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(A)     GE.07-60886    130407    160407 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السادسة والعشرون

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨- ٧     بون، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٤      البند 
                                       قدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق                           البالغات الوطنية امل  
               األول باالتفاقية

                                                     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 
 درجة يف املرفق األول باالتفاقيةاملقدمة من األطراف غري امل

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

 إضافة

 ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣نتائج عملية حصر املنجزات للفترة من 

 ملخص

                                                         نامج عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة                                          يقـدم هذا التقرير حملة عامة عن تنفيذ بر      
                           ويستعرض التقرير عناصر للدور  .     ٢٠٠٧       إىل       ٢٠٠٣                     التفاقية للفترة من    با                                        من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        

       التفاقية  با       األول                                               ً     ً                                     الـذي ميكـن أن يقـوم به فريق اخلرباء االستشاري مستقبالً دعماً لألطراف غري املدرجة يف املرفق       
  .                         تنفيذ برنامج عمل الفريق                 واخلربات املكتسبة من      ً                               ً                      وحتسيناً إلعدادها بالغاهتا الوطنية استناداً إىل الدروس املستفادة 

                                                      

 ُ ِّ                     ً                                                                                      قُدِّمـت هذه الوثيقة متأخرةً عن موعدها حيث وضع فريق اخلرباء االستشاري الصيغة النهائية هلذا التقرير يف                  ∗
  .    ٢٠٠٧     مارس  /      آذار ٣   إىل    ١                                  اجتماعه الثامن املعقود يف الفترة من 
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 احملتويات

       الصفحة        الفقرات 

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

  ٣  ١ .........................................................      الوالية -     ألف 

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

  ٣  ٣ ..........                        ها اهليئة الفرعية للتنفيذ                        اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذ -     جيم 

  ٣   ٣٢- ٤ ...........    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                      برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة  -       ً ثانياً

  ٣  ٥- ٤ ..............................................              معلومات أساسية -     ألف 

  ٤  ٨- ٦ ....................                                           إسداء املشورة التقنية للهيئة الفرعية للتنفيذ -    باء  

  ٦   ١٢- ٩ .......................                                 تقدمي املشورة والدعم التقنيني لألطراف -    جيم  

                    ومع برنامج دعم                                         أفرقة اخلرباء األخرى مبوجب االتفاقية                    الـتعاون مـع    -    دال 
  ٧   ١٨-  ١٣ .......................................................               البالغات الوطنية 

   ١٠   ٣٢-  ١٩ ...    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                    إجنازات فريق اخلرباء االستشاري يف الفترة  -    هاء  

   ١٢   ٣٤-  ٣٣ .....                                                          ً عناصر للدور الذي ميكن أن يقوم به فريق اخلرباء االستشاري مستقبالً -     ً  ثالثاً 

 املرفقات

   ١٤ .......................................                               يات فريق اخلرباء االستشاري وأنشطته       تطور وال -     األول 

   ١٥ .....................                                                              البالغات الوطنية األولية املقدمة والبالغات الوطنية الثانية املتوقعة -      الثاين 
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 مقدمة -    ًأوال 

  الوالية- ألف

                                                                                                       طلبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الرابعة والعشرين، إىل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات             - ١
          الفريق يف                      تنفيذ برنامج عمل     ل   ً اً     تقييم         أن جيري            التفاقية    با                                                       وطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول            ال

         عملية           تيسري حتسني       ً   مستقبالً ل                                لدور الذي ميكن أن يقوم به                احملتملة ل                   أن حيدد العناصر      ، و     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣          الفـترة 
  ى ـ      إل  ً اً     تقرير          أن يقدم             التفاقية و   با         ق األول   ـ        ي املرف ـ        درجة ف                                                البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري امل            إعداد

   ).  ٢٨          ، الفقرةFCCC/SBI/2006/11 (                                               اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والعشرين 

  نطاق املذكرة- باء

    ورد   وي  .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                                                               يقـدم هـذا التقرير حملة عامة عن برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة             - ٢
               برنامج العمل         من تنفيذ                   والدروس املستفادة                اخلربات املكتسبة      بعض    عرض                            جنـازات الفريق حىت اآلن وي      إل        ً   تقيـيماً 

                                              وتقدمي املشورة والدعم التقنيني لألطراف غري        ،                                                              هبـدف حتسـني عملية إعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة         
  .              الوطنية األولية                                                      املدرجة يف املرفق األول اليت ال يزال يتعني عليها تقدمي بالغاهتا 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ- جيم

                                                                                                               قد ترى اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف التوصيات الواردة يف هذا التقرير يف مداوالهتا بشأن العمل املقبل                  - ٣
  .                        ية إعداد البالغات الوطنية        تحسني عمل ل                                                        لفريق اخلرباء االستشاري لدعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 

 ٢٠٠٧-٢٠٠٣ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة -      ًثانيا 

  معلومات أساسية- ألف

                           ، ووضع برنامج عمله للفترة              أعيد تشكيلها            ه بوصفه هيئةـ                                        ناقش فريق اخلرباء االستشاري يف أول اجتماع ل - ٤
                   واتفق الفريق على     .  ٨-    م أ  / ٣                           مؤمتر األطراف يف مقرره             ا إليه       عهد هب                         ىل الوالية اجلديدة اليت      إ          ً   استناداً     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣

       وكذلك،                          هبا األطراف يف االتفاقية          نفذ                                                                               أن اخلطوة األوىل الالزمة لوضع برنامج عمله اجلديد هي تقييم الطريقة اليت             
                       بيئة العاملية وبرنامج                                                                                             الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وبرنامج دعم البالغات الوطنية التابع ملرفق ال               ً      مـثالً،   

   ).    ٢٠٠٢-    ٢٠٠٠                    برنامج العمل للفترة  (        توصياته                                                األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

         ، املرفق  FCCC/SBI/2003/INF.17   (    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                                   وأعد فريق اخلرباء االستشاري برنامج عمله للفترة         - ٥
     أربع                              ولتيسري عمله، أنشأ الفريق       .  ٨-    م أ  / ٣       املقرر          املرفق ب        من    ٩           الفقرة     ً                          قاً لواليته املنصوص عليها يف      طب  )        الـثاين 

                                 لتأثر والتكيف؛ وأنشطة التخفيف     ا                                                        قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛ وتقييم قابلية          :      ، هي                 جمموعات مواضيعية 
          والتعليم،                                                                                اليت تتضمن البحث واملراقبة املنتظمة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات،                جلامعة                       من اآلثار؛ والقضايا ا   

