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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة والعشرون

 ٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٦ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨مونتريال، 
 

 عمال من جدول األ٧البند 
  من االتفاقية٦املادة 

  من االتفاقية٦املادة 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

أحاطـت اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ عـلماً بالـتقرير عن حلقة العمل اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئ                    -١
(FCCC/SBI/2005/21)وبالــتقرير عــن حلقــة العمــل ألمــريكا الالتينــية ومــنطقة الــبحر الكــارييب  
(FCCC/SBI/2005/14) .             وأعربـت عـن تقديـرها حلكومـيت اليابان وأوروغواي الستضافتهما حلقيت العمل

وحلكومـات أستراليا واليابان ونيوزيلندا وسويسرا والواليات املتحدة األمريكية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي             
 .لتقدميهم دعماً مالياً وتقنياً

 بالتقدم الذي أحرزه األطراف يف املناطق األربع اليت ُعقدت فيها حلقات        ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -٢
.  من االتفاقية٦ من االتفاقية وبرنامج عمل نيودهلي بشأن املادة       ٦عمـل حىت اآلن يف تنفيذ أنشطة تتصل باملادة          

وهي (االتفاقية   من   ٦والحظـت اهليئة رغبة هذه األطراف يف وضع استراتيجيات إقليمية لألركان الستة للمادة              
 ).التعليم، والتدريب، وتوعية اجلمهور، واملشاركة العامة، واحلصول على املعلومات، والتعاون الدويل

والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً أن املوارد املالية اليت توفرت بوسائل متنوعة مثل تلك اليت توفرت         -٣
 برنامج عمل نيودهلي، ال تتناسب واحلاجات والشواغل اليت         للـبالغات الوطنية وأنشطة متكينية أخرى، ولتنفيذ      

وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية واألطراف األخرى            . حددهتـا األطـراف   
ف على  القـادرة املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ومرفق البيئة العاملية، ووكاالت أخرى ثنائية ومتعددة األطرا              

 . من االتفاقية٦مواصلة تقدمي الدعم املايل لتنفيذ أنشطة تتصل باملادة 
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ورحبـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين، بإطالق مركز التنسيق التجرييب لشبكة                 -٤
 لربيطانيا   من االتفاقية، وشكرت حكومات فرنسا، واململكة املتحدة       ٦ اخلـاص باملادة     (CC:iNet)املعلومـات   

والحظت اهليئة الفرعية   . العظمـى وآيرلـندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية لدعمها املايل هلذا املشروع           
وأعربت اهليئة الفرعية . ٢٠٠٦للتنفيذ أن التمويل ملركز التنسيق ولتشغيله ليس متوفراً حالياً إال حىت منتصف عام 

والحظت . ملقدمة من عدة كيانات تعرض أن تكون حبَّات عقد إقليمية ممكنة          للتنفيذ أيضاً عن امتناهنا للعروض ا     
وحثت اهليئة احلكومات،   . ٦اهليـئة أن مركـز التنسيق هو واحد من أدوات عديدة لتعزيز مواصلة تنفيذ املادة                

ز التنسيق  واملـنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية القادرة على ذلك على املسامهة يف جناح مرك              
ودعت اهليئة أيضاً األطراف واملنظمات إىل القيام حيثما أمكن         . وذلـك بتزويده باملعلومات والوثائق ذات الصلة      

 .ذلك بتعزيز التوعية بدور مركز التنسيق وذلك بطرق مثل إجياد وصالت هبا من خالل مواقع على الشبكة

وشجعت اهليئة كذلك   . ٦نشأت جهات تنسيق بشأن املادة      والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن مخسة بلدان قد أ         -٥
وحثت اهليئة  .  وعلى إعالم األمانة بذلك    ٦تلـك األطراف اليت مل تفعل ذلك بعد على تعيني جهات تنسيق بشأن املادة               

 .٦كذلك األطراف واملؤسسات القادرة على ذلك على تعزيز جهات التنسيق بغية تعزيز األنشطة اليت تتصل باملادة 

 آراءها ٢٠٠٦أغسطس / آب٤وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً إىل األطراف أن تقدم إىل األمانة حبلول  -٦
يف السـري قدمـاً باألعمال املتعلقة مبركز التنسيق ويف جعله مركزاً عامالً بكامل طاقته ومتعدد اللغات ومؤات                  

 وثيقة من الوثائق املتنوعة كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للمستفيدين منه، وطلبت إىل األمانة أن جتمع هذه اآلراء يف
 ).٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين 

وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد تقريراً جامعاً يستند إىل تقارير حلقات العمل، ويربز                  -٧
لقاء نظرة يف العمق يف نتائج حلقات العمل كي تنظر اهليئة فيه أثناء دورهتا    املواضيع والقضايا املشتركة كطريقة إل    

 .اخلامسة والعشرين

 تتناول احلاجات اخلاصة بالدول     ٦وكررت اهليئة الفرعية للتنفيذ تأكيد احلاجة إىل عقد حلقة عمل بشأن املادة              -٨
ىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوفر املوارد، بعقد حلقة         وطلبت إ ) ٦٥، الفقرة   FCCC/SBI/2004/19(النامية اجلزرية الصغرية    

ودعت اهليئة األطراف   ). ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (عمـل قبل انعقاد الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ           
 .القادرة على ذلك إىل تقدمي الدعم املايل لعقد حلقة العمل هذه

 ويف التقرير اجلامع    ٦ املعلومات الواردة يف الوثائق املذكورة يف الفقرة         والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن     -٩
 هي معلومات   ٦ وكذلك يف الوثائق األخرى اليت تقدم بشأن أعمال األطراف املتعلقة باملادة             ٧املذكور يف الفقرة    

 .٨-م أ/١١ من املقرر ٣ميكن أن تستخدمها األطراف يف استعراض برنامج عمل نيودهلي، وفقاً للفقرة 

- - - - - 

 


