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  22-أ م/- الةقره مشرتع  
 الدتليةةةةةةة تاالسةةةةةةتورا  التقيةةةةةةي  عةليةةةةةة مةةةةةةد ايتلةةةةةةى الج لةةةةةةة م صةةةةةلة

(2014-2015) 
 إن مؤمتر األطراف، 
أن اهليئةة الفرعيةة للتنفيةذ قةد أظةه نيفرحمةا   حمصةلة اجلولةة األوىل مةن عمليةة  إذ يالحظ 

 ،17-/م أ2من املرفق الثاين من املقرر  12التقييم واالستعراض الدولية املشار إليها   الفقرة 
 ، 17-/م أ2من املقرر  26إىل الفقرة  وإذ يشري 
االستعراض الدولية، على النحةو بتنفيذ اجلولة األوىل من عملية التقييم و  يرحب -1 

 ؛17-/م أ2من املرفق الثاين من املقرر  3املبني   الفقرة 
آراءحمةةةا بشةةةأن  2017آذار/مةةةار   1إىل أن تقةةةدم للةةةو   (1)األطةةةراف يةةةدعو -2 

تنقيح طرائةق وإجةراءات عمليةة التقيةيم واالسةتعراض الدوليةة اسةتنادارب إىل اتةبة املكتسةبة   اجلولةة 
 األوىل من عملية التقييم واالستعراض الدويل؛

 إىل اهليئةةةةةة الفرعيةةةةةة للتنفيةةةةةذ أن تةةةةةنقح طرائةةةةةق وإجةةةةةراءات عمليةةةةةة التقيةةةةةيم يطلةةةةةب -3 
واالسةةةتعراض الدوليةةةة اسةةةتنادارب إىل اتةةةبة املكتسةةةبة   اجلولةةةة األوىل مةةةن عمليةةةة التقيةةةيم واالسةةةتعراض 
الدولية، آخذةرب   اعتبارحما أي معلومات تةرد مةن األطةراف، ب يةة التوبةية بطرائةق وإجةراءات منقحةة 

 (.2017اين/نوفمب لكي ينيفر فيها مؤمتر األطراف ويعتمدحما   دورته الثالثة والعشرين )تشرين الث

__________ 

 .<http://www.unfccc.int/5900> على العنوانينب ي أن تقدم األطراف آراءحما عن طريق بوابة املسامهات  (1)
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  22-/م أ-مشرتع الةقره   
 لجنة  لهيس الةونية  بنلء القدهاح

 إن مؤمتر األطراف، 
، الةةةةل يطلةةةةب فيهةةةةا إىل اهليئةةةةة الفرعيةةةةة 21-/م أ1مةةةةن مقةةةةرر   76إىل الفقةةةةرة  إذ يشةةةةري 

للتنفيةةذ أن ت ةةت اختصابةةات جلنةةة بةةاريس املعنيةةة ببنةةاء القةةدرات،   سةةياق االسةةتعراض الشةةامل 
ثالث لتنفيذ إطةار بنةاء القةدرات   البلةدان الناميةة، وذلةا تةدف التوبةية رشةروع مقةرر بشةأن ال

 حمذ  املسألة لينيفر فيه مؤمتر األطراف ويعتمد    دورته الثانية والعشرين،
 71اختصابات جلنة باريس املعنية ببناء القدرات، املنشأة روجةب الفقةرة  يقر -1 
 ها الواردة   املرفق؛، بصي ت21-/م أ1من املقرر 
أن اهلدف من إنشاء جلنة بةاريس املعنيةة ببنةاء القةدرات حمةو معاجلةة  يؤكد جمددارب  -2 

الث ةةرات واالحتياجةةات، اةاليةةة منهةةا والنااةةئة،   جمةةا  تنفيةةذ أنشةةطة بنةةاء القةةدرات   البلةةدان 
بذولةةةة فيمةةةا يتصةةةل الناميةةةة األطةةةراف وتيةةةادة تعزيةةةز جهةةةود بنةةةاء القةةةدرات، رةةةا   ذلةةةا اجلهةةةود امل

 بتحقيق االتساق والتنسيق   أنشطة بناء القدرات   إطار االتفاقية؛
بةةةةأن مةةةةؤمتر األطةةةةراف سةةةةوف يسةةةةتعرض،   دورتةةةةه اتامسةةةةة والعشةةةةرين  يةةةةذك ر -3 

(، التقدم الذي حترت  جلنة باريس املعنية ببنةاء القةدرات واةاجةة إىل 2019)تشرين الثاين/نوفمب 
 فعاليتها وسبل تعزيزحما؛ متديد واليتها ومدى

بةةةةأن جلنةةةةة بةةةةاريس املعنيةةةةة ببنةةةةاء القةةةةدرات سةةةةتدير خطةةةةة عملهةةةةا  يةةةةذك ر أي ةةةةارب  -4 
 وستشرف عليها؛  21-/م أ1من املقرر  73احملددة   الفقرة  2020-2016 للفرتة

إىل جلنة باريس املعنية ببناء القدرات أن مت ي   إعداد واعتماد طرائق  يطلب -5 
   اجتماعها األو ؛ وإجراءات عملها

إىل اهليئةةة الفرعيةةة للتنفيةةذ أن تةةنيفم االجتمةةاع األو  للانةةة بةةاريس املعنيةةة  يطلةةب أي ةةارب  -6 
 (؛2017مايو كل من اهليئتني الفرعيتني )أيار/واألربعني لالسادسة ببناء القدرات بالتزامن مت الدورة 