                               وبصفة عامة، أتاحت األنشطة      .                                                                             والتدريـب وتوعية اجلمهور، واملعلومات والربط الشبكي، والدعم املايل والتقين         
  :                                      احملددة يف برنامج عمل الفريق قيامه مبا يلي
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                                                                                         إسداء املشورة التقنية للهيئة الفرعية للتنفيذ من خالل إعداد تقارير تقنية تشمل دراسة البالغات   ) أ ( 
           ية األولية؛     الوطن

                                                                    تقدمي املشورة والدعم التقنيني لألطراف من خالل تنظيم حلقات تدريبية عملية؛  ) ب ( 

  .                                                                            التعاون مع أفرقة اخلرباء األخرى التابعة لالتفاقية ومع برنامج دعم البالغات الوطنية  ) ج ( 

  إسداء املشورة التقنية للهيئة الفرعية للتنفيذ-باء 

                                                                             ري، لدى تقدميه املشورة التقنية للهيئة الفرعية للتنفيذ، العديد من التقارير، على                      أعد فريق اخلرباء االستشا - ٦
                                           املشاكل واملعوقات التقنية اليت تؤثر يف إعداد                 ً                    وقام الفريق أيضاً بتحديد وتقييم        .  ١                               الـنحو الـوارد يف اجلـدول        

                          الصعوبات اليت تصادفها               ديد وتقييم                إضافة إىل حت                                                                األطراف غري املدرجة يف املرفق األول البالغات الوطنية األولية،        
           إىل اهليئة       توصيات     وقدم                                                                               هذه األطراف يف استخدام املبادئ التوجيهية واملنهجيات اخلاصة بإعداد البالغات الوطنية، 

    .                                هذه املبادئ التوجيهية واملنهجيات   حتسني         بشأن سبل                  الفرعية للتنفيذ

 رباء االستشاري للهيئة الفرعية للتنفيذ ملخص التقارير التقنية اليت أعدها فريق اخل-١اجلدول 

 التقرير الوالية الوضع
FCCC/SBI/2003/INF.17  االجـتماع األول لفـريق اخلـرباء االستشاري املعاد تشكيله، مدينة             ٨-   م أ / ٣      املقرر                                                                   

     ٢٠٠٣      سبتمرب  /       أيلول  ٢٤-  ٢٣                مكسيكو، املكسيك، 
FCCC/SBI/2004/INF.5  ٤- ٣                                      ق اخلرباء االستشاري، مانيال، الفلبني،                              االجـتماع الـثاين لفري      ٨-   م أ / ٣      املقرر   

     ٢٠٠٤     مايو  /    أيار
FCCC/SBI/2005/7  االجتماع الثالث لفريق اخلرباء االستشاري، بوينس آيرس، األرجنتني،          ٨-   م أ / ٣      املقرر                                                                 

     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول ٣- ٢
FCCC/SBI/2005/7 FCCC/SBI/2004/10 ،  

   ٢٣       الفقرة 
      قوائم                              اري للتدريب العملي على ال                                     حلقـة عمـل فريق اخلرباء االستش      

  ،                                        نطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب        مل              ازات الدفيئة       جلرد غ            الوطنـية   
     ٢٠٠٤       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٩-  ٢٥                  مدينة بنما، بنما، 

FCCC/SBI/2005/7 FCCC/SBI/2004/19 ،  
   ٢٧       الفقرة 

      قوائم                                                               حلقـة عمـل فريق اخلرباء االستشاري للتدريب العملي على ال          
    ١٢- ٨                       آسيا، شنغهاي، الصني،           ملنطقة                 ازات الدفيئة       جلرد غ        نـية       الوط
     ٢٠٠٥      فرباير  /    شباط

FCCC/SBI/2005/22  ١٥-  ١٤                                                       االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري، مابوتو، موزامبيق،   ٨-   م أ / ٣      املقرر    
     ٢٠٠٥      أبريل  /     نيسان

FCCC/SBI/2005/22 FCCC/SBI/2004/19 ،  
   ٣١       الفقرة 

         عمليات                                ء االستشاري للتدريب العملي على                           حلقـة عمـل فريق اخلربا     
                 فريقيا، مابوتو،         نطقة أ     مل                                 لتأثر بتغري املناخ والتكيف معه     ا                   تقيـيم قابلـية     

     ٢٠٠٥      أبريل  /       نيسان  ٢٢-  ١٨              موزامبيق، 
FCCC/SBI/2005/22 FCCC/SBI/2004/19 ،  

   ٣١       الفقرة 
      تقييم                                                                  حلقة عمل فريق اخلرباء االستشاري العاملية للتدريب العملي على        

    ٣٠-  ٢٦                                                           التخفـيف مـن آثار تغري املناخ، سيول، مجهورية كوريا،           
     ٢٠٠٥      سبتمرب  /     أيلول
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 التقرير الوالية الوضع
FCCC/SBI/2006/8  ٢٥-  ٢٤                                                    االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء االستشاري، مونتريال، كندا،   ٨-   م أ / ٣      املقرر    

     ٢٠٠٥      نوفمرب  /           تشرين الثاين
FCCC/SBI/2006/8  اء االستشاري، جاكارتا، إندونيسيا،                                 االجـتماع السادس لفريق اخلرب      ٨-   م أ / ٣      املقرر                                    

     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ١٨-  ١٧
FCCC/SBI/2006/8 FCCC/SBI/2005/23 ،  

   ٣٢       الفقرة 
         عمليات                                                         حلقـة عمـل فريق اخلرباء االستشاري للتدريب العملي على       

            آسيا واحمليط        نطقة      مل                                   لـتأثر بتغري املناخ والتكيف معه      ا                   تقيـيم قابلـية     
     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ٢٤-  ٢٠                           اهلادئ، جاكارتا، إندونيسيا، 

FCCC/SBI/2006/25 FCCC/SBI/2005/23 ،  
   ٣٢       الفقرة 

         عمليات                                                         حلقـة عمـل فريق اخلرباء االستشاري للتدريب العملي على       
                       نطقة أمريكا الالتينية       مل                                 لتأثر بتغري املناخ والتكيف معه     ا                   تقيـيم قابلـية     

    ١٨-  ١٤                                        والبحر الكارييب، أسونسيون، باراغواي،                        والـبحر الكارييب    
     ٢٠٠٦      أغسطس  /  آب

FCCC/SBI/2006/25 FCCC/SBI/2006/11 ،  
   ٢٩       الفقرة 

      قوائم                                                               حلقـة عمـل فريق اخلرباء االستشاري للتدريب العملي على ال          
                                           ملنطقة أفريقيا، بريتوريا، جنوب أفريقيا،                                     الوطنـية جلرد غازات الدفيئة      

