرن أعمرال تتنراول ،قردر
ا م ان ،املسائل ذات الصلة ابلسيار ا قليمي والروجاب ،علرق النحرو الرذه درددؤ األجررا يف
ورقات املعلومات الع تقدمهاا)2؛

__________

ا)1
ا)2
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 -7يرم ابعتزام فرقة العمل املعنية ابلنزوق ،املشار وليها يف الفقرة  2أعالؤ ،عقد
اجتم رراا يف أاير/م ررايو  2018بش ررأن ي ررع جم رراالت عمله ررا ،سيش ررمل وج رراء مش رراورات واس ررعة
النطار مع اجلهات صامبة املصلحة من أجل كفالة تغطية وقليمية؛
 -8يرردعو فرقررة العمررل املعنيررة ابلنررزوق ،املشررار وليهررا يف الفقرررة  2أعررالؤ ،وا مراعرراة
النزوق الرداخلي وعررب اظردود ،وفقرا لواليتهرا ،عنرد وضرع توصريات تتعلر برنرهج مت املرة لتجنر
النزوق املرتبط ابآلاثر النارة لتغري املناخ والتقليل منه وا أدىن مد والتصده لها)3؛
 -9يطلر وا األمانرة أن ترن م ،بتوجيره مررن اللجنرة التنفيذيرة ورئريس ا ييرة الفرعيررة
للتنفيرذ ،وابلترزامن مرع الردورة الثامنرة واألربعرط ل رل مرن ا ييترط الفررعيتط انيسرران/أبريل  -أاير/
م ررايو  ،)2018م روارا للا ررباءا )4بغي ررة است ش ررا جائف ررة واس ررعة م ررن املعلوم ررات وا س ررهامات
واآلراء بشأن سبل تيسري تعبية اخلربات وتوفريها ،وزايدة الدعم ،ا يف ذلو التمويل والت نولوجيا
وبنرراء القرردرات ،مررن أجررل تن ر اخلسررائر واألضررار املرتبطررة ابآلاثر النررارة لتغررري املنرراخ والتقليررل
منها وا أدىن مد والتصده ا ،ا يف ذلو ال واهر اجلوية القصوى وال رواهر البطييرة اظردوث،
كي يسرت د عا يف وعداد الورقة الفنية املشار وليها يف الفقرة 2او) من املقرر /4م أ22-؛
 -10ي رردعو األج ر ررا واجلهر ررات املراقبر ررة وس ررائر اجلهر ررات صر ررامبة املصر ررلحة وا أن
تق رردما ،)5تل ررول  15ررباع/فرباير  ،2018آراءه ررا يف س رريار النش رراع 1اأ) م ررن مس ررار العم ررل
االسرتاتيجي اهر) الوارد يف خطة العمل املتجددة اخلمسية للجنة التنفيذية؛
 -11يطل ر وا األمان ررة أن تع ر مد تقري ررا ع ررن م روار اخل ررباء املش ررار ولي رره يف الفق رررة 9
أعالؤ كي تن ر فيه اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثاين يف عام 2018؛
 -12يرردعو األجررا واملن مررات ذات الصررلة وغريهررا مررن اجلهررات صررامبة املصررلحة
وا موافرراة األمانررة ،يف موعررد أقصرراؤ  1ررباع/فرباير  ،2019آبرائهررا ووسررهاماهتا بشررأن العناصررر
الع ر ن ودراجها يف اختصاصات استعراض آلية وارسو الدولية املشار وليها يف الفقرة 2اد) مرن
املق رررر /4م أ ،22-م ررع مراع رراة نت ررائج تنفي ررذ أعم ررال اللجن ررة التنفيذي ررة ،ك رري تن ررر فيه ررا ا ييت رران
الفرعيتان يف دورتيهما اللتط ستعقدان يف مزيران/يونيه 2019ا)6؛
 -13يشجع األجرا علق املشاركة بنشراع يف تلرو األعمرال ،ونشرر منتجرات آليرة
وارسو الدولية وجلنتها التنفيذية ،وتروجيها واستادامها ،ةجراءات تشمل ما يلي
ونشرراء جهررات اتصررال معنيررة ابخلسررائر واألض ررار عرررب مراكررز التنسرري الوجنيررة
اأ)
لالتفاقية ا جارية يف كل منها ،علق النحو املشار وليه يف الفقرة 4اد) من املقرر /4م أ22-؛
اب)
وقلة املوارد؛

املشاركة يف اجتماعات اللجنة التنفيذية بصفة مراق  ،مع مراعاة ضري الوقرت

__________

ا)3
ا)4
ا)5
ا)6
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اج) ودراج أو مواصر ررلة ودراج دراسر ررة ال ر رواهر القص ر رروى ،وال ر رواهر البطيير ررة اظ ر رردوث،
واخلسرائر غرري االقتصرادية ،وأثرريات تغرري املنراخ علررق تن ،قرل البشرر ،را يف ذلرو ا جررة والنرزوق ووعررادة
التر رروجط املاطر ررط ر ررا ،وا دارة الشر رراملة للمار رراجر ،ضر ررمن السياسر ررات واخلطر ررط وا ج ر رراءات ذات
الصلة ،مس االقتناء ،ومث ال ياانت املعنية الثنائية واملتعددة األجرا علق دعم هذؤ اجلهود؛
 -14ي رررر أكير ررد الر رردعوة املوجهر ررة وا ا يير ررات املنشر ررأة وج ر ر االتفاقير ررة وا أن
تواصررل ،مس ر االقتنرراء ،تن رمط عملهررا اجلهررود الراميررة وا تن ر اخلسررائر واألض ررار املرتبطررة
ابآلاثر النررارة لتغررري املنرراخ ،والتقليررل منهررا وا أدىن مررد والتصررده ررا يف البلرردان الناميررة املعرضررة
بوجه خا لتلو اآلاثر ،ويف صفو الفيات الس انية النعيفة والن م ا ي ولوجية الع تعتمرد
عليها هذؤ الفيات؛
 -15ي ر رردعو ماسس ر ررات األم ر ررم املتح ر رردة واملاسس ر ررات املعني ر ررة األخ ر رررى والوك ر رراالت
املتاصصررة وغريه ررا مررن ال ي رراانت وأوس رراع البحرروث واجملتم ررع امل رردين والقطرراا اخل ررا  ،مس ر
االقتناء ،وا تعزيز التعاون والعمرل املشررتك ،بوسرائل منهرا وقامرة رراكات ،مرع اللجنرة التنفيذيرة
بشأن املواضيع املتصلة بتجن اخلسائر واألضرار املرتبطة ابآلاثر النارة لتغري املناخ والتقليل منها
وا أدىن مد والتصده ا ،ا يف ذلو ال واهر املناخية القصوى وال واهر البطيية اظدوث؛
 -16يرردعو أينررا املاسسررات واملن مررات البحثيررة ذات الصررلة وا أن تتقاسررم ،مس ر
االقتناء ،بياانهتا ونتائجهرا الرئيسرية بشرأن ال رواهر البطييرة اظردوث مرع اللجنرة التنفيذيرة ،را يف ذلرو
يف املناسبات الع تن مها اللجنة التنفيذية ،عد دسط معرفة وفهم ال واهر البطيية اظدوث؛
 -17ياكررد مررن جديررد أن اللجنررة التنفيذيررة ر ررن أن تزيررد فعاليتهررا ةعطرراء األولويررة
ألنشطة يف جماالت مواضيعية ددد للعمل املستقبلي؛
 -18يشررجع اللجنررة التنفيذيررة علررق البحررث عررن سرربل وضررافية لتعزيررز قرردرهتا علررق
االستجابة وفعاليتها وأدائها بتحسط ذطيط وتن يم عملها ،ا يف ذلو يف سيار عمليات أفرقرة
اخلررباء واللجرران الفرعيررة وأفرقررة النقرراإ واألفرقررة االستشررارية املواضرريعية واألفرقررة العاملررة املاصصررة
ملهررام معينررة التابعررة ررا ،مررن قبيررل التمثيررل املت روازن يف تلررو اللجرران الفرعيررة وأفرقررة اخل ررباء وأفرقررة
النقرراإ واألفرقررة االستشررارية املواضرريعية واألفرقررة العاملررة املاصصررة ملهررام معينررة ،وخررربة أعنررائها
وفقا للمهام املنوجة عا ،ومدة والايهتا؛
 -19يطل وا اللجنة التنفيذية ،وفقا لواليتهاا ،)7وللتقرير املشار وليه يف الفقرة  1أعالؤ
أن تن ر ،لدى است مال خطة عملها اخلمسية املتجرددة ،يف املسرائل الشراملة
اأ)
واالمتياجر ررات اظالير ررة وامللحر ررة والنا ر ررية املتصر ررلة ابل ر رواهر اجلوير ررة القصر رروى وال ر رواهر البطيير ررة
اظدوث ،ا فيها ،علق سبيل املثال ال اظصر ،اجلفا والفينراانت ،يف البلردان الناميرة املعرضرة
بوجر رره خر ررا لر ررآلاثر النر ررارة لتغر ررري املنر رراخ ،ويف صر ررفو الفير ررات الس ر ر انية النر ررعيفة والر ررن م
ا ي ولوجية الع تعتمد عليها هذؤ الفيات؛

