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  مرفق

  ستنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذشروع مقرر نص مل
  يف دورهتا التاسعة والعشرين

  ١٤- م أ/- مشروع املقرر 
  املقدمة منأعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية 

  رفق األول لالتفاقيةاألطراف غري املدرجة يف امل
  إن مؤمتر األطراف،

 ١الفقرات ] و[، ٤ من املادة ٧ و٣ و١ الفقرات إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية، وخصوصاً إذ يشري  
  ، ]١٠من املادة ) أ(٢والفقرة [، ١٢ من املادة ٧ و٥ و٤و

  ،١١- م أ/٨ و٨- م أ/١٧ و٨- م أ/٣ و٥- م أ/٨املقررات   إىلوإذ يشري  

املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف         فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية     بأن  م  وإذ يسلّ   
يف تعزيز قدرة األطراف [ قد ساهم مسامهة كبرية، عن طريق تقدمي املشورة والدعم التقنيني، املرفق األول لالتفاقية

على حتسني عملية إعداد بالغاهتـا      )  املرفق األول  األطراف غري املدرجة يف   (غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       
  ، ]يف حتسني عملية إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول] [الوطنية

 إعـداد البالغـات الوطنيـة     ] لعملية[شورة والدعم التقنيني املناسبني      امل تقدمية  ـ تأكيد أمهي  وإذ يكرر   
  ،]وحتسني نوعيتها[

 حمفل تتبادل فيه األطراف غري املدرجة يف املرفق األول التجارب اإلقليميـة            تأكيد أمهية توفري   وإذ يكرر [  
  ] ودون اإلقليمية والوطنية املتصلة بعملية إعداد التقارير الوطنية،

  ]،)خطة عمل بايل (١٣- م أ/١ بأن أعمال فريق اخلرباء االستشاري ذات صلة بعناصر املقرر وإذ يسلّم[  

   أن إعداد البالغات الوطنية عملية متواصلة،وإذ يدرك  

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة       ] مواصلة والية ] [إعادة تشكيل [يقرر    - ١  
  ؛من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 لالختـصاصات   وفقاً] جناز واليته، ، يف سبيل إ   [ أن يعمل فريق اخلرباء االستشاري       يقرر أيضاً   - ٢  
  ؛الواردة يف مرفق هذا املقرر
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الثامنـة  ] [السادسة عـشرة  ] [اخلامسة عشرة [ أن يقوم مؤمتر األطراف يف دورته        كذلكيقرر    - ٣  
  باستعراض مدة ووالية فريق اخلرباء االستشاري؛] عشرة

برنامج وبالتعاون مع ] القادم] [األول[ إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يقوم، يف اجتماعه يطلب[  - ٤  
  ]؛٢٠١٠- ٢٠٠٩، بوضع برنامج عمل للفترة دعم البالغات الوطنية

 إىل فريق اخلرباء االستشاري التعاون يف تنفيذ برنامج عمله مـع برنـامج دعـم                ًيطلب أيضا [  - ٥  
  ] البلدان منواً؛البالغات الوطنية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعين بأقل

 إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يستفيد، يف حتديد وتنفيذ برنامج عمله، من األعمال األخرى   يطلب[  - ٦  
ذات الصلة كتلك اليت أُجنزت يف إطار برنامج دعم البالغات الوطنية وأعمال الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، 

  ] توخياً لتجنب االزدواجية؛

 ،٨- م أ /١٧ من االتفاقية واملقرر     ٨من املادة   ) ج(٢ للفقرة    إىل األمانة أن تعمل، وفقاً     يطلب كذلك   - ٧  
  من مرفـق املقـرر،     ٩على تيسري عمل فريق اخلرباء االستشاري عن طريق دعم تنفيذ األنشطة احملددة يف الفقرة               

