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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

ملرفق البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف ا        
  األول لالتفاقية

  عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغـات الوطنيـة         
  املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعـين بالبالغـات               
  ةالوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقي

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  إضافة    

تقرير حلقة العمل املنظمة لتبادل اآلراء حول العناصر اليت ميكن النظر فيها يف                 
إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية املعمول هبا يف إطار االتفاقية مـن أجـل              
إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول             

تفاقية، مراعاةً للصعوبات اليت تواجهها تلك األطراف يف إعـداد أحـدث            لال
  بالغاهتا الوطنية

__________ 

 يف الفترة   املعقودة مناقشات حلقة العمل     ةلمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها حىت يتسىن تضمينها حمص         قُّد  *  
 مناقشات االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات         وحمصلة ٢٠١١مارس  /آذار ٢٣-٢١

 ٢٦-٢٤تفاقيـة املعقـود يف الفتـرة مـن          الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لال         
  .٢٠١١مارس /آذار
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  موجز    
املدرجة  فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري         نظم    

يف إطار  فيها    لتبادل اآلراء حول العناصر اليت ميكن النظر       حلقة عمل يف املرفق األول لالتفاقية     
البالغات الوطنية   إعدادمن أجل   التفاقية   املعمول هبا يف إطار ا     للمبادئ التوجيهية نقيح مقبل   ت

املبـادئ التوجيهيـة إلعـداد       ("املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        
 يف ، وذلـك  ")البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          

  .٢٠١١مارس / آذار٢٣ إىل ٢١ الفترة من أنتيغوا وبربودا يف سانت ماريز،
الصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة      وأخذت حلقة العمل يف االعتبار        

، حيث عرضت األطراف املشاكل     إعداد أحدث بالغاهتا الوطنية   سياق  يف املرفق األول يف     
 يف التغلب على    تأخذ هبا تخلصتها وأفضل املمارسات اليت     اليت واجهتها والدروس اليت اس    

  .هذه املشاكل عرب تطبيق املبادئ التوجيهية السابق ذكرها
لعروض األفرقـة   اً  توليفياً  ويعرض هذا التقرير مداوالت حلقة العمل ويضم مرفق         

بـل  العاملة خبصوص تبادل اآلراء حول العناصر اليت ميكن النظر فيها يف إطار تنقـيح مق              
  .للمبادئ التوجيهية
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٤  ٧-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٣-١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٤  ٦-٤  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
  ٥  ٧  ..................اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  - جيم     

  ٥  ٢٠-٨  .......................................................مداوالت حلقة العمل  - ثانياً  
  ٥  ٩-٨  .................................................العملافتتاح حلقة   - ألف     
  ٦  ١٤-١٠  ...........................................تنظيم أعمال حلقة العمل  -  باء     
  ٨  ٢٠-١٥  ............................... حلقة العملوحمصالت مناقشات أبرز  - جيم     

  ١٠  ٢٣-٢١  .............................................................اجللسة اخلتامية  - ثالثاً  
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FCCC/SBI/2011/5/Add.1 

GE.11-61443 4 

  مقدمة  -أوالً   

  الوالية  -ألف   
، تشكيل فريق اخلرباء االستشاري     ١٥-م أ /٥مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره     أعاد    -١

فريـق   (األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من      
 من أجل حتسني عملية إعداد البالغات       ٢٠١٢-٢٠١٠لفترة  ليعمل يف ا  ) اخلرباء االستشاري 

األطراف غري املدرجة يف    (راف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        الوطنية املقدمة من األط   
  ).املرفق األول

يف اجتماعـه    )١(٢٠١٢-٢٠١٠فريق اخلرباء االستشاري برنامج عمله للفتـرة        ووضع    -٢
 الفرعيـة  وأحاطت اهليئة. ٢٠١٠مارس / آذار٣١ إىل ٢٩األول املعقود يف بون بأملانيا يف الفترة من      

   .)٢(ماً، يف دورهتا الثانية والثالثني، بربنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري ورحبت بهللتنفيذ عل
فريق حلقة عمل لتبادل اآلراء     النظم  ووفقاً لربنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري،         -٣

املعمـول هبـا يف   حول العناصر اليت ميكن النظر فيها يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية     
إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق           من أجل   تفاقية  الإطار ا 

إلعداد البالغات الوطنية املقدمـة     املبادئ التوجيهية   بيشار إليها فيما بعد     ( )٣(األول لالتفاقية 
لصعوبات اليت تواجهها تلك األطـراف      ل مراعاةً،  )من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      

يف االعتبار نتـائج الدراسـة      حلقة العمل   اً  أيضأخذت  و. عداد أحدث بالغاهتا الوطنية   يف إ 
ـ  فريق اخلرباء االستشاري    اليت أجراها  االستقصائية مـن  ) ب()٢(و) أ(٢ تنيللفقـر اً  وفق

