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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة احلادية والعشرون

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤-٦بوينس آيرس، 
 

  من جدول األعمال٦البند 
  من االتفاقية٦املادة 

  من االتفاقية٦استعراض التقدم احملرز يف العمل املتعلق باملادة 

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسة

للتنفيذ بالتقدم احملرز يف أعمال تنفيذ أنشطة تقع يف إطار املبادئ التوجيهية لربنامج             رّحبت اهليئة الفرعية     -١
 من االتفاقية وتتفق مع تلك املبادئ، وذلك على حنو ما جاء يف البالغات الوطنية               ٦عمـل نيودهلي بشأن املادة      

طلبات املالية لتنفيذ تلك األنشطة،     وأحاطت اهليئة علماً باملت   . املقدمة من األطراف وغريها من الوثائق ذات الصلة       
وحثّـت مرفق البيئة العاملية ووكاالت أخرى ثنائية ومتعددة األطراف على مواصلة توفري املوارد املالية لألنشطة                

 .٦املتعلقة باملادة 

افل وأكدت اهليئة الفرعية للتنفيذ من جديد أن حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ُتعترب حم               -٢
قّيمة لتبادل التجارب والدروس املستخلصة، وتعيني فرص حمددة للتعاون الدويل واإلقليمي، وإقامة شراكات مع              

 . مجيع قطاعات االقتصاد

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بعرض حكومة أوروغواي استضافة حلقة العمل اإلقليمية ألمريكا الالتينية              -٣
، والحظت بعني التقدير املسامهات املقدمة من       ٢٠٠٥مارس  /قدها يف شهر آذار   ومنطقة البحر الكارييب املقرر ع    

ورحبت أيضاً مبا تعهد برنامج األمم املتحدة للبيئة بتقدميه هلذه          . حكومـيت سويسرا والواليات املتحدة األمريكية     
 .احللقة من موارد تقنية ومالية
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يابان استضافة حلقة العمل اإلقليمية ملنطقة آسيا       ورّحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً بعرض حكومة ال         -٤
 بالتعاقب مع احللقة الدراسية لتغري املناخ اخلامسة عشرة ٢٠٠٥سبتمرب /واحمليط اهلادئ املقرر عقدها يف شهر أيلول

احمليط وأعربت عن تقديرها حلكومة أستراليا ملسامهتها يف هذه احللقة الدراسية آلسيا و. ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ
اهلـادئ، وهـي املسامهة اليت تدعم املشاركة يف حلقة العمل اإلقليمية، كما أعربت عن تقديرها لربنامج األمم                  

 .املتحدة للبيئة لتعهده بتقدمي الدعم التقين واملايل لتنظيم حلقة العمل

وأقرت بأنه ميكن التطرق    وسلَّمت اهليئة الفرعية للتنفيذ باحلاجات اخلاصة للدول النامية اجلزرية الصغرية            -٥
هلـذه احلاجات، رهناً بتوفر املوارد، وذلك عن طريق تنظيم حلقة عمل سابقة للدورة ُتعقَد باالقتران مع الدورة                  

 ).٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين(الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ 

 .تدرة على توفري التمويل حللقيت العمل آنفيت الذكروحثّت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف واملنظمات الدولية املق -٦

ورحبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ بالتعاون الراسخ متاماً بني األمانة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف جمال                  -٧
لقة  من االتفاقية ويف تنفيذ برنامج عمل نيودهلي، وخباصة يف تيسري تنفيذ األنشطة املتع             ٦الـتقدم يف تنفيذ املادة      

وطلبت إىل األمانة أن .  يف البلدان النامية األطراف ويف البلدان األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية٦باملادة 
تواصل التعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة وغريه من املنظمات الدولية املعنية، وأن تقدم تقريراً عن حصيلة هذا 

 .للتنفيذ يف دوراهتا املقبلةالتعاون إىل اهليئة الفرعية 

وبعـد أن نظـرت اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف اخليارات املتعلقة باستحداث مركز للتنسيق بني شبكات                  -٨
، شجعت اهليئة على البدء الفوري ملرحلة االستحداث األوىل، FCCC/SBI/2004/14املعلومات والواردة يف الوثيقة 

 .يف أعماهلا بوصفها املنظمة املضيفة ملركز التنسيق األويلوطلبت إىل األمانة أن تسري قُُدماً 

، ببيان ٩-م أ /١٦ من املقرر    ٢٠والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أن األمني التنفيذي قد قام، وفقاً للفقرة             -٩
اً أنه مل   والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيض    . اآلثـار املترتـبة عـلى هذه االستنتاجات يف جمايل اإلدارة وامليزانية           

 ملواصلة استحداث مركز للتنسيق ٢٠٠٥-٢٠٠٤ُتخصَّص أي اعتمادات مالية يف امليزانية األساسية لفترة السنتني 
 من االتفاقية واحملافظة على هذا املركز، كما ذكرت أن هذه االستنتاجات ٦بني شبكات املعلومات يف إطار املادة 

 .ال ميكن تنفيذها إال بتوفري متويل تكميلي

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها حلكومة فرنسا للمسامهتني التكميليتني اللتني قدمتهما والبالغ              -١٠
 يورو ملواصلة استحداث مركز التنسيق، وحثت األطراف األخرى املقتدرة على املسامهة يف             ٧٠ ٠٠٠إمجاليهما  

 .FCCC/SBI/2004/14 جاء يف الوثيقة تغطية التكاليف املقدرة الستحداث ذلك املركز وإقامته، كما

 وأوصـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بأن يعتمد مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة مشروع مقرر بشأن هذا املوضوع                 -١١
)FCCC/SBI/2004/L.16/Add.1.( 
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