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مشرتع الةقره /-م أ22-
م ص ة ةةلة الج ل ة ةةة ايتل ة ةةى م ة ةةد عةلي ة ةةة التقي ة ةةي تاالس ة ةةتورا
() 2015-2014

الدتلي ة ةةة

إن مؤمتر األطراف،
إذ يالحظ أن اهليئةة الفرعيةة للتنفيةذ قةد أظةه نيفرحمةا حمصةلة اجلولةة األوىل مةن عمليةة
التقييم واالستعراض الدولية املشار إليها الفقرة  12من املرفق الثاين من املقرر /2م أ،17-
وإذ يشري إىل الفقرة  26من املقرر /2م أ،17-
املبني

 -1يرحب بتنفيذ اجلولة األوىل من عملية التقييم واالستعراض الدولية ،على النحةو
الفقرة  3من املرفق الثاين من املقرر /2م أ17-؛

 -2ي ةةدعو األطة ةراف( )1إىل أن تق ةةدم لل ةةو  1آذار/م ةةار  2017آراءحم ةةا بش ةةأن
تنقيح طرائةق وإجةراءات عمليةة التقيةيم واالسةتعراض الدوليةة اسةتنادارب إىل اتةبة املكتسةبة اجلولةة
األوىل من عملية التقييم واالستعراض الدويل؛
 -3يطلة ةةب إىل اهليئة ةةة الفرعية ةةة للتنفية ةةذ أن تة ةةنقح طرائة ةةق وإج ة ةراءات عملية ةةة التقية ةةيم
واالسةةتعراض الدوليةةة اسةةتنادارب إىل اتةةبة املكتسةةبة اجلولةةة األوىل مةةن عمليةةة التقيةةيم واالسةةتعراض
الدولية ،آخذةرب اعتبارحما أي معلومات تةرد مةن األطةراف ،ب يةة التوبةية بطرائةق وإجةراءات منقحةة
لكي ينيفر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدحما دورته الثالثة والعشرين (تشرين الثاين/نوفمب .)2017

__________

()1

2

ينب ي أن تقدم األطراف آراءحما عن طريق بوابة املسامهات على العنوان >.<http://www.unfccc.int/5900
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مشرتع الةقره /-م أ22-
لجنة لهيس الةونية بنلء القدهاح
إن مؤمتر األطراف،
إذ يش ةةري إىل الفق ةةرة  76م ةةن مق ةةرر /1م أ ،21-ال ةةل يطل ةةب فيه ةةا إىل اهليئ ةةة الفرعي ةةة
للتنفيةةذ أن ت ةةت اختصابةةات جلنةةة بةةاريس املعنيةةة ببنةةاء القةةدرات ،سةةياق االسةةتعراض الشةةامل
الثالث لتنفيذ إطةار بنةاء القةدرات البلةدان الناميةة ،وذلةا تةدف التوبةية رشةروع مقةرر بشةأن
حمذ املسألة لينيفر فيه مؤمتر األطراف ويعتمد دورته الثانية والعشرين،
 -1يقر اختصابات جلنة باريس املعنية ببناء القدرات ،املنشأة روجةب الفقةرة 71
من املقرر /1م أ ،21-بصي تها الواردة املرفق؛
 -2يؤكد جمددارب أن اهلدف من إنشاء جلنة بةاريس املعنيةة ببنةاء القةدرات حمةو معاجلةة
الث ةرات واالحتياجةةات ،اةاليةةة منهةةا والنااةةئة ،جمةةا تنفيةةذ أنشةةطة بنةةاء القةةدرات البلةةدان
النامي ةةة األط ةراف وتي ةةادة تعزي ةةز جه ةةود بن ةةاء الق ةةدرات ،ر ةةا ذل ةةا اجله ةةود املبذول ةةة فيم ةةا يتص ةةل
بتحقيق االتساق والتنسيق أنشطة بناء القدرات إطار االتفاقية؛
 -3ي ةةذكر ب ةةأن م ة ةؤمتر األط ة ةراف س ةةوف يس ةةتعرض ،دورت ةةه اتامس ةةة والعش ة ةرين
(تشرين الثاين/نوفمب  ،)2019التقدم الذي حترت جلنة باريس املعنية ببنةاء القةدرات واةاجةة إىل
متديد واليتها ومدى فعاليتها وسبل تعزيزحما؛
 -4ي ةةذكر أي ة ةارب بة ةةأن جلنة ةةة بة ةةاريس املعنية ةةة ببنة ةةاء القة ةةدرات سة ةةتدير خطة ةةة عملهة ةةا
للفرتة  2020-2016احملددة الفقرة  73من املقرر /1م أ 21-وستشرف عليها؛
 -5يطلب إىل جلنة باريس املعنية ببناء القدرات أن مت ي
وإجراءات عملها اجتماعها األو ؛

