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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ   ( ٤      البند 
                                   طنية املقدمة من األطراف غـري املـدرجـة           البالغات الو

                           يف املرفق األول باالتفاقية
                                                عمل فريق اخلرباء االستشاري املعـين بالبالغات الوطنيـة
                                                      املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات املقدمة
 راف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةمن األط

 *مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز

                                                                                                 َّ                 تتضمن هذه الوثيقة التقرير عن نتائج االجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدَّمة                
      إىل    ٢٠                                        قودة يف مصر، القاهرة، يف الفترة من                                                                                    من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، ونتائج حلقة العمل املع           

                                                                                         ، املتعلقة بتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة فيما بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                 ٢٠٠٧         سـبتمرب    /          أيلـول    ٢٢
  .                                                         باالتفاقية يف جمال إعداد البالغات الوطنية، ويف القضايا الشاملة

                                                      

                                           االجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري املعقود  ُ                                                       قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها بغية تضمينها تقرير     *
  .    ٢٠٠٧      أيلول  /       سبتمرب  ٢٥     إىل   ٢٤            يف الفترة من 
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

    َّ   املقدَّمة                                                إىل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية  ٨-   م أ / ٣                            أسند مؤمتر األطراف مبوجب مقرره  - ١
                                                                                                                                من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية والية تقدمي املشورة التقنية للهيئة الفرعية للتنفيذ بشأن املسائل املتعلقة                  

                   ويف املقرر ذاته، طلب    ).                    رجة يف املرفق األول                  األطراف غري املد   (                                                          بتنفـيذ األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           
                          ُ  ِّ                                                                                    مؤمتـر األطراف إىل األمانة أن ُتيسِّر عمل فريق اخلرباء االستشاري من خالل تنسيق االجتماعات وحلقات العمل ومجع                  

  .                                                                                       التقارير املتعلقة باجتماعاته وحلقات العمل اليت ينظمها لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                                                                 ة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، اجلهود اليت يبذهلا فريق اخلرباء االستشاري               وأيـدت اهليئ   - ٢
                                                                               ، الذي يشمل حلقة العمل املتعلقة بتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة فيما بني                ٢٠٠٧                              لتنفـيذ برنامج عمله لعام      

                                          ة، ويف القضايا الشاملة اليت يشارك فيها                                                                            األطـراف غـري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد البالغات الوطني            
  . )١ (                                                                           منسقو مشاريع البالغات الوطنية واخلرباء العاملون على خمتلف أقسام البالغات الوطنية

  نطاق املذكرة-باء 

                                                                                                      تتضـمن هذه املذكرة تقرير فريق اخلرباء االستشاري عن اجتماعه التاسع املعقود يف القاهرة، مبصر، يف                 - ٣
    ٢٠                                                                    ، ونتائج حلقة العمل، املعقودة يف القاهرة، مبصر، يف الفترة من                ٢٠٠٧       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥       إىل   ٢٤            الفترة من   

                                                                        ، املتعلقة بتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة فيما بني األطراف غري املدرجة يف املرفق     ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ٢٢   إىل 
  .                                                    األول يف جمال إعداد البالغات الوطنية، ويف القضايا الشاملة

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

                                                                                                     قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد النظر يف نتائج االجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري، يف تقدمي          - ٤
    بيق                                                                                                            املشـورة بشـأن كيفية تيسري تبادل اخلربات واملعلومات فيما بني اخلرباء بشأن إعداد البالغات الوطنية وتط                

  .                                              النموذج بشأن القضايا الشاملة يف البالغات الوطنية

  تقرير االجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري-     ً ثانيا  

     وكان   .      ً   عضواً   ٢٠                                                                                    ترأست السيدة ليليان بورتيو االجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري الذي حضره             - ٥
                                                            للهيئة الفرعية للتنفيذ على أساس مداوالت فريق اخلرباء                                                               اهلدف من هذا االجتماع اإلعداد إلسداء املشورة التقنية       

                                                                                                               االستشاري املتعلقة بنتائج حلقة العمل املتعلقة بتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة فيما بني األطراف غري املدرجة               
              ، وكذلك نتائج  )                       انظر الفصل الثالث أدناه (                                                              يف املرفق األول يف جمال اإلعداد للبالغات الوطنية، ويف القضايا الشاملة 

                                                                                                                       حلقات العمل اليت نظمها برنامج دعم البالغات الوطنية التابع لكل من مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة                 
                                                      

) ١ (  FCCC/SBI/2006/28 ٢٦         ، الفقرة  .  
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                                    ومثة أهداف أخرى تتمثل يف استكمال        .                                                                         اإلمنـائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ونظمتها حكومة أستراليا كذلك         
                                                                                  املعلومات اليت تتضمنها برامج عمل التكيف الوطنية يف البالغات الوطنية الثانية                                               التقرير التقين بشأن كيفية إدماج      

  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                                                                والالحقة، والتأمل يف أية قضايا عالقة يف إطار برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة 

ُ  ِّ       ً    الذي ُعيِّن مؤخراً                                                                             ورحبت الرئيسة بالسيد ياميل بوندوكي، املنسق اجلديد لربنامج دعم البالغات الوطنية،  - ٦      
  .    ً                       عضواً يف فريق اخلرباء االستشاري

