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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠١٨األول/ديسمرب  كانون  ١٤-٢كاتوفيتسه، 
 من جدول األعمال 4البند 

األعمااااال التة اااايية لتاقياااا  اتقااااا   رياااا  ولع ااااد 
الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصقه اجتماع 

 األطراف يف اتقا   ري 

األعماااال التة ااايية لتاقيااا  اتقاااا   ريااا  ولع اااد الااادورة األوىل ملااااؤمتر   
 ع األطراف يف اتقا   ري األطراف العامل بوصقه اجتما 

 اقرتاح من الرئي   
 توصية مؤمتر األطراف  

أوصىىم مىىاألط األ،ىىطاور ه اوراىىة الطاشرىى، والرعىىطقنر اعىىطوك اينىىطر ال ىىا   ىى  قن ىىط   ىىة  
 ماألط األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقس وقر مده ه اوراة األوىل:

 ١-م أ ت/-مشروع امل رر   

 ٢١-م أ/١من امل رر  69نطا  وطرائق الت ييم الدوري املشار إليه يف الق رة   
 إن ماألط األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقسر 
 ر23-م أ/1ر واينطر 69ر وخاص، الفنطة 21-م أ/1إىل اينطر  إذ قعري 
نطىىىاق و،طااىىىي ال ن ىىى ل الىىىىدورا لفرال ىىى، و فاقىىى، الىىىدعل اينىىىدم إىل  ل ىىىى،  قر مىىىد -1 

ال كنولوج ىىا لىىدعل انف ىىق اافىىاق ابرقىىس شعىىتن ايبىىاال اي كىىل، ش طىىوقط ال كنولوج ىىا وننل ىىار و نىىا  
 ر شك غ ة الواراة ه ايط ي؛21-م أ/1للمنطر 
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نبغىى  إجىىطاطه شططقنىى، أعىى ه ق 1قنىىطر أن ال ن ىى ل الىىدورا ايعىىار إل  ىىا ه الفنىىطة  -2 
 شفا ، وشامل، واعار  ،؛

أعىى ه ه اوراىىة  1شىىدا ال ن ىى ل الىىدورا األول ايعىىار إل ىىة ه الفنىىطة  قنىىطر أق ىىا   -3 
لى، 2٠21الطاشر، )اعطقن الثاين/نو مرب  ( و نا  للنطاق والططااي الواراة ه ايط ىير أو ابلكى غ، ايردة

إألىىام ال ن ىى ل الىىدورا األول ه اوراىىة اشامبىى، )اعىىطقن الحنىا  ذىىقا النطىىاق ولىىقه الططااىىير  ىىدو 
 (؛2٠22الثاين/نو مرب 
أعىىىى ه قنبغىىىى  أن  1أن ن ىىىىاات ال ن ىىىى ل الىىىىدورا ايعىىىىار إل ىىىىة ه الفنىىىىطة  قنىىىىطر  ىىىىقل  -4 

 من اافاق ابرقس؛ 14ُاب خَدم  مدخ ت ه عمل ، اس خ ص احلك ل، الراي ، ايعار إل  ا ه ايااة 
أن اوجىىة ن ىىاات ال ن ىى ل الىىدورا ابىى  الفرال ىى، وارققىىق الىىدعل اينىىدم إىل  قنىىطر -5 

  ل ، ال كنولوج ا لدعل انف ق اافاق ابرقس؛
إىل اذ ئ، الفطع ى، لل نف ىق أن ابىدأر ه اوراىا احلااقى، واشمبى  )اعىطقن  قطلب -6 

اض مط ىىىىىق وشىىىىىبك، (ر الن ىىىىىط ه ايواامىىىىى، شىىىىى  الرمل ىىىىىات اي رلنىىىىى، ابسىىىىى رط 2٠19الثىىىىىاين/نو مرب 
أعىى ه شغ ىى، ال وصىى ، اعىىطوك منىىطر  1وال ن ىى ل الىىدورا ايعىىار إل ىىة ه الفنىىطة  (1)اكنولوج ىىا اينىىا 

ل ن ىىط   ىىة مىىاألط األ،ىىطاو الرامىىل شوصىىفة اج مىىاك األ،ىىطاو ه اافىىاق ابرقىىس وقر مىىده ه اوراىىة 
 (؛2٠2٠الثالث، )اعطقن الثاين/نو مرب 

اإلجطااات اليت قدعو إل  ا لقا اينىطر رلنىا  ش ىوا ط أن انفق األمان،  قطلب أق ا   -7 
  ايوارا ايال ،.