إعداد واعتماد طرائق

 -6يطلةةب أي ةارب إىل اهليئةةة الفرعيةةة للتنفيةةذ أن تةةنيفم االجتمةةاع األو للانةةة بةةاريس املعنيةةة
ببناء القدرات بالتزامن مت الدورة السادسة واألربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني (أيار/مايو )2017؛
 -7حييط علمارب باآلثار التقديرية املرتتبة
األمانة عمالرب باألحكام الواردة املرفق؛
-8
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الةر ق
اختصل لح لجنة لهيس الةونية بنلء القدهاح
 -1وفقارب للفقرة  71من املقرر /1م أ ،21-يتمثل حمةدف جلنةة بةاريس املعنيةة ببنةاء القةدرات
(املشةةار إليهةةا فيمةةا يلةةي باللانةةة) ،معاجلةةة الث ةرات واالحتياجةةات ،اةاليةةة والنااةةئة علةةى حةةد
سةواء ،جمةةا تنفيةةذ أنشةةطة بنةةاء القةةدرات البلةةدان الناميةةة األطةراف وتيةةادة تعزيةةز جهةةود بنةةاء
القةةدرات ،رةةا ذلةةا اجلهةةود املبذولةةة فيمةةا يتصةةل بتحقيةةق االتسةةاق والتنسةةيق أنشةةطة بنةةاء
القدرات إطار االتفاقية.
 -2تتةةألف اللانةةة مةةن اثةة ،عشةةر ع ةوارب ،علةةى النحةةو احملةةدد فيمةةا يلةةي ،تعيةةنهم األط ةراف
ويعملون بصفتهم الشخصية:
(أ)

ع وان من كل جمموعة من جمموعات األمم املتحدة اإلقليمية اتمس؛

(ب)

ع و واحد من أحد أقل البلدان األطراف منوارب؛
ع و واحد من إحدى الدو اجلزرية الص رية النامية.

(ج)

 -3سيُدعى ستة ممثلني من اهليئات املنشأة روجب االتفاقية ومن الكيانات التش يلية لآللية
املالية للمشاركة اجتماعات اللانة كافة ،وفقارب للموضوع السنوي الذي تعتمد اللانة.
ةات أو الفئ ةةات ال ةةل ينتم ةةون إليه ةةا
 -4تع ةةني األع ةةاء احمل ةةددين الفق ةةرة  2أع ةةال اعموع ة ُ
وينتخبهم مؤمتر األطراف .وتُشات اعموعات أو الفئةات علةى تعيةني أع ةاء اللانةة احملةددين
الفقرة  2أعال  ،على حنو حيقق تواتنارب مناسبارب اتبات ذات الصلة بأحمداف اللانة ،ورا يراعي
حمدف حتقيق التواتن بني اجلنسني ،وفقارب للمقررين /36م أ 7-و/23م أ.18-
 -5يش ل األع اء احملددون الفقرة  2أعال مناببهم ملةدة سةنتني وهلةم اةةق
متتاليتني كحد أقصى .وتنطبق القواعد التالية حمذا الصدد:
يُنتخ ةةب نص ةةف األع ةةاء
(أ)
نصفهم الثاين لوالية مد ا سنتان؛
(ب)
-6

واليتةني

البداي ةةة لوالي ةةة م ةةد ا ث ةةال س ةةنوات ويُنتخ ةةب

ينتخب مؤمتر األطراف ،بعد ذلا ،كل سنة نصف األع اء لوالية مد ا سنتان.

تدوم دعوة املمثلني املشار إليهم

الفقرة  3أعال مدة سنة واحدة.

 -7إذا اس ةةتقا ع ةةو م ةةن أع ةةاء اللان ةةة احمل ةةددين الفق ةةرة  2م ةةن منص ةةبه أو تع ةةذر علي ةةه
لسةةبب آخةةر إكمةةا مةةدة الواليةةة املنوطةةة بةةه أو أداء مهةةام منصةةبه ،اةةوت للانةةة ،مةةت مراعةةاة اق ةرتاب
موعد الةدورة التاليةة ملةؤمتر األطةراف ،أن تقةرر تعيةني ع ةو آخةر مةن اعموعةة أو الفئةة نفسةها ليحةل
حمل الع و املذكور ملا تبقى من مدة واليته ،و حمذ اةالة ُحيسب التعيني على أنه والية واحدة.
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 -8تنتخةةب اللانةةة سةةنويارب رئيسةةني متشةةاركني مةةن بةةني أع ةةائها احملةةددين
ملدة سنة واحدة لكل منهما.

الفقةةرة  2أعةةال

 -9إذا تعذر على أحد الرئيسني املتشاركني االضطالع بواجبات منصبه مؤقتارب ،يتوىل مهامةه
أي ع و آخر تعينه اللانة من األع اء احملددين الفقرة  2أعال .
 -10إذا تعذر على أحد الرئيسني املتشاركني إكما مدة واليته ،تنتخب اللانة بديالرب له من
بني األع اء احملددين الفقرة  2أعال  ،ليكمل مدة واليته.
 -11سةةتاتمت اللانةةة خةةال فةةرتة االجتماعةةات السةةنوية الفابةةلة بةةني الةةدورات الةةل تقررحمةةا
اهليئة الفرعية للتنفيذ.
 -12تقرر اللانة جما تركيز أو موضوع سنوي ذي بلة بتحسني التباد التق ،جما بناء
القةةدرات ،ب ةةرض اةفةةام علةةى معةةارف حم ادثةةة عةةن ناحةةات وحتةةديات بنةةاء القةةدرات بفعاليةةة
جمةةا بعينةةه ،وفق ةارب ملقت ةةيات الفقةةرة  74م ةن املقةةرر /1م أ ،21-وتبلةةن عةةن عملهةةا حمةةذا ضةةمن
تقريرحما املرحلي التق ،السنوي.
 -13ستم ةي اللانةةة
بتنقيحها حسب االقت اء.

