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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثانية والثالثون

   ٢٠١٠يونيه / حزيران٩ -مايو / أيار٣١بون، 
   من جدول األعمال٦البند 
   من االتفاقية٦املادة 

   من االتفاقية٦املادة     

   استنتاجات مقترح من الرئيسمشروع    
علماً بتقارير حلقات العمل اإلقليميـة      ) اهليئة الفرعية (أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

 ٢٠-١٨ستكهومل، السويد،   ( من االتفاقية، املعقودة يف أوروبا       ٦املواضيعية عن تنفيذ املادة     
أكتـوبر  / تشرين األول  ١٦-١٤بايل، إندونيسيا،   (وآسيا واحمليط اهلادئ    ) ٢٠٠٩مايو  /أيار

 ٣٠-٢٧بافارو، اجلمهورية الدومينيكية،    (وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      ) ٢٠٠٩
، اليت تقدم إسهامات مفيدة يف االستعراض الوسيط للتقدم احملرز يف           )١()٢٠١٠أبريل  /نيسان

  . من االتفاقية٦تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل املتعلق باملادة 
ودعت اهليئة الفرعية األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك إىل أن توفر بصورة     -٢

عاجلة موارد مالية لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية املواضيعية املقرر تنظيمها منذ أمد طويـل              
 من االتفاقية يف أفريقيا والدول النامية اجلزرية الصغرية، ومها من أكثـر             ٦بشأن تنفيذ املادة    

  .١٣-م أ/٩اطق تأثراً، وذلك وفقاً للمقرر املن
ودعت اهليئة الفرعية أيضاً األطراف اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك إىل أن توفر                 -٣

  .١٣-م أ/٩موارد مالية لتفعيل مركز تبادل املعلومات تفعيالً كامالً، وذلك وفقاً للمقرر 
  

__________ 
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ض الوسيط للتقدم احملـرز يف      وأقرت اهليئة الفرعية االختصاصات املتعلقة باالستعرا       -٤
  . تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل بصيغتها الواردة يف املرفق

ودعت اهليئة الفرعية األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية املختصة            -٥
، مبعلومات وآراء قـد  ٢٠١٠أغسطس / آب١٦واجلهات املعنية إىل أن توايف األمانة، حبلول  

دة إلجناز االستعراض الوسيط، مبا يف ذلك معلومات عن أفضل املمارسات والِعرب            تكون مفي 
 ٦املستخلصة من تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل وعما تبقى من عقبات أمام تنفيذ املادة                

  .من االتفاقية تنفيذاً فعاالً
يط كي تنظـر    وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إعداد تقارير لدعم االستعراض الوس           -٦

  .فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني وفقاً الختصاصات االستعراض
وشجعت اهليئة الفرعية األطراف على حبث فرص إشراك اجلهات املعنية يف العمليـة               -٧

  . الوسيطالوطنية املتصلة باالستعراض
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  املرفق

ـ           رز يف تنفيـذ    االختصاصات املتعلقة باالستعراض الوسيط للتقدم احمل
   من االتفاقية٦برنامج عمل نيودهلي املعدَّل املتعلق باملادة 

  الوالية  -أوالً   
 ٢٠١٠، إجراء استعراض وسيط يف عام       ١٣-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره        -١

 من االتفاقية بغية تقيـيم      ٦للتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل املتعلق باملادة           
ليته وحتديد الثغرات واالحتياجات الناشئة، وإجراء استعراض لتنفيذ برنامج العمل هذا يف            فعا

  . ٢٠١٢عام 
وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف املقرر ذاته، تنظيم حلقات عمل مواضـيعية               -٢

إقليمية ودون إقليمية لتقاسم الِعرب املستخلصة وأفضل املمارسات، وذلـك بالتعـاون مـع              
، رهنــاً   ٢٠١٠ املعنيني، وقبل إجراء االستعراض الوسيط لربنامج العمل يف عام           الشركاء