 
__________ 

)ب( مىىىن 14)معىىىطوك اينىىىطر اينىىى ا ه إ،ىىىار البنىىىد  24-م أ/-و 18-م أ/14و 17-م أ/2و نىىىا  للمنىىىطرات  (1)
 جدول أعمال اذ ئ، الفطع ، لل نف ق ه اجلقا األول من اوراا الثامن، واألرشر (.



FCCC/CP/2018/L.3 

3 GE.18-21911 

 املرفق

 ٢١-م أ/١من امل رر  69نطا  وطرائق الت ييم الدوري املشار إليه يف الق رة   

 الاطا  -أوالا  
مىىىىىن اينىىىىىطر أن ا ىىىىىطل  الوالقىىىىى، ش ن ىىىىى ل اورا لفرال ىىىىى، و فاقىىىىى، الىىىىىدعل اينىىىىىدم إىل  ل ىىىىى،  -1

)قعىىار ال كنولوج ىىا لىىدعل انف ىىق اافىىاق ابرقىىس شعىىتن ايبىىاال اي كىىل، ش طىىوقط ال كنولوج ىىا وننل ىىا 
 :(2)وق تلف النطاق من عنكطقن مها .(1)إل ة   ما قل  شربارة "ال ن  ل الدورا"(

 رال ىىى،  ل ىىى، ال كنولوج ىىىا ه اعىىىل انف ىىىق اافىىىاق ابرقىىىس شعىىىتن ايبىىىاال اي كىىىل،  )أ( 
 ش طوقط ال كنولوج ا وننل ا؛

  فاقىىى، الىىىدعل اينىىىدم إىل  ل ىىى، ال كنولوج ىىىا لىىىدعل انف ىىىق اافىىىاق ابرقىىىس شعىىىتن )ب( 
 ايباال اي كل، ش طوقط ال كنولوج ا وننل ا.

 فعالية آلية التكاولوجيا -ألف 
  مىىىا ق رلىىىي شفرال ىىى،  ل ىىى، ال كنولوج ىىىا ه اعىىىل انف ىىىق اافىىىاق ابرقىىىسر ش وج ىىىة مىىىن إ،ىىىار  -2

ال كنولوج ىىار نكىىن أن قعىىمل النطىىاق ان ىى ل األجىىط والنىىواات ون ىىاات  ل ىى، ال كنولوج ىىار وعلىىم وجىىة 
 اشكوصر   ف: 

 قّبطت ال غريات ال حوقل ، اي وخاة ه اافاق ابرقس؛ )أ( 
 1٠من ايااة  1سامهت ه ان ي الططق، الطوقل، األجل ايعار إل  ا ه الفنطة  )ب( 

 من اافاق ابرقس؛
 سامهت ه ارققق الرمل ال راوين ه جمال اطوقط ال كنولوج ا وننل ا؛ )ج( 
مبىىامهات ادىىىداة و،ن ىىا  وعمل ىىىات ان ىىى ل عىىق ت انف ىىىق عناصىىط ال كنولوج ىىىا لل )ا( 

 االح  اجات ال كنولوج ،؛
أسىىفطت عىىن  مر  م ىى، مىىن خىى ل ايبىىاعدة ال نن ىى،ر اىىا ه ذلىى   ف  ىىات  )ه( 

 االنبرامت اد مل،ر وعدا احللول ال كنولوج ، ايندةم،ر واالس ثمارات ايب فاا من ا؛
 من ح ث ال كلف، وابلكفااة؛ اضطلرت أبعماذا شططقن، ا بل ابلفرال ، )و( 
 جنحت من ح ث الططقن، اليت نفقت  ا ل ئات  ل ، ال كنولوج ا خطط عمل ا؛ ) ( 
 اغلبت علم ال حدايت؛ )ا( 
 حدات  طص ال حب ؛ )ط( 

__________ 

 .69ر الفنطة 21-م أ/1اينطر  )1)
 .94ر الفنطة FCCC/SBI/2016/8الوج ن،  )2)
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اراونىىىت مىىى  أصىىىحاب مكىىىلح،  خىىىطقن ه اعىىىل انف ىىىق اافىىىاق ابرقىىىس شعىىىتن  )ا( 
 ايباال اي كل، ش طوقط ال كنولوج ا وننل ا؛

