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 لجنة استعراض تنفيذ االتفاقية
 الدورة السادسة عشرة

 2017أيلول/سبتمرب  13-7أرودوس، الصني، 
 )أ( من جدول األعمال2البند 

تنفيذ االتفاقيةة تنفيةذاف اعةاالف عاةم اليسةتالاط الةا ن  
 ودون اإلقايي  واإلقايي 

اسةةتعراض تيرلةةر لجنةةة اسةةتعراض تنفيةةذ االتفاقيةةة عةة  
 دورتها الخامسة عشرة

 تعبئة الياارد الالزمة لتنفيذ االتفاقية  
 يس لجنة استعراض تنفيذ االتفاقيةمشروع ميرر ميدم م  رئ  

 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 21و 20و 6إىل املواد  إذ يشري 
 ،8-/م أ3و 8-/م أ5و 11-/م أ14و 12 أ-/م14إىل املقررات  وإذ يشري أيضا   
أن التصظظظتر/تد ور األراوظظظا واسفظظظاف مةظظظتمر قظظظوتري  مف عظظظة علظظظ   وإذ يالحظظظق ققلظظظ  

يؤكد من جديظد وجظا ااحظا  يف ديظاد   نطاق العامل، وأن مثة حاجة إىل نُقلة نوعية يف املنهج، مما
 التمويل من أجل تنفيذ االتفاقية،

التنميظة قأن خطة عمل أديس أقاقا قشأن متويل التنمية توفر أساسا  متينا  لتمويل  وإذ يقر 
 املةتدامة، ومن مث تنفيذ االتفاقية،

قالظظظدور ا ظظام الظظظذم تؤديظظظا مبظظظادر  تشظظانيوون يف تع يظظظ  تنفيظظظذ االتفاقيظظظة، ا  وإذ يةظظلأ أيضظظظ 
قالدور الظذم ستةظتمر املبظادر  يف االوظطال  قظا يف تنفيظذ ااطظار االسظالاتيقا لالتفاقيظة  ويرحب
 )سيعتمد الحقا (، 2030-2018للفال  

قالظظدور الفريظظد التفاقيظظة األمظظأ املتتظظد  ملحافتظظة التصظظتر يف معاسظظة التصظظتر  وإذ يةظظلأ 
وتظظد ور األراوظظا واسفظظاف يف املنظظاط  املتظظأ ر ، وأهيظظة  ظظذة اسهظظود قالنةظظبة ألطظظراف االتفاقيظظة يف 

 من أ داف التنمية املةتدامة عل  الصعيدين الوطين ودون الوطين، 3-15حتقي  الياية 
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لتمويظظظظل الظظظظ  قينتهظظظظا ا ليظظظظة العامليظظظظة يف التقريظظظظر املعنظظظظون  فظظظظر  ديظظظظاد  خبيظظظظارات ا وإذ ينظظظظوة 
التمويل املخصص لتنفيذ االتفاقية وخيظارات تتبظا التمويظل يف سظياق ااقظالب اوجظب االتفاقيظة يف 

 املةتقبل ،
يف ااسظظظظهامات املقدمظظظظة عظظظظن طريظظظظ  الفريظظظظ  العامظظظظل اححظظظظوما الظظظظدو  املعظظظظين  وقظظظظد ن ظظظظر 

 قااطار االسالاتيقا املقبل لالتفاقية،
يف ا راء واملقالحظظات الظظ  قظظدمتها األطظظراف قشظظأن متويظظل تنفيظظذ االتفاقيظظة  ا  وقظظد ن ظظر أيضظظ 

 وال  أعرب عنها يف الدور  اخلامةة عشر  للقنة استعراض تنفيذ االتفاقية،
قاحاجظظة الظظ  أعرقظظ  عنهظظا األطظظراف إىل تعباظظة مظظوارد ماليظظة إوظظافية مظظن أجظظل  وإذ يةظظلأ 

محافتة التصتر/تد ور األراوا واسفاف وقلوب األ داف الطوعية لتتييد أ ر تد ور األراوظا 
مظظظن مصظظظادر متعظظظدد ، مظظظن قبيظظظل اصصظظظات املي انيظظظة الوطنيظظظة، ومرفظظظ  البياظظظة العامليظظظة، والصظظظندوق 

