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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول١٤-٦نريويب 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 
 ملقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةالبالغات الوطنية ا

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

 تقرير مرحلي عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات 
 املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةالوطنية املقدمة من األطراف غري 

 *مذكرة من األمانة

 موجز
هذه الوثيقة تقارير عن االجتماع السابع لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف               تتضمن   

كما تتضمن تقارير عن حلقيت تدريب . ٢٠٠٦بشأن تنفيذ خطة عمل الفريق لعام ) الفريق(غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية 
تقييم مدى قابلية التأثُّر بتغري املناخ والتكّيف معه يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، : عمـلي لفـريق اخلرباء االستشاري بشأن   

 الدفيئة،  ، وبشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات     ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٨ إىل   ١٤ُعِقـدت يف أسانسيون، باراغواي، يف الفترة من         
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٢ إىل ١٨ملنطقة أفريقيا، ُعِقدت يف بريتوريا، جنوب أفريقيا، يف الفترة من 

ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد نظرها يف الدروس املستفادة والتوصيات املقدمة من الفريق، يف إعطاء توجيهات         وقـد    
 .ت العمل اإلقليميةإضافية بشأن تنفيذ التوصيات املقتَرحة يف حلقا

                                                      

قُدِّمـت هـذه الوثيقة متأخرةً عن موعدها بغية تضمينها تقرير االجتماع السابع لفريق اخلرباء االستشاري،                 *
 .٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ٢٥املعقود يف الفترة من 
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

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

 . الفرعية للتنفيذالفريق من اجتماعات وينظِّمه من حلقات عمل، كي تنظر فيها اهليئة

  نطاق املذكرة-باء 

 ٢٥تتضمن هذه املذكرة تقارير عن االجتماع السابع للفريق، املعقود يف بريتوريا، جنوب أفريقيا، يف الفترة من                  -٢
كما تتضمن تقارير الفريق وتوصياته بشأن حلقيت التدريب العملي املعنية إحدامها بعمليات          . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٦إىل  
م مدى قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، املعقودة يف أسانسيون، باراغواي،                 تقيي

، واألخرى املعنية بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ملنطقة أفريقيا،          ٢٠٠٦أغسطس  / آب ١٨ إىل   ١٤يف الفـترة مـن      
وأما األنشطة األخرى للفريق لعام     . ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢ إىل   ١٨يقيا، يف الفترة من     املعقودة يف بريتوريا، جنوب أفر    

 .(FCCC/SBI/2006/8)، فقد أُبِلغت إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين ٢٠٠٦

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

للتنفيذ، بعد نظرها يف التقرير الذي أعده الفريق، يف تقدمي توجيهات إضافية قـد ترغـب اهليئة الفرعية     -٣
 .بشأن تنفيذ التوصيات املقتَرحة يف حلقات العمل اإلقليمية

تقرير االجتماع السابع لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات         -ثانياً 
 االتفاقيةالوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ب

 ١٦، مقرر الفريق، االجتماع السابع للفريق، والذي حضره         )باراغواي(ترأست السيدة ليليان بورتيللو      -٤
، ٢٠٠٧وقد متثّلت أهداف االجتماع يف إعداد خطة عمل للفريق لعام     . عضواً، منهم عضوان من منظمات دولية     

فيذ بشأن مسائل مثل وضع صيغة منوذجية ختص قضايا متعددة          وإمتام التقارير التقنية اليت طلبتها اهليئة الفرعية للتن       
 .اجلوانب وُسُبل حتسني إمكانية الوصول إىل الدعم املايل والتقين الالزم إلعداد البالغات الوطنية

  تقدمي توصيات تقنية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ-ألف 

األطراف العمل الذي يقوم به فريق اخلرباء       يف الـدورة الـرابعة والعشـرين للجنة الفرعية للتنفيذ، أّيد             -٥
نقل التكنولوجيات، والبحث والرصد املنهجي،     (االستشاري لتطوير منوذٍج بشأن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات         

ملساعدة األطراف غري املدرجة يف     ) وبـناء القدرات، والتعليم، والتدريب والتوعية، واملعلومات والربط الشبكي        
" املعلومات األخرى اليت ُتعترب ذات أمهية يف حتقيق هدف االتفاقية         "ى تقدمي املعلومات حتت بند      املـرفق األول عل   

وقد أعد الفريق مسودة منوذج، قدم تعليقات عليه كل من فريق اخلرباء املعين بنقل              . الـوارد يف البالغات الوطنية    
بل . التكنولوجـيا وفـريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         غ هذا النموذج إىل اهليئة االستشارية للتنفيذ يف        وسوف ُي

