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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
   من جدول األعمال٦البند 
   من االتفاقية٦املادة 

   من االتفاقية٦املادة     

   من الرئيسقدمممشروع استنتاجات     
 اختصاصات استعراض تنفيذ برنـامج      )اهليئة الفرعية  (اعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -١

 وفق ما يرد    ٢٠١٢ من االتفاقية، الذي سيجرى يف عام        ٦عمل نيودهلي املعدل بشأن املادة      
  .املرفق يف
نظمات غـري   ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات احلكومية الدولية وامل          -٢

 ١٤املصلحة، إىل أن تقدم إىل األمانـة حبلـول          اجلهات املعنية صاحبة     عن   الًاحلكومية، فض 
 املعلومات واآلراء اليت قد تفيد يف إجناز استعراض برنامج عمل نيودهلي            ٢٠١٢فرباير  /شباط
رائهـا  ودعت الكيانات السالفة الذكر إىل أن توايف األمانة، حبلول التاريخ نفسه، بآ           . املعدل

  . من االتفاقية٦ يف برنامج عمل جديد بشأن املادة ميكن إدراجهابشأن عناصر 
 مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة إىل موافاة اهليئة      اًودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيض      -٣

 ٦دة  يف دورهتا اخلامسة والثالثني مبعلومات عن املوارد املتاحة لتنفيذ األنشطة ذات الصلة باملا            
  .لتنظر فيها يف دورهتا السادسة والثالثني

  : بتوافر املوارداًوطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة ما يلي، رهن  -٤
، تعقد اً من االتفاقية يف أقل البلدان منو٦تنظيم حلقة عمل بشأن تنفيذ املادة    )أ(  

  قبل الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية؛
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ثائق لدعم استعراض برنامج عمل نيودهلي املنقح وفق ما يـرد يف            إعداد و   )ب(  
   من املرفق؛٦الفقرة 

شبكة معلومـات تغـري     (مواصلة تطوير املركز الشبكي لتبادل املعلومات         )ج(  
من أجل تيسري إضافة حمتوى باللغات الرمسية لألمم املتحدة وغريها مـن اللغـات،              ) املناخ

  وإلنشاء أدوات وخاصيات جديدة؛
وضع مبادئ توجيهية واسعة النطاق من أجل بلورة استراتيجيات وخطـط       )د(  

   للظروف الوطنية والسياقات الثقافية؛اً من االتفاقية، وفق٦عمل وطنية بشأن املادة 
  . من االتفاقية٦إعداد منشور بشأن املمارسات اجليدة يف تنفيذ املادة   )ه(  

  إىل ١٦-م أ /٧هها مؤمتر األطراف يف املقرر      رت اهليئة الفرعية بالدعوة اليت وج     وذكّ  -٥
جهـات االتـصال    املقدم إىل   دعم  ال سني حت حلملها على مجيع األطراف واملنظمات الدولية     

 والدول اجلزرية الصغرية   أقل البلدان منواً  يف   البلدان النامية، ال سيما      يف ٦الوطنية املعنية باملادة    
د وبرامج تدريب املـدربني واملـشاريع اإلقليميـة          املعلومات واملوا  إتاحةالنامية، من خالل    

ويف هذا السياق، شجعت اهليئة . والوطنية ذات الصلة مبوضوعات التثقيف والتدريب والتوعية
الفرعية األطراف القادرة ومرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة على تقدمي مساعدة مالية وتقنية    

، لتعزيز استخدامها لشبكة معلومات تغري املنـاخ        اًلدان منو إىل البلدان النامية، ال سيما أقل الب      
  .ووصوهلا إليها

األطـراف  إىل   بالدعوة اليت وجهها مـؤمتر األطـراف       اًرت اهليئة الفرعية أيض   كّوذ  -٦
 مواصـلة   حلملها علـى  ملنظمات الدولية والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف،       االقادرة، و 