ير التقنية اليت يعدها الفريق لتقدميها بغية       وأنشطة الفريق؛ ونشر املواد اإلعالمية والتقار     [وتنظيم عقد اجتماعات    
  لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ؛] باسم الفريق[وجتميع التقارير ] تقدميها إىل األطراف، واخلرباء املعنيني واملنظمات

  ]؛ي يف ميزانية األمانةإدراج الترتيبات الالزمة لتمويل اجتماعات فريق اخلرباء االستشار يقرر[  - ٨  

 فريق  أنشطةاإلسهام مبوارد مالية لدعم     إىل  ] املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    [ األطراف   يدعو  - ٩  
  العمل؛] برامج[و] مبا يف ذلك حلقات العمل [اخلرباء االستشاري

 إىل األمانة أن تدعم األنشطة اليت يضطلع هبا فريق اخلرباء االستشاري، عن طريق مجلـة    يطلب[  - ١٠  
تنظيم االجتماعات وإعداد املواد املتصلة باملعلومات األساسية، والوثائق وتقارير حلقات العمل،           أمور منها تيسري    

  ؛ .]حسب االقتضاء، اليت ستتاح لألطراف

 إىل األمانة أن تدرج يف موقع الويب التابع لالتفاقية اإلطارية لتغري املناخ معلومات         يطلب أيضاً [  - ١١  
  .]ا تيسري إعداد البالغات الوطنيةعن األنشطة والربامج اليت من شأهن
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  املرفق

  اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية 
  املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

ول هدف فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األ    - ١
البالغات الوطنية الثانية والالحقة املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق ] إعداد] [عملية[لالتفاقية هو حتسني 

وجودة ] [وكذلك، حسب االقتضاء وعند االنطباق، البالغات الوطنية األولية لألطراف اليت مل تقدمها بعد[األول 
عن طريق تقـدمي املـشورة   ] بشأن تنفيذ االتفاقية] [ شروط االتفاقيةهبدف تقييم تنفيذ] [املعلومات الواردة فيها 

وبالنسبة لألطراف اليت مل تقدم بعد بالغاهتا       . [والدعم التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
  .]الوطنية األولية، يكون اهلدف أيضاً هو حتسني عملية إعداد البالغات الوطنية األولية

يف جمال ] واخلربة] [املشهود هلم بالكفاءة ] [ُيختارون من قائمة اخلرباء   [يتألف فريق اخلرباء االستشاري من خرباء         - ٢
قوائم جرد غازات الدفيئة، وتقييم مدى القابلية للتأثر والتكيف، والتخفيف من اآلثار، وغري ذلك من املـسائل املتـصلة                   

  .بإعداد البالغات الوطنية

  :خبرياً كما يلي] ٣٠] [٢٥[خلرباء االستشاري يضم فريق ا  - ٣

أعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من كل جمموعة من اجملموعات ] سبعة] [مخسة[  )أ(  
  أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب؛: اإلقليمية التالية

درجة يف املرفق األول لالتفاقية، منهم عضو واحد ينتمي         أعضاء من األطراف امل   ] مخسة] [ستة[  )ب(  
  إىل بلد من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛

عضو واحد من كل منظمة من املنظمات الدولية الثالث ذات اخلربة املناسبة يف تقدمي املساعدة                 )ج(  
  األول يف إعداد البالغات الوطنية؛التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق 

  ؛.]عضو واحد من أمانة مرفق البيئة العاملية[  )د(  

ولفريق اخلرباء االستشاري أن    .  أعاله ٣تتوىل تعيني األعضاء اجلهات املرشحة هلم املشار إليها يف الفقرة             - ٤
  .يدعو خرباء إضافيني، إذا لزم األمر ذلك، على أساس اجملاالت اخلاصة خبربهتم

  .سنة، وُتخطر رئاسة اهليئة الفرعية للتنفيذ هبذه التعيينات] xx[يعيَّن أعضاء فريق اخلرباء االستشاري ملدة   - ٥

