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 الفرعية للتنفيذاهليئة 
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

 من جدول األعمال املؤقت )ب(٤البند 
 لوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةالبالغات ا

 تقدمي الدعم املايل والتقين

تقريـر فـريق اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من            
  سبل حتسني   األطـراف غـري املدرجـة يف املـرفق األول باالتفاقية بشأن           

 اد البالغات الوطنية الثانية والالحقةالوصول إىل الدعم املايل والتقين إلعد

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

 موجز

 األنشطة  علومات عن مباألمانة  مّد  إىل   األطراف، يف دورهتا الثالثة والعشرين،       دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ    
، مبا يف ذلك األنشطة والربامج املمولة من مصادر ثنائية ومتعددة األطراف، لتمكني فريق اخلرباء               القائمةوالربامج  

من تقدمي تقرير إىل املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية االستشاري 
رهتا اخلامسة والعشرين بشأن طرق حتسني فرص احلصول على الدعم املايل والتقين املقدم يف دو للتنفيذ اهليئة الفرعية

 . إلعداد البالغات الوطنية

وقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً بالتوصيات املقدمة من فريق اخلرباء االستشاري، وذلك لدى  
عداد البالغات الوطنية   إل الدعم املايل والتقين املقدم   طرق وُسبل حتسني فرص احلصول على        بشأن   تقـدمي التوجيه  

 . باالتفاقيةلألطراف غري املدرجة يف املرفق األول

                                                      

 .قُدمت هذه الوثيقة بعد التاريخ احملدد نتيجة لتوقيت انعقاد اجتماع فريق اخلرباء االستشاري ∗
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

 ٣ ٢-١ ................................................................مقدمة -أوالً 

 ٣ ١ ......................................................الوالية -ألف  

 ٣ ٢ ......................................................النطاق -باء  

 ٣ ٣ ................................................................اخللفية -ثانياً 

درجة يف املرفق األول إلعداد     إطـار لتقدمي الدعم إىل األطراف غري امل        -ثالثاً 
 ٤ ٥-٤ .....................................................البالغات الوطنية 

 ٥ ١٧-٦ .............................................تقدمي الدعم املايل والتقين -رابعاً 

 ٥ ١٣-٦ ...............اآلليات القائمة لتقدمي املساعدة املالية والتقنية -ألف  

 الدعـم املقدم مباشرة من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين           -باء 
 ٨ ١٦-١٤ ...............................................من االتفاقية

 ١٠ ١٧ .........يانات األخرى املقّدمة للمساعدة املالية والتقنيةالك -جيم 

 ١١ ١٩-١٨ .........................قضايا مت حتديدها على أهنا هامة لتقدمي الدعم -خامساً 

 ١٣ ٢٠ ...سبل حتسني احلصول على الدعم املايل والتقين إلعداد البالغات الوطنية -سادساً 
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

علومات عن األنشطة   مباألمانة  األطراف، يف دورهتا الثالثة والعشرين، إىل مّد        يذ  دعت اهليئة الفرعية للتنف    -١
والربامج احلالية، مبا يف ذلك األنشطة والربامج املمولة من مصادر ثنائية ومتعددة األطراف، لتمكني فريق اخلرباء                

فريق اخلرباء  (فق األول باالتفاقية    املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املر         االستشـاري   
من تقدمي تقرير إىل اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين بشأن طرق حتسني فرص احلصول على ) االستشاري

، يف  وكررت اهليئة . )٣٠، الفقرة   FCCC/SBI/2005/23 (الدعـم املايل والتقين املقدم إلعداد البالغات الوطنية       
طلبها إىل األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة بأن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه رين، دورهتا الرابعة والعش

، معلومـات عن أنشطتها فيما يتعلق بإعداد البالغات الوطنية، بغية جتميعها يف وثيقة              ٢٠٠٦أغسـطس   / آب ٤
 ).٤١، الفقرة FCCC/SBI/2006/11( متنوعات تنظر فيها اهليئة الفرعية يف دورهتا اخلامسة والعشرين

  النطاق-باء 

ملتعددة األطراف والثنائية والعمليات املتعلقة بتقدمي الدعم املايل والتقين          ا تقـّيم هـذه الوثـيقة املصادر       -٢
للـبالغات الوطنـية الثانـية والالحقة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، مبا يف ذلك                   

 . ت الصلة، مثل أنشطة البحث واملراقبة املنتظمةالدراسات واألنشطة ذا

  اخللفية-ثانياً 

يسـتهدف هذا التقييم الذي أجراه فريق اخلرباء االستشاري صياغة وتقدمي توصيات عملية بشأن طرق                -٣
تيسـري حتسـني الوصـول إىل الدعم املايل والتقين إلعداد البالغات الوطنية، مع مراعاة أنّ معظم البلدان بصدد                

 بالغاً ١٣٢، قُدم إىل األمانة ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢وحىت . لشـروع يف إعـداد بالغاهتا الوطنية الثانية   ا
وتشري املعلومات املقدمة من برنامج دعم البالغات الوطنية، وهو مشروع . وطنياً أولياً وثالثة بالغات وطنية ثانية

 بلداً غري   ١٣٠، إىل أن    )١( اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     تـابع ملـرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة        
مدرج يف املرفق األول مير حالياً مبراحل خمتلفة من مراحل إعداد البالغات الوطنية األولية والبالغات الوطنية الثالثة 

الغات الوطنية الثانية وقد  بلداً بإعداد أو الشروع يف إعداد الب٨٧ومن بني هذا العدد، يقوم . على النحو الواجب
 منها اقتراحاته املتعلقة بالبالغات الوطنية الثانية إىل وكاالت التنفيذ التابعة ملرفق البيئة العاملية للحصول               ١٢قدم  

 . بلداً يف عملية التقييم الذايت٣١وفضالً عن ذلك، شرع . على موافقته

                                                      