 اخ، وصندوق حتييد أ ر تد ور األراوا )عند قدء تشييلا(، والقطا  اخلا ،األخضر للمن
إىل أن االلت امظظظظظات واأل ظظظظظداف الطوعيظظظظظة لدطظظظظظراف يف  ظظظظظال حتييظظظظظد أ ظظظظظر تظظظظظد ور  وإذ يشظظظظظري 

األراوظا يهيظظر فرصظا  جديظظد  لتعباظة املظظوارد مظن خظظالل تيةظري تطظظوير املشظاريا والظظربامج التتويليظة املؤ لظظة 
 يف ذلك التمويل املتعل  قاملناخ، ل يف إطار العديد من املصادر وا ليات، االلتصول عل  متوي

تةظظهأ إسظظهاما  فعظظاال  يف حتقيظظ  أ ظظداف  قأهيظظة التظظبدر قظظني اتفاقيظظات ريظظو كيمظظا وإذ يقظظر 
 التنمية املةتدامة، قوسائل منها الرب ة املشالكة،

 ظظظر تظظظد ور األراوظظظا، ققيظظظاد  قالتقظظظدم ا ظظظرد يف إنشظظظاء صظظظندوق حتييظظظد أا  وإذ يةظظظلأ أيضظظظ 
 ا لية العاملية،
مجيا األطراف إىل قظذل م يظد مظن اسهظود مظن أجظل تيةظري ديظاد  التمويظل  يدعو -1 

املخصص ملحافتة التصتر/تد ور األراوا واسفاف، وحتقي   دف حتييظد أ ظر تظد ور األراوظا 
مصادر أخرى، مثظل القطظا   يف ذلك حشد متويل إوايف من واملضا قدما  يف تنفيذ االتفاقية، اا

 اخلا ؛
البلدان املتقدمة األطراف واألطراف األخرى القادر  علظ  ذلظك أن  ا  يدعو أيض -2 

تةع  إىل توفري امل يد من املوارد املالية وغري ا من الوسائل من أجل دعأ البلدان الناميظة والبلظدان 
فظاف، وحتقيظ   ظدف حتييظد أ ظر املتضرر  األخرى يف  ال محافتظة التصظتر/تد ور األراوظا واس

 تد ور األراوا، واملضا قدما  يف تنفيذ االتفاقية؛
املصظظظارف اايائيظظظة املتعظظظدد  األطظظظراف ومؤسةظظظات التمويظظظل اايظظظائا  يظظظدعو كظظظذلك -3 

يف  الظظدو ، واملن مظظات اايائيظظة الثنائيظظة، ومرفظظ  البياظظة العامليظظة، ومؤسةظظات التمويظظل املتعلظظ  قاملنظظاخ، اظظا
ذلك الصندوق األخضر للمناخ وصظندوق التحيظ ، وصظندوق حتييظد أ ظر تظد ور األراوظا، فضظال  عظن 

 :يلا القطا  اخلا  إىل القيام اافيها املؤسةات اخلريية و ياات  ل غري اححومية، اامراف  التموي
ديظظظاد  متويظظظل األنشظظظطة املتصظظظلة احافتظظظة التصظظظتر/تد ور األراوظظظا واسفظظظاف،  )أ( 

وحتقيظظ   ظظدف حتييظظد أ ظظر تظظد ور األراوظظا واملضظظا قظظدما  يف تنفيظظذ االتفاقيظظة،  خظظذ  يف االعتبظظظار 
لعائظظد  مظظن  ظظذة االسظظتثمارات ومةظظاهتها يف حتقيظظ  العديظظد مظظن أ ظظداف التنميظظة الفوائظظد املتعظظدد  ا
 يف ذلك تلك املتعلقة قتيري املناخ؛ املةتدامة، اا
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الن ظظظر يف إدراد  ظظظدف حتييظظظد أ ظظظر تظظظد ور األراوظظظا وظظظمن أطر ظظظا االسظظظتثمارية  )ب( 
 ومعايري ا من أجل دياد  ا  ار املالتبة عل  استثماراهتا؛

لظظظدان األطظظظراف املتظظظأ ر  الظظظ  تصظظظوب غايظظظات وطنيظظظة طوعيظظظة لتتقيظظظ  الب يشظظظقا -4 
 يلا:  دف حتييد أ ر تد ور األراوا عل  القيام اا

