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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  
 إضافة  

 توصية من الهيئة الفرعية للتنفيذ  
يف دورهتا الرابعة واألربعني، مبشروع املقررر التراك  رن ين رر ، أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ 

 (:2016يف دورته الثانية والعشرين )تشرين الثاين/نوفمرب  عتمدهوي فيه مؤمتر األطراف

 22-/م أ-مشروع المقرر   
 من االتفاقية  6تحسين فعالية برنامج عمل الدوحة بشأن المادة   

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

اختاذ التدابري الالزمة، حسب االقتضاء، لتعزيز التثقيف والتدريب والتوعية العامة واملشار ة العامة 
مسررلمة  بيةيررة اررذه افيرروات فيمررا يتعلرر   ،تغررري املنررا  ووصررول اهمرررور إىل املعلومررات يف  ررال

 بتعزيز إجراءات التكيف مع تغري املنا  والتخفيف من أثره مبوجب اذا االتفاق، 
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التنفيرذ  تزال تشرك  درديا  أمرام بين  فالة توافر املوارد املالية والتقنية الكافية مسيلة ال وإذ يقر 
 سبة إىل مجيع األطراف، وخباصة البلدان النامية األطراف، نالمن االتفاقية ب 6املناسب للمادة 

الررردور الرييسرررن الرررذل يؤديررره الشرررباا والنسررراء ومن مرررات ا تمرررع  وإذ يؤ رررد مرررن جديرررد 
 من االتفاقية،  6املدين يف تنفيذ املادة 

بالرردعم القرريم املقرردم مررن املن مرات الدوليررة، مبررا يف ذلررك األعضرراء يف دررالف  وإذ يُسرلم 
ملتحررردة للتثقيرررف والتررردريب والتوعيرررة العامرررة يف  ررال تغرررري املنرررا  مرررن أجررر  تعزيرررز التعررراون األمررم ا

مررن االتفاقيررة، بوسررراي  منرررا تنفيررذ مشررراريع  6الرردوك لالرتقرراء  ميرررع العناصررر الررواردة يف املرررادة 
 إقليمية ووطنية وحملية، 

 من االتفاقية،  6االستعراض الوسيط لربنامج عم  الدوحة بشين املادة  وقد استكم  
بالتقدم الذل أحرزته األطراف واهرات املعنية األخرى صاحبة املصلحة  يُسلم -1 

يف ختيرريط وتنسرري  وتنفيررذ أنشررية التثقيررف والترردريب والتوعيررة العامررة واملشررار ة العامررة وحصررول 
 عاون الدوك بشين اذه املساي ؛التاهمرور على املعلومات فيما يتعل  بتغري املنا ، فضال  عن 

األطررررراف علررررى أن تواصرررر  جروداررررا مررررن أجرررر  إدرا  أنشررررية مراعيررررة  يُشرررر ع -2 
وقايمررررة علررررى املشررررار ة يف  رررراالت التثقيررررف والترررردريب والتوعيررررة العامررررة  لالعتبررررارات اهنسررررانية

الرربامج املتعلقرة برالتخفيف  يف مجيع ، وذلك يفواملشار ة العامة وحصول اهمرور على املعلومات
مبوجرررب االتفاقيرررة، فضرررال  عرررن الرررربامج الررريت تُنفرررذ يف إطرررار اتفررراق والتكيرررف الررريت فررررل تنفيرررذاا 

وضررررررع باحملررررررددة وطنيررررررا  و التزامررررررات األطررررررراف برررررراريس، مبررررررا يف ذلررررررك األنشررررررية املتعلقررررررة بتنفيررررررذ 
 يف املدى اليوي ؛ اسرتاتي يات إمنايية خفيضة االنبعاثات من غازات الدفيئة

مشرار ة اهررات املعنيرة صراحبة املصرلحة أن تعرزز األطرراف علرى  يُش ِّع أيضا   -3 
 يف مجيع أنشية التخفيف والتكيف اليت تُنفذ مبوجب االتفاقية؛

األطررررررراف واملن مررررررات ايكوميررررررة الدوليررررررة واملن مررررررات غررررررري ايكوميررررررة  حيرررررر  -4 
ايكومرررات و الواليرررات وحكومرررات والقيررراع افرررا  واألوسررراأل األ اد يرررة ومؤسسرررات البحررر  