                                                             إسـداء املشـورة التقنية إىل األطراف بشأن توفر واستخدام           -    ألف 
          عمليات              التصاعدية يف                           ُ           األدوات واملنهجـيات الالزمة للُنهج      

                                             تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه

                                                           امسة والعشرين، إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يواصل، من                                                     طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا اخل       - ٧
                                                                                ُ                            خالل األمانة، إسداء املشورة إىل األطراف بشأن توفر واستخدام األدوات واملنهجيات الالزمة للُنهج التصاعدية              

    رباء         ً                 َ             واستجابةً هلذا الطلب، تعاونَ فريق اخل       .  )٢ (                                                                     يف عملـيات تقيـيم القابلـية للـتأثر بتغري املناخ والتكيف معه            
ُ                                                  االستشاري مع برنامج دعم البالغات الوطنية على تنظيم حلقة عمله، اليت ُعقدت يف آبيا، ساموا، يف الفترة من                                                                                   

                                                                            ، من خالل إجراء عمليات تقييم قابلية التأثر والتكيف يف املناطق الساحلية يف بلدان     ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ١٩     إىل   ١٨
                                                                   مع حكومة أستراليا على تنظيم حلقة عمل معنية بإعداد املشاريع                                ً     وتعاون هذا الفريق أيضاً       .                   جـزر احمليط اهلادئ   

  .    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز  ٢١     إىل   ٢٠                                                                     وتنفيذها لصاحل بلدان جزر احمليط اهلادئ، املعقودة يف املكان ذاته يف الفترة من 

  : ا                                                                                  ويعتزم فريق اخلرباء االستشاري إجناز األهداف التالية من خالل التعاون يف حلقيت العملي كلتيهم - ٨

                                                                                           ضـمان التناسق يف جمال إعداد البالغات الوطنية وحتسني نوعيتها من خالل تقدمي التفاصيل إىل               ) أ ( 
                                           َّ                 املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدَّمة من األطراف غري  "                                       اخلـرباء مـن بلدان جزر احمليط اهلادئ عن     

  ؛ "                             املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

                                                                                ت بشأن تقدمي املساعدة التقنية، عند الطلب، إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق                           تسهيل املناقشا   ) ب ( 
                                                                      األول لتحديد ما حيتاجه البلد من أدوات ومناهج حمددة إلعداد بالغاته الوطنية؛

                                                                                          مسـاعدة بلدان جزر احمليط اهلادئ على حتسني إعداد مقترحات املشاريع الواردة يف البالغات                ) ج ( 
  .                                                    صول على الدعم املايل والتقين الالزم إلعداد بالغاهتا الوطنية               الوطنية وعلى احل

                                                      

) ٢ (  FCCC/SBI/2006/28،  ٢٢         الفقرة  .  
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     ً                 بلداً من بلدان جزر    ١١                          ً           أعاله، أربعة وثالثون مشاركاً من        ٧                                        وحضر حلقيت العمل املذكورتني يف الفقرة        - ٩
        امج دعم      لربن )٣ (                                       وتوجد قائمة باملشاركني على املوقع اإللكتروين  .      ً                     خبرياً من سبع وكاالت دولية  ١٢            احمليط اهلادئ و

  .               البالغات الوطنية

                                                                عملـيات تقيـيم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف            - ١
                                               املناطق الساحلية الواقعة يف بلدان جزر احمليط اهلادئ

                                                                                                               كانـت حلقة العمل املتعلقة بعمليات تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف املناطق الساحلية                 -  ١٠
                                                                                                     لبها مشاركون من بلدان جزر احمليط اهلادئ، حللقة العمل اإلقليمية التدريبية العملية لفريق اخلرباء                               مبثابة متابعة، ط  

                                                                                                                    االستشـاري، املعنـية بعملـيات تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ،                  
  .    ٢٠٠٦     مارس  /  ار    آذ  ٢٤     إىل   ٢٠                                          واملعقودة يف جاكرتا، إندونيسيا، يف الفترة من 

  ُ ِّ                                                                                                وقُدِّمـت للمشـاركني املنهجيات الالزمة لوضع سيناريوهات ارتفاع منسوب املياه يف البحار والقيام               -  ١١
  .                                                                                               بعمليات تقييم لقابلية التأثر يف السواحل، من خالل عروض تضمنت مفاهيم ومتارين عملية باستخدام احلواسيب

ُ  ِّ                ً                             وُدرِّب املشاركون حتديداً على تطبيق منوذج التحل                                  وبينما أعرب املشاركون عن      .                                      يل التفاعلي الرقمي لقابلية التأثر     
                ُ                                                                         ُ                 إعجاهبم بفائدة الُنهج التنازلية يف عمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف، أشاروا إىل احلاجة إىل ُنهج تصاعدية من 

                اخ وحشد أصحاب                                                                                              قبيل عمليات التقييم حسب طلب اجملتمعات احمللية، وذلك للتمكن من تقييم تأثريات تغري املن             
      كيفية   :                                               ُ                   وناقش املشاركون القضيتني األساسيتني فيما يتعلق بالُنهج التصاعدية، ومها  .                           املصلحة لتنفيذ تدابري التكيف

