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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 
 من األطراف غري املدرجةالبالغات الوطنية املقدمة 
   يف املرفق األول باالتفاقية

 عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة
   من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

تقريـر فـريق اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من            
 فق األول باالتفاقية بشأن نتائج دراسته     األطـراف غـري املدرجة يف املر      

 الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية للبالغات 
 مذكرة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف

 *غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية
 موجز

املعين قة حتليالً للمشاكل واملعوِّقات التقنية اليت حددها فريق اخلرباء االستشاري           تتضـمن هـذه الوثـي      
 ٤١بالـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وذلك باالستناد إىل دراسة                 

) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (قية  بالغاً وطنياً أولياً قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفا          
وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً بالتوصيات املقدمة من           . ٢٠٠٥أبريل  / ونيسان ٢٠٠٢مايو  /بني أيار 

فـريق اخلـرباء االستشـاري، وذلك لدى إسداء املشورة التقنية بشأن الكيفية اليت ميكن هبا زيادة تيسري إعداد                   
 .لوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األولالبالغات ا

                                                      

تأخـر تقدمي هذه الوثيقة عن موعدها من أجل إتاحة الوقت الالزم ألعضاء فريق اخلرباء االستشاري                 *
 .إلجراء مشاورات مكثفة
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  مقدمة-أوالً 
  الوالية-ألف 

، اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات       ٨-م أ /٣اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       -١
لوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وهي االختصاصات اليت تعهد إىل فريق اخلرباء ا

االستشاري جبملة أمور منها دراسة البالغات الوطنية وإسداء املشورة التقنية، عن طريق تنظيم حلقات التدريب               
أن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، ومدى قابلية التأثر         العمـلي على املستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي، بش        

بـتغري املناخ والتكيف معه، والتخفيف من آثاره، وكذلك عن طريق التدريب على استخدام املبادئ التوجيهية                
اف غري  األطر(اخلاصة بإعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية              

 ).املدرجة يف املرفق األول

وتنفيذاً للوالية املشار إليها أعاله، قام فريق اخلرباء االستشاري بدراسة البالغات الوطنية األولية املقدمة               -٢
يتضمنان  )١(وحـىت اآلن تلقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ من فريق اخلرباء االستشاري تقريرين اثنني             . إىل األمانـة  

 .لقة بالدعم املايل والتقين ملساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على إعداد بالغاهتا الوطنيةالتوصيات املتع

  نطاق املذكرة-باء 

تتضـمن هـذه الوثيقة موجزاً للمشاكل واملعوِّقات التقنية اليت أثرت يف إعداد البالغات الوطنية األولية                 -٣
كما تعرض بإجياز التوصيات اليت أعدها فريق اخلرباء        . ق األول املقدمـة مـن األطـراف غـري املدرجة يف املرف          

 . االستشاري لتحسني عملية إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

قدمت إىل األمانة    )٢( بالغاً وطنياً أولياً   ٤١وقد نظر فريق اخلرباء االستشاري، ألغراض هذا التقرير، يف           -٤
 ٨١وتضمنت التقارير السابقة لفريق اخلرباء االستشاري نتائج دراسة . ٢٠٠٥أبريل / ونيسان٢٠٠٢مايو /ني أيارب

كما نظر فريق اخلرباء    . ٢٠٠٢أبريل  /بالغـاً وطنياً أولياً قدمتها أطراف غري مدرجة يف املرفق األول حىت نيسان            
لتوليفي السادس للبالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف        االستشـاري يف املعلومات الواردة يف التقرير التجميعي وا        

 .Add.3/Corr.1 وAdd.1-6 وFCCC/SBI/2005/18غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، الواردة يف الوثيقة 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

يط علماً باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة بغية تقدمي التوجيه لتيسري           قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حت       -٥
 .إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

                                                      

 .FCCC/SBI/2002/15 وFCCC/SBI/2001/15انظر الوثيقتني  )١(
وباكستان وباالو والبحرين والربازيل وبليز     )  اإلسالمية -مجهورية  (إريـتريا وألبانيا وأوغندا وإيران       )٢(

وبنغالدش وبنن وجزر سليمان وجزر القمر ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية ترتانيا املتحدة واجلمهورية الدومينيكية              
ة الدميقراطية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجنوب أفريقيا وجيبويت وزامبيا وسان           ومجهوريـة كوريا الشعبي   

تومي وبرينسييب والسودان والصني وطاجيكستان وغابون وغامبيا وغينيا وفييت نام وقريغيزستان والكامريون وكمبوديا             
 .ا واهلندوكينيا ومالطة ومدغشقر ومالوي وموريتانيا وناميبيا ونيبال ونيجريي
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  تنظيم عمل فريق اخلرباء االستشاري-ثانياً 

نياً أولياً، مت توزيع     بالغاً وط  ٤١يف سـبيل تيسـري عمـل فريق اخلرباء االستشاري، مبا يف ذلك دراسة                -٦
قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وعمليات تقييم مدى        : األعضاء على أفرقة كلفت باجملاالت املواضيعية التالية      

ونظرت األفرقة . قابلـية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وأنشطة التخفيف من آثاره، ومواضيع متعددة اجلوانب  
لوطنية األولية يف االجتماعني الرابع واخلامس لفريق اخلرباء االستشاري، واستعانت          املواضـيعية يف الـبالغات ا     

األفـرقة، عقب االجتماعني، بوحدة خدمة قوائم الربيد اإللكتروين التابعة لألمانة لتبادل اآلراء بشأن النتائج اليت                
 .متخضت عنها دراسة البالغات

 طرفاً ٤١تالية الواردة يف البالغات الوطنية األولية املقدمة من ونظر فريق اخلرباء االستشاري يف الفروع ال -٧
قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛ وتقييم مدى قابلية التأثر بتغري          : مـن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       

والتدريب املـناخ والتكـيف معه؛ والبحث والرصد املنهجي؛ وحتليل خفض انبعاثات غازات الدفيئة؛ والتثقيف               
وقد سعى  . والتوعية العامة؛ والدعم املايل والتقين؛ ونقل التكنولوجيا؛ واإلعالم والربط الشبكي؛ وبناء القدرات           

 بالغاً، وتنفيذاً للوالية الواردة     ٤١فريق اخلرباء االستشاري، لدى نظره يف البالغات الوطنية األولية البالغ عددها            
 :لقيام مبا يلي، إىل ا٨-م أ/٣يف املرفق باملقرر 

حتديد وتقييم املشاكل واملعوِّقات التقنية اليت أثرت يف إعداد البالغات الوطنية األولية من جانب               )أ( 
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تنجزها بعد؛

ملرفق القيام، حسب االقتضاء، بتحديد وتقييم الصعوبات اليت تصادفها األطراف غري املدرجة يف ا )ب( 
 األول يف استخدام املبادئ التوجيهية واملنهجيات اخلاصة بإعداد البالغات الوطنية، وتقدمي توصيات لتحسينها؛

تقيـيم املسـائل التحليلية واملنهجية، مبا فيها املشاكل واملعوقات التقنية اليت ُتصاَدف يف إعداد                )ج( 
ثار تغري املناخ، وعمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري         وإبالغ قوائم جرد غازات الدفيئة، وأنشطة التخفيف من آ        

املناخ والتكيف معه، وغري ذلك من املعلومات، هبدف حتسني اتساق املعلومات املقدمة، ومجع البيانات، واستخدام 
 .بيانات عوامل االنبعاثات احمللية واإلقليمية وبيانات األنشطة وتطوير املنهجيات

 البالغات الوطنية األولية نتائج دراسة -ثالثاً 

  قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة-ألف 

 تقييم املشاكل واملعوقات التقنية اليت تصادفها األطراف يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة -١

ني  بالغاً، يف ح   ٤١ سنة أساس يف معظم البالغات الوطنية األولية البالغ عددها           ١٩٩٤اعـُتمدت سنة     -٨
وأوردت بعض البالغات الوطنية األولية تقديرات لالنبعاثات      .  يف عدد قليل من البالغات     ١٩٩٠اعـُتمدت سنة    

 سنة أساس يف بالغاهتا ٢٠٠٠واقُترح أن تعتمد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول سنة   . عـن سنوات عديدة   
ن تقدر قوائم جردها الوطنية لغازات الدفيئة عما ترتئيه من          الوطنية الثانية، باستثناء أقل البلدان منواً اليت ميكنها أ        

 ).٨-م أ/١٧ من املرفق باملقرر ٧الفقرة (السنوات 
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وقـد تناول معظم البالغات الوطنية األولية الصعوبات املبلغ عنها يف احلصول على بيانات موثوقة عن                 -٩
نبعاثات القطرية الواردة يف الدراسات الوطنية أو       األنشـطة الوطنية باالستناد إىل اإلحصاءات الوطنية وعوامل اال        

وقد ُحددت هذه املسألة يف بعض البالغات الوطنية األولية كواحدة من املهام املستقبلية ألجل حتسني         . اإلقليمـية 
ة ويف معظم البالغات الوطنية األولية، استخدمت عوامل االنبعاثات االفتراضي. قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