، اليت مت "أنشطة الدعم التقين اليت يضطلع هبا برنامج دعم البالغات الوطنية"باالستناد إىل الورقة املعنونة  )١(
 ٢٦ و٢٥ لفريق اخلرباء االستشاري املعقود يف بريتوريا يف جنوب أفريقيا يف يومي            إعدادها كإسهام يف االجتماع السابع    

 .٢٠٠٦سبتمرب /أيلول
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إطار لتقدمي الدعم إىل األطراف غري املدرجة        -ثالثاً 
 يف املرفق األول إلعداد البالغات الوطنية

 من االتفاقية األساس للدعم التقين واملايل للبلدان غري املدرجة يف املرفق األول ١٢ من املادة ٧تقدم الفقرة  -٤
 يقوم مؤمتر "وتتناول هذه املادة إيصال املعلومات املتعلقة بتنفيذ االتفاقية وتنص على أن            . إلعداد بالغاهتا الوطنية  

األطـراف، من أول دورة لـه، بالترتيب لتوفري الدعم الفين واملايل للبلدان النامية األطراف، حسب الطلب، يف                 
جمال جتميع املعلومات وإبالغها مبوجب هذه املادة، ويف تعيني االحتياجات الفنية واملالية املرتبطة باملشاريع املقترحة 

 دولية خمتصة   تقدمي هذا الدعم من ِقبل أطراف آخرين، ومنظما       وجيوز ت . ٤وتدابـري االسـتجابة مبوجب املادة       
 ". واألمانة، حسبما يكون مالئماً

 
املقررات الرئيسية اليت اختذها مؤمتر األطراف بشأن املساعدة املالية والتقنية املقدمة إلعداد             :١اإلطار 

  البالغات الوطنية

مة من األطراف غري املدرجـة فـي املرفق       املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقد      
 األول لالتفاقية

  ٨-م أ/١٧املقرر  

     
       ٨-م أ/٦املقرر   توجيهات إضافية لكيان تشغيل اآللية املالية 
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق            

 األول باالتفاقية
  ٨-م أ/٣قررامل 

     
       ٧-م أ/٣٢املقرر   التفاقيةبااملرفق األول  املسائل األخرى املتصلة بالبالغات املقدمة من األطراف غيـر املدرجـة يف 
املدرجة يف   فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة الواردة من األطراف غري           

 املرفق األول
  ٧-م أ/٣١املقرر  

     
       ٧-م أ/١٠املقرر  التمويل مبوجب بروتوكول كيوتو 
       ٧-م أ/٧املقرر   التمويل مبوجب االتفاقية 
       ٧-م أ/٦املقرر   إرشادات إضافية لكيان تشغيل اآللية املالية 
فاقية باالتمسائل أخرى متصلة بالبالغات اليت تقدمها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         ٥-م أ/٨املقرر  
       ٤-م أ/٢املقرر   إرشادات إضافية لكيان تشغيل اآللية املالية 
٢-م أ/١٢املقرر    العامليةةمذكرة تفاهم بني مؤمتر األطراف وجملس مرفق البيئي        
٢-م أ/١١املقرر   توفري اإلرشاد ملرفق البيئية العاملية        
املبادئ التوجيهية : قدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية الـبالغات امل   

 املتعلقة هبا وتيسريها وعملية النظر فيها
٢-م أ/١٠املقرر    

     
التوجـيه األويل بشـأن السياسات واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية لكيان أو كيانات              

 تشغيل اآللية املالية
١-م أ/١١املقرر    
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، اعتمد مؤمتر األطراف عدداً من املقررات ملعاجلة مسألة توفري وتوزيع           ١٢ من املادة    ٧وعمـالً بالفقرة     -٥
املساعدة املالية والتقنية والوصول إليها، وكذلك اإلرشادات املقدمة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد  

 بصفة خاصة على املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات ٨-م أ/١٧ينص املقرر و). ١انظر اإلطار (البالغات الوطنية 
 .الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

  تقدمي الدعم املايل والتقين-رابعاً 

  اآلليات القائمة لتقدمي املساعدة املالية والتقنية-ألف 

ئيسية متثل أساس تقدمي الدعم املايل والتقين إىل األطراف         هناك ثالث مؤسسات أو منظمات أو مشاريع ر        -٦
ومرفق البيئة العاملية مفيد ككيان تشغيلي لآللية املالية ملؤمتر         . غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية       

درجة يف املرفق األول    ويقدم برنامج دعم البالغات الوطنية إىل األطراف غري امل        . األطراف لتوزيع املساعدة املالية   
وتؤدي الوكاالت املنفذة أي    . الدعم التقين والدعم يف جمال السياسة العامة لتعزيز قدراهتا فيما يتعلق بتغري املناخ            

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل دور التنفيذ فيما يتعلق بتنسيق املساعدة                
ـ    ويتمثل هدف مرفق البيئة العاملية يف حتسني عملية إعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة من        . يةاملالـية والتقن

 .خالل تقدمي املشورة والدعم التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة التابعة لـه -١

 إىل مرفق البيئة ١١التفاقية على إحالة مهمة تشغيل اآللية املالية املشار إليها يف املادة  من ا٢١تنص املادة  -٧
وقد قدمت املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورات متعددة التوجيه إىل مرفق البيئة العاملية بشأن                . العاملية

واستجابة للتوجيه من مؤمتر األطراف، قام . ةطـرائق التمويل، وأوعزت بإيالء األولوية إىل دعم البالغات الوطني         
 .مرفق البيئة العاملية بصياغة املبادئ التوجيهية الواردة أدناه لتقدمي املساعدة املالية والتقنية

 واقترحت أربعة ١٩٩٦-١٩٩٥أُعدت هذه الوثيقة خالل الفترة : معايري التشغيل ألنشطة التمكني )أ( 
أي التغطية دون االزدواجية، والترتيب اإلمجايل      (مويل املقدم من مرفق البيئة العاملية       معايري للتعجيل بالوصول إىل الت    