إقليمية ودون إقليمية ووطنية تركز على عناصر حمددة مـن          تقدمي الدعم لعقد حلقات عمل      
  .شبكة معلومات تغري املناخ ومواصلة تطويرهالصيانة  من االتفاقية، و٦املادة 

مرفق البيئة العاملية، بوصفه كياناً تـشغيلياً لآلليـة املاليـة           عت اهليئة الفرعية    ّجوش  -٧
ـ  ٦ باملـادة    ذات الصلة ألنشطة  ا  متويل تعزيز إمكانية   العمل من أجل   لالتفاقية، على   اً، وفق

  .١٦-أ م/٧للمقرر 
 على مواصلة اإلبالغ عن تنفيذ األنشطة ذات        اًعت اهليئة الفرعية األطراف أيض    ّجوش  -٨

  . يف بالغاهتا الوطنية٦الصلة باملادة 
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  املرفق

اختصاصات استعراض تنفيذ برنامج عمل نيـودهلي املعـدل بـشأن              
   من االتفاقية٦ املادة

 الوالية  -الً وأ  

، ٢٠١٢، أن يستعرض، يف عـام       ١٣-م أ /٩قرر مؤمتر األطراف، يف سياق مقرره         -١
 . من االتفاقية٦تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل بشأن املادة 

، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تضع   ١٦-م أ /٧وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٢
ختصاصات الستعراض تنفيذ برنامج عمل نيـودهلي املعـدل،         يف دورهتا اخلامسة والثالثني ا    

 .هبدف الشروع يف االستعراض يف دورهتا السادسة والثالثني

 األهداف  -اً ثاني  

اهلدف من االستعراض هو تقييم تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعـدل مـن خـالل                 -٣
 :يلي ما

ي املعدل وثغراتـه     تقييم االحتياجات األساسية لتنفيذ برنامج عمل نيودهل        )أ(  
 ؛واجهتهاملمكنة والعراقيل اليت 

 حتديد الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة هبدف نشرها والترويج هلـا            )ب(  
 وتكرارها واعتمادها، حسب االقتضاء؛

شبكة معلومـات   (ة للمركز الشبكي لتبادل املعلومات      ملّي تقييم السمة العَ    )ج(  
 وسهولة الوصول إليه؛) تغري املناخ

 بلورة توصيات تفيد يف اختاذ املزيد من اخلطوات صوب حتسني وتعزيـز              )د(  
 . من االتفاقية٦تنفيذ املادة 

 اجلوانب التالية يف سياق استعراض تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل           وينبغي مراعاةُ   -٤
 :من االتفاقية ٦وضع برنامج عمل جديد بشأن املادة يف  توصيات تفيد وبلورةُ

 الفعليـة للمـرأة      العمودي من القاعدة إىل القمة واملشاركةِ       تعزيز النهجِ   )أ(  
  بتغري املناخ؛املرتبطةوالشباب ووسائط اإلعالم وسائر أصحاب املصلحة املعنيني بالعملية 

 ؛٦ اعتماد منظور جنساين يف سياق األنشطة ذات الصلة باملادة   )ب(  
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 ؛٦ تقييم اخلطط واألنشطة الوطنية املتعلقة باملادة  حتديد سبل لتحسني  )ج(  

 حتديد سبل لتحسني املبادئ التوجيهية لإلبالغ عن األنشطة ذات الـصلة             )د(  
  من خالل البالغات الوطنية؛٦باملادة 

 النهوض بقضايا التكيف يف سياق التثقيف ومحالت االتصال مبا يتسق مع             )ه(  
  من االتفاقية، مع مواصلة األنشطة املتعلقة بالتكيف؛٦املادة التعاون الدويل الذي تنص عليه 

 تعزيز اجلهود الرامية إىل وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية بـشأن             )و(  
  من االتفاقية؛٦املادة 