إعةةداد واعتمةةاد طرائةق وإجةراءات عملهةةا

اجتماعهةةا األو وتقةةوم

 -14للان ةةة أن تعم ةةل م ةةت املؤسس ةةات واملنيفم ةةات واألط ةةر والش ةةبكات واملراك ةةز خ ةةارج إط ةةار
الص ةةعد اةك ةةومي ال ةةدويل واإلقليم ةةي وال ةةوط ،ودون ال ةةوط ،،وأن
االتفاقي ةةة ،ر ةةا ذل ةةا عل ةةى ُ
تستفيد من خبا ا ،حسب االقت اء.
 -15للانةة أن تةدعو اهليئةةات األخةرى املنشةأة روجةةب االتفاقيةة والكيانةات العاملةةة إطةار اآلليةةة
املالية لتحديد املمثلني الذين يتعاونون ،حسب مقت ى اةا  ،بشأن أنشطة حمددة تتعلق بأعماهلم.
 -16سةةيكون ح ةةور اجتماعةةات اللانةةة مفتوح ةارب أمةةام األط ةراف واملنيفمةةات املعتمةةدة بصةةفة
مراقب ،ما مل تقرر اللانة خالف ذلا ،ب ية تشايت متثيل إقليمي متواتن للمراقبني.
 -17ستعد اللانة تقريرارب مرحليارب تقنيةارب سةنويارب عةن عملهةا تقدمةه إىل مةؤمتر األطةراف عةن طريةق
اهليئة الفرعية للتنفيذ ،وستتيح حمةذ التقةارير أثنةاء دورات اهليئةة الفرعيةة للتنفيةذ الةل تعقةد بةالتزامن
مت دورات مؤمتر األطراف.
 -18ستُتاح مداوالت وخمرجات اللانة للامهور على املوقت الشبكي لالتفاقية.
 -19ستدعم األمانة عمل اللانة وتيسر رحمنارب بتوافر املوارد.
 -20ستكون ل ة عمل اللانة حمي اإلنكليزية.
 -21يتوبل أع اء اللانة إىل قرارا م بتوافق اآلراء.
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مشرتع الةقره /-م أ22-

االتفلقية
ت سيد وللية رنلمج عة الدتحة شأن الةلر  6مد
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشري إىل املادتني  4و 6من االتفاقية،
وإذ يشري أي ارب إىل املقررات /15م أ 18-و/19م أ 20-و/15م أ،21-