     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢-  ١٨
FCCC/SBI/2006/25  بع لفريق اخلرباء االستشاري، بريتوريا، جنوب أفريقيا،                   االجتماع السا   ٨-   م أ / ٣      املقرر                                                      

     ٢٠٠٦      سبتمرب  /       أيلول  ٢٦-  ٢٥
FCCC/SBI/2007/10  ٣- ١                                                                 االجـتماع الثامن لفريق اخلرباء االستشاري، مدينة بليز، بليز،            ٨-   م أ / ٣      املقرر   

     ٢٠٠٧     مارس  /    آذار
FCCC/SBI/2006/24 FCCC/SBI/2005/23 ،  

   ٣٠       الفقرة 
                                            لدعم املايل والتقين إلعداد البالغات الوطنية                             سبل حتسني احلصول على ا    

                الثانية والالحقة
FCCC/SBI/2006/4 FCCC/SBI/2005/23 ،  

   ٣١       الفقرة 
                                  املقدمة من األطراف غري املدرجة                                            نتائج دراسة البالغات الوطنية األولية    

                       يف املرفق األول باالتفاقية
FCCC/SBI/2007/3 FCCC/SBI/2006/11 ،  

   ٢٧       الفقرة 
ـ                                                            أن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات يف البالغات الوطنية                    منـوذج بش

                                                 املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
FCCC/SBI/2007/6 FCCC/SBI/2005/23 ،  

   ٢٧       الفقرة 
       ملساعدة                                                       اسـتراتيجية تدريب فعالة من حيث التكلفة وشاملة              وضـع   
                 د بالغاهتا الوطنية      إعدا                          غري املدرجة يف املرفق األول يف      األطراف

FCCC/SBI/2007/7 FCCC/SBI/2005/23 ،  
   ٢٩       الفقرة 

                             ّ                                         طرق حتسني اإلبالغ عن املشاريع املبّينة يف البالغات الوطنية املقدمة من           
                              األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

               اهليئة الفرعية              سيعرض على   
     ٢٧                للتنفيذ يف دورهتا 

FCCC/SBI/2005/23 ،  
   ٢٦       الفقرة 

            َّ                    ُّ                            علومات املتضمَّنة يف برامج عمل التكيُّف الوطنية يف البالغات                  إدراج امل 
                         الوطنية الثانية والتالية

               اهليئة الفرعية              سيعرض على   
     ٢٧                للتنفيذ يف دورهتا 

FCCC/SBI/2006/11 ،  
   ٢٥       الفقرة 

   ٢                                                   ً                   فحـص الـبالغات الوطنـية األولية املقدمة إىل األمانة اعتباراً من             
     ٢٠٠٥      أبريل  /     نيسان

             يئة الفرعية    اهل            سيعرض على   
   ٢٧                للتنفيذ يف دورهتا 

FCCC/SBI/2006/11 ،  
   ٢٦       الفقرة 

                                        ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، عند        ل       تقنية    ال         سـاعدة     امل        تقـدمي   
                                                                  الطلـب، بشـأن حتديد األدوات واألساليب الالزمة، يف سياق إعداد           

                   على ظروفها اخلاصة           ميكن تطبيقها                      البالغات الوطنية، واليت 
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                                             َ                                               الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، أبلَغ فريق اخلرباء االستشاري األمانة بنتائج فحص                  ويف الـدورة   - ٧
                    ولدى إعداد التقرير،    ). FCCC/SBI/2006/4   (    ٢٠٠٥      أبريل  /        ونيسان    ٢٠٠٢      مايو   /     ً      ً      ً              بالغاً وطنياً أولياً بني أيار       ٤١

                                          لتقنية اليت تواجه األطراف غري املدرجة يف                                                                           حددت اجملموعات املواضيعية التابعة لفريق اخلرباء االستشاري القيود ا        
  .                                                                                 املرفق األول عند حتضريها بالغاهتا الوطنية األولية وقدمت توصيات بشأن كيفية رفع هذه القيود

     عن                                        قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه                                                                 ومتخضت حلقات العمل التدريبية العملية بشأن عمليات تقييم          - ٨
                                                                                      ري طلبات من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تلتمس فيها املشورة التقنية بشأن                                       تلقي فريق اخلرباء االستشا   

                                                                                                                  املنهجـيات واألدوات الالزمـة املطبقة على حاالت بعينها، مثل النهج الذي ينطلق من القاعدة إىل القمة إزاء                   
                          هليئة الفرعية للتنفيذ يف                              وعلى وجه اخلصوص، طلبت ا      .                                             قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه                       عملـيات تقيـيم   

                                                                                                             دورتـيها الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يساعد األطراف غري املدرجة يف                
                                  ولتحقيق ذلك، سينظم الفريق، قبل      .                                                                            املرفق األول على حتديد هذه األدوات وأن يقدم هلا املعلومات بشأن توافرها           

                                                                                هيئة، حلقة عمل عن تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة بني األطراف غري املدرجة يف                                          الدورة السابعة والعشرين لل   
  .                                                       املرفق األول لدى إعداد البالغات الوطنية وعن القضايا اجلامعة

  تقدمي املشورة والدعم التقنيني لألطراف-جيم 

                      ت التدريبية العملية                      على أمهية احللقا       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                                 شدد برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة         - ٩
               ً              وعقد الفريق بناًء على ذلك       .                                                                                 اإلقليمية بوصفها وسيلة لتقدمي الدعم التقين لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول           

                         وكذا قوائم اجلرد الوطنية                                      قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه                                           سـت حلقات عمل إقليمية بشأن عمليات تقييم    
   غري     ً  طرفاً       ١٢٥     ً        خبرياً من       ٣٢٥                                                املية واحدة بشأن تقييم التخفيف، شارك فيها                        ، وحلقة عمل ع                    لغـازات الدفيئة  

  .                 مدرج يف املرفق األول

                                                                                              ولدعم حلقات العمل، وضعت مواد تدريبية بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة وعمليات تقييم قابلية التأثر  -  ١٠
                                     ركني حملة عامة عن املبادئ التوجيهية                              وقدمت هذه املواد للمشا     .                                                 بـتغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره       

  .                                                                       إلعداد بالغاهتم الوطنية والتطبيقات املتنوعة لألدوات واملنهجيات املناسبة املتاحة

                                                                                               ولتحسـني املواد التدريبية، طلب فريق اخلرباء االستشاري مسامهة أفرقة اخلرباء األخرى، وكذا تعليقات          -  ١١
                                               ً              ديل فريق اخلرباء االستشاري املواد التدريبية استناداً إىل التوصيات               ونتج عن ذلك تع  .                      املشاركني يف كل حلقة عمل

