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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذ الفرعيةاهليئة 
  والثالثون الثالثةالدورة 

  ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٤ - نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠كانكون، 
  األعمال جدول من ٦البند 
  االتفاقية من ٦املادة 

  االتفاقية من ٦ املادة  

  الرئيس من مقترح استنتاجاتمشروع     

  للتنفيذ الفرعية اهليئة توصية    
بـأن   األطراف مؤمتر ةتوصي والثالثني الثالثة دورهتا يف للتنفيذ، الفرعية اهليئةقررت   

  :التايل املقرر مشروع عشرة السادسة دورته يفيعتمد 

  ١٦-أ م/- املقررمشروع     

 مـن  ٦ املادة بشأن املعدل نيودهلي عمل برنامج تنفيذ يف احملرز التقدم    
  تعزيزه وُسبل االتفاقية
  ،األطراف مؤمترإن   
  االتفاقية، من ٦ املادة إىل شرييإذ   
  ،١٣-أ م/٩ مقرره إىل أيضاً يشريوإذ   
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 نيودهلي عمل برنامج أمهية واستمرار االتفاقية من ٦ املادة أمهية  جديد من يؤكدوإذ    
  االتفاقية، من ٦ ملادةا بشأن املعدل

 والتوعية والتدريب التثقيف أنشطة ختطيط يف تقدم من األطراف أحرزته مبا يقر وإذ  
  وتنفيذها، وتنسيقها
 حتـدياً  يشكل يزال ال والتقنية املالية املوارد من يكفي ما توافر ضمان بأن يسلم وإذ  

  النامية، البلدان سيما وال األطراف، جلميع بالنسبة االتفاقية من ٦ للمادة املالئم التنفيذ أمام
 أن حلقات العمل الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية تـشكل          وإذ يؤكد من جديد     

   من االتفاقية،٦ والدروس املستفادة وللمضي قدماً يف تنفيذ املادة رباتمنتديات قيمة لتبادل اخل
د وسويـسرا    والـسوي  بلجيكا مبسامهات حكومات إسبانيا وأستراليا و     وإذ يرحب   

والنرويج ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية دعماً حللقـات العمـل اإلقليميـة ودون             
  ،)١(٢٠١٠ و٢٠٠٩اإلقليمية اليت نظمتها األمانة عامي 

 ٦ أن شبكة معلومات تغري املناخ أداة مفيدة لتعزيز تنفيذ املادة            وإذ يؤكد من جديد     
  من االتفاقية،

 واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات األطراف من املقدمة املعلومات يف نظر وقد  
 عمـل  لربنامج الوسيط لالستعراض دعماً األمانة أعدهتا اليت والوثائق )٢(املعنية احلكومية غري

  ،)٣(املعدل نيودهلي
  : مبا يلييسلم  -١  
 مـن   ٦ يف تنفيذ املادة     ربةن األطراف واصلت إحراز التقدم واكتساب اخل      إ )أ( 

   اليت قامت هبا؛صالتتفاقية، مبا يف ذلك من خالل جمموعة واسعة من أنشطة التثقيف واالاال

__________ 

، ستكهومل، السويد؛ ٢٠٠٩مايو / أيار٢٠-١٨ من االتفاقية،   ٦حلقة العمل اإلقليمية األوروبية بشأن املادة        )١(
 تـشرين   ١٦-١٤ من االتفاقية يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ،           ٦وحلقة العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ املادة       

 يف أمريكا الالتينية ومنطقة   ٦ية عن تنفيذ املادة     ، بايل، إندونيسيا؛ وحلقة العمل اإلقليم     ٢٠٠٩أكتوبر  /األول
، بفارو، اجلمهورية الدومينيكية؛ وحلقة العمـل اإلقليميـة         ٢٠١٠أبريل  / نيسان ٣٠-٢٧البحر الكارييب،   

حلقة العمل  باجنول، غامبيا؛ و  ،  ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ١٦-١٣ من االتفاقية يف أفريقيا،      ٦بشأن تنفيذ املادة    
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٤-٢ من االتفاقية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية،         ٦يذ املادة   اإلقليمية بشأن تنف  

 .، ماهيه، سيشيل٢٠١٠

)٢( FCCC/SBI/2010/MISC.7.  
)٣ ( FCCC/SBI/2010/2, FCCC/SBI/2010/3, FCCC/SBI/2010/19, FCCC/SBI/2010/22, FCCC/SBI/2010/23 and 

FCCC/SBI/2010/24. 
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 عدد كبري من املـشاريع       مكونات  مكون من  ٦ن األنشطة املتصلة باملادة     إ )ب( 
اليت وضعتها املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوميـة واملنظمـات اجملتمعيـة             

  اعني اخلاص والعام؛ من القطالعناصر الفاعلةو
 ٦بالرغم من التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل بشأن املادة              )ج(  