اليت وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، يف حني قام بعض األطراف بتطوير عوامل انبعاثات وطنية                 
 .وأبلغ طرف أنه اعتمد عوامل االنبعاثات يف بلدان أخرى باملنطقة. خاصة هبا

 ال  ٢-م أ /١٠ يف املرفق باملقرر     وعـلى الرغم من أن املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية األولية الواردة            -١٠
تنص على ضرورة اإلبالغ عن االنبعاثات من غري ثاين أكسيد الكربون املتأتية من األراضي الزراعية ومن أنشطة                 

، اليت مت النظر ) بالغا٤٠ًالبالغ عددها (تغري استخدام األراضي واحلراجة، فإن مجيع التقارير الوطنية األولية تقريباً 
ـ      وأبلغ أحد األطراف عن . (N2O) وأكسيد النيتروز   (CH4)يها بيانات عن االنبعاثات من امليثان       فـيها، تـرد ف

إال أن األطراف أفادت بأهنا تواجه صعوبات يف احلصول على        . االنـبعاثات من ثاين أكسيد الكربون دون سواها       
ونظراً لألمهية اليت تتسم هبا . ازاتبـيانات موثوقة بشأن األنشطة وعوامل االنبعاثات املناسبة فيما يتصل هبذه الغ         

هـذه االنـبعاثات يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة يف إطار حتديد اخليارات املتعلقة خبفض انبعاثات              
غازات الدفيئة والتخطيط املستقبلي ألنشطة التخفيف من اآلثار، يوصي فريق اخلرباء االستشاري بإنشاء نظم جلمع 

 .أو حتسني النظم القائمة/ متواصل تغطي بيانات األنشطة هذه أو صون والبيانات بشكل

وقد أبلغت أطراف عديدة يف بالغاهتا الوطنية األولية عن الترتيبات املؤسسية إلعداد قوائم جرد غازات                -١١
الثة أطراف وأشارت ث. الدفيئة، ولكن أطرافاً قليلة فقط أعربت عن احلاجة إىل تلقي الدعم ألجل تعزيز املؤسسات

وتؤكد هذه املسألة . إىل اسـتعانتها خبـرباء استشاريني، وأوضح أحد هذه األطراف أنه يعتمد استشاريني حمليني        
احلاجة إىل بناء القدرات الوطنية من خالل التدريب، على غرار حلقة التدريب العملي اإلقليمية اليت ينظمها فريق            

 .لدفيئةاخلرباء االستشاري بشأن قوائم جرد غازات ا

 تقييم الصعوبات يف استخدام املبادئ التوجيهية -٢

رغـم أنـه طُلب إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اتباع املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها مؤمتر                   -١٢
 يف  ٩٠(لدى إعداد بالغاهتا الوطنية األولية، فإن األغلبية        ) ٢-م أ /١٠املرفق باملقرر   (األطـراف يف دورته الثانية      

املبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ         أفادت يف بالغاهتا هذه بأهنا اعتمدت       ) املائـة 
، متبعة يف ذلك املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها         بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      ١٩٩٦الصـادرة عام    

ونظراً للفروق بني جداول اإلبالغ يف النهجني املتبعني، من         ). ٨-م أ /١٧قرر  املرفق بامل (املؤمتـر يف دورته الثامنة      
 الذي ينص على ٨-م أ/١٧وُيتوقع أن يفضي اعتماد املقرر . الصعب مقارنة البيانات املتعلقة باالنبعاثات وجتميعها

 .جداول جديدة لإلبالغ إىل تنسيق اإلبالغ عن قوائم جرد غازات الدفيئة

م البالغات الوطنية مجيع األنواع الستة لغازات الدفيئة والغازات السالئف، إال أن البالغات             وتناول معظ  -١٣
وقامت بضعة أطراف بإسقاطات عن     ). ١انظر الشكل   (الـيت ورد فيها تقييم كمي لغازات الفلور كانت قليلة           

ومع . وهو ما يشكل إجنازاً كبرياً    االنبعاثات املستقبلية، مستندة يف ذلك إىل مناهج وسيناريوهات إمنائية متعددة،           
ذلك، يفضَّل أن ُتدَرج اإلسقاطات املتعلقة باالنبعاثات يف الفرع املتعلق بتحليل خفض االنبعاثات، باعتبارها جزءاً 

 .أساسياً منه
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  منط اإلبالغ عن غازات الدفيئة والغازات األسالف-١الشكل 
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HFCs  =وروكربوناتاهليدروفل 

SO2  =ثنائي أكسيد الكربيت 
SF6  =سادس فلوريد الكربيت 

PFCs  =اهليدروكربونات املشبعة بالفلور 
MNVOC =املركبات العضوية املتطايرة غري امليثانية 

NOx  =أكسيد النيتروجني 
CO  =أكسيد الكربون 

N2O  =أكسيد ثنائي النيتروجني 
CH4  =امليثان 
CO2  =ونثاين أكسيد الكرب 

 القضايا التحليلية واملنهجية املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة -٣

أبلـغ طرفان فقط عن استخدام برجميات جرد غازات الدفيئة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ،                 -١٤
 مخسة أطراف بوضوح إىل وأشار. وهـي برجميات تيسر إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة واإلبالغ عنها          

توجيهات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ بشأن املمارسات السليمة وإدارة أوجه عدم اليقني يف استخدام 
املشار إليها فيما يلي بتوجيهات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ            (قوائـم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة     

، طوَّرت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ برجميات ٢٠٠٥ويف عام ). ليمةبشأن املمارسات الس
جديدة ملساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وهي برجميات 

وقد شجع فريق اخلرباء    . ٨-م أ /١٧ر  تشـتمل عـلى وظـائف مطـوَّرة تعاجل شروط اإلبالغ الواردة يف املقر             
 .االستشاري األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على استخدام هذه الربجميات قدر املستطاع

يئة
لدف
ز ا
غا

 

 عدد األطراف املبلغة
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وقـام معظم األطراف بتقييم انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املتأتية من قطاع الطاقة، وذلك باعتمادها                -١٥
حلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ولكن بعضها مل يبلغ عن التباين بني           النهجني املرجعي والقطاعي لفريق اخلرباء ا     

وملعاجلة هذه املشكلة يوصى بأن تقاَرن      .  يف املائة  ٣٥ يف املائة إىل     ٠,٢ويتراوح التباين املبلغ عنه من      . الـنهجني 
دة ومدى مالءمة البيانات ومن شأن هذا التحليل أن يبني جو. النتائج بعد حساب االنبعاثات باعتماد كال النهجني

 .وعوامل االنبعاثات املستخدمة

وقـام زهاء نصف األطراف املبِلغة بتحليل أنواع وقود الصهاريج الدويل، وميَّز بعض هذه األطراف بني             -١٦
وقد شكلت الصعوبات املصاَدفة يف  . االنـبعاثات املتأتـية من النقل البحري واالنبعاثات املتأتية من النقل اجلوي           

وقام حنو نصف األطراف    . صول على بيانات موثوقة بشأن األنشطة العائق الرئيسي بالنسبة لألطراف األخرى          احل
وقدم طرف بيانات كمية عن أوجه عدم التيقن يف مجيع القطاعات املبلغ عنها، يف . املبِلغة بتحليل أوجه عدم التيقن

لتيقن من ناحية اجلودة، كما تطرقت نسبة أخرى من          يف املائة من البالغات أوجه عدم ا       ٢٢حني تناول ما نسبته     
 ).٢انظر الشكل ( يف املائة إىل هذه املسألة من ناحية الكم والكيف حبسب القطاع ٢٢البالغات قدرها 

وقـد قام واحد وثالثون طرفاً بتقييم االنبعاثات التراكمية لغازات الدفيئة، مستخدمة يف ذلك إمكانات                -١٧
قد شكك أحد األطراف يف مدى استصواب االستناد إىل مفهوم إمكانات االحترار العاملي يف              و. االحترار العاملي 

ومن دون املساس باألمهية القانونية أو العلمية إلمكانات االحترار العاملي، جتدر           . تقيـيم انبعاثات غازات الدفيئة    
احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ذات الصلة       اإلشارة إىل أن التجميع مطلوب وفقاً إلرشادات املمارسات اجليدة للفريق           

 .بتحليل الفئات الرئيسية وبتقييم أوجه عدم التيقن؛ وهذا من شأنه أن يساهم يف حتسني قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

 عدد األطراف اليت تضطلع بعمليات تقييم أوجه عدم التيقن يف         -٢الشكل  
  الدفيئةإطار قوائم اجلرد الوطنية لغازات

Qualitative (22%)

Quantitative (2%)

None (54%)

Both qualitative and 
quantitive (22%)

 