__________

ا)7
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اب) أن تعررزز جهودهررا مررن أجررل ضررمان دويررل املعلومررات املسررتمدة مررن عملهررا وا
منتجات سهلة االسرتعمال ،مثرل األدوات واألسرالي  ،واملرواد الالزمرة للنمراذج التدريبيرة ،بغيرة زايدة
اتسار وفعالية اجلهود ذات الصلة الع تبذل علق الصعيد ا قليمي والوجاب ،مس االقتناء؛
اج) أن تن ر ،من خالل التعاون والشراكات ،يف وضع منتجات سرهلة االسرتعمال
لإلعالم واالتصال ،ونشرها علق يع املستوايت ،تتناول مرا لره صرلة ابلسريار ا قليمري والروجاب
من مسائل تتعل بتجن اخلسائر واألضرار والتقليل منها وا أدىن مد والتصده ا؛
 -20يشررجع اللجنررة التنفيذيررة علررق أن تتعرراون مررع ا ييررات األخرررى املنشررأة وج ر
االتفاقي ررة واتف ررار ابرير رس ،ك ررل يف نط ررار واليت رره ،وتواص ررل الن ررر يف س رربل تيس ررري تعبي ررة اخلر رربات
وتوفريها ،وزايدة الدعم ،ا يف ذلو التمويل والت نولوجيا وبناء القدرات ،را يشرمل عملهرا علرق
دسط ا جراءات والدعم ،وعند الن ر يف ت وين ووالايت أفرقرة اخلررباء التابعرة را وسرائر األفرقرة
الع قد تنشيها؛
 -21يشرجع جمرددا األجررا علرق ونمرة مروارد كافيرة ليتسر للجنرة التنفيذيرة وأفرقررة
اخلررباء واللجرران الفرعيررة وأفرقررة النقرراإ واألفرقررة االستشررارية املواضرريعية واألفرقررة العاملررة املاصصررة
ملهام معينة التابعة ا ،أن تنفذ أعما ا بنجاق ويف الوقت املطلوب؛
 -22يرردعو املن مررات ذات الصررلة ،مس ر االقتنرراء ،وا املنرري يف تعبيررة امل روارد،
ر ررا يف ذل ر ررو اخلر ر رربات واألدوات الالزم ر ررة ،م ر ررن خ ر ررالل جائف ر ررة واس ر ررعة م ر ررن األدوات والقنر ر روات
والشر رراكات ،الذ رراذ وجر رراءات تتعلر ر بتجنر ر اخلس ررائر واألضر ررار املرتبط ررة بت ررأثريات تغر رري املن رراخ
والتقليل منها وا أدىن مد والتصده ا؛
 -23حيريط علمرا ابآلاثر التقديريرة املرتتبرة يف امليزانيرة علرق األنشرطة املقررر أن تنفررذها
األمانة واملشار وليها يف الفقرات  20-4أعالؤ؛
 -24يطل أن تتاذ ا جراءات الع عهد عا وا األمانرة يف هرذا املقررر رهنرا بتروافر
املوارد املالية.

اجللسة العامة 12
 17تشرين الثاين/نوفمرب 2017
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املقرل /٦م أ٢3-
اعتمةيل املنرخي اعطةيل األجل
ون ماتر األجرا ،
وذ يشري وا املادتط  4و 11من االتفاقية،
ووذ يشري أينا وا الفقرتط  2و 4والفقرات من  97وا  101من املقرر /1م أ،16-
ووا املقرررر /1م أ ،17-والفق ررات مررن  126وا  132م رن املقرررر /2م أ ،17-واملق رررات /4م أ،18-
و/3م أ ،19-و/5م أ ،20-و/1م أ ،21-و/5م أ ،21-و/7م أ،22-
 -1يرمر مررع التقرردير ابسررتمرار البلرردان املتقدمررة األجررا يف ومرراز تقرردم صرروب
بلرروا ا ررد املتمثررل يف اظشررد املشرررتك ملبل ر  100بليررون دوالر سررنواي تلررول عررام  ،2020يف
سيار وجراءات التافيف اجملدية و فافية التنفيذ ،وفقا للمقرر /1م أ16-؛
 -2يشري وا التزام البلدان املتقدمة األجرا  ،يف سيار وجراءات التافيرف اجملديرة
و ررفافية التنفيررذ ،عررد اظشررد املشرررتك ملبل ر  100بليررون دوالر يف السررنة تلررول عررام 2020
لتلبية امتياجات البلدان النامية ،وفقا للمقرر /1م أ ،16-وحيث البلدان املتقدمة األجرا علرق
مواصلة ت ثيف مشد التمويل املناخي من أجل دقي هذا ا د ؛
 -3حيررث البلرردان املتقدمررة األجررا علررق مواصررلة جهودهررا الراميررة وا توجيرره جررزء
كبري من األموال العامة املرصرودة لتغرري املنراخ حنرو أنشرطة الت يرف وعلرق السرعي وا دقير مزيرد
مررن الت روازن بررط تويررل التافيررف وتويررل الت يررف ،وذلررو تسررليما ررا لتمويررل الت يررف م رن أمهيررة
واظاجة وا موارد من األموال العامة واملنح لتمويل الت يف؛
 -4يرم ر ابلتق ررارير املقدم ررة ك ررل س ررنتط الر رواردة م ررمل اآلن م ررن البل رردان املتقدم ررة
األجرا عن آخر اسرتاتيجياهتا و جها املتبعرة لرزايدة التمويرل املنراخي يف الفررتة مرن عرام 2016
وا عام  ،2020علق حنو مرا يررد يف الفقررة  10مرن املقررر /3م أ ،19-وحيرث البلردان املتقدمرة
األجرا الع مل تقدم بعد تلو املعلومات علق تقدرها؛
-5