                                                                                                           توسـيع نطاق العملية من جمتمع أو منطقة حملية مبفردمها لتشمل عدة جمتمعات ومناطق حملية، وكيفية ضمان قوة             
  .                                  هم يف املقترحات الالزمة ملشاريع التكيف                                 عمليات التقييم على اعتبار أهنا تسا

        ً                                                                                                     واستجابةً لطلب تقدمت به اهليئة الفرعية للتنفيذ تدعو فيه إىل إسداء املشورة إليها بشأن تقدمي املساعدة                 -  ١٢
  ،  )٤ (                                                                                              التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بغية حتديد األدوات واملناهج الالزمة إلعداد البالغات الوطنية

                                                  أو املشورة التقنية سيحتاجون إليها من فريق اخلرباء     / ُِ                                                                  طُِلـب إىل املشاركني يف حلقة العمل تقدير أي نوع من املعلومات و            
  :                                         ورأوا أهنم حباجة إىل املساعدة يف اجملاالت التالية  .                                                            االستشاري بغية استكمال عمليات تقييمهم لقابلية التأثر والتكيف

ٍ                        إعـداد ُنهـٍج بتوجـيه من اجمل         ) أ (                                                                          تمعات احمللية وحتت إشرافها من أجل تقييم قابلية تأثر وتكيف املناطق                 ُ  
                                                          الساحلية واملوارد املائية والزراعة واألحداث املناخية املتطرفة؛

                                                                                 إدماج نتائج عمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف يف عمليات التخطيط اجملتمعي والوطين؛  ) ب ( 

                                                           ات الوطنية يف السياسات الوطنية من قبيل عمليات تقييم                                             إدمـاج الـتدابري احملـددة يف البالغ         ) ج ( 
                  التأثريات البيئية؛

                                                      

) ٣ (  <http://ncsp.undp.org/docs/757.doc>.  
) ٤ (  FCCC/SBI/2006/11 ٢٦         ، الفقرة  .  
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          َّ                                                                                       وضـع هنـج منظَّم على غرار برامج عمل التكيف الوطين إلجراء عمليات تقييم القابلية للتأثر                  ) د ( 
  .                              والتكيف يف سياق البالغات الوطنية

 حمليط اهلادئحلقة العمل املتعلقة بإعداد املشاريع وتنفيذها يف بلدان جزر ا -٢

  َّ                                                                                                يسَّـرت حلقة العمل املتعلقة بإعداد املشاريع وتنفيذها يف بلدان جزر احمليط اهلادئ تبادل وجهات النظر          -  ١٣
  ُ ِّ                    ٌ          َّ                                       وقُدِّمت يف حلقة العمل ورقةٌ تقنية أعدَّها فريق اخلرباء االستشاري عن             .                                    فـيما بني األطراف ووكاالت التمويل     

                     َّ                                                البالغات الوطنية املقدَّمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                                                   طـرق حتسني اإلبالغ عن املشاريع احملددة يف       
                                                                             ، وورقـة معلومـات أساسية عن تقييم االحتياجات من الدعم املايل والتقين             (FCCC/SBI/2007/7)             باالتفاقـية   

َ       ً                                 وَعرَضت أيضاً وكاالت التمويل رؤيتها لكيف       .                                               خدمات الدعم املتاحة لبلدان جزر احمليط اهلادئ       /      وموارد   َ         ية حتسني   
  .                                    نوعية املقترحات بشأن املشاريع وتنفيذها

                                                                                                  واضـطلع املشـاركون بأنشطة مجاعية وأجروا مناقشات عن إعداد مقترحات بشأن املشاريع وتنفيذها               -  ١٤
  :   َّ                                                                             وحدَّدوا اخلطوات التالية الكفيلة بتحسني قدراهتم على إعداد مقترحات مشاريع أكثر فاعلية  .                ورصدها وتقييمها

                                                                              وظفني بدوام كامل على املستوى الوطين يدركون اإلجراءات اليت تقوم هبا وكاالت                      استخدام م   ) أ ( 
                                        التمويل يف إعداد املشاريع واملوافقة عليها؛

                                                                                               وضع إجراءات صارمة يف عمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف لتحديد احتياجات التكيف من               ) ب ( 
                              التمويل وترتيبها حسب األولوية؛

                                                           لتكيف يف برامج التنمية الوطنية من أجل ضمان استدامة املشاريع؛              إدماج مشاريع ا  ) ج ( 

                                                                                               حتسـني التواصـل مع الوكاالت املاحنة لتسهيل احلصول على املوارد املالية والتقنية لدى إعداد                 ) د ( 
  .               مقترحات املشاريع

                 بغية دعم املشاريع                                                                             وأوصى املشاركون باعتماد الطرق والوسائل التالية لتحسني احلصول على املوارد املائية  -  ١٥
  :   َّ                     احملدَّدة يف البالغات الوطنية

                                                                                        الطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تقوم بتشجيع املنظمات على الصعيد الثنائي واملتعدد األطراف   ) أ ( 
  ا                                                   َّ                                                            والدويل على النظر يف متويل املشاريع ذات األولوية اليت حدَّدهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف عملياهت                 

