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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

  ،  ١-    م أإ /  ٣١                                                                        طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره  - ١
                                                                                                                    إىل األمانة أن تقوم، قبل دورهتا الثانية، بتنظيم حلقة عمل بشأن منهجيات اإلبالغ عن سبل التقليل إىل أدىن حد                   

                                                             ارة بالبلدان النامية األطراف واملترتبة على تنفيذ األطراف                                                              ممكـن من اآلثار االجتماعية والبيئية واالقتصادية الض       
                                                                                                ً                    املدرجـة يف املـرفق األول للسياسات والتدابري الرامية إىل الوفاء بالتزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً                 

  .                   من بروتوكول كيوتو ٣           من املادة  ١            مبوجب الفقرة 

  النطاق-باء 

                                                                  قة العمل اليت نظمتها األمانة مبوجب توجيه رئيس اهليئة الفرعية                                                تقـدم هـذه املذكرة معلومات عن حل        - ٢
                  ً     ً                                           وتتضمن املذكرة عرضاً شامالً لإلجراءات املتخذة، وتقدم نتائج حلقة           .                                          للتنفـيذ استجابة للوالية املذكورة أعاله     

  .                                           العمل، واليت يرد موجزها يف الفصل الرابع أدناه

                                   ً               نهجيات اإلبالغ، فإن املناقشات مشلت أيضاً معلومات                                                       وبالرغم من أن حلقة العمل ركزت على حتديد م         - ٣
                                                                                                         أخـرى ذات صلة، مثل وصف سياسات وتدابري التخفيف اليت تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق األول، وكذا                 

   ).  ١٤- ٣      املادة  (                    من بروتوكول كيوتو  ٣           من املادة   ١٤                                          ً         العناصر املتعلقة بعملية التنفيذ املمكنة وفقاً للفقرة 

 اء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ اإلجر-جيم 

                                                                  ، فإنه من املطلوب من اهليئة الفرعية للتنفيذ واهليئة الفرعية           ١-     م أإ  /  ٣١                مـن املقرر       ١٢    ً              وفقـاً للفقـرة      - ٤
                                                                                                                 للمشـورة العلمية والتكنولوجية، النظر يف نتائج حلقة العمل، وتقدمي توصيات بشأهنا إىل مؤمتر األطراف العامل                

  .                                          اع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الثانية          بوصفه اجتم

  مداوالت حلقة العمل-     ً ثانيا  

                                                                                                          نظمت األمانة، بالتعاون مع هيئة البيئة يف أبو ظيب، حلقة عمل يف أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة، يف                - ٥
                 محد عبد امللك                                                   وقد شارك يف رئاسة حلقة العمل السيد الوليد         .     ٢٠٠٦       سبتمرب   /          أيلـول   ٦       إىل    ٤                الفـترة مـن     

                                             نيابة عن السيد تومس بيكر، رئيس اهليئة الفرعية   )        الدامنرك (                     والسيدة إيفا جنسون     )                             اإلمـارات العربـية املتحدة     (
  . )١ (     ً                                               خبرياً ميثلون األطراف ومنظمات دولية ومنظمات غري حكومية  ٣٢                   وقد حضر حلقة العمل   .        للتنفيذ

                                                      

                                                                                            جدول األعمال وورقة املعلومات األساسية والعروض متاحة على موقع الويب اخلاص باالتفاقية اإلطارية بشأن   ) ١ (
  . <http://unfccc.int/adaptation/adverse_effects_and_response_measures_art_48/items/3744.php>  :                      تغـري املـناخ التايل    

  .                                            وترد قائمة املشاركني مدرجة يف املرفق هلذه الوثيقة
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                                         منت اجللسة األوىل كلمات الترحيب، وعروض        تض  .  ُ  ِّ                                              وُنظِّمـت حلقـة العمل على امتداد أربع جلسات         - ٦
                                       ً                                      ويف اجللسة الثانية، قدم ممثلو األطراف عروضاً عن خرباهتم يف اإلبالغ عن املعلومات فيما     .                     املقدمـات واخللفـية   

  .                                                                   ونوقش كل عرض من العروض باستفاضة وأجاب العارضون على األسئلة           .  ٣              من املادة      ١٤                    يـتعلق بالفقـرة     
ُ                      وُعقدت جلنة املناقشة يف                                                                               وتضمنت اللجنة ممثلني لغانا واليابان واململكة العربية السعودية واللجنة           .                  اجللسة الثالثة   