حييط علما بتجميع وتوليف تقارير فرتة السنتط املشار وليها يف الفقرة  4أعالؤا)1؛

 -6يرم را أمرزتره األجررا مرن تقردم لتردعيم بيياهترا التم ينيرة احملليرة مرن أجرل
اجت ررذاب التموي ررل املن رراخي ،ويطلر ر وا األجر ررا أن تواص ررل دس ررط بيياهت ررا التم يني ررة وأجره ررا
السياساتية لتيسري مشد التمويل املناخي وتوزيعه بفاعلية ،وفقا للمقرر /3م أ19-؛
 -7يطلر أينررا وا البلرردان املتقدمررة األجررا أن تعررد اجلولررة املقبلررة مررن تقاريرهررا
احمل مدثر ر ررة املقدمر ر ررة كر ر ررل سر ر ررنتط عر ر ررن االس ر ر ررتاتيجيات وال ر ر رنرهج املتبعر ر ررة ل ر ر رزايدة التموير ر ررل املنر ر رراخي
للفر ر رررتة  2020-2018تا ر ر رريا مر ر ررع الفق ر ر رررة  10مر ر ررن املق ر ر رررر /3م أ ،19-والفقر ر رررة  10م ر ر ررن
املقرررر /5م أ ،20-عررد دررديث املعلومررات املتامررة عررن سرربيل دقي ر هررد اظشررد املشرررتك
ملبل  100بليون دوالر يف السنة تلول عام 2020؛
__________

ا)1
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 -8يطل كذلو وا األمانة أن تعد تميعا وتوليفا عن التقارير املقدمة كل سنتط
واملشار وليها يف الفقرة  7أعالؤ وفقا للمقرر /3م أ 19-وللفقرة  15من املقرر /7م أ22-؛
 -9يرم ر مررع التقرردير ررا قدمترره البلرردان الناميررة األجررا مررمل اآلن مررن التقررارير
احمل مدث ررة األوا والثاني ررة لف رررتة الس ررنتط ويش ررجع البل رردان النامي ررة األجر ررا ال ررع مل تق رردم تقاريره ررا
احملدثر ررة لفر رررتة السر ررنتط أن تفعر ررل ذلر ررو يف أقر رررب وقر ررت مم ر ررن ،مش ر رريا وا الفقر رررة 41اأ) م ر رن
املقرر /2م أ ،17-الع تن علق أنه ينبغي ا تقدَ تقاريرها احمل مدثة األوا لفرتة السنتط تلرول
كانون األول/ديسمرب  ،2014ا يتف مع قدراهتا ومستوى الدعم املقدم را يف وعرداد التقرارير،
ومالم ررا أن األج ررا مررن أقررل البلرردان من روا ومررن الرردول اجلزري رة الصررغرية الناميررة ر نهررا تقرردَ
تقاريرها احملدثة لفرتة السنتط ممل اءت ذلو؛
 -10يطل ر وا األمان ررة أن تق رروم ،ابلتع رراون م ررع ال ي رراانت التش ررغيلية لآللي ررة املالي ررة
ووكر رراالت األمر ررم املتحر رردة والقن ر روات الثنائير ررة وا قليمير ررة والقن ر روات األخر رررى املتعر ررددة األج ر ررا ،
ابست ش ررا س رربل ووس ررائل مس رراعدة البل رردان النامي ررة األج ررا يف تقي رريم امتياجاهت ررا وأولوايهت ررا،
بطريقررة قطريررة التوجيرره ،ررا يف ذلررو امتياجاهتررا يف جمررال الت نولوجيررا وبن راء القرردرات ،ويف تر ررة
امتياجات التمويل املناخي وا وجراءات عملية؛
 -11حيرريط علمررا مررع التقرردير ررذكرة رئرريس الرردورة الثانيررة والعش ررين ملرراتر األج ررا
بشررأن اظ روار الرروزاره الرفيررع املسررتوى الثرراين لفرررتة السررنتط بشررأن التمويررل املنرراخيا ،)2وال سرريما
الرسائل الرئيسية الواردة فيها)3؛
 -12حيرريط علمررا أينررا مررع التقرردير ابلتقريررر املرروجز عررن ملقررة العمررل املعقررودة أثنرراء
الر رردورة يف عر ررام  2017بشر ررأن التموير ررل املنر رراخي الطوير ررل األجر ررلا ،)4واالسر ررتنتاجات والرسر ررائل
الرئيسية الواردة فيه ،ا يف ذلو ملاصات األجزاء املاتلفة ،وجماالت العمل الرئيسية املنبثقة من
ملقة العمل هذؤ ،ويدعو األجرا واملاسسات املعنية وا الن ر يف الرسائل الرئيسيةا)5؛
 -13يشري وا أنه ،وفقا للمقرر /7م أ ،22-سرتكز ملقة العمل املقبلة الع ستعقد
أثنرراء الرردورة يف عررام  2018بشررأن التمويررل املنرراخي الطويررل األجررل ،علررق التجررارب والرردروس
املس ررتفادة م ررن ص ررياغة االمتياج ررات احمل ررددة يف وج ررار العملي ررات القطري ررة التوجي رره وتسر ريدها يف
املشاريع والربامج ،وعلق دديد أدوار السياسات والبييات التم ينية يف تويل وجرراءات التافيرف
والت يرف ،وعلررق تيسررري سرربل حمسرنة للحصررول علررق التمويررل ،وذلرو بغيررة زايدة التمويررل املنرراخي
لصاا أنشطة التافيف والت يف؛
 -14يالمررظ أن ملقررة العمررل الررع سررتعقد أثنرراء الرردورة يف عررام  2018ينبغرري أن
تواصل االستفادة مرن النترائج والرسرائل الرئيسرية املنبثقرة مرن ملقرة العمرل املعقرودة أثنراء الردورة يف
عام  2017بشأن التمويل املناخي الطويل األجل ،والتقرير املوجز الذه أعد عنها؛
__________

