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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعونالدورة الثانية 

 ٢٠1٥حزيران/يونيه  11-1بون، 
 من جدول األعمال 1٠البند 
 من االتفاقية 6المادة 

 من االتفاقية 6المادة   
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 إضافة  

 توصية الهيئة الفرعية للتنفيذ  
، يف دورهتذا الاانيذة واألرب،ذمب، وعذروق ا  ذرر الفرعيذة )اهليئذة  أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ  

 وي،تمده: التايل لكي ينظر فيه مؤمتر األطراف يف دورته احلادية وال،عرين

 21-/م أ-مشروع المقرر   
مااان  6اختصاصاااات االساااتعراي الوساااي  للرناااام  عمااال الدو اااة بشااا ن الماااادة   

 االتفاقية
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،18-/م أ1٥ا  رر  إىلإذ يعري  
بالت ذذدم الذ ح أحر تذذه األطذذراف وا نظمذاة الدوليذذة وايفتمذي ا ذذد  يف   ذذي   وإذ يسذل  

توعيذة الالت،لذي  والتذدريو و  -مذن اتتفاييذة 6لة جبميي عناصر ا ادة صوتنسيق وتنفي  األنع ة ا ت
 والت،اون الدويل بعأن ه ه ا سائل،ومعاركة اجلمهور وحصول اجلمهور على ا ،لوماة،  ،امةال
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يذذزال يعذذكل  ت يكفذذي مذذن ا ذذوارد ا اليذذة والت نيذذة مذذا بذذأن اذذمان تذذوافر وإذ يسذذل  أي ذذا   
سيما البلدان األفري ية وأيل البلدان  وت من اتتفايية بالنسبة لألطراف، 6حتديا  أمام تنفي  ا ادة 

 منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية،
أمهيذذة مراعذذاة اجلوانذذو اجلنسذذانية واذذرورة تعذذايي ا عذذاركة الف،الذذة  يؤكذذد مذذن جديذذدوإذ  

لألطفذذذال والعذذذبان وا سذذذنمب والنسذذذاي واألاذذذوال ذوح األعايذذذة والعذذذ،ون األصذذذلية وايفتم،ذذذاة 
 من اتتفايية، 6احمللية وا نظماة غري احلكومية يف األنع ة ا تصلة با ادة 

بنذذذاي وت،زيذذذز مهذذذاراة ويذذذدراة جهذذذاة اتتصذذذال الوطنيذذذة  علذذذى أمهيذذذة وإذ ي،يذذذد التأكيذذذد 
يف ذلذذم مذذن اذذتل اتسذذتمرار يف تيسذذري إجذذراي تبذذادل منذذتظ   وذذا مذذن اتتفاييذذة، 6ا ،نيذذة با ذذادة 

لآلراي وا مارساة اجليدة والدروس ا ستفادة من اتل تنظذي  حل ذاة عمذل ومذؤمتراة بالفيذديو 
 والوطين،وأنع ة على الص،يد الدويل واأليليمي 

 الذذذدعوة ا وجهذذذة إىل ا ؤسسذذذاة وا نظمذذذاة ا ت،ذذذددة األطذذذراف والانائيذذذة، إىلوإذ يعذذذري  
يف ذلذذم الكيانذذاة التعذذغيلية التاب،ذذة لآلليذذة ا اليذذة لتتفاييذذة إىل أن ت ذذدم، حسذذو اتيت ذذاي،  وذذا

 من اتتفايية، 6ة بتنفي  ا ادة صللألنع ة ا تا  مالي ا  دعم
الذذ ح يعذذدد علذذى أن   1) إعذذتن ليمذذا الذذو ارح بعذأن الت،لذذي  والتوعيذذةإىل وإذ يعذري أي ذذا   

 وا ،ذذارف ومعذذاركة اجلمهذذور وحصذذول اجلمهذذور علذذى ا ،لومذذاة،امذذة توعيذذة الالالت،لذذي  والتذذدريو و 
ت،زيز التنميذة ا سذتدامة  ويف والت،اون الدويل أمور هلا دور حمورح يف بلوغ اهلدف النهائي لتتفايية

 التأيل  مي ا ناخ، ال ادرة على
برنذذام  تنفيذذ  اهليئذذة الفرعيذذة العذذروق يف تنفيذذ  اتسذذت،را  الوسذذي  ل إىلي لذذو  -1 