 ).٢٠٠٧مايو /أيار(دورهتا السادسة والعشرين 
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وحسب طلب األطراف يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، أعّد فريق اخلرباء االستشاري               -٦
وهذا التقرير،  .  إلعداد البالغات الوطنية   تقريراً بشأن طُرق حتسني فرص احلصول على الدعم املايل والتقين املقدَّم          

من جدول األعمال لدورهتا اخلامسة والعشرين،      ) ب(٤الذي سوف تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف إطار البند           
 .FCCC/SBI/2006/24وارد يف الوثيقة 

ني إعداد البالغات   ومن بني توصيات فريق اخلرباء االستشاري إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن طرق حتس             -٧
الوطنـية الثانـية والتالية، ضرورة تقدمي توجيه لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول بشأن املعلومات الواجب                 

ويف معرض النظر يف .  من االتفاقية١٢ من املادة ٤إدراجهـا يف مشـاريع اإلبـالغ على النحو املبيَّن يف الفقرة      
ألطراف، يف الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، إىل الفريق أن           التوصيات اليت قدمها الفريق، طلبت ا     

ويقوم الفريق بإعداد ورقة تقنية بشأن هذه       . يوصي بطرق حتسني اإلبالغ عن املشاريع املبّينة يف البالغات الوطنية         
 .املسألة وسوف يقدمها إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين

 والواليات اإلضافية   ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠٣ويف معـرض تقيـيم وضع تنفيذ برنامج عمل الفريق للفترة من              -٨
املسـَندة مـن اهليئة العامة للتنفيذ، أشار الفريق إىل إجنازاته وأنشطته اليت قام هبا لتقدمي توصيات تقنية ملساعدة                   

 موجزاً لوضع   ١ويقدِّم اجلدول   .  الوطنية األطـراف غـري املدرجـة يف املرفق األول على حتسني إعداد بالغاهتا            
 .التوصيات التقنية اليت قّدمها الفريق

  وضع التوصيات الفنية-١اجلدول 

 الوالية الناتج/النشاط الوضع

تعـاون قـائم مع فريق اخلرباء املعين بأقل      
 البلدان منواً

إدراج املعلومـات املتضـمَّنة يف بـرامج عمل التكيُّف      
  الوطنية الثانية والتاليةالوطنية يف البالغات

FCCC/SBI/2005/23 ٢٦، الفقرة

 للهيئة  ٢٦سـيتم اإلبالغ عنها يف الدورة       
 )٢٠٠٧مايو /أيار(الفرعية للتنفيذ 

اسـتراتيجية التدريب فعالة من حيث التكلفة، وشاملة،        
 ودعم تقين آخر

FCCC/SBI/2005/23 ٢٧، الفقرة

 للهيئة  ٢٦سـوف يـبلَّغ عنه يف الدورة        
 رعية للتنفيذالف

طـرق حتسني اإلبالغ عن املشاريع املبّينة يف البالغات         
الوطنـية املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق          

 من االتفاقية،   ١٢ من املادة    ٤األول، وفقـاً للفقـرة      
وإبـالغ اهليـئة الفرعية للتنفيذ، وإفادهتا، بشأن طرق         
حتسـني فـرص احلصـول على دعم مايل وتقين هلذه           

 شاريعامل

FCCC/SBI/2005/23 ٢٩، الفقرة

 تقرير متضمَّن يف الوثيقة
FCCC/SBI/2006/24 

طـرق حتسـني فـرص احلصول على دعم مايل وتقين           
 إلعداد البالغات الوطنية الثانية والتالية

FCCC/SBI/2005/23 ٣٠، الفقرة

 تقرير متضمَّن يف الوثيقة
FCCC/SBI/2006/4 

: مالحظة(ألولية   مـن البالغات الوطنية ا     ٤١فحـص   
بفحـص هذه البالغات الوطنية األولية اإلضافية، يكون        

 من البالغات الوطنية    ١٢٢الفريق قد فحص ما جمموعه      
 )األولية

FCCC/SBI/2005/23 ٣١، الفقرة
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 الوالية الناتج/النشاط الوضع

سـوف ُيبلغ إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف        
 )٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول (٢٧دورهتا 

 ٢إىل األمانة اعتباراً من     فحص البالغات الوطنية املقدمة     
 ٢٠٠٥أبريل /نيسان

FCCC/SBI/2006/11 ٢٥، الفقرة

سـوف يبلغ إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف        
 ٢٥دورهتا 

تقدمي مساعدة تقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق         
األول، عـند الطلب، بشأن حتديد األدوات واألساليب        