  . ١٥-م أ/٥املقرر   يف مرفقةالوارد فريقالاختصاصات 

   املذكرةنطاق  -باء   
آلراء لاً  عمل فريق اخلرباء االستشاري موجز     حلقة مداوالتهذا التقرير عن    يتضمن    -٤

يف إطار تنقيح مقبـل      العناصر اليت ميكن النظر فيها       خبصوصاألطراف  تها  تبادلاليت  واألفكار  
لمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق              ل

 وأفـضل   ااستخلـصته الـيت   دروس  وال هات األطراف املشاكل اليت واجه    وعرضت. األول
 أعـضاء الفريـق واألمانـة     وعرض  . طبيق املبادئ التوجيهية  ت عند   تأخذ هبا  اليت   املمارسات

  . معلومات أساسية
__________ 

 .FCCC/SBI/2010/INF.2ألول للوثيقة يرد يف املرفق ا )١(
 .FCCC/SBI/2010/10. من الوثيقة٢١الفقرة  )٢(
 .٨-م أ/١٧املقرر  )٣(
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 ،إثيوبيـا االحتـاد األورويب، و : األطـراف التاليـة  ممثلون عن   عمل   ال  حلقة وحضر  -٥
 ، وأوروغـواي  ، وأنغـوال  ،دونيـسيا  وإن ، وأملانيا ، وألبانيا ، وإسرائيل ، وأرمينيا ،واألرجنتني
 -دولـة  ( وبوليفيا   ، وبنما ، وبنغالديش ، وبليز ، والربازيل ، وبابوا غينيا اجلديدة   ،وأوزبكستان

 ، ومجهورية ترتانيا املتحـدة    ، وجزر البهاما  ، واجلزائر ، وجامايكا ، وتايلند ،)املتعددة القوميات 
 وسانت فنسنت   ، وساموا ،ورواندا ، وجورجيا ، ومجهورية مولدوفا  ،واجلمهورية الدومينيكية 

 ، وشيلي ، وسويسرا ، وسوازيلند ، وسنغافورة ، وسري النكا  ، وسانت لوسيا  ،وجزر غرينادين 
 ، وكوبـا  ، وكنـدا  ، وكمبوديـا  ، وفنلنـدا  ، وغيانـا  ، وغواتيماال ، وغانا ،وطاجيكستان
 ، وملـديف  ، واملكـسيك  ، واملغـرب  ، ومصر ، وماليزيا ، وكينيا ، وكولومبيا ،وكوستاريكا

  .  واليابان، ونيجرييا، والنيجر، ومنغوليا،ملكة العربية السعوديةوامل
 عن بعد يف ةملشاركفرصة ااألمانة، مبساعدة من االحتاد الدويل لالتصاالت، وأتاحت   -٦

غـري  األطراف  ممثلي  عدد ممكن من     أكرب إشراك، من أجل    حلقة العمل، على أساس جترييب    
 الـسفر إىل تعذر علـيهم  مثلني الذين  إىل امللقةن احل وإيصال مضمو املدرجة يف املرفق األول     

 .)٤( يف دورهتـا الثالثـة والـثالثني       ه اللجنة الفرعية للتنفيذ   شجعتوهذا ما    مكان انعقادها، 
اً  رهن هذه اإلمكانية استكشاف  يف  ، مبساعدة من األمانة،     سيمضي فريق اخلرباء االستشاري   و

  . التمويلبتوافر 

  كن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذاإلجراءات اليت مي  -جيم   
هذا التقرير، تقـدمي املزيـد مـن        بعد أن نظرت يف     اهليئة الفرعية للتنفيذ،    قد تود     -٧

مـن  ) ب(٢ الفقـرة    يف إطـار  تنفيذ واليته   بشأن  التوجيهات إىل فريق اخلرباء االستشاري      
نظر فيهـا يف   سـيُ  تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، بشأن العناصر اليت      املتعلقة ب اختصاصاته  

لمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة مـن األطـراف غـري     ل مقبلتنقيح   إطار
لصعوبات اليت تواجهها تلك األطراف يف إعداد أحـدث         ل املدرجة يف املرفق األول، مراعاةً    

  . بالغاهتا الوطنية

   حلقة العملمداوالت  -ثانياً   

  افتتاح حلقة العمل  -ألف   
، رئـيس فريـق     )مجهورية ترتانيا املتحدة  ( السيد إيريك كاموغا موغوروسي      دىلأ  -٨

وأعرب عن امتنانـه    . حلقة العمل  مبالحظاته االفتتاحية وعرض أهداف      االستشاري، اخلرباء