  حتليل خفض غازات الدفيئة-باء 

 تقييم املشكالت واملعوقات التقنية املصاَدفة يف حتليل خفض غازات الدفيئة -١

 عدد األطراف اليت أبلغت عما اختذت من تدابري أو حددت من خيارات بشأن خفض               ٣يـبني الشكل     -١٨
وقد الحظ فريق اخلرباء االستشاري أن معظم       . الطاقة والزراعة والنفايات واحلراجة   غـازات الدفيئة يف قطاعات      

 ) يف املائة٢(تقييم كمي 

 ) يف املائة٢٢(تقييم نوعي 

تقييم نوعي وكمي
 ) يف املائة٢٢(

 ) يف املائة٥٤(ال شيء 
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وقد اكتفى بعض األطراف يف إطار هذا التحليل        . األطراف مل تضطلع بتقييم شامل لتدابري خفض غازات الدفيئة        
دية املترتبة على خيارات ومل تبلغ األطراف عن إدراج اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصا. بتحديد خيارات اخلفض

 .اخلفض، كما افتقرت البالغات إىل حتليل هذه اآلثار حسب خمتلف قطاعات االقتصاد

  عدد األطراف اليت تضطلع بتحليل قطاعي خلفض غازات الدفيئة-٣الشكل 
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دروسة اليت ورد فيها حتديد لتدابري أو خيارات        يف قطاع الطاقة، بلغت نسبة البالغات الوطنية األولية امل         -١٩
 يف املائة، مث القطاع ٧١ يف املائة، يلي ذلك قطاع النقل بنسبة        ٨٠خفض غازات الدفيئة املتعلقة بالقطاع السكين       

  يف املائة من   ٧وَتضَّمن ما نسبته    .  يف املائة  ٣٧ يف املائة، والقطاعات الفرعية التجارية بنسبة        ٦١الصناعي بنسبة   
. هذه البالغات معلومات عامة عن التدابري املمكنة الرامية إىل خفض غازات الدفيئة، دون حتديد القطاعات الفرعية

 بالغاً وطنياً أولياً بيانات عن تدابري خفض غازات الدفيئة يف جمال الطاقات املتجددة، يف ٤١ من أصل ٣٦وتضمن 
 . غري األحفوري األخرى، مثل الطاقة النوويةحني وردت يف مخسة بالغات بيانات عن مصادر الوقود

 طرفاً  ٢٣: وأُبلـغ يف حاالت عديدة عن تقديرات االنبعاثات املستقبلية، مبا فيها اإلسقاطات األساسية             -٢٠
.  أطراف بالنسبة إىل الزراعة والنفايات ٦ طرفاً بالنسبة إىل قطاع احلراجة و      ١٦بالنسـبة إىل قطـاع الطاقـة، و       

وأعربت أطراف  . ترات اليت تنطبق عليها اإلسقاطات والقطاعات اليت تغطيها هذه اإلسقاطات         وتنوعت أيضاً الف  
عـن احلاجة إىل دراسات متعمقة أكثر إلجراء حتاليل أكثر مشوالً وتفصيالً للفوائد والتكاليف بغية تقييم جدوى                 

 .ين الفوائدهذه اخليارات، وتقدير الفوائد، وحتديد الكيانات اليت ستتحمل التكاليف أو جت

وقد الحظ فريق اخلرباء االستشاري، لدى استعراضه للمعلومات بشأن اخليارات املتعلقة خبفض غازات              -٢١
الدفيئة، أن عمليات بناء القدرات اليت ُشرع فيها من خالل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف قد شكلت وال تزال 

تحليلية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول مبا يشمل حتليل          تشـكل عامالً هاماً يف استحداث وتعزيز القدرة ال        
وجاء يف العديد من البالغات الوطنية أن التفاصيل اليت تتطلبها التحاليل وعدم توفر القدرة . خفض غازات الدفيئة

 .على إجراء هذه التحاليل تشكل عموماً عائقاً هاماً

ذ بعض التدابري املبلغ عنها الرامية إىل خفض غازات الدفيئة         وأشار بعض األطراف إىل أهنا شرعت يف تنفي        -٢٢
إال أنه جيب التغلب . وأنه بإمكاهنا تنفيذ خطط أو مشاريع أخرى لتخفيض االنبعاثات يف حالة توفر املوارد الالزمة

القطاع
زراعةال الطاقةاحلراجة النفايات

اف
طر
 األ
دد
ع
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قبل والتخطيط  عـلى املعوقات املشار إليها يف البالغات الوطنية واملتعلقة بالتمويل واملنهجيات والتكنولوجيا والت            
كما أشار بعض األطراف إىل معوقات سياسية وحواجز . واإلطار التشريعي واإلطار املؤسسي واحلوافز االقتصادية

 .أخرى، مثل عدم توفر املنهجيات بلغات أخرى غري اإلنكليزية

ترتبة على اخليارات وضّمنت أطراف عدة بالغاهتا الوطنية تقييماً لآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية امل -٢٣
 أطراف عن املزايا    ١٠وأبلغ  . املـتعلقة خبفـض غـازات الدفيئة، رغم أن املبادئ التوجيهية ال تنص على ذلك              

وميكن االستناد إىل الظروف الوطنية ألي طرف يف حتديد       . االجتماعية عموماً دون حتديد النهج واملنهج املعتمَدين      
كن تنفيذها لتعزيز التنمية املستدامة وحتقيق املزايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية، اخليارات والتدابري املناسبة اليت مي

وقد لوحظ وجود معوقات كبرية تتعلق بتوفر البيانات        . ووضـع األولويـات بشـأن هـذه اخليارات والتدابري         
حلراجة وتغري استخدام   وال تـزال هناك ثغرات يف البيانات املتعلقة باألنشطة يف قطاع الطاقة، وا            . واملعلومـات 

األراضـي، ويف احملاصـيل املـزروعة حسب كل منطقة، ويف أساليب زراعة احملاصيل، ويف عدد املواشي ووزن                  
وأبلغ معظم األطراف عن افتقارها إىل القدرة املؤسسية        . احلـيوانات، ويف تركيـب النفايات والكميات املنتجة       

 .ض حتليل خفض غازات الدفيئةالكافية يف جمال مجع البيانات وإدارهتا ألغرا

 تقييم استخدام املبادئ التوجيهية ألغراض حتليل خفض انبعاثات غازات الدفيئة -٢

توجيهاً مفصالً بشأن   ) ٢-م أ /١٠املقرر  (مل تتضمن املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية األولية          -٢٤
 ال  ٨- أ م/١٧ورغم أن املبادئ التوجيهية الواردة يف املقرر        . ةاإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بتحليل خفض غازات الدفيئ       

. تتسـم بطابع إلزامي، فقد استند بعض األطراف إىل هذه املبادئ لتقييم اخليارات املتعلقة خبفض غازات الدفيئة                
 حتتوي  ورغم أن استخدام املبادئ التوجيهية اجلديدة قد ساعد األطراف يف حتسني كيفية اإلبالغ عن براجمها اليت               

تدابـري ترمي إىل التخفيف من آثار تغري املناخ، ال تزال هناك ثغرات يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد التقارير        
وميكن لألطراف، قبل الشروع يف حتليل خفض غازات . عن تدابري خفض غازات الدفيئة، كتحديد اجلداول الزمنية

ة، من خالل تدريب املوظفني على املناهج املناسبة اليت سيقع استخدامها الدفيـئة، أن تنظر يف تعزيز قدراهتا التقني       
واليت قد ترغب األطراف يف أن حتصل بشأهنا على تدريب خاص يقوم على أساسها يقدمه برنامج دعم البالغات                  

 .الوطنية والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف

دفيئة كنقطة انطالق لتحديد اخليارات املتعلقة خبفض       وقـد اسـُتخِدمت قوائم اجلرد الوطنية لغازات ال         -٢٥
وتبني من خالل النظر يف     . غازات الدفيئة، وهكذا مت التقييم حسب اجملاالت اليت تشهد أعلى نسبة من االنبعاثات            

الـبالغات الوطنـية أن مجـيع األطراف قامت بتحليل خفض غازات الدفيئة لتحقيق اهلدف املنصوص عليه يف                  
الحـظ فريق اخلرباء االستشاري أن معظم األطراف مل تقم بتقييم شامل ملا اختذته من تدابري خلفض      و. االتفاقـية 

وقد يعزى االختالف يف التحليل إىل عدم وجود إطار مشترك يستند إىل مبادئ توجيهية مفصلة               . غازات الدفيئة 
 . كما ينبغي لإلبالغ عن حتليل خفض غازات الدفيئة

غ عن الربامج اليت حتتوي تدابري خلفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز عمليات      واخـتلف مستوى اإلبال    -٢٦
وعرض بعض . إزالـتها بواسـطة املصارف اختالفاً كبرياً بني األطراف، وذلك من حتليل بسيط إىل حتليل مفصل      

مات اقتصرت  األطراف خيارات تتعلق بعمليات ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة، يف حني قدم البعض اآلخر معلو             
ووردت يف التقارير األكثر تفصيالً معلومات بشأن . على التدابري املمكنة اليت قد تفضي إىل خفض هذه االنبعاثات