طنية، واليت تنطبق   الالزمة، يف سياق إعداد البالغات الو     
 على ظروفها اخلاصة

FCCC/SBI/2006/11 ٢٦، الفقرة

نواتـج واردة من فريق اخلرباء املعين بنقل        
التكنولوجـيا، وفـريق اخلرباء املعين بأقل       

وسوف ُتبلغ إىل اهليئة الفرعية     . البلدان منواً 
 ٢٦للتنفيذ يف دورهتا 

نقل (منـوذج بشـأن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات         
لتكنولوجـيات، والبحـث والرصـد املنهجي، وبناء        ا

القـدرات، والتعليم، والتدريب والتوعية، واملعلومات      
 )والربط الشبكي

FCCC/SBI/2006/11 ٢٧، الفقرة

سـوف ُيبلغ إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف        
 ٢٦دورهتا 

، ٢٠٠٧-٢٠٠٣تقيـيم تنفيذ برنامج العمل يف الفترة        
مكنة للدور املستقبلي للفريق    والـتعرُّف على العناصر امل    

يف تيسري حتسني البالغات الوطنية املقدمة من األطراف        
 غري املدرجة يف املرفق األول

FCCC/SBI/2006/11 ٢٨، الفقرة

 لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية ٢٠٠٧خطط عمل عام   -باء 
 باالتفاقيةاملقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 

قيََّم فريق اخلرباء االستشاري نتائج حلقات العمل اإلقليمية بشأن عمليات تقييم مدى قابلية التأثُّر بتغيُّر                -٩
. املـناخ والتكيُّف معه يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، وقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ملنطقة أفريقيا               

 حلقات عمل إقليمية بشأن عمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغيُّر املناخ            ٦وعه  وحـىت اآلن، عقد الفريق ما جمم      
 ٣٢٥والتكيُّف معه وكذا قوائم اجلرد الوطنية، وحلقة عمل عاملية واحدة بشأن تقييمات التخفيف، شارك فيها                

دَّم إىل اخلرباء يشكل  والحظ الفريق أن التدريب املق    .  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       ١٢٥خـبرياً من    
األساس لتدريب مستقبلي مركّز، يتضمن تدريب املدرِّبني على الصعيد الوطين وشبه اإلقليمي، لزيادة قوة وتوسيع 

ويرد يف القسمني ثالثاً ورابعاً أدناه مزيد من تفاصيل نتائج          . نطـاق القـدرات الالزمة إلعداد البالغات الوطنية       
 عدد اخلرباء الذين مت تدريبهم والبلدان اليت شاركت يف حلقات           ٢يبيِّن اجلدول   كما  . حلقـات العمل اإلقليمية   

 .العمل اإلقليمية والعاملية، اليت عقدها فريق اخلرباء االستشاري
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عـدد اخلـرباء الذيـن شاركوا، والبلدان اليت شاركت، يف حلقات             -٢اجلدول 
 التدريب اليت عقدها فريق اخلرباء االستشاريني

 حلقة التدريب عدد اخلرباء عدد الدول

مدينة بنما، بنما،   (القوائـم الوطنـية جلرد غازات الدفيئة يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب              ٣٨ ٢١
 )٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٩-٢٥

مابوتو، موزامبيق،  (عمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف منطقة أفريقيا              ٤٦ ٣٦
 )٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٢-١٨

 )٢٠٠٥فرباير / شباط١٢-٨شنغهاي، الصني، (قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ملنطقة آسيا  ٢٦ ١٩

 )٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٣٠-٢٦سيول، مجهورية كوريا، (حلقة عاملية بشأن تقييمات التخفيف  ٥٧ ٤٦

تكيف معه يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ       عملـيات تقيـيم مـدى قابلية التأثر بتغري املناخ وال           ٦٤ ٣٩
 )٢٠٠٦مارس / آذار٢٤-٢٠جاكرتا، إندونيسيا، (

عملـيات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب                ٥١ ٢٧
 )٢٠٠٦أغسطس / آب١٨-١٤أسانسيون، باراغواي، (

 ٢٢-١٨بريتوريا، جنوب أفريقيا،    (لدفيئة ملنطقة أفريقيا    قوائـم اجلـرد الوطنـية لغـازات ا         ٤٣ ٤٠
 )٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

قدمـت حكومـة الواليات املتحدة األمريكية موارد مالية إىل أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ                 -١٠
 املدرجة يف املرفق األول، لتنظيم اجتماع يهدف إىل تيسري تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة فيما بني األطراف غري

وتتعاون األمانة مع فريق اخلرباء االستشاري ومع برنامج دعم البالغات الوطنية، يف . بشأن إعداد البالغات الوطنية
تنظيم هذا االجتماع من أجل تقوية أواصر التعاون فيما بني الوكاالت والفرق اليت تقدِّم الدعم التقين إىل األطراف 

