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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

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

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

 تقرير عن أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة 
  املرفق األول باالتفاقيةمن األطراف غري املدرجة يف

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

 موجز

تتضمن هذه الوثيقة التقرير عن نتائج االجتماع الثامن لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية              
، وال سيما فيما يتعلق بطلبات اهليئة الفرعية للتنفيذ         قدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية         امل

، وتقدمي املشورة التقنية بشأن توفر واستخدام       ٢٠٠٧-٢٠٠٣لكي يقوم الفريق بتقييم تنفيذ برنامج عمله للفترة         
 يف عمليات تقييم مدى القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف          األدوات واملنهجيات اليت توضع بالتشاور مع القاعدة      

، ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢ونظر فريق اخلرباء االستشاري أيضاً يف البالغات الوطنية األولية املقدمة ابتداًء من             . معه
 . وناقش تعاونه مع أفرقة خرباء ومنظمات دولية أخرى

                                                      

قُّدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها بغية تضمينها تقرير االجتماع الثامن لفريق اخلرباء االستشاري،  ∗
 .٢٠٠٧مارس / آذار٣ إىل ١ يف الفترة من املعقود
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

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

 ٣ ١ ........................................................الواليــة -ألف  

 ٣ ٢ ......................................................نطاق املذكرة -باء  

 ٣ ٣ ..............اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ -جيم  

 ٣ ١٠-٤ ....................٢٠٠٧تنفيذ خطة عمل فريق اخلرباء االستشاري لعام  -ثانياً 

 ٤ ٨-٦ .................٢٠٠٧-٢٠٠٣عملية تقييم برنامج العمل للفترة  -ألف  

 ٤ ١٠-٩ ..................................بالغات الوطنية األوليةالنظر يف ال -باء  

 ٥ ١٧-١١ ..................اإلجراءات املتخذة استجابةً لطلبات اهليئة الفرعية للتنفيذ -ثالثاً 

 دور فـريق اخلرباء االستشاري يف تنفيذ برنامج عمل نريويب بشأن           -ألف  
 ٥ ١٣-١١ ..................تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه  

 تبادل التجارب واملمارسات اجليدة فيما بني     حلقـة العمـل بشأن       -باء  
 األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد البالغات             
 ٥ ١٥-١٤ .......................................الوطنية ويف القضايا الشاملة  

 تقدمي املشورة التقنية بشأن توفر واستخدام األدوات واملنهجيات اليت -جيم  
 مدى القابلية للتأثر  توضـع بالتشاور مع القاعدة يف عمليات تقييم           
 ٦ ١٧-١٦ ..........................................بتغري املناخ والتكيف معه  

 وضع تعاون فريق اخلرباء االستشاري مع غريه من فرق اخلرباء وبرنامج دعم -رابعاً 
 ٧ ٢٣-١٨ ..........................................................البالغات الوطنية 

 ٧ ١٩-١٨ ..................التعاون مع فرق اخلرباء األخرى يف إطار االتفاقية -ألف  

 ٧ ٢٣-٢٠ ..........................الغات الوطنيةالتعاون مع برنامج دعم الب -باء  

 ٨ ٢٤ ...............................................................خالصــة -خامساً 
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  مقدمة�أوالً 

  الوالية�ألف 

 لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة        ٨-م أ /٣أسند مؤمتر األطراف مبوجب مقرره       -١
ئة الفرعية للتنفيذ بشأن املسائل من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية والية تقدمي املشورة التقنية للهي

 ).األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(املتعلقة بتنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

  نطاق املذكرة�باء 

تتضمن هذه املذكرة تقرير فريق اخلرباء االستشاري عن أعمال اجتماعه الثامن املعقود مبدينة بليز، بليز،                -٢
 نتائج عملية   FCCC/SBI/2007/10/Add.1وترد يف الوثيقة    . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣ إىل   ١اصمة، يف الفترة من     الع