  :                 اآلتية، يف مجلة أمور

                                                                                  إدراج عمليات تقييم خماطر املناخ وكل من هنج االنطالق من القمة إىل القاعدة ومن القاعدة إىل   ) أ ( 
                   ضمن عمليات تقييم     )          األصليني                                     العلوم التطبيقية ومعارف السكان          يدرجان                              اللذين يشركان اجملتمع احمللي و     (       القمة  

               قابلية التأثر؛

                                                      حتديث الربنامج احلاسويب جلرد غازات الدفيئة لتيسري استخدامه؛  ) ب ( 
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                                                              وتقييم االحتياجات التكنولوجية عمليات تقييم التخفيف من                                      تضـمني أدوات التقييم املؤسسي      ) ج ( 
  .              آثار تغري املناخ

                                بوسائل منها إصدار توجيهات       ها      وتنفيذ                      احللقات التدريبية                                              واضطلع الفريق بدور هام خالل عملية إعداد       -  ١٢
ّ                         كما قّدم أعضاء الفريق عروض      .                       صـياغة مواد التدريب           خبصـوص                                                    عن املبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة        ً اً     

  .                         يف العديد من حلقات العمل         ومقررين                                   َ  إعداد البالغات الوطنية وعملوا رؤساَء     جمال                        اإلطارية بشأن تغري املناخ يف

                                                التعاون مع أفرقة اخلرباء األخرى مبوجب االتفاقية     -    دال 
                               ومع برنامج دعم البالغات الوطنية

                             ً                                                            شجع فريق اخلرباء االستشاري، طبقاً لواليته، التعاون الفعال مع املنظمات وأفرقة اخلرباء األخرى مبوجب  -  ١٣
ٌ        كشٌف باخل   ٣    و  ٢                 ويرد يف اجلدولني      .                                              االتفاقـية لكفالـة تنفـيذ بـرنامج عمله                                       طوات اليت اختذها فريق اخلرباء        

  .                    االستشاري يف هذا الصدد

  حملة عامة عن التعاون بني فريق اخلرباء االستشاري وأفرقة اخلرباء األخرى مبوجب االتفاقية-٢اجلدول 

 اإلطار الزمين اإلجراءات والنتائج
  .               غازات الدفيئة         َ                                                       دعا أفرقةَ اخلرباء األخرى إىل التعليق على مواد التدريب بشأن قوائم جرد  �
ّ            قـّدم فـريق     �                                   ألعضاء فريق اخلرباء املعين بنقل        ته     ً      ً           قريراً موجزاً عن أنشط    ت                    اخلرباء االستشاري   

  .              يف بوينس آيرس    ٢٠٠٤      ديسمرب  /                                          التكنولوجيا، يف اجتماعه املعقود يف كانون األول

  -      ٢٠٠٤       يونيه   /        حزيـران 
     ٢٠٠٥     مارس  /    آذار

                                                  على املواد التدريبية اليت أعدها فريق اخلرباء                                            ً               علـق فـريق اخلـرباء املعـين بأقل البلدان منواً            �
  .                                                               االستشاري بشأن عمليات تقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه

                                                                                       شارك أعضاء فريق اخلرباء االستشاري يف حلقة دراسية عن تطوير تكنولوجيات تغري املناخ               �
 .    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ١٦  ىل    إ  ١٤                                                    ونقلها عقدت يف توباغو، ترينيداد وتوباغو، يف الفترة من 

-      ٢٠٠٥        أبــريل  /       نيســان
     ٢٠٠٥      سبتمرب  /     أيلول

                                    ً        وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً                                                               تعـاون الفريق مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا          �
َ               حتديـد الكيفية اليت ميكن هبا لنتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية أن ُتِفيَد                    عـلى     ِ  ُ                                                                     

  .    طنية           البالغات الو
                                                      ً                    لقاءات مع كل من رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ورئيس                         رئيس الفريق         أجـرى     �

                                                                                                      فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ ملناقشة            
                  قابلية التأثر     عن      قنية                                                                             حلقـة العمل املشتركة ألفرقة اخلرباء املقرر تنظيمها لتبادل املعلومات الت          

  .                      بتغري املناخ والتكيف معه

-      ٢٠٠٥       سبتمرب   /       أيلـول 
     ٢٠٠٦      أبريل  /     نيسان

                                                                            ً                علـق كل من فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على             �
  .                                                            مشروع الصيغة النموذجية بشأن املواضيع اجلامعة يف البالغات الوطنية

َ      ق على أن تبادل املعلومات مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا سوف ُيدَعم من           وافق الفري  �   ُ                                                                
  .       اخلرباء     أفرقة                                        ِّ    خالل املشاركة النشطة يف حلقات العمل اليت تنظِّمها 

                                              ً                        لقاء مع رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف الدورة الثانية عشرة            رئيس الفريق     أجرى   �
                                                                        اقشة إعداد تقرير مشترك يف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ               ملؤمتر األطراف ملن

  .                                                                                 بشأن كيفية إدماج املعلومات الواردة يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية

-      ٢٠٠٦        أبــريل  /       نيســان
    ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين
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 ستشاري وبرنامج دعم البالغات الوطنية حملة عامة عن التعاون بني فريق اخلرباء اال-٣اجلدول 

 اإلطار الزمين اإلجراءات والنتائج
                                                                                             اجتمعت اللجنة االستشارية التابعة لربنامج دعم البالغات الوطنية يف بون ملعاجلة سبل تعزيز               �

                                                                      ً                        الـتعاون، مثل تبادل املواد التدريبية وقبول رئيس فريق اخلرباء االستشاري عضواً يف اللجنة              
  .         حبكم منصبه          االستشارية 

                                     ً      ً                                                 قـدم بـرنامج دعـم البالغات الوطنية تقريراً موجزاً لفريق اخلرباء االستشاري بشأن حالة                 �
  .                                             ُّ                  أنشطته، مبا فيها حلقات العمل واستحداث أداة تكيُّف تستخدم يف اإلنترنت

-      ٢٠٠٤       يونيه   /        حزيـران 
     ٢٠٠٥     مارس  /    آذار

                                       إىل التعليق على إدارة عملية جرد                                                                دعا برنامج دعم البالغات الوطنية فريق اخلرباء االستشاري         �
  .             غازات الدفيئة

                              يف حلقة التدريب العملي العاملية                                                       قدم برنامج دعم البالغات الوطنية حملة عامة عن برنامج عمله   �
  .                               املتعلقة بتقييم التخفيف من اآلثار

-      ٢٠٠٥        أبــريل  /       نيســان
     ٢٠٠٥      سبتمرب  /     أيلول

                                           بقضايا تغري املناخ والنماذج االجتماعية       ً اً      خمتص  ً اً                                            وفـر بـرنامج دعم البالغات الوطنية مدرب         �
                                                                                  يف حلقة عمل فريق اخلرباء االستشاري بشأن عمليات تقييم قابلية التأثر بتغري                         واالقتصـادية 

  .                                        املناخ والتكيف معه ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ
   مل                 ً                                                                     أعدت األمانة كشفاً بأنشطة فريق اخلرباء االستشاري وبرنامج دعم البالغات الوطنية يش             �

ّ              ً                األطر الزمنية ومؤشرات عّمن سيكون مسؤوالً عن تنفيذ األنشطة                       .  