ا)2
ا)3
ا)4
ا)5
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 -15يطل وا األمانة أن تن م ملقة العمل الع ستعقد أثناء الدورة ،واملشار وليها
يف الفقرة  13أعالؤ ،وأن تعرد تقريررا مروجزا عنهرا ل ري ين رر فيره مراتر األجررا يف دورتره الرابعرة
والعشرين اكانون األول/ديسمرب )2018؛
 -16يشرري وا أنره ،تا ريا مرع الفقرررة  17مرن املقررر /7م أ ،22-سيسرت رد اظروار
الرروزاره الثالررث الرفيررع املسررتوى بشررأن التمويررل املنرراخي ،املزمررع عقرردؤ وفق را للمقرررر /3م أ،19-
ابلتقررارير املتعلقررة تلقررات العمررل املعقررودة أثنرراء الرردورات بشررأن التمويررل املنرراخي الطويررل األجررل
وبتقييم فرتة السنتط والعرض العام لتدفقات التمويل املناخي لعام 2018؛
 -17ي رردعو رائس ررة م رراتر األجر ررا وا الن ررر ،ل رردى تن رريم اظر روار ال رروزاره الرفي ررع
املستوى املشار وليه يف الفقرة  16أعالؤ ،يف الرتكيز علق موضوا اظصول علق التمويل املناخي.
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املقرل /٧م أ٢3-
تقرير اععجن اعدائم امل ني ابعتمةيل
ون ماتر األجرا ،
وذ يشري وا املادتط  4و 11من االتفاقية،
ووذ يشررري أينررا وا الفقرررة  112مررن املقرررر /1م أ ،16-والفق ررتط  120و 121مررن
املقر رررر /2م أ ،17-وكر ررذلو وا املقر ررررات /5م أ ،18-و/7م أ ،19-و/6م أ ،20-و/6م أ-
 ،21و/8م أ،22-
 -1يرم مع التقدير بتقرير اللجنة الدائمة املعنيرة ابلتمويرل اجلنرة التمويرل) املقردم
وا ماتر األجرا يف دورته الثالثة والعشرينا ،)1وحييط علما ابلتوصيات الواردة فيه؛
-2

يقرم خطة العمل احمل مدثة للجنة التمويل لعام 2018ا)2؛

 -3يعرب عن تقديرؤ ظ ومع فنلندا والنرويج وللمفوضية األوروبيرة علرق مرا قدمتره
من مسامهات مالية لدعم عمل جلنة التمويل؛
 -4يرممر بعقررد منت رردى جلنررة التموي ررل لعررام  2017بشررأن موض رروا تعبيررة توي ررل
تغري املناخ ،وحييط علما ابلتقريرر املروجز عرن املنتردى ،را يف
ا ياكل األساسية القادرة علق دمل م
ذل ررو توص رريات جلن ررة التموي ررل وأنش ررطتها املتعلق ررة ابملتابع ررةا ،)3وي رردعو جلن ررة التموي ررل وا متابع ررة
التوص رريات يف خط ررة عمله ررا لع ررام  ،2018وي رردعو األجر ررا واملن م ررات ذات الص ررلة وا ودراج
التوصيات يف عملها مس االقتناء؛
 -5يع رررب ع ررن امتنان رره ظ ررومع املغ رررب وهولن رردا وامتنان رره الد رراد البح ررر األب رريض
املتوسط واملصر األورويب لإلنشاء والتعمري علق الدعم املقدم جناق منتدى عام 2017؛
 -6يالمر ررظ نتر ررائج املناقشر ررات ذات الصر ررلة بتقير رريم فر رررتة السر ررنتط والعر رررض العر ررام
لت رردفقات التموي ررل املتعل ر ابملن رراخ لع ررام  2018االتقي رريم) ،ررا يف ذل ررو ملا ر التقري ررر التق رراب،
وموجز وتوصيات التقييم ،فنال عن اجلدول الزماب ا ر ادها)4؛
 -7يالمررظ أينررا أن جلنررة التمويررل قررد مررددت خطررة عمررل فرررتة السررنتط املتعلقررة
بقيراس الرردعم وا برالا عنرره والتحقر منره ررا يتجراوز تقيرريم فرررتة السرنتط ،ويطلر وا اللجنررة أن
تعزز عملها املتعل بقياس الدعم وا بالا عنه والتحق منره را يتجراوز تقيريم فررتة السرنتط ،مقررا
ابلتقرردم الررذه أمرزترره اللجنررة ،ومش رريا وا ضرررورة تفرراده االزدواجيررة يف العمررل اجل راره يف وجررار
ا يية الفرعية للمشورة العلمية والت نولوجية والفري العامل املاص املعاب ابتفار ابريس؛
__________

ا)1
ا)2
ا)3
ا)4
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 -8يطل ر وا جلنررة التمويررل أن تواصررل ،يف سرريار أدائهررا ملهامهررا املتعلقررة بقيرراس
ال رردعم وا ب ررالا عن رره والتح مقر ر من رره ،ويف س رريار خط ررة عمله ررا املوس ررعة ،تعاو ر را م ررع أص ررحاب
املصلحة واخلرباء املعنيط؛
 -9يرردعو جلنررة التمويررل وا أن ذتررتم مررداوالهتا بشررأن موضرروا منتررداها املقبررل يف
اجتماعها األول يف عام  2018علق أبعد تقدير؛
 -10يرمر ر ابلع رررض ال ررذه تق رردمت ب رره هوري ررة ك رروراي الستن ررافة منت رردى جلن ررة
التمويل لعام 2018؛
 -11يرم ر ر أين ررا بتعي ررط منس ررقط يف جلن ررة التموي ررل لتس ررهيل االتص ررال اب يي ررات
األخرررى املنشررأة وجر االتفاقيررة ،ويطلر وا جلنررة التمويررل مواصررلة تقرردَ معلومررات عررن تعيررط
املنسقط يف تقاريرها السنوية املقدمة وا ماتر األجرا ؛
 -12ياك ررد جم ررددا أن جلن ررة التموي ررل س ررتدرج مس ررألة التموي ررل املاص ر لالعتب ررارات
املتصلة ابلغاابت يف خطة عملها لعام  ،2018ميثما كان مناسبا ،وستواصل تناول هرذا الشرأن
يف سيار املسألة العامة املتعلقة بتحسط االتسار والتنسي يف تقدَ التمويل املتعل بتغري املنراخ،
آخذة يف اعتبارها يع املقررات ذات الصلة املتعلقة ابلغاابتا)5؛
 -13يطل وا جلنة التمويل أن تقدم وا ماتر األجرا يف دورتره الرابعرة والعشررين
اكانون األول/ديسمرب  )2018تقريرا عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عملها؛
 -14يطل ر أين ررا وا جلن ررة التموي ررل مراع رراة ا ر ررادات املقدم ررة وليه ررا يف املق ررررات
األخرى ذات الصلة الصادرة عن ماتر األجرا .
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املقرل /٨م أ٢3-
است راأل مهرم اععجن اعدائم امل ني ابعتمةيل
ون ماتر األجرا ،
وذ يشري وا الفقرة  112من املقرر /1م أ ،16-ووا املقرر /9م أ،22-
 -1يرمر ر م ررع التق رردير اب س ررهامات يف اس ررتعراض مه ررام اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة
ابلتمويررل اجلنررة التمويررل) ،ررا يف ذلررو املعلومررات املقدمررة مررن األج ررا وجلنررة التمويررل وا ييررات
املنشأة وج االتفاقية واجلهات املعنية اخلارجية املشاركة يف أنشطة جلنة التمويل؛
 -2حيرريط علمررا مررع التقرردير بتحررديث وتوسرريع العرررض العررام للرروالايت الررذه قدمرره
ماتر األجرا وا جلنة التمويلا ،)1وابلتقدم الذه أمرزته اللجنة ممل اآلن يف أداء هذؤ الواليرة،
وكذلو بتقرير التقييم الذات الذه قدمته وابلتوصيات الواردة فيها)2؛
-3
الفقرة  2أعالؤ؛
-4