 والعناصر املمكنة لدور مقبل للفريق يف تيسري حتسني ٢٠٠٧-٢٠٠٣تقييم عمل فريق اخلرباء االستشاري يف الفترة 
 .ولالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األ

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ�جيم 

قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد النظر يف نتائج االجتماع الثامن، يف تقدمي املشورة بشأن عمل الفريق  -٣
 . مستقبالً

 ٢٠٠٧ تنفيذ خطة عمل فريق اخلرباء االستشاري لعام �ثانياً 

وكانت .  عضوا١٦ًن بورتيو االجتماع الثامن لفريق اخلرباء االستشاري الذي حضره ترأست السيدة ليليا -٤
األهداف تتمثل يف إعداد التقارير التقنية اليت كانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد طلبتها يف دورهتا اخلامسة والعشرين،              

أبريل / نيسان٢ألول إىل األمانة ابتداًء من والنظر يف البالغات الوطنية اليت قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق ا
 .وقد تسىن عقد االجتماع من خالل الدعم املايل املقدم من حكومة كندا. ٢٠٠٥

واسـتجابة للطلبات املوجهة من اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل احلصول على املشورة التقنية، أعد فريق                 -٥
 :ادسة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذاخلرباء االستشاري التقارير التالية للدورة الس

منـوذج بشـأن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري                )أ( 
 ؛)FCCC/SBI/2007/3(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

 ؛)FCCC/SBI/2007/6(استراتيجية تدريب فعالة من حيث التكلفة لدعم إعداد البالغات الوطنية  )ب( 

سبل حتسني اإلبالغ عن املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف  )ج( 
 ).FCCC/SBI/2007/7(املرفق األول باالتفاقية 
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٣ عملية تقييم برنامج العمل للفترة �ألف 

ي، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، أن يقّيم تنفيذ        طلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ من فريق اخلرباء االستشار         -٦
، وأن حيدد العناصر احملتملة لدوره املستقبلي يف تيسري حتسني البالغات الوطنية ٢٠٠٧-٢٠٠٣برنامج عمله للفترة 

 ن لألطـراف غري املدرجة يف املرفق األول، وأن يقدم تقريراً إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشري                 
)FCCC/SBI/2006/11    وقصـد مساعدة الفريق يف مداوالته، مت تشكيل فرقة عمل داخل فريق            ). ٢٨، الفقـرة

 .اخلرباء االستشاري إلعداد مشروع الوثيقة باالستناد إىل إسهامات األعضاء األولية

رباء  استعراضاً إلجنازات فريق اخل    ٢٠٠٧-٢٠٠٣ويتضـمن الـتقرير عـن نتائج عملية التقييم للفترة            -٧
االستشاري يف تنفيذ برنامج عمله، وعلى سبيل املثال تنظيم حلقات التدريب العملي اإلقليمية بشأن قوائم اجلرد                

كما يتضمن استعراضاً   . الوطنية لغازات الدفيئة وبشأن عملية تقييم مدى القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه            
 الفرعية للتنفيذ وتعاونه مع أفرقة اخلرباء األخرى وبرنامج دعم البالغات       للمشورة التقنية اليت قدمها الفريق للهيئة     

 .الوطنية التابع ملرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

هتا اهليئة  وأشـار فـريق اخلرباء االستشاري، لدى تقييم تنفيذ برنامج عمله والواليات اإلضافية اليت وفر               -٨
الفرعية للتنفيذ، إىل إجنازاته وإىل األنشطة اليت قام هبا لتقدمي املساعدة التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول 

 . لتحسني إعداد بالغاهتا الوطنية

  النظر يف البالغات الوطنية األولية�باء 

ن، من فريق اخلرباء االستشاري أن ينظر يف        طلبـت اهليـئة الفرعـية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشري           -٩
، وأن يقدم تقريراً إليها يف دورهتا السابعة        ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢البالغات الوطنية املقدمة إىل األمانة ابتداًء من        