  .                                                     ً          ويف اجللسة األخرية، قدم املشاركان يف رئاسة حلقة العمل موجزاً لنتائجها  .         األوروبية

  موجز-     ً ثالثا  

  نظرة عامة-ألف 

      من    ١٤- ٣                              بالغ املنصوص عليها يف املادة                                                                  يغطـي عـرض اخللفية طبيعة املتطلبات املتعلقة مبعلومات اإل          - ٧
  .                                                                                                             بـروتوكول كـيوتو، ومقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، املرتبطة هبا               

                                                                                       تنص على أن تسعى األطراف املدرجة يف املرفق األول لتنفيذ التزاماهتا بالتقليل إىل                ١٤- ٣ ُ   ِّ                         وُيذكِّـر العرض بأن املادة      
               سيما البلدان                                                                                        كن من اآلثار الضارة االجتماعية والبيئية واالقتصادية الواقعة على البلدان األطراف النامية، وال        أدىن حد مم

   .              من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨  ُ  َّ               املُحدَّدة يف الفقرتني 

                        ، إىل األطراف املدرجة يف     ١-     م أإ  /  ٣١              من املقرر     ٣                                                     ويف سـياق واليـة حلقة العمل هذه، تطلب الفقرة            - ٨
     من  ٨          ويف الفقرة   .                              ، كجزء من قوائم جردها السنوية  ١٤- ٣                                               رفق األول أن تقدم املعلومات املتعلقة بأحكام املادة   امل

                                                                                                          املقـرر وافق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، على ضرورة قيام األطراف                
                                                درجة يف املرفق األول القادرة على ذلك، بإيالء                                                                        املدرجـة يف املـرفق الـثاين باالتفاقية، وغريها من األطراف امل           

  :                                           من بروتوكول كيوتو، لإلجراءات الستة التالية ٣           من املادة   ١٤                                       األولوية، يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب الفقرة 

                                                                                             التخفيض أو اإلهناء التدرجيي لنقائص السوق واحلوافز املالية واإلعفاءات من الضرائب والرسوم              ) أ ( 
                                                                                      ع القطاعات اليت تنشأ عنها انبعاثات غازات الدفيئة، مع مراعاة احلاجة إىل إصالح أسعار الطاقة              واإلعانات يف مجي

                                            ً                       حبيث تعكس أسعار السوق واملؤثرات اخلارجية، سعياً إىل حتقيق هدف االتفاقية؛

                                                                    ً  إلغاء اإلعانات املرتبطة باستخدام تكنولوجيات غري سليمة وغري مأمونة بيئياً؛  ) ب ( 

                                                               ِ                جمال التطوير التكنولوجي الستخدام الوقود األحفوري يف اجملاالت غري املستهِلكة                       الـتعاون يف    ) ج ( 
                                                    ً             للطاقة، وتقدمي الدعم إىل البلدان األطراف النامية حتقيقاً هلذه الغاية؛

                                                                                              الـتعاون يف جمـال تطوير ونشر ونقل تكنولوجيات الوقود األحفوري املتقدمة اليت تنشأ عنها                 ) د ( 
                                                                        أو التكنولوجيات املتصلة بالوقود األحفوري اليت تؤدي إىل تنحية غازات           /             ت الدفيئة و                             انـبعاثات أقـل من غازا     

                                                                             ً                              الدفيئة وختزينها، وتشجيع استخدامها على نطاق أوسع، وتيسري مشاركة أقل البلدان منواً واألطراف األخرى غري            
                                املدرجة يف املرفق األول يف هذا اجلهد؛
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                     من االتفاقية من أجل  ٤           من املادة  ٩   و ٨      ُ  َّ               مية املُحدَّدة يف الفقرتني                               تعزيز قدرة البلدان األطراف النا    ) ه ( 
                                                                                                              حتسـني الكفاءة يف األنشطة التمهيدية والرئيسية املتصلة بأنواع الوقود األحفوري، مع مراعاة احلاجة إىل حتسني                

                                     كفاءة هذه األنشطة من الناحية البيئية؛

    ً      ً                                      ماداً شديداً على تصدير واستهالك أنواع الوقود                                                        مساعدة البلدان األطراف النامية اليت تعتمد اعت        ) و ( 
  .                         األحفوري يف تنويع اقتصاداهتا