إلعداد بالغات وطنية أولية للبلدان غري املدرجة يف        ) املتتايل املناسب، واملمارسة اجليدة، والفعالية من حيث التكلفة       
كما مت .  دوالر أمريكي  ٣٥٠ ٠٠٠هو  " عجلةاإلجراءات امل "وكان أقصى مبلغ تلقاه كل بلد يف إطار         . املرفق األول 

 .توفري التمويل من مرفق البيئة العاملية بعد إجراءات دورة املشاريع الكاملة إلعداد البالغات الوطنية األولية

 ودعمت  ١٩٩٩أعدت هذه الوثيقة يف عام      :  اجلزء الثاين  -مبادئ توجيهية لإلجراءات املعّجلة      )ب( 
التمويل اإلضايف أو (رات يف اجملاالت ذات األولوية يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تدابري مؤقتة لبناء القد

 . دوالر لكل بلد١٠٠ ٠٠٠، وذلك عادة مببلغ قدره )التكميلي

يبلغ التمويل الذي يستند إىل املبادئ التوجيهية إلعداد برامج         : متويل برامج العمل الوطنية للتكيف     )ج( 
 ٧-م أ/٥وقد قرر مؤمتر األطراف يف مقرره  .  دوالر ٢٢٠ ٠٠٠قرابة  ) ٧-م أ /٢٨املقرر  (لتكيف  العمـل الوطنية ل   
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تقدمي الدعم من أجل قيام أقل البلدان منواً باستنباط برامج عمل وطنية للتكيف تستخدم يف املستقبل كقناة مبسطة                  
 .تكيف يف أقل البلدان منواًومباشرة لنقل املعلومات ذات الصلة بأوجه الضعف واالحتياجات يف جمال ال

ُيقدم يف إطار اإلجراءات املعّجلة التابعة ملرفق البيئة ): الثانية أو الالحقة(متويل البالغات الوطنية    )د( 
 دوالر إلجراء   ١٥ ٠٠٠ويشمل هذا التمويل مبلغاً قدره      .  دوالر لكل بلد حالياً    ٤٢٠ ٠٠٠العاملـية مبلغ قدره     

وتسعى متارين التقييم الذايت إىل تعزيز      . اد مقترحات مشاريع البالغات الوطنية الثانية     متـارين التقييم الذايت إلعد    
مثل حتليل البالغات   (ملكية البلد لعملية البالغات الوطنية، اليت تتضمن جرد خمزون األنشطة السابقة ذات الصلة              

) بادرات اجلارية ذات الصلة   الوطنـية األولـية، وبـرامج العمـل الوطنية للتكيف، والدراسات ذات الصلة وامل             
كما أن التمويل من مرفق البيئة العاملية الذي ُيقدم بعد إجراءات دورة            .  املوسعة مع أصحاب املصاحل    تواملشاورا

 . املشروع الكاملة متاح أيضاً إلعداد البالغات الوطنية

دويل هي الوكاالت املنفذة الرئيسية     إن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرامج األمم املتحدة للبيئة والبنك ال           -٨
ومن بني هذه املنظمات، يضطلع برنامج األمم . املعنية بإعداد البالغات الوطنية من خالل إدارة معظم أنشطة التمكني

وتؤدي وكاالت التنفيذ، إىل جانب املؤسسات األخرى الوارد . املتحدة اإلمنائي مبسؤولية تنفيذ معظم أنشطة التمكني
 . هذا الفرع، أدواراً هامة يف وضع وإقرار مقترحات أنشطة التمكني ذات الصلة بتغري املناخوصف هلا يف

 برنامج دعم البالغات الوطنية -٢

 لتزويد  ١٩٩٨شـرع مـرفق البيئة العاملية يف املرحلة األوىل من برنامج دعم البالغات الوطنية يف عام                  -٩
. التقين واملتعلق بالسياسة العامة لتعزيز قدرهتا فيما يتعلق بتغّير املناخاألطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالدعم 

وقد مت وضع هذا الربنامج هبدف حتسني نوعية البالغات األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                  
امج دعم البالغات الوطنية، قدم     وبعد التقييم اإلجيايب للمرحلة األوىل لربن     . ومشوهلـا وتقدميها يف املواعيد احملددة     

 يف تقدمي الدعم التقين والدعم املتعلق       ٢٠٠٥يونيه  /مرفق البيئة العاملية التمويل للمرحلة الثانية وشرع يف حزيران        
بالسياسـة العامة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد البالغات الوطنية الثانية أو الثالثة أو األولية،                  

 : وتشمل أهم األنشطة املضطلع هبا يف إطار املرحلة احلالية لربنامج دعم البالغات الوطنية ما يلي. قتضاءحسب اال

 تقدمي اإلرشادات بشأن ختطيط وإدارة عملية البالغات الوطنية الثانية؛ )أ( 

 إعداد ونشر وثائق التوجيه التقين واملتعلق بالسياسة العامة؛ )ب( 

 عن بعد ويف املوقع؛تقدمي الدعم الفين  )ج( 

 حتديد ونشر أفضل املمارسات املستمدة من اخلربات القطرية؛ )د( 

 تيسري املناقشات والتعلم املباشر على الشبكة؛  )ه( 

 املراجعة التقنية ملشروع البالغات الوطنية والتقارير التقنية القطاعية؛ )و( 
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 وطنية الثانية وبشأن اجملاالت املواضيعية؛تنظيم حلقات عمل بشأن الشروع يف عملية البالغات ال )ز( 

توفري التدريب العملي اهلادف بشأن عناصر حمددة للبالغات الوطنية حسب الطلبات الواردة من           )ح( 
 .البلدان

 فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول -٣

واستعرض مؤمتر  ). ٥-م أ /٨املقرر  (طراف يف دورته األوىل فريق اخلرباء االستشاري        أنشـأ مؤمتـر األ     -١٠
واعترافاً بالدور الذي أداه مرفق البيئة العاملية يف        . األطراف يف دورته الثامنة اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري       

الوطنية، قرر مؤمتر األطراف مواصلة مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لتحسني عملية إعداد بالغاهتا      
ويتمثل هدف فريق اخلرباء االستشاري،     ). ٨-م أ /٣املقرر  (والية فريق اخلرباء االستشاري ومراجعة اختصاصاته       