__________ 

  .FCCC/SBI/2010/27 من الوثيقة ٢٩الفقرة  )٤(
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أنتيغـوا  وزارة الزراعة واألراضي والسكن والبيئـة يف        ل األمينة الدائمة    ،شارون بيترز  ةللسيد
ووجـه شـكره إىل     . حلقة العمل املشاركني يف    ملخاطبة   ا من وقته   جزء ها لتكريس ،وبربودا

، على استـضافة  وزارة الزراعة واألراضي والسكن والبيئة من خاللحكومة أنتيغوا وبربودا،  
  . لقةاحلإعداد وثائق على  أعضاء الفريق  إىل ووجه شكره أيضاً،حلقة العمل

.  باملشاركني يف أنتيغوا وبربـودا     تبورح االفتتاحيةمبالحظاهتا  دة بيترز   وأدلت السي   -٩
آثاره على مستوى   وال سيما   ،  بالنسبة لبلدها التحدي الكبري الذي يشكله تغري املناخ       وأبرزت  

 املعلومات عن خمتلف القطاعات     تقدميوأشارت إىل أمهية البالغات الوطنية يف       . سطح البحر 
لتخفيف مـن   لإجراءات   بلدكل  وأبرزت ضرورة أن يتخذ     احليوية يف االقتصادات الوطنية،     

  . مستنريةسياسات وطنية عرب وضع   معهآثار تغري املناخ والتكيف

  تنظيم أعمال حلقة العمل  -باء   
  احللقـة،  ، وأكـد أن   أعمال حلقة العمـل    فريق اخلرباء االستشاري   رئيس   عرض  -١٠

 هـذا   نيساعد على متك  ت س ٢٠١١لعام   الفريق   تنفيذ برنامج عمل  من عملية   اً  باعتبارها جزء 
  . الوفاء بواليتهاألخري من 

  : العملة  حلقمداوالت يف ةسامهكم األساسية التالية املوادفريق الأعد و  -١١
مـوجز  وللمناقشات،  اً  عاماً   إطار تضعأسئلة  مع   وثيقة معلومات أساسية    )أ(  

ـ           للمبادئ التوجيهية    ق إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرف
  األول؛ 

فريق اخلرباء االستـشاري املـشار إليهـا يف         ل الدراسة االستقصائية نتائج    )ب(  
األطراف تواجهها   أعاله بشأن حتديد وتقييم الصعوبات والتحديات واملشاكل اليت          ٣ الفقرة

إلعداد البالغات الوطنية املقدمـة     املبادئ التوجيهية   غري املدرجة يف املرفق األول يف استخدام        
حدث بالغاهتـا   أل  تلك األطراف  إعداد يف سياق  ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول     من ا 

  الوطنية؛ 
 اسـتناداً إىل   لإلبالغ واملمارسات اجليدة    املستخلصةلدروس  لجتميع نوعي     )ج(  

لوصـف  اً  إىل نطاق املعلومات اليت قدمتها األطراف وفق      و اً،البالغات الوطنية املقدمة مؤخر   
دليل املستخدم بشأن املبادئ    : اإلبالغ عن تغري املناخ   "الوثيقة املعنونة يف   الواردنوع املعلومات   

 )٥("التوجيهية املتعلقة بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول            
  .  أعاله٣إليها يف الفقرة املشار  لفريق اخلرباء االستشاري والدراسة االستقصائية

__________ 

)٥( .<http://unfccc.int/files/essential_background/application/pdf/userman_nc.pdf> 
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من مأخوذة   معلومات   تضممانة وثيقة معلومات أساسية عن حلقة العمل        وقدمت األ   -١٢
 أعاله واليت أجريت    ٣فريق اخلرباء االستشاري املشار إليها يف الفقرة        لالدراسة االستقصائية   
 التقنية اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول يف    والقيودهبدف حتديد املشاكل    

مـع  اً  وذلك متاشـي  ا الوطنية وتقييم احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات،         عملية إعداد بالغاهت  
  . فريق اخلرباء االستشارياختصاصات من ) ب(٢و) أ(٢ تنيالفقر
املبادئ التوجيهية إلعداد قوائم      عن قدم أعضاء فريق اخلرباء االستشاري معلومات     و  -١٣

مية الدولية املعنيـة بـتغري املنـاخ يف    اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، الصادرة عن اهليئة احلكو 
، )٢٠٠٦عام  لاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ        إليها فيما يلي مبادئ   يشار  ( ٢٠٠٦ عام

إلعداد البالغـات الوطنيـة     املبادئ التوجيهية    لتحسني   املستخلصةبناء على الدروس    وذلك  
ختلفـة  املشتركة و املعناصر  المقارنة   وعرب   املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،       

 ألطـراف واملبادئ التوجيهيـة ل املدرجة يف املرفق األول لألطراف غري ملبادئ التوجيهية بني ا 
  .  املرفق األولاملدرجة يف