يش ررجع األجر ررا وجلن ررة التموي ررل عل ررق الن ررر يف التوص رريات املش ررار وليه ررا يف
حييط علما ابلورقة التقنية املتعلقة ابستعراض مهام جلنة التمويلا)3؛

 -5يقر سامهات جلنة التمويل وأدائها ا جيرايب يف مسراعدة وور راد وتطروير عمرل
ماتر األجرا يف ممارسة مهامه املتصلة ابآللية املالية؛
 -6يطلر ر وا جلن ررة التموي ررل أن تواص ررل تق رردَ نر رواتج وتوص رريات حم ررددة ودقيق ررة
ا د وتعزيز نشرها واستادامها من أجل املني قدما علق حنو فعال أبعمال ماتر األجرا ؛
-7

يدعو األجرا واجلهات املعنية ذات الصلة وا استادام نواتج عمل جلنة التمويل؛

 -8يشجع جلنة التمويل علق وعطراء األولويرة جملراالت عمرل حمرددة يف ضروء عر ء
عملهررا يف سررنة معينررة ،ويشرردد علررق ضرررورة مواصررلة تعزيررز يرع مهررام جلنررة التمويررل ،ررا يف ذلررو
مراعاة واليتها املتمثلة يف خدمة اتفار ابريس تا يا مع الفقرة  63من املقرر /1م أ21-؛
 -9يشررجع أينررا األجررا وا ييررات األخرررى املنشررأة وجر االتفاقيررة علررق مواصررلة
تقرردَ املسررامهات يف الوقررت املناس ر وا جلنررة التمويررل ،مررن أجررل وعررداد مشرراريع املقررررات املتعلقررة
اب ر ادات املوجهة وا ال ياانت التشغيلية لآللية املالية ،ابالستناد وا تقارير ال ياانت التشغيلية؛
 -10يسررلم بنرررورة تن ر االزدواجيررة يف األعمررال ذات الصررلة ابلتمويررل املتعل ر ابملنرراخ
بط خمتلف ا ييات الفرعية وا ييات املنشأة ،مع امرتام والايت ا ييات املاتلفة واختصاصاهتا؛
__________

ا)1

ان ر الصفحة ا ل رتونية

http://www4.unfccc.int/Submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_304_131359396103493098-

ا)2
ا)3
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 -11يطل ر وا جلنررة التمويررل املنرري يف صررقل الررنهج الررذه تتبعرره يف اظفرراا علررق
الروابط مع ا ييات الفرعية واملنشأة ،تس املوارد املتامة ويف سيار جرائ العمل القائمة؛
 -12يطلر أينررا وا جلنررة التمويررل أن تتأكررد مررن القيمررة املنررافة ملنتررداها عنررد دديررد
موضوا كل منتدى ،وأن تقدم توصريات واضرحة وا مراتر األجررا  ،مسر االقتنراء ،خبصرو
وج رراءات متابعررة املنترردى ،وأن تعررزز نشررر واسررتادام وتلمررو املعررار واخل رربات املرتاكمررة اجملمعررة يف
املنتدى ،ويدعو ا ييات األخرى واملن مات اخلارجية وا أن أخذ يف االعتبار نواتج املنتدى؛
 -13ينرروؤ ابلشررفافية الررع تتسررم عررا وج رراءات جلنررة التمويررل وعمليررات صررنع الق ررار
داخلها ،كما يتجلق يف أمور منها بث جلساهتا علق الشب ة وا سراا بنشر تقاريرها املقدمة وا
ماتر األجرا ؛
 -14يطل وا جلنة التمويل زايدة تعزيز و راك اجلهات صامبة املصلحة؛
 -15يق رررر أن يواص ررل مداوالت رره بش ررأن س رربل تعزي ررز مش رراركة أعن رراء جلن ررة التموي ررل،
مسرلمما ابظاجررة وا ضررمان مشرراركة ومسررامهة يررع الفيررات املعنيررة مشرراركة كاملررة يف اجتماعررات
جلنة التمويل واستمرارية عملها؛
 -16يطل ر وا جلنررة التمويررل أن تقرردم خيررارات لتعزيررز مشرراركة األعن راء وأن ترفررع
تقريرا عذا الشأن وا ماتر األجرا يف دورته الرابعة والعشرين اكانون األول/ديسمرب )2018؛
 -17يدرك اظاجة وا أن دسن جلنة التمويرل بعرض جرائر عملهرا يف فررتات انعقراد
الرردورات ويف ف ررتات مررا بررط الرردورات عررد زايدة تعزيررز كفاءهتررا وفعاليتهررا ،مررع ضررمان ش رول
و فافية وجراءاهتا؛
 -18يسررلم أينررا ابظاجررة وا ويررالء االعتبررار خلطررة العمررل اظاليررة للجنررة التمويررل،
وال سيما ع ء عملها ،عند تقدَ ور ادات اسرتاتيجية وليها؛
 -19يقرر أن يواف علق اجلدول الزماب لالستعراض الثراين لو رائف جلنرة التمويرل يف
أجل أقصاؤ موعد انعقاد دورته اخلامسة والعشرين اتشرين الثاين/نوفمرب .)2019
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املقرل /9م أ٢3-
تقرير اعصنداق األخضر ععمنررخ املقردم إىل مرؤمتر األطرراف ااإللتررثات
املةجه إىل اعصنداق األخضر ععمنرخ
ون ماتر األجرا ،
 -1يرم بتقرير الصرندور األخنرر للمنراخ املقردم وا مراتر األجررا ا ،)1را فيره
قائم ررة ا ج رراءات ال ررع اذ ررذها جمل ررس الص ررندور األخن ررر للمن رراخ ايش ررار ولي رره فيم ررا يل رري ابس ررم
اجمللس) استجابة لإلر ادات املقدمة من ماتر األجرا ؛
 -2يالم ررظ بتق رردير ال ر رزايدة ال بر رررية يف عملير ررات الص ررندور األخنر ررر للمنر رراخ يف
عام  ،2017ا فيها ما يلي:
توسيع ماف ة الصندور لتشرمل ا )1مبلر  41.8مليرون دوالر مرن دوالرات
اأ)
ال رروالايت املتح رردة ادوالر) ل رردعم  130جلب ررا يف  92بل رردا ع ررن جرير ر بر ررانمج دع ررم االس ررتعداد
واألنش ررطة التحنر رريية ،ثلثر راؤ رص رردا ألق ررل البل رردان منر روا وال رردول اجلزري ررة الص ررغرية النامي ررة وال رردول
األفريقية؛ ا )2ومبل  2.65بليون دوالر لدعم  54مشروعا وبرانجما يف  73بلدا؛
اب) التحسينات الع أدخلت علق عمليرة املوافقرة األوليرة علرق املشراريع ،را يشرمل
الوالايت اجلارية من أجل معاجلة مسائل السياسات العامة املتعلقة ابملوافقة علق املشاريع؛
اج)