      ً                                                                       مرفقاً حيتوي على املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد املعلومات املطلوبة مبقتضى       ١-     م أإ  /  ١٥              يتضمن املقرر    - ٩
  ،   ١٤- ٣      ً           ة وفقاً للمادة                                                                                 مـن بروتوكول كيوتو، مع قسم معين باإلبالغ عن احلد األدىن لآلثار املعاكس              ٧         املـادة   

                             من املرفق هلذا املقرر، األحكام   ٢٤   و  ٢٣               وتعكس الفقرتان   .                                             كمعلومات تكميلية يف قوائم اجلرد السنوية لألطراف
   .  ١-    م أإ /  ٣١           من املقرر  ٨   و ٣                  الواردة يف الفقرتني 

  من بروتوكول كيوتو٣ من املادة ١٤ جتارب معلومات اإلبالغ املتعلقة بأحكام الفقرة -باء 

                                                                                                  قدم عرض اخللفية، وعدد من ممثلي األطراف املدرجة يف املرفق األول، معلومات تدل على أن األطراف                 -  ١٠
   .   ١٤- ٣                                         أبلغت عن عدد من العناصر ذات الصلة باملادة 

                                                                                                                 وقد أظهر استقصاء أويل للبالغات الوطنية الرابعة والتقارير اليت تبني التقدم احملرز يف إطار بروتوكول كيوتو،                 -  ١١
        وتناقش  .   ١٤- ٣                                                                                    دمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، أهنا تتضمن أمثلة عديدة للمعلومات ذات الصلة باملادة     واملق

     ونقل   .                 ، بعبارات عامة    ١٤- ٣                                                                                    عـدة بالغـات وطنية وتقارير تبيان التقدم، االلتزامات املنصوص عليها يف املادة              
                                              وآليات مرونته هتدف بالفعل إىل التقليل إىل أدىن حد           ً                                            بعضـها رأياً مفاده أن اخلصائص احملددة لربوتوكول كيوتو      

                                                                              وقد أبلغت فرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية أهنا بصدد وضع   .                     ممكن من اآلثار املعاكسة
  .                                                   منهجيات تقييم لآلثار املعاكسة املتعلقة بتدابري االستجابة

                                          من املبادئ التوجيهية املرفقة باملقرر        ٢٤                   ملذكورة يف الفقرة                                                وفـيما يـتعلق باإلجراءات ذات األولوية ا        -  ١٢
       اإلجراء  (                                     ً                                             ، فإن معظم التقارير املدروسة استقصائياً وصفت اإلجراءات الرامية إىل تقليل نقائص السوق  ١-    م أإ /  ١٥

     اخلي                                                                                                      وأبلغـت عن تنفيذ التدابري املعتمدة على السوق، مثل فرض ضرائب على املنتجات إلضفاء الطابع الد                  ))  أ (
                       كما أبلغت األطراف عن      .                                                                                            عـلى العوامـل اخلارجية البيئية، وإزالة القيود التنظيمية عن أسواق الكهرباء والغاز            

                                                                                                                      الـتعاون بني األطراف املدرجة يف املرفق األول والبلدان النامية بشأن التقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار البيئية                   
               الوقود األحفوري   "           إزالة خماطر "                  وهو ما يسمي ختضري -          األحفوري                                        املعاكسة على إنتاج وتوزيع واستهالك الوقود

                                                                                                  وباإلضافة إىل ذلك، أبلغت أطراف كثرية عن دعمها لفعالية الطاقة الصناعية يف البلدان النامية                  )).  د (          اإلجـراء    (
      )). ه (       اإلجراء  (

                      فيذ اجلماعة األوروبية                                                                                    وقـام املشـاركون الذين ميثلون املفوضية األوروبية بإعالم حلقة العمل بشأن تن             -  ١٣
                                                                          وفيما يتعلق باإلجراء احمللي، تنفذ اجلماعة األوروبية التزاماهتا باستهداف           .                                   لـربوتوكول كيوتو، واإلبالغ مبقتضاه    