 تعزيز مشاركة فئات اجملتمع املدين يف صنع القرارات املتعلقة بتغري املنـاخ              )ز(  
 االجتماعات احلكومية الدولية، مبا فيها دورات مـؤمتر  حضورهادعم  و على الصعيد الوطين

األطراف، ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، واهليئات           
  الفرعية؛
 ٦ النهوض بالتعاون دون اإلقليمي واإلقليمي والدويل يف سياق تنفيذ املادة             )ح(  

 ت احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية؛واجلهود املتصلة بذلك اليت تبذهلا املنظما

  الرمسي يف املدارس واملؤسسات يف مجيع املستويات، والتثقيفِ         دعم التعليمِ   )ط(  
 مواد للتوعية العامة والتثقيفية وفق الظـروف        غري الرمسي والرمسي املتعلق بتغري املناخ، وإنتاجِ      

 .الوطنية والسياقات الثقافية

 علوماتمصادر امل  - اًثالث  

ستخدم يف استعراض برنامج عمل نيودهلي املعدل       ستمد املعلومات اليت ستُ   ينبغي أن تُ    -٥
 :من مصادر تشمل ما يلي

 تقارير حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنيـة بـشأن تنفيـذ              )أ(  
  من االتفاقية؛٦ املادة

  الورقات املقدمة من األطراف؛  )ب(  

 نية وغريها من التقارير الوطنية ذات الصلة باملوضوع؛ البالغات الوط  )ج(  

 املعلومات املتعلقة بتنفيذ الربنامج الذي تتقامسه األطراف واملنظمات املعنية           )د(  
 عن طريق شبكة معلومات تغري املناخ؛

ة لشبكة معلومات تغري املناخ     استطالع آراء املستخدمني بشأن السمة العمليّ       )ه(  
 ة الوصول إليها؛وحمتواها وإمكاني
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 التقارير والورقات املقدمة من مرفق البيئة العامليـة ووكاالتـه املنفـذة،              )و(  
 الًومنظمات األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية املعنية، فض          

 عن أصحاب املصلحة املعنيني؛

هليئة الفرعية للتنفيذ، أي     من جدول أعمال ا    ١٧االستنتاجات املتعلقة بالبند      )ز(  
، واملناقشات اجلارية يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيـذ         "ترتيبات االجتماعات احلكومية الدولية   "

واملتعلقة مبشاركة املنظمات املراقبة، وتقرير حلقة العمل املنظمة أثناء الدورة من أجل مواصلة             
 . )١(تطوير سبل حتسني مشاركة املنظمات املراقبة

 النتائج املتوقعة  - اًرابع  

 إىل املصادر املبينة يف الفصل الثالث، مـن أجـل           اًستعد األمانة املواد التالية، استناد      -٦
 :عرضها على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني

 وثيقة بشأن تنفيذ برنامج عمل نيودهلي املعدل؛  )أ(  

علومات تغري املناخ، مبا يشمل نتـائج       تقرير بشأن التنفيذ الكامل لشبكة م       )ب(  
 استطالع آراء املستخدمني؛

 على دعوة اهليئة    اًوثيقة متفرقات تتضمن الورقات املقدمة من األطراف رد         )ج(  
 الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثني؛

وثيقة توجز ورقات األطراف، ومنظمات األمـم املتحـدة، واملنظمـات             )د(  
 عن أصحاب املصلحة املعنيني، بشأن      ية واملنظمات غري احلكومية املعنية، فضالً     احلكومية الدول 

 . من االتفاقية٦موضوع العناصر اليت ميكن إدراجها يف برنامج عمل جديد بشأن املادة 

وستنظر اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والثالثني، يف الوثائق املدرجـة يف               -٧
 أي معلومات ذات صلة بإجناز االستعراض، هبدف التوصـية مبـشروع    أعاله، ويف٦الفقرة  

مقرر يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة، وهو مشروع ينبغي أن حيدد اخلطوات              
 . من االتفاقية٦املقبلة لتحسني تنفيذ املادة 

        

__________ 
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