وإذ يشري كذلا إىل املادة  12من اتفاق باريس الل تنص على أن تتعاون األطراف
اختاذ التدابري الالتمة ،حسب االقت اء ،لتعزيز التثقيف والتدريب والتوعية العامة واملشاركة العامة
ووبةةو اجلمهةةور إىل املعلومةةات جمةةا ت ةةري املنةةامه ،مسةةلمةرب بأمهيةةة حمةةذ اتط ةوات فيمةةا يتعلةةق
بتعزيز إجراءات التكيف مت ت ري املنامه والتخفيف من أثر روجب حمذا االتفاق،
وإذ يقر بأن كفالة توافر املوارد املالية والتقنية الكافية مسألة ال تزا تشةكل حتةديارب أمةام التنفيةذ
املناسب للمادة  6من االتفاقية بالنسبة إىل مجيت األطراف ،وخبابة البلدان النامية األطراف،
وإذ يؤكةةد مةةن جديةةد الةةدور الرئيسةةي الةةذي يؤديةةه الشةةباب والنسةةاء ومنيفمةةات اعتمةةت
املدين تنفيذ املادة  6من االتفاقية،
وإذ يُسةلم بالةةدعم القةةيم املقةةدم مةةن املنيفمةات الدوليةةة ،رةةا ذلةةا األع ةةاء حتةةالف
األمةةم املتحةةدة للتثقيةةف والتةةدريب والتوعيةةة العامةةة جمةةا ت ةةري املنةةامه مةةن أجةةل تعزيةةز التعةةاون
الةةدويل لالرتقةةاء ميةةت العنابةةر ال ةواردة املةةادة  6مةةن االتفاقيةةة ،بوسةةائل منهةةا تنفيةةذ مشةةاريت
إقليمية ووطنية وحملية،
وقد استكمل االستعراض الوسيط لبنامج عمل الدوحة بشأن املادة  6من االتفاقية،
 -1يُسلم بالتقدم الذي أحرتته األطراف واجلهات املعنية األخرى باحبة املصلحة
ختطةةيط وتنسةةيق وتنفيةةذ أنشةةطة التثقيةةف والتةةدريب والتوعيةةة العامةةة واملشةةاركة العامةةة وحصةةو
اجلمهور على املعلومات فيما يتعلق بت ري املنامه ،ف الرب عن التعاون الدويل بشأن حمذ املسائل؛
 -2يُش ةةات األطة ةراف عل ةةى أن تواب ةةل جهودحم ةةا م ةةن أج ةةل إدراج أنشة ةطة مراعي ةةة
لالعتبة ةةارات اجلنسة ةةانية وقائمة ةةة علة ةةى املشة ةةاركة جمة ةةاالت التثقية ةةف والتة ةةدريب والتوعية ةةة العامة ةةة
واملشةةاركة العامةةة وحصةةو اجلمهةةور علةةى املعلومةةات ،وذلةةا مجيةةت ال ةبامج املتعلقةةة بةةالتخفيف
والتكي ةةف ال ةةل ا ةةري تنفي ةةذحما روج ةةب االتفاقي ةةة ،ف ةالرب ع ةةن ال ةبامج ال ةةل تُنف ةةذ إط ةةار اتف ةةاق
ب ة ةةاريس ،ر ة ةةا ذل ة ةةا األنش ة ةةطة املتعلق ة ةةة بتنفي ة ةةذ التزام ة ةةات األطة ة ةراف احمل ة ةةددة وطنية ة ةارب وبوض ة ةةت
اسرتاتيايات إمنائية خفي ة االنبعاثات من غاتات الدفيئة املدى الطويل؛
شات أي ارب األطةراف علةى أن تعةزت مشةاركة اجلهةات املعنيةة بةاحبة املصةلحة
 -3يُ ِّ
مجيت أنشطة التخفيف والتكيف الل تُنفذ روجب االتفاقية؛
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 -4حي ة ةةث األطة ة ةراف واملنيفم ة ةةات اةكومي ة ةةة الدولي ة ةةة واملنيفم ة ةةات غ ة ةةري اةكومي ة ةةة
واألوس ةةاأل األكاد ي ةةة ومؤسس ةةات البح ةةث والقط ةةاع ات ةةاو وحكوم ةةات الوالي ةةات واةكوم ةةات
احمللية والشباب على أن توابل تنفيذ السياسات واألنشطة عمالرب باملادة  6من االتفاقية؛
 -5يةةدعو األطةراف إىل أن تعةةزت التنسةةيق الشةةامل لقطاعةةات متعةةددة بةةني الةةوتارات
املعنية بت ري املنامه والوتارات الل تتحمل مسؤوليات جماالت التثقيف والتدريب والتوعية العامة
والتعاون الدويل؛
 -6يُشات األطراف على أن تقدم إطار بالغا ا الوطنية ،و التقةارير األخةرى
املطلوبة روجب االتفاقية حيثما أمكن ،معلومات عما تتخذ مةن إجةراءات تنفيةذارب لبنةامج عمةل
الدوحة بشأن املادة  6من االتفاقية ،وأن تتقاسم خبا ةا وممارسةا ا الف ةلى مةن أجةل اسةتعراض
برنامج عمةل الدوحةة عةام  ،2020مشةريارب إىل أن العنابةر السةتة للمةادة  6مةن االتفاقيةة تةوفر
إراادات مفيدة لعملية اإلبالغ حمذ ؛
 -7يشات أي ارب األطراف الةل مل تُعةني بعةد جهةة اتصةا وطنيةة ألغةراض املةادة 6
من االتفاقية أن تقوم بذلا وأن ُختب األمانة بذلا؛
 -8يرح ةةب رب ةةادرة حكوم ةةة امل ةةرب ،باعتب ةةار مست ةةيف ال ةةدورة الثاني ةةة والعش ةرين
ملؤمتر األطراف والدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوبةفه اجتمةاع األطةراف بروتوكةو
كيوتو ،املتعلقة بتنيفيم يوم تثقيفي خال حماتني الدورتني؛
 -9يشةةات رئاس ةةل ال ةةدورتني الت ةةاليتني عل ةةى تنيف ةةيم أح ةةدا مواض ةةيعية ذات ب ةةلة
باملادة  6من االتفاقية متاثل تلا املشار إليها الفقرة  8أعال ؛
 -10يةةدعو املؤسسةةات واملنيفمةةات املتعةةددة األط ةراف والثنائيةةة ،رةةا فيهةةا الكيانةةات
التش ة يلية لآلليةةة املاليةةة لالتفاقيةةة إىل أن تقةةدم ،أو توابةةل تقةةد  ،امل ةوارد املاليةةة لةةدعم األنشةةطة
املتصلة بتنفيذ املادة  6من االتفاقية؛
 -11يطلب إىل مرفةق البيئةة العامليةة أن يوابةل تقةد املةوارد املاليةة إىل األطةراف غةري
املدرجةةة املرف ةةق األو لالتفاقي ةةة ،وخباب ةةة البل ةةدان األفريقيةةة وأق ةةل البل ةةدان من ةوارب وال ةةدو اجلزري ةةة
الص رية النامية ،تدف دعم األنشطة املتصلة بتنفيذ املادة  6من االتفاقية؛
 -12يةةدعو املنيفمةةات الدوليةةة املعنيةةة ،رةةا فيهةةا منيفمةةات األمةةم املتحةةدة ،كاألع ةةاء
حتةةالف األمةةم املتحةةدة للتثقيةةف والتةةدريب والتوعيةةة العامةةة جمةةا ت ةةري املنةةامه وجلةةان األمةةم
املتحدة اإلقليمية ،إىل أن توابل دعم األطراف واجلهات باحبة املصلحة تنفيذ برنامج عمل
الدوحة عن طريق القيام را يلي:
تنيفيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليميةة ممةت جهةات عديةدة مةن أبةحاب
(أ)
املصة ةةلحة بشة ةةأن املة ةةادة  6مة ةةن االتفاقية ةةة لتيسة ةةري تبة ةةاد اآلراء واملمارسة ةةات السة ةةليمة والة ةةدرو
املستخلصة بطريقة منتيفمة؛
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(ب)