وقطع بعض األطراف أشواطاً . املنهجيات والسيناريوهات املستخدمة لتوقع االنبعاثات وتقدير آثار التدابري املمكنة
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ميكن تنفيذها لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة أخرى يف عمليات التقييم وعرض مشاريع 
 .املصارف، كما قام حبساب تكاليف تنفيذ هذه املشاريع

 القضايا التحليلية واملنهجية املتعلقة بتحليل خفض غازات الدفيئة -٣

فقد استعمل مخسة   . اتاختلفـت املنهجيات املتبعة إلجراء عمليات التقييم باختالف األطراف والقطاع          -٢٧
ومل تبلغ أغلبية األطراف عن . عشر طرفاً مناذج يف قطاع الطاقة بينما استعمل مثانية أطراف مناذج يف قطاع احلراجة

وقد . املـنهج املستخدم يف قطاعي الزراعة والنفايات، واكتفت بالقول إهنا اعتمدت آراء اخلرباء يف بعض حاالت  
مناذج لتوقع االنبعاثات املستقبلية يف أغلب األحيان على مناذج كنظام ختطيط           اعتمدت األطراف اليت استخدمت     
 ومنوذج االقتصاد الكلي    (ENPEP)، وبرنامج تقييم الطاقة والكهرباء      )LEAP(بدائـل الطاقـة الطويـل األمد        

وذج وتشمل النماذج األخرى اليت ورد ذكرها يف البالغات من  .  يف قطاع الطاقة   (MARKAL)لتخصيص األسواق   
، (COMAP)، ومنوذج عملية تقييم التخفيف الشاملة (GACMO)حساب تكاليف خفض انبعاثات غازات الدفيئة 

، ومنوذج برجميات تقدير الطلب على الطاقة   (EFOM-ENV) البيئة   -ومنـوذج االسـتخدام األمثل لتدفق الطاقة        
(MEDEE-S)          ومنهجـية فييـنا لتخطـيط النظم اآللية ،(WASP)  ياه  ، وتثمني امل(VADRAGUA) و ،Carbon 

Pasture Agriculture Total Harvesting (COPATH)و OPTIMو MADE . وتشمل املناهج البديلة املبلغ عنها
وهناك حاجة إىل حتديد مناهج موثوقة أكثر لقطاعات أخرى غري الطاقة،           . التحالـيل اإلحصـائية وآراء اخلرباء     

ومن شأن هذا أن يسمح بإجراء حتاليل أوسع        . اهتا الوطنية الثانية  وإتاحـتها لألطراف كي تستعملها إلعداد بالغ      
 .وباملقارنة بني املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية

كمـا اخـتلف حتلـيل كلفة اخليارات املتعلقة خبفض غازات الدفيئة، حيثما تطرقت البالغات إىل هذا                  -٢٨
 للفوائد والتكاليف املتعلقة خبيارات خفض غازات       وقد قدم بعض األطراف حتليالً    . اجلانـب، من طرف إىل آخر     

، ومنوذج حساب تكاليف خفض غازات      )LEAP(الدفيئة باالعتماد على نظام ختطيط بدائل الطاقة الطويل األمد          
، أو باستخدام النموذج القائم على اللوحات       (COMAP) وعملية تقييم التخفيف الشاملة      (GACMO)الدفيـئة   

وقد أشار كثري من األطراف إىل الصعوبات اليت يصادفها يف استخدام       . اد إىل آراء اخلرباء فقط    اجلدولية أو باالستن  
 .النماذج بسبب حمدودية القدرة املؤسسية وقواعد البيانات املناسبة

  عمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه-جيم 

يف إطار عمليات تقييم املشاكل واملعوقات التقنية املصادفة  -١
 تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه

واجه بعض األطراف غري املدرجة يف املرفق األول عدداً من املعوقات يف إعداد الدراسات التقنية اخلاصة                 -٢٩
رياً من  بالقطاعـات سـريعة الـتأثر وعمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وذلك ألن كث                 

ونتيجة لذلك واجه . املنهجيات، وال سيما مناذج احملاكاة والوثائق الداعمة هلا، كانت متوفرة باللغة اإلنكليزية فقط
 .بعض اخلرباء صعوبات كربى يف استخدام وتطبيق هذه املناهج والنماذج

يات احلكومية أولوية وال يزال بعض األطراف يشدد على مسألة إعطاء واضعي السياسات يف أعلى املستو -٣٠
متدنـية للقضـايا املـتعلقة مبدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، بينما تفيد أطراف أخرى بأن أصحاب                   
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وأبلغ معظم األطراف أنه مل يكن قادراً على . املصلحة يسلمون بأن قضية التكيف مع تغري املناخ تتسم بأولوية عليا
 التأثر بتغري املناخ يف مجيع القطاعات، وذلك بسبب عدم توفر املوارد املالية بالقدر إجناز عمليات تقييم مدى قابلية

واقترح بعض األطراف وضع برامج     . الكـايف وبسـبب االفتقار إىل القدرة والبيانات، وال سيما لتطبيق النماذج           
 . ووضع استراتيجيات للتكيف معهشاملة متول من خالل مرفق البيئة العاملية لتقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ

 تقييم استخدام املبادئ التوجيهية -٢

تضـمن مجـيع البالغات الوطنية املقدمة من األطراف بيانات عن مدى قابلية تأثر األطراف بتغري املناخ           -٣١
كل واختلفت عمليات التقييم من حيث املستوى والنطاق، وذلك باختالف القدرات املتوفرة لدى . والتكيف معه

وقد قام بعض األطراف بتقييم كمي مفصل لكل من مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف عدد                  . طرف
واختلفت جودة التقييم من    . حمـدود من القطاعات الفرعية، يف حني اكتفى معظم األطراف بإجراء تقييم نوعي            

 والبيانات واملوارد املتاحة لكل قطـاع إىل آخـر لدى نفس الطرف ومن طرف إىل آخر وذلك حسب القدرات             
والقطاعات اليت مشلتها عمليات التقييم هي املوارد املائية، والزراعة، واملناطق الساحلية والنظم اإليكولوجية . طرف

الـبحرية، ومصائد األمساك، والصحة البشرية، والسياحة واألحياء الربية، واملراعي، واهلياكل األساسية، والنظم             
وفسر بعض األطراف النتائج اليت متخض عنها التحليل باعتماد التحليل          . األرضية والتنوع البيولوجي  اإليكولوجية  

 . املندمج، أي يف مستوى احلوض أو املناطق الساحلية على سبيل املثال

ف غري  وتبّين دراسة املعلومات املتعلقة بتقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه أن مجيع األطرا               -٣٢
وأبلغت أطراف عدة أهنا بدأت بالفعل تعاين من آثار تغري املناخ . املدرجة يف املرفق األول سريعة التأثر بتغري املناخ

وذلـك من خالل تزايد تواتر الفيضانات، وحاالت اجلفاف، واختراق املياه املاحلة، والتصحر، وتزايد حدة هذه                
ف مع تغري املناخ يشكل قضية رئيسية، وأدرج يف بالغاته الوطنية           وأشار معظم األطراف إىل أن التكي     . الظواهـر 

ولدى تناول أنواع تدابري التكيف، قدم بعض األطراف معلومات تفصيلية تتعلق           . قائمة خبيارات التكيف املمكنة   
. يل، والري على سبيل املثال ببناء اخلنادق، وختزين املياه، وزيادة تصريف املياه، وإصالح القنوات، وتنويع احملاص             

وقدم قليل من األطراف ال أكثر تقريراً شامالً عن تدابري التكيف، يف حني مل يقم معظم األطراف بتقييم خيارات                   
 . التكيف وتصنيف أولوياهتا وحساب تكاليفها

 القضايا التحليلية واملنهجية -٣

ق بعض األطراف اإلطار املتكون فقد طب. مل حيدد معظم األطراف بوضوح املناهج والُنُهج اليت استخدمتها -٣٣
أو دليل /و )٣(من سبع مراحل اخلاص بتقييم آثار تغري املناخ الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ       

، يف حني أبلغت أطراف أخرى عن استخدامها ملناهج إحصائية وتارخيية ومصغرة            )٤(بـرنامج األمم املتحدة للبيئة    
والحظ فريق اخلرباء االستشاري أن األطراف أبلغت عموماً عن         . مادها آلراء اخلرباء  ووطنـية فضـالً عـن اعت      

                                                      

 .١٩٩٥تغري املناخ، : التقرير التقييمي الثاين للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ )٣(
 .١٩٩٨دليل بشأن مناهج تقييم آثار تغري املناخ واستراتيجيات التكيف معه،  )٤(
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. صـعوبات تتعلق بافتقارها إىل البيانات املطلوبة كمدخالت تساعد يف استخدام املناهج وإجراء عمليات التقييم              
السيناريوهات أو استخدام /اخلربة الوطنية لوضع و/كما أبلغت األطراف عن صعوبات تتعلق بافتقارها إىل القدرات