 من االتفاقية؛ 6تنفيذ السياسات واألنشية عمال  باملادة أن تواص  احمللية والشباا على 
األطررراف إىل أن تعررزز التنسرري  الشررام  لقياعررات متعررددة بررني الرروزارات  يرردعو -5 

التثقيف والتدريب والتوعية العامة يف  االت  تتحم  مسؤوليات املعنية بتغري املنا  والوزارات اليت
 والتعاون الدوك؛

األطراف على أن تقدم يف إطار بالغاهتا الوطنية، ويف التقرارير األخررى  يُش ع -6 
امليلوبة مبوجب االتفاقية حيثما أمكن، معلومات عما تتخذه مرن إجرراءات تنفيرذا  لربنرامج عمر  

من االتفاقية، وأن تتقاسم خرباهترا واارسراهتا الفضرلى مرن أجر  اسرتعراض  6ادة الدوحة بشين امل
مرن االتفاقيرة تروفر  6، مشرريا  إىل أن العناصرر السرتة للمرادة 2020برنامج عمر  الدوحرة يف عرام 

 إرشادات مفيدة لعملية اإلبالغ اذه؛
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 6األطراف الريت   تُعرني بعرد جررة اتصرال وطنيرة ألغرراض املرادة  يش ع أيضا   -7 
 من االتفاقية أن تقوم بذلك وأن خُترب األمانة بذلك؛

مببرررررادرة حكومرررررة املغررررررا، باعتبررررراره اليررررررف املضررررريف للررررردورة الثانيرررررة يرحرررررب  -8 
األطرراف يف  والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف العام  بوصرفه اجتمراع

 بتن يم يوم تثقيفن خالل ااتني الدورتني؛املتعلقة بروتو ول  يوتو، 
ذات صرررلة رياسررريت الررردورتني التررراليتني علرررى تن ررريم أحررردا  مواضررريعية  يشررر ع -9 
 أعاله؛ 8متاث  تلك املشار إليرا يف الفقرة من االتفاقية  6باملادة 

طرررراف والثناييرررة، مبرررا فيررررا الكيانرررات املؤسسرررات واملن مرررات املتعرررددة األيررردعو  -10 
لآلليرررة املاليرررة لالتفاقيرررة إىل أن تقررردم، أو تواصررر  تقررردد، املررروارد املاليرررة لررردعم األنشرررية شرررغيلية الت

 من االتفاقية؛ 6املتصلة بتنفيذ املادة 
غرري إىل مرفر  البيئرة العامليرة أن يواصر  تقردد املروارد املاليرة إىل األطرراف ييلب  -11 

املدرجرررة يف املرفررر  األول لالتفاقيرررة، وخباصرررة البلررردان األفريقيرررة وأقررر  البلررردان منررروا  والررردول اهزريرررة 
 من االتفاقية؛ 6هبدف دعم األنشية املتصلة بتنفيذ املادة  ،الصغرية النامية

املن مررات الدوليررة املعنيررة، مبررا فيرررا من مررات األمررم املتحرردة،  األعضرراء  يرردعو -12 
وهررران األمرررم  والتررردريب والتوعيرررة العامرررة يف  رررال تغرررري املنرررا للتثقيرررف ألمرررم املتحررردة يف درررالف ا

املتحدة اإلقليمية، إىل أن تواص  دعم األطراف واهرات صاحبة املصلحة يف تنفيذ برنامج عم  
 الدوحة عن طري  القيام مبا يلن:

عديردة مرن أصرحاا تن يم حلقات عم  إقليمية ودون إقليميرة ممرع جررات  )أ( 
مرررررن االتفاقيرررررة لتيسرررررري تبرررررادل امراء واملمارسرررررات السرررررليمة والررررردرو   6املصرررررلحة بشرررررين املرررررادة 

 املستخلصة بيريقة منت مة؛
 تقدد الدعم التقين واملاك هبدف تعزيز تنفيذ برنامج عم  الدوحة؛ )ا( 
 ؛من االتفاقية 6توفري الدعم لوضع اسرتاتي يات وطنية بشين املادة  ) ( 
نشر املعلومات واملواد املرجعية، فضال  عن املمارسات السليمة، بشين العناصرر  )د( 

