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(A)     GE.07-70219    150507    150507 

 للتنفيذاهليئة الفرعية 
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

  من جدول األعمال ٧البند 
  من االتفاقية٦املادة 

  من االتفاقية٦املادة 

 قترح من الرئيسمشروع استنتاجات م

نظرت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين، يف جتميع آلراء األطراف بشأن تنفيذ برنامج                -١
  مـن االتفاقـية، وبشـأن هنـج اسـتراتيجي ميكن اتباعه يف املستقبل               ٦عمـل نـيودهلي املـتعلق باملـادة         

)FCCC/SBI/2007/Misc.3و Add.1 .(ة للتنفيذ أن األطراف ترى يف برنامج عمل نيودهلي والحظت اهليئة الفرعي
 . ٦أداة إرشادية مفيدة لتنفيذ املادة 

 يشكل عملية طويلة األمد، وأن مثة حاجة لوضع إطار ٦وسـلّمت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن تنفيذ املادة    -٢
عية للتنفيذ بضرورة توسيع برنامج وأقّرت اهليئة الفر. يدعم زيادة إعماهلا من أجل دعم اجلهود الوطنية وتشجيعها

واتفقت . عمل نيودهلي وتكييفه ملعاجلة الثغرات واالحتياجات اليت حددهتا األطراف لدى استعراضها برنامج العمل
 :األطراف على أن برنامج عمل نيودهلي املوسع ينبغي

 أن يتضمن إطاراً زمنياً ومعامل حمددة؛ )أ( 

  من حيث التكلفة وأن يعترف بتنوع الظروف الوطنية؛أن يظل قطري التوجه وفعاالً )ب( 

 أن يعزز اجلهود الوطنية ويوطد اجلهود اإلقليمية ودون اإلقليمية؛ )ج( 

 أن يصوغ أهدافاً وأدواراً ومسؤوليات إلتاحة التنفيذ والرصد على حنو أكثر كفاءة؛ )د( 
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 أن يركز تركيزاً إضافياً على التوجيه وتبادل املواد؛  )ه( 

 .أن ييّسر تقدمي الدعم التقين واملايل )و( 

، )٦١، الفقرة FCCC/SBI/2006/28(وذكّرت اهليئة الفرعية للتنفيذ باستنتاجاهتا السابقة بشأن هذه املسألة  -٣
 :ولغرض الدراسة يف دورهتا السابعة والعشرين

 ذلك النظر يف جدوى طلبت من األمانة إعداد تقرير عن مدى تنفيذ برنامج عمل نيودهلي، مبا يف )أ( 
، Add.1 و FCCC/SBI/2007/Misc.3حلقـات العمل اإلقليمية، مع مراعاة آراء األطراف الواردة يف الوثيقتني            

، وتقرير حلقة العمل    FCCC/SBI/2006/17وباالسـتناد إىل املعلومـات الواردة يف البالغات الوطنية، والوثيقة           
  ذلك من التقارير ذات الصلة اليت ميكن لألمانة مجعها؛املقررة للدول اجلزرية الصغرية النامية وغري

 بآرائها بشأن برنامج ٢٠٠٧أغسطس / آب١٧دعت األطراف إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه  )ب( 
 أعاله، من أجل جتميعها يف وثيقة       ٢العمـل املوسـع حبيث تعكس، يف مجلة أمور، العناصر املذكورة يف الفقرة              

 معلومات منوعة؛

طلبت من األمانة إعداد تقرير توليفي هلذه اآلراء حبيث ميكن استخدامه كأساس ملشروع برنامج          )ج( 
 .FCCC/SBI/2006/17عمل يوضع يف املستقبل، مع مراعاة النهج االستراتيجي املقترح املوضح يف الوثيقة 

تنسيق التجرييب لشبكة   وطلبـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ من األمانة مواصلة عملها فيما يتعلق مبركز ال               -٤
 بآرائها بشأن ٢٠٠٧أغسطس / آب١٧ودعت األطراف إىل موافاة األمانة يف موعد أقصاه ) CC:iNet(املعلومات 

 :وقد يوّد األطراف، لدى إعداد مسامهاهتا، إىل التفكري يف أمور تشمل ما يلي. القضايا املتعلقة هبذا العمل

 مات من هذا النوع؛ مالءمة وجدوى وسيلة معلو-التأثري  )أ( 

  مالءمة وجدوى املنتجات اإلعالمية اإلضافية القائمة واملمكنة؛-احملتوى  )ب( 

أو احلاجة إىل مصادر إضافية، مبا يف ذلك بدائل         / مالءمة مصادر املعلومات القائمة و     -العملية   )ج( 
 احلصول على املعلومات وحتديثها بطريقة استباقية؛

 لومات وعرضها يف مركز التنسيق التجرييب؛ تنظيم املع-اهليكل  )د( 

  سهولة الوصول إىل مركز التنسيق التجرييب وتعزيزه؛-سهولة االستعمال   )ه( 

 . كالتصفح واملظهر واالسم-االعتبارات الشكلية  )و( 

صاء، وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من األمانة جتميع هذه اآلراء يف وثيقة معلومات متنوعة وإجراء استق               -٥
عند االقتضاء، آلراء مستخدمي مركز التنسيق التجرييب لشبكة املعلومات املسجلني وغري املسجلني، حبيث يركز               

كما طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ من . هذا االستقصاء على القضايا الرئيسية اليت تثريها األطراف ويسهب يف تناوهلا
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ا السابعة والعشرين، يستند إىل آراء األطراف ونتائج االستقصاء، إذا األمانة إعداد تقرير تقييمي، لدراسته يف دورهت
أُجـري، وإحصاءات االستخدام وتقييم احملتوى، ويتضمن توصيات حول كيفية حتسني مركز التنسيق التجرييب               

 .واملضي قُدماً يف تنفيذه الشامل

ذا العام، واليت ُيحتفل هبا سنوياً يف منظومة والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن األيام املواضيعية التالية هل         -٦
 :األمم املتحدة، تنّمي الوعي بشأن قضايا تغري املناخ

 ؛)١(الطيور املهاجرة يف مناخ متغري: مايو/ أيار١٣ و١٢اليوم العاملي للطيور املهاجرة،  )أ( 

 ؛ )٢(املناخالتنوع البيولوجي وتغري : مايو/ أيار٢٢اليوم الدويل للتنوع البيولوجي،  )ب( 

 ؛)٣( موضوع ساخن؟-ذوبان اجلليد : يونيه/ حزيران٥يوم البيئة العاملي،  )ج( 

 .  أحد التحديات العاملية-التصحر وتغري املناخ : يونيه/ حزيران١٧اليوم العاملي ملكافحة التصحر،  )د( 

اسبات فضالً عن املنظمات األخرى ودعت اهليئة الفرعية األمانة إىل التماس آراء األمانات املنظّمة هلذه املن -٧
فـيما يتعلق بنجاح هذه املناسبات يف زيادة الوعي بشأن قضايا تغري املناخ، وتقدمي تقرير يف هذا الشأن إىل اهليئة             

 .الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين

- - - - - 

                                                      

)١( <http://www.worldmigratorybirdday.org>. 
)٢( <http://www.biodiv.org/programmes/outreach/awareness/biodiv-day-2007.shtml>. 
)٣( <http://www.unep.org/wed/2007/english/>. 