وأبلغ بعض األطراف أيضاً عن عدم .  االقتصادية، فضالً عن نقص املوارد املالية الالزمة للقيام بأنشطة التقييم         -االجتماعية  
اليت حددهتا  ) ١٩٩٠-١٩٦١(اكـتمال سلسلة البيانات، مشرية إىل أهنا غري قادرة على استخدام فترة التحليل العادية               

 . املية لألرصاد اجلويةاملنظمة الع

وفّضلت أطراف عديدة استخدام مناذج الدوران العام لوضع سيناريوهات تغّير املناخ بغية استخدامها يف               -٣٤
وواجه بعض األطراف صعوبات يف اختيار واختبار منوذج للدوران         . عمليات تقييم آثار تغري املناخ والتكيف معه      

تبانة مناذج الدوران العام تشكل عائقاً رئيسياً أمام عديد األطراف، وال سيما     وظلت اس . العـام يناسـب ظروفها الوطنية     
 يفي بالغرض  الMAGICC/SCENGENكما أفادت األطراف عموماً بأن استخدام نظام . الدول اجلزرية الصغرية النامية 

د هذه املعلومات يف وضع     وميكن أن تساع  . وذلك ألن مناهج التصغري والنتائج اليت يتيحها هذا النظام غري مالئمة          
 .برامج مستقبلية لبناء القدرات

وركـز معظـم األطراف على سرعة تأثرها يف قطاعي الزراعة واملوارد املائية، وذلك ملا يتسم به هذان                   -٣٥
القطاعان من أمهية بالغة يف تلبية احتياجات السكان األساسية، وال سيما يف احلاالت اليت يعتمد فيها السكان على 

وقام بعض األطراف بتحليل آثار تغري املناخ على احملاصيل الزراعية باستخدام نظام دعم اختاذ              . اعـة الكفاف  زر
القرارات من أجل نقل التكنولوجيا الزراعية، وهي جمموعة برامج حاسوبية تدمج مناذج منو احملاصيل مع البيانات                

وطنية يف حاالت عديدة لتقييم سرعة تأثر املوارد املائية         واسُتخدمت النماذج ال  . املـتعلقة باألحوال اجلوية والتربة    
 .وبعض القطاعات األخرى

  معلومات أخرى تتعلق بتنفيذ االتفاقية-دال 

 البحث واملراقبة املنهجية -١

فقد . أبلغـت مجيع األطراف عن األنشطة املتعلقة بالبحث واملراقبة املنهجية، ولكن تباين مدى اإلبالغ              -٣٦
طـراف فصالً هلذه املسألة، واحنصر تبليغ البعض اآلخر يف قسم من فصل، وقدم آخرون               خصصـت بعـض األ    

ويف معظم احلاالت، قدمت األطراف معلومات عن حالة الربامج الوطنية . معلومات قليلة ومتفرقة يف البالغ الوطين
وُتشجَّع .  والغالف اجلوي  يةاألوقيانوغرافوعـن األنشـطة املتعلقة بالبحث واملراقبة يف جماالت األرصاد اجلوية و           

 . األطراف على التبليغ بصورة أكثر منهجية ومشوالً، حسب االقتضاء، عن نظم املراقبة والبحث

وأبلغـت غالبـية األطـراف عن مستوى مشاركتها يف البحث العاملي ونظم املراقبة املنهجية، وقّدمت                 -٣٧
 بعض األطراف معلومات قّيمة عن برامج البحث القائمة         وقدمت. تقديرات الحتياجاهتا وأولوياهتا يف هذا اجملال     

املتصـلة خبفض غازات الدفيئة، والتكُيف مع تأثريات تغري املناخ ووضع بيانات عن عوامل االنبعاثات واألنشطة                
وعلى الرغم من تباين جودة ونطاق التبليغ بني األطراف، فقد كانت املعلومات املقدمة مالئمة بشكل . املتصلة هبا

 . ام من أجل تقييم الصعوبات والقيود التقنية اليت تواجهها األطرافع
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وأشـارت بعض األطراف إىل أن املشاركة يف شبكات املراقبة العاملية، مثل النظام العاملي لرصد املناخ،                 -٣٨
لدان األخرى والنظام العاملي لرصد األرض، والنظام العاملي لرصد احمليطات، قد حّسنت قدرهتا على التعاون مع الب

 . النامية واملتقدمة ومع منظمات البحث األخرى الوطنية والدولية

وأبلغت مجيع األطراف تقريباً عن احلاجة إىل مساعدة من أجل االضطالع بأنشطة البحث املتعلقة بتغري                -٣٩
ذج عالية الدقة يف املناخ وتنفيذها وفق األولويات الوطنية، ولدعم قدرهتا على وضع وتقاسم السيناريوهات والنما       

 النظر  فريق اخلرباء االستشاري  ويود  . جمال تغري املناخ، ولدعم التعاون والروابط على املستويني اإلقليمي والدويل         
بصـورة أوىف يف الكيفـية اليت ميكن أن يسهم هبا يف عمل االتفاقية يف جمال البحث واملراقبة املنهجية، وال سيما                     

 .دة واتساق التبليغمساعدة األطراف على حتسني جو

 اليت ُدرست ال تزال تربز حمدودية ٤١والحظ فريق اخلرباء االستشاري أن جل البالغات الوطنية األولية ال   -٤٠
القـدرة عـلى االضـطالع بأنشطة البحث واملراقبة املنهجية، من قبيل الوصول إىل البيانات املتعلقة بتغري املناخ         

).  للغاية والتنبؤات املناخيةلظواهر اجلوية الشديدةتأثري، والكشف واإلنذار املبكر بامثل تقييم ال(وحتليلها وإدارهتا 
وهنالك القليل من . وذُكر أن ذلك ُيعزى إىل نقص املوارد املالية والقدرات البشرية، فضالً عن الدعم التقين احملدود

 . األطراف اليت أبلغت عن برامج البحث اجلارية املتعلقة بتغري املناخ

وحىت األطراف اليت خصصت فصالً هلذه      . وقدمـت غالبـية األطراف القليل من املعلومات عن البحث          -٤١
أو /املسألة قدمت معلومات كانت يف أغلب األحيان غري واضحة مبا يكفي لتقييم أهداف وأداء الربامج احلالية و                

حصول على بيانات أفضل عن عوامل      لل: وشدد العديد من األطراف بصورة خاصة على أمهية البحث        . املستقبلية
 والنفايات؛ ولوضع خيارات    احلراجةقطاعي  وتغيري استخدام األراضي و   االنـبعاثات بالنسبة الستخدام األراضي      

فعالـة من حيث التكلفة خلفض غازات الدفيئة؛ وإلجراء تقييم موثوق لقابلية التأثر ووضع خيارات التكُيف يف                 
 . الصحةجماالت الزراعة وموارد املاء و

وأبلغت مجيع األطراف عن الثغرات والقيود اليت تواجهها على املستوى الوطين يف إجراء البحث واملراقبة                -٤٢
ويف هذا الصدد، هنالك العديد من اجلوانب       . املنهجـية عـلى النحو املالئم بالنسبة للمسائل املتعلقة بتغري املناخ          

ائمة آخذة يف التدهور وأن أحد القيود الرئيسية هو ِقَدم          وذكـرت األطراف أن جودة الشبكات الق      . املشـتركة 
كمـا الحظت األطراف أن شبكات الرصد الوطنية واإلقليمية يف جماالت األرصاد اجلوية، والغالف              . األجهـزة 

اجلـوي، واجملـاالت اهليدرولوجية والزراعية حباجة إىل إعادة تأهيل وتعزيز وتوسيع بغية حتسني جودة البيانات                
وأبلغت بعض األطراف عن أهنا استخدمت أمواالً إضافية من أجل تقييم االحتياجات التكنولوجية لبحث . اومشوهل

كما أشار العديد . ٢٠٠٠-١٩٦٠أساليب سد ثغرات البيانات يف السلسلة الزمنية لبيانات األرصاد اجلوية للفترة 
 .  الوصول إىل البيانات اهلامة ومعاجلتها وتصنيفهامن األطراف إىل ِقَدم نظم إدارة البيانات، مما يقّوض القدرة على

وتبّين دراسة البالغات الوطنية األولية عدم وجود ترتيبات مؤسسية تقريباً من أجل إجراء البحوث، وأن               -٤٣
 .إدارات األرصاد اجلوية الوطنية تتوىل عادة مسؤولية املراقبة املنهجية
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 التعليم والتدريب والتوعية العامة -٢

 يف تعزيز تنفيذ االتفاقية وشددت على التعليم والتدريب والتوعية العامةوصـفت مجـيع األطراف أمهية        -٤٤
. احلاجة إىل وضع برامج وطنية للتعليم والتدريب والتوعية العامة يف جمال تغري املناخ وحتسينها، حسب االقتضاء               

 يف نظامي التعليم الرمسي وغري الرمسي، ويالحـظ العديد من األطراف أن اجلهات املستهدفة، من طالب ومعلمني    
وعامـة اجلمهور، وواضعي السياسات، واملنظمات غري احلكومية واجملتمعية، ووسائط اإلعالم، وقطاع الصناعة،             