                                                               لتقييم القابلية للتأثر والتكيف، حىت قبل استكمال بالغاهتا الوطنية؛

                                                                                             تشـجيع وكـاالت الـتمويل الثنائية واملتعددة األطراف على تبسيط عمليات تنفيذ املشاريع،                ) ب ( 
   دئ                                                                                                      والتشاور مع البلدان املتلقية للمشاريع يف مراحل مبكرة من إعداد املقترحات، ومساعدة بلدان جزر احمليط اهلا     

                                                         على فهم املبادئ التوجيهية للتمويل وإعداد مقترحات املشاريع؛
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                                                                                               تعزيز التعاون فيما بني الوكاالت الوطنية لضمان املشاركة على نطاق واسع يف إعداد املشاريع                ) ج ( 
                             املتعلقة بتغري املناخ وتنفيذها؛

                         ومات إىل مجهور أوسع عن                                   ُّ                                       إنشاء موقع إلكتروين إقليمي لتتبُّع املشاريع وتسجيلها وإيصال املعل          ) د ( 
  .                                    التمويل املتاح ألغراض مشاريع تغري املناخ

                                                                 الـتعاون مع سائر أفرقة اخلرباء يف إطار االتفاقية ومع برنامج             -    باء 
                                                                  دعـم الـبالغات الوطنية التابع لكل من مرفق البيئة العاملية           

                                                      وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

                                                            َّ                               فـريق اخلرباء االستشاري إىل أن التعاون فيما بني أفرقة اخلرباء قد توطَّد من خالل االجتماعات                   أشـار    -  ١٦
            فريق اخلرباء   (                                                                                                            الثنائية املنتظمة لرؤساء أفرقة اخلرباء الثالثة يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ                

                     ً  وقد تعزز التعاون أيضاً    ).                                   ً  وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً                                            االستشاري، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا،
                                                              ٍ                                                 عـرب االجتماعات اليت دعا إليها رئيسا اهليئتني الفرعيتني، ومشاركة أعضاٍء من أفرقة اخلرباء يف أحداث نظمتها                 

                ئج مشاركتها يف                                                               ويف هذا الصدد، حتدثت رئيسة فريق اخلرباء االستشاري عن نتا           .          ٍّ                      األفـرقة كلٍّ منها على انفراد     
ِ                                                  االجـتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا الذي ُعِقد يف بون، أملانيا، يف الفترة من                    ُ    ٥       إىل    ٤                                                         

    ٢٦                                                                                              ، واجتماع رؤساء أفرقة اخلرباء الثالثة الذي دعا إليه رئيسا اهليئتني الفرعيتني يف الدورة                   ٢٠٠٧      مايو   /      أيـار 
                                                                              العمل املعنية بالتخطيط للتكيف وممارساته يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق                                                 للهيـئة الفرعـية للتنفيذ، وحلقة       

ُ                                                        بـتأثريات تغـري املـناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه الذي ُعقد يف روما، إيطاليا، يف الفترة من                         ١٢       إىل     ١٠                                                     
                 املتعلقة باملخاطر                                            ً                        وكان أعضاء فريق اخلرباء االستشاري حاضرين أيضاً يف حلقة العمل             .     ٢٠٠٧       سبتمرب   /       أيلـول 

ُ                                     املتصلة باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة يف إطار برنامج عمل نريويب الذي ُعقد يف القاهرة، مصر، يف الفترة من                                                                        
                                                       ً                             ، ويف االجتماع التقييمي لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، واملتعلق بإعداد                ٢٠٠٧       يونيه   /         حزيران   ٢٠       إىل     ١٨

  .    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول ٥     إىل  ٣                                                   نية وتنفيذها، املعقود يف بانكوك، تايلند، يف الفترة من                      برامج عمل التكيف الوط

                    أعاله حتسني تنسيق      ١٦      َّ                                                                      وقـد يسَّـر اشتراك فريق اخلرباء االستشاري يف األحداث املذكورة يف الفقرة               -  ١٧
           ً                   عاون مستقبالً فيما بني أفرقة                   ُ                     وتشمل اجملاالت املُمكنة الستمرار الت      .                                            اإلجراءات وانسجامها فيما بني أفرقة اخلرباء     

  :            اخلرباء ما يلي

                                                                                     تقـدمي الدعـم إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد املقترحات على أساس            ) أ ( 
                                                                                                                 املشاريع احملددة يف التقارير وعمليات التقييم الوطنية من خالل إعداد كتب إرشادية، على سبيل املثال، وورقات                

                 قات عمل تدريبية؛                 تقنية أو إجراء حل

                                                إدماج قضايا تغري املناخ يف عمليات التنمية الوطنية؛  ) ب ( 

  .                                        قضايا التكيف السيما تنفيذ برنامج عمل نريويب  ) ج ( 
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  .    َّ                                      ً                                                            وقـدَّم منسق برنامج دعم البالغات الوطنية عرضاً بشأن األنشطة األخرية اليت اضطلع هبا هذا الربنامج                -  ١٨
ِ                  ة لبلدان جزر احمليط اهلادئ متعلقة بالبالغات الوطنية الثانية ُعِقدت يف                                                 ومشلـت تلك األنشطة حلقة عمل توجيهي        ُ                                                         

                                                                                                                     آبـيا، ساموا، وحلقة العمل التدريبية على نظام ختطيط بدائل الطاقة الطويل األمد املعقودة يف بانكوك، تايلند،                 
                        م نظام إتاحة املناخات                                                                                            وحلقة العمل املشتركة بني مركز هاديل وبرنامج دعم البالغات الوطنية، املتعلقة باستخدا           