 من االتفاقية؛ 6الستة للمادة 
 إىل األمانة ما يلن:ييلب  -13 
أن تواصرررر  تيسررررري تبررررادل امراء واملمارسرررررات السررررليمة والرررردرو  املستخلصرررررة  )أ( 

 من االتفاقية؛ 6غراض املادة بيريقة منت مة بني جرات الوص  الوطنية املخصصة أل
أن ترررن م حلقرررات عمررر  واجتماعرررات عررررب الفيرررديو وأنشرررية علرررى الصرررعيدين  )ا( 

الررردوك واإلقليمرررن هبررردف بنررراء وتعزيرررز املررررارات والقررردرات املتررروفرة لررردى جررررات الوصررر  الوطنيرررة 
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لعم  من االتفاقية، آخذة يف اعتباراا فر  إدما  تلك اهرود يف حلقات ا 6املخصصة للمادة 
 اليت تعقداا اهليئات املعنية مبوجب االتفاقية؛

أن تستكشف سب  تنميرة الرروابط وأوجره التروزر واملواءمرة مرع أنشرية املسراعدة  ) ( 
التقنية اليت تن م يف سياق عم  اهليئات املعنية مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك ايوارات اليت ُمرى 

 املناخن؛ خالل الدورات بشين العم  من أج  التمكني
أن تواصرر  التعرراون مررع املن مررات املعتمرردة بصررفة املراقررب، واهرررات األخرررى  )د( 

صررراحبة املصررررلحة واملن مررررات الدوليررررة، مررررن قبيرررر  األعضرررراء يف دررررالف األمررررم املتحرررردة للتثقيررررف 
 6والتدريب والتوعية العامة يف  ال تغرري املنرا  هبردف حفرز املزيرد مرن اإلجرراءات تنفيرذا  للمرادة 

 االتفاقية؛من 
أن تواصررررر  عملررررررا بشرررررين مبرررررادرة األمرررررم املتحررررردة اإلطاريرررررة املشررررررت ة بشرررررين  )ه( 
والشرررباا وتغرررري املنرررا  هبررردف تعزيرررز اارررراأل الشرررباا ومشرررار ترم يف األنشرررية املتصرررلة  األطفرررال
 من االتفاقية؛ 6باملادة 

غرررري أن توقرررف األعمرررال املتصرررلة بصررريانة وتيررروير شررربكة املعلومرررات املتعلقرررة بت )و( 
( وتردر  مرا تتضرمنه الشربكة مرن حمتروى يف املروارد األخررى املتاحرة علرى الشربكة CC:iNetاملنا  )

العاملية وأنشرية االتصرال افاصرة باتفاقيرة األمرم املتحردة اإلطاريرة بشرين تغرري املنرا ، مبرا يف ذلرك 
اعن ووسرايط التواصر  االجتمرتفاقيرة الوغرفرة األخبرار افاصرة با اقيرةباالتفاملوقع الشبكن افا  

 من االتفاقية؛ 6 وسيلة لتعزيز تنفيذ املادة املتعددة افاصة باالتفاقية  
أن تواصررررر  مجرررررع بيانرررررات االتصرررررال افاصرررررة  ررررررات الوصررررر  الوطنيرررررة املعينرررررة  )ز( 
مرررن االتفاقيرررة وأن درردا  صرررفحة اتفاقيرررة األمرررم املتحرردة اإلطاريرررة بشرررين تغرررري  6املرررادة ألغررراض 

 املنا  على اإلنرتنت؛
أن تن ام، بالتعاون مع حكومة املغرا، يوما  تثقيفيا  تشارك فيه جرات عديردة  )ح( 

 من أصحاا املصلحة لعرض وحفز املمارسات السليمة يف تنفيذ برنامج عم  الدوحة؛
متثرر  مررن االتفاقيررة علررى أ ررا  6أن يشررري إىل اهرررود املتصررلة بتنفيررذ املررادة رر يقرر -14 

 العم  من أج  التمكني املناخن؛
بامثار املقدرة املرتتبة يف امليزانية على تنفيذ األنشية اليت ستضريلع  حييط علما   -15 

 أعاله؛ 13هبا األمانة واملشار إليرا يف الفقرة 
جراءات امليلوبررة مررن األمانررة يف اررذا املقرررر رانررا  بترروافر االضرريالع برراإلييلررب  -16 

 املوارد املالية.
    