  :مت حلقة العمل على النحو التايلظّوُن  -١٤
 اخلربات وتبادل أفـضل املمارسـات والـدروس         لعرضاجللسات العامة     )أ(  

 إلعداد البالغات الوطنيـة املقدمـة مـن          احلالية ملستخلصة يف استخدام املبادئ التوجيهية    ا
 املناقشات،  تيسري  الرامية إىل  ساسيةاأل الوثائقاألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وعرض        

ملبـادئ  تلك اوتبادل وجهات النظر حول العناصر اليت ميكن النظر فيها يف إطار تنقيح مقبل ل           
  وجيهية؛ الت

واضيعية لتبادل املزيد من اآلراء بشأن العناصر       املعاملة  الألفرقة  ااجتماعات    ) ب(  
ـ ا ع ة أفرقة  مخس تكلوُش. اليت ميكن النظر فيها يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية           ةمل

  : املشاركنيخربة جملاالت اً وفقالنحو التايل  ُنظِّمت على
  ملناخ؛  التكيف مع تغري اريسيتدابري ت '١'
  قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛  '٢'
  تغري املناخ؛ من آثار لتخفيف اتدابري  '٣'
 تقنيـة والالية  وما يتصل بذلك من احتياجات من الناحيتني امل    القيود والثغرات  '٤'

  القدرات؛ ومن حيث 
 ،البحـوث و ،والتواصـل  واإلعـالم ،   اجلمهور  والتدريب وتوعية  ،التثقيف '٥'

  . واملراقبة املنهجية
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 يف العناصر   والتفكري ة املواضيعي ة العامل األفرقةاجللسات العامة ملناقشة نتائج       )ج(  
لمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة       ل اليت ميكن النظر فيها يف إطار تنقيح مقبل       
  . من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

   حلقة العملوحمصالت مناقشات أبرز  -جيم   

  املشاكل والدروس املستخلصة وأفضل املمارساتب املتعلقةعروض واملناقشات ال  -١  
  الذي يتنـاول   ،أعاله) ج(١١نوعي املشار إليه يف الفقرة      التجميع  القدمت األمانة     -١٥
  .  البالغات الوطنية املقدمة مؤخراًاستناداً إىل لإلبالغلدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة ا

ل يف االعتبار الصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف          وأخذت حلقة العم    -١٦
أهـم   معلومات عن األطراف  عدد من    وقدماملرفق األول يف إعداد أحدث بالغاهتا الوطنية،        

معلومـات عـن    اً  األطراف أيض وتبادلت  . عند إعداد بالغاهتا الوطنية    ةستخلصاملدروس  ال
 احملركةوالسيناريوهات االجتماعية واالقتصادية القوى     تغري املناخ،   يف جمال    الوطنية   اأولوياهت
  .  والقيود، واحلواجز، وعوامل النجاح احلامسة، املؤسسية الوطنيةا ترتيباهتوعن، املهمة
  : تهاستخلصاليت ا والدروس ا األطراف التالية خرباهتت تبادل،يف حلقة العملو  -١٧

 الوطنية لغازات هاائم جردعن قواً غانا واملكسيك وسنغافورة عروضقدمت   )أ(  
 مبادئومنها  رد  اجلقوائم  يف إعداد    العروض املنهجيات املستخدمة     وتناولت يف هذه  . الدفيئة

، مبا يف ذلـك اسـتخدام منـهجيات         ٢٠٠٦عام  لاهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ       
لقـوائم  اً  وملخـص   الًكما قدم املشاركون حتلي   .  الوطنية ات االنبعاث املستوى األعلى وعوامل  

  اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة حسب القطاع؛ 
 مـع   املناسب الرامية إىل تيسري التكيف      هاعن تدابري اً   ساموا عرض  توقدم  )ب(  

تقييم القابلية للتـأثر    لكأداة  اليت يواجهها البلد    لمخاطر املناخية   صورة ل  توقدم. تغري املناخ 
ملخاطر املناخية احلالية واملستقبلية وأهم اسـتراتيجيات       االنتائج الرئيسية لتحليل    ووالتكيف،  

  التكيف مع تغري املناخ؛ 
. تغـري املنـاخ   آثـار   تدابري اليت اختذهتا للتخفيف من      ال الربازيل   وعرضت  )ج(  
 يف جمال الطاقـة املتجـددة       ا وإجراءاهت البلد برامج التنمية املستدامة يف      ت يف عرضها  وأوضح

 البلـد فاظ على طاقة    من أجل احل    يف استخدامها  أو الكفاءة /و اقةاالقتصاد يف استهالك الط   و
  تغري املناخ؛ آثار استراتيجيات التخفيف من أبرز ، مبا يف ذلك "نظيفةال"

عن تطوير التكنولوجيا ونقلها