                                     مولد سيناريوهات تغري املناخ العاملي      /                                                                               اإلقليمية لدراسة التأثريات ومنوذج لتقييم تغري املناخ الناشئ عن غاز الدفيئة          
ُ                           الالزمني لوضع السيناريوهات اإلقليمية للمناخ حيث ُعقدت حلقة العمل          MAGICC/SCENGEN) (          واإلقليمي                                                 

                                                                             ربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وكذلك حلقة العمل التدريبية املتعلقة                                                هـذه يف ريدنـغ، اململكـة املتحدة ل        
                                                                                                                        بعمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف وإدارة املخاطر املناخية يف املناطق الساحلية يف بلدان أمريكا اجلنوبية اليت                

                           ى احلاجة إىل العمل الوثيق مع                                         ويف هذا الصدد، شدد فريق اخلرباء االستشاري عل  .                           عقدت يف مونتيفيدو، أوروغواي
  .                                    برنامج دعم البالغات الوطنية يف املستقبل

  تأمالت بشأن عمل فريق اخلرباء االستشاري-جيم 

                                                                                       أشار فريق اخلرباء االستشاري يف تأمالته عن اإلجنازات اليت حققها مبوجب واليته الراهنة املنصوص عليها  -  ١٩
                                             ً  ، إىل مسامهته يف توجيه تبادل اخلربات وتسهيله معززاً     ٢٠٠٧-   ٠٠٣ ٢                      وبرنامج عمله للفترة  ٨-   م أ / ٣            يف املقـرر    

                                                                                                          بذلك قدرات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على إعداد البالغات الوطنية، من خالل تنظيم ست حلقات                 
  يف                           خبري من األطراف غري املدرجة    ٤٠٠                                                                     عمل تدريبية عملية إقليمية، وحلقيت عمل عامليتني مبشاركة ما يقرب من        

                                                                                                            املـرفق األول، يف جمـاالت قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وعمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف، وتقييم       
  .                                    ختفيف التأثريات املناخية، ومواضيع شاملة

                                                                                                 والحـظ األعضاء أن األجواء البناءة اليت سادت األعمال ورغبة األعضاء وعزمهم على تقدمي اخلدمات                -  ٢٠
             ً       ومما أفضى أيضاً إىل      .                                                                               املدرجة يف املرفق األول إمنا أسهمت يف تعزيز فاعلية الفريق على إجناز واليته                        لألطراف غري   

                                                                                                 جناح الفريق يف استكمال برنامج عمله، مشاركته النشطة يف حلقات العمل، واملؤهالت التقنية ألعضائه وانفتاحهم 
  .                               على مناقشة وجهات النظر املتباينة

                                                            ً                 ء باإلجنازات اليت حققها الفريق والقوة اليت اتسم هبا، اعترفوا أيضاً حباجة األطراف غري           َّ       وبينما أقرَّ األعضا -  ٢١
      وحتتاج   .                                                                                           املدرجة يف املرفق األول إىل املزيد من الدعم بغية تعزيز قدراهتا وحتسني نوعية ما تقدمه من بالغات وطنية

                                         قدمي بالغاهتا الوطنية وإلدماجها يف برامج                  ً                                                        األطـراف حتديداً إىل الدعم التقين إلضفاء طابع مؤسسي على عملية ت           
  .               التنمية الوطنية

      ويشمل   .                                   ً                                               وتطرقت املناقشات خالل االجتماعات أيضاً إىل جماالت حتسني عمل فريق اخلرباء االستشاري            -  ٢٢
                                                                                                                  هـذا األمـر ضمان املوارد الكافية إلجناز واليته، وزيادة فاعليته يف دعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،                  

                                                                                                                 وتعزيز التعاون مع املنظمات الدولية اليت تقدم الدعم التقين من أجل إعداد البالغات الوطنية، ودعم روح املبادرة            
  .                                                                                 لديه على مساعدة األطراف، وحتسني جتهيز التقارير التقنية يف وقتها للهيئة الفرعية للتنفيذ
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                                                     تقريـر حلقـة العمـل املـتعلقة بتـبادل اخلربات            -     ً  ثالثاً 
                                          اجليدة فيما بني األطراف غري املدرجة يف                 واملمارسات

                                                   املـرفق األول يف جمال إعداد البالغات الوطنية ويف         
                القضايا الشاملة

ُ                                                                                                     ُعقدت حلقة العمل املتعلقة بتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة فيما بني األطراف غري املدرجة يف املرفق                -  ٢٣
    ٢٢       إىل     ٢٠                                          لشاملة يف القاهرة، مصر، يف الفترة من                                                                     األول يف جمـال إعـداد الـبالغات الوطنـية ويف القضايا ا            

  .        ً                                                                          ، تلبيةً للدعوة الكرمية اليت وجهتها حكومة مصر من خالل وزارة الدولة لشؤون البيئة          ٢٠٠٧         سـبتمرب    /       أيلـول 
ِ                         وحضـر حلقـة العمـل هذه واحٌد وأربعون مشاركاً قَِدموا من              َ  ً                ٌ                           أعضاء من فريق اخلرباء       ١٠     ً             بلداً، ومنهم      ٣٣                       