اسىىى تاشت لل وج  ىىىات العىىىامل، الىىىيت لىىىدم ا إ،ىىىار ال كنولوج ىىىا ايعىىىار إل ىىىة ه  )ك( 
 من اافاق ابرقسر اا ه ذل  مواام، أعماذا م  مواض   إ،ار ال كنولوج ا؛ 1٠ايااة 

 رات علم الوالايت الناام، اوجب اافاق ابرقس وعلم إرشااات األ،طاو. )ل( 
أعى هر قنىىد قنطىوا الرمىىل اينىطر ان  مىىة  2إل ىىة ه الفنىطة وإلجىطاا ان ى ل الفرال ىى، ايعىار  -3

آلل ىىى، ال كنولوج ىىىا ه اعىىىل انف ىىىق اافىىىاق ابرقىىىس شعىىىتن ايبىىىاال اي كىىىل، ابلرمىىىل ال رىىىاوين اي رلىىىي 
 ش طوقط ال كنولوج ا وننل ا علم ما قل : 

انف ىىق عمىىل اللتنىى، ال نف ققىى، ايرن ىى، ابل كنولوج ىىا )جلنىى، ال كنولوج ىىا( ه اعىىل  )أ( 
 اافاق ابرقس شعتن ايباال اي كل، ش طوقط ال كنولوج ا وننل ا؛

عمىىىل مط ىىىق وشىىىبك، اكنولوج ىىىا اينىىىا  )ايط ق/العىىىبك،( ه اعىىىل انف ىىىق اافىىىىاق  )ب( 
 ابرقس شعتن ايباال اي كل، ش طوقط ال كنولوج ا وننل ار اا ه ذل  ما ق كل ابيباال ال ال ،؛

 ث: االسىىىى تاش، للطلبىىىىات الىىىىواراة مىىىىن البلىىىىدان انف ىىىىق خدمااىىىىة األساسىىىى ، الىىىىث '1'
وشنىىاا  والعىىطا ات العىىبكات وارققىىق ؛النام ىى،؛ وارققىىق ال رىىاون وابىىاال ايرلومىىات

 ؛الندرات
 اطا بااة اياسب ،؛ '2'
ال رىىىاون شىىى  جلنىىى، ال كنولوج ىىىا وايط ق/العىىىبك،ر والكىىى ت شىىى  لىىىاا  اذ ئ ىىى   )ج( 

 ابرقس؛وال ا بات اياسب ، ه إ،ار اافاق 
الرمىىل شعىىتن عمل ىىىات ان ىى ل االح  اجىىات ال كنولوج ىىى، وانف ىىق خطىىط الرمىىىل  )ا( 

 اي رلن، ابل كنولوج ا لدعل انف ق اافاق ابرقس شعتن ايباال اي كل، ش طوقط ال كنولوج ا وننل ا.

 كقاية الدعم امل دم إىل آلية التكاولوجيا - ء 
ه اعىىىل انف ىىىق اافىىىاق ابرقىىىس  (3) ىى، ال كنولوج ىىىا  مىىا ق رلىىىي شكفاقىىى، الىىىدعل اينىىىدم إىل  ل -4

قعىىمل النطىىاقر علىىم سىىب ل ايثىىال شعىىتن ايبىىاال اي كىىل، ش طىىوقط ال كنولوج ىىا وننل ىىار نكىىن أن 
 احلكطر ان  ل ما قل : ال

 ايب ف دقن من الدعل ايندم: )أ( 
 جلن، ال كنولوج ا؛ '1'
 ايط ق/العبك،ر اا ه ذل  الك اانت الو،ن ، اير ن،؛ '2'
 مكاار الدعل ايندم؛ )ب( 
 أنواك الدعل ايندم؛ )ج( 

__________ 

 .141-139ر الفنطات 17-م أ/2و نا  للمنطر  )3)
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الك ف ىىى، الىىىيت اسىىىُ خدعم  ىىىا الىىىدعل اينىىىدةمر مىىى  مطاعىىىاة اإلجىىىطااات اي خىىىقة ه  )ا( 
 خم لف مطاحل الدورة ال كنولوج ،:

 إجطااات ال خف ف؛ '1'
 إجطااات ال ك ف؛ '2'
 اإلجطااات ايع  ، ش  النطاعات؛ '3'
 إذا  ان لد اغري م  مطور الولت؛مب وى الدعل ايندةم وما  )ه( 
 مدى اوا ي الدعل م  م قان ات اآلل ، ال كنولوج ، وخطط ا. )و( 

 الطرائق -اثنياا  
قنبغىىىى  أن ق بىىىى  نطىىىىاق و،طااىىىىي ال ن ىىىى ل الىىىىدورا لفرال ىىىى، و فاقىىىى، الىىىىدعل اينىىىىدم إىل  ل ىىىى،  -5

ال كنولوج ىىىىا ايمارسىىىىات الف ىىىىلم الدول ىىىى، إلجىىىىطاا عمل ىىىىات ال ن ىىىى ل. واعىىىىمل لىىىىقه ايمارسىىىىات 
 الف لم  ئات مراقري ال ن  ل اشمس ال ال ،: األمه ، والفرال ، والكفااة واألجط واالس دام،. 