زايدة عدد ال ياانت املعتمدة ،وال سيما كياانت الوصول املبا ر؛

اد) توافر موارد مالية وضرافية لرربانمج دعرم االسرتعداد واألنشرطة التحنرريية ،را يف
ذلو لصياغة خطط الت يف الوجنية و/أو غريها من عمليات ذطيط الت يف الوجنية؛
اه) ق ر ررار اجملل ررس الشر ررروا يف وج ر رراء اسر ررتعراض مس ررتقل لر ررربانمج دع ررم االسر ررتعداد
واألنشطة التحنرييةا)2؛
او) ق ررار ذصرري مبل ر  500مليررون دوالر مررن أجررل ب ررانمج ت رري للمرردفوعات
القائمة علق النتائج فيما خي األنشطة املشار وليها يف الفقرة  70من املقرر /1م أ16-ا)3؛
از) قرار اجمللس وضع روع مرجعية لطل العروض بشأن تطوير ت نولوجيا املناخ
وتسر رريعها ،وجل ر ر اجملل ررس مواص ررلة التع رراون م ررع اللجن ررة التنفيذي ررة للت نولوجي ررا ومرك ررز و ررب ة
ت نولوجيا املناخا)4؛
اق)

توجيه جل عروض وا القطاا اخلا من أجل مشد األموال علق نطار واسع؛

اع) ا جررار املتعل ر ابلت امررل واالتسررار وتن رريم اظ روار السررنوه األول م رع قن روات
ويصال التمويل املتعل ابملناخ؛
__________

ا)1
ا)2
ا)3
ا)4
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تيسرر ا جرراءات الالمقرة للموافقرة دفرع األمروال
 -3يشجمع اجمللس علق كفالرة أن م
املواف عليها يف الوقت املناس ؛
-4

يالمظ أن عددا كبريا من ال ياانت ما زال ينت ر االعتماد؛

 -5يرمر ابلقررار الررذه اذررذؤ اجمللررس لبرردء مراجعررة وجررار االعتمرراد و جرره املالئررم
للغ رررضا ،)5وحي رث اجملل ررس عل ررق ا س رراا ابعتم رراد ا ج ررار امل ررنقح وتنفي ررذؤ بغي ررة تبس رريط وتيس ررري
الوصررول وا الصررندور األخنررر للمنرراخ ،ررا يف ذلررو لصرراا كيرراانت الوصررول املبا ررر واجلهررات
الفاعلة من القطاا اخلا ؛
 -6يالمررظ بقل ر التحرردايت الررع تواجههررا البلرردان الناميررة األج ررا يف اظصررول
علق املوارد املالية من أجل العمل املناخي ،وال سيما فيما يتعل بتمويل الت يف؛
 -7يطل ر وا اجمللررس أن ي فررل وصررول يررع البلرردان الناميررة األج ررا وا يررع
األدوات املاليررة املتامررة مررن خررالل الصررندور األخنررر للمنرراخ ،ررا يتما ررق مررع معررايري األهليررة
املشررار وليهررا يف صررو ودارة الصررندور واملقررررات ذات الصررلة الصررادرة عررن مرراتر األجرررا  ،وأن
ي فل تطبي السياسات املتف عليها للصندور األخنر للمناخ؛
ريمول الت رراليف ال املررة املتف ر عليهررا
 -8ياكررد أن الصررندور األخنررر للمنرراخ سر م
والت رراليف ا ضررافية املتفر عليهررا لتم ررط ودعررم ا جرراءات املع رهززة الررع تتاررذها البلرردان الناميررة
م ررن أج ررل التص ررده لتغ ررري املن رراخ وفق ررا لألم ررام ذات الص ررلة الر رواردة يف ص ررو ودارة الص ررندور
األخنر للمناخ؛
 -9يرم ةجالر "الربانمج التجري لعمليرة املوافقرة املبسرطة" وحيرث علرق تنفيرذؤ
وفقا ملقرر جملس الصندور األخنر للمناخ B.18/06؛
 -10يش ررجع اجملل ررس عل ررق مواص ررلة دس ررط عملي ررة اس ررتعراض جلب ررات دع ررم االس ررتعداد
واألنشطة التحنريية واملوافقة عليها ،ا فيها جلبات الدعم عرداد خطرط الت يرف الوجنيرة ولعمليرات
ذطيط الت يف الطوعية ،ا يشمل دفع األموال للربامج املوافَ عليها يف الوقت املناس ؛
 -11ي ردعو اجمللررس وا الن ررر يف سرربل دسررط ونمررة املعلومررات املتعلقررة ابظصررول
علق التمويل من الصندور األخنر للمناخ ،مس االقتناء؛
 -12حي ر ر ريط علم ر ر ررا ابلتقري ر ر ررر ال ر ر ررذه يق ر ر رردم ك ر ر ررل س ر ر ررنتط ع ر ر ررن مال ر ر ررة االمتي ر ر ررازات
واظصرراانتا ،)6ويعرررب عررن قلق ره وزاء ترردين مسررتوى الرتتيبررات الثنائيررة بررط الصررندور األخنررر
للمناخ واألجرا ؛
 -13يشجع األجرا علق الدخول يف اتفاقات ملنح االمتيازات واظصاانت الالزمة
لتشررغيل الصررندور األخنررر للمنرراخ بفعاليررة وكفرراءة وفقررا للتش رريعات وال رررو الوجنيررة ومقرررر
اجمللس  ،B.10/12مس االقتناء؛
__________

ا)5
ا)6

GE.18-01342
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 -14يشر ررجع أينر ررا اجمللر ررس علر ررق ت ثير ررف جهر ررودؤ لنر ررمان أن يتمتر ررع الص ر ررندور
األخنر للمناخ ابالمتيازات واظصاانت الالزمة لتحقي أهدافه؛
 -15يقر رررر مواصر ررلة الن ر ررر يف جل ر ر اجمللر ررس علر ررق النحر ررو املبر ررط يف مقر رررر جملر ررس
الصندور األخنر للمناخ  B.08/24وا جراء املتف عليه يف املقرر /7م أ20-؛
 -16حيررث اجمللررس علررق ضررمان اسررتمرار خرردمات القرريمم وعلررق اسررت مال مداوالترره
بشأن اختيار قيمم ،ا يشمل اختصاصات القيمم ،وفقا ملقررات سابقة ملاتر األجرا واجمللس؛
 -17يشررجع اجمللررس علررق الشررروا يف أول عمليررة لتجديررد مروارد الصررندور األخنررر
للمناخ وفقا للمقررات السابقة ملاتر األجرا واجمللس؛