-      ٢٠٠٥       سبتمرب   /       أيلـول 
     ٢٠٠٦      أبريل  /     نيسان

                                                فريق اخلرباء االستشاري وبرنامج دعم البالغات                                               ناقش فريق اخلرباء االستشاري دور كل من        �
             املدرجة يف                    ين إىل األطراف غري     تق                                                             الوطنـية، بغية ضمان االتساق والفعالية يف تقدمي الدعم ال         

  .           باالتفاقية          املرفق األول
                                    ً       ً                                         وفـر برنامج دعم البالغات الوطنية مدرباً متخصصاً يف وضع مشاريع تكيف يف حلقة عمل             �

                                                                                               فـريق اخلرباء االستشاري بشأن عمليات تقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه ملنطقة              
  .                              أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

-      ٢٠٠٦        أبــريل  /       نيســان
ــرين األول ــتوبر  /            تش          أك

٢٠٠٦     

  التعاون مع أفرقة اخلرباء األخرى مبوجب االتفاقيةحالة -١

                                              اون بني أفرقة اخلرباء املنشأة مبوجب االتفاقية        ع                                                         عقد رؤساء اهليئات الفرعية اجتماعات منتظمة لتيسري الت        -  ١٤
      اخلرباء              رؤساء أفرقة            ت ثنائية مع      لقاءا                         رئيس فريق اخلرباء االستشاري      أجرى                وإضافة إىل ذلك،   .                على برامج عملها

     وقدم   .                                                      األطراف تتصل بالعمل الذي يقوم به فريق اخلرباء االستشاري     قبل                                األخرى ملناقشة تنفيذ واليات حمددة من
                                                             أعضاء يف أفرقة خرباء أخرى، تقارير بشأن نتائج األنشطة                                                  ً           أعضـاء فـريق اخلرباء االستشاري، الذين هم أيضاً        

  .                                   وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                      ً  املعين بأقل البلدان منواً                     وحلقات عمل فريق اخلرباء

  :                                                                   وواصل فريق اخلرباء االستشاري تعاونه مع أفرقة اخلرباء األخرى من خالل ما يلي -  ١٥

                                                                                             مشـاركة أعضـائه يف حلقات العمل اليت تنظمها أفرقة اخلرباء األخرى لتقدمي معلومات تقنية                 ) أ ( 
           الوطنية؛         البالغات            ومتعمقة خبصوص

          ونتائج                            برامج العمل الوطنية للتكيف                      راج املعلومات الواردة يف د                              إعداد ورقات تقنية بشأن كيفية إ  ) ب ( 
                           البالغات الوطنية الثانية؛                                    عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية يف
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                 ولوجيا على قضايا                                            ً                                       التعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء املعين بنقل التكن             ) ج ( 
                                                نقل التكنولوجيات، والبحث واملالحظة املنهجية، وبناء  (                  ملواضيع جامعة                صيغة منوذجية                          حمـددة تشـمل إعـداد       

  ؛ )           لربط الشبكي                                                   القدرات، والتعليم، والتدريب وتوعية الناس، واإلعالم وا

              املعين بنقل                                                                          عملـيات تقيـيم االحتـياجات التكنولوجية اليت يعدها فريق اخلرباء                      املسـامهة يف    ) د ( 
                                          برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ                                                                       التكنولوجـيا ويف عمل األمانة بشأن إعداد تقرير توليفي يف إطار            

  .                           ُ                               ألهنا تتعلق باملعلومات اليت قد ُتدرجها األطراف يف بالغاهتا الوطنية                      لتأثر به والتكيف معه ا        وقابلية 

  الوطنيةحالة التعاون مع برنامج دعم البالغات -٢

  :                                                                        تعاون فريق اخلرباء االستشاري مع برنامج دعم البالغات الوطنية بطرق عديدة، منها -  ١٦

                                                   عقد حلقات عمل تدريبية مشتركة بشأن البالغات الوطنية؛  ) أ ( 

                        وعمل رئيس فريق اخلرباء      .                                                                    املشـاركة يف وضـع بـرنامج عمـل لربنامج دعم البالغات الوطنية              ) ب ( 
    ً                                                                                        عضواً يف اللجنة االستشارية لربنامج دعم البالغات الوطنية لتعزيز التعاون بني فريق اخلرباء                                     االستشاري، حبكم منصبه،    

  .                            ً                       كما عمل ممثل هلذا الربنامج عضواً يف فريق اخلرباء االستشاري  .                                     االستشاري وبرنامج دعم البالغات الوطنية

                                   ذا أولوية يتمثل يف مواصلة تقدمي                                                              ً            وحـدد برنامج دعم البالغات الوطنية وفريق اخلرباء االستشاري جماالً            -  ١٧
                                 ً      ً                                                                       بـرنامج دعـم الـبالغات الوطنية تدريباً معمقاً بشأن الطرق واألساليب احملددة عن طريق تنظيم حلقات عمل                  

                                                                                               واستجابة هلذه األولوية، نظم برنامج دعم البالغات الوطنية دورة تدريبية عملية عن استعمال               .                 مواضيعية إضافية 
      أبريل  /        نيسان  ٧       إىل    ٣                                                    لدراسات ختفيف آثار تغري املناخ يف القاهرة من                    طويل األمد                         ختطيط بدائل الطاقة           منـوذج 
    ً                                                                                                       وبناًء على طلب بلدان أوروبا الشرقية ورابطة الدول املستقلة، نظم برنامج دعم البالغات الوطنية حلقة                 .     ٢٠٠٦

    ١٩-  ١٧                 د، أوزبكستان، يف                                                                                           تدريبـية عملية بشأن عمليات تقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف طشقن             
  .                                                                           وتناولت حلقة العمل هذه القضايا املتعلقة بإدراج التكيف يف خطط التنمية الوطنية  .     ٢٠٠٦       أكتوبر  /          تشرين األول