 :وفيما يلي بيان املواضيع احملتمل أن ُتغطى أثناء حلقة العمل.  املرفق األولغري املدرجة يف

 إدراج تغيُّر املناخ يف أسس التخطيط اإلمنائي؛ )أ( 

 اقتسام املمارسات اجليدة يف إعداد البالغات الوطنية؛ )ب( 

 جعل البالغات الوطنية تستجيب لالحتياجات اإلمنائية الوطنية؛ )ج( 

  السياسة لتغيُّر املناخ؛استجابات )د( 

 ُنظُم اإلدارة؛  )ه( 

 اقتسام اخلربات يف تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛ )و( 

 .بناء القدرات لضمان استمرارية العمل فيما يتعلق بالبالغات الوطنية )ز( 
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ن ُيقّيم تنفيذ برنامج عمله للفترة      يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، طلبت األطراف إىل الفريق أ            -١١
، وحيـدِّد العناصـر احملتَملة لدوره املستقبلي يف تيسري حتسني البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف                 ٢٠٠٧-٢٠٠٣

من ويف معرض مناقشة هذه الوالية املسَندة       . املرفق األول، وُيبلغ اهليئة الفرعية للتنفيذ بذلك يف دورهتا السادسة والعشرين          
 :، تتضمن ما يلي٢٦األطراف، قرر الفريق أن ُيعدَّ ورقة لعرضها على اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا 

، والواليات التالية املسَندة    ٨-م أ /٣تقيـيم عمل الفريق تلبية لواليته املتضمَّنة يف املرفق للمقرر            )أ( 
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣تعراض تنفيذ برنامج عمله للفترة      وسوف يقوم أيضاً باس   . إلـيه من جانب اهليئة الفرعية للتنفيذ      

 هبدف التعرُّف على نقاط قوَّته واجملاالت اليت حتتاج للتحسني؛

املـراحل واالجتاهـات والتوقيـت يف معرض إعداد البالغات الوطنية من جانب األطراف غري              )ب( 
البلدان سوف تعمل إلعداد     من   ١٠٠وقد الحظ الفريق، بصفة خاصة، أن أكثر من         . املدرجـة يف املرفق األول    

، وأن هذا سوف يشكل فرصة طيِّبة للفريق لكي حيدِّد دوره مقارنة بدور املنظمات ٢٠٠٦بالغاهتا الوطنية يف عام 
 األخرى يف تقدمي دعم تقين فعال إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

ستدامة يف معرض إعداد البالغات     دور الفـريق يف تيسـري تبادل املمارسات اجليدة وتوفري اال           )ج( 
 .الوطنية، مثل الدعم املؤسسي، واإلدارة األفضل للعمليات، واإلدماج ضمن عمليات التنمية الوطنية

وضع تعاون فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من           -جيم 
رق اخلرباء  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، مع غريه من ف          

 وبرنامج دعم البالغات الوطنية

اسـتمر فريق اخلرباء االستشاري يف التعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف إعداد تقريره عن                   -١٢
وسوف يناِقش فريق   . كيفـية إدراج املعلومـات اليت تشملها برامج العمل الوطنية للتكيُّف يف البالغات الوطنية             

عين بأقل البلدان منواً مشروع ورقة مفهوم يف اجتماعه التايل، وبعدها سيقتسم الفريق الورقة مع فريق                اخلـرباء امل  
وسوف جيتمع رئيسا فريق اخلرباء االستشاري وفريق اخلرباء . اخلرباء االستشاري إلبداء تعليقات بشأن هذه املسألة

 ملناقشة جماالت التعاون مثل التكيُّف مع تغري        ١٢طراف  املعين بنقل التكنولوجيا، بصفة غري رمسية، أثناء مؤمتر األ        
 .املناخ وإدراج تغيُّر املناخ يف العملية الوطنية للتخطيط اإلمنائي

واعتماداً . وناقش فريق اخلرباء االستشاري جماالت التعاون املمكنة مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا -١٣
، قد يعمل فريق اخلرباء     ١٢اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف مؤمتر األطراف        عـلى حمصِّلة استعراض والية فريق       

االستشـاري عـن كثب مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بشأن مسائل مثل قوائم اجلرد الوطنية لغازات                  
ت اليت قد ُتدرجها األطراف الدفيئة، وعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية والتكيُّف نظراً ألهنا تتعلق باملعلوما    

ووافق الفريق على أن تبادل املعلومات مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا سوف ُيدَعم              . يف بالغاهتا الوطنية  
ومتثِّل حلقات العمل هذه فرصاً مفيدة      . مـن خالل املشاركة النشطة يف حلقات العمل اليت تنظِّمها فرق اخلرباء           