تقد الدعم التق ،واملايل تدف تعزيز تنفيذ برنامج عمل الدوحة؛

(ج)

توفري الدعم لوضت اسرتاتيايات وطنية بشأن املادة  6من االتفاقية؛

(د) نشر املعلومات واملواد املرجعية ،ف الرب عن املمارسات السليمة ،بشأن العنابةر
الستة للمادة  6من االتفاقية؛
 -13يطلب إىل األمانة ما يلي:
أن توابة ةةل تيسة ةةري تبة ةةاد اآلراء واملمارسة ةةات السة ةةليمة والة ةةدرو املستخلصة ةةة
(أ)
بطريقة منتيفمة بني جهات الوبل الوطنية املخصصة ألغراض املادة  6من االتفاقية؛
(ب) أن ت ةةنيفم حلق ةةات عم ةةل واجتماع ةةات ع ةةب الفي ةةديو وأنش ةةطة عل ةةى الص ةةعيدين
الةةدويل واإلقليمةةي تةةدف بنةةاء وتعزيةةز املهةةارات والقةةدرات املتةةوفرة لةةدى جهةةات الوبةةل الوطنيةةة
املخصصة للمادة  6من االتفاقية ،آخذة اعتبارحما فرو إدماج تلا اجلهود حلقات العمل
الل تعقدحما اهليئات املعنية روجب االتفاقية؛
(ج) أن تستكشف سبل تنميةة الةروابط وأوجةه التةوتر واملواءمةة مةت أنشةطة املسةاعدة
التقنية الل تنيفم سياق عمل اهليئات املعنية روجب االتفاقية ،را ذلا اةوارات الل ُمرى
خال الدورات بشأن العمل من أجل التمكني املناخي؛
(د) أن توابةةل التعةةاون مةةت املنيفمةةات املعتمةةدة بصةةفة املراقةةب ،واجلهةةات األخةةرى
ب ةةاحبة املص ةةلحة واملنيفم ةةات الدولي ةةة ،م ةةن قبي ةةل األع ةةاء حت ةةالف األم ةةم املتح ةةدة للتثقي ةةف
والتدريب والتوعية العامة جما ت ةري املنةامه تةدف حفةز املزيةد مةن اإلجةراءات تنفيةذارب للمةادة 6
من االتفاقية؛
(ه) أن توابل عملها بشأن مبادرة األمم املتحدة اإلطارية املشرتكة بشةأن األطفةا
والشةةباب وت ةةري املنةةامه تةةدف تعزيةةز ام ةراأل الشةةباب ومشةةاركتهم األنشةةطة املتصةةلة باملةةادة 6
من االتفاقية؛
(و) أن توق ةةف األعم ةةا املتص ةةلة بص ةةيانة وتط ةةوير ا ةةبكة املعلوم ةةات املتعلق ةةة بت ةةري
املنامه ( )CC:iNetوتةدرج مةا تت ةمنه الشةبكة مةن حمتةوى املةوارد األخةرى املتاحةة علةى الشةبكة
العاملية وأنشةطة االتصةا اتابةة باتفاقيةة األمةم املتحةدة اإلطاريةة بشةأن ت ةري املنةامه ،رةا ذلةا
املوقت الشبكي اتاو باالتفاقيةة وغرفةة األخبةار اتابةة باالتفاقيةة ووسةائط التوابةل االجتمةاعي
املتعددة اتابة باالتفاقية كوسيلة لتعزيز تنفيذ املادة  6من االتفاقية؛
(ت) أن توابة ةةل مجة ةةت بيانة ةةات االتصة ةةا اتابة ةةة هة ةةات الوبة ةةل الوطنية ةةة املعينة ةةة
ألغ ةراض املةةادة  6مةةن االتفاقيةةة وأن حتةةد بةةفحة اتفاقيةةة األمةةم املتحةةدة اإلطاريةةة بشةةأن ت ةةري
املنامه على اإلنرتنه؛
(ح) أن تنيفم ،بالتعاون مت حكومة امل رب ،يومارب تثقيفيارب تشارك فيه جهات عديةدة
من أبحاب املصلحة لعرض وحفز املمارسات السليمة تنفيذ برنامج عمل الدوحة؛
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 -14يقةةرر أن يشةةري إىل اجلهةةود املتصةةلة بتنفيةةذ املةةادة  6مةةن االتفاقيةةة علةةى أظةةا متثةةل
العمل من أجل التمكني املناخي؛
 -15حييط علمارب باآلثار املقدرة املرتتبة
تا األمانة واملشار إليها الفقرة  13أعال ؛