وتلقت األمانة حىت اآلن البالغات الوطنية األولية لألطراف    ). ٢٥، الفقـرة    FCCC/SBI/2006/11(والعشـرين   
اإلمارات العربية املتحدة، البحرين، تونغا، مجهورية فنـزويال البوليفارية، رواندا، :  املدرجة املرفق األولالتالية غري

وقدم ما  . سـان تومي وبرينسييب، سورينام، سرياليون، غينيا بيساو، فيجي، اململكة العربية السعودية، موزامبيق            
ألول البالغات الوطنية األولية، وقدم ثالثة من األطراف         بلداً من األطراف غري املدرجة يف املرفق ا        ١٣٤جمموعه  

، وقدمت املكسيك )أوروغواي ومجهورية كوريا واملكسيك(غري املدرجة يف املرفق األول البالغات الوطنية الثانية 
 .بالغها الوطين الثالث

 جرد غازات الدفيئة    واجتمعـت األفـرقة املواضـيعية التابعة لفريق اخلرباء االستشاري واملعنية بقوائم            -١٠
والتخفـيف مـن اآلثار وعمليات تقييم مدى قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه واملوضوعات الشاملة لعدة مسائل،                  

 البالغات ولدى النظر يف. ملناقشة منوذج اإلبالغ عن نتائج فحص البالغات الوطنية األولية واجلدول الزمين إلعداد التقرير   
فرقة املواضيعية االحتياجات والثغرات والتحديات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق   الوطنية ستحلل األ  

وستقدم األفرقة املواضيعية أيضاً وجهات نظرها . األول يف استخدام األدوات واملنهجيات إلعداد البالغات الوطنية
 .تقبالًوتوصياهتا ملساعدة األطراف على حتسني إعداد البالغات الوطنية مس
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  اإلجراءات املتخذة استجابة لطلبات اهليئة الفرعية للتنفيذ�ثالثاً 

دور فـريق اخلرباء االستشاري يف تنفيذ برنامج عمل نريويب           �ألف 
 بشأن تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه 

لتأثر به والتكيف معه، الذي وضعته     لقـد ورد يف برنامج عمل نريويب بشأن تأثريات تغري املناخ وقابلية ا             -١١
األطـراف يف الـدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، النص على قيام األمانة                
بـإعداد تقريـر تولـيفي يتضمن النواتج ذات الصلة من عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء         

وتضمن أيضاً ). ٥٧ و٣٤، الفقرتان FCCC/SBSTA/2006/11(خلرباء املعين بنقل التكنولوجيا االستشاري وفريق ا
وستقدم األمانة تقريراً توليفياً عن . النص على أن تشارك أفرقة اخلرباء هذه مبوجب االتفاقية يف تنفيذ برنامج العمل

 :املعلومات التالية املتعلقة بعمل فريق اخلرباء االستشاري

جيات وأدوات التقييم احلالية والناشئة، واآلراء عن الدروس املستفادة من تطبيقها؛ والفرص            منه )أ( 
والثغرات واالحتياجات واملعوقات واحلواجز القائمة؛ والطرق املمكنة الستحداث أساليب وأدوات ونشرها على            

 حنو أفضل؛ وفرص التدريب؛

ت التكيف على املستويات اإلقليمي والوطين هنوج التكيف واستراتيجيات وممارسات وتكنولوجيا )ب( 
 . واحمللي يف خمتلف القطاعات، وكذلك اخلربات واالحتياجات والشواغل

وسُتستمّد اإلسهامات يف التقرير التوليفي من تقارير فريق اخلرباء االستشاري عن نتائج النظر يف البالغات  -١٢
ملقدمة من املشاركني يف احللقات التدريبية العملية، واملواد        الوطنـية األولـية، واملعلومات املستقاة والتوصيات ا       