يف إطار واليته اجلديدة، يف حتسني عملية إعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة، من خالل تقدمي املشورة والدعم 
 :وتتضمن األنشطة احملددة ما يلي. األطراف غري املدرجة يف املرفق األولالتقنيني إىل 

 املقدمة من  إعداد البالغات الوطنية األولية      علىالتقنية اليت أثرت    والقيود  حتديد وتقييم املشاكل     )أ( 
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تنجزها بعد؛

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

 دراسة البالغات الوطنية املقدمة إىل األمانة، ال سيما وصف القضايا التحليلية واملنهجية، مبا يف              )ج( 
التقنية املصادفة يف إعداد وإبالغ قوائم جرد غازات الدفيئة، وأنشطة التخفيف من اآلثار،             والقيود  ذلك املشاكل   

هبدف حتسني اتساق املعلومات املقدمة، ومجع البيانات، ، وتقييم القابلية للتأثر والتكيف، وغري ذلك من املعلومات
 قليمية وبيانات األنشطة وتطوير املنهجيات؛واستخدام بيانات عوامل االنبعاثات احمللية واإل

توفـري املشـورة والدعم التقنيني، عن طريق تنظيم وعقد حلقات العمل، مبا يف ذلك حلقات                 )د( 
التدريـب العملي على املستوى اإلقليمي أو دون اإلقليمي، بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، والقابلية                

املبادئ التوجيهية اخلاصة بإعداد  من اآلثار، وكذلك عن طريق التدريب على استخدامللتأثر والتكيف، والتخفيف 
 البالغات الوطنية الثانية والالحقة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

استعراض األنشطة والربامج القائمة، مبا فيها أنشطة وبرامج مصادر التمويل املتعددة األطراف والثنائية،              )ه ( 
  تيسري ودعم إعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة اليت ستقدمها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛بقصد

القـيام، حسب االقتضاء، بإسداء املشورة التقنية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن املسائل املتصلة               )و( 
 ألول مبوجب االتفاقية؛بتنفيذ االتفاقية من جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق ا

وضع جداول أعمال حلقات العمل واالجتماعات مبساعدة األمانة لضمان التغطية الوافية للقضايا  )ز( 
وميكن، إذا ارتئي ذلك    .  يف حلقات العمل هذه من قائمة اخلرباء       نياخلرباء واملختص ويتم اختيار   . احملددة يف الوالية  

 .كانة الدوليةضرورياً، دعوة خرباء آخرين من ذوي امل
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مخسة أعضاء ميثلون أفريقيا وآسيا     :  عضواً على النحو التايل    ٢٤وفـريق اخلرباء االستشاري مؤلف من        -١١
واحمليط اهلادئ وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛ وستة أعضاء من األطرف املدرجة يف املرفق األول؛ وعضو واحد 

قوائم : رفق البيئة العاملية، لتيسري عمله، أربع جمموعات مواضيعية       وأنشأ م . ميثل واحدة من ثالث منظمات دولية     
؛ وأنشطة التخفيف من اآلثار؛ والقضايا املشتركة بني لتأثر والتكيفلقابلية الاجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛ وتقييم 

عليم، والتدريب وتوعية   القطاعات اليت تتضمن البحث واملراقبة املنتظمة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والت          
 .اجلمهور، واملعلومات والربط الشبكي، والدعم املايل والتقين

 الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف توتضمنت أنشطة فريق اخلرباء االستشاري النظر يف البالغا -١٢
 القابلية للتأثر والتكيف    املـرفق األول؛ وتنظيم حلقات تدريب عملي تتعلق بقوائم جرد غازات الدفيئة، وتقييم            

 الوطنية؛ وإعداد التقارير التقنية املقدمة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ توتقييم أنشطة التخفيف يف سياق إعداد البالغا      
وفريق اخلرباء االستشاري اآلن . على سبيل املثال لتحسني الوصول إىل الدعم املايل والتقين إلعداد البالغات الوطنية

 . ٢٠٠٧-٢٠٠٣ برنامج عمله للفترة بصدد تنفيذ

وقد نظم فريق اخلرباء االستشاري، أثناء تقدمي الدعم التقين لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، حلقة                 -١٣
تقييم القابلية للتأثر والتكيف وقوائم جرد      (وست حلقات تدريب عملية     ) عن أنشطة التخفيف  (تدريـب عاملية    
 بلداً من األطراف غري املدرجة ١٢٥ خبرياً من ٣٢٥ويشكل ذلك تدريب ما جمموعه . منذ إنشائه) غازات الدفيئة
 .يف املرفق األول

  الدعم املقدم مباشرة من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية-باء 

أطراف املرفق (قية  من االتفاقية املساعدة اليت ينبغي لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفا٤تغطي املادة  -١٤
تقدميهـا إىل الـبلدان املعرضة بصفة خاصة خلطر تغري املناخ إلهناء األنشطة اليت تبلغ عنها يف البالغات                  ) الـثاين 
 . كما تتضمن املساعدة التقنية جماالت مثل تعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا للتكنولوجيات السليمة بيئياً. الوطنية

لثاين البالغات الوطنية كمصدر رئيسي للمعلومات املتعلقة بتغري املناخ يف البلدان           وتعترب أطراف املرفق ا    -١٥
النامية ألهنا تقدم معلومات هامة عن األنشطة والربامج اليت تتناول تغري املناخ واستراتيجيات احلد من خماطر تغري                 

 .املناخ، وكذلك معلومات عن جهود بناء القدرات والوفاء باالحتياجات

على تقدمي أطراف املرفق الثاين للدعم التقين املباشر        ) وال يزال العدد يف تزايد    (ناك العديد من األمثلة     وه -١٦
ويتخذ الدعم التقين املقدم من أطراف املرفق األول أشكاالً عديدة، على النحو . باإلضافة إىل سبل التمويل األخرى

