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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 
 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 
 من األطراف غري    الـبالغات الوطنـية املقدمـة     

 املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية
عمـل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات       
الوطنـية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف        

 املرفق األول باالتفاقية

 تقرير مرحلي عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية
 درجة يف املرفق األول باالتفاقيةاملقدمة من األطراف غري امل

 *مذكرة من األمانة

 موجز

تتضمن هذه الوثيقة تقارير عن االجتماعني اخلامس والسادس لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية  
. ٢٠٠٦-٢٠٠٥ترة بشأن تنفيذ خطة عمل الفريق للف) الفريق(املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية 

كما تتضمن تقريراً عن حلقة التدريب العملي للفريق املعين بعمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف 
 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٤ إىل ٢٠منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، املعقودة يف جاكرتا، إندونيسيا، يف الفترة من 

، بعد نظرها يف الدروس املستفادة والتوصيات املقدمة من الفريق، يف إعطاء            فيذ للتن  الفرعية اهليئةوقـد ترغب     
 .٢٠٠٦توجيهات إضافية بشأن سري ما تبقى من حلقات التدريب العملي اإلقليمية وتنفيذ أنشطة الفريق لعام 

                                                      

قابلية التأثر قدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها بغية تضمينها تقرير حلقة العمل املعنية بتقييم مدى  *
 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٤ إىل ٢٠بتغري املناخ والتكيف معه يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، املعقودة يف الفترة من 
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

 ، إىل األمانة تيسري عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين        ٨-م أ /٣طلـب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١
وجتميع تقارير ما يعقده ) الفريق(بالـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية         

 .الفريق من اجتماعات وينظمه من حلقات عمل، كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

  نطاق املذكرة-باء 

 ٢٥ و ٢٤فريق، املعقود يف مونتريال بكندا يومي       تتضمن هذه املذكرة تقريرين عن االجتماع اخلامس لل        -٢
مارس / آذار ١٨ و ١٧، واالجتماع السادس املعقود يف جاكرتا بإندونيسيا يومي         ٢٠٠٥نوفمرب  /تشـرين الـثاين   

كما تتضمن تقرير الفريق وتوصياته بشأن حلقة التدريب العملي املعنية بعمليات تقييم مدى قابلية التأثر         . ٢٠٠٦
 إىل    ٢٠لتكيف معه يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، املعقودة يف جاكرتا بإندونيسيا يف الفترة من               بـتغري املناخ وا   

 .٢٠٠٦مارس / آذار٢٤

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

يف تقدمي  قـد ترغـب اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد نظرها يف الدروس اليت استخلصها الفريق وتوصياته،                 -٣
 .٢٠٠٦توجيهات إضافية بشأن سري ما تبقى من حلقات التدريب العملي اإلقليمية وتنفيذ أنشطة الفريق لعام 

  تقرير االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء االستشاري-ثانياً 

االجتماع اخلامس للفريق، الذي ُعقد يف مونتريال بكندا        ) كينيا( ماساوا   -ترأسـت السيدة أميلي أجو       -٤
 أعضاء من   ٣ عضواً من أعضاء الفريق، مبن فيهم        ١٦، وحضره   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢٥ و ٢٤يومـي   

 بالغاً  ٤١وقد متثلت أهداف االجتماع يف إعداد الصيغة النهائية لتقرير الفريق عن نتائج فحص              . منظمات دولية 
ستقصائية بشأن تقدمي الدعم املايل والتقين      ، وإمتام الدراسة اال   ٢٠٠٦وطنياً أولياً، وحتضري خطة عمل الفريق لعام        

بغية مساعدهتا يف إعداد    ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية        
 .بالغاهتا الوطنية

إعداد تقرير فريق اخلرباء االستشاري إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ          -ألف 
 لعشرينيف دورهتا الرابعة وا

، بتحديد وتقييم املشاكل    ٨-م أ /٣كُلِّـَف فريق اخلرباء االستشاري، وفقاً الختصاصاته املرفقة باملقرر           -٥
واملعوقـات التقنية اليت تؤثر يف إعداد البالغات الوطنية األولية من جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،              