        ً                                                                                                 واسـتناداً إىل توصـيات فريق اخلرباء االستشاري لتحسني إعداد البالغات الوطنية املتعلقة بالقوائم الوطنية جلرد        
                                                                     ، يعد برنامج دعم البالغات الوطنية وثيقة عن وضع وإدارة القوائم الوطنية  )FCCC/SBI/2006/4 (              غازات الدفيئة 

  .                 جلرد غازات الدفيئة

 حالة التعاون مع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ -٣

   ،                                                                                                     اسـتمر فريق اخلرباء االستشاري يف إقامة عالقات وثيقة مع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                -  ١٨
                                                                       ً                                             ال سـيما يف جمـال إعداد القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة، وأحاط الفريق علماً بانتظام بالتطورات يف عمل                   

                                                                    ويف الوقت نفسه، أحاط برنامج جرد غازات الدفيئة التابع للفريق            .                                          الفـريق احلكومـي الدويل بشأن املنهجيات      
                                                ركته يف عمل فريق اخلرباء االستشاري، باحتياجات                                        ً                         احلكومـي الـدويل املعين بتغري املناخ علماً، من خالل مشا          

                         وقام، على سبيل املثال،      .                                                                                     األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول والصعوبات اليت تواجهها يف إعداد قوائم اجلرد             
  ف                                                                                                بتطوير الربنامج احلاسويب جلرد غازات الدفيئة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، الذي تستخدمه األطرا
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                                                                                                      غـري املدرجـة يف املرفق األول على نطاق واسع، مبا يف ذلك يف حلقات التدريب العملية اإلقليمية لفريق اخلرباء         
                                                                                                           االستشاري، كما قام بتحديث وتوسيع نطاق الربنامج احلاسويب للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ املعين               

                                                        الفريق احلكومي الدويل خربته للحلقات التدريبية العملية            كما قدم   .     ١٩٩٧                                       جبـرد غازات الدفيئة الصادر يف عام        
  .                                                  لفريق اخلرباء االستشاري يف جمال قوائم جرد غازات الدفيئة

 ٢٠٠٧-٢٠٠٣ إجنازات فريق اخلرباء االستشاري يف الفترة -هاء 

 تنفيذ برنامج العمل -١

  :             خبصوص ما يلي    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣             مله يف الفترة ُ                              ً      ً                 ُيعترب فريق اخلرباء االستشاري ناجحاً عموماً يف تنفيذ برنامج ع -  ١٩

                                                                                        إسداء املشورة التقنية للهيئة الفرعية للتنفيذ من خالل إعداد تقارير تقنية تشمل فحص البالغات    ) أ ( 
                الوطنية األولية؛

                                                                  تقدمي املشورة والدعم التقنيني لألطراف بواسطة تنظيم حلقات تدريب عملية؛  ) ب ( 

                                                   ألخرى مبوجب االتفاقية ومع برنامج دعم البالغات الوطنية؛                        التعاون مع أفرقة اخلرباء ا  ) ج ( 

  .                   ً                                تنظيم أنشطة استجابةً لتوجيهات اهليئة الفرعية للتنفيذ  ) د ( 

            ، مبا فيها       ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                                                                وجنح فريق اخلرباء االستشاري يف تنفيذ أنشطته الواردة يف برنامج عمله للفترة              -  ٢٠
                                                          لتدريب العملية بشأن قوائم جرد غازات الدفيئة وعمليات تقييم                                          توفري الدعم التقين لألطراف، واستكمال حلقات ا

                                                                                                                   قابلـية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره، من خالل الدعم املايل والتقين املقدم من األطراف                  
  .                واملنظمات الدولية

                        بالغات الوطنية الثانية                                                   يف بناء قدرات اخلرباء الوطنيني لتحسني إعداد ال                                       وكانـت حلقـات العمل فعالة        -  ٢١
ِ                            وذلك باستخدام شىت األدوات واملنهجيات اليت طُِرحت يف حلقات العمل                                   والـبالغات التالية هلا،            أتاحت      كما    .                                        ُ

                                     كما استمر فريق اخلرباء االستشاري يف        .                                                         لكي يتبادلوا املعلومات واخلربات عن البالغات الوطنية                للخرباء     ًً   فرصـاًً 
                                                                          ألخرى مبوجب االتفاقية ومع برنامج دعم البالغات الوطنية والفريق احلكومي                                                تعزيـز تعاونـه مع أفرقة اخلرباء ا       

                                                                                                                      الـدويل املعين بتغري املناخ من خالل تبادل املعلومات واملواد التدريبية، وأعد جمموعة من التقارير التقنية املتعلقة                 
                                 لألطراف يف إعداد بالغاهتا الوطنية،                             وفيما يتعلق بالتوجيه التقين    .                                                  باملوارد املالية والتقنية وفحص البالغات الوطنية     

                                                                       ً                                      استكمل فريق اخلرباء االستشاري الصيغة النموذجية للمواضيع الشاملة وأصدر دليالً الستخدام املبادئ التوجيهية             
                                                                                وأعد الفريق استراتيجية شاملة يف جمال التدريب لتوجيه وتعزيز مبادرات التدريب املقبلة   .                      إلعداد البالغات الوطنية

  .                        غري املدرجة يف املرفق األول      لألطراف

                                               ً                                            واعـترف فريق اخلرباء االستشاري بأن األطراف سامهت أيضاً مباشرة يف العمل بشأن البالغات الوطنية       -  ٢٢
                                                                                           وأشار إىل أن املسامهات املالية من األطراف حيوية لكي ينجز الفريق برنامج عمله للفترة                .                    على الصعيد القطري  
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ّ                   ويقـّدر هذا الدعم       .     ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                                                        حق قدره ويعترف بأن كل والية مقبلة لفريق اخلرباء االستشاري ينبغي أن            
  .                                                                   تقرها األطراف وتواصل دعمها هلا من أجل االضطالع باألنشطة املعهود هبا للفريق

        ويبني      ١٩٩٩                      ً                                                                  ويقدم املرفق األول ملخصاً لألنشطة املنوطة بفريق اخلرباء االستشاري منذ إنشائه يف عام               -  ٢٣
  .                                                                           يف دعم عملية إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول    َ          كيف َتعزز دوره

 الدروس املستفادة واملالحظات -٢

                                                                                                    عـلى الـرغم من االعتراف بوضوح بوجاهة استراتيجيات التدريب حىت اآلن وبالتقدم الكبري احملرز يف                 -  ٢٤
                                                                 ت على حلقات العمل تشري إىل أن برنامج العمل التدرييب ينبغي                                                           حتسني الدورات التدريبية املعروضة، فإن التعقيبا     