                                                                                      حكومات كل من السويد وكندا والنرويج والواليات املتحدة األمريكية املساعدة التقنية                  وقدمت    .           االستشـاري 
  :                                      وكانت أهداف حلقة العمل على النحو التايل  .               حللقة العمل هذه

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

                                                     القدرات لتأمني استمرارية العمل يف جمال البالغات الوطنية؛

                                                                                   تـبادل اآلراء فـيما بني اخلرباء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية حول كيفية      ) ب ( 
  يف   "                                                              املعلومات األخرى اليت تعترب ذات أمهية يف حتقيق هدف االتفاقية          "                     إطار البند املعنون                           تقـدمي املعلومـات يف      

   ).       أدناه  ٣٠            انظر الفقرة  (                                                               البالغات الوطنية باستخدام النموذج الذي أعده فريق اخلرباء االستشاري 

                 ات النقاش بغية                                                                                      ومجعـت حلقة العمل بني العروض، مبا فيها دراسات احلاالت اإلفرادية الوطنية، وجلس             -  ٢٤
ُ  ِّ           وُصمِّمت جلسات   .                                                                          حتقيق أكرب قدر من التشارك يف اخلربات واالستفادة من جتارب املشاركني ومعارفهم وخرباهتم  

                          ً      ً                        َّ      ً                                                 حلقـة العمل لكي تقدم تقييماً منسقاً عن املواضيع املستهدفة احملدَّدة فضالً عن إتاحة فرص وافرة للحصول على                 
                                                 ً                 التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ مزيداً من نتائج حلقة  )٥ ( ُ                       وُيتـيح املوقع اإللكتروين     .           االستشـارة 

  .                                       العمل وآثارها وكذلك قائمة باملشاركني فيها

  تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة يف جمال إعداد البالغات الوطنية-ألف 

                                اد البالغات الوطنية بعرض عام       ُ                                                                   اسُتهلت اجللسة املتعلقة بتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة يف جمال إعد          -  ٢٥
     ُ ِّ                                             كما قُدِّمت أوراق معلومات أساسية ودراسات حاالت         .  ُ                                                      أُلقي على املشاركني عن إدارة عملية البالغات الوطنية       

                                                                                                          إفـرادية وطنية تتعلق باستدامة عملية اإلبالغ الوطين والتعاون بني بلدان اجلنوب وإدماج تغريات املناخ يف برامج        
                                                  وركزت مناقشات حلقة العمل على املمارسات اجليدة         .              ً                   ت مجيعها أساساً ملناقشات الفريق                           التنمية الوطنية، وشكل  

  :                          يف جمال البالغات الوطنية، وهي

                                                      

) ٥ (  <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/2885.php>.  
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                                                                                         وضع ترتيبات مؤسسية واضحة إلعداد البالغات الوطنية تشمل حتديد أدوار ومسؤوليات كافة              ) أ ( 
                 ُ       اجلهات الفاعلة املُشاركة؛

   من  (                                                         لية إعداد البالغات الوطنية يف جماالت عملها االعتيادية                                           تكوين أفرقة تعمل على إدماج عم       ) ب ( 
  )                                                                                                                    قبـيل قوائـم جـرد غازات الدفيئة، وحتليل ختفيف التأثريات املناخية، وعمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف                

                       واحلفاظ على هذه األفرقة؛

   م؛                     أو كمية عمليات التقيي /                                         حتديد جماالت عمل ذات أولوية على أساس نوعية و  ) ج ( 

                                                                       توثيق املنهجيات والنماذج والبيانات وسائر اجلوانب األساسية لإلطار التحليلي؛  ) د ( 

                                                              وجود أو إنشاء نظام بيانات يضمن محاية املعلومات واألدوات األساسية؛  )ه ( 

                مراقبة النوعية؛ /                    إجراءات ضمان النوعية  ) و ( 

                                   رات الوطنية إلعداد البالغات الوطنية؛                                                      التعليم والتدريب وغري ذلك من الوسائل الكفيلة ببناء القد  ) ز ( 

  .                                ً خطة لتحسني البالغات الوطنية مستقبالً  ) ح ( 

    َّ                                                                                              وأقرَّ املشاركون بتطبيق بعض املمارسات اجليدة اليت نوقشت ولكنهم أشاروا إىل حواجز تعوق قدراهتم               -  ٢٦
                    حلصول على البيانات                     عدم التمكن من ا     :                                                                        عـلى مواصلة عملية إعداد البالغات الوطنية، وفيما يلي تلك احلواجز          

                                                                                                               ورداءة نوعيتها؛ واالفتقار إىل التنسيق الوزاري ودعم الوكاالت للقطاعات وفهم قضايا تغري املناخ؛ والصعوبات              
                                                                                                       يف احلفاظ على األفرقة التقنية وتكوينها؛ واالفتقار إىل املعلومات املتاحة على الصعيد احمللي واملعارف بشأن القابلية 

  .                                          خر يف توفري األموال؛ ونقص اخلرباء احملليني واملوارد                     للتأثر والتكيف؛ والتأ