والحظ فريق اخلرباء االستشاري أن املعلومات      . التدريبية، وتقارير الفريق التقنية املقدمة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ        
اعد األطراف على الـواردة يف البالغات الوطنية ويف تقاريره ستكون إسهاماً مفيداً يف برنامج عمل نريويب وستس   

حتسـني فهمهـا وتقييمها لآلثار وقابلية التأثر والتكيف، وستساعدها على اختاذ قرارات متروية بشأن إجراءات               
 .وتدابري التكيف العملية يف التعامل مع تغري املناخ

ىل أن بإمكانه أن    وقد خلص فريق اخلرباء االستشاري، يف حتديد دوره املقبل يف حتسني إعداد البالغات الوطنية، إ               -١٣
يسـاهم يف حتقـيق أهداف برنامج عمل نريويب من خالل إسداء املشورة التقنية للهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن املنهجيات                   
واألدوات والعملـيات املـتعلقة بإجراء عمليات تقييم قابلية التأثر والتكيف، كما هو منصوص عليه يف املبادئ التوجيهية    

 ).٨-م أ/١٧املقرر (ة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية إلعداد البالغات الوطني

 حلقـة العمـل بشـأن تـبادل التجارب واملمارسات اجليدة فيما بني األطراف              �باء 
 غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد البالغات الوطنية ويف القضايا الشاملة 

تنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، جهود فريق اخلرباء االستشاري الرامية إىل           أيـدت اهليئة الفرعية لل     -١٤
 وأحاطت علماً باحلاجة إىل إجراء حلقة عمل بشأن تبادل التجارب واملمارسات            ٢٠٠٧تنفيذ برنامج عمله لعام     

 ويف القضايا الشاملة اجلـيدة فـيما بـني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد البالغات الوطنية                
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)FCCC/SBI/2006/28    وستضـم حلقة العمل هذه منسقي مشاريع البالغات الوطنية واخلرباء          ). ٢٦، الفقـرة
 :العاملني املعنيني مبختلف بنود البالغات الوطنية، وستتوخى األهداف التالية

بالغات الوطنية يف جماالت    تبادل املعلومات فيما بني اخلرباء بشأن املمارسات اجليدة يف إعداد ال           )أ( 
من قبيل إقامة ُنظم اإلدارة، وتشجيع التعاون اإلقليمي، والبالغات الوطنية يف سياق ختطيط التنمية الوطنية، وبناء                

 القدرات لتأمني استمرارية العمل يف جمال البالغات الوطنية؛ 

 لالتفاقية حول كيفية تقدمي     توفـري التوجـيه للخرباء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول            )ب( 
يف البالغات " املعلومات األخرى اليت تعترب ذات أمهية يف حتقيق هدف االتفاقية       "املعلومـات يف إطار البند املعنون       

 .الوطنية باستخدام النموذج الذي أعده فريق اخلرباء االستشاري

ز املمارسات اجليدة مثل العملية     وسـُيعد فـريق اخلرباء االستشاري دراسات حاالت إفرادية قطرية ترب           -١٥
وستركز دراسات . املسـتدامة إلعـداد الـبالغات الوطنية، والتعاون اإلقليمي، وإقامة واستيفاء قواعد البيانات     

احلـاالت القطرية على إدارة النظم واملؤسسات والعمليات املستخدمة يف إعداد البالغات الوطنية، وستقدم إىل               
 .اتحلقة العمل كأساس للمناقش

تقـدمي املشـورة التقنـية بشـأن توفر واستخدام األدوات            �جيم 
واملنهجيات اليت توضع بالتشاور مع القاعدة يف عمليات تقييم 

 مدى القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه 

عرضـت حكومـة أستراليا يف مؤمتر األطراف الثاين عشر تنظيم حلقة عمل ملساعدة بلدان جزر احمليط                  -١٦
ادئ على وضع املشاريع، مبا يف ذلك املشاريع احملددة يف البالغات الوطنية وبرامج عمل التكيف الوطنية للسهر                 اهل