باآلثار التقديرية املرتتبة   امليزانية على األنشطة الةل ست ةطلت تةا  حييط علمارب  -7 
 األمانة عمالرب باألحكام الواردة   املرفق؛

 إىل األمانة أن ت طلت باإلجراءات املطلوبة   املرفق رحمنارب بتوافر املوارد املالية. يطلب -8 
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 الةر ق

 اختصل لح لجنة  لهيس الةونية  بنلء القدهاح  
، يتمثل حمةدف جلنةة بةاريس املعنيةة ببنةاء القةدرات 21-/م أ1من املقرر  71فقارب للفقرة و  -1

)املشةةار إليهةةا فيمةةا يلةةي باللانةةة(،   معاجلةةة الث ةةرات واالحتياجةةات، اةاليةةة والنااةةئة علةةى حةةد 
سةةواء،   جمةةا  تنفيةةذ أنشةةطة بنةةاء القةةدرات   البلةةدان الناميةةة األطةةراف وتيةةادة تعزيةةز جهةةود بنةةاء 

لقةةةدرات، رةةةا   ذلةةةا اجلهةةةود املبذولةةةة فيمةةةا يتصةةةل بتحقيةةةق االتسةةةاق والتنسةةةيق   أنشةةةطة بنةةةاء ا
 القدرات   إطار االتفاقية.

تتةةألف اللانةةةة مةةةن اثةةة، عشةةةر ع ةةةوارب، علةةى النحةةةو احملةةةدد فيمةةةا يلةةةي، تعيةةةنهم األطةةةراف  -2
 ويعملون بصفتهم الشخصية:

 حدة اإلقليمية اتمس؛ع وان من كل جمموعة من جمموعات األمم املت )أ( 
 ع و واحد من أحد أقل البلدان األطراف منوارب؛ )ب( 
 ع و واحد من إحدى الدو  اجلزرية الص رية النامية. )ج( 

سُيدعى ستة ممثلني من اهليئات املنشأة روجب االتفاقية ومن الكيانات التش يلية لآللية  -3
 للموضوع السنوي الذي تعتمد  اللانة.املالية للمشاركة   اجتماعات اللانة كافة، وفقارب 

أعةةةال  اعموعةةةاُت أو الفئةةةات الةةةل ينتمةةةون إليهةةةا  2تعةةةني  األع ةةةاء احملةةةددين   الفقةةةرة  -4
وينتخبهم مؤمتر األطراف. وُتشات اعموعات أو الفئةات علةى تعيةني أع ةاء اللانةة احملةددين   

ات ذات الصلة بأحمداف اللانة، ورا يراعي أعال ، على حنو حيقق تواتنارب مناسبارب   اتب  2الفقرة 
 .18-/م أ23و 7-/م أ36حمدف حتقيق التواتن بني اجلنسني، وفقارب للمقررين 

أعال  مناببهم ملةدة سةنتني وهلةم اةةق   واليتةني  2يش ل األع اء احملددون   الفقرة  -5
 متتاليتني كحد أقصى. وتنطبق القواعد التالية   حمذا الصدد:

خةةةةب نصةةةةف األع ةةةةاء   البدايةةةةة لواليةةةةة مةةةةد ا ثةةةةال  سةةةةنوات ويُنتخةةةةب يُنت )أ( 
 نصفهم الثاين لوالية مد ا سنتان؛

 ينتخب مؤمتر األطراف، بعد ذلا، كل سنة نصف األع اء لوالية مد ا سنتان. )ب( 
 أعال  مدة سنة واحدة. 3تدوم دعوة املمثلني املشار إليهم   الفقرة  -6
مةةةن منصةةةبه أو تعةةةذر عليةةةه  2 ةةةاء اللانةةةة احملةةةددين   الفقةةةرة إذا اسةةةتقا  ع ةةةو مةةةن أع -7

لسةةبب آخةةر إكمةةا  مةةدة الواليةةة املنوطةةة بةةه أو أداء مهةةام منصةةبه، اةةوت للانةةة، مةةت مراعةةاة اقةةرتاب 
موعد الةدورة التاليةة ملةؤمتر األطةراف، أن تقةرر تعيةني ع ةو آخةر مةن اعموعةة أو الفئةة نفسةها ليحةل 

 ى من مدة واليته، و  حمذ  اةالة حُيسب التعيني على أنه والية واحدة.حمل الع و املذكور ملا تبق
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أعةةال   2تنتخةةب اللانةةة سةةنويارب رئيسةةني متشةةاركني مةةن بةةني أع ةةائها احملةةددين   الفقةةرة  -8
 ملدة سنة واحدة لكل منهما.

 إذا تعذر على أحد الرئيسني املتشاركني االضطالع بواجبات منصبه مؤقتارب، يتوىل مهامةه -9
 أعال . 2أي ع و آخر تعينه اللانة من األع اء احملددين   الفقرة 

إذا تعذر على أحد الرئيسني املتشاركني إكما  مدة واليته، تنتخب اللانة بديالرب له من  -10
 أعال ، ليكمل مدة واليته. 2بني األع اء احملددين   الفقرة 

فابةةلة بةةني الةةدورات الةةل تقررحمةةا سةةتاتمت اللانةةة خةةال  فةةرتة االجتماعةةات السةةنوية ال -11
 اهليئة الفرعية للتنفيذ.

تقرر اللانة جما  تركيز أو موضوع سنوي ذي بلة بتحسني التباد  التق،   جما  بناء  -12
ثةةة عةةن ناحةةات وحتةةديات بنةةاء القةةدرات بفعاليةةة    القةةدرات، ب ةةرض اةفةةام علةةى معةةارف حمدا

، وتبلةةةن عةةةن عملهةةةا حمةةةذا ضةةةمن 21-/م أ1ن املقةةرر مةةة 74جمةةا  بعينةةةه، وفقةةةارب ملقت ةةةيات الفقةةةرة 
 تقريرحما املرحلي التق، السنوي.