 .بشأن املسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف سياق البالغات الوطنيةالقتسام آراء الفريق 
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وأعـرب فريق اخلرباء االستشاري عن تقديره للتقرير املعمَّق الذي قدمه برنامج دعم البالغات الوطنية                -١٤
قد تضمَّن التقرير حتديثاً   و. التابع ملرفق البيئة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة           

ألنشـطة برنامج دعم البالغات الوطنية مثل عقد املؤمترات عن ُبعد مع منسقي املشاريع، وإطالق شبكته اخلاصة          
املنهجيات املقدمة يف حلقات التدريب اإلقليمية اليت       /باملعرفة، وتنظيم حلقات التدريب التقنية، كمتابعة لألدوات      

 من البلدان بصدد    ٨٧كما قام برنامج دعم البالغات الوطنية بإبالغ الفريق أن          . تشارييعقدها فريق اخلرباء االس   
 من البلدان قدمت مقترحاهتا املتعلقة بالبالغات الوطنية إىل الوكاالت          ١٢إعـداد بالغاهتـا الوطنية الثانية، وأن        

 .املنفِّذة لربنامج دعم البالغات الوطنية، للحصول على املوافقة

ـ    -١٥ ريق اخلرباء االستشاري الدور املهم الذي يقوم به برنامج دعم البالغات الوطنية على املستوى             وأقـّر ف
القطري بتوفري الدعم الفين إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، يف معرض إعداد البالغات الوطنية وتيسري                 

نشطة برنامج دعم البالغات الوطنية حلقات وتكمِّل أ. تـبادل املعلومات فيما بني اخلرباء عن طريق شبكة املعرفة  
. التدريب العملي اإلقليمية، كما أهنا تتسق مع حمصِّلة فحص البالغات الوطنية بواسطة فريق اخلرباء االستشاري              

بيد أن الفريق يرى أن هناك حاجة لزيادة حتديد أدوار فريق اخلرباء االستشاري وبرنامج دعم البالغات الوطنية،                 
 .التساق والفعالية يف تقدمي الدعم الفين إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األولبغية ضمان ا

تقريـر عن حلقة التدريب العملي بشأن عمليات تقييم مدى           -ثالثاً 
قابلـية الـتأثُّر بتغـيُّر املناخ والتكيُّف معه يف منطقة أمريكا            

 الالتينية والكارييب

ة الفرعية للتنفيذ أحاط األطراف علماً بدوريت التدريب العملي يف الـدورة الـرابعة والعشـرين للهيـئ      -١٦
اإلقليميـتني املتبقيتني بشأن عمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه يف منطقة أمريكا الالتينية                 

العمل تشكل جزءاً من    ويالحظ أن حلقات    . والكارييب وبشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ملنطقة أفريقيا        
واليـة فريق اخلرباء االستشاري لتقدمي املشورة والدعم التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، بتنظيم    
وعقـد حلقات عمل تتضمن حلقات تدريبية عملية، على املستوى اإلقليمي أو شبه اإلقليمي، بشأن قوائم اجلرد                 

مليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره،            الوطنية لغازات الدفيئة، وبشأن ع    
وكـذا التدريـب على استخدام املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية الثانية وما يليها، على النحو         

 .٨-م أ/٣املشار إليه يف املرفق للمقرر 

 تقييم مدى قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه يف منطقة           عقـد الفريق حلقة تدريبية بشأن عمليات       -١٧
وقد حضر .  يف أسانسيون، باراغواي٢٠٠٦أغسطس / آب١٨ إىل ١٤أمـريكا الالتينية والكارييب يف الفترة من        

مون إىل  طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وستة أعضاء ينت٢٧هذه احللقة واحد ومخسون خبرياً من 
وقد أمكن . فريق اخلرباء االستشاري، منهم ممثلون عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومثانية مدرِّبني حضروا احللقة

تنظـيم هـذه احللقـة بفضـل الدعم املايل الذي قدمته حكومات فنلندا والسويد وسويسرا والواليات املتحدة                  
 .األمريكية
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جمال سيناريوهات املناخ وعمليات تقييم مدى قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ          وقدمت حكومة كوبا مدرِّبني يف       -١٨
والتكيُّف معه لقطاع الصحة، يف حني قدمت االستراتيجية الدولية اليت وضعتها األمم املتحدة للحد من الكوارث                

