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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة واألربعون

 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 من جدول األعمال 13البند 

 من االتفاقية 6استعراض برنامج عمل الدوحة بشأن المادة 

 من االتفاقية 6استعراض برنامج عمل الدوحة بشأن المادة 
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

واملنظمات املعتمدد  بفدفة  (1)األطراف بآراءرحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ )اهليئة الفرعية(  -1
أثندداء الدددورات الثالدد  وار الددفيمددا يتعلددن بتنظددي   (2)بفددفة مرا ددص وأ ددصاح املفددلصة ا  ددرين

أثنداء الددورات، و دد تاتدت تلدا ا راء الرابد  وار الدمن االتفا ية، وجدول أعمال  6بشأن املاد  
أثنداء الددورات بشدأن العمد  مدن أجد  الرابد  وار الجدول أعمال وتنسين  حتديدمفيد  للغاية يف 
 .(3)التمكني املنا ي

أثنداء الددورات بشدأن العمد  مدن أجد  التمكدني الرابد  وار الدوأ رت اهليئة الفرعية بنجاح  -2
املنددا ي، وأعربددت عددن امتنارددا لملطددراف واملنظمددات املعتمددد  بفددفة مرا ددص وأ ددصاح املفددلصة 

ل األفكار واملمارسدات اييدد  والددرومل املسدتفاد  فيمدا يتعلدن ا  رين على تقاس  اخلربات وتباد
 تاحة املعلومات للجمهور والتعاون الددو  بشدأن هدذمل املسدا  .إباملشارتة العامة والتثقيف العام و 

__________ 

  على املو  :  متاح (1)
<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat

eData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI>. 

 .<http://unfccc.int/documentation/submissions_from_observers/items/7481.php> :املو  متاح على  (2)
مدددن  6لدددوح  يف الدددور  الثالثدددة واألربعددني للهيئدددة الفرعيددة، فدددان األتشددفة اململدددفل   ددا لددددع  تنفيددذ املددداد   مثلمددا (3)

من تلا الدور ، بعبار  "العم  من أج  التمكدني املندا ي"، وهدو املسدمى  االتفا ية ينبغي أن يشار إليها، اعتبارا  
   .الذي ا تارته اهليئة الفرعية يف دورهتا الثاتية واألربعني
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وعددةو  علددى  لددا، تتفلدد  اهليئددة الفرعيددة إت النظددر يف التقريددر املتعلددن بددالوار الرابدد  بشددأن العمدد  
 (.2016املنا ي يف دورهتا اخلامسة واألربعني )تشرين الثاين/توفمرب من أج  التمكني 

و لفدددت اهليئدددة الفرعيدددة إت أن الدددوار السدددنوي أثنددداء الددددورات بشدددأن العمددد  مدددن أجددد   -3
 التمكني املنا ي سيستمر تنظيمه بالتزامن م  دورات اهليئة الفرعية املعقود  يف بون، أملاتيا.

إت أن الددددورات املقبلدددة للصدددوار بشدددأن العمددد  مدددن أجددد   أيملدددا  و لفدددت اهليئدددة الفرعيدددة  -4
التمكددني املنددا ي ينبغددي أن تراعددي االحتياجددات والثغددرات والعقبددات فيمددا يتعلددن بالتقدددم ا ددر  يف 

 من االتفا ية. 6تنفيذ برتامج عم  الدوحة بشأن املاد  
التمكدني املندا ي  و لفت اهليئة الفرعية إت أن جلسات الدوار بشدأن العمد  مدن أجد  -5

 6رتز على املمارسات اييد  والدرومل املسدتفاد  بشدأن إدمدال العنا در السدتة للمداد  تينبغي أن 
بددددالتكيف و فيددددف  ثددددار تغدددد  املنددددا  والتمويدددد  والشددددفافية وتفددددوير التكنولوجيددددا وتقلهددددا  املتعلقددددة
 القدرات. وبناء
األطدددراف والثنا يدددة، لدددا يف  لدددا ودعدددت اهليئدددة الفرعيدددة املنظمدددات واملةسسدددات املتعددددد   -6

الكياتات التشغيلية لآلليدة املاليدة، إت املشدارتة بنشداا يف الددورات القادمدة للصدوار السدنوي أثنداء 
 الدورات بشأن العم  من أج  التمكني املنا ي.

تما دعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمدات املعتمدد  بفدفة مرا دص وايهدات األ در   -7
، مةحظاهتددا 2017تدداتون الثاين/يندداير    25لصة إت أن تقدددم إت األماتددة،  لددول  دداحبة املفدد

بشأن تنظي  الدوار الرابد  بشدأن العمد  مدن أجد  التمكدني املندا ي و راءهدا بشدأن جددول أعمدال 
الوار اخلامس، الذي س تز علدى التثقيدف والتددريص يف  دال تغد  املندا  والتعداون الددو  بشدأن 

 .(4)هذمل املسا  
أعدددةمل تمدددد ةت  1ورحبدددت اهليئدددة الفرعيدددة بتقددددمل املعلومدددات املشدددار إليهدددا يف الفقدددر   -8

 لةستعراض الوسيط للتقدم ا ر  يف برتامج عم  الدوحة.
مددد  التقددددير بدددالتقرير التدددوليفي الدددذي أعدتددده األماتدددة عدددن  وأحاطدددت اهليئدددة الفرعيدددة علمدددا   -9

 .(5)الدوحة التقدم ا ر  يف تنفيذ برتامج عم 
واسدددتكملت اهليئدددة الفرعيدددة االسددددتعراض الوسددديط للتقددددم ا ددددر  يف تنفيدددذ برتدددامج عمدددد   -10

الدوحددة، وأو ددت لشددرو  مقددرر بشددأن حتسددني فعاليددة برتددامج عمدد  الدوحددة مددن أجدد  النظددر فيدده 
( 2016 واعتمددادمل مددن جاتددص مددةفر األطددراف يف دورتدده الثاتيددة والعشددرين )تشددرين الثدداين/توفمرب

 .(FCCC/SBI/2016/L.15/Add.1)لةطة  على تص مشرو  املقرر، اتظر الوثيقة 

__________ 

املنظمدددات أمدددا . <http://www.unfccc.int/5900>الدددرابط: عدددرب بوابدددة املسدددا ات علدددى   راءهددداتقددددم األطدددراف  (4)
 .<secretariat@unfccc.int>تقدم مسا اهتا عرب الربيد اإللكرتوين فاملعتمد  بففة مرا ص 

(5) FCCC/SBI/2016/6. 