                                              وعلى الصعيد الدويل تتعاون اجلماعة األوروبية        .                                                             غازات وقطاعات متعددة، وباستخدام آليات تعتمد على السوق       
       ويف هذا   .                                                                 كبرية وتدعم معظم الدول النامية املتضررة يف جهودها املتعلقة بالتكيف                          يف جمال التخفيف مع دول نامية
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               ففي جمال احتجاز   .                                                                               الصـدد، اضطلعت اجلماعة األوروبية بعدد من املبادرات يف إطار شىت اجملاالت ذات األولوية   
CACHET    وع                                                         تتعاون اجلماعة مع الدول النامية يف مشاريع مثل مشر           ))  د (        اإلجراء   (                  وختـزين الكربون    

        الذي   )٢ (
                        ويف اجملال ذي األولوية بشأن   .                                                                        يسعى إىل تعزيز احتجاز ثاين أكسيد الكربون وإنتاج اهليدروجني من الوقود الغازي

                                                                                                      تعزيز الطاقة، تشارك اجلماعة األوروبية يف عدد من الشراكات اجلارية واجلديدة مع البلدان واملناطق، مثل أفريقيا، 
ُ                             لالتينية، وجملس التعاون اخلليجي الذي يضم البحرين والكويت وُعمان وقطر واململكة                                     والصني، واهلند، وأمريكا ا                                                           

  .                                        العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة

         اإلجراءان  (                                                                                  وأبلغ أحد العروض عن نتائج سياسات وتدابري اليابان يف جمال تطوير ونقل ونشر التكنولوجيا  -  ١٤
     وأما   .                   ِّ                                          ات من احملتمل أن تيسِّر إىل حد بعيد من تقليل االنبعاثات يف املستقبل                      وأشار إىل أن هذه اإلجراء   ))  د ( و  )  ج (

                                                                        ، فإن اليابان تضطلع بعدة مبادرات بقصد إنشاء وتعزيز بيئة قادرة             )) و (        اإلجراء   (                               يف جمال دعم التنوع االقتصادي      
   .                                                                    على اجتذاب االستثمارات األجنبية املباشرة واملساعدة التكنولوجية من اخلارج

                                    اخلاصة اليت ميكن مواجهتها يف اإلبالغ       /                      ً                                     وأوضـح بعـض املشاركني عدداً من التحديات العامة واحملددة          -  ١٥
                                                                                                فعلى سبيل املثال، أشاروا إىل أن آثار تدابري التخفيف قد ختتلف فيما بني البلدان النامية،                 .   ١٤- ٣              مبقتضى املادة   

                                             وقود، بينما تكون البلدان اليت تعتمد على                                   ً                                           حيـث تكـون بعـض أقل البلدان منواً أشد حساسية لزيادة أسعار ال             
ِ               ومن املمكن أن ُيبلغ أحد األطراف عن تدابري يعتربها مساِعدة            .                                           صادرات الوقود أشد حساسية الخنفاض أسعاره                                         ُ             

     ّ   ومن مثّ،   .                                                                                    يف تقليل اآلثار املعاكسة يف جمموعة ما من البلدان، يف حني حيدث العكس يف جمموعة أخرى من البلدان
ٍ                  ومثة حتٍد آخر يتمثل يف       .   ١٤- ٣                                                                 أن تؤخذ هذه االختالفات يف احلسبان عند اإلبالغ مبقتضى املادة                          فإنه من املهم        

                                                                                                 الصعوبة يف حتديد املعلومات املتضمنة يف البالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، واليت 
   .                  قد تتصل هبذه املادة

  )                         وهو طرف مدرج باملرفق األول (                           إحدى املشاركات على أن بلدها                                    وبالرغم من هذه التحديات، أكدت       -  ١٦
                                    ، يف معرض تناول التخفيض التدرجيي       ١-     م أإ  /  ٣١              من املقرر     ٨                                                  يـنظر بـالفعل يف اإلجراءات املدرجة يف الفقرة          

  .      بلدها                                              ، وكذا إزالة القيود التنظيمية يف سوق الكهرباء ب  )) أ (       اإلجراء  (                                       لنقائص السوق، واحلوافز املالية، واإلعانات 
                                                                                                ويف أملانيا، جيري اإلبالغ عن سياسات وتدابري ذات صلة وذلك بتجميع منهجي للتدابري املدرجة يف الربامج الوطنية 