. ات تقييم تغيُّر املناخ وخماطرهواالحتاد الدويل للصليب األمحر ومجعيات اهلالل األمحر، مدرِّبني للدورة املعنية بعملي
كمـا قـدم مركز هاديل لتنبؤات وحبوث املناخ والتابع ملكتب األرصاد اجلوية للمملكة املتحدة، املدرِّب املعين                 
بسيناريوهات تغيُّر املناخ، كما عقد ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي دورة بشأن تطوير مشاريع التكيُّف املمكن 

قدمت حكومة باراغواي، من خالل اجمللس الوطين للبيئة، دعماً مالياً ولوجستياً حللقة العمل، مبا يف              كما  . متويلها
 .ذلك الترمجة إىل اإلسبانية ملواد التدريب املتعلقة بعمليات تقييم مدى قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه

مني من منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، املعنيني بإعداد        ومتثَّل هدف حلقة العمل يف إطالع اخلرباء القاد        -١٩
البالغات الوطنية الثانية، على املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية املتعلقة بتقدمي التقارير عن عمليات تقييم مدى               

، وإطالعهم كذلك على ٨-م أ/١٧قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه، على النحو املشار إليه يف املرفق للمقرر 
 .األدوات الالزمة إلجراء عمليات التقييم القطاعية وإدماجها

استعراض عام ملختلف األطر    : وقـام مثانـية مدرِّبـني، منهم أعضاء من الفريق، بتغطية املواضيع التالية             -٢٠
، وإدراج هذه العمليات، وتغيُّر املناخ      املسـتخَدمة يف عمليات تقييم مدى قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه           

والسـيناريوهات االجتماعية واالقتصادية وآثارها، وعمليات تقييم مدى قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه              
 ومشلت األدوات اليت استخدمها املدرِّبون للتعمُّق     ). املناطق الساحلية، واملوارد املائية، والزراعة، وصحة اإلنسان      (

، (PRECIS)يف خمـتلف املواضـيع اليت تناولتها حلقة العمل، مناذج مثل منوذج دراسات اآلثار املناخية اإلقليمية        
، ونظام (WEAP)، ونظام التقييم والتخطيط اخلاص باملوارد املائية (DIVA)والتحليل التفاعلي الرقمي لقابلية التأثُّر 

 .(DSSAT)جيا الزراعية الدعم الختاذ القرارات يف جمال نقل التكنولو

 :وقدم مشاركون من املنطقة دراسات احلالة القطرية التالية -٢١

 ؛)بريو(هنج التوجُّه من أسفل إىل أعلى يف عمليات تقييم قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه  )أ( 

 خ  الــذي طــوَّره مركــز األرصــاد اجلويــة ودراســات املــناETAالــنموذج اإلقلــيمي  )ب( 
(Centro de Previsao e Estudos Climaticos)) ؛)الربازيل 

 ؛)غرينادرا(عمليات تقييم قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه للمناطق الساحلية  )ج( 

 ؛)اجلمهورية الدومينيكية(عمليات تقييم قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه لقطاع املياه  )د( 

 ؛)باراغواي(قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه لقطاع الصحة   )ه( 

 ).إكوادور(تطوير مشاريع التكيُّف  )و( 

وقد . وقـد استفادت حلقة العمل من التوصيات املقدمة من حلقيت العمل اإلقليميتني السابقتني للفريق              -٢٢
 تقييم قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه،        أُضـيفت مواضـيع هنـج التوجُّه من أسفل إىل أعلى يف عمليات            
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وعملـيات تقييم خماطر املناخ، وتطوير مشاريع تكيُّف ميكن متويلها، وذلك تلبية لالحتياجات اليت أعربت عنها                
ومت التركيز أيضاً يف حلقة العمل هذه على تبسيط         . الـبلدان للحصـول على معرفة معّمقة بشأن هذه املواضيع         

وقد مت وضع جدول زمين لتدريب متابعة شامل بشأن         . ذج اإلقليمية باستخدام اخلربات املكَتسبة من املنطقة      النما
 .٢٠٠٦سبتمرب /دراسات اآلثار املناخية اإلقليمية للكارييب والدول اجلزرية يف أيلول

أجل تدريب اخلرباء   كمـا استطاعت حلقة العمل أن حتشد املوارد التقنية واملالية للمنظمات الدولية من               -٢٣
كما اتضح  . املنـتمني للمنطقة على شىت األدوات يف عمليات تقييم مدى قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّف معه               

التعاون بني بلدان اجلنوب حيث عرضت بلدان من املنطقة أن توفِّر املدرِّبني وتترجم مواد التدريب، وهتيئ الفرص     
 .لتدريب مركّز إضايف