ستم ةي اللانةةة   إعةةداد واعتمةةاد طرائةق وإجةةراءات عملهةةا   اجتماعهةةا األو  وتقةةوم  -13
 بتنقيحها حسب االقت اء.

للانةةةة أن تعمةةةل مةةةت املؤسسةةةات واملنيفمةةةات واألطةةةر والشةةةبكات واملراكةةةز خةةةارج إطةةةار  -14
االتفاقيةةةةة، رةةةةا   ذلةةةةا علةةةةى الُصةةةةعد اةكةةةةومي الةةةةدويل واإلقليمةةةةي والةةةةوط، ودون الةةةةوط،، وأن 

 تستفيد من خبا ا، حسب االقت اء.
العاملةةة   إطةار اآلليةةة  تتةدعو اهليئةةات األخةرى املنشةأة روجةةب االتفاقيةة والكيانةاللانةة أن  -15

 .املالية لتحديد املمثلني الذين يتعاونون، حسب مقت ى اةا ، بشأن أنشطة حمددة تتعلق بأعماهلم
سةةيكون ح ةةور اجتماعةةات اللانةةة مفتوحةةارب أمةةام األطةةراف واملنيفمةةات املعتمةةدة بصةةفة  -16

 للمراقبني.مراقب، ما مل تقرر اللانة خالف ذلا، ب ية تشايت متثيل إقليمي متواتن 
ستعد  اللانة تقريرارب مرحليارب تقنيةارب سةنويارب عةن عملهةا تقدمةه إىل مةؤمتر األطةراف عةن طريةق  -17

اهليئة الفرعية للتنفيذ، وستتيح حمةذ  التقةارير أثنةاء دورات اهليئةة الفرعيةة للتنفيةذ الةل تعقةد بةالتزامن 
 مت دورات مؤمتر األطراف.

 لامهور على املوقت الشبكي لالتفاقية.سُتتاح مداوالت وخمرجات اللانة ل -18
 ستدعم األمانة عمل اللانة وتيسر  رحمنارب بتوافر املوارد. -19
 ستكون ل ة عمل اللانة حمي اإلنكليزية. -20
 يتوبل أع اء اللانة إىل قرارا م بتوافق اآلراء. -21
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  22-/م أ-مشرتع الةقره   
 مد االتفلقية 6ن الةلر  ت سيد  وللية  رنلمج عة  الدتحة  شأ

 األطراف، مؤمتر إن 
 من االتفاقية،  6و 4إىل املادتني  إذ يشري 
 ، 21-/م أ15و 20-/م أ19و 18-/م أ15إىل املقررات  وإذ يشري أي ارب  
من اتفاق باريس الل تنص على أن تتعاون األطراف    12إىل املادة  وإذ يشري كذلا 

اختاذ التدابري الالتمة، حسب االقت اء، لتعزيز التثقيف والتدريب والتوعية العامة واملشاركة العامة 
ووبةةو  اجلمهةةور إىل املعلومةةات   جمةةا  ت ةةري املنةةامه، مسةةلمةرب بأمهيةةة حمةةذ  اتطةةوات فيمةةا يتعلةةق 

 ءات التكيف مت ت ري املنامه والتخفيف من أثر  روجب حمذا االتفاق، بتعزيز إجرا
بأن كفالة توافر املوارد املالية والتقنية الكافية مسألة ال تزا  تشةكل حتةديارب أمةام التنفيةذ  وإذ يقر 

 من االتفاقية بالنسبة إىل مجيت األطراف، وخبابة البلدان النامية األطراف،  6املناسب للمادة 
الةةةدور الرئيسةةةي الةةةذي يؤديةةةه الشةةةباب والنسةةةاء ومنيفمةةةات اعتمةةةت  كةةةد مةةةن جديةةةدوإذ يؤ  

 من االتفاقية،  6املدين   تنفيذ املادة 
بالةةدعم القةةيم املقةةدم مةةن املنيفمةات الدوليةةة، رةةا   ذلةةا األع ةةاء   حتةةالف  وإذ يُسةلم 

أجةةةل تعزيةةةز التعةةةاون  األمةةم املتحةةةدة للتثقيةةةف والتةةةدريب والتوعيةةةة العامةةةة   جمةةا  ت ةةةري املنةةةامه مةةةن
مةةن االتفاقيةةة، بوسةةةائل منهةةا تنفيةةذ مشةةةاريت  6الةةدويل لالرتقةةاء  ميةةةت العنابةةر الةةواردة   املةةةادة 

 إقليمية ووطنية وحملية، 
 من االتفاقية،  6االستعراض الوسيط لبنامج عمل الدوحة بشأن املادة  وقد استكمل 
ملعنية األخرى باحبة املصلحة بالتقدم الذي أحرتته األطراف واجلهات ا يُسلم -1 

  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؛

طة مراعيةةةةة األطةةةةراف علةةةةى أن توابةةةةل جهودحمةةةةا مةةةةن أجةةةةل إدراج أنشةةةة يُشةةةةات -2 
لالعتبةةةةارات اجلنسةةةةانية وقائمةةةةة علةةةةى املشةةةةاركة   جمةةةةاالت التثقيةةةةف والتةةةةدريب والتوعيةةةةة العامةةةةة 
واملشةةاركة العامةةة وحصةةو  اجلمهةةور علةةى املعلومةةات، وذلةةا   مجيةةت الةةبامج املتعلقةةة بةةالتخفيف 