  .بتوفر األموال
وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أيضاً إعداد تقارير عن التقـدم الـذي أحرزتـه                 -٣

 من االتفاقية، استناداً إىل املعلومات الواردة يف البالغات الوطنيـة           ٦األطراف يف تنفيذ املادة     
وستصدر هذه التقـارير    . غريها من مصادر املعلومات، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ         و

  .٢٠١٢ واالستعراض يف عام ٢٠١٠بانتظام وبصفة خاصة ألغراض االستعراض الوسيط يف عام 
وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أيضاً املضي يف تعزيز فائدة وأمهية مركز تبـادل                -٤

، ويف تيسري نشر املعلومات املـستمدَّة مـن         )١(تقييمي للمركز الاً مع التقرير    املعلومات، متشي 
  .املركز ومن مصادر أخرى

  األهداف  -ثانياً   
  :بغية تشجيع التحسني استناداً إىل اخلربة، تتمثل أهداف االستعراض الوسيط فيما يلي  -٥

 املعـدَّل، مـع     تقييم التقدم احملرز حىت اليوم يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي           )أ(
  اإلشارة إىل أن هذا العمل مستمر؛

__________ 
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حتديد االحتياجات األساسية لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل وما ينطوي            )ب(
  عليه من ثغرات حمتملة وما يعترضه من عقبات؛

حتديد الِعرب املستخلصة واملمارسات احلَسنة بغية نشرها وتروجيها وتكرارها           )ج(
  تضاء؛واعتمادها حسب االق

حتديد التوصيات املتعلقة باخلطوات املقبلة على درب حتـسني أو تعزيـز              )د(
  .برنامج عمل نيودهلي املعدَّل

  مصادر املعلومات  -ثالثاً   
ينبغي أن ُتستَمد املعلومات املتعلقة بتنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل واملـستخَدمة              -٦

  :يف االستعراض الوسيط من مصادر منها التالية
، مبا يف ذلك ٦تقارير حلقات العمل اإلقليمية املواضيعية املتعلقة بتنفيذ املادة      )أ(

  السلسلة األوىل من حلقات العمل اإلقليمية املواضيعية؛
  إسهامات األطراف؛  )ب(
  البالغات الوطنية وغري ذلك من التقارير الوطنية ذات الصلة؛  )ج(
اليت تتقامسها األطراف واملنظمات املختصة     املعلومات املتعلقة بتنفيذ الربنامج       )د(

  عن طريق مركز تبادل املعلومات؛
التقارير واإلسهامات املقدَّمة من مرفق البيئة العاملية ووكاالتـه التنفيذيـة             )ه(

ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدوليـة وغـري احلكوميـة      
  .املختصة واجلهات املعنية

  توقعةالنتائج امل  -رابعاً   
أعـاله،  " ثالثاً"ستقوم األمانة، باالستناد إىل مصادر املعلومات املعروضة يف الفرع            -٧

  :بإعداد الوثائق التالية كي تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني
تقرير عن االحتياجات األساسية والثغرات املمكنة والعقبات والتقدم احملرز           )أ(

  يذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل؛فيما يتصل بتنف
  تقرير عن تفعيل مركز تبادل املعلومات تفعيالً كامالً؛  )ب(
وثيقة متنوعات تتضمن اإلسهامات الواردة مـن األطـراف واملنظمـات             )ج(

احلكومية الدولية وغري احلكومية املختصة واجلهات املعنية استجابة إىل دعوة    
  .والثالثنياهليئة الفرعية يف دورهتا الثانية 
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 ٧وستنظر اهليئة الفرعية يف دورهتا الثالثة والثالثني يف الوثائق املذكورة يف الفقـرة                -٨
أعاله ويف أي معلومات أخرى تتصل بإجناز االستعراض الوسيط، بغية التوصية مبشروع مقرر             
 يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة، على أن يتضمن مشروع املقرر هذا حتديد             

  .اخلطوات املقبلة على درب حتسني أو تعزيز تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدَّل

        
  