  :              أن يشمل ما يلي

                                                                                                إعـادة الـنظر يف املواد التدريبية اليت يقدمها فريق اخلرباء االستشاري حبيث تشمل املزيد من                  ) أ ( 
             أو اإلقليمية؛ /                                        دراسات احلاالت، مع مراعاة الظروف الوطنية و

                                                                   ئمة بشأن التخفيف وتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه إلدراج                            تطوير الربامج التدريبية القا  ) ب ( 
                                                      وهذا قد يستلزم املزيد من مسامهة علماء االجتماع واالقتصاد؛  .                                      اجلوانب االجتماعية االقتصادية لتغري املناخ

  .                                                     االستعمال الفعال والتآزر مع مبادرات تدريبية أخرى مشاهبة  ) ج ( 

                ً                                                                   اء االستشاري كثرياً من معلومات اخلرباء وكفاءهتم التقنية، ال سيما من األطراف غري                               واستفاد فريق اخلرب   -  ٢٥
                                                                              واكتسى ذلك أمهية بالغة للفريق يف تدبري عمله، وينبغي إيالء االعتبار هلذه املسألة يف أي   .                    املدرجة يف املرفق األول

  .          والية مقبلة

                                          رنامج دعم البالغات الوطنية عزز الدعم التقين                                                      كمـا اعـترف فريق اخلرباء االستشاري بأن تعاونه مع ب       -  ٢٦
           نتيجة هلذا                   واضطلع الربنامج     .                   بالغاهتا الوطنية    ها                                                             املقـدم إىل األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول لدى إعداد           

     ١٠٠                                                                                            بالعديد من املبادرات لضمان حصول األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت يتجاوز عددها                          الـتعاون   
ـ         والـيت          طـرف    ِ   تِع      يف        بعينها         جماالت         لتحديد                                                                       د بالغاهتا الوطنية الثانية على األدوات واملنهجيات التقنية املناسبة           

  .               البالغات الوطنية

           من املرفق  ٩       الفقرة  (                                                                     ويف حني قام فريق اخلرباء االستشاري بكثري من العمل يف اجملاالت اليت تشملها واليته  -  ٢٧
                                                                          شورة التقنية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن املسائل املتعلقة بتنفيذ                        عند إسداء امل       الحظ          ، فقد    ) ٨-    م أ  / ٣          باملقـرر   

             أنه ميكن أن      ،   ) ٨-    م أ  / ٣                   من املرفق باملقرر      )  و ( ٩        الفقرة   (                                                       االتفاقية من قبل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          
  .             يف هذا الصدد                                                     من تلقي املزيد من التوجيهات من اهليئة الفرعية للتنفيذ      ً مستقبالًُ      ُينشأ             يستفيد فريق 

                                                                                              والحـظ فريق اخلرباء االستشاري لدى فحصه البالغات الوطنية األولية أن دورة تقدمي التقارير جتاوزت          -  ٢٨
  .                                                            ويوصي باختاذ اإلجراءات الالزمة لتقليص دورة تقدمي البالغات الوطنية   ).                 انظر املرفق الثاين (             ً   سنوات تقريباً   ١٠
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                    ً                             فكل والية تسند مستقبالً للفريق ينبغي أن تضمن          .              لدعم عمله                                       كمـا الحظ أن اخنفاض املوارد املتاحة       -  ٢٩
  .                                                     توافر املوارد الكافية لتنفيذ األنشطة أو املهام املنوطة به

                                                                                               ولدى فحصه املعلومات عن عمليات تقييم قابلية التأثر باملناخ والتكيف معه الواردة يف البالغات الوطنية،  -  ٣٠
                وميكن للفريق هبذه   .                                             يجيات التكيف للتصدي لآلثار السلبية لتغري املناخ                                        حدد جمموعة من إجراءات وتدابري واسترات     
  .                                                                 عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه                                   املعلومات أن يقدم مسامهة قيمة لربنامج 

               اردة يف البالغات                                                                                  كمـا الحـظ الفريق لدى فحصه البالغات الوطنية أن السياسات املالءمة للقضايا الو          -  ٣١
                                                     ولذلك، سينظم الفريق حلقة عمل بشأن تبادل اخلربات          .                                         ً                الوطنـية األولـية جمـال ال بـد من تعزيزه مستقبالً           

                                                                                                              واملمارسات اجليدة بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لدى إعداد البالغات الوطنية والقضايا اجلامعة قبل                
                                                              وإذا كانت حلقة العمل هذه متثل استجابة أولية من الفريق            .           للتنفيذ                                               الـدورة السـابعة والعشرين للهيئة الفرعية      

                                                                                                 لتحليل السياسات املتصلة بالبالغات الوطنية، فإنه يؤكد على ضرورة توفري الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق 
                   ستمرار العمل على                                                                                                األول إلدراج تغري املناخ يف التخطيط الوطين للتنمية املستدامة، ولبناء القدرات على ضمان ا             

  .                         البالغات الوطنية يف املستقبل

                                                     ً                                                وعند تعاون الفريق مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بشأن تقدمي املشورة للهيئة الفرعية للتنفيذ عن     -  ٣٢
    بذل                                                                                                                   كيفـية إدراج املعلومات الواردة يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية، يعتقد أنه ال بد من                   

  .                                                    ً                   املزيد من اجلهد يف هذا اجملال لضمان إدماج تلك الربامج متاماً يف البالغات الوطنية

                                        عناصـر للدور الذي ميكن أن يقوم به         -     ً  ثالثاً 
                           ً فريق اخلرباء االستشاري مستقبالً

                                                                                                        مـن املـتوقع أن يستمر فريق اخلرباء االستشاري يف القيام بدور رائد يف حتسني عملية إعداد البالغات                  -  ٣٣
ُ             الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إن ُجددت واليته و                 ولدى مباشرته أي   .               أو أعيد حتديدها /                                                   

                        ً                                                                                        والية قد تسند إليه مستقبالً، ودون تكرار اجلهود، سيستعمل موارد ومسامهات املنظمات الدولية والربامج املعنية               
                                                              املناخ وبرنامج دعم البالغات الوطنية والفريق احلكومي الدويل املعين                                         مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري

  .          بتغري املناخ

                                                                                                       وحدد فريق اخلرباء االستشاري العناصر التالية اليت ميكن أن تشكل دوره املستقبلي مع مراعاة الواليات                -  ٣٤
       ً    ورهناً      ٢٠٠٧-   ٠٠٣ ٢                                                                                           القائمـة واالعـتماد علـيها بشـأن اخلـربات املكتسبة من تنفيذ برنامج عمله للفترة                 

