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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

 من جدول األعمال) أ(٤البند 
 ية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفقالبالغات الوطن

    األول باالتفاقية
 عمـل فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية        

 املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية   

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

 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

أحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين                -١
يلة االجتماع عن حص) فريق اخلرباء(بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية 

، ورحبت ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٦-٢٥السـابع الـذي عقده فريق اخلرباء يف بريتوريا جبنوب أفريقيا يف يومي       
 .(FCCC/SBI/2006/25)بالتقرير املرحلي عن أنشطة فريق اخلرباء الذي أعدته األمانة 

مدى قابلية التأثر بتغري املناخ     والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ نتائج حلقة التدريب العملي بشأن تقييم             -٢
 ١٨ إىل   ١٤والتكيف معه يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب اليت عقدت يف أسانسيون بباراغواي يف الفترة من                

، وأعربـت عن تقديرها حلكومة باراغواي ملا قدمته من دعم تقين ومايل ولوجسيت حللقة          ٢٠٠٦أغسـطس   /آب
، ومركز هاديل لتغري املناخ يف مكتب األرصاد اجلوية باململكة املتحدة،           وشكرت أيضاً حكومة كوبا   . التدريـب 

واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث،              
قة بعمليات تقييم مدى    وبـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتقدميهم مدرِّبني شرحوا طرق استخدام املنهجيات املتعل           

 .قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه

Distr. 
LIMITED 

FCCC/SBI/2006/L.25 
13 November 2006 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/SBI/2006/L.25 
Page 2 

 

وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل فريق اخلرباء أن يواصل تقدمي املشورة التقنية إىل األطراف بشأن توفر                  -٣
 املناخ  واسـتخدام األدوات والـنهج اليت تنطلق من القاعدة إىل أعلى يف عمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري                 

والتكـيف معه، على أن يقوم فريق اخلرباء بذلك من خالل األمانة ويف نطاق برنامج عملها احلايل وبالتعاون مع                   
اسـتراتيجية األمـم املتحدة الدولية للحّد من الكوارث، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وبرنامج دعم                

 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وغري      االتصـاالت الوطنية التابع ملرفق البيئة العاملية،      
 .ذلك من املنظمات الدولية

والحظـت اهليـئة الفرعية للتنفيذ أيضاً نتائج حلقة التدريب العملي بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات                 -٤
، ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٢ إىل   ١٨ة من   الدفيـئة ملـنطقة أفريقيا اليت عقدت يف بريتوريا جبنوب أفريقيا يف الفتر            

وأعربت عن تقديرها حلكومة جنوب أفريقيا ملا قدمته من دعم مايل ولوجسيت للحلقة ولالجتماع السابع لفريق                
وسلَّمت بأمهية حلقة العمل يف بناء قدرة اخلرباء من أبناء املنطقة على حتديد واستخدام أدوات متنوعة يف                 . اخلرباء

 .الوطنية لغازات الدفيئةوضع قوائم اجلرد 

وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومات أستراليا، وفنلندا، والسويد، وسويسرا، والواليات املتحدة             -٥
األمريكـية ملا قدمته من مسامهات مالية يف تطوير املواد التدريبية ويف مشاركة اخلرباء من أبناء البلدان النامية يف                   

وأعربت أيضاً عن امتناهنا حلكوميت كندا وباراغواي لتأمينهما ترمجة املواد . نفيت الذكرحلقـيت التدريب العملي آ    
 .التدريبية إىل الفرنسية واإلسبانية

وأثنت اهليئة الفرعية للتنفيذ على فريق اخلرباء وعلى األمانة لنجاحهما يف إجناز سلسلة حلقات التدريب                -٦
نية لغازات الدفيئة وبشأن عمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ           العمـلي اإلقليمية بشأن قوائم اجلرد الوط      

وأثنت أيضاً على فريق اخلرباء واألمانة      . والتكـيف معه، وكذلك لعقد حلقة العمل العاملية بشأن تقييم التخفيف          
 الدعم التقين لألطراف غري وبرنامج دعم االتصاالت الوطنية التابع ملرفق البيئة العاملية ملا بذاله من جهود يف تقدمي            

 .املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 بالتعاون مع   ٢٠٠٧وأيدت اهليئة الفرعية للتنفيذ اجلهود اليت يبذهلا فريق اخلرباء لتنفيذ برنامج عمله لعام               -٧
عم حلقة العمل وأعربت عن تقديرها حلكومة كندا لتعهدها بتقدمي موارد مالية لد. برنامج دعم االتصاالت الوطنية

بشأن تبادل التجارب واملمارسات اجليدة فيما بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد البالغات                 
ودعت األطراف املدرجة   . الوطنية ويف القضايا الشاملة، ولكن اهليئة الفرعية الحظت احلاجة إىل مزيد من املوارد            

فاً أخرى مدرجة يف املرفق األول باالتفاقية إىل تقدمي موارد مالية، إذا كان يف              يف املـرفق الـثاين باالتفاقية وأطرا      
 .وسعها ذلك، حللقة العمل يف أسرع وقت ممكن
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