  يتوىل ممثلو األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من اجملموعات اإلقليميـة الـثالث املـشار إليهـا يف                    - ٦
وخيدم الرئيس ملدة سنة    . االستشاري على أساس التناوب   أعاله منصيب الرئيس واملقرر لفريق اخلرباء       ) أ(٣الفقرة  

  .وخيلفه املقرر يف تويل الرئاسة، ويعيَّن حينذاك مقرر جديد]. واحدة[
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إذا استقال عضو من أعضاء فريق اخلرباء االستشاري أو تعذر عليه إمتام مدة اخلدمة املقررة أو أداء مهام                    - ٧
عقاد الدورة التالية ملؤمتر األطراف، أن تطلب إىل اجملموعة الـيت           منصبه، جاز لألمانة، حسب مدى قرب موعد ان       

  .عينت ذلك العضو تعيَني عضو آخر حيل حمل العضو املذكور إلمتام الفترة املتبقية من واليته

جيتمع فريق اخلرباء االستشاري مرتني يف السنة، بالتزامن يف كل مرة مع اجتماعات اهليئتني الفرعيتني أو                  - ٨
وجيوز عقد اجتماعات خمصصة، رهناً . [ت العمل أو غريها من األحداث املنظمة لكي ينجز الفريق أعمالهمع حلقا

بتوافر األموال وبالتشاور مع رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، مىت ارُتئي أن ذلك ضروري للفريق من أجل االضطالع        
  ].، حسب عدد البالغات الوطنية اليت ينبغي النظر فيها] [بواليته

  :يقوم فريق اخلرباء االستشاري مبا يلي  - ٩

إعداد البالغات  ] عملية[يف  ] أثرت] [ما فتئت تؤثر  [حتديد وتقييم املشاكل والقيود التقنية اليت         )أ(  
وعند االقتضاء، البالغات الوطنيـة     [املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         ] الثانية والالحقة [الوطنية  

وتقدمي توصيات ملعاجلة هذه املشاكل ] دمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تنجزها بعداألولية املق
  ؛]، حسب االقتضاء[والقيود 

بتحديد وتقييم الصعوبات اليت تصادفها األطراف غري املدرجـة يف          ] ، حسب االقتضاء،  [القيام    )ب(  
إلعداد البالغات الوطنيـة،    ] واملنهجيات [٨- م أ /١٧رفقة باملقرر   املرفق األول يف استخدام املبادئ التوجيهية امل      

  ؛]حسب اللزوم[وتقدمي توصيات لتحسينها 

إجراء تقييمات مقارنة للبالغات الوطنية األوىل والالحقة، حسب االقتـضاء، املقدمـة مـن              [  )ج(  
لبية متطلبات املبادئ التوجيهية إلعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل تقييم التقدم احملرز يف جمال ت

  ؛]من أجل حتديد مزيد من الفرص للتحسني] [البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

إما بصورة فردية أو يف جمموعات      ] [الثانية، والثالثة حسب االقتضاء   [دراسة البالغات الوطنية    [  )د(  
  وفقاً للمبادئ التوجيهية املرفقـة بـاملقرر      ] املعدة] [ناد إىل الظروف الوطنية املشاهبة،    على أساس إقليمي باالست   

] املقرر[املعلومات  ] جودة[حتسني  ] تقدمي التوصيات املالئمة الرامية إىل    [، هبدف   ]ومبساعدة األمانة  [٨- م أ /١٧
واستخدام عوامل االنبعاثـات احملليـة      ، ومجع البيانات،    ] [وشفافيتها[واتساقها  ] يف البالغات الوطنية  [تقدميها  

  ]]واإلقليمية وبيانات األنشطة ووضع املنهجيات؛

وضع توصيات، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني، تتعلق هبيكل وتنفيـذ               [  ) ه(  
ة لقيام اهليئة الفرعية عملية لفحص البالغات الوطنية بشكل فردي بغية ضمان التنفيذ التام لالتفاقية، وبصفة خاص