 -18يش ر ررجع أين ر ررا اجملل ر ررس عل ر ررق أن ير ر ردرج يف تقري ر رررؤ الس ر ررنوه املق ر رردم وا م ر رراتر
األجرا معلومات عن املشراريع الرع وافر عليهرا اجمللرس والرع تردعم االبت رار و/أو رفرع مسرتوى
ت نولوجيا املناخ عد توجيه آلية الت نولوجيرا أل را تتعهرد زيرد العمرل بشرأن االبت رار يف جمرال
ت نولوجيا املناخ؛
 -19يدعو األجرا وا تقردَ آرائهرا وتوصرياهتا بشرأن العناصرر الرع ينبغري أخرذها يف
االعتبررار لرردى وضررع ا ر ررادات املو هجهررة وا جملررس الصررندور األخنررر للمنرراخا )7يف موعررد أقصرراؤ
عشرة أسابيع قبل انعقاد الدورة الرابعة والعشرين ملاتر األجرا اكانون األول/ديسمرب )2018؛
 -20يطل وا اللجنرة الدائمرة املعنيرة ابلتمويرل أن أخرذ املعلومرات املشرار وليهرا يف
الفق رررة  19أع ررالؤ بع ررط االعتب ررار عن ررد تق رردَ مش ررروا ور رراداهتا املو هجه ررة وا جمل ررس الص ررندور
األخنر للمناخ كي ين ر فيه ماتر األجرا ؛
 -21يطل أينا وا الصرندور األخنرر للمنراخ أن يردرج يف تقريررؤ السرنوه املقردم
وا ماتر األجرا معلومات عن اخلطوات الع اذذها لتنفيذ ا ر ادات املقدهمة يف هذا املقرر.
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املقرل /١٠م أ٢3-
تقرير مرفق اعبيئ اع رملي املقدم إىل مؤمتر األطرراف ااإللتررثات املةجهر
إىل مرفق اعبيئ اع رملي
ون ماتر األجرا ،
وذ يشري وا املقرر /11م أ،22-
ووذ يالمظ أمهية تقدَ استجاابت يف الوقت املناس لطلبات البلدان النامية األجرا ،
 -1يشري وا تقرير مرف البيية العاملية املقدم وا ماتر األجرا ا )1ووا استجاابت
مرف البيية العاملية لإلر ادات الصادرة عن ماتر األجرا ؛
 -2يرم ر بق ررار جملررس مرف ر البييررة العامليررة القاضرري ببرردء عمليررة دررديث معررايريؤ
الدنيا للوكاالت وسياساته االستيمانيةا)2؛
 -3يرم ر أينررا وافقررة جملررس مرف ر البييررة العامليررة علررق سياسررات املرف ر بشررأن
األخالقيات وتنارب املصااا)3؛
 -4ي رر دعوته الواردة يف الفقرة  2من املقرر /11م أ 22-وا كفالة فررتة سرابعة قويرة
لتجديررد امل روارد مررن أجررل املسرراعدة يف ترروفري تويررل كررا  ،ور ررن التنبررا برره ،م رع مراعرراة اتفررار ابريررس
وكذلو جل ماتر األجرا وا مرف البيية العاملية الوارد يف الفقرة  3من املقرر /11م أ22-؛
 -5يطلر ر وا مرفر ر البيي ررة العاملي ررة أن يع ررزز عملي ررة التش رراور م ررع البل رردان النامي ررة
األجرا وغريها من اجلهات صامبة املصلحة يف سيار عملية تديد موارد مرف البيية العاملية؛
 -6وذ يالمررظ أمهيررة املاصصررات اظاليررة مل افحررة تغررري املنرراخ ،يطل ر وا مرف ر
البيية العاملية أن يواصل الن ر يف امتياجات البلدان النامية وأولوايهتا عند ذصي املوارد الالزمرة
للمجال الرئيسي يف تغري املناخ يف فرتته السابعة لتجديد املوارد؛
 -7يطل ر وا مرف ر البييررة العاملي ررة أن يواصررل يف فرتترره الس ررابعة لتجديررد امل روارد تنفي ررذ
سياساته املتبعة للحصول علرق املرنح والتمويرل املي هسرر ،دعمرا للبلردان الناميرة األجررا  ،را يتما رق مرع
أم ام االتفاقية ومقررات ماتر األجرا ذات الصلة وصو ونشاء مرف البيية العاملية املعاد تش يله؛
 -8يرم ر بتفعيررل مبررادرة بنرراء القرردرات مررن أجررل الشررفافية واملشرراريع الررع أقر مررت
خررالل الفرررتة املشررمولة ابلتقريررر ،ويطل ر وا مرف ر البييررة العامليررة أن يق ردم دعمررا كافيررا ملسرراعدة
البلدان النامية األجرا  ،تشيا مع الفقرة  86من املقرر /1م أ21-؛
__________

ا)1
ا)2

.FCCC/CP/2017/7
ان ر ر ررر املر ر رروجز املشر ر رررتك لرئيسر ر رري االجتمر ر رراا الثر ر رراين واخلمسر ر ررط ملرف ر ر ر البيير ر ررة العاملير ر ررة ،الفقر ر رررنن  24و .25متر ر رراق يف
_https://www.thegef.org/sites/default/files/council-meeting-documents/EN_GEF.C.52_Joint_Summary_of

ا)3
GE.18-01342

.the_Chairs.pdf
ان ر الفقرة  7من املوجز املشرتك املشار وليه يف اظا ية  2أعالؤ.
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 -9يشري وا مقرر جملس مرف البيية العامليرة GEF/C.50/07ا )4واسرتنتاجاته ويردعو
مرف ر البيي ررة العاملي ررة وا مواص ررلة الن ررر يف س رربل دس ررط جرائ ر الوص ررول املتام ررة للبل رردان النامي ررة
األجرا  ،ا فيها الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا؛
 -10يطل أينا وا مرف البيية العامليرة أن ي فرل ،مسر االقتنراء ،اتبراا سياسراته
ووجراءاته املتصلة بدراسة واستعراض مقرتمات التمويل علق النحو الواج وبطريقة فعالة؛
 -11يشجع مرف البيية العاملية علق مواصلة تعزيز العمل مع القطاا اخلرا  ،را يف
ذلو يف مشاريعه املتعلقة ابلت نولوجيا؛
 -12يرردعو مرف ر َ البييررة العامليررة وا ذصرري اعتمررادات يف اجملررال الرئيسرري لتغررري املنرراخ يف
فرتته السابعة لتجديد املوارد من أجرل دعرم البلردان الناميرة األجررا يف وجرراء عمليرات تقيريم المتياجاهترا
الت نولوجية وتري مشاريع الت نولوجيا ذات األولوية عد تشجيع االبت ار واالستثمار؛
 -13يدعو أينا مرف البيية العاملية وا ودراج معلومات يف تقاريرؤ املقدمرة وا مراتر
األجرا بشأن ما يلي
التع رراون ب ررط جه ررات التنس رري التابع ررة ملرفر ر البيي ررة العاملي ررة وال ي رراانت الوجني ررة
اأ)
املعيهنررة يف جمررال تطرروير الت نولوجيررا ونقلهررا ،مسرربما ورد مررن مركررز و ررب ة ت نولوجيررا املنرراخ وا
مرف البيية العامليةا)5؛
اب) م ررا وذا كان ررت األجر ررا ق ررد اس ررتادمت ن ررام التاص رري
لتجري تنفيذ نتائج تقييم االمتياجات الت نولوجية ،وكيف استادمتها)6؛

