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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                       الدورة احلادية والعشرون

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٦            بوينس آيرس، 

                 من جدول األعمال ٦      البند 
              من االتفاقية ٦      املادة 

  من االتفاقية٦استعراض سري العمل بشأن املادة 

 مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة

 إضافة

 توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                                                يئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية والعشرين، أن توصي مبشروع املقرر التايل لكي يعتمده                        قـررت اهل   
  :                           مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة

 ١٠-م أ/-مشروع املقرر 

ُ                                             حالة وس بل تعزيز تنفيذ برنامج عمل نيودهلي بشأن املادة    من االتفاقية٦      

                إن مؤمتر األطراف، 

        تفاقية،       من اال ٦         باملادة       ّ  إذ يذكّر 

  ، ٨-   م أ /  ١١        مبقرره        ّ      ً  وإذ يذكّر أيضاً 
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ّ                        التقرير املتعلق بالتقّدم احملرز يف تنفيذ املادة         وإذ يالحظ    ، )١ (             من االتفاقية ٦                     

ّ                                     أن الظروف والقدرات الوطنية ال تزال حتّدد مستوى وطابع أنشطة التواصل يف جمال                 وإذ يؤكد من جديد                                      
                                                                درجة يف املرفق األول باالتفاقية ال تزال تفتقر إىل القدرات املؤسسية       ّ                                             تغـّير املناخ وأن العديد من األطراف غري امل        

                                                                                                واملالية والتقنية الالزمة لتخطيط وتنسيق وتنفيذ الربامج املستدامة للتثقيف والتدريب والتوعية العامة، 

          مة لتقاسم                                                 ُ   ّ         ِّ    أن حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية ُتشكّل حمافل قيِّ                     ً وإذ يؤكد من جديد أيضاً 
                        اخلربات والدروس املستفادة،

                                            ُ                                          باحلاجة إىل حتسني إمكانية االستفادة من الفرص اليت ُيتيحها مرفق البيئة العاملية لتمويل األنشطة     ُ   ّ    وإذ ُيسلّم  
                    وإبراز هذه الفرص، ٦               املتعلقة باملادة 

         العشرين،                                                              يف التوصيات اليت وضعتها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية و       وقد نظر 

  :ُ   ّ   ُيسلّم - ١ 

          ، وتقييم   ٦                                                                                 بـأن بعـض األطراف قد اكتسبت خربة يف ختطيط وتنفيذ األنشطة املتعلقة باملادة                 ) أ ( 
                                                                    َّ                            احتياجاهتا احملددة وحتديد العقبات الرئيسية، وأن العديد من األطراف قد تعلَّمت بالفعل من جتارهبا الوطنية؛

                                ّ                    البلدان النامية، فيما يتعلق بتغّير املناخ وتأثرياته                                     أن مستوى وعي اجلمهور، يف بعض األطراف من  ) ب ( 
ٍ     ً                                                               متدٍن جداً، وأنه يلزم أن تضطلع األطراف بالكثري من العمل لتجاوز هذه احلالة؛     

                                                                 ً                         بـأن بعض املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية واملنظمات اجملتمعية، فضالً عن القطاعني               ) ج ( 
                     ّ                                           الوعي بأسباب وآثار تغّير املناخ وزيادة فهمها، وكذلك بشأن إجراءات                                    اخلاص والعام، تعمل بنشاط لرفع مستوى 

     ّ        ّ                       التكّيف مع تغّير املناخ وختفيف آثاره؛

                                                                                           بـأن من الضروري تقاسم اخلربات والدروس املستفادة، وتعيني الفرص احملددة املتاحة للتعاون               ) د ( 
                                                      الدويل واإلقليمي، وبناء الشراكات مع مجيع قطاعات االقتصاد؛

                                                                                     األطراف واملنظمات الدولية اليت هي يف وضع يسمح هلا بذلك إىل دعم حلقات العمل                    دعـو  ي - ٢ 
                                                                                  اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، وإىل إنشاء وتشغيل مركز التنسيق بني شبكات املعلومات؛

      تمويل                                                                               مرفق البيئة العاملية على مواصلة عمله يف حتسني إمكانية االستفادة من الفرص املتاحة ل  حيث - ٣ 
                   يف تقاريره اليت     ٦                                                                      وإبراز هذه الفرص، وتقدمي املعلومات عن األنشطة املتعلقة باملادة            ٦                           األنشـطة املتعلقة باملادة     
ّ                      ُيقّدمها إىل مؤمتر األطراف؛   ُ 

                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2004/15.  
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                                                                                          األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية إىل          يدعو - ٤ 
                          ُ                                              ضمن املشاريع العادية اليت ُتقدمها إىل مرفق البيئة العاملية من أجل متويلها؛ ٦                         لى العناصر املتصلة باملادة          التركيز ع

                                   يف سياق تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛ ٦                                              األطراف إىل التشديد على األنشطة املتعلقة باملادة     يدعو - ٥ 

ّ     يشـّجع  - ٦                                     واإلقليمية القائمة، مبا يف ذلك                                                             األطـراف على حتديد واستخدام املوارد دون اإلقليمية          
                                                                                                   املنظمات الفعالة واخلرباء والربامج واملبادرات الناجحة واالتفاقات التعاونية مع الشركاء اإلقليميني والدوليني؛

ّ        ً    بأن برنامج عمل نيودهلي قد أثبت أنه إطار مالئم للعمل املوّجه قطرياً؛ُ   ِّ   ُيسلِّم - ٧                                                         

               من االتفاقية؛ ٦          ُ         ً                        غي أن يظل ُيشكل دليالً لألطراف يف تنفيذ املادة                            بأن برنامج عمل نيودهلي ينبُ     ُيقرر - ٨ 

  ؛    ٢٠٠٧                                                       إجراء االستعراض الكامل لتنفيذ برنامج عمل نيودهلي يف عام ُ         ً  ُيقرر أيضاً - ٩ 

                                                                                     من األطراف أن تواصل اإلبالغ، ضمن بالغاهتا الوطنية، حيثما كان ذلك ممكنا، عما                    يـرجو  -  ١٠ 
           مل نيودهلي؛                             تبذله من جهود لتنفيذ برنامج ع

                                                                                         املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية إىل تقدمي معلومات إىل األمانة بشأن                 يدعو -  ١١ 
ّ                                               التقّدم احملرز يف االستجابة لربنامج العمل املتعلق باملادة    ؛ ٦    

      تشرين  (              ُ          ً                                                                 من األمانة أن ُتعد تقريراً للهيئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والعشرين                    يطلـب  -  ١٢ 
ّ        ُ                                     بشأن التقّدم الذي ُتحرزه األطراف يف تنفيذ املادة           )     ٢٠٠٧       نوفمرب   /     الثاين                                          من االتفاقية، باالستناد إىل املعلومات       ٦         

                                                       ُ                    َّ                            الـواردة يف البالغات الوطنية وغريها من مصادر املعلومات، وأن ُتيسر تقدمي مسامهات منسَّقة من قبل املنظمات        
  . ة                                  احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومي

----- 