ر اتفةةةاق والتكيةةةف الةةةل اةةةري تنفيةةةذحما روجةةةب االتفاقيةةةة، ف ةةةالرب عةةةن الةةةبامج الةةةل تُنفةةةذ   إطةةةا
بةةةةةةاريس، رةةةةةةا   ذلةةةةةةا األنشةةةةةةطة املتعلقةةةةةةة بتنفيةةةةةةذ التزامةةةةةةات األطةةةةةةراف احملةةةةةةددة وطنيةةةةةةارب وبوضةةةةةةت 

 اسرتاتيايات إمنائية خفي ة االنبعاثات من غاتات الدفيئة   املدى الطويل؛
األطةراف علةى أن تعةزت مشةاركة اجلهةات املعنيةة بةاحبة املصةلحة  يُشاِّت أي ارب  -3 

 التكيف الل تُنفذ روجب االتفاقية؛  مجيت أنشطة التخفيف و 
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األطةةةةةةراف واملنيفمةةةةةةات اةكوميةةةةةةة الدوليةةةةةةة واملنيفمةةةةةةات غةةةةةةري اةكوميةةةةةةة  حيةةةةةةث -4 
واألوسةةةاأل األكاد يةةةة ومؤسسةةةات البحةةةث والقطةةةاع اتةةةاو وحكومةةةات الواليةةةات واةكومةةةات 

 ة؛من االتفاقي 6احمللية والشباب على أن توابل تنفيذ السياسات واألنشطة عمالرب باملادة 
األطةةراف إىل أن تعةةزت التنسةةيق الشةةامل لقطاعةةات متعةةددة بةةني الةةوتارات  يةةدعو -5 

املعنية بت ري املنامه والوتارات الل تتحمل مسؤوليات   جماالت التثقيف والتدريب والتوعية العامة 
 والتعاون الدويل؛

ألخةرى األطراف على أن تقدم   إطار بالغا ا الوطنية، و  التقةارير ا يُشات -6 
املطلوبة روجب االتفاقية حيثما أمكن، معلومات عما تتخذ  مةن إجةراءات تنفيةذارب لبنةامج عمةل 

من االتفاقية، وأن تتقاسم خبا ةا وممارسةا ا الف ةلى مةن أجةل اسةتعراض  6الدوحة بشأن املادة 
قيةة تةوفر مةن االتفا 6، مشةريارب إىل أن العنابةر السةتة للمةادة 2020برنامج عمةل الدوحةة   عةام 

 إراادات مفيدة لعملية اإلبالغ حمذ ؛
 6األطراف الةل مل تُعةني بعةد جهةة اتصةا  وطنيةة ألغةراض املةادة  يشات أي ارب  -7 

 من االتفاقية أن تقوم بذلا وأن خُتب األمانة بذلا؛
ربةةةادرة حكومةةةة امل ةةةرب، باعتبةةةار  مست ةةةيف الةةةدورة الثانيةةةة والعشةةةرين  يرحةةةب -8 

ورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف العامل بوبةفه اجتمةاع األطةراف   بروتوكةو   ملؤمتر األطراف والد
 كيوتو، املتعلقة بتنيفيم يوم تثقيفي خال  حماتني الدورتني؛

رئاسةةةل الةةةدورتني التةةةاليتني علةةةى تنيفةةةيم أحةةةدا  مواضةةةيعية ذات بةةةلة  يشةةةات -9 
  ؛أعال 8من االتفاقية متاثل تلا املشار إليها   الفقرة  6باملادة 

املؤسسةةةات واملنيفمةةةات املتعةةةددة األطةةةراف والثنائيةةةة، رةةةا فيهةةةا الكيانةةةات  يةةةدعو -10 
التشةةة يلية لآلليةةةة املاليةةةة لالتفاقيةةةة إىل أن تقةةةدم، أو توابةةةل تقةةةد ، املةةةوارد املاليةةةة لةةةدعم األنشةةةطة 

 من االتفاقية؛ 6املتصلة بتنفيذ املادة 
إىل مرفةق البيئةة العامليةة أن يوابةل تقةد  املةوارد املاليةة إىل األطةراف غةري  يطلب -11 

املدرجةةةة   املرفةةةق األو  لالتفاقيةةةة، وخبابةةةة البلةةةدان األفريقيةةةة وأقةةةل البلةةةدان منةةةوارب والةةةدو  اجلزريةةةة 
 من االتفاقية؛ 6الص رية النامية، تدف دعم األنشطة املتصلة بتنفيذ املادة 

ت الدوليةةة املعنيةةة، رةةا فيهةةا منيفمةةات األمةةم املتحةةدة، كاألع ةةاء املنيفمةةا يةةدعو -12 
  حتةةةالف األمةةةم املتحةةةدة للتثقيةةةف والتةةةدريب والتوعيةةةة العامةةةة   جمةةةا  ت ةةةري املنةةةامه وجلةةةان األمةةةم 
املتحدة اإلقليمية، إىل أن توابل دعم األطراف واجلهات باحبة املصلحة   تنفيذ برنامج عمل 

 ا يلي:الدوحة عن طريق القيام ر
تنيفيم حلقات عمل إقليمية ودون إقليميةة ممةت جهةات عديةدة مةن أبةحاب  )أ( 