الش ررفا للمر روارد

 -14يرردعو كررذلو األجررا وا أن تقرردم عرررب بوابررة تقرردَ املعلومرراتا ،)7يف موعررد
أقصراؤ  10أسرابيع قبررل انعقراد الرردورة الرابعرة والعشررين ملراتر األجررا اكرانون األول/ديسررمرب ،)2018
آراءهررا وتوصررياهتا بشررأن العناصررر الررع ينبغرري أخررذها يف االعتبررار لرردى وضررع ا ر ررادات املوجهررة
وا مرف البيية العاملية؛
 -15يطل ر وا اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة ابلتموي ررل أن أخ ررذ يف اعتباره ررا املس ررامهات
املشار وليها يف الفقرة  14أعرالؤ عنرد تقردَ مشرروا ور راداهتا وا مرفر البييرة العامليرة ل ري ين رر
فيه ماتر األجرا ؛
 -16يطل أينا وا مرف البيية العاملية أن يدرج يف تقريرؤ السنوه املقدم وا مراتر
األجرا معلومات عن اخلطوات الع اذذها لتنفيذ ا ر ادات الواردة يف هذا املقرر.

اجللسة العامة 14
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__________

ا)4
ا)5
ا)6
ا)7
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املقرل /١١م أ٢3-
االست راأل اعسرثس عآلعي املرعي
ون ماتر األجرا ،
وذ يشري وا املقرر /12م أ،22-
 -1يالمر ررظ وس ر ررهامات خ ر ررباء اللجن ر ررة الدائم ر ررة املعنير ررة ابلتموي ر ررل يف االس ر ررتعراض
السادس لآللية املاليةا)1؛
 -2حييط علما ابجلهود الع تبذ ا كياانت تشغيل اآللية املالية مرن أجرل تعزيرز الت امرل
واالتسار فيما بينها وبط كياانت التشغيل وغريها من مصادر االستثمار والتدفقات املالية؛
-3

يطل وا كياانت تشغيل اآللية املالية أن تواصل تعزيز الت امل واالتسار؛

 -4يقرر الشرروا يف االسرتعراض السرابع لآلليرة املاليرة يف دورتره السادسرة والعشررين
اتشررين الثرراين/نوفمرب  )2020وفقررا للمعررايري ال رواردة يف املبرراد التوجيهيررة احمل هدثررة الررع يتنررمنها
مرف املقرر /12م أ 22-أو مس التعديل الذه قد يطرأ عليها المقا؛
 -5يطل ر وا اللجن ررة الدائم ررة املعني ررة ابلتموي ررل أن تق رردم وا االس ررتعراض الس ررابع
لآلليررة املالي ررة يف ع رام  2021وسررهامات خ ررباء ل رري يسررت مل م رراتر األج ررا االس ررتعراض يف
دورته السابعة والعشرين اتشرين الثاين/نوفمرب .)2021

اجللسة العامة 14
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ا)1
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املقرل /١٢م أ٢3-
تمعي حتديد امل عةمرت اعيت يت ني تعى األطرراف تقرداهر افقررا ععفقرريف 5
ما املرثيف  9ما اتفرق ابليس
ون ماتر األجرا ،
وذ يشري وا الفقرات  1و 3و 5من املادة  9من اتفار ابريس،
ووذ يشري أينا وا الفقرة  55من املقرر /1م أ ،21-ووا املقرر /13م أ،22-
ووذ يشري كذلو وا الفقرة  10من املقرر /3م أ،19-
 -1يذ مكر جمددا أبن علق البلدان املتقدمرة األجررا أن تقردم كرل سرنتط معلومرات
ور ادية كميرة ونوعيرة تتعلر ابلفقررتط  1و 3مرن املرادة  9مرن اتفرار ابريرس ،مسر االقتنراء،
ررا يف ذلررو ،مس ر مررا هررو مترراق ،مسررتوايت امل روارد املاليررة العامررة املتوقررع تقرردرها وا البلرردان
النامية األجرا  ،وأبن تش هجع األجرا األخرى الع تقدم املوارد علق تقدَ هرذؤ املعلومرات كرل
سنتط علق أساس جوعيا)1؛
 -2يرم ر ر ابلطريقر ررة البن ر رراءة لتبر ررادل اآلراء أثنر رراء مناقش ر ررة املائر رردة املسر ررتديرة ب ر ررط
األجرا الع ن متها األمانة يف  16أاير/مايو 2017؛
-3
أعدهتا األمانة ؛
ا )2

يرم ر ر أينر ررا ابلتقرير ررر املر رروجز عر ررن مناقشر ررة املائر رردة املسر ررتديرة املر ررذكورة الر ررع

 -4يرم ر كررذلو ابلتقرردم احملرررز بشررأن هررذؤ املسررألة مسرربما ورد يف املررذكرة غررري
الرمية الع أعدها الرئيسان املتشاركان لفري االتصال يف هذا الشأنا)3؛
 -5يطلر وا ا ييررة الفرعيررة للتنفيررذ أن تن ررر ،ابتررداء مررن دورهتررا الثامنررة واألربعررط
انيسان/أبريل  -أاير/مايو  )2018ويف أه دورات المقة بشأن برانمج عمل اتفار ابريرس ،يف
دديد املعلومات الع يتعط علق األجرا تقدرها وفقا للفقرة  5من املادة  9مرن اتفرار ابريرس،
وومالررة النتررائج وا مرراتر األج ررا يف دورترره الرابعررة والعش ررين اكررانون األول/ديس رمرب )2018
ممل يقدم ماتر األجرا توصية ل ي ين ر فيها ماتر األجرا العامل بوصفه اجتماا األجرا
يف اتفار ابريس يف اجلزء الثالث من دورته األوا اكانون األول/ديسمرب )2018؛
 -6يطلر ر أين ررا وا ا يي ررة الفرعي ررة للتنفي ررذ أن تن ررر يف املس ررألة املش ررار وليه ررا يف
الفقرة  5أعالؤ مع مراعاة املذكرة غري الرمية املشار وليها يف الفقرة  4أعالؤ.
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ا)1
ا)2
ا)3
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