بـناء عـلى طلـب املشاركني، ُخصِّص مزيد من الوقت ملمارسة مترينات باستخدام مناذج احلاسب                و -٢٤
واتسمت التمرينات بزيادة السهولة والتركيز حيث مت تقسيم املشاركني إىل          . الكمبـيوتر وديناميات الفريق   /اآليل

شط ألعضاء الفريق ملا قدموه     كما أعرب املشاركون عن تقديرهم للدور الن      . جمموعـات وفقاً جملاالت اهتمامهم    
 :وفيما يلي أدناه بعض التوصيات اليت قدمها املشاِركون إىل الفريق. أثناء حلقة العمل كمدرِّبني وخرباء

عقد املزيد من حلقات التدريب املركَّز ملنطقة الكارييب، وخاصة فيما يتعلق بعمليات تقييم مدى   )أ( 
 ف معه للمناطق الساحلية؛قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ والتكيُّ

املنهجيات املقدمة يف حلقة    /إنشاء آلية ملتابعة التقدم الذي حيرزه املتدرِّبني يف استخدام األدوات          )ب( 
 العمل، ولتحديد احتياجاهتم التقنية اإلضافية؛

 تقدمي املزيد من األمثلة اإلقليمية واإلحصاءات الفعلية؛ )ج( 

 . والتدريب يف عمليات تقييم خماطر املناختطوير املزيد من األدوات )د( 

تقريـر عن حلقة التدريب العملي بشأن قوائم اجلرد          -رابعاً 
 الوطنية لغازات الدفيئة ملنطقة أفريقيا

 إىل  ١٨عقد الفريق حلقة تدريبية بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ملنطقة أفريقيا، يف الفترة من                 -٢٥
 من  ٤٠وقد حضر هذه احللقة ثالثة وأربعون خبرياً من         .  يف بريـتوريا، جنوب أفريقيا     ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٢

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وستة أعضاء ينتمون إىل فريق اخلرباء االستشاري، وممثلون لربنامج األمم املتحدة 
عين بتغيُّر املناخ، وفريق العمل املعين بقوائم اجلرد        اإلمنـائي وبـرنامج األمم املتحدة للبيئة، والفريق احلكومي الدويل امل          

وقد أمكن تنظيم حلقة العمل بفضل الدعم املايل الذي قدمته . الوطنية لغازات الدفيئة، وشخص من منظمة غري حكومية
يف كما قدمت حكومة جنوب أفريقيا، بوصفها البلد املض  . حكومـات أستراليا والسويد والواليات املتحدة األمريكية      

 .حللقة العمل، الدعم املايل واللوجسيت للحلقة عن طريق وزارة الشؤون البيئية والسياحة
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ومتـثَّل هـدف حلقـة العمل يف حتسني إعداد القسم اخلاص بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، من                   -٢٦
ن األساليب واملنهجيات الـبالغات الوطنـية، وذلـك بتدريب اخلرباء املنتمني ملنطقة أفريقيا على نطاق واسع م           

 .واألدوات فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة يف جمال الطاقة، والعمليات         : وقـد غطـى املدرِّبون املواضيع التالية       -٢٧
وقد . االنبعاث؛ ونظام إدارة اجلردالصناعية، والزراعة، وتغيُّر استخدام األراضي، واحلراجة؛ وقاعدة بيانات معامل 

استخدم املشاركون برامج احلاسب اآليل لالتفاقية اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ فيما يتعلق باجلرد، يف معرض متريناهتم 
وأوضح ) الطاقة، والصناعة، والنفايات، والزراعة، وتغيُّر استخدام األراضي، واحلراجة       (عـلى شـىت القطاعات      

 . كيفية استخدام البيانات القطرية حملاكاة نتائج جرد غازات الدفيئةاملدرِّبون هلم

وأبدوا . ويف معـرض تقييم نتائج حلقة العمل، أعرب املشاركون عن تقديرهم لكفاءة وفعالية املدرِّبني              -٢٨
كما رأى املشاركون أن    . تعلـيقهم بضرورة ختصيص وقت للتمرينات أطول من الوقت املخصص للمحاضرات          

اجة لتقدمي تدريب شبه إقليمي على جرد غازات الدفيئة، بالنسبة لقطاعات حمددة هلذا اجلرد حيثما تكون    هناك ح 
هـناك احتياجات مشتركة تشمل جمموعة من البلدان، مع إجياد السبل لنشر مواد التدريب املتعلقة جبرد غازات                 

خاصة الوزارات اليت تقدم بيانات قطاعية، مثل  الدفيئة على الصعيد الوطين مبشاركة من اجلهات املعنية املتعددة، و         
 :وترد أدناه تعليقات إضافية أبداها املشاِركون يف حلقة العمل. وزارات الزراعة، والطاقة، والنفايات