مةةةةةن االتفاقيةةةةةة لتيسةةةةةري تبةةةةةاد  اآلراء واملمارسةةةةةات السةةةةةليمة والةةةةةدرو   6املصةةةةةلحة بشةةةةةأن املةةةةةادة 
 املستخلصة بطريقة منتيفمة؛
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 تقد  الدعم التق، واملايل تدف تعزيز تنفيذ برنامج عمل الدوحة؛ )ب( 
 من االتفاقية؛ 6توفري الدعم لوضت اسرتاتيايات وطنية بشأن املادة  )ج( 
نشر املعلومات واملواد املرجعية، ف الرب عن املمارسات السليمة، بشأن العنابةر  )د( 

 من االتفاقية؛ 6الستة للمادة 
 إىل األمانة ما يلي: يطلب -13 
رو  املستخلصةةةةةة أن توابةةةةل تيسةةةةري تبةةةةاد  اآلراء واملمارسةةةةةات السةةةةليمة والةةةةد )أ( 

 من االتفاقية؛ 6بطريقة منتيفمة بني جهات الوبل الوطنية املخصصة ألغراض املادة 
أن تةةةنيفم حلقةةةات عمةةةل واجتماعةةةات عةةةب الفيةةةديو وأنشةةةطة علةةةى الصةةةعيدين  )ب( 

الةةةدويل واإلقليمةةةي تةةةدف بنةةةاء وتعزيةةةز املهةةةارات والقةةةدرات املتةةةوفرة لةةةدى جهةةةات الوبةةةل الوطنيةةةة 
ن االتفاقية، آخذة   اعتبارحما فرو إدماج تلا اجلهود   حلقات العمل م 6املخصصة للمادة 

 الل تعقدحما اهليئات املعنية روجب االتفاقية؛
أن تستكشف سبل تنميةة الةروابط وأوجةه التةوتر واملواءمةة مةت أنشةطة املسةاعدة  )ج( 

لا اةوارات الل ُمرى التقنية الل تنيفم   سياق عمل اهليئات املعنية روجب االتفاقية، را   ذ
 خال  الدورات بشأن العمل من أجل التمكني املناخي؛

أن توابةةل التعةةاون مةةت املنيفمةةات املعتمةةدة بصةةفة املراقةةب، واجلهةةات األخةةرى  )د( 
بةةةاحبة املصةةةةلحة واملنيفمةةةةات الدوليةةةةة، مةةةةن قبيةةةةل األع ةةةةاء   حتةةةةالف األمةةةةم املتحةةةةدة للتثقيةةةةف 

 6ت ةري املنةامه تةدف حفةز املزيةد مةن اإلجةراءات تنفيةذارب للمةادة والتدريب والتوعية العامة   جما  
 من االتفاقية؛

أن توابل عملها بشأن مبادرة األمم املتحدة اإلطارية املشرتكة بشةأن األطفةا   )ه( 
 6والشةةباب وت ةةةري املنةةةامه تةةدف تعزيةةةز امةةةراأل الشةةةباب ومشةةاركتهم   األنشةةةطة املتصةةةلة باملةةةادة 

 االتفاقية؛ من
توقةةةف األعمةةةا  املتصةةةلة بصةةةيانة وتطةةةوير اةةةبكة املعلومةةةات املتعلقةةةة بت ةةةري أن  )و( 
( وتةدرج مةا تت ةمنه الشةبكة مةن حمتةوى   املةوارد األخةرى املتاحةة علةى الشةبكة CC:iNetاملنامه )

العاملية وأنشةطة االتصةا  اتابةة باتفاقيةة األمةم املتحةدة اإلطاريةة بشةأن ت ةري املنةامه، رةا   ذلةا 
اتاو باالتفاقيةة وغرفةة األخبةار اتابةة باالتفاقيةة ووسةائط التوابةل االجتمةاعي  املوقت الشبكي

 من االتفاقية؛ 6املتعددة اتابة باالتفاقية كوسيلة لتعزيز تنفيذ املادة 
أن توابةةةةةل مجةةةةةت بيانةةةةةات االتصةةةةةا  اتابةةةةةة  هةةةةةات الوبةةةةةل الوطنيةةةةةة املعينةةةةةة  )ت( 

اتفاقيةةةة األمةةةم املتحةةدة اإلطاريةةةة بشةةةأن ت ةةةري  مةةةن االتفاقيةةةة وأن حتةةد   بةةةفحة 6ألغةةراض املةةةادة 
 املنامه على اإلنرتنه؛

أن تنيف م، بالتعاون مت حكومة امل رب، يومارب تثقيفيارب تشارك فيه جهات عديةدة  )ح( 
 من أبحاب املصلحة لعرض وحفز املمارسات السليمة   تنفيذ برنامج عمل الدوحة؛
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مةةن االتفاقيةةة علةةى أظةةا متثةةل  6املةةادة  أن يشةةري إىل اجلهةةود املتصةةلة بتنفيةةذ يقةةرر -14 
 العمل من أجل التمكني املناخي؛

باآلثار املقدرة املرتتبة   امليزانية على تنفيذ األنشطة الل ست ةطلت  حييط علمارب  -15 
 أعال ؛ 13تا األمانة واملشار إليها   الفقرة 

قةةرر رحمنةةارب بتةةوافر االضةةطالع بةةاإلجراءات املطلوبةةة مةةن األمانةةة   حمةةذا امل يطلةةب -16 
 املوارد املالية.
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  22-/م أ-مشرتع الةقره   
 الةسلئ  الةللية تالةسلئ  الةتولقة  للةيزانية

 إن مؤمتر األطراف 
، بشةأن إمكانيةة ترقيةة وةيفةة أمةني عةام مسةاعد 2، اجلةدو  15-/م أ12بةاملقرر  إذ يذك ر 