  :             بتوافر املوارد

                                                                                               حتديـد وتقييم املشاكل والقيود التقنية اليت تضر بإعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                 ) أ ( 
                                                            لبالغاهتا الوطنية وتقدمي توصيات حلل تلك املشاكل ورفع تلك القيود؛

                             ملرفق األول يف استعمال املبادئ                                                                 حتديد وتقييم الصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف ا           ) ب ( 
                                                                              التوجيهية واملنهجيات يف إعداد بالغاهتا الوطنية وتقدمي توصيات لتحسينها عند االقتضاء؛
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          مبساعدة   ٨-    م أ  /  ١٧                              ً                                              فحـص الـبالغات الوطنية املعدة طبقاً للمبادئ التوجيهية املرفقة باملقرر              ) ج ( 
                                             توصيات مناسبة ترمي إىل حتسني نوعية وتساوق                                          أو وسائل مالئمة أخرى قصد تقدمي        /                           إضـافية مـن األمانـة و      

                                                     املعلومات اليت ينبغي تقدميها يف البالغات الوطنية القادمة؛

                                                                                           التوجـيه خبصوص وضع نطاق العمل املطلوب لتحليل التداعيات االجتماعية االقتصادية لتقييم              ) د ( 
                                           قضايا تغري املناخ يف السياسات اإلمنائية                                                                                   قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من آثاره، وكذا إدراج          

                         الوطنية وعمليات التخطيط؛

                                                                                           تقـدمي املشـورة والدعـم التقنـيني، مبـا يف ذلـك من خالل حلقات العمل ووضع مواد                       ) ه ( 
                                                                                                                      للممارسـات اجلـيدة يف جمـاالت من قبيل القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة وتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ                   

                                                                                                   معه والتخفيف من آثاره وبشأن تداعيات ذلك يف اجملال االجتماعي االقتصادي؛ وإدراج قضايا تغري                        والتكـيف 
                                                                                                       املـناخ يف السياسـات اإلمنائية الوطنية وعمليات التخطيط؛ والتدريب على استعمال املبادئ التوجيهية يف إعداد     

                 البالغات الوطنية؛

                                               تنفيذ نظم لتيسري تسوية وترسيخ عملية إعداد                                                      تقـدمي املشـورة والدعم التقنيني بشأن وضع و          ) و ( 
                  البالغات الوطنية؛ 

                                                                 تقدمي املشورة والدعم التقنيني من أجل نشر البالغات الوطنية واإلعالم هبا؛  ) ز ( 

                                                                                               اسـتعراض األنشطة والربامج القائمة، مبا فيها أنشطة وبرامج مصادر التمويل املتعددة األطراف               ) ح ( 
  ؛                                                              إعداد البالغات الوطنية اليت تقدمها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                         والثنائية، قصد تيسري ودعم 

                                                                                               اإلعداد إلسداء املشورة التقنية للهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن تنفيذ األطراف غري املدرجة يف املرفق           ) ط ( 
  .             األول لالتفاقية
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 املرفق األول

 تطور واليات فريق اخلرباء االستشاري وأنشطته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املرحلة الثانية

 الواليات

 املرحلة األوىل

                          سـاهم يف دلـيل اسـتخدام املبادئ  �
                               التوجيهـية إلعـداد البالغات الوطنية
 .                             لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول

           قوائم جرد                              وضع ونشر مواد تدريبية بشأن      �
                                         غازات الدفيئة وعمليات تقييم قابلية التأثر
                                  بـتغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من

  .                           آثاره، باإلسبانية واإلنكليزية

                 املبادئ التوجيهية     األطـراف     اعـتمدت  �
                                     للبالغ الوطين الثاين، وعند االقتضاء الثالث

  .       أو األويل

     ً      ً      ً      ً   بالغاً وطنياً أولياً مقدماً من  ٨١     فحص    �
  .                         اف غري املدرجة يف املرفق األول    األطر

                                  حتديـد وتقييم املشاكل والقيود التقنية  �
                               الـيت أضرت بإعداد البالغات الوطنية

  .      األولية

                           فحـص الـبالغات الوطنية، ال سيما  �
                                  وصف القضايا التحليلية واملنهجية، مبا

            ود التقنية؛                 فيها املشاكل والقي

                                 تقـدمي املشورة والدعم التقنيني بتنظيم  �
                             وعقـد حلقات عمل، مبا فيها حلقات

  .             التدريب العملي

                               تبادل اخلربات واملعلومات بشأن إعداد  �
  .               البالغات الوطنية

                             اسـتعراض األنشـطة والربامج القائمة  �
                         لتيسـري ودعـم إعـداد األطراف غري
                          املدرجــة يف املــرفق األول لــبالغاهتا

  .       الوطنية

                نية، ال سيما قوائم                فحص البالغات الوط  �
                           جـرد غـازات الدفيـئة، املقدمة من
  .                             األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

املنتجات أو
 النواتح

  ١٠٥                          نظم ست حلقات عمل شارك فيها  �
     ً          طـرفاً غري مدرج يف  ٧٠              خـرباء مـن     

  .          املرفق األول
                                       قـدم تقارير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن  �

  .                                نتائج فحص البالغات الوطنية األولية
 من                                          قدم مسامهات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ         �

                               أجـل صـياغة عناصر املبادئ التوجيهية
                                اجلديـدة بشـأن إعداد البالغات الوطنية
                                الثانـية من قبل األطراف غري املدرجة يف

 .         املرفق األول

                                نظـم ست حلقات عملية إقليمية وحلقة  �
     ً خبرياً   ٣٢٥                               عمل عاملية واحدة شارك فيها      

     ً                 طـرفاً غـري مدرج يف املرفق   ١٢٥      مـن   
  .    األول

                                        قدم تقارير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن  �
  .     ً      ً      ً  بالغاً وطنياً أولياً  ٤١          نتائج فحص 

      املشورة       ً      ً              تقريـراً تقنياً وأسدى        ٢٠       قـدم     �
  .                      للهيئة الفرعية للتنفيذ

 املعامل
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 املرفق الثاين

  )١(البالغات الوطنية األولية املقدمة والبالغات الوطنية الثانية املتوقعة

----- 

                                                      

  .  ١١-   م أ / ٨         واملقرر (FCCC/SBI/2006/INF.5)       ً                                          استناداً إىل أحدث املعلومات من مرفق البيئة العاملية   ) ١ (
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