طراف يف استخدام املبادئ التوجيهية واملنهجيات اخلاصة بإعداد        وبتحديد وتقييم الصعوبات اليت تصادفها هذه األ      
 . البالغات الوطنية، وتقدمي توصيات لتحسينها
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وقـد قـدم الفريق، خالل انعقاد الدورة السابعة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ، تقريراً عن نتائج فحص                  -٦
وسيقدم .  بالغاً ٨١ البالغ عددها    )١(٢٠٠٢أبريل  /الـبالغات الوطنية األولية اليت قُدمت إىل األمانة حىت نيسان         

 من البالغات الوطنية ٤١الفـريق إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، تقريراً عن نتائج فحص        
 ٢٠٠٥أبريل  / إىل نيسان  ٢٠٠٢مايو  /األولـية اإلضـافية الـيت قدمـت إىل األمانـة يف الفـترة مـن أيـار                 

(FCCC/SBI/2006/4). 

ولدى إعداد التقرير، ناقشت األفرقة املواضيعية التابعة للفريق املعنية بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة،  -٧
وبعملـيات تقيـيم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وبأنشطة التخفيف من آثاره، وبقضايا متعددة                 

. اف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية األوليةاجلوانـب، املعوقات التقنية اليت تصادفها األطر     
ومن املعوقات اليت صادفها الفريق عند صياغة التقرير، عدم متكنه من حتليل البعض من البالغات الوطنية األولية،                 

 .االت بالغاً، حتليالً كامالً، وذلك ألن الترمجة اإلنكليزية مل تكن متاحة يف مجيع احل٤١وعددها 

  التدابري الكفيلة بتحسني إمكانية احلصول على الدعم املايل والتقين-باء 

، مبساعدة من األمانة، دراسة استقصائية عن األنشطة والربامج القائمة ٢٠٠٥يوليه /أجرى الفريق يف متوز -٨
وسيستند الفريق إىل . ق األوللتيسري ودعم إعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة لألطراف غري املدرجة يف املرف      

. حتليل نتائج الدراسة يف إعداد التقرير املتعلق بالتدابري الكفيلة بتحسني إمكانية احلصول على الدعم املايل والتقين               
ومل يتسـن للفـريق إمتام عمله يف موعد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، وذلك لقلة عدد                   

وأبلغت رئيسة الفريق عن حالة هذا التقرير وطلبت إىل األطراف          . ستوفاة اليت أُرجعت إىل األمانة    االستمارات امل 
 .وإىل الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف أن تتعاون مع الفريق وذلك مبده باملعلومات اليت حيتاجها

. املقدمة من بعض األطراف   وقـد الحـظ الفـريق لدى حتليله للمعلومات املتاحة تبايناً يف املعلومات               -٩
فاملعلومـات بشأن الدعم املايل والتقين اليت قُدمت إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واملتصلة بالبالغات                 
الوطنـية وغريهـا من األنشطة املضطلع هبا مبوجب االتفاقية، مل تكن مفصلة، مما جيعل من الصعب تقييم الدعم                   

وينبغي للفريق أن يستوضح عما ورده من معلومات،        . اعدة يف إعداد البالغات الوطنية    الفعلي املقدم يف إطار املس    
 .وذلك بأن يطلب من األطراف أن تقدم له معلومات إضافية

  حالة حلقات التدريب العملي اإلقليمية-جيم 

ت الدفيئة،  بعـد أن قـام الفريق بتنظيم أربع حلقات للتدريب العملي بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازا                -١٠
وعمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وتقييم أنشطة التخفيف من آثاره، من املقرر أن يعقد 

حلقة تدريب بشأن مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف : ٢٠٠٦الفريق احللقات التدريبية املتبقية اآلتية يف عام 
؛ وحلقة تدريب بشأن مدى قابلية التأثر بتغري املناخ         )مارس، إندونيسيا /آذار(ادئ  معه يف منطقة آسيا واحمليط اهل     

                                                      

)١( FCCC/SBI/2002/15. 
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؛ وحلقة تدريب بشأن قوائم )أغسطس، أوروغواي/آب(والتكيف معه يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب        
 ).سبتمرب، جنوب أفريقيا/أيلول(اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة 