 . واملؤسسات األكادميية والبحثية، ُتعد أساسية لكفالة هنج كلي لبناء الوعي باملسائل املتعلقة بتغري املناخ

بية األطراف فصالً كامالً للتعليم والتدريب والتوعية العامة، بينما تناولتها أطراف           لقـد خصصـت غال     -٤٥
. وتباين نطاق وجودة التبليغ تبايناً كبرياً فيما بني األطراف       . أخـرى كأجزاء من أقسام أخرى من البالغ الوطين        

 . ارية واملخطط هلاوعند دراسة البالغات الوطنية مل يتسن التمييز بوضوح بني األنشطة والربامج اجل

وقدمـت غالبية األطراف معلومات عن مسائل بيئية عامة مت دجمها يف برامج التعليم الرمسية على خمتلف                  -٤٦
وذُكر يف القليل من احلاالت أن املسائل املتعلقة بتغري املناخ تتم تغطيتها يف مناهج التعليم العايل، بينما       . املستويات

واعترفت األطراف بضرورة إدخال    .  سيئة على مستويي التعليم االبتدائي والثانوي      ذُكـر أن تغطيتها تتم بصورة     
 . تغري املناخ يف املناهج الدراسية على مجيع مستويات نظام التعليم

وعمومـاً، الحظـت األطراف احلاجة إىل تدريب خرباء وطنيني يف جماالت قوائم اجلرد الوطنية لغازات             -٤٧
كما أبرزت األطراف ضرورة مواصلة برامج      . وحتليل أنشطة ختفيف اآلثار   وقابلية التأثري،   الدفيئة، وتقييم التكُيف    

. التدريـب إلدامـة القـدرة الكافية لتحسني التبليغ يف املستقبل ولالضطالع بفعالية بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية           
اريني احملليني من أجل إدماج املسائل      وأبرزت غالبية األطراف احلاجة إىل تدريب العلماء واملوظفني التقنيني واإلد         

 .املتعلقة بتغري املناخ يف احلياة اليومية

واعترفت األطراف باألمهية اجلوهرية للتوعية العامة يف جمال تغري املناخ والحظت أن مستوى الوعي احلايل  -٤٨
جملتمعات احمللية يف جمال محالت واعُتِرف جبدوى مشاركة وتعاون املنظمات غري احلكومية وا. ال يزال متدنياً للغاية

وذكـر العديد من األطراف أن عملية إعداد البالغات الوطنية األولية أسهمت بشكل إجيايب يف إذكاء        . التوعـية 
وأبلغ معظم األطراف . الوعي يف أوساط اجلهات صاحبة املصلحة، وأن هنالك حاجة إىل تعزيز وإدامة هذه العملية

وتكمن املشكلة األكثر ظهوراً يف     .  الفعال لربامج التعليم والتدريب والتوعية العامة      عن وجود قيود تعوق التنفيذ    
 . نقص املواد املالئمة، وباللغة املطلوبة يف بعض األحيان، وحمدودية املوارد املالية والتقنية والبشرية

، وواضعي السياسات، يف    وبالنسـبة لغالبية األطراف، ال يزال نقص املوظفني العلميني والتقنيني املدربني           -٤٩
ومع ذلك، قلما وردت معلومات متعمقة عن . جمال تغري املناخ هو إحدى العقبات أمام تنفيذ االتفاقية بشكل فعال

وينظر إىل إدماج تغري املناخ يف اخلطط       . اإلجـراءات الفعلـية املتخذة واملتطلبات املستقبلية للتصدي هلذه العقبة         
 . رية لتحقيق هدف االتفاقيةاإلمنائية على أنه خطوة جوه
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 نقل التكنولوجيا -٣

. قدمت بعض األطراف معلومات عن األنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والوصول إليها             -٥٠
وتعكف بعض  . كمـا تناولـت بيـئة التمكني، فضالً عن املعلومات املتعلقة باالحتياجات والقيود التكنولوجية             

 على تقييم احتياجاهتا التكنولوجية يف إطار األنشطة اإلضافية بدعم جة يف املرفق األول باالتفاقيةاألطراف غري املدر
وينبغي أن يكون هذا    . برنامج األمم املتحدة للبيئة   مـن مرفق البيئة العاملية، أو برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أو            

اف غري املدرجة يف املرفق األول بغية إدراج هذه         العمـل مكمـالً للجهود اليت ُبذلت حىت اآلن من جانب األطر           
 . املسألة يف بالغاهتا الوطنية

وكان التبليغ عن نقل التكنولوجيا يتم بصورة متفرقة، واتسمت املعلومات عموماً بأهنا حمدودة من حيث          -٥١
 األطراف والقيود جودهتا ومشوهلا، الشيء الذي جيعل من العسري استخالص أي استنتاجات صاحلة بشأن احتياجات

وعلى الرغم من أن بعض األطراف قد حددت أولويات احتياجاهتا التكنولوجية، مل يتضح جبالء ما            . اليت تواجهها 
كما احنصرت املعلومات يف برامج وآليات وطنية ودولية ميكن أن . هي األدوات اليت اسُتخدمت إلجراء هذا التقييم

ومع أخذ ذلك يف االعتبار، من املهم مالحظة أن نقص املعلومات           . وجياتكون هي اليت يّسرت عملية نقل التكنول      
 مل توفر توجيهات كافية عن اإلعداد إلدخال        ٢-م أ /١٠قد يعكس حقيقة أن املبادئ التوجيهية الواردة يف املقرر          

 . اجلوانب املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف البالغات الوطنية األولية

 الشبكي والترتيبات املؤسسيةتقاسم املعلومات والربط  -٤

 أن تطوير نظم املعلومات جزء هام بالنسبة إلعداد قوائم اجلرد الوطنية            فريق اخلرباء االستشاري  الحـظ    -٥٢
كما اعترف الفريق بأن الربط . وحتليل أنشطة ختفيف اآلثارلغـازات الدفيـئة، وتقيـيم التكُيف وقابلية التأثري،     

وذكر العديد  .  إىل آخر املعلومات، ويعزز تبادل اخلربات املتعلقة هبذه املسائل         الشبكي يساعد على إتاحة الوصول    
من األطراف أن تبادل املعلومات والربط الشبكي ميكن حتسينه بشكل أكرب من خالل توفري موارد بشرية ومالية                 

 .مالئمة، واملزيد من البيانات واملعلومات

ة للمعلومات البيئية لتيسري إعداد البالغات الوطنية، وال        كمـا الحظت األطراف أمهية إنشاء نظم وطني        -٥٣
وشددت األطراف على أمهية    . جلرد غازات الدفيئة  عالية اجلودة   وطنية  سيما للقيام بصورة منتظمة بإعداد قوائم       

القيود ورأى العديد من األطراف أن أحد      . دمج االعتبارات املتعلقة بتغري املناخ يف عمليات ختطيط التنمية الوطنية         
الرئيسية يتمثل يف االفتقار إىل الترتيبات املؤسسية املالئمة وعدم وضوح أدوار ومسؤوليات اخلرباء واملؤسسات يف     
إجراء الدراسات التقنية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية؛ وقد أثّر ذلك على العديد من األنشطة اهلامة مثل مجع                 

 . شبكي فيما بني البلدان أو األقاليم وموظفي املشاريعالبيانات، وتبادل املعلومات والربط ال

وأبلغـت بعض األطراف عن أن أنشطتها يقيدها االفتقار إىل التنسيق الفعال بني خمتلف الوزارات املعنية               -٥٤
ت أما اللجان الوطنية املعنية بتغري املناخ املسؤولة عن إعداد البالغا         . والوعي احملدود يف أوساط واضعي السياسات     

الوطنـية يف العديـد مـن البلدان فلم تكن نشطة أو عاملة، كما أن العديد منها مل ُيمنح الصالحيات القانونية                     
. واملؤسسية الضرورية لكي تؤدي عملها بفعالية، وبالتايل مل جتد التشجيع الالزم للقيام بواجباهتا يف الوقت املناسب
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حلد األدىن من املشاركة النشطة يف إعداد ورصد الدراسات التقنية كما كانت تفتقر إىل القدرة البشرية اليت تكفل ا
وبالنسبة لبعض األطراف،   . بغـية استعراض نتائج املشاريع واملوافقة عليها وبدء اختاذ إجراءات ملموسة للمتابعة           

ر قيادات  أو تغيُ /تأخـر تنفيذ املشاريع بسبب ارتفاع معدل تبدل املوظفني التقنيني، وعدم االستقرار السياسي و             
 .املشاريع داخل املؤسسات املسؤولة عن إعداد البالغ الوطين

 ال تعطي توجيهات حمددة عن تقدمي املعلومات        ٢-م أ /١٠واملـبادئ التوجيهية الواردة يف مرفق املقرر         -٥٥
ومع ذلك، الحظت األطراف أن بعض أنشطة الربط الشبكي كانت تتم على املستوى الوطين              . والـربط الشبكي  