ابل ن ىىى ل الىىىدورا مىىىاألط األ،ىىىطاو الرامىىىل شوصىىىفة اج مىىىاك األ،ىىىطاو ه اافىىىاق  وق ىىىطل  -6
 ابرقس )ماألط/اج ماك أ،طاو ابرقس(. وقنوم ماألط/اج ماك أ،طاو ابرقس اا قل :

 أاانه؛ 1٠قبدأ ال ن  ل الدورا و نا  للفنطة  )أ( 
ت والن ىىاا  قرطى  اإلرشىىااات إىل األمانىى، وقطلىىب إل  ىا أن ارىىد ال نطقىىطقن ايالىى )ب( 

 لل ن  ل الدورا؛
 أاانه. 11قب كمل ال ن  ل الدورار م  النواات ايمكن، و نا  للفنطة  )ج( 

 وادعل اذ ئ، الفطع ، لل نف ق )ل ئ، ال نف ق( ماألط/اج ماك أ،طاو ابرقس اا قل : -7
 . الن ىط ه ال نطقىط ايالىت وإعطىاا إرشىااات إىل األمانى، إلعىداا ال نطقىط الن ىىاا )أ( 

وانوم ل ئ، ال نف ق شىقل  ه  ى ة اوراىا األوىل ه الرىام ال ىا  للرىام الىقا شىدأ   ىة ماألط/اج مىاك 
 أ،طاو ابرقس ال ن  ل؛ 

إعىىداا معىىارق  اوصىى ات ل ن ىىط    ىىا ماألط/اج مىىاك أ،ىىطاو ابرقىىس وقر مىىدلار  )ب( 
 حبب االل  اار ابالس ناا إىل ن طة إىل ال نطقط الن اا .

 ن  ل الدورا نوع ا  و م ا  ه الولت نفبة:وقكون ال  -8
نكىىن أن اعىىمل الرناصىىط النوع ىى، اسىى رطاض ال نىىارقط ايوجىىواة و ىى  ايرلومىىات  )أ( 

 من اجل ات صاحب، ايكلح،؛
 نكن أن اعمل الرناصط الكم ،    الب اانت وإجطاا ال ل إحكاا . )ب( 

 علم سب ل ايثال ال احلكطر ما قل : واعمل مكاار ايرلومات ال  م، لل ن  ل الدورار -9
 إ،ار ال كنولوج ا؛ )أ( 
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ال نىىىىارقط البىىىىنوق، ايعىىىى  ، للتنىىىى، ال كنولوج ىىىىا وايط ق/العىىىىبك، وماألط/اج مىىىىاك  )ب( 
 أ،طاو ابرقس؛

وماي إشى   أخىطى ل افال ى، وعمل ىات ذات صىل، ش نف ىق اافىاق ابرقىس شعىتن  )ج( 
 وننل ا؛ايباال اي كل، ش طوقط ال كنولوج ا 

 ايرلومات ايندم، من اجل ات ايرن ، ذات الكل،؛ )ا( 
 الوماي والن اات اينبثن، عن االس رطاضات ايب نل، للمط ق/العبك،؛ )ه( 
 . رن ، ش غري اينا ر عند االل  ااانارقط اذ ئ، احلكوم ، الدول ، اي )و( 

 وال ن  ل الدورا:  -1٠
 ُُيطى مطة  ل مخب، أعوام؛ )أ( 
 قب غطق إجنا ه عاما  واحدا  أو ألل. )ب( 

 واعمل نواات ال ن  ل الدورار حبب االل  اا:  -11
 انطقطا  إىل ماألط/اج ماك أ،طاو ابرقس عن ،طقي ل ئ، ال نف ق؛  )أ( 
 اوص ات ماألط/اج ماك أ،طاو ابرقس شعتن ادقث إ،ار ال كنولوج ا. )ب( 

    