امليزانية على تنفيذ األنشطة الل ست ةطلت

 -16يطلةةب االضةةطالع بةةاإلجراءات املطلوبةةة مةةن األمانةةة
املوارد املالية.
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مشرتع الةقره /-م أ22-
الةسلئ الةللية تالةسلئ الةتولقة للةيزانية
إن مؤمتر األطراف
إذ يذكر بةاملقرر /12م أ ،15-اجلةدو  ،2بشةأن إمكانيةة ترقيةة وةيفةة أمةني عةام مسةاعد
إىل وكيل أمني عام وإمكانية ترقية وةيفة واحدة برتبة د 2-إىل مستوى أمني عام مساعد،
وإذ يذكر أي ارب باملقرر /22م أ 21-املتعلق بامليزانية البناجمية لفرتة السنتني ،2017-2016

وإذ حييط علمارب باقرتاح األمني العةام املقةدم إىل مكتةب مةؤمتر األطةراف اةباأل/فباير 2016
لرتقية وةيفة األمني التنفيذي من أمني عام مساعد إىل وكيل األمني العام،
وإذ يالحظ أن املكتب رحب باقرتاح األمني العام وأقر ،
وإذ حييط علمارب بقةرار األمةني العةام برتقيةة إحةدى الوةةائف برتبةة د 2-املدرجةة مةالك
املةةوةفني املعتمةةد إىل مسةةتوى أمةةني عةةام مسةةاعد للقيةةام رهةةام وكيةةل األمةةني التنفيةةذي وتنفيةةذ حمةةذا
القرار رارد تويل األمني التنفيذي اجلديد مهامه،
 -1يوافةةق علةةى أن تكةةون ترقيةةة وةيفةةة األمةةني العةةام املسةةاعد اةاليةةة إىل مسةةتوى
وكيل األمني العام مدرجة مالك املوةفني املعتمد لفرتة السنتني 2017-2016؛
 -2يقرر استيعاب أيةة تكةاليف إضةافية تةنام عةن املوافقةة روجةب الفقةرة  1أعةال
وترقيةةة الوةيفةةة برتبةةة د 2-مةةن امل ةوارد املتاحةةة حالي ةارب واملدرجةةة امليزانيةةة البناجميةةة املعتمةةدة لفةةرتة
السنتني 2017-2016؛
 -3يق ةةرر أي ة ةارب إل ةةاء إح ةةدى الوة ةةائف برتب ةةة د 2-املدرج ةةة م ة ةةالك املوةفي ة ة ةةن
املعتمةةد لفةةرتة السةةنتني  2017-2016راةةرد تةةويل وكيةةل األمةةني التنفيةةذي مهامةةه علةةى مسةةتوى
أمني عام مساعد.
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مشرتع الةقره /-م أإ12-
الةسلئ الةللية تالةسلئ الةتولقة للةيزانية
إن مؤمتر األطراف العامل بوبف اجتماع األطراف بروتوكو كيوتو،
إذ حييط علمارب باملقرر /-م أ،22-

وقد نيفر

جدو مالك املوةفني املنقح املقرتح لفرتة السنتني ،2017-2016

يؤيد املقرر /-م أ 22-بشأن جةدو مةالك املةوةفني املةنقح لفةرتة السةنتني 2017-2016
ضمن امليزانية البناجمية املعتمدة لفرتة السنتني حمذ .
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مشرتع الةقره /-م أإ12-
استورا الةبلرئ الت جيهية للتنفيذ الةشترك
إن مؤمتر األطراف العامل بوبفه اجتماع األطراف بروتوكو كيوتو،
إذ يشري إىل املقرر /9م أإ ،1-الذي حيدد املبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املةادة  6مةن
بروتوكو كيوتو (يُشار إليها أدنا باملبةادئ التوجيهيةة للتنفيةذ املشةرتك) ،وإىل املقةررات /4م أإ6-
و/11م أإ 7-و/6م أإ 8-املتعلقة باستعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشرتك،
وإذ يقر بأن مستوى النشاأل فيما يتعلق بالتنفيذ املشرتك قد تاد تيادة كبرية،
 -1يشيد بالعمل الذي قامه به اهليئة الفرعية للتنفيةذ واللانةة االستشةارية للتنفيةذ
املشةةرتك علةةى مةةدى السةةنوات املاضةةية اسةةتاابة لطلبةةات م ةؤمتر األطةراف العامةةل بوبةةفه اجتمةةاع
األطراف بروتوكةو كيوتةو عمةالرب بةالفقرتني  14و 15مةن املقةرر /6م أإ 8-واملقةررات الالحقةة
فيما يتعلق باستعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشرتك؛
 -2يق ة ةةرر إظة ة ةةاء استعراضة ة ةةه للمبة ة ةةادئ التوجيهية ة ةةة للتنفية ة ةةذ املشة ة ةةرتك دون إدخة ة ةةا
أي تنقيحات عليها؛
 -3يالحة ة ة ةةظ أن مشة ة ة ةةروع اسة ة ة ةةتنتاجات اهليئة ة ة ةةة الفرعية ة ة ةةة للتنفية ة ة ةةذ ال ة ة ة ةواردة الوثيقة ة ة ةةة
 FCCC/SBI/2016/L.8حم ةةي رثاب ةةة ات ةةبة املكتس ةةبة وال ةةدرو املس ةةتفادة م ةةن التنفي ةةذ املش ةةرتك خبص ةةوو
استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشرتك.
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مشرتع الةقره /-م أإ12-
االستورا الثللث لصندتق التكيف
إن مؤمتر األطراف العامل بوبفه اجتماع األطراف بروتوكو كيوتو،
إذ يشري إىل املقررين /1م أإ 3-و/6م أإ 6-املتعلقني بدورة االستعراض الذي ُارى كل
ثال سنوات لصندوق التكيف،
وإذ يشري أي ارب إىل املقررين /2م أإ 9-و/2م أإ،10-
وإذ يشري كذلا إىل املقرر /1م أ،21-