ون اإلقليمي واإلقليمي، وأشارت إىل أن تعزيز ودعم مبادرات الربط الشبكي اإلقليمية ُتعد هامة لتيسري تبادل                ود
كما أوضحت أن الربط الشبكي فيما بني املنظمات غري احلكومية يسهم يف   . املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات   

ِبر تعزيز التعاون جوهرياً فيما بني      . ات الوطنية تـبادل ونشر املعلومات اليت تساعد على حتسني جودة البالغ          واعُت
 . املراكز املتمّيزة يف البلدان املتجاورة

وأبلغـت األطراف عن احلاجة إىل تعزيز الوصول إىل املعلومات، واخلربات ذات الصلة يف مجيع اجملاالت                 -٥٦
ت األطراف عدم اتساق البيانات والحظ. للمسـاعدة عـلى التصدي للمشاكل املتصلة بإعداد البالغات الوطنية    

واملعلومـات املقدمـة من خمتلف املنظمات اإلقليمية والدولية من أجل إعداد خمتلف مكونات البالغات الوطنية،           
 . وطالبت باختاذ تدابري للتصدي هلذه املشكلة

البيانات ووجـد بعض األطراف أن ضعف الترتيبات املؤسسية ونقص املوارد البشرية وإمكانيات جتميع               -٥٧
أو مراكز حبث تعاجل املسائل املتعلقة بتغري املناخ، ال سيما يف           /بصورة منهجية، عالوة على عدم وجود جامعات و       

 .البلدان الصغرية والفقرية، قد جعل من الصعب تنفيذ بعض األنشطة املتصلة بإعداد البالغات الوطنية

 بناء القدرات -٥

ومع ذلك، شدد   . بالغات الوطنية األولية يسهم يف بناء قدرات وطنية       أقرت غالبية األطراف أن إعداد ال      -٥٨
العديـد من األطراف على أن هذه الربامج ينبغي تعزيزها بغية توفري العدد الكايف من املوظفني املدربني يف خمتلف                   

على ضرورة وشددت األطراف . اجملـاالت مـن أجل التبليغ بصورة أمشل يف البالغات الوطنية الثانية أو الالحقة   
كما أكدت حقيقة حمدودية موارد حكوماهتا فيما يتعلق . تعزيز قدرة جهات الوصل الوطنية لتنفيذ االتفاقية بفعالية

 .بالتصدي ملسائل تغري املناخ، وأن الدعم اخلارجي املقدم ألنشطة تغري املناخ ال يعاجل هذه القيود بطريقة جيدة

ولية اليت ُدِرست احتياجات بناء القدرات اليت ذُكر أهنا جوهرية من           وتناولت مجيع البالغات الوطنية األ     -٥٩
وتباين إىل حد كبري مستوى ونطاق التبليغ حيث تراوح من إعطاء معلومات عامة إىل حتديد   . أجل تنفيذ االتفاقية  
أجل حتسني  وأشار العديد من األطراف إىل احلاجة إىل مساعدة لتعزيز القدرات الوطنية من             . االحتـياجات بدقة  

كما حددت األطراف احلاجة . صياغة السياسة العامة والتخطيط، أو إدماج مسائل تغري املناخ يف التنمية املستدامة
، والتكُيف وقابلية   وحتليل أنشطة ختفيف اآلثار   إىل بـناء القـدرات لتجهيز قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة،            

 . تغري املناخالتأثري، وحتديد وتنفيذ تدابري التصدي ل
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 املتطلبات املالية والتكنولوجية -٦

، ميكن لألطراف أن تقدم وصفاً لالحتياجات املالية        ٢-م أ /١٠ من مرفق املقرر     ٢٠ و ١٩وفقاً للفقرتني    -٦٠
والتكنولوجـية والقـيود املرتـبطة باإلبالغ عن املعلومات، وميكن أن يشتمل الوصف على االحتياجات املالية                

وأبلغت مجيع األطراف عن املشاكل والقيود      . ملرتبطة باألنشطة والتدابري املتوخاة مبوجب االتفاقية     والتكنولوجية ا 
وتباينت املشاكل من حيث    . ذات الطـابع املايل والتكنولوجي اليت أثرت على قدرهتا على إعداد بالغاهتا الوطنية            

 اليت ُدِرست ٤١ البالغات الوطنية األولية ال  نوعها ونطاقها وطبيعتها بني األطراف، بيد أن اجلوانب املشتركة بني        
هي التأثري الذي يرتبه رصد وتقييم اآلثار السلبية لتغري املناخ على القطاعات الرئيسية مثل الزراعة، واملاء، واملناطق 

 . الساحلية، والصحة والتنوع األحيائي، وحتديث نظم إدارة البيانات املتصلة هبا

القيود املماثلة اليت واجهتها أطراف     / اليت ُدِرست املشاكل   ٤١الوطنية األولية ال      كمـا حددت البالغات      -٦١
أثناء قيامها بإعداد بالغاهتا الوطنية األولية، كما ورد يف تقرير األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      أخـرى من    

ومن . (FCCC/SBI/2001/15) تنفيذلدى انعقاد الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرعية لل        فريق اخلرباء االستشاري  
يف مجيع  ) من حيث توافرها، وإمكانية الوصول إليها وموثوقيتها      (القـيود الـيت مت حتديدها االفتقار إىل البيانات          

وتتفاقم هذه املشكلة نتيجة لنقص األموال والقدرة التقنية واخلربة العملية         . اجملاالت ذات الصلة بالبالغات الوطنية    
صول على البيانات ومجعها وحتليلها ومواءمتها وإدارهتا فضالً عن قواعد البيانات الالزمة لتقييم وحتليل املتعلقة باحل

 . انبعاثات غازات الدفيئة، وخيارات خفض غازات الدفيئة وقابلية التأثر والتكُيف

 التكنولوجيات جوهري وأشـارت غالبية األطراف إىل أن قيام البلدان املتقدمة بتوفري املوارد املالية ونقل         -٦٢
وبالتايل، فإن نقص التمويل، وعدم توفر األدوات املالئمة للتقييم، وحمدودية التغطية القطاعية،            . لتنفـيذ االتفاقية  

 . ونقص القدرة البشرية واخلربات يعوق تنفيذ األنشطة املتصلة بتغري املناخ

تاحة لتلبيتها، أبلغت األطراف بأهنا ال ميكن أن        ونظـراً لتزاحم االحتياجات وحمدودية املوارد الوطنية امل        -٦٣
وذلك ال يؤدي فقط إىل تقويض      . تكفل استمرار األفرقة القطرية عقب استنفاد األموال املقدمة من جهات دولية          

اجلهود املبذولة إلدامة القدرات اليت ُبنيت إلعداد البالغات الوطنية األولية، بل يعوق أيضاً عملية إعداد البالغات            
وأشار العديد من األطراف إىل احلاجة إىل موارد مالية وتقنية إضافية لتكوين جمموعة             . لوطنـية بشـكل مستمر    ا

 .أساسية من املوارد البشرية لتنفيذ الربامج االستراتيجية ملعاجلة مسائل تغري املناخ بطريقة متعددة التخصصات وكفوءة

 ت الوطنية توصـيات بشـأن حتسني عمليات إعداد البالغا        -رابعاً 
 بواسطة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

 اليت ٤١يف ضـوء التـباين الكبري يف مستوى ونطاق التبليغ الذي لوحظ يف البالغات الوطنية األولية ال                  -٦٤
فق املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املر      أُعدت على أساس املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية          

 : ، يوصي فريق اخلرباء االستشاري مبا يلياألول
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 قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

االستفادة بطريقة انتقائية، عند االقتضاء، من توجيهات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ  )أ( 
 لألطراف غري املدرجة يف املرفق      املـتعلقة بأفضل املمارسات، نظراً إىل أهنا تتضمن معلومات مفيدة أيضاً بالنسبة           

األول، مـثل ختصيص املوارد حسب األولويات إلعداد قوائم اجلرد باستخدام حتليل الفئات الرئيسية، والعمليات               
 الفعالة لتجميع قوائم اجلرد عن طريق تسلسل اختاذ القرار؛

ت الفلور كلما كان   ، لتقدير االنبعاثات من غازا    ٨-م أ /١٧بـذل جهود إضافية، وفقاً للمقرر        )ب( 
ذلـك مطلوباً، نظراً ملا للعديد من هذه الغازات من تأثريات كبرية جداً على االحترار العاملي وقد يلعب ختفيفها                   

 دوراً رئيسياً يف التدابري املستقبلية لتخفيف آثار تغري املناخ؛ 

دارة البيانات، ألن   وضـع منوذج سهل االستخدام لتجميع البيانات، وتطوير قاعدة البيانات وإ           )ج( 
غالبية األطراف تنقصها البيانات عن األنشطة وعوامل االنبعاث وال تزال تواجه مشاكل وقيوداً فيما يتعلق بتجميع 