  من االتفاقية، ال تزال هنا العديد من التحديات؛
   :تعزيز تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل، إىل ما يلي إىل  سعياً، األطرافيدعو  -٢  
، إذا مل تكن األطراف قد فعلـت        ٦باملادة  تعيني جهة اتصال وطنية معنية       )أ( 

  ذلك؛بذلك، وإبالغ األمانة العامة 
تعزيز التشبيك والتنسيق وتبادل املعلومات بني أصحاب املصلحة املعنـيني           )ب( 

  على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل؛
 استراتيجيات وخطط عمل وطنية بـشأن        صياغة تعزيز اجلهود الرامية إىل    )ج( 

تغري املناخ، تراعي من مجلة ما       بشأن   االتصال من االتفاقية، مبا يف ذلك استراتيجيات        ٦ة  املاد
   املنظور اجلنساين؛هتراعي

أن ــش ف ب ـوالتثقياالتصال  تعزيز إشراك الفئات اليت هلا دور رئيسي يف          )د( 
ـ ، وخ ني والشباب واألطفال والقادة اجملتمعي    ني واملدرس نيالصحفيتشمل  تغري املناخ، و   ق ـل

  فرص لتدريبهم؛
تشجيع مشاركة املرأة والشباب والشعوب األصلية وجمموعـات اجملتمـع           )ه( 

املدين وأصحاب املصلحة املعنيني يف عملية صنع القرار املتعلق بتغري املناخ علـى املـستوى               
الوطين وحضورهم يف االجتماعات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك دورات مؤمتر األطـراف             

   ع األطراف يف بروتوكول كيوتو واهليئتني الفرعيتني؛ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتما
ـ         )و(   ة عـن طريـق     ـحتسني اإلبالغ عن أنشطة التثقيف والتدريب والتوعي

  البالغات الوطنية؛
حتسني إمكانية وصول اجلمهور إىل املعلومات املتعلقة بالتكيف والتخفيف          )ز( 

  ؛توعيته هبماو
ؤسسات على مجيع املستويات، والتعليم     دعم التعليم النظامي يف املدارس وامل      )ح( 

 غري النظامي والتعليم غري الرمسي يف جمال تغري املناخ، وتطوير مواد التثقيف والتوعيـة وفقـاً          
  للظروف الوطنية والسياق الثقايف؛

 دعـم جهـات     سني مجيع األطراف واملنظمات الدولية إىل حت      دعو أيضاً ي  -٣  
 والدول اجلزرية    البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً       يف ٦االتصال الوطنية املعنية باملادة     
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الصغرية النامية، من خالل توفري املعلومات واملواد وبرامج تدريب املدربني واملشاريع اإلقليمية         
  والوطنية ذات الصلة مبوضوعات التثقيف والتدريب والتوعية؛

ذا املنظمات الدوليـة     األطراف القادرة على القيام بذلك، وك      يدعو كذلك   -٤  
والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف، إىل مواصلة تقدمي الدعم لعقد حلقات العمل اإلقليمية            

صـيانة   من االتفاقيـة، و    ٦ودون اإلقليمية والوطنية اليت تركز على عناصر حمددة من املادة           
  شبكة معلومات تغري املناخ ومواصلة تطويرها؛

املية، بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، علـى      مرفق البيئة الع   حيث  -٥  
  :٦زيادة متويله لألنشطة املتصلة باملادة 

 املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية علـى تعزيـز           يشجع  -٦  
جهودها الرامية إىل االستجابة لربنامج عمل نيودهلي املعدل وتبادل املعلومات بشأن األنشطة            

  ؛املعلوماتمصادر غريها من اصة هبا عرب شبكة معلومات تغري املناخ واخل
  : ما يلي من األمانةيطلب  -٧  
 وتيسري التشبيك وتبادل املعلومات واملمارسات اجليدة بـني جهـات           بدء )أ( 

  ، مبا يف ذلك عن طريق شبكة معلومات تغري املناخ؛٦ة املعنية باملادة ـاالتصال الوطني
عاون مع املنظمات الدولية وأمانات االتفاقيات والقطاع اخلاص        مواصلة الت  )ب( 

  وتبادل املعلومات والتدريب والتوعية؛ثقيف تعلقة بالتاملجراءات اإلهبدف حفز 
 شبكة معلومات تغري املنـاخ وتطويرهـا        مواصلة عملها املتمثل يف صيانة     )ج( 

 وسـهولة   قـدرهتا الوظيفيـة     عن طريق حتسني  وذلك  وتعزيزها، رهنا بتوافر املوارد املالية،      
  الوصول إليها وزيادة احملتوى باللغات الرمسية لألمم املتحدة؛

، يف دورهتا الرابعـة والـثالثني،       صوغ من اهليئة الفرعية للتنفيذ أن ت      يطلب  -٨  
اختصاصات استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل، بغية الشروع يف االسـتعراض يف             

   .ثنيدورهتا السادسة والثال
    

 

  