للتنفيذ بتقييم التأثري اإلمجايل العام للخطوات املتخذة من جانب األطراف على ضوء أحدث التقييمات العلميـة                
وينبغي أن يشارك يف العملية، قدر اإلمكان، أفراد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          . خبصوص تغري املناخ  

خلربة ذات الصلة، وأن تأخذ العملية يف احلسبان التكاليف البديلة، وأقل تكلفة بديلة ذوو كفاءة مثبتة يف جماالت ا   
  ]متوافقة مع فحص عايل اجلودة؛
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قوائم اجلرد الوطنية لغـازات الدفيئـة،       ] أدوات ومنهجيات إعداد  [توفري املشورة التقنية بشأن       )و(  
وإدماج السياسات املتعلقة بـتغري املنـاخ يف        [ثار  التخفيف من اآل  ] أنشطة[وتقييمات القابلية للتأثر والتكيف، و    

  ]التخطيط اإلمنائي والسياسات اإلمنائية على الصعيد الوطين؛

وضع توصيات، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني، بشأن عناصر املبادئ              [  )ز(  
 ]الالحقـة  ،الثالثة وكذلك، حسب االقتضاء   [طنية  التوجيهية املنقحة اليت يتعني استخدامها إلعداد البالغات الو       

  ]أعاله؛ )ب(٩ الفقرة يف املذكورة واألعمال الصلة ذات األطراف مؤمتر مقررات مراعاة مع ،]املستقبلية[ ]الالحقة[

إعـداد  ] عمليـة [يف تدعيم   ] إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   ] [والدعم التقين [توفري املشورة التقنية    [  )ح(  
تدريب املـدربني علـى     ] حلقات العمل وحلقات التدريب العملي و     [لوطنية، مبا يف ذلك عن طريق       البالغات ا 

أو الـدروس املـستفادة يف   /وتقاسم اخلـربات و ] وإجراء التقييمات التقنية[املستويني اإلقليمي ودون اإلقليمي،   
  ]إعداد البالغات الوطنية؛] عملية[

االسـتمرارية يف إعـداد     ] ع إطار مؤسسي لـضمان    وض[توفري إرشادات وخمصصات لتيسري     [  )ط(  
  ]البالغات الوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

القيام، حسب االقتضاء، بإسداء املشورة التقنية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن املسائل املتصلة             [  )ي(  
  ]ول؛بتنفيذ االتفاقية من جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق األ

استعراض األنشطة والربامج القائمة، مبا فيها أنشطة وبرامج مصادر التمويل املتعددة األطراف            [  )ك(  
والثنائية، بقصد تيسري ودعم إعداد البالغات الوطنية الثانية والالحقة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول                 

 وتقدمي تقارير عن النتائج الـيت  ١٢ من املادة ٤بقاً للفقرة وإعداد وتنفيذ املشاريع املقدمة يف البالغات الوطنية ط     
  ]يتوصل إليها؛

وضع جداول أعمال حلقات العمل واالجتماعات، مبساعدة األمانة، لضمان التغطية الوافيـة            [  )ل(  
  .]للقضايا احملددة يف الوالية

 أعاله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ      ٩ يقدم فريق اخلرباء االستشاري توصيات بشأن املسائل املبينة يف الفقرة         [  - ١٠
  ]لكي تنظر فيها؛

يضطلع فريق اخلرباء االستشاري باألعمال األخرى اليت حتيلها إليه اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ أو مـؤمتر                 [  - ١١
  ]األطراف أو اهليئات الفرعية األخرى، حسب االقتضاء؛

   مع مراعـاة األنـشطة احملـددة يف         ٢٠××- ٢٠٠٩يعد فريق اخلرباء االستشاري برنامج عمل للفترة        [  - ١٢
  .] أعاله٩الفقرة 
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