ا    اسذتناد٢٠16من اتتفايية يف دورهتا الراب،ة واألرب،ذمب )أيار/مذايو  6عمل الدوحة بعأن ا ادة 
لذذذذذول كذذذذذانون الذذذذذواردة يف ا رفذذذذذق، وذلذذذذذم بغيذذذذذة اتنتهذذذذذاي مذذذذذن اتسذذذذذت،را  حاتصاصذذذذذاة إىل ات

 ؛٢٠16األول/ديسمرب 
سذيما األع ذاي يف حتذالأل األمذ  ا تحذدة  وت منظمذاة األمذ  ا تحذدة،يعاي  -٢ 

 للتا يأل والتدريو والتوعية ال،امة يف جمال تغري ا نذاخ، إىل ت ذدم م،لومذاة عذن نتذائ  أنعذ تها،
ة، حسذو اتيت ذاي، يف ذلذم ت ذارير مذن حل ذاة ال،مذل األيليميذة ودون األيليميذة ذاة الصذل وا

 من أجل دع  تنفي  برنام  عمل الدوحة؛
عذن الت ذدم احملذر  يف ت ذدم الذدع  ا  مرفق البيئة ال،ا ية أن ي دم ت رير  إىلي لو  -٣ 

 ا ايل وتنفي  األنع ة الرامية إىل األسهام يف تنفي  برنام  عمل الدوحة؛

__________ 

 .٢٠-/م أ19ا  رر   1)
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ئيذذذذذة وال  ذذذذذاق ا ذذذذذال ا ؤسسذذذذذاة وا نظمذذذذذاة ا ت،ذذذذذددة األطذذذذذراف والانايذذذذذدعو  -٤ 
 6لة بتنفيذ  ا ذادة صذألنعذ ة ا تا  لدعمذ  دمةت ارير عن ا وارد ا الية ا دم واجلهاة ا احنة إىل ت 

 من اتتفايية؛
 يلي: ما األمانة إىلي لو  -٥ 
عذذذن الت ذذذدم احملذذذر ، وكذذذ ا عذذذن الاغذذذراة واتحتياجذذذاة النااذذذئة، ا  أن ت،ذذذد ت ريذذذر  )أ  

األطراف وا نظمذاة ا ،تمذدة بصذفة مرايذو وأصذحان ا صذلحة ا اذرين والتوصياة ا  دمة من 
يف اتسذذت،را  الوسذذي ، علذذى النحذذو احملذذدد يف ُمذذدال يصذذو يف تنفيذذ  برنذذام  عمذذل الدوحذذة ك

لكذذذي تنظذذذر فيذذذه اهليئذذذة الفرعيذذذة يف دورهتذذذا وذلذذذم مذذذن اتاتصاصذذذاة الذذذواردة يف ا رفذذذق،  ٥الف ذذذرة 
 الراب،ة واألرب،مب؛

ل تيسري التبادل ا نتظ  لآلراي وا مارسذاة اجليذدة والذدروس ا سذتفادة أن تواص )ن  
 من اتتفايية؛ 6ا ادة ا ،نية بفيما بمب جهاة التنسيق الوطنية 

أن تواصذذل الت،ذذاون مذذي ا نظمذذاة ا ،تمذذدة بصذذفة مرايذذو وأصذذحان ا صذذلحة  )ج  
 يذذة ال،امذذة يف جمذذال تغذذري ا نذذاخحتذذالأل األمذذ  ا تحذذدة للتا يذذأل والتذذدريو والتوعوأع ذذاي  ا اذذرين

 من اتتفايية؛ 6هبدف حفز ال،مل ا ت،لق با ادة 
هذذ ا ا  ذذذرر رهنذذذا  يت يذذدعوها إليهذذذا األمانذذذة األجذذراياة الذذذأن تنفذذ   ي لذذو أي ذذذا   -6 

 بتوافر ا وارد ا الية.
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 المرفق 

 6اختصاصات االستعراي الوسي  للرنام  عمال الدو اة بشا ن الماادة   
 اقيةمن االتف

 الوالية -أوالا  
مذن  6ا ذادة بعذأن عتمد مؤمتر األطراف، يف دورته الاامنة ععرة، برنام  عمل الدوحذة ا -1

، ٢٠٢٠ عذذام مثذذا  سذذنواة ويذذرر أن ُيسذذت،ر  برنذذام  ال،مذذل هذذ ا يفعلذذى تذذد  ح مياتتفاييذذة الذذ
ف،اليته، وحتديد أح است،را  وسي  للت دم احملر  فيه، من أجل ت يي   ٢٠16 عام وأن جيرى يف