 قوائم جرد شاملة لغازات الدفيئة؛

التبليغ بتفصيل أكرب عن استخدام املنهجيات واألدوات والنماذج كخطوة أوىل يف سبيل معاجلة              )د( 
وعلى نفس املنوال، ينبغي أن يتناول التبليغ مدى مالءمة عوامل االنبعاثات االفتراضية            . لقيود التقنية الـثغرات وا  

وُتشجَّع األطراف على اعتماد واستخدام . وتلك اليت يتم تطويرها على أساس وطين لكي ميكن حتسينها واعتمادها
 لتيسري التجميع   األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     اتفاقية  الربجميات املتصلة بغازات الدفيئة اليت طورهتا أمانة        

اليت أعدها الفريق احلكومي " قاعدة بيانات عوامل االنبعاثات  "وإضافة إىل ذلك، ينبغي استخدام      . وإعداد التقارير 
االستشاري يف والحظ فريق اخلرباء . الدويل املعين بتغري املناخ عند تقييم مدى مالءمة عوامل االنبعاثات االفتراضية

تقاريره السابقة أن الترتيبات املؤسسية املستمرة من أجل حتديث البيانات املتصلة بقوائم اجلرد واالحتفاظ هبا تكفل 
 إعداد قوائم اجلرد بطريقة أفضل وأكثر كفاءة؛

وضـع وإدامـة نظام مستمر لتخزين البيانات ذات الصلة بالنشاط وإدخال عوامل االنبعاثات                )ه( 
ـ  حىت ميكن لدى إعداد قوائم اجلرد الوطنية املستقبلية استخدام         " قاعدة بيانات عوامل االنبعاثات   "ية ضمن   الوطن

ومبا . وكما ورد يف البالغات الوطنية األولية، فقد ركزت األطراف أيضاً على قطاع النقل. عوامل االنبعاثات هذه
تركيز على إدخاله يف برنامج التدريب املستقبلي املتعلق        أن هذا القطاع مل تتم تغطيته بالصورة املالئمة، فينبغي ال         

 أو مبادئ توجيهية للتحليل؛/بإعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ولوضع أساليب و

 حتليل خفض غازات الدفيئة

قائمني على  إشـراك خـرباء من شىت القطاعات املعنية بطريقة نشطة، مثل خرباء االقتصاد، وال              )و( 
تطويـر املشـاريع، فضالً عن واضعي السياسات والسياسيني، وذلك يف حتديد خيارات ختفيف انبعاثات غازات                

ومن املقترح أيضاً تعزيز املؤسسات اليت تشارك يف        . الدفيـئة من أجل كفالة وضع اخلطط احلكومية يف االعتبار         
  تقارير كاملة؛إعداد البالغات الوطنية لكفالة التحليل الشامل وتقدمي
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حتديد ووضع أدوات ومناذج لتحليل قطاعي الزراعة والنفايات وإتاحتها لألطراف غري املدرجة             )ز( 
كما أن توفري منوذج مبسط للتبليغ يغطي القطاعات املختلفة قد يكون مفيداً جداً خلرباء األطراف . يف املرفق األول

  التبليغ عن املعلومات مع كفالة اكتماهلا وشفافيتها وقابليتها للمقارنة؛ومن شأن ذلك حتسني. غري املدرجة يف املرفق األول

وضع وإدامة الترتيبات املؤسسية اليت تشترك فيها الوزارات واملنظمات واجلهات صاحبة املصلحة  )ح( 
 لكفالة اتساق التدابري املتعلقة بتخفيف غازات الدفيئة مع األهداف الوطنية للتنمية املستدامة؛ 

 ييم قابلية التأثر والتكيفتق

اإلبـالغ عـن املنهجيات واألدوات اليت قّدمت ومت استخدامها، والتعليق على مدى مالءمتها               )ط( 
وُتشجَّع األطراف على إجراء تقييم متعمق لقابلية التأثر مقرونة بتقييم     . لسياقها الوطين وعلى التحسينات املطلوبة    

ة، وذلك من أجل تيسري وتعزيز اعتماد تدابري موثوقة يف إطار الربامج            التكـيف، بدالً من إجراء حتليالت سطحي      
 كما ُتشجَّع األطراف على تقومي املوارد املتعددة املتاحة وإجراء تقييماهتا وفقاً لذلك؛. اإلمنائية للتعامل مع تغري املناخ

 البحث واملراقبة املنهجية

كما ُتشجَّع على تطوير    .  واملراقبة املنهجية  ينبغي لألطراف تطوير قدرة وطنية من أجل البحث        )ي( 
الـتعاون اإلقليمي، مبا يف ذلك الربط الشبكي للمؤسسات، فيما يتعلق باملراقبة املنهجية والبحث من أجل جتميع                 

ويعد التعاون اإلقليمي أكثر أمهية عندما تتوافر لعدد من األطراف . املوارد لتعزيز جودة البيانات وتوافرها وتطبيقها
 وارد مشتركة، مثل حوض هنر مشترك؛م

تعزيـز التبليغ بشأن مشول وجودة اهلياكل األساسية للمراقبة املنهجية، فضالً عن املشاركة واإلسهام يف      )ك( 
حتدد بوضوح   وُتشجع األطراف على أن   . األنشـطة والـربامج املتعلقة بشبكات البحث ونظم املراقبة اإلقليمية والعاملية          

 ال البحث يف خمتلف اجملاالت والتبليغ عنها من أجل النظر فيها وإدراجها يف الربامج املستقبلية؛احتياجاهتا يف جم

 التعليم والتدريب والتوعية العامة

التبلـيغ بطـريقة موسعة قدر اإلمكان عن املسائل املتعلقة بالتعليم والتدريب والتوعية العامة،               )ل( 
 ا؛والتفريق بني األنشطة اجلارية واملخطط هل

وضـع وتـبادل النماذج التعليمية املتعلقة بتغري املناخ إلدراجها يف املناهج الدراسية يف البلدان                )م( 
وينبغي تشجيع الربط بالشبكات وتبادل مواد التدريب والتوعية العامة فيما . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

 بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

 لوجيانقل التكنو

حتسني التبليغ عن أنشطة نقل التكنولوجيا، وال سيما يف جمال االحتياجات التكنولوجية وتقييم              )ن( 
ويعتمد نقل التكنولوجيا بصورة موفقة على التقييم املتعمق        . املتطلبات، وبيئات التمكني وآليات نقل التكنولوجيا     

 ن تقييماهتا حتليالً للخيارات التكنولوجية اليت ميكن اعتمادها؛وُتشجع األطراف على أن ُتضّم. خليارات التخفيف والتكُيف
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 تقاسم املعلومات والربط الشبكي والترتيبات املؤسسية

. النظر يف الترتيبات املؤسسية اليت ُتشرك فيها اجلهات صاحبة املصلحة يف إعداد البالغات الوطنية )س( 
جع األطراف على وضع قواعد بيانات وطنية ملختلف مكونات وخالل املراحل األوىل إلعداد البالغات الوطنية ُتش

 البالغات وإجياد وسيلة، مثل الربط الشبكي، لتقاسم هذه املعلومات؛

 بناء القدرات

إنشـاء وإدامـة مواقع وطنية على شبكة الويب تتعلق ببناء القدرات من خالل احلصول على                 )ع( 
ذلك تعزيز وصول األطراف إىل شبكة اإلنترنت وحتسني الوصول         ومن شأن   . األجهزة والربجميات واحملافظة عليها   

 اخلاصة بالفريق احلكومي الدويل     برنامج دعم البالغات الوطنية   إىل املـواد املتعلقة بتغري املناخ، مبا يف ذلك مواد           
اتفاقية لعاملية، وأمانة   مرفق البيئة ا  /برنامج األمم املتحدة للبيئة   /املعـين بتغري املناخ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       

  وغريها؛األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

 برامج الدعم املايل والتكنولوجي

وُيعد من املفيد على وجه     . تعزيـز الـتعاون الوطين واإلقليمي والدويل يف جمال املراقبة املنهجية           )ف( 
لنظم  العاملية   املنظومةراقبة املناخ، وخطة تنفيذ     تنفيذ خطة تنفيذ النظام العاملي مل     اخلصـوص اإلسهام يف مبادرات      

 ؛ األرضرصد

حتتاج األطراف للمساعدة التقنية واملالية، ال سيما من أجل احلصول على البيانات، ولنظم إدارة               )ص( 
 البيانات، وحتسني قدراهتا يف جمال الرصد، وحتسني نوعية ومشول التغطية بشبكات األرصاد اجلوية والغالف اجلوي

والشـبكات اهليدرولوجـية، وشبكات األرصاد اجلوية الزراعية، ومن أجل إجراء البحوث يف اجملاالت األخرى               
 املتعلقة بالبالغات الوطنية؛

وُتشـجع املـنظمات الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من املنظمات الدولية على دعم املراكز              )ق( 
ة للمساعدة عل تيسري تبادل املعلومات واخلربات وتعزيز التعاون فيما بني املتميزة الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمي

 .دول اجلنوب والتعاون بني دول الشمال واجلنوب

- - - - - 