 إىل مستوى أمني عام مساعد، 2-إىل وكيل أمني عام وإمكانية ترقية وةيفة واحدة برتبة د
 ،2017-2016املتعلق بامليزانية البناجمية لفرتة السنتني  21-/م أ22باملقرر  وإذ يذك ر أي ارب  
 2016فباير إىل مكتةب مةؤمتر األطةراف   اةباأل/باقرتاح األمني العةام املقةدم  وإذ حييط علمارب  

 لرتقية وةيفة األمني التنفيذي من أمني عام مساعد إىل وكيل األمني العام،
 أن املكتب رح ب باقرتاح األمني العام وأقر ، وإذ يالحظ 
املدرجةة   مةالك  2-بقةرار األمةني العةام برتقيةة إحةدى الوةةائف برتبةة د وإذ حييط علمارب  

املةةوةفني املعتمةةد إىل مسةةتوى أمةةني عةةام مسةةاعد للقيةةام رهةةام وكيةةل األمةةني التنفيةةذي وتنفيةةذ حمةةذا 
 القرار رارد تويل األمني التنفيذي اجلديد مهامه،

اةاليةةةة إىل مسةةةتوى علةةةى أن تكةةةون ترقيةةةة وةيفةةةة األمةةةني العةةةام املسةةةاعد  يوافةةةق -1 
 ؛2017-2016وكيل األمني العام مدرجة   مالك املوةفني املعتمد لفرتة السنتني 

أعةال   1استيعاب أيةة تكةاليف إضةافية تةنام عةن املوافقةة روجةب الفقةرة  يقرر -2 
ة لفةةرتة واملدرجةةة   امليزانيةةة البناجميةةة املعتمةةد مةةن املةةوارد املتاحةةة حاليةةارب  2-وترقيةةة الوةيفةةة برتبةةة د

 ؛2017-2016السنتني 
املدرجةةةة   مةةةةةالك املوةفيةةةةةةةن  2-إل ةةةاء إحةةةدى الوةةةةائف برتبةةةة د يقةةةرر أي ةةةارب  -3 

راةةرد تةةويل وكيةةل األمةةني التنفيةةذي مهامةةه علةةى مسةةتوى  2017-2016املعتمةةد لفةةرتة السةةنتني 
 أمني عام مساعد.
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   12-/م أإ-مشرتع الةقره   
 قة  للةيزانيةالةسلئ  الةللية تالةسلئ  الةتول

 كيوتو، بروتوكو    األطراف اجتماع بوبف العامل األطراف مؤمتر إن 
 ، 22-/م أ-باملقرر  إذ حييط علمارب  
 ،2017-2016  جدو  مالك املوةفني املنقح املقرتح لفرتة السنتني  وقد نيفر 
 2017-2016بشأن جةدو  مةالك املةوةفني املةنقح لفةرتة السةنتني  22-/م أ-املقرر  يؤي د 

 ضمن امليزانية البناجمية املعتمدة لفرتة السنتني حمذ .
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   12-/م أإ-مشرتع الةقره   
 استورا  الةبلرئ الت جيهية للتنفيذ الةشترك

 و،بروتوكو  كيوت   األطراف اجتماع بوبفه العامل األطراف مؤمتر إن 
مةن  6، الذي حيدد املبادئ التوجيهية املتعلقة بتنفيذ املةادة 1-/م أإ9إىل املقرر  إذ يشري 

 6-/م أإ4بروتوكو  كيوتو )ُيشار إليها أدنا  باملبةادئ التوجيهيةة للتنفيةذ املشةرتك(، وإىل املقةررات 
 املتعلقة باستعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشرتك، 8-/م أإ6و 7-/م أإ11و

 بأن مستوى النشاأل فيما يتعلق بالتنفيذ املشرتك قد تاد تيادة كبرية، وإذ يقر 
بالعمل الذي قامه به اهليئة الفرعية للتنفيةذ واللانةة االستشةارية للتنفيةذ  يشيد -1 

املشةةرتك علةةى مةةدى السةةنوات املاضةةية اسةةتاابة لطلبةةات مةةؤمتر األطةةراف العامةةل بوبةةفه اجتمةةاع 
واملقةررات الالحقةة  8-/م أإ6مةن املقةرر  15و 14األطراف   بروتوكةو  كيوتةو عمةالرب بةالفقرتني 

 ض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشرتك؛ فيما يتعلق باستعرا
إظةةةةةةاء استعراضةةةةةةه للمبةةةةةةادئ التوجيهيةةةةةةة للتنفيةةةةةةذ املشةةةةةةرتك دون إدخةةةةةةا   يقةةةةةةرر -2 

 تنقيحات عليها؛ أي
أن مشةةةةةةةةةروع اسةةةةةةةةةتنتاجات اهليئةةةةةةةةةة الفرعيةةةةةةةةةة للتنفيةةةةةةةةةذ الةةةةةةةةةواردة   الوثيقةةةةةةةةةة  يالحةةةةةةةةةظ -3 

FCCC/SBI/2016/L.8 مةةةةن التنفيةةةةذ املشةةةةرتك خبصةةةةوو  حمةةةةي رثابةةةةة اتةةةةبة املكتسةةةةبة والةةةةدرو  املسةةةةتفادة
 استعراض املبادئ التوجيهية للتنفيذ املشرتك.
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   12-/م أإ-مشرتع الةقره   
 االستورا  الثللث لصندتق التكيف

 وبفه اجتماع األطراف   بروتوكو  كيوتو،ب العامل األطراف مؤمتر إن 
اض الذي ُارى كل املتعلقني بدورة االستعر  6-/م أإ6و 3-/م أإ1إىل املقررين  إذ يشري 