-1
الواردة املرفق؛

يق ةةرر أن ا ةةري االس ةةتعراض الثال ةةث لص ةةندوق التكي ةةف وفقة ةارب لالختصاب ةةات

 -2يطلب إىل جملس بندوق التكيف أن يتيح التقرير الذي سيقدمه إىل مةؤمتر
األط ةراف العامةةل بوبةةفه اجتمةةاع األط ةراف بروتوكةةو كيوتةةو دورتةةه الثالثةةة عشةةرة (تش ةرين
الثةةاين/نوفمب  )2017معلومةةات عةةن اةالةةة املاليةةة لصةةندوق التكيةةف ،تةةدف إمتةةام االسةةتعراض
الثالث لصندوق التكيف الدورة نفسها؛
 -3ي ةةدعو األطة ةراف واملنيفم ةةات املراقب ةةة ،وك ةةذا غريحم ةةا م ةةن املنيفم ةةات الدولي ةةة املعني ةةة
وأب ةةحاب املص ةةلحة واملنيفم ةةات غ ةةري اةكومي ةةة املش ةةاركة أنش ةةطة ب ةةندوق التكي ةةف والكيان ةةات
املنفةةذة املعتمةةدة لةةدى جملةةس بةةندوق التكيةةف ،إىل أن تقةةدم ،للةةو  30نيسةةان/أبريل ،2017
آراءحما بشأن االستعراض الثالث لصندوق التكيةف اسةتنادارب إىل االختصابةات الةواردة مرفةق حمةذا
املقرر ،كي تنيفر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ دور ا السادسة واألربعني (أيار/مايو )1()2017؛
 -4يطلةةب إىل األمانةةة أن تعةةد ،بالتعةةاون مةةت أمانةةة جملةةس بةةندوق التكيةةف ،ورقةةة
تقنيةةة بشةةأن االسةةتعراض الثالةةث لصةةندوق التكيةةف ،وفق ةارب لالختصابةةات ال ةواردة املرفةةق ،مةةت
مراعةةاة مةةداوالت واسةةتنتاجات اهليئةةة الفرعيةةة للتنفيةةذ دور ةةا السادسةةة واألربعةةني واآلراء املشةةار
إليه ةةا الفق ةةرة  3أع ةةال  ،لك ةةي تنيف ةةر فيه ةةا اهليئ ةةة الفرعي ةةة للتنفي ةةذ دور ةةا الس ةةابعة واألربع ةةني
(تشرين الثاين/نوفمب )2017؛
 -5يطل ةةب أي ة ةارب إىل اهليئ ةةة الفرعي ةةة للتنفي ةةذ أن ت ةةتم عمله ةةا املتعل ةةق باالس ةةتعراض
الثالث لصندوق التكيف دور ا السابعة واألربعني ،ب ية التوبية رشةروع مقةرر حمةذا الشةأن
لكةةي ينيفةةر فيةةه ويعتمةةد مةؤمتر األطةراف العامةةل بوبةةفه اجتمةةاع األطةراف بروتوكةةو كيوتةةو
دورته الثالثة عشرة.

__________

( )1ينب ةةي لرطةراف أن تقةةدم آراءحمةةا عةةن طريةةق بوابةةة املسةةامهات العنةوان التةةايل.<http://www.unfccc.int/5900> :
وينب ة ة ةةي للمنيفم ة ة ةةات املعتم ة ة ةةدة بص ة ة ةةفة مراق ة ة ةةب أن ترس ة ة ةةل مس ة ة ةةامها ا بالبي ة ة ةةد اإللك ة ة ةةرتوين عل ة ة ةةى العنة ة ة ةوان الت ة ة ةةايل:
>.<secretariat@unfccc.int
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الةر ق
اختصل لح االستورا

الثللث لصندتق التكيف


الهدر
أتالا-
 -1اهلةةدف مةةن االسةةتعراض الثالةةث لصةةندوق التكيةةف حمةةو ضةةمان فعاليةةة واسةةتدامة وكفايةةة
الصندوق وعملياته ،ليتسة ملةؤمتر األطةراف العامةل بوبةفه اجتمةاع األطةراف بروتوكةو كيوتةو
(مةؤمتر األطراف/اجتمةةاع األطةراف) اعتمةةاد مقةةرر مناسةةب حمةةذا الشةةأن دورتةةه الثالثةةة عشةةرة
(تشرين الثاين/نوفمب .)2017


النطلق
ثلنيلا -
 -2يشةةمل نطةةاق االسةةتعراض التقةةدم احملةةرت تش ة يل الصةةندوق وتنفيةةذ أعمالةةه والةةدرو
املستفادة منه حىت اآلن ،مت الرتكيز على مجلة أمور منها ما يلي:
تةةوفري م ةوارد ماليةةة مسةةتدامة وكافيةةة و كةةن التنبةةؤ تةةا ،وتعبئةةة م ةوارد ماليةةة ،مةةن
(أ)
أجل متويل مشاريت وبرامج تكيف ملموسة تكةون قطريةة التوجةه ومسةتندة إىل احتياجةات البلةدان
النامية األطراف املؤحملة وآرائها وأولويا ا؛
(ب)