يف  ديظظاد  اسهظظود الراميظظة إىل احصظظول علظظ  املظظوارد وفظظر  التمويظظل املتاحظظة، اظظظا )أ( 
وحتقيظظظ  ذلظظظك التمويظظظل املتعلظظظ  قاملنظظظاخ، مظظظن أجظظظل محافتظظظة التصظظظتر/تد ور األراوظظظا واسفظظظاف، 

  دف حتييد أ ر تد ور األراوا، واملضا قدما  يف تنفيذ االتفاقية؛
جعظظل االسظظتثمارات املتعلقظظة قتتييظظد أ ظظظر تظظد ور األراوظظا أولويظظة مظظن أولويظظظات  )ب( 

يف ذلظظك املؤسةظة الدوليظظة للتنميظظة، قظظالن ر  العمظل مظظا اسهظظات املاتظة للتمويظظل قشظظروا ميةظر ، اظظا
قاتظظظ  متثظظظل أحظظظد املواوظظيا ا وريظظظة لتمويلهظظظا، مظظظا األخظظظذ يف االعتبظظظار إىل أن القظظدر  علظظظ  التظظظأقلأ 

 الفوائد املتعدد  املالتبة عل   ذة االستثمارات؛
اسظظتتدام مشظظاريا وقظظرامج حتويليظظة مظظن أجظظل حتقيظظ  غايظظات طوعيظظة لتتييظظد أ ظظر  )د( 

مظا إىل االنتقظال تد ور األراوا عل  الصعيد الوطين واملضا قدما  يف تنفيذ االتفاقيظة، يف مةظع  ير 
 من املشاريا التقريبية واملشاريا الصيري  النطاق املتحا ر  تو حتقي  نطاق أوسا وتأ ري أكرب؛

ديظظظاد  اسهظظظود الراميظظظة إىل ديظظظاد  حتةظظظني منظظظاخ االسظظظتثمار وديظظظاد  االتةظظظاق قظظظني  )د( 
ر تظظد ور يةظظهأ يف حتقيظظ   ظظدف حتييظظد أ ظظ االلت امظظات والةياسظظات واملؤسةظظات واالسظظتثمارات اظظا

 األراوا، واملضا قدما  يف تنفيذ االتفاقية؛
ومظظن أجظظل محافتظظة التصظظتر/تد ور األراوظظا واسفظظاف، وحتقيظظ   ظظدف حتييظظد  -5 

إىل املظظدير العظظام ل ليظظة العامليظظة أن  يطلظظبأ ظظر تظظد ور األراوظظا واملضظظا قظظدما  يف تنفيظظذ االتفاقيظظة، 
 يلا: يقوم اا
فيهظا  لتمويل وخيارات التمويل املبتحظر ، اظامواصلة استحشاف وتطوير  ليات ا )أ( 

 تلك املتعلقة قاملةاعد  التقنية لدعأ إعداد املشاريا والربامج التتويلية؛
توسظظظظيا نطظظظظاق الظظظظدعأ الظظظظذم تقدمظظظظا ا ليظظظظة العامليظظظظة إىل األطظظظظراف يف جهود ظظظظا  )ب( 

 الدوليني؛الرامية إىل ووا وتنفيذ املشاريا والربامج التتويلية، قالتعاون ما الشركاء 
ديظظاد  دعظظأ اسهظظود الظظ  تبظظذ ا البلظظدان الناميظظة مظظن أجظظل تعباظظة األمظظوال ليظظرض  )د( 

التمويظظل، وذلظظك قالتعظظاون مظظا املصظظارف اايائيظظة املتعظظدد  األطظظراف، ومؤسةظظات التمويظظل اايظظائا 
يف ذلظظك الصظظندوق األخضظظر للمنظظاخ وصظظندوق  الظظدو ، ومؤسةظظات التمويظظل املتعلظظ  قاملنظظاخ، اظظا

 التحي ؛
إىل املظظظظدير التنفيظظظظذم ل ليظظظظة العامليظظظظة أن يقظظظظدم تقريظظظظرا  إىل مظظظظؤمتر  يطلظظظظب كظظظظذلك -6 

 األطراف يف دورتا الراقعة عشر  عن التقدم ا رد يف تنفيذ  ذا املقرر.
    

 