 ثال  سنوات لصندوق التكيف،
 ، 10-/م أإ2و 9-/م أإ2إىل املقررين  وإذ يشري أي ارب  
 ،21-/م أ1إىل املقرر  وإذ يشري كذلا 
أن اةةةةري االسةةةةتعراض الثالةةةةث لصةةةةندوق التكيةةةةف وفقةةةةارب لالختصابةةةةات  يقةةةةرر -1 

 الواردة   املرفق؛
إىل جملس بندوق التكيف أن يتيح   التقرير الذي سيقدمه إىل مةؤمتر  يطلب -2 

األطةةةراف العامةةةل بوبةةةفه اجتمةةةاع األطةةةراف   بروتوكةةةو  كيوتةةةو   دورتةةةه الثالثةةةة عشةةةرة )تشةةةرين 
( معلومةةات عةةن اةالةةة املاليةةة لصةةندوق التكيةةف، تةةدف إمتةةام االسةةتعراض 2017الثةةاين/نوفمب 

 ورة نفسها؛الثالث لصندوق التكيف   الد
األطةةةراف واملنيفمةةةات املراقبةةةة، وكةةةذا غريحمةةةا مةةةن املنيفمةةةات الدوليةةةة املعنيةةةة  يةةةدعو -3 

وأبةةةحاب املصةةةلحة واملنيفمةةةات غةةةري اةكوميةةةة املشةةةاركة   أنشةةةطة بةةةندوق التكيةةةف والكيانةةةات 
، 2017نيسةةةان/أبريل  30املنفةةةذة املعتمةةةدة لةةةدى جملةةةس بةةةندوق التكيةةةف، إىل أن تقةةةدم، للةةةو  

لصندوق التكيةف اسةتنادارب إىل االختصابةات الةواردة   مرفةق حمةذا آراءحما بشأن االستعراض الثالث 
  ؛(1)(2017املقرر، كي تنيفر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ   دور ا السادسة واألربعني )أيار/مايو 

إىل األمانةةة أن تعةةد ، بالتعةةاون مةةت أمانةةة جملةةس بةةندوق التكيةةف، ورقةةة  يطلةةب -4 
وق التكيةةف، وفقةةارب لالختصابةةات الةةواردة   املرفةةق، مةةت تقنيةةة بشةةأن االسةةتعراض الثالةةث لصةةند

مراعةةاة مةةداوالت واسةةتنتاجات اهليئةةة الفرعيةةة للتنفيةةذ   دور ةةا السادسةةة واألربعةةني واآلراء املشةةار 
أعةةةال ، لكةةةي تنيفةةةر فيهةةةا اهليئةةةة الفرعيةةةة للتنفيةةةذ   دور ةةةا السةةةابعة واألربعةةةني  3إليهةةةا   الفقةةةرة 

 (؛2017)تشرين الثاين/نوفمب 
إىل اهليئةةةةة الفرعيةةةةة للتنفيةةةةذ أن تةةةةتم عملهةةةةا املتعلةةةةق باالسةةةةتعراض  يطلةةةةب أي ةةةةارب  -5 

الثالث لصندوق التكيف   دور ا السابعة واألربعني، ب ية التوبية رشةروع مقةرر   حمةذا الشةأن 
لكةةي ينيفةةر فيةةه ويعتمةةد  مةةؤمتر األطةةراف العامةةل بوبةةفه اجتمةةاع األطةةراف   بروتوكةةو  كيوتةةو   

 الثالثة عشرة. دورته 
__________ 

 . <http://www.unfccc.int/5900>ينب ةةي لرطةةراف أن تقةةدم آراءحمةةا عةةن طريةةق بوابةةة املسةةامهات   العنةةوان التةةايل:  (1)
للمنيفمةةةةةةةةات املعتمةةةةةةةةدة بصةةةةةةةةفة مراقةةةةةةةب أن ترسةةةةةةةةل مسةةةةةةةةامها ا بالبيةةةةةةةةد اإللكةةةةةةةرتوين علةةةةةةةةى العنةةةةةةةةوان التةةةةةةةةايل:  وينب ةةةةةةةي

<secretariat@unfccc.int>. 



FCCC/SBI/2016/8/Add.1 

GE.16-14835 14 

 الةر ق

 اختصل لح االستورا  الثللث لصندتق التكيف  

 الهدر -أتالا  
اهلةةدف مةةن االسةةتعراض الثالةةث لصةةندوق التكيةةف حمةةو ضةةمان فعاليةةة واسةةتدامة وكفايةةة  -1

الصندوق وعملياته، ليتسة  ملةؤمتر األطةراف العامةل بوبةفه اجتمةاع األطةراف   بروتوكةو  كيوتةو 
جتمةةاع األطةةراف( اعتمةةاد مقةةرر مناسةةب   حمةةذا الشةةأن   دورتةةه الثالثةةة عشةةرة )مةةؤمتر األطراف/ا

 (.2017)تشرين الثاين/نوفمب 

 النطلق -ثلنيلا  
يشةةمل نطةةةاق االسةةتعراض التقةةةدم احملةةرت   تشةةة يل الصةةندوق وتنفيةةةذ أعمالةةه والةةةدرو   -2

 :املستفادة منه حىت اآلن، مت الرتكيز على مجلة أمور منها ما يلي
تةةوفري مةةوارد ماليةةة مسةةتدامة وكافيةةة و كةةن التنبةةؤ تةةا، وتعبئةةة مةةوارد ماليةةة، مةةن  أ( ) 

أجل متويل مشاريت وبرامج تكيف ملموسة تكةون قطريةة التوجةه ومسةتندة إىل احتياجةات البلةدان 
 النامية األطراف املؤحملة وآرائها وأولويا ا؛