هذا الدعم دعماً عينياً ويقدم هبدف تعزيز اإلدراك املتزايد ويف مجيع احلاالت تقريباً، يكون . ١املوضح يف اجلدول  
أي قوائم جرد غازات    (للقدرة على البحث ودعم هذه القدرات يف خمتلف جماالت الدراسات املتعلقة بتغري املناخ              
عداد كما أنه هام إل   ). الدفيـئة، وحتليل ختفيف انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف           

 . الوطنية وتعزيز القدرة املؤسسية والبشريةتالبالغا
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الدعم املقدم من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لعملية البالغات  - ١اجلدول 
 الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
 نوع املساعدة التقنية  أمثلة عن املشاريع

 املنظمات/بناء القدرات املؤسسية للوكاالت ■ ات احلصول على متويل من مرفق البيئة العاملية تقدمي املساعدة لصياغة طلب
  ■ إنشاء هياكل أساسية مؤسسية إلعداد البالغات الوطنية الثانية

تقـدمي الدعم إىل اخلرباء للنظر يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري             
 املدرجة يف املرفق األول

 ملوارد البشرية للخرباء الوطنينيتطوير ا ■

تقـدمي الدعـم إلجـراء دراسـات تـتعلق بـتغري املناخ تستهدف اخلرباء               
 املؤسسات الوطنية/الوطنيني

■  

  ■ متويل الدورات التدريبية املتعلقة باستراتيجيات تغري املناخ
انبعاثات قوائم جرد   (تطوير قواعد البيانات     ■ مساعدة األطراف يف إنقاذ سجالت املناخ

غـازات الدفيـئة، عمليات تقييم القابلية       
 )للتأثر والتكيف، التخفيف من اآلثار

مسـاعدة األطراف يف تطوير القدرات لقياس انبعاثات الكربون وتنحيته من           
 النظم الربية

 قوائم جرد غازات الدفيئة ■

 تكيف تقييم تدابري القابلية للتأثر وال ■ املسامهة يف مشاريع رصد تغري الناخ
  ■ إقرار مشاريع رائدة إلثبات مبادرات التكيف عملياً

املشـاركة يف حلقـات التدريـب عـلى التكيف اليت ينظمها فريق اخلرباء              
 االستشاري

 التخفيفتقييم خيارات  ■

  ■ تشجيع اخلرباء على املشاركة وتنظيم مشاركتهم
 ■ إقامة نظام إقليمي يتعلق مبعلومات املناخ

 ■ استخدام األرض/تعزيز القدرة اإلقليمية على رصد وحتليل تغري الغطاء األرضي
اقـبة املنتظمة، مبا يف ذلك      الـبحوث واملر  

 مرافق األرصاد اجلوية واهليدرولوجيا واملناخ
 التثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور ■  من االتفاقية٦املشاركة يف احللقات الدراسية اإلقليمية يف إطار املادة 

  ■  يف تطوير وتنفيذ شبكة تبادل املعلومات اإلسهام
استضـافة التظاهرات املوازية أثناء انعقاد مؤمتر األطراف، اليت تسلط الضوء           
على املساعدة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، واملنافع اإلضافية        

ء لـلمالحظات املـتعلقة باملناخ اليت يبديها صانعو القرارات وأمثلة عن بنا           
 القدرات احمللية

■  

  ■ تعبئة أصحاب املصاحل
حتديد السياسات والتكنولوجيات اليت تقلل من تلوث اهلواء حملياً وكذلك من           

 انبعاثات غازات الدفيئة
عملـيات تقيـيم االحتـياجات يف جمال         ■

 التكنولوجيا؛ خطة التنفيذ
  ■ امة من الناحية البيئيةالتكنولوجيات اجلديدة من خالل تعزيز التجارة القابلة لالستد
  ■ الطاقة املتجددة والشراكات والكفاءة يف استخدام الطاقة

 ■ الربط الشبكي اإلقليمي املتعلق بتحسني نوعية قوائم جرد غازات الدفيئة
 ■ إقرار حبوث التكيف اليت تركز على األقاليم

 ■ ناء شبكات إقليميةعقد حلقات عمل لتبادل املعلومات وب
 ■ النهوض باملعارف، والقدرات والربط الشبكي يف أفريقيا

 املعلومات والربط الشبكي

الـنظر يف اخلـربات الدولية وتطوير أفضل املمارسات املتعلقة باألطراف غري            
 املدرجة يف املرفق األول، واملساعدة يف وضع برامج وطنية تتعلق بتغري املناخ

 وضع برامج وطنية لتغري املناخ ■

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      (ناقشات مشتركة عن تغري املناخ      عقد م 
 ) واألطراف املدرجة يف املرفق األول

 تبادل املعلومات فيما بني الوكاالت ■
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  الكيانات األخرى املقّدمة للمساعدة املالية والتقنية-جيم 

. املايل املتعلق بإعداد البالغات الوطنيةهناك منظمات متعددة األطراف عديدة أخرى تقدم الدعم التقين و        -١٧
وتقـدم منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث               

أو التدريب، وكذلك أشكاالً أخرى للمعلومات      /أوالً وقـبل كل شيء الدعم التقين مثل توفري قواعد البيانات و           
ائـم جرد غازات الدفيئة، وعمليات تقييم القابلية للتأثر وتقييم ختفيف اآلثار كمدخالت يف              وأدوات إعـداد قو   
 . أمثلة برامج ومبادرات هلذه الكيانات٢وترد يف اجلدول . البالغات الوطنية

  معلومات مفصلة عن املساعدة املالية والتقنية املقدمة من منظمات متعددة األطراف متنوعة-٢جلدول ا

   الربامجأمثلة عن
املساعدة 
 التقنية

املساعدة 
 املالية

 املنظمات املتعددة 
 األطراف

 � دراسات حالة قطرية ملصادر ومصارف غازات الدفيئة
 � القيود االقتصادية لغازات الدفيئة

 � دراسات قطرية عن آثار تغري املناخ وعمليات تقييم التكيف 
 � مركز ريسو للطاقة واملناخ والتنمية املستدامة