دى تقييمه ملدى فعالية حلقات التدريب اليت أجريت حىت اآلن أن هناك حاجة لتوليف وقد ارتأى الفريق ل -١١
مجـيع الـدروس املستفادة يف إطار تنفيذ حلقات التدريب العملي اإلقليمية يف استراتيجية تدريب شاملة، وذلك     

ج دعم البالغات الوطنية التابع     لتيسري املساعدة التقنية اليت تتلقاها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من برنام            
ملـرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والوكاالت الثنائية واملتعددة               

 :ويبني بعض الدروس اليت حددها الفريق ما يلي. األطراف

املستحدثة مربوطة بالقضايا   تشـكل الـنماذج أدوات مفيدة شرط أن تكون املعلومات التقنية             )أ( 
 االجتماعية واالقتصادية؛ 

 كانت االستعانة مبدربني من البلدان النامية عنصراً هاماً ومفيداً يف جناح برنامج التدريب؛  )ب( 

تتسـم أنشطة تدريب املدربني وتطوير مواد التدريب لغرض استخدامها على  الصعيد الوطين               )ج( 
 .ات الوطنيةباألمهية يف جمال بناء القدر

  التعاون مع برنامج دعم البالغات الوطنية-دال 

يف تقدمي الدعم التقين لألطراف   ) الربنامج(نوه الفريق بالتعاون املستمر مع برنامج دعم البالغات الوطنية           -١٢
امج للفريق أهنم وقد أكد املشرفون على الربن. غري املدرجة يف املرفق األول بغية مساعدهتا يف إعداد بالغاهتا الوطنية

سُيراُعون لدى تنفيذ برنامج العمل التوصيات اليت يقدمها املشاركون يف حلقات التدريب العملي اإلقليمية بشأن               
وعمالً بالتوصيات املقدمة يف حلقة التدريب العملي العاملية بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ،       . أنشـطة املتابعة  

 ٣رج يف إطار املتابعة بشأن نظام ختطيط بدائل الطاقة الطويل األمد يف الفترة من               جيري الربنامج حلقة تدريبية تند    
 . يف القاهرة مبصر٢٠٠٦أبريل / نيسان٧إىل 

وقد طلب الفريق إىل األمانة أن تتعاون مع الربنامج بغية وضع مصفوفة من األنشطة تتضمن إطاراً زمنياً                  -١٣
وسيستخدم كل من الفريق والربنامج هذه املصفوفة       . ة عن التنفيذ  لتنفـيذ هـذه األنشطة وحتدد اجلهات املسؤول       

 .كأساس لتحديد جماالت أخرى للتعاون

  تقرير االجتماع السادس للفريق-ثالثاً 

االجتماع السادس لفريق اخلرباء االستشاري الذي عقد يف        ) بنغالديش(تـرأس السيد حممد أسد الزمان        -١٤
 عضواً من أعضاء الفريق، مبن فيهم ثالثة        ١٦ وحضره   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٨ و ١٧جاكرتا يف إندونيسيا يومي     
وبالنيابة عن حكومة إندونيسيا، رحبت السيدة ماسنيلياريت هيلمان، نائبة وزير البيئة، . أعضاء من منظمات دولية

اف االجتماع يف وقد متثلت أهد. بالفريق وأعربت له عن متنياهتا بالنجاح يف حتقيق األهداف اليت رمسها لالجتماع 
إعداد تقرير عن أنشطة الفريق يف جمال تقدمي الدعم التقين ألجل إعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف   
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املرفق األول، وتعزيز التعاون مع أفرقة اخلرباء األخرى املنشأة يف إطار االتفاقية اإلطارية وبرنامج دعم البالغات                
 .  املشورة التقنية اليت أفصحت عنها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرينالوطنية، وتنفيذ طلبات توفري

  دعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية-ألف 

نقل التكنولوجيا، والبحث  (يعكـف الفـريق عـلى وضع صيغة منوذجية بشأن قضايا متعددة اجلوانب               -١٥
ـ    ملساعدة ) نهجي، وبناء القدرات، والتعليم، والتدريب والتوعية العامة، واإلعالم، والربط الشبكي         والرصـد امل

املعلومات األخرى اليت تعترب ذات أمهية يف       : "األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف تقدمي املعلومات حتت البند          
مشروع الصيغة النموذجية مع أفرقة خرباء أخرى       وسيناقش  . ، الوارد يف البالغات الوطنية    "حتقيق هدف االتفاقية  

بغية احلصول على معطيات إضافيـة بشأن هذه الصيغـة قبل أن يعرضها الفريق على اهليئـة الفرعية للتنفيذ كي 
 .تنظر فيها

وناقش الفريق االستراتيجية اليت يتبعها يف جمال النشر واالتصال هبدف بلوغ جمموعة أوسع من األطراف                -١٦
وقد وافق الفريق، . ة املصلحة، اليت قد تستخدم مواد التدريب والتقارير التقنية املختلفة اليت يعدها الفريق    صـاحب 

كجزء من هذه االستراتيجية، على زيادة التفاعل يف إطار األحداث اجلانبية اليت تنظم خالل دورات اهليئة الفرعية                
طراف بالعمل الذي يضطلع به الفريق ولتلقي التعليقات هبذا للتنفيذ، وانتهاز فرصة تنظيم هذه األحداث إلبالغ األ

كما سيستخدم التعليقات اجملمعة يف إطار برنامج دعم البالغات الوطنية من رؤساء أفرقة املشاريع القطرية . الشأن
 التوصيات بشأن إعداد البالغات الوطنية، وذلك لتحليل الثغرات واملعوقات التقنية اليت تصادفها األطراف، وتقدمي

 .هبذا الصدد

  تنفيذ حلقات التدريب العملي-باء 

ارتـأى الفريق ضرورة أن يقوم عقب التدريب بتقييم مدى فعالية احللقات التدريبية، وذلك عن طريق                 -١٧
وقد . رصد مدى استخدام األدوات واملناهج اليت تعرض خالل هذه الدورات من جانب اخلرباء الذين حضروا فيها

ج دعم البالغات الوطنية قادراً على أن يقدم للفريق معلومات بشأن الكيفية اليت سامهت هبا احللقة                يكـون برنام  
كما ميكن أن تتوفر للفريق، من خالل استبيانات        . التدريبية يف مساعدة اخلرباء يف حتسني إعداد البالغات الوطنية        

 التدريب العملي واقتراحات بشأن األشكال      توجـه إىل اخلرباء بشكل منتظم، تعليقات بشأن مدى فعالية برنامج          
 . األخرى للدعم التقين املطلوب إلعداد البالغات الوطنية يف الوقت املناسب

اليت  )٢(ورحـب الفريق مببادرة األطراف واملنظمات إىل تنظيم حلقات تدريبية باستخدام مواد التدريب             -١٨
ل دورة تدريبية للمتابعة بشأن قوائم اجلرد الوطنية        وقد أعرب طرف عن رغبته يف تنظيم ومتوي       . أعدهـا الفـريق   

وسيسعى الفريق إىل تعزيز تعاونه مع الوكاالت الثنائية        . لغازات الدفيئة تكون خمصصة ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ       
 . واملتعددة األطراف بغية تشجيعها على تنظيم برامج تدريبية للمتابعة

                                                      

)٢( <http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/start.htm>. 
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 يئة الفرعية للتنفيذ تقدمي التوصيات التقنية إىل اهل-جيم 

طلبت األطراف، يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يضع            -١٩
استراتيجية تدريب فعالة من حيث التكلفة وشاملة واستحداث أشكال أخرى من الدعم التقين، من قبيل التدريب 

وطلب . ملساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنيةاحمللي والربط الشبكي بني اخلرباء، 
الفريق إىل األمانة أن تعد ورقة حتليلية عن اخليارات املتاحة يف جمال الدعم التقين مستقبالً بشأن إعداد البالغات                   

 . اتيجية التدريبالوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ملساعدة الفريق يف وضع استر

وقد قدمت الورقة للفريق حملة عامة عما حتقق حىت اآلن يف جمال تقدمي الدعم التقين لألطراف غري املدرجة  -٢٠
يف املـرفق األول، وعـن االجتاهـات فـيما يتعلق بتقدمي البالغات الوطنية الثانية، وعند االقتضاء الثالثة، وعن                   

تفق الفريق، بعد مناقشة متعمقة، على إعداد استراتيجية تدريب تقرر أن           وا. االحتياجات وأشكال الدعم املمكنة   
 .ينظر فيها يف اجتماعه املقبل

كمـا ناقش الفريق طلب األطراف يف الدورة الثالثة والعشرين إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ إعداد تقرير عن                  -٢١
داد البالغات الوطنية، كي تنظر فيه اهليئة يف        سـبل حتسـني إمكانية احلصول على الدعم املايل والتقين املتاح إلع           

وقدم الفريق عرضاً موجزاً لعناصر التقرير واتفق على إعداد ورقة تقنية تقرر وضعها يف . دورهتا اخلامسة والعشرين
ولدى إعداد الورقة التقنية، سريكز الفريق يف حتليله على عملية          . صـيغتها النهائـية يف االجتماع املقبل للفريق       

صـول على الدعم املايل والتقين، مبا فـي ذلك حتديـد ما يتوفر مـن موارد، وثغرات الدعم التقين، وبدائل                  احل
 .معاجلة املعوقات

  حالة التعاون مع أفرقة اخلرباء األخرى-دال 

عهـدت األطـراف، خالل الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، إىل فريق اخلرباء االستشاري      -٢٢
الـتعاون، يف إطـار تنفـيذ بـرنامج عمله، مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء املعين بنقل                     ب

وطلبت األطراف إىل الفريق بوجه خاص أن يتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف تقدمي        . التكنولوجيا
ها برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية الثانية         املشـورة حـول كيفية إدراج املعلومات اليت تتضمن        

وسيتعاون الفريق أيضاً مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف حتديد الكيفية اليت ميكن هبا لنتائج           . والالحقـة 
ِفيَد البالغات الوطنية  .عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية أن ُت

د ورقة خيارات حول الكيفية اليت ميكن هبا تنفيذ الوالية املشار إليها أعاله اليت              وسـيقوم الفـريق بإعدا     -٢٣
ويف الوقت نفسه، سيجتمع رئيس فريق اخلرباء االستشاري برئيس كل من فريق اخلرباء املعين             . كلفته هبا األطراف  

 والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ بغية      بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا خالل الدورة الرابعة          
مناقشة آلية التعاون يف إعداد التقارير املتعلقة بإدراج برامج العمل الوطنية للتكيف وعمليات تقييم االحتياجات               

كما سيتوىل رئيس الفريق مناقشة حلقة      . التكنولوجية يف البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول         
 .شتركة ألفرقة اخلرباء املقرر تنظيمها لتبادل املعلومات التقنية بشأن قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معهالعمل امل
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تقرير عن حلقة التدريب العملي بشأن عمليات تقييم         -رابعاً 
مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف منطقة         

 آسيا واحمليط اهلادئ

، بتوفري املشورة والدعم    ٨-م أ /٣اء االستشاري، مبوجب اختصاصاته املرفقة باملقرر       كُلِّـف فريق اخلرب    -٢٤
التقنيني لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وذلك عن طريق تنظيم وعقد حلقات عمل، مبا يف ذلك حلقات                  

زات الدفيئة، وقابلية التأثر للتدريب العملي على املستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي، بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغا
بـتغري املناخ والتكيف معه، والتخفيف من آثاره، وكذلك عن طريق التدريب على استخدام املبادئ التوجيهية                

 .اخلاصة بإعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة

التكيف معه يف منطقة وقد عقد الفريق حلقة تدريبية بشأن عمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ و        -٢٥
وقد حضر هذه .  يف جاكرتا بإندونيسيا٢٠٠٦مارس  / آذار ٢٤ إىل   ٢٠آسيا واحمليط اهلادئ، وذلك يف الفترة من        

 أعضاء ينتمون إىل فريق اخلرباء      ٦ طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، و         ٣٩ خبرياً من    ٦٤احللقـة   
وقد أمكن تنظيم   .  األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة       االستشـاري، مبن فيهم ممثلون عن برنامج      

حلقـة العمـل بفضـل الدعم املايل الذي قدمته حكومات أستراليا والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى                 
النماذج االجتماعية وقد وفر برنامج دعم البالغات الوطنية املدرب املختص بقضايا تغري املناخ و. وآيرلندا الشمالية

كما قدمت حكومة إندونيسيا، بوصفها البلد املضيف حللقة العمل، الدعم املايل واللوجسيت للحلقة             . واالقتصادية
 .عن طريق وزارة اخلارجية ووزارة البيئة

ومتـثل هـدف حلقـة العمل يف إطالع اخلرباء القادمني من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، املعنيني بإعداد             -٢٦
البالغات الوطنية الثانية، على املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية املتعلقة بتقدمي التقارير عن عمليات تقييم مدى               
قابلـية الـتأثر بـتغري املناخ والتكيف معـه، وعلى األدوات املستخدمة فـي إطـار إجراء عمليـات التقييم                 

 .القطاعية وإدماجها

استعراض عام ملختلف األطر املستخدمة يف إطار تقييم       : املواضيع التالية وقـد أشرف مخسة مدربني على        -٢٧
مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وإدماج عمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه،                 

يم مدى قابلية التأثر بتغري وسيناريوهات تغري املناخ والسيناريوهات االجتماعية واالقتصادية وآثارها، وعمليات تقي
ومشلت األدوات اليت   ). املناطق الساحلية، واملوارد املائية، والزراعة، وصحة اإلنسان      (املـناخ والتكـيف معـه       

اسـتخدمها املدربـون للتعمق يف خمتلف املواضيع اليت تناولتها حلقة العمل، مناذج على غرار منوذج تقييم التغري                  
، والتحليل التفاعلي   (MAGICC/SCENGEN)مولد سيناريوهات التغري املناخي     /ئةاملـناخي املستحث بغاز الدفي    

، ونظام الدعم الختاذ    (WEAP)، ونظام التقييم والتخطيط اخلاص باملوارد املائية        (DIVA)الـرقمي لقابلية التأثر     
 .(DSSAT)القرارات يف جمال نقل التكنولوجيا الزراعية 

زر كوك والصني دراسات حاالت إفرادية عن التجارب اليت خاضوها وقدم مشاركون من أوزبكستان وج -٢٨
يف جمـال عمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف القطاعات ذات الصلة باملناطق الساحلية                  
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البساطة اليت وبّينت هذه الدراسات أن تطبيق األدوات يرتبط بالظروف الوطنية ودرجة التعقيد أو . والزراعة واملياه
 .تتسم هبا ظروف البلد، كما يرتبط بتحديد االحتياجات العاجلة والفورية مقابل االحتياجات على األمد الطويل

ومن بني هذه الدروس أن أي حلقة تدريب إقليمية يشارك فيها      . وهناك دروس مستفادة من حلقة العمل      -٢٩
ة خمتلفة، ال يكون من اهلني فيها توفري التدريب الالزم أفـراد مـن بلـدان ذات ُنظم إيكولوجية وأولويات إمنائي        

ومن الدروس املستفادة األخرى،    . بالشكل الذي يناسب احتياجات مجيع املشاركني، وهو أمر جيب احلرص عليه          
هو أن مشاركة األطراف احلاضرة يف احللقة التدريبية مشاركة فّعالة تستلزم اإلحكام يف توزيع الوقت بني األنشطة 

 .فردية واألنشطة اجلماعيةال

وقد وزعت على املشاركني استبيانات يقّيمون فيها مواد التدريب واملدربني ويبدون فيها آراءهم بشأن               -٣٠
وأظهر معظم  . كيفـية حتسـني حلقـات العمل اليت ُتعقد مستقبالً بشأن قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه                

لية املدربني ومواد التدريب، غري أن بعضهم رأى من املستحسن أن ُتدرج يف             املشـاركني تقديراً عالياً لدرجة فعا     
جماالت أخرى تتسم بأمهية اقتصادية على غرار القطاع        /بـرنامج التدريـب وحـدات إضـافية تغطي قطاعات         

بيعية، التنوع البيولوجي، وعمليات التقييم املتكاملة، والكوارث الط/مصائد األمساك، والسياحة، واحلراجة/البحري
 -االجتماعية /وأعرب آخرون عن احلاجة إىل بناء القدرات يف وضع السيناريوهات املناخية. وعمليات تقييم اخلطر

 .االقتصادية، وإدراج عنصر قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف الربامج الوطنية للتنمية املستدامة

التدريبية بإجراء تدريب داخل البلد على استخدام األدوات كما أكد املشاركون احلاجة إىل تكملة احللقة  -٣١
وقد أشارت  . واملـناهج، وتدريب املدربني، وتدريب خرباء وطنيني آخرين يف قطاعات الصحة واملياه والزراعة            

األمانة يف هذا الصدد إىل أن الفريق يعمل يف الوقت الراهن على وضع استراتيجية تدريب شاملة وأن املناقشات                  
وفيما . ة بشأن مثل هذه املبادرات وحول كيفية حفز مراكز االمتياز اإلقليمية على القيام مبثل هذه األنشطة               جاري

 :يلي أهم ما ورد يف التوصيات اليت قدمها املشاركون إىل الفريق

تنظيم املزيد من حلقات التدريب املركز مع مراعاة االحتياجات واألولويات دون اإلقليمية يف ما  )أ( 
 علق بقابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه؛يت

ضمان استيفاء مواد التدريب ذات الصلة بقابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، يف نفس الوقت  )ب( 
 الذي تتاح فيه مناذج إقليمية جديدة تتعلق بتغري املناخ؛

 هج جديدة؛تطوير مواد التدريب يف قطاع الصحة عن طريق إدخال أدوات ومنا )ج( 

إعداد قائمة باألدوات واملناهج املوجودة يف ما يتعلق بقابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه مع                )د( 
 بيان نقاط قوة هذه األدوات واملعوقات املتصلة هبا؛

 ختصيص املزيد من الوقت للتمارين والتفاعل بني أفراد اجملموعة؛  )ه( 
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وجيه مجاعات أكرب من املتدربني، وذلك لضمان مساعدة املشاركني يف توفري املزيد من املدربني لت )و( 
 .استخدام األدوات

  االستنتاجات-خامساً 

ُيـتوقع أن ُيـنجز فريق اخلرباء االستشاري واليته يف جمال توفري الدعم التقين لألطراف عن طريق تنظيم            -٣٢
الدفيئة، وعمليات تقييم مدى قابلية التأثر       بشأن قوائم جرد غازات      ٢٠٠٦حلقـات تدريبية إقليمية خالل عام       

ويف أعقاب احللقة التدريبية اإلقليمية املتعلقة بعمليات . بتغري املناخ والتكيف معه، وتقييم مدى التخفيف من آثاره
 تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، أعرب اخلرباء من األطراف غري                 

املدرجـة يف املرفق األول عن ضرورة أن يوفر الفريق املزيد من الدعم التقين املركز على الصعيد دون اإلقليمي ال     
سـيما وأن بعض األدوات واملناهج اليت طرحت يف أثناء احللقة ال ميكن أن تطبق يف ظل الظروف السائدة على                    

أو تطوير أدوات /ساعدات الفريق يف احلصول على وكما أعرب اخلرباء عن حاجتهم إىل م. الصعيد دون اإلقليمي
ومـناهج خاصة مبجاالت تعّرض حمددة على غرار قطاعات املياه والزراعة والصحة والسياحة والقطاع البحري               

 .ومصائد األمساك

وسـوف تسهم الدروس املستفادة من تنفيذ احللقات التدريبية اإلقليمية مسامهة مفيدة يف تنمية ما ميكن                 -٣٣
ويف هذا الصدد، سيضع الفريق، يف اجتماعه      . دميه مستقبالً من دعم تقين لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول          تق

وباإلضافة إىل ذلك، سيسعى إىل التعاون النشط مع . السابع، استراتيجية تدريب شاملة ملعاجلة االحتياجات احملددة
املتعددة األطراف، وغريها من املنظمات الدولية لضمان       بـرنامج دعـم البالغات الوطنية، والوكاالت الثنائية و        

 .االستفادة من اخلربة املكتسبة من احللقات التدريبية، اليت ينظمها الفريق، يف إعداد الربامج املقبلة للدعم التقين

 ـ ـ ـ ـ ـ