ثغذذذراة واحتياجذذذاة تظهذذذر، واسذذذتوتل ا ،لومذذذاة الت مذذذة ألح يذذذراراة بعذذذأن حتسذذذمب ف،اليذذذة 
 . ٢)برنام  ال،مل، حسو اتيت اي

إعذداد ت ذارير عذن الت ذدم الذ ح ووجو ا  رر نفسه، طلذو مذؤمتر األطذراف إىل األمانذة و  -٢
إىل ا ،لومذذذاة الذذذيت تذذذرد يف البتغذذذاة ا  سذذذتنادمذذذن اتتفاييذذذة، ا 6حتذذذر ه األطذذذراف يف تنفيذذذ  ا ذذذادة 

وغريهذذذا مذذذن مصذذذادر  6الوطنيذذذة والت ذذذارير ا ت،ل ذذذة بذذذاحلوار السذذذنوح أثنذذذاي الذذذدوراة بعذذذأن ا ذذذادة 
يف ذلم ت رير عن ا مارساة اجليدة  عاركة أصحان ا صلحة يف تنفي  األنع ة  وا ا ،لوماة،

 الت ذذذارير بانتظذذذام، وااصذذذة ألغذذذرا  اتسذذذت،را  الوسذذذي . وستصذذذدر هذذذ ه  ٣)6ا تصذذذلة با ذذذادة 
 .٢٠٢٠ عام واتست،را  ا  رر إجراؤه يف ٢٠16 عام يف للت دم احملر 

 األهداف -ثانياا  
أهذداف اتسذت،را  الوسذي  تتماذل سذتند إىل التاربذة، ا تعذايي التحسذمب علذى  حرصا   -٣

 فيما يلي:للت دم احملر  يف تنفي  برنام  عمل الدوحة 
ت يذذي  الت ذذدم احملذذر  يف تنفيذذ  برنذذام  عمذذل الدوحذذة حذذ  ا ن، مذذي األاذذارة إىل  )أ  

 ؛يزال متواصت   ت أن ه ا ال،مل
فيمذا يوجذد مذن بذرام   6ت يي  الت دم احملذر  يف إدمذاج األنعذ ة ا تصذلة با ذادة  )ن  

 واسرتاتياياة وأنع ة للتكيأل مي آثار تغري ا ناخ والتوفيأل منها؛
برنذذام  عمذذل الدوحذذة والاغذذراة ا مكنذذة تنفيذذ  ديذذد اتحتياجذذاة األساسذذية لحت )ج  

 ؛ذلمفيه وال،راييل اليت حتول دون 

__________ 

 .٢و 1، الف رتان 18-/م أ1٥ا  رر   ٢)
 )أ .٣٥، ا رفق، الف رة 18-/م أ1٥ا  رر   ٣)
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حتديذذذذد ا مارسذذذذذاة اجليذذذذذدة والذذذذدروس ا سذذذذذتفادة هبذذذذذدف نعذذذذرها والذذذذذرتوي  هلذذذذذا  )د  
 وتكرارها، حسو اتيت اي؛

ف،اليذة تنفيذ  ا زيذد مذن ا  ذواة مذن أجذل حتسذمب ا اذ حتديد توصياة بعأن  )ه  
 برنام  عمل الدوحة.

 مصادر المعلومات -ثالثاا  
م،لومذاة اتسذذت،را  الوسذي  لتنفيذ  برنذام  عمذذل الدوحذة مذن  لذذة  ينبغذي اسذتوتل -٤

 يلي: ما منهامصادر 
 ؛من اتتفايية 6وراة بعأن ا ادة احلوار السنوح أثناي الدا ت،ل ة برير االت  )أ 
مذن  6ة اجليذدة  عذاركة أصذحان ا صذلحة يف تنفيذ  ا ذادة ت رير عن ا مارسذا )ن  
 ؛ ٤)اتتفايية
البيانذذاة ا  دمذذة مذذذن األطذذراف وا نظمذذذاة ا ،تمذذدة بصذذذفة مرايذذو وأصذذذحان  )ج  

ا صذذذذلحة ا اذذذذرين اسذذذذتاابة لذذذذدعوة اهليئذذذذة الفرعيذذذذة يف دورهتذذذذا الاانيذذذذة واألرب،ذذذذمب، والذذذذيت تت ذذذذمن 
لتنفيذذ  برنذذام  عمذذل الدوحذذة، ماذذل اجلهذذود الراميذذة إىل النظذذر يف م،لومذذاة عذذن ا  ذذواة ا توذذ ة 

