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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
   من جدول األعمال ١٩ البند

  مسائل أخرى

   من االتفاقية٦املادة     

   من الرئيسمقترحاجات مشروع استنت    
 من  ٦ بالتقدم الذي أحرز يف تنفيذ املادة        )اهليئة الفرعية  (رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -١

  .)١( من االتفاقية٦احلوار بشأن املادة إقامة االتفاقية عن طريق اعتماد برنامج عمل الدوحة و
 ٦وار األول بشأن املادة     عن احل املوجز  التقرير  ب بتقدير   علماًاهليئة الفرعية   وأحاطت    -٢

  .)٢(من االتفاقية الذي أعدته األمانة
 من االتفاقية، وشـكرت     ٦احلوار األول بشأن املادة     اهليئة الفرعية بنجاح    واعترفت    -٣

األطراف وغريها من أصحاب املصلحة على مشاركتها الفاعلة وتبادهلـا اخلـربات واآلراء،             
  . التثقيف والتدريب يف جمال تغري املناخاملستخلصة منوالدروس واملمارسات اجليدة 

 الذي يؤكد من جديد أمهية مراعـاة        ١٨-م أ /١٥املقرر  وأشارت اهليئة الفرعية إىل       -٤
اجلوانب اجلنسانية وضرورة تشجيع املشاركة الفاعلة لألطفال والشباب واملسنني والنـساء           

نظمات غري احلكوميـة يف     واملواجملتمعات احمللية   والشعوب األصلية   واألشخاص ذوي اإلعاقة    
  . من االتفاقية٦باملادة املتصلة األنشطة 

__________ 

 .١٨-م أ/١٥املقرر  )١(
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أعضاء حتالف األمم املتحدة للتعليم والتدريب والتوعية يف جمال         اهليئة الفرعية   ودعت    -٥
زيادة جهودهـا   إىل  كومية  احلنظمات غري   املوالدولية  كومية  احلنظمات  سائر امل تغري املناخ و  

 ٦اب املصلحة يف تنفيذ برنامج عمل الدوحة بشأن املـادة           لدعم األطراف وغريها من أصح    
  .من االتفاقية يف حقول اختصاصها

 من االتفاقية يف إشراك أصحاب املـصلحة يف         ٦بأمهية املادة   اهليئة الفرعية   واعترفت    -٦
  .رسم سياسات تغري املناخ وتنفيذها

من االتفاقية سيعقد أثنـاء   ٦إىل أن احلوار الثاين بشأن املادة    اهليئة الفرعية   وخلصت    -٧
  ).٢٠١٤يونيه /حزيران (٤٠دورهتا 

  .وشجعت على مشاركة أصحاب املصلحة الواسعة يف احلوار الثاين  -٨
اعات الالحقة للحوار بشأن    إىل أهنا ستنظر يف مسألة االجتم     اهليئة الفرعية   وخلصت    -٩

  . لالتفاق على هذا املوضوع٤٠ من االتفاقية أثناء دورهتا ٦ املادة
 اليت تطلب إىل    ١٨-م أ /١٥ من مرفق املقرر     ٣١الفقرة  وأشارت اهليئة الفرعية إىل       -١٠

 يف بالغاهتا، مىت أمكن ذلك، ويف ٦مجيع األطراف أن تشري إىل أنشطة وسياسات تنفيذ املادة 
ته من دروس، واخلربات املكتسبة، وما تبقـى مـن          تقارير أخرى، عن إجنازاهتا وما استفاد     

  . دليل مفيد هلذا اإلبالغ٦أن العناصر الستة للمادة وبّينت اهليئة الفرعية حتديات وفرص، 
  :إىل األمانة ما يليالفرعية وطلبت اهليئة   -١١

   من االتفاقية؛٦توفري تقارير موجزة عن احلوار بشأن املادة   )أ(  
ملمارسات اجليدة املستمدة من مشاركة أصحاب املصلحة       إعداد تقرير عن ا     )ب(  

، ١٨-م أ /١٥ملقـرر   امن مرفق   ) أ(٣٥ من االتفاقية، املشار إليها يف الفقرة        ٦يف تنفيذ املادة    
 باعتبـاره وثيقـة    وسيوظف التقرير أيـضاً   .  الفرعية  للهيئة ٤٠وإتاحته للنظر فيه يف الدورة      

   من االتفاقية؛٦ادة معلومات أساسية للحوار الثاين بشأن امل
مواصلة تسهيل عمل حتالف األمم املتحدة للتعليم والتدريب والتوعيـة يف             )ج(  

لتنفيذ برنامج حلفز استجابة برناجمية خرين اآلصلحة املجمال تغري املناخ، والتنسيق مع أصحاب       
  . من االتفاقية٦عمل الدوحة بشأن املادة 

رهنـاً  يف هذه االستنتاجات املطلوبة ءات األمانة ُتتخذ إجراالفرعية أن  وطلبت اهليئة     -١٢
  .املوارد املاليةبتوافر 

        