ووافق فريق اخلرباء االستشاري على     . عـلى أن تكون املساعدة املقدمة مستدامة وحمددة األهداف بشكل مالئم          
لعمل حول سبل حتسني تقدمي التقارير عن املشاريع        الـتعاون مع حكومة أستراليا بتقدمي تقريره التقين يف حلقة ا          

 ). FCCC/SBI/2007/7(احملددة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 

وطلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، من فريق اخلرباء االستشاري ومن خالل                -١٧
 إطار برنامج عمله وبالتعاون مع استراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، ومعهد              األمانة، القيام، يف  

األمم املتحدة للتدريب والبحث، وبرنامج دعم البالغات الوطنية وسائر املنظمات الدولية، مبواصلة تقدمي املشورة              
منهجيات اليت توضع بالتشاور مع القاعدة بشأن التقنية لألطراف بشأن قابلية التأثر واستخدام األدوات واملناهج لل

واستجابة هلذا الطلب ). ٢٢، الفقرة (FCCC/SBI/2006/28عملـية تقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه        
سيستكشف فريق اخلرباء االستشاري إمكانية التعاون مع برنامج دعم البالغات الوطنية لتنظيم حلقة عمل يف عام      

ل أدوات ومناهج بشأن املنهجيات اليت توضع بالتشاور مع القاعدة يف عمليات تقييم مدى القابلية                سُتدخ ٢٠٠٧
 .للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه
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وضع تعاون فريق اخلرباء االستشاري مع غريه من فرق          -رابعاً 
 اخلرباء وبرنامج دعم البالغات الوطنية

 طار االتفاقية التعاون مع فرق اخلرباء األخرى يف إ-ألف 

اجـتمع رؤساء فريق اخلرباء االستشاري وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أثناء مؤمتر األطراف الثاين              -١٨
عشر ملناقشة وضع منوذج بشأن املواضيع الشاملة لعدة مسائل الذي كان قد أعده فريق اخلرباء االستشاري، وتقرير 

مات الواردة يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية، ومسائل   تقين مشترك حول كيفية إدماج املعلو     
 .وسيقدَّم التقرير التقين املشترك إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين. التكيف العامة

نولوجيا يف تقدمي ورأى فـريق اخلـرباء االستشاري احلاجة إىل التعاون مع وفريق اخلرباء املعين بنقل التك       -١٩
وبشكل خاص . املساعدة التقنية لألطراف بشأن كيفية حتسني تقدمي التقارير للمشاريع احملددة يف البالغات الوطنية

رحَّـب فريق اخلرباء االستشاري بقيام فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بنشر دليل حول إعداد مشاريع نقل                 
ماً بأن ذلك سيكون أداة مفيدة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول وعند             التكنولوجـيا من أجل متويلها، مسلّ     

 .وضع مشاريعها احملددة يف بالغاهتا الوطنية

  التعاون مع برنامج دعم البالغات الوطنية-باء 

طنية ني الفريق يف اجتماع اللجنة االستشارية لربنامج دعم البالغات الواالستشارياخلرباء  فريقمثّل رئيس  -٢٠
 فريقويف االجتماع عرض    . ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٧الـذي انعقـد بنيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية يف           

 وحددا اجملاالت املمكنة للتعاون     ٢٠٠٧ وبرنامج دعم البالغات الوطنية برناجمي عملهما لعام         االستشارياخلرباء  
والحظت اللجنة  . ة وإسداء املشورة التقنية لألطراف    يف تنفـيذ األنشـطة، وال سيما يف تنظيم احللقات التدريبي          

االستشارية أن تقدمي الدعم املايل والتقين إلعداد البالغات الوطنية سيكون لـه تأثري على نوعية البالغات الوطنية   
اخلرباء  فريقوتقـرر أن تـنعقد اللجنة االستشارية كل ستة أشهر قصد تعزيز التعاون بني   . وتوقيـت تقدميهـا  