 الدرو  املستفادة من: )ب( 
 بةةندوق التكيةةف، رةةا   ذلةةا سياسةةاته التشةة يلية تطبيةةق طرائةةق الوبةةو  إىل '1'

 ومبادئه التوجيهية، را يشمل عملية االعتماد املبساطة؛
 إجراءات إقرار املشاريت من بندوق التكيف؛ '2'
 النتائج واآلثار املرتتبة على مشاريت التكيف وبراجمه املوافق عليها؛ '3'
باملنةةةامه، رةةةا   ذلةةةا  برنةةةامج االسةةةتعداد للوبةةةو  املبااةةةر إىل التمويةةةل املتعلةةةق '4'

العنصةةر الرامةةي إىل تيةةادة التعةةاون فيمةةا بةةني بلةةدان اجلنةةوب بةةني كيانةةات التنفيةةذ 
 الوطنية املعتمدة وتلا الل تلتمس االعتماد؛

 ؛البنامج التارييب اتاو باملشاريت اإلقليمية '5'
اتساق البامج واملشةاريت وتكاملهةا بةني بةندوق التكيةف واملؤسسةات األخةرى  )ج( 

الةةل متةةو  مشةةاريت التكيةةف وبراجمةةه، وال سةةيما مؤسسةةات االتفاقيةةة والكيانةةات التشةة يلية لآلليةةة 
 املالية وبناديقها املتخصصة؛ 

الرتتيبات املؤسسية لصندوق التكيةف، وال سةيما الرتتيبةات املتخةذة مةت األمانةة  د( ) 
 املؤقتة والقيِّم املؤقه.
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 مصلره الةول ملح -ثللثلا  
 االستعراض   مجلة ما يستند إليه إىل مصادر املعلومات التالية:يستند  -3

املعلومات املقدمة من األطراف   بروتوكو  كيوتو، واملنيفمات املراقبة، وغريحمةا  أ( ) 
من املنيفمات الدولية واجلهات باحبة املصلحة واملنيفمات غري اةكومية املهتمةة الةل تشةارك   

ات املنفِّةةةذة املعتمةةةدة لةةةدى جملةةةس بةةةندوق التكيةةةف، بشةةةأن أنشةةةطة بةةةندوق التكيةةةف، والكيانةةة
 مارتا مت بندوق التكيف؛ 

التقريةةر السةةنوي املقةةدم مةةن مرفةةق البيئةةة العامليةةة إىل مةةؤمتر األطةةراف عةةن أنشةةطته  ب( ) 
بوبةةةفه كيانةةةارب تشةةة يليارب لآلليةةةة املاليةةةة، رةةةا   ذلةةةا املعلومةةةات املتعلقةةةة بصةةةندوق أقةةةل البلةةةدان منةةةوارب 

ق اتاو لت ةري املنةامه، وغةري ذلةا مةن وثةائق السياسةات العامةة واملعلومةات ذات الصةلة والصندو 
 الصادرة عن الصندوق األخ ر للمنامه؛ 

التقةةةارير السةةةنوية للصةةةندوق األخ ةةةر للمنةةةامه املقدامةةةة إىل مةةةؤمتر األطةةةراف عةةةن  )ج( 
العامةة واملعلومةات ذات أنشطته بوبفه كيانةارب تشة يليارب لآلليةة املاليةة وغريحمةا مةن وثةائق السياسةات 

 الصلة الصادرة عن الصندوق األخ ر للمنامه؛ 
تقريةةةر جملةةةس بةةةندوق التكيةةةف املقةةةدم إىل مةةةؤمتر األطراف/اجتمةةةاع األطةةةراف،  )د( 

وتقرير األداء السنوي لصندوق التكيف عةن آخةر سةنة ماليةة، ونتةائج االستعراضةني األويل والثةاين 
 لصندوق التكيف؛ 

ير املنبثقةةةةةة عةةةةةن عمليةةةةةات األمةةةةةم املتحةةةةةدة وتلةةةةةا الةةةةةواردة مةةةةةن النتةةةةةائج والتقةةةةةار  (حم) 
مؤسسات التمويل الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة وغريحما من املنيفمةات اةكوميةة الدوليةة 

 واملنيفمات غري اةكومية املعنية بتمويل اإلجراءات املتعلقة بت ري املنامه؛ 
  تقارير اللانة الدائمة املعنية بالتمويل؛ )و( 
 ؛ (1)ل املتعلق بالتمويل الطويل األجلالتقارير عن برنامج العم )ت( 
تقةةةةارير فريةةةةق اتةةةةباء املعةةةة، بأقةةةةل البلةةةةدان منةةةةوارب وجلنةةةةة التكيةةةةف وفريةةةةق اتةةةةباء  ح( ) 

 االستشاري املع، بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة   املرفق األو  لالتفاقية؛
يةةةة واملةةةوجز املعةةةد ملقةةةرري السياسةةةات النااةةةئة عةةةن عمليةةةة الفحةةةص الورقةةةة التقن )أل( 

 ؛2016التق، املتعلق بالتكيف   عام 
 . (2)(1ستقل لصندوق التكيف )املرحلة التقرير املتعلق بالتقييم امل )ي( 

    
__________ 

(1) FCCC/CP/2012/3 وFCCC/CP/2013/7. 

-https://www.adaptation-fund.org/wp-content/uploads/2015/09/AFB.EFC_.17.3>متةةةةاح علةةةةى املوقةةةةةت  (2)

Evaluation-of-the-Fund-stage-I.pdf>. 