                                                             ويف جتميعات دورية للفريق العامل املشترك بني الوزارات املعين بتخفيض   )     ٢٠٠٥   و    ٢٠٠٠ (                    الشاملة حلماية املناخ 
                                                              رة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل حتسني الكفاءة                                   وفيما يتعلق بتعزيز قد     .                      ثـاين أكسيد الكربون   

                                                                                             ، ترى األطراف املدرجة يف املرفق األول أن آلية التنمية النظيفة تعترب مبثابة أداة لتعزيز االستثمار نقل     )) ه (       اإلجراء  (
  .                                          التكنولوجيات والعمليات ذات الكفاءة الطاقية

                                                             مها ممثلو األطراف املدرجة باملرفق األول تعكس جهود اإلبالغ عن                                             وبالرغم من أن مجيع العروض اليت قد       -  ١٧
                                                   ً     ً              ، أبلغ أحد املشاركني حلقة العمل بأن بلده جيري استعراضاً كبرياً لسياسة تغري   ١٤- ٣                           املعلومات فيما يتعلق باملادة 

                 طرف مير اقتصاده                         ومثة مشارك آخر، من       .                                                                          املـناخ، وأنه من السابق ألوانه تبيان كيفية الوفاء بالتزامات اإلبالغ          
                                                      

  .<http://www.cachetco2.eu>     انظر   ) ٢ (
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                                                                                                                   مبـرحلة انتقال، أبلغ حلقة العمل أن بلده ليست لديه موارد متكنه من النظر يف السياسات اليت تستهدف تطبيق                   
                     ً                                                                   بيد أنه أضاف أنه نظراً ألن بلده اندمج يف االحتاد األورويب، فإنه سوف يفي بالتزاماته ذات الصلة،   .   ١٤- ٣      املادة 

  .           ى هذه املادة                             مبا فيها التزاماته باإلبالغ مبقتض

                                                                                               وأعرب بعض املشاركني من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول عن رغبتهم يف االطالع على تفاصيل                 -  ١٨
                                                                               وذكر أحد املشاركني أن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أشارت إىل أن بعض                .                      وتطور منهجيات اإلبالغ  

                                                        املرفق األول قد ال تكون مواتية للتطور االقتصادي للدول                                                        السياسات اليت جيري العمل هبا يف األطراف املدرجة يف        
                                                                                                     وذهب إىل أنه، يف معرض اإلبالغ عن هذه السياسات والتدابري، ينبغي لألطراف اإلفادة عن تكلفة وزمن                  .        النامية

    كمي                                                                                                                 تنفـيذ كـل منها، وكذا التخفيض املتوقع النبعاثات غازات الدفيئة، والنتائج املتعلقة بالتحليل الكيفي وال               
                                                           ً           وحدد سلسلة اخلطوات التالية للتمثيل على عملية تنفيذ ممكنة وفقاً            .                                           لتقيـيمات اآلثار على البلدان والقطاعات     

                                                                                     متطلبات اإلبالغ؛ واملنهجيات الكيفية والكمية لتقييم آثار السياسة؛ وفحص السياسات            :       ، وهي   ١٤- ٣          لـلمادة   
                                                          بلية؛ ووضع تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية املتفق عليها؛                     َّ                                            والـتدابري املـنفَّذة؛ وتقييم السياسات والتدابري املستق       

                                                                                                     والتمويل؛ والتأمني؛ ونقل التكنولوجيا؛ واملزيد من اإلجراءات؛ واملبادئ التوجيهية لتحديد ما إذا كانت األطراف 
  .                                                                         املدرجة يف املرفق األول تسعى للتقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار املعاكسة؛ واالنصياع

 ت وخصائص منهجيات اإلبالغ مكونا-جيم 

  : ُ                                                                                   طُلب إىل جلنة من املشاركني، اختارها املشاركان يف رئاسة حلقة العمل، أن تناقش األسئلة التالية -  ١٩

                                  ما هي منهجيات اإلبالغ اليت مت حتديدها؟  ) أ ( 

  ؟  ١٤- ٣                                                                  ما هي مكونات أو خصائص املنهجيات الواجب استخدامها لإلبالغ مبقتضى املادة   ) ب ( 