وتنفيذ  السياسذاة والتذدابري الراميذة إىل التوفيذأل مذن آثذار  6الرواب  بمب األنع ة ا ت،ل ة با ذادة 
تغري ا ناخ والتكيأل م،ه، وعن الاغراة واتحتياجاة الناائة، وك ا التوصياة بعأن ا اذ ا زيذد 

 ؛ ٥)جل حتسمب التنفي  الف،ال لربنام  عمل الدوحةمن ا  واة من أ
 ، 6)اتسذذتنتاجاة ذاة الصذذذلة ا ،تمذذدة اذذذتل الذذذدورة األرب،ذذمب للهيئذذذة الفرعيذذذة )د  

 ؛FCCC/SBI/2014/L.20يف ذلم مرفق الوثي ة  وا
 البتغاة الوطنية وغريها من الت ارير الوطنية ذاة الصلة؛ )ه  
 واد ا رج،يذذذة الذذذواردة مذذذن منظمذذذاة األمذذذ  ا تحذذذدة،ا ،لومذذذاة ذاة الصذذذلة وا ذذذ )و  

سذذذيما األع ذذذاي يف حتذذذالأل األمذذذ  ا تحذذذدة للتا يذذذأل والتذذذدريو والتوعيذذذة ال،امذذذة يف جمذذذال تغذذذري  وت
 ا ناخ؛

الت ذذذذارير والبيانذذذذاة ا  دمذذذذة مذذذذن الكيانذذذذاة التعذذذذغيلية لآلليذذذذة ا اليذذذذة لتتفاييذذذذة  )   
الدع  ا ايل ا  ذدم واألنعذ ة ا نفذ ة مسذامهة  يف تنفيذ  برنذام  والوكاتة ا نف ة التاب،ة هلا بعأن 

 عمل الدوحة؛
__________ 

(٤  FCCC/SBI/2014/3. 
مذذذذن جذذذذدول أعمذذذذال الذذذذدورة الاانيذذذذة  1٠واردة يف معذذذذروق اتسذذذذتنتاجاة ا  ذذذذرر اعتمذذذذاده يف إطذذذذار البنذذذذد الذذذذدعوة   ٥)

 واألرب،مب للهيئة الفرعية للتنفي .
(6  FCCC/SBI/2014/8 17٣-169، الف راة. 
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من ا ؤسساة وا نظماة ا ت،ددة األطذراف والانائيذة  دمة الت ارير والبياناة ا  )ح  
ومذذن ال  ذذاق ا ذذال واجلهذذاة ا احنذذة بعذذأن ا ذذوارد ا اليذذة ا  دمذذة دعمذذا  لألنعذذ ة ا ت،ل ذذة بتنفيذذ  

 ن اتتفايية.م 6ا ادة 

 طرائق االستعراي والنتائ  المتوقعة -رابعاا  
يلذذي  مذذا أعذذته، ٤،د األمانذذة، باتعتمذذاد علذذى مصذذادر ا ،لومذذاة الذذواردة يف الف ذذرة سذذتُ  -٥

 اهليئة الفرعية يف دورهتا الراب،ة واألرب،مب:فيه لكي تنظر 
،تمذذذدة بصذذذفة ت ريذذذر تذذذوليفي عذذذن الت ذذذدم الذذذ ح أحر تذذذه األطذذذراف وا نظمذذذاة ا  )أ  

 مرايو وأصحان ا صلحة ا ارون يف تنفي  برنام  عمل الدوحة؛
  وسذذذهولة CC:iNetت ريذذذر عذذذن األداي الذذذوةيفي لعذذذبكة م،لومذذذاة تغذذذري ا نذذذاخ ) )ن  

 الوصول إليها.
أعذته وأح  ٥وستنظر الدورة الراب،ة واألرب،ون للهيئة الفرعية يف الوثائق الواردة يف الف رة  -6

يف ذلذم ا ،لومذاة ا عذار إليهذا  وذا ى ذاة صلة باسذتكمال اتسذت،را  الوسذي ،م،لوماة أار 
أعذذته، بغيذة التوصذذية وعذروق م ذذرر بعذأن هذذ ه ا سذألة لينظذذر فيذه مذذؤمتر األطذذراف يف  ٤يف الف ذرة 

 .دورته الاانية وال،عرين وي،تمده
    