                                                                                                        واستشهد املشاركون يف أثناء مناقشتهم للتعاون بني بلدان اجلنوب بعدد من األمثلة اليت تضم طائفة من                 -  ٢٧
                                                                                                                  أسـاليب التعاون من قبيل الربط الشبكي، والدعم التقين، واملشاريع املشتركة، والزيارات القصرية اليت يقوم هبا                

                                                                                                   وأشـار املشـاركون إىل أن جماالت التعاون قد تشمل تبادل املعلومات وتعزيز املهارات ودعم قدرة                  .        اخلـرباء 
                           ومشل التعاون بني بلدان اجلنوب   .           ُ                                                        املؤسسات املُشاركة على إعداد البالغات الوطنية، مثل وكاالت األرصاد اجلوية

                          مثل نظام إتاحة املناخات     (                           خية اإلقليمية واستخدامها        ً                                                           أيضـاً تـبادل اخلربات التقنية من قبيل إعداد النماذج املنا          
                  على سبيل املثال،    (                                                                 ، واستخدام البيانات ألغراض مشاريع القابلية للتأثر والتكيف          )                              اإلقليمـية لدراسـة التأثريات    

  .                                                ، وقوائم جرد غازات الدفيئة وآلية التنمية النظيفة )                                       التأثريات املناخية على الصحة وذوبان اجلليد

                                                                                          املناقشات عن وجود اختالفات واضحة بني املناطق يف جمال أنشطة التعاون بني بلدان اجلنوب،                     وكشفت   -  ٢٨
    ً           َّ    وفضالً عن ذلك، حدَّد   .       ُّ                                                                     إذ يـدبُّ النشـاط يف مـناطق يف حني ال تزال مناطق أخرى تستكشف فرص التعاون         

  :                                املشاركون الدروس املستفادة التالية
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                                                      ناطق من قدرة اخلرباء بسبب أوجه التشابه يف الظروف         ُ   ِّ                                      ُيعـزِّز اقتسام اخلربات الوطنية داخل امل        ) أ ( 
             اجليوفزيائية؛

                                                                                          من األسهل تبادل نتائج سيناريوهات املناخ وتعميمها فيما بني البلدان اليت تتشابه ظروفها الوطنية؛  ) ب ( 

         مشروع                                ُ   ِّ                                                            ميكن للتعاون بني بلدان اجلنوب أن ُيوفِّر الوقت واملوارد على جمموعة بلدان تتشارك يف أنشطة                ) ج ( 
                          ً                                                                       وقد يساعد هذا التعاون أيضاً على جتاوز احلواجز اللغوية وتسهيل تبادل املعلومات واحلصول على                .                  ذي أهداف مشتركة  

  .          نتائج أفضل

                                                                       ِّ                                         واتفـق املشاركون على أنه بينما ازدادت أنشطة التعاون بني بلدان اجلنوب على مرِّ السنوات، ال تزال احلاجة                   -  ٢٩
                                       وينبغي دعم املراكز اإلقليمية القائمة       .                                                         اخلربات فيما بني البلدان النامية ومع البلدان املتقدمة                                       تدعـو إىل توسيع نطاق تبادل       

ُ                                ومن احلواجز الرئيسية االفتقاُر إىل املعلومات بشأن توافر          .                                                                    وزيادة قوهتا لكي تقدم الدعم التقين الفعلي والفاعل إىل البلدان                                    
  .                                            ملنظمات اليت تدعم أنشطة التعاون بني بلدان اجلنوب                                        اخلربات املتعلقة مبختلف قضايا املناخ، وبشأن ا

  النموذج املتعلق باملواضيع الشاملة يف البالغات الوطنية-باء 

                                                                   للهيئة الفرعية للتنفيذ النموذج املتعلق باملواضيع الشاملة يف           ٢٦  َّ                                      قدَّم فريق اخلرباء االستشاري يف الدورة        -  ٣٠
        ً                استجابةً لطلب قدمته    (FCCC/SBI/2007/3)                           املدرجة يف املرفق األول                          َّ                     البالغات الوطنية املقدَّمة من األطراف غري     

                                                                                        ودعت هذه اهليئة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل استخدام اجلداول اليت يتضمنها                .                        اهليئة الفرعية للتنفيذ  
                       ية، على حنو ما يشري إليه                                            ُ                                النموذج عن طواعية من أجل تقدمي املعلومات اليت ُتعترب ذات أمهية يف حتقيق هدف االتفاق

                ً                        ً                                                              وطلب الفريق أيضاً إىل األمانة أن تقوم، رهناً بتوافر املوارد، بإعداد مواد إعالمية لتوزيعها على                 .  ٨-    م أ  /  ١٧             مرفق املقرر   
  .                 من بني أمور أخرى )٦ (                                                        ً           اخلرباء ذوي الصلة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول استناداً إىل النموذج

                        َّ                                        ُ                                  لثانية من حلقة العمل، قدَّم املشاركون تعليقاهتم على استخدام النموذج ُمحللني مضمونه باستخدام                         ويف اجللسة ا   -  ٣١
                                                             ً      ً                      ومسح هذا األمر بتحليل كافة اجلداول السبعة الواردة يف النموذج حتليالً معمقاً مبا يف ذلك التعليقات     .                   هنـج تفاعلي جديد   