الدرو املستفادة من:

''1

تطبيةةق طرائةةق الوبةةو إىل بةةندوق التكيةةف ،رةةا ذلةةا سياسةةاته التش ة يلية
ومبادئه التوجيهية ،را يشمل عملية االعتماد املب اسطة؛
إجراءات إقرار املشاريت من بندوق التكيف؛

''3

النتائج واآلثار املرتتبة على مشاريت التكيف وبراجمه املوافق عليها؛

''4

برن ةةامج االس ةةتعداد للوب ةةو املباا ةةر إىل التموي ةةل املتعل ةةق باملن ةةامه ،ر ةةا ذل ةةا
العنصةةر الرامةةي إىل تيةةادة التعةةاون فيمةةا بةةني بلةةدان اجلنةةوب بةةني كيانةةات التنفيةةذ
الوطنية املعتمدة وتلا الل تلتمس االعتماد؛

''5

البنامج التارييب اتاو باملشاريت اإلقليمية ؛

''2

(ج) اتساق البامج واملشةاريت وتكاملهةا بةني بةندوق التكيةف واملؤسسةات األخةرى
الةةل متةةو مشةةاريت التكيةةف وبراجمةةه ،وال سةةيما مؤسسةةات االتفاقيةةة والكيانةةات التش ة يلية لآلليةةة
املالية وبناديقها املتخصصة؛
(د) الرتتيبات املؤسسية لصندوق التكيةف ،وال سةيما الرتتيبةات املتخةذة مةت األمانةة
املؤقتة والقيِّم املؤقه.
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ثللثلا -مصلره الةول ملح
-3

يستند االستعراض

مجلة ما يستند إليه إىل مصادر املعلومات التالية:

املعلومات املقدمة من األطراف بروتوكو كيوتو ،واملنيفمات املراقبة ،وغريحمةا
(أ)
من املنيفمات الدولية واجلهات باحبة املصلحة واملنيفمات غري اةكومية املهتمةة الةل تشةارك
أنش ةةطة ب ةةندوق التكي ةةف ،والكيان ةات ِّ
املنف ةةذة املعتم ةةدة ل ةةدى جمل ةةس ب ةةندوق التكي ةةف ،بش ةةأن
مارتا مت بندوق التكيف؛
(ب) التقريةةر السةةنوي املقةةدم مةةن مرفةةق البيئةةة العامليةةة إىل مةؤمتر األطةراف عةةن أنشةةطته
بوبةةفه كيان ةارب تش ة يليارب لآلليةةة املاليةةة ،رةةا ذلةةا املعلومةةات املتعلقةةة بصةةندوق أقةةل البلةةدان من ةوارب
والصندوق اتاو لت ةري املنةامه ،وغةري ذلةا مةن وثةائق السياسةات العامةة واملعلومةات ذات الصةلة
الصادرة عن الصندوق األخ ر للمنامه؛
(ج) التقةةارير السةةنوية للصةةندوق األخ ةةر للمنةةامه املق ادمةةة إىل م ةؤمتر األط ةراف عةةن
أنشطته بوبفه كيانةارب تشة يليارب لآلليةة املاليةة وغريحمةا مةن وثةائق السياسةات العامةة واملعلومةات ذات
الصلة الصادرة عن الصندوق األخ ر للمنامه؛
(د) تقريةةر جملةةس بةةندوق التكيةةف املقةةدم إىل م ةؤمتر األطراف/اجتمةةاع األط ةراف،
وتقرير األداء السنوي لصندوق التكيف عةن آخةر سةنة ماليةة ،ونتةائج االستعراضةني األويل والثةاين
لصندوق التكيف؛
(حم) النتة ةةائج والتق ة ةةارير املنبثقة ةةة ع ة ةةن عملي ة ةةات األمة ةةم املتح ة ةةدة وتلة ةةا ال ة ةواردة م ة ةةن
مؤسسات التمويل الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة وغريحما من املنيفمةات اةكوميةة الدوليةة
واملنيفمات غري اةكومية املعنية بتمويل اإلجراءات املتعلقة بت ري املنامه؛
(و)

تقارير اللانة الدائمة املعنية بالتمويل؛

(ت)

التقارير عن برنامج العمل املتعلق بالتمويل الطويل األجل()1؛

(ح) تقة ةةارير فرية ةةق ات ة ةباء املعة ةة ،بأقة ةةل البلة ةةدان من ة ةوارب وجلنة ةةة التكية ةةف وفرية ةةق ات ة ةباء
االستشاري املع ،بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة املرفق األو لالتفاقية؛
(أل) الورق ةةة التقني ةةة وامل ةةوجز املع ةةد ملق ةةرري السياس ةةات الناا ةةئة ع ةةن عملي ةةة الفح ةةص
التق ،املتعلق بالتكيف عام 2016؛
(ي)

التقرير املتعلق بالتقييم املستقل لصندوق التكيف (املرحلة .)2()1

__________

()1
()2
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