 برنامج األمم  √ √
 املتحدة للبيئة

 � برنامج دعم البالغات الوطنية
 � استراتيجية احلد من غازات الدفيئة األقل كلفة يف آسيا

البلدان األفريقية الواقعة   /بـناء القدرات يف بالد املغرب العريب      
 جنوب الصحراء

� 

 � دراسة احلد من انبعاثات غازات الدفيئة: صنيال
اخليارات الفعالة من حيث التكلفة للحد من انبعاثات        : اهلـند 

 غازات الدفيئة
� 

 برنامج األمم  √ √
 املتحدة اإلمنائي

 � (C3D) قاعدة تعاونية -تطوير القدرات املتعلقة بتغري املناخ 
 � ري املناخالنهوض بالقدرات لدعم التكيف مع تغ

 � )CC: Train(برنامج التدريب يف جمال تغري املناخ 
احللقـات التدريبية يف جمال سرعة التأثر والتكيف، اليت حيصل          

 املشارك فيها على شهادة 
� 

 � حلقات عمل لوضع السياسات العامة
 � حلقات عمل تقنية

معهد األمم املتحدة  √ √
 للتدريب والبحث

نامج األمم املتحدة   الـنظام العاملي لرصد املناخ بالتعاون مع بر       
للبيـئة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة واجمللس         

 الدويل للعلوم

� 
 املنظمة العاملية   √

 لألرصاد اجلوية

حلقـات عمـل لبناء القدرات وحلقات عمل بشأن التشجري          
 وإعادة التشجري وآليات التنمية النظيفة

� 
منظمة األمم املتحدة   √

 راعةلألغذية والز
 � برامج تدريبية ألخصائيي تغري املناخ

 � قاعدة للبيانات املباشرة ملؤشرات التنمية يف العامل 
 البنك الدويل  √

 منظمة الصحة العاملية  √ � األدوات اخلاصة بالعبء البيئي لألمراض
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  قضايا مت حتديدها على أهنا هامة لتقدمي الدعم-خامساً 

ومـات مقدمـة يف تقارير التجميع والتوليف للبالغات الوطنية وتقارير فريق اخلرباء            باالسـتناد إىل معل    -١٨
االستشـاري املقدمـة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، نظرت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف القضايا التالية                  

 :)٢(بوصفها جماالت تتطلب الدعم املايل والتقين

ملساعدة املالية والتقنية املتعلقة باالحتياجات لتعزيز قدرات الوكاالت        ا: بناء القدرات املؤسسية   )أ( 
 واملنظمات الوطنية اليت يتوقع مشاركتها يف إعداد البالغات الوطنية الالحقة؛

املساعدة املالية والتقنية املتعلقة باالحتياجات     : املـوارد البشرية وتنمية قدرات اخلرباء الوطنيني       )ب( 
ـ       رباء االستشـاريني واخلـرباء واألخصـائيني الوطنـيني اليت ُيتوقع مشاركتهم يف إعداد              لـتعزيز قـدرات اخل

 البالغات الوطنية؛

وضع وإدارة قواعد بيانات تقنية وإدارية ميكن أن ُتستخدم أثناء إعداد البالغات : قواعد البيانات )ج( 
 الوطنية الثانية والالحقة؛

 املالية والتقنية إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة ملصادر         املساعدة: قوائـم جرد غازات الدفيئة     )د( 
 ومصارف انبعاثات غازات الدفيئة، مبا يف ذلك عوامل االنبعاث؛

املساعدة املالية والتقنية لتطبيق وحتليل طرق وأدوات       : عملـيات تقييم القابلية للتأثر والتكيف       )ه( 
 عمليات التقييم والقابلية للتأثر والتكيف؛

املساعدة التقنية لتطبيق وحتليل طرق وأدوات تقييم احلد من انبعاثات          : قييم خيارات التخفيف  ت )و( 
 غازات الدفيئة وجوانب تكاليف تكنولوجيات احلد من انبعاثات غازات الدفيئة؛

املساعدة التقنية لصياغة املشاريع وحتديد تكنولوجيات احلد من        : تنفـيذ التخفـيف من اآلثار      )ز( 
 ازات الدفيئة؛انبعاثات غ

املساعدة املالية والتقنية لتطوير وصيانة القدرات الالزمة إلجراء        : البحـث واملراقـبة املنـتظمة      )ح( 
 البحوث املستمرة واملراقبة املنتظمة املتعلقة بتغري املناخ؛

املساعدة التقنية لصياغة استراتيجيات بث الوعي الوطين       : التعلـيم والتدريب وتوعية اجلمهور     )ط( 
 بقضايا وحتديات تغري املناخ؛

                                                      

انظر التقرير السادس عن جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف        )٢(
 ).٦ إىل ١ واإلضافات من (FCCC/SBI/2005/18املرفق األول باالتفاقية 



FCCC/SBI/2006/24 
Page 12 

 

املساعدة املالية والتقنية   : عملـيات تقييم االحتياجات يف جمال التكنولوجيا ووضع خطة التنفيذ          )ي( 
للكشـف عـن التكنولوجـيات احملتملة اليت ميكن أن تكون أكثر مالءمة لتحقيق أهداف ختفيف غازات الدفيئة            

 والتكيف مع تغري املناخ؛

تقدمي الدعم إلقامة ملفات معلومات مركزية ميكن الوصول إليها         :  للمعلومات الـربط الشبكي   )ك( 
 فوراً إلجراء ما يلزم من دراسات وعمليات تقييم تتعلق بتغري املناخ؛

تقدمي الدعم لصياغة برامج ومبادرات وطنية تتعلق بتغري املناخ         : وضع برامج وطنية لتغري املناخ     )ل( 
 الوكاالت؛ميكن تنسقيها عرب الوزارات و

تقدمي الدعم لضمان إتاحة الفرص لألخصائيني الوطنيني للمشاركة يف شبكات : تبادل املعلومات  )م( 
 .تبادل املعلومات

 املشاكل الرئيسية األخرى اليت يتم مواجهتها عند تقدمي املساعدة/القضايا

 إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من لفهم الطيف الكامل للقضايا اليت تؤثر على تقدمي الدعم املايل والتقين -١٩
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول متت استشارة ممثلني عن برنامج دعم البالغات الوطنية وعن بعض األطراف       

وفضالً عن ذلك، أجرت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ دراسة             . املدرجـة يف املرفق الثاين    
ستخدام استبيانات تستهدف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، واألطراف املدرجة يف املرفق             استقصـائية با  

وهناك عدد من الرسائل املتعلقة بالسياسات العامة اليت انبثقت عن هذه           . الـثاين، والوكاالت املتعددة األطراف    
 .العمليات االستشارية على النحو املوجز أدناه

مج دعم البالغات الوطنية إىل أنه ال يزال يواجه صعوبات يف تقييم وفهم             أشـار برنا  : الـبالغ  )أ( 
االحتياجات اخلاصة املتعلقة باملساعدة التقنية، وذلك يعود إىل درجة كبرية إىل الردود الواردة من البلدان اليت هي   

 أحياناً ردود غري دقيقة أو غري مفصلة على النحو الكايف؛

 دعم البالغات الوطنية نوعني من حاالت التأخري اليت حتّد من فعالية            حدد برنامج : موعـد الرد   )ب( 
التأخري يف إعداد مقترحات املشروع بعد أن يتم تقدمي األموال إىل البلدان إلجراء تقييم              : تقـدمي املساعدة التقنية   

 ملنفذة قد وافقت   ذايت؛ والـتأخري على املستوى الوطين للشروع يف إعداد بالغات وطنية بعد أن تكون الوكالة ا               
 على االقتراح؛

أشار برنامج دعم البالغات الوطنية إىل أنّ قدرة العديد من البلدان على تقدمي البالغات : القدرة )ج( 
 .الوطنية الثانية ذات النوعية اجليدة ال تزال حباجة إىل دعم

للتصدي جملاالت تثري مشاكل خاصة وهذا يعين أن هناك حاجة إىل االنتقال إىل دراسة نقدية وحتديد استراتيجيات 
مـثل عـدم كفايـة التنسيق مع الوكالة الوطنية، والصعوبات يف إجراء عمليات التقييم الذايت، وتعزيز االلتزام                  
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وسيسـاعد ذلك يف تنسيق توقعات التمويل لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول مع معيار متويل                . املؤسسـي 
 .وناملشاريع اليت يستخدمها املاحن

  سبل حتسني احلصول على الدعم املايل والتقين إلعداد البالغات الوطنية-سادساً 

حدد فريق اخلرباء االستشاري القضايا الوارد ذكرها أدناه كقضايا هامة لتحسني الوصول إىل الدعم املايل  -٢٠
 .والتقين لعملية إعداد البالغات الوطنية

ينبغي أن يدعم العمل املتعلق بالبالغات    : تنمية املستدامة مواصلة الصالت للحد من الفقر، وال      )أ( 
الوطنـية املبادرات البيئية اليت تدعم تنفيذ استراتيجيات احلد من الفقر والتنمية املستدامة يف احلصول على قبول                 

 الفقر  وبالتايل، ينبغي أن تستطلع العناصر املكونة للبالغات الوطنية، بصورة صرحية، الصالت بني           . أوسـع نطاقاً  
وميكن، بعد مراعاة أهداف التنمية على النحو الواجب، بلوغ أوجه التآزر بني اإلجراءات             . والبيـئة وتغري املناخ   

وعلى وجه اخلصوص، فإن القضايا املتعلقة باستراتيجيات . ذات الوجهة املناخية واإلجراءات ذات الوجهة اإلمنائية
ويف هذا الصدد، وبعد التسليم بأن الترتيبات املؤسسية تتفاوت . الغةووسائل العيش واألمن الغذائي تكتسي أمهية ب

من قطر إىل آخر، فإن الروابط املتينة بني مراكز االتصال املتعلقة بتغري املناخ والوزارات واملؤسسات املسؤولة عن                 
 إلدماج  وضع السياسات واخلطط، وكذلك األهداف القطاعية، مبا يف ذلك وكاالت التنفيذ، هي شرط ضروري             

الشـواغل املتعلقة بتغري املناخ يف احلوار املتعلق بالسياسة العامة وميكن اعتباره كعامل مرجح جللب الدعم الثنائي        
 .ألنشطة البالغات الوطنية

تسليماً بأن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        : التركـيز على االستمرارية داخل األقطار      )ب( 
فاظ على استمرارية أنشطة تغري املناخ أمر يف غاية األمهية، وعلى الثغرات اليت قد              سلطت الضوء على كون االحت    

تظهر بني االنتهاء من بالغ واحد والشروع يف اجملموعة املقبلة لألنشطة املتعلقة بتغري املناخ، ينبغي اختاذ خطوات                 
جة يف املرفق األول، لضمان أمور      إلضفاء الطابع املؤسسي على عملية البالغات الوطنية لدى األطراف غري املدر          

وينبغي وضع هياكل مؤسسية وطنية دائمة والتعاون       . منها االستمرارية يف إعداد عناصر خمتلفة للبالغات الوطنية       
ويف بعض . بعد االنتهاء من البالغات الوطنية الثانية" احلفاظ عليها"فيما بني القطاعات إلعداد بالغات وطنية يتم 

 . يز القدرات التقنية واالستمرارية وشكل نقاط االتصال الوطنية يكون الزماًًاحلاالت، فإن تعز

ال ميكن االحتفاظ باهلياكل املؤسسية والتعاون فيما بني القطاعات أثناء          : اسـتمرارية التمويل   )ج( 
ن اهلام أن يتخذ ولذلك سيكون م. عملية إعداد البالغات الوطنية إال إذا استمرت اهلياكل األساسية املالية الداعمة

مؤمتر األطراف قرارات بشأن التمويل يف وقت مبكر من عملية إعداد البالغات الوطنية لكي تكون األموال متوفرة 
 .بالفعل يف موعد يسبق إىل حد كبري موعد البداية الفعلية لعملية إعداد البالغات الالحقة

ويل مرفق البيئة العاملية إلعداد     احلـد من الوقت املطلوب ملختلف اخلطوات للوصول إىل مت          )د( 
أكد عدد من األطراف الذين متت استشارهتم على أمهية معاجلة الفترة الزمنية اليت تستغرقها              : الـبالغات الوطنية  

وسيكون من املستصوب   . األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول يف االنتهاء من إعداد بالغاهتا الوطنية األولية              
تستغرقها العملية ابتداًء من التقييم الذايت وحىت وقت التقدمي، والبدء بإعداد البالغات الالحقة             اختصار املدة اليت    
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وسيفيد ذلك يف االحتفاظ بالزخم الذي مت حتقيقه بتنفيذ األنشطة املتعلقة بتغري املناخ             . بعـد ذلـك بفترة وجيزة     
 . وكذلك يف املساعدة على عدم املساس بالفريق التقين واإلداري

أشار عدد من البلدان إىل أبعاد تعزيز االستمرارية، حيث إن وجود           : احلـد من مدة االستجابة      )ه( 
نقاط اتصال قوية واملشاركة الوطنية سيفيد على حنو أفضل إذا ما مت تقصري املدة بني تقدمي االقتراح واإلفراج عن                   

قترحات املشروع، ويف الوقت نفسه االحتفاظ وهناك حاجة إىل التعجيل بعملية مراجعة م. األموال للبدء باألنشطة
 .مبرونة وبساطة عملية صياغة اقتراحات املشاريع وتنفيذها

تشترك أطراف عديدة مدرجة يف املرفق الثاين بالفعل يف طائفة من           : الـتآزر إىل أقصـى درجة      )و( 
أنشطة التدريب املتعلقة بعملية    وميكن تنسيق   . برامج وحلقات التدريب املرتبطة بعناصر مكوِّنة للبالغات الوطنية       

 . تقدمي البالغات فيما بني اجلهات املقدمة للتدريب لالستفادة مما تقدمه

سلطت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول الضوء على أن          : التركـيز على تدريب املدربني     )ز( 
عليه يف التوجه االستراتيجي يف املستقبل تدريب اخلرباء الوطنيني حيتل أولوية قصوى وأنه حباجة إىل أن يتم التركيز 

وينبغي مواصلة . وينبغي، كلما كان ذلك ممكناً، جتنب االعتماد على اخلرباء الدوليني. املتعلق بالدعم املايل والتقين
 .دور تدريب املدربني احملليني وإيالؤهم املزيد من االهتمام يف املستقبل

اقترحت بعض البلدان إنشاء حمفل متعدد      : ا بني الوكاالت  تعزيز التنسيق املتعدد األطراف فيم     )ح( 
األطـراف لتحسـني تنسيق املساعدة التقنية املقدمة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد البالغات                 

 .الوطنية الثانية والالحقة

 أساس  هناك إحساس بعدم القدرة على استخدام اخلرباء على       : التصـدي للنقص يف التوظيف     )ط( 
ولكن ولكون  . واخلربة املطلوبة متوفرة من املؤسسات األكادميية والتقنية ال غري        . التفرغ إلعداد البالغات الوطنية   

أولـئك موظفـون طوال الوقت يف هذه املؤسسات، فإهنم غري قادرين على املشاركة إال لفترة حمدودة يف أنشطة      
 . روع وضمان االستمرارية سيساعد يف التصدي هلذه املسألةكما أن احلد من مدة دورة املش. البالغات الوطنية

تطوير وصيانة قاعدة بيانات دولية بشأن مبادرات التدريب يف جمال          : تيسـري تقاسم املعلومات    )ي( 
وبإمكان قاعدة بيانات يتم إعدادها بصورة جيدة أن تساعد اجلهات املاحنة يف . تغري املناخ املتاحة يف البلدان املاحنة

تخطـيط لربامج املساعدة بصورة أكثر فعالية وأن تساعد اجلهات املتلقية على االستفادة بصورة أكرب من أوجه                 ال
وهلذا . الـتآزر بـني فرص دعم عملية البالغات الوطنية، مثل مبادرات تدريب األطراف املدرجة يف املرفق الثاين     

ع األمانة ورهناً بتوافر املوارد املالية، بإنشاء موقع        ، بالتشاور م  )٣(الغـرض، ينوي فريق اخلرباء االستشاري القيام      
خمصص ضمن موقع األمانة املوجود حالياً على الشبكة، لنشر املعلومات املتعلقة باملساعدة املقدمة من برامج الدعم 

 .الثنائية واملتعددة األطراف إلعداد البالغات الوطنية

                                                      

 ).و(٥٧، الفقرة FCCC/SBI/2003/8نظر الوثيقة ا )٣(
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 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول الضوء على         سلطت بعض : إتاحة الوثائق التقنية املترمجة    )ك( 
األساسية يف ) مثل الطرق واألدوات واألدلة، والربجميات أو الكتب اإلرشادية، إخل(أن قدراً كبرياً من املواد التقنية 

لتوجيه وينبغي توفري أموال إضافية لترمجة وثائق ا. إجـراء عملـيات التحليل التقين متوفرة باللغة اإلنكليزية فقط     
 .التقين إىل لغات األمم املتحدة الرمسية السّت

ميكن أن يتعزز الدعم املقدم ملساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق           : التركـيز عـلى النوعية     )ل( 
األول يف إعداد البالغات الوطنية إذا ما كانت هناك جمموعة واضحة نسبياً للمعايري خبصوص ما يشكل منتجاً رفيع 

ويف الوقـت الراهن، تتفاوت نوعية البالغات الوطنية إىل حد كبري، حىت أهنا لرمبا جعلت سرعة التأثر       . النوعـية 
ومن شأن توضيح فهم شروط النوعية،      . والقدرة على التكيف وغريها من معايري التقييم تتفاوت من بلد إىل آخر           
 . إجناز ميكن قياسهبصورة أكرب، أن يعزز من الثقة بأن تقدمي املساعدة سيترجم مباشرة إىل

- - - - - 