                                                              عية صغرية تناولت كيفية مجع ومعاجلة وإبالغ املعلومات املتصلة           ُ                                      وأُجري املزيد من املناقشات يف جلسات مجا        .          والتوصيات
                                                                                                                        بالبحوث واملراقبة املنهجية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتثقيف، والتدريب، وتوعية اجلمهور، واإلعالم والربط             

  :                                          وفيما يلي النقاط البارزة يف تعليقات املشاركني  .                               الشبكي، يف إطار البالغات الوطنية

                                      ُ                    ً                                     قـد يصبح من األسهل تطبيق النموذج بعد أن ُيضحي اخلرباء أكثر جتربةً يف مناقشة طائفة من                   ) أ ( 
                          ُ                                                                   ُ           املعلومات التقنية وحتديدها لُتدرج يف القسم املتعلق بسائر املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية، واليت ُتعترب ذات 

                          أمهية يف حتقيق هدف االتفاقية؛

          وعلى هذا    .                                                         النموذج جيسد مقررات اختذهتا االتفاقية يف عملية التفاوض        ُ                         أُعـيد التأكيد على أن        ) ب ( 
        ُ                        ً ُ                                  ُ                                األساس، ُيتيح النموذج لألطراف دليالً ُيرشدها إىل كيفية اإلبالغ عن التقدم املُحرز يف تنفيذ مقررات االتفاقية؛

                                                      

) ٦ (  FCCC/SBI/2007/15 ٢٨   و  ٢٧           ، الفقرتان  .  
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    جمال  /  ذج                                                                          سيكون من املفيد إدراج املعلومات املرتكزة على النتائج يف كل جدول من جداول النمو  ) ج ( 
  .                                                                                    اإلبالغ، مبا يف ذلك املكاسب الرئيسية، والنتائج احملرزة، والدروس املستفادة، وكيفية ختطي احلواجز

  التوصيات األساسية-جيم 

  :                              َّ                                      انصبت التوصيات األساسية اليت تقدَّم هبا املشاركون يف حلقة العمل على ما يلي -  ٣٢

                                                إلقليمية املتعلقة بإدماج تغري املناخ يف عمليات            أو ا  /                                              تنظـيم املـزيد من حلقات العمل العاملية و          ) أ ( 
                                                       ً                         التخطيط الوطين ذات الصلة وباستخدام البالغات الوطنية أداةً ضرورية يف عملية التكامل؛

                                                                                 النظر يف تنظيم املزيد من حلقات العمل واجللسات اإلعالمية املتعلقة بإشراك أصحاب املصاحل مبن   ) ب ( 
                          تويات وإشراك وسائط اإلعالم؛                              فيهم صناع السياسة على أعلى املس

                                                                                       وضع املزيد من أدوات الدعم ملساعدة األطراف يف عملية اإلبالغ مبا يف ذلك من خالل إعداد دليل عن       ) ج ( 
                                                                                                    املمارسات اجليدة يف إعداد البالغات الوطنية ونسخة من النموذج املتعلق باملواضيع الشاملة تكون أسهل لالستخدام؛

َ                                من اخلرباء الوافدين من البلدان النامية بوصفهم ُمَدربني وخرباء، وإعداد                                االسـتعانة بقدر أكرب     ) د (   ُ                                              
                                                                                              مناهج لتحسني استخدام قوائم توظيف اخلرباء املتاحة مبا يف ذلك من خالل االستفادة من مراكز األحباث اإلقليمية 

                                      وتعزيز املساعدة على الشبكة اإللكترونية؛

                                                          اليت تبذهلا مناطق البلدان النامية عن طريق نشر املعلومات                                        توسيع املعارف وفهم اجلهود اإلقليمية      )ه ( 
  .                                                                                     أو تكوين شبكات معرفية لزيادة فرص اقتسام اخلربات والتشارك يف أنشطة التعاون بني بلدان اجلنوب / و

                                                                                   وأشار فريق اخلرباء االستشاري إىل مسامهات املشاركني يف أثناء حلقة العمل وخاصة مسامهاهتم يف حتسني  -  ٣٣
َ                     النموذج املتعلق باملواضيع الشاملة يف إطار البالغات الوطنية، وأصَدَر التوصيات التالية     فائدة  َ                                                             :  

                                       ُ         ً                              ً                  ينـبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن ُتحيط علماً بإمكانية استخدام النموذج دليالً                 ) أ ( 
       َّ                     ات املولَّفة إىل معلومات سردية                       وقد تتحول عندئذ املعلوم  . ُ                                             ُيرشد األطراف يف مجع املعلومات عن املواضيع الشاملة

  ُ                                   وُتعرض يف أنسب شكل يف البالغات الوطنية؛

 ُ   َّ              ِّ                                                                 ُتشجَّع الوكاالت املنفِّذة املذكورة أعاله على تقدمي املعلومات إىل األطراف عند تعميم النموذج؛  ) ب ( 

       علومات ُ                                                                       ُتشجع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على استخدام النموذج ملساعدهتا يف مجع امل  ) ج ( 
                                    يف مراحل مبكرة من عملية اإلبالغ الوطين؛

                          َّ                                                             ميكـن اسـتخدام االقتراحات املقدَّمة من املشاركني عن كيفية حتسني النموذج يف حلقة العمل             ) د ( 
َ         ً               للداللة على أية حتديثات سُتدَخل مستقبالً على النموذج   ُ                       .  

- - - - - 


