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(A)     GE.07-71110    101207    101207 

 الفرعية للتنفيذاهليئة 
 الدورة السابعة والعشرون

 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 

  من جدول األعمال٦البند 
  من االتفاقية٦املادة 

  من االتفاقية٦املادة 

 سمشروع استنتاجات مقترح من الرئي

  FCCC/SBI/2007/17أحاطــت اهليــئة الفرعــية للتنفــيذ عــلماً باملعلومــات املقدمــة يف الوثــائق  -١
 املُعدَّة لدعم استعراض برنامج عمل FCCC/SBI/2007/Misc.10 وFCCC/SBI/2007/29 وFCCC/SBI/2007/22و

داد برنامج عمل خيلف برنامج     ، وإع ٢٠٠٧ من االتفاقية، الذي تنتهي واليته بانقضاء عام         ٦نـيودهلي بشأن املادة     
 اللتني أعدتا   FCCC/SBI/2007/Misc.12 و FCCC/SBI/2007/26 بتقدمي الوثيقتني    ورحبت أيضاً  .عمـل نيودهلي  

 ).الشبكة املعلوماتية لتغري املناخ(لدعم تقييم النموذج األويل للموقع اإللكتروين للتنسيق بني شبكات املعلومات 

تنفيذ مع التقدير ما أحرزته األطراف من تقدم يف سياق ختطيط وتنفيذ األنشطة والحظت اهليئة الفرعية لل   -٢
 : لربنامج عمل نيودهلي، وسلّمت مبا يلي وفقا٦ًذات الصلة باملادة 

 أثبت برنامج عمل نيودهلي ذو السنوات اخلمس أنه إطار جيد للعمل؛ )أ( 

ض بربنامج عمل نيودهلي بإتاحة تقدمي       يف النهو  ٦ساعدت حلقات العمل اإلقليمية بشأن املادة        )ب( 
 على الصعيد القطري، وبتحديد أعمال املتابعة املمكنة على املستوى ٦إسهامات مفيدة يف األعمال املتعلقة باملادة       

 الوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي؛

زيادة تطويرها ، وينبغي ٦الشـبكة املعلوماتـية لتغري املناخ أداة هامة لتعزيز تنفيذ املادة        ُتعـّد    )ج( 
 .  بتوافر املواردوتعزيزها لتحسني مالءمتها وفائدهتا، رهناً
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 عملية طويلة األجل تدعم إجراءات التخفيف وحلول التكيف ٦والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنفيذ املادة  -٣
 .جلهود الوطنية واإلقليميةومثة حاجة إىل وجود إطار يدعم مواصلة تنفيذها من أجل مواصلة وتعزيز ا .واستراتيجياته

 الوثيقة  الوارد يف  اهليـئة الفرعـية للتنفـيذ بـأن اسـتعراض تنفـيذ بـرنامج عمـل نيودهلي،                   أقـرت و -٤
FCCC/SBI/2007/22    االفتقار إىل املوارد املالية والتقنية ُيعد عائقاً أساسياً تواجهه         " إىل أن    تضـّمن اإلشـارة   ، قـد

. )١(" مناسباً تنفيذا٦ًل يف سياق جهودها الرامية إىل تنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة األطـراف غري املدرجة يف املرفق األو  
ويف الوقت ذاته، أقرت اهليئة بإمكانية       . والدول اجلزرية الصغرية النامية    وينطبق ذلك بصفة خاصة على أقل البلدان منواً       

 .ملشاريع اليت ميوهلا مرفق البيئة العامليةتأمني التمويل عن طريق إدماج عناصر التثقيف والتوعية يف خمتلف ا

 اهليئة الفرعية للتنفيذ مبا يقوم به برنامج األمم املتحدة للبيئة من عمل لدعم تنفيذ األنشطة املتعلقة سلّمتو -٥
 الصغرية  والبلدان اجلزرية يف البلدان األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، ويف أقل البلدان منوا٦ًباملادة 

وسلمت اهليئة   .النامـية، وشـجعت الربنامج والوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة على مواصلة هذا العمل             
الفرعية للتنفيذ بأن احلاجة ال تزال تدعو إىل أن يواصل مرفق البيئة العاملية واملاحنون اآلخرون الثنائيون واملتعددو                 

 .٦باملادة األطراف تقدمي الدعم لألنشطة املتعلقة 

وقـررت اهليـئة الفرعية للتنفيذ أن توصي مبشروع مقرر بشأن هذا املوضوع ليعتمده مؤمتر األطراف يف دورته                   -٦
 ).FCCC/SBI/2007/L.29/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة (الثالثة عشرة 

- - - - - 

                                                      

 .، وكُيِّف حسب السياق)ب(٧٦، الفقرة FCCC/SBI/2007/22اقتبس النص الوارد بني مزدوجتني من الوثيقة  )١(