ينبغي أن تكون هناك رابطة بني البالغات الوطنية األوىل والثانية لضمان استمرارية ما يلزم من                )أ( 
 عداد قوائم جرد غازات الدفيئة؛اخلرباء والُنظم من أجل إ

معاجلـة نقاط الضعف يف جرد غازات الدفيئة يف البالغات الوطنية األولية متثل خطوة مهمة يف                 )ب( 
 سبيل إعداد قوائم جرد جديدة للبالغات الوطنية الثانية؛

يانات يلـزم دعـم عمل اخلرباء الوطنيني بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة، بغية إنشاء قاعدة ب                )ج( 
لـلجرد، ونظم معلومات شاملة للقطاعات لضمان توفري البيانات يف الوقت املناسب إلعداد البالغات الوطنية،               

 وكذا من أجل حتسني نوعية اجلرد؛

 ينبغي ضمان اإلعداد والتوزيع يف الوقت املناسب لربامج احلاسب اآليل اخلاصة باجلرد بعدة لغات؛ )د( 

دفيئة كأداة ال يقع حتت حصر، كمحفز إلعالم صانعي السياسة باالجتاه استخدام جرد غازات ال  )ه( 
 .السياسي الالزم ملشاريع آليات التنمية النظيفة، اخل

دليل املمارسات اجليدة فيما يتعلق     مـن املهم للبلدان أن تعاِلج جودة قوائم جردها من خالل تطبيق              )و( 
  وخاصة بالنسبة لقطاعات مثل قطاع احلراجة؛ واحلراجة،بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي

ينبغي للمؤسسات شبه اإلقليمية أن تشارك بشكل أكرب يف متابعة الدعم التقين لإلعداد والتحليل  )ز( 
 فيما يتعلق جبرد غازات الدفيئة؛
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فريقيا إنشاء  تلزم عوامل االنبعاثات لبعض األنشطة، كما ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار بالنسبة أل             )ح( 
 ؛)فيما يتعلق بقطاع احلراجة(برنامج أفريقي مماثل لربنامج شرقي أوروبا لتطوير عوامل االنبعاث 

املبادرات اليت ميكن أن تستخدمها لدعم إعدادها للجرد        /ينبغي زيادة إعالم البلدان بشأن السبل      )ط( 
امج دعم البالغات الوطنية، واجلامعات     فـريق اخلـرباء االستشاري، ومواقع احلكومة على شبكة الويب، وبرن          (

 ).ومراكز البحوث اليت تعمل يف جمال عوامل االنبعاثات، اخل

  استنتاجات-خامساً 

يف معرض تنفيذ فريق اخلرباء االستشاري لربنامج عمله، مبا يف ذلك تقدمي الدعم التقين إىل األطراف، قام                -٢٩
رد غازات الدفيئة، وعمليات تقييم مدى قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ          بإجناز حلقات التدريب اإلقليمية بشأن قوائم ج      

والتكـيُّف معه، وتقييم مدى التخفيف من آثاره من خالل الدعم املايل والتقين الذي تقدمه األطراف واملنظمات                 
حسني إعداد  وقد شكلت حلقات العمل خطوات أولية، ولكن فعالة، يف بناء قدرات اخلرباء الوطنيني لت             . الدولية

. البالغات الوطنية الثانية واليت تليها، وذلك باستخدام شىت األدوات واملنهجيات اليت طُِرحت يف حلقات العمل              
كما هّيأ الفريق فرصاً للخرباء للتواصل؛ وهذا أمر مهم حيث إن املردود التقين املنتظم ضروري لدى إعداد شىت                  

 . أقسام البالغات الوطنية

ـ     -٣٠ هم الـدروس املستفادة من تنفيذ حلقات العمل باعتبارها مدخالت مفيدة يف تصاميم             وميكـن أن تس
وبصفة . برامج الدعم التقين، يف املستقبل    /وعملـيات التدريـب اليت سوف تنفذها املنظمات الدولية ومؤسسات         

كن أن تشكل   خاصـة، فـإن مفاهيم األدوات وهنج التوجُّه من أسفل إىل أعلى وعمليات تقييم خماطر املناخ، مي                
اجملـاالت الـيت ميكن أن يضفي عليها فريق اخلرباء االستشاري واملنظمات الدولية مزيداً من التطوير بغية تقدمي                  
املشـورة التقنية إىل األطراف بشأن كيفية إدراجها بفعالية ضمن القسم اخلاص بعمليات تقييم مدى قابلية التأثُّر                 

 .اهتا الوطنيةبتغيُّر املناخ والتكيُّف معه، من بالغ

- - - - - 