                                          ً         ً        ً         ً                              تصور أحد أعضاء اللجنة نسق إبالغ يستخدم جدوالً أو قالباً أو سرداً، أو مزجياً منها ويسترشد                       وقـد    -  ٢٠
                   أعاله وأكد على      ١٨                                   وكرر العناصر املذكورة يف الفقرة        .                                                       باحلاجـة لالتساق والشفافية واملقارنة والدقة والتمام      

                                      عملية التعلم باملمارسة ألن هذا اإلبالغ                                ينبغي أن يتم من خالل         ١٤- ٣                                           الـرأي القائل بأن اإلبالغ مبقتضى املادة        
  .          ً جديد نسبياً

                                                                       ِّ                           وذهب عضو آخر من أعضاء اللجنة إىل أنه، كخطوة أولية، تستطيع البلدان أن تقيِّم آثار التعاون الثنائي     -  ٢١
         الستعراض،                                                      ً                     ومن أجل أن يكون إبالغ األطراف املدرجة يف املرفق األول مفيداً لعملية ا              .                                باملقارنة آلثار تدابري االستجابة   

                املرفق، اجلزء    ، ١-     م أإ  /  ٢٢                                                                        ً                       كان من رأيه أن هذا النهج ينبغي أن يتمشى مع استعراض املبادئ التوجيهية وفقاً للمقرر                
  .                                                                            كما أثار مسألة حاجة الدول غري املدرجة يف املرفق األول لإلبالغ عن اآلثار اليت تتعرض هلا  .       السادس

                                                       راف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو                                                   وذهب بعض أعضاء اللجنة إىل أن مؤمتر األط        -  ٢٢
                             املبادئ التوجيهية، الفقرات      ( ١-     م أإ  /  ١٥                 ً      ً                                               قـدم بـالفعل إرشاداً كافياً بشأن منهجيات اإلبالغ من خالل املقرر             

                                          ُ           وأكدوا على أن الدول املدرجة يف املرفق األول مل ُيطلب منها   .                                   والذي، يف رأيهم، يوفر إطار عمل ممتاز  )   ٢٦-  ٢٣
                                                    ورأوا أن حماولة حتليل أثر كل سياسة ينتهجها كل           .                                              للتقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار املعاكسة         "      السعي "      غري
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    كما   .                                                               ِّ                           طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول أمر غري واقعي، ومن شأنه أن حيمِّل اإلجراء بأعباء ال ضرورة هلا
  . ُ                                           ُينظر إليه بأسلوب متكامل قبل القيام باإلبالغ                                               كرروا التأكيد بأن أي حتليل ألثر السياسات ينبغي أن

                                         ً                                                   ورأى أحـد املشـاركني أن هناك حاجة لإلحاطة علماً باالختالفات القائمة بني شىت جمموعات البلدان          -  ٢٣
                           ً                             ً       ّ                                وذهب إىل أن البلدان األقل منواً من احملتمل أن تكون األكثر تأثراً، ومن مثّ فإنه من املطلوب اإلبالغ الدقيق   .        النامية

  .                                  ن اآلثار احملتمل وقوعها يف تلك البلدان ع

   َّ                                                                                                 وذكَّر بعض املشاركني بالدروس املستفادة من استخدام اإلبالغ واستعراض املبادئ التوجيهية الواردة يف              -  ٢٤
                                                                                         وتتراوح هذه املبادئ التوجيهية بني مناذج سردية مفتوحة ومناذج تتضمن متطلبات كمية شديدة التحديد   .         االتفاقية

   .                           دئ التوجيهية لإلبالغ عن اجلرد          كما يف املبا

                                                                   ً     ً                            وأعرب كثري من املشاركني عن دعمهم لإلبالغ السردي، الذي ميكن أن يوفر تقييماً مرناً لألثر الشامل                 -  ٢٥
     ً                                   ونظراً ألن اإلبالغ موكل لقطاع عريض من         .                                                               للسياسـات والـتدابري املتخذة واليت تشمل القطاعات والغازات        

  .                         االحتياجات وآثار التخفيف                         ً    األنشطة، فإنه يتطلب توازناً بني

                                                                                                    وأكـد بعـض املشاركني من األطراف املدرجة يف املرفق األول على أمهية التعاون وإقامة احلوارات مع                  -  ٢٦
                 ً                                  وهذا من شأنه أيضاً أن يساعد األطراف املدرجة يف           .                                                       الـدول النامية األطراف عند االضطالع بتدابري التخفيف       

                                                                             باملمارسة، مع األخذ يف االعتبار أن منهجيات اإلبالغ يلزم تطبيقها قبل عام                                                  املرفق األول على اعتماد هنج التعلم       
ّ                       وأكـد مشـاركون آخرون على أن األطراف ينبغي أن تتفق على املضمون والنموذج األّويل ملنهجيات            .     ٢٠١٠                                                                      

           ن عقد مزيد                        واقترح بعض املشاركني إمكا  .                 ُّ                                         اإلبالغ اآلن، مع حتمُّل مسؤولية استعراضها وحتسينها يف مرحلة الحقة
  .                                     من حلقات العمل بقصد البت يف هذه املسألة

  النتائج-     ً رابعا  

  :  ١٤- ٣                                                                                   توصل املشاركون إىل قائمة االعتبارات التالية اليت رأوا أهنا مهمة يف معرض اإلبالغ مبوجب املادة  -  ٢٧

       ن ذكر                 ، كرر املشاركو   ١-     م أإ  /  ١٥      ً                                                     اتساقاً مع أهداف املبادئ التوجيهية لإلبالغ مبوجب القرار           ) أ ( 
                                                أمهية االتساق والشفافية واملقارنة والدقة واالكتمال؛

          ُ   َّ                                       ينبغي أن ُتعزَّز عملية اإلبالغ بتجارب اإلبالغ ذات الصلة؛  ) ب ( 

            ُ                                                                 املعلومات املُبلغ عنها ميكن أن تتخذ شكل تقرير سردي، أو قالب عرض، أو مزيج منهما؛  ) ج ( 

             اجلرد السنوي؛         ُ                                   ينبغي أن ُتدرج املعلومات يف قسم وحيد من تقرير   ) د ( 

                                                     ً                           ميكن تقدمي املعلومات بشكل نوعي أو كمي أو مبزيج منهما نظراً ألن مستوى تفاصيل املعلومات     ) ه ( 
                                                       سوف يتوقف على ظروف وطنية وعلى طبيعة السياسات والتدابري؛
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   )٣ (        ً                                                                                  ميكـن أيضـاً تقـدمي معلومات عن اآلثار الواقعة على مناطق حمددة ونوعيات من البلدان                 ) و ( 
                                  ت يف البلدان النامية، حسب االقتضاء؛        والقطاعا

                       ُ                                                                      ميكن أن تركز املعلومات املُبلغ عنها على السياسات اإلفرادية وعلى جمموعات السياسات وعلى               ) ز ( 
              َّ                                                                      السياسات املنفَّذة بشكل مشترك، حسب االقتضاء، طاملا أن هذا من شأنه أن يعزز فعالية اإلبالغ؛

                                                          املتعلقة بالتقليل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار االجتماعية                                               يلـزم اإلبالغ عن اإلجراءات العريضة         ) ح ( 
                   وفوق ذلك، فإن جماالت    ).   ٢٣                         املبادئ التوجيهية، الفقرة    ( ١-    م أإ /  ١٥                                ً         واالقتصادية والبيئية املعاكسة وفقاً للمقرر 

                                                         من نفس املبادئ التوجيهية تشكل إطار تنظيم مهم جلهة اإلبالغ؛  ٢٤                  العمل مبوجب الفقرة 

                                                                             ييم واإلبالغ ميثل عملية تطور مصحوب بنهج التعلم باملمارسة، حيث ميكن حتسني                       جهـد التق    ) ط ( 
  .                              ً                  العملية مع مرور الوقت واعتماداً على اخلربة املكتسبة

                                                                                                     مل يسـتطع املشـاركون املوافقة على ما إذا كان من األفضل اعتماد منوذج مقولب لإلبالغ، أو منوذج                   -  ٢٨
                                                                    الواجب أن يغلب على املعلومات طابع الكم أو الكيف، وإىل أي                                                         سـردي، أو مزيج منهما، وعما إذا كان من        

                      ُ                                                                                             مـدى ينبغي للمعلومات املُبلغ عنها أن تركز على البلدان النامية املتأثرة بشكل عام أو على نوعيات منفصلة من              
  .           أو القطاعات /                   البلدان، واملناطق، و

                                                      

  .             من االتفاقية ٤           من املادة  ٩   و ٨                                      على سبيل املثال، تلك املذكورة يف الفقرتني   ) ٣ (
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