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(A)     GE.06-70370    250506    250506 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦-١٨بون، 
 

 من جدول األعمال) أ(٤البند 
  مـن األطراف غري املدرجة يف املرفقالبالغات الوطنية املقدمة

    األول باالتفاقية
 عمل فريـق اخلرباء االستشاري املعين بالبـالغات الوطنيـة
    املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

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

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي املقدم من رئيس الفريق اخلرباء االستشاري املعين                -١
دس للفريق، بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية عن نتائج االجتماع السا

، ورحبت بالتقرير املرحلي عن أنشطة فريق اخلرباء ٢٠٠٦مارس / آذار١٨ و١٧املعقود يف جاكرتا بإندونيسيا يف 
 .(FCCC/SBI/2006/8)االستشاري الذي أعدته األمانة 

تأثر وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بنتائج حلقة التدريب العملي بشأن عمليات تقييم مدى قابلية ال               -٢
 إىل  ٢٠بتغري املناخ والتكيف معه يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ اليت عقدت يف جاكرتا بإندونيسيا يف  الفترة من                   

، وأعربـت عـن تقديرها حلكومة إندونيسيا ملا قدمته من دعم مايل ولوجسيت حللقة               ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٤
 .التدريب
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كومات أستراليا والسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى       وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن امتناهنا حل       -٣
وآيرلـندا الشمالية ملسامهاهتا املالية يف تطوير أدوات التدريب ولدعم مشاركة خرباء من البلدان النامية يف حلقة                 

 . التدريب السالف ذكرها

، FCCC/SBI/2006/4يف الوثيقة   ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بتقرير فريق اخلرباء االستشاري الوارد            -٤
األطراف غري  ( بالغاً وطنياً أولياً قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية             ٤١بشأن نتائج دراسة    

وأقرت بأن التقرير كان مفيداًَ يف توفري معلومات عن نطاق أنشطة األطراف غري             ). املدرجـة يف املـرفق األول     
ول املتصلة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وعمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ املدرجة يف املرفق األ

والتكيف معه، وعمليات تقييم التخفيف من آثار تغري املناخ ومواضيع متعددة اجلوانب، كما كان مفيداً يف حتديد 
اف واملنظمات الثنائية واملتعددة األطراف والدولية وحثت اهليئة األطر. الثغرات والقيود يف إعداد البالغات الوطنية

 .FCCC/SBI/2006/4على أن تأخذ يف االعتبار التوصيات الواردة يف الوثيقة 

وأشـادت اهليئة الفرعية للتنفيذ بفريق اخلرباء االستشاري ملا قام به من عمل هام يف تقدمي النصح التقين                   -٥
وطلبت إىل الفريق، اتساقاً . ية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بشأن كيفية حتسني إعداد البالغات الوطن     

أبريل / نيسان ٢، دراسة البالغات الوطنية املقدمة إىل األمانة من         ٨-م أ /٣مـع واليـته الواردة يف مرفق املقرر         
ديسمرب /ون األولكان( وإعـداد تقريـر لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين               ٢٠٠٥
كما حثت تلك األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم بالغاهتا الوطنية األولية بعد أن تفعل ). ٢٠٠٧

 . ذلك يف أقرب وقت ممكن

 -وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يعمل، بالتشاور مع مرفق البيئة العاملية               -٦
ـ    برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمات األخرى      /م البالغات الوطنية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      بـرنامج دع

) ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين (املختصة، على إسداء النصح إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين             
املرفق األول، عند الطلب، يف حتديد األدوات والوسائل        بشأن تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف          

 . املطلوبة، ويف سياق إعداد البالغات الوطنية واليت ميكن تطبيقها على ظروفها اخلاصة

وأيـدت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ جهود فريق اخلرباء االستشاري لتطوير منوذج بشأن املواضيع املتعددة                 -٧
لبحث والرصد املنهجي، بناء القدرات، التعليم، التدريب والتوعية العامة،         نقـل التكنولوجـيات، ا    (اجلوانـب   

ملساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على تقدمي املعلومات حتت البند            ) واملعلومـات والـربط الشبكي    
ية، ودعت الفريق إىل الوارد يف البالغات الوطن" املعلومات األخرى اليت تعترب ذات أمهية يف حتقيق هدف االتفاقية     "

وشجعت اهليئة فريق   ). ٢٠٠٧مايو  /أيار(تقـدمي تقريـر إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين             
اخلرباء االستشاري على التعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف                 

 .تطوير هذا النموذج

وطلبـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ إىل فريق اخلرباء االستشاري أن جيري تقييماً لتنفيذ برنامج عمله للفترة                -٨
 وأن حيـدد العناصـر احملـتملة لدور يقوم به الفريق مستقبالً يف تيسري حتسني البالغات الوطنية          ٢٠٠٧-٢٠٠٣

. يئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين      لألطـراف غري املدرجة يف املرفق األول وأن يقدم تقريراً إىل اهل           
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، آراءها بشأن والية    ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١٥كمـا دعـت األطـراف إىل أن تقدم لألمانة، يف موعد أقصاه              
واختصاصـات فريق اخلرباء االستشاري، وطلبت إىل األمانة جتميع هذه اآلراء يف وثيقة متنوعات لكي تنظر فيها         

 . بعة والعشريناهليئة يف دورهتا السا

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ أنه مت مجع جزء فقط من املوارد املطلوبة لعقد حلقة التدريب العملي بشأن  -٩
عملـيات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب املقرر عقدها يف                  

، وحللقة التدريب العملي بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة ٢٠٠٦أغسطس /أسنسيون، باراغواي، يف آب
ودعت اهليئة األطراف املدرجة يف . ٢٠٠٦سبتمرب /ملنطقة أفريقيا املقرر عقدها يف ورمباثز جبنوب أفريقيا يف أيلول

يسمح هلا وضعها بذلك، على     املرفق الثاين باالتفاقية، واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية اليت            
 . توفري املوارد املالية حللقيت العمل هاتني يف أقرب وقت ممكن

- - - - - 