 . وبرنامج دعم البالغات الوطنيةتشارياالس

وقدَّم برنامج دعم البالغات الوطنية نتائج أنشطته للعامني األخريين، ومنها على سبيل املثال نشر وإشاعة  -٢١
مواد التوجيه واألدوات ملساعدة اخلرباء يف إعداد جردها لغازات الدفيئة وعمليات تقييم قابلية التأثر وتغري املناخ                

ومّدت حلقات عمل برنامج دعم البالغات الوطنية الرامية إىل بدء إعداد البالغات الوطنية،             . معـه والتكـيف   
وحلقـات العمـل بشـأن التكيف والتخفيف من تغري املناخ، اخلرباء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                   

حلقات عمل تدريبية إضافية يف عام      ومن املقرر تنظيم    . بـاألدوات واملنهجيات الالزمة إلعداد البالغات الوطنية      
 استجابة للطلبات املقدمة من أطراف أخرى من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل يكن بإمكاهنا ٢٠٠٧

وباإلضافة إىل املنشورات وحلقات العمل التدريبية، قدم برنامج دعم         . إيفـاد خرباء للحلقات التدريبية السابقة     
ماً تقنياً وطّور شبكات املعرفة لتيسري تقاسم اخلربات فيما بني اخلرباء واالستجابة للطلبات             الـبالغات الوطنية دع   

 .التقنية احملددة
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 من األطراف غري    ١١٠ كان   ٢٠٠٧يناير  /وأفاد برنامج دعم البالغات الوطنية بأنه حبلول كانون الثاين         -٢٢
ة على مشاريع بالغاته الوطنية الثانية، يف حني يقوم حالياً املدرجة يف املرفق األول قد شهد موافقة الوكاالت املنفِّذ

.  طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بتقييم ذايت وبتطوير وثيقة مشروع البالغات الوطنية الثانية                ٢٠
 يف  ٣٠و مشروعاً يف املنطقة األفريقية،      ٣٩ مشاريع جند    ١١٠ومـن أصل املشاريع املوافق عليها والبالغ عددها         

 من منطقة أوروبا الشرقية     ١٤ من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، و      ٢٧مـنطقة أمـريكا الالتينـية والكـارييب، و        
 .وكومنولث الدول املستقلة

 بدور برنامج دعم البالغات الوطنية يف تقدم الدعم التقين لألطراف غري االستشارياخلرباء   فريقوسـلَّم  -٢٣
ويرى هذا األخري أن    . اد البالغات الوطنية وتكميل عمل فريق اخلرباء االستشاري       املدرجـة يف املرفق األول إلعد     

 .هناك حاجة إىل مزيد تعزيز تعاونه مع برنامج دعم البالغات الوطنية من خالل التبادل املنتظم للخطط واألنشطة

  االستنتاجات-خامساً 
 الذي استند إىل ٢٠٠٧-٢٠٠٣رة  بنجاح برنامج عمله للفتاالستشـاري اخلـرباء   فـريق لقـد أجنـز    -٢٤

ومت تقدمي املشورة التقنية للهيئة الفرعية للتنفيذ من خالل تقارير          . ٨-م أ /٣االختصاصات الواردة يف مرفق املقرر      
وما كان ليتسىن   . الفريق، ومت تقدمي املساعدة التقنية لألطراف من خالل حلقات العمل التدريبية اإلقليمية العملية            

 لوال الدعم املايل واللوجسيت املقدم من األطراف، وال         االستشاري اخلرباء   فريقملبينة يف برنامج عمل     إجناز املهام ا  
كما أسهم أيضاً الدعم التقين املقدم من برنامج دعم         . سـيما األطـراف اليت استضافت حلقات العمل التدريبية        

 األمم اإلمنائي، وبرنامج املتحدة األممبرنامج الـبالغات الوطنـية، والفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، و  
 . بنجاحاالستشارياخلرباء  فريق للبيئة، وغري ذلك من املنظمات الدولية، يف تنفيذ برنامج عمل املتحدة

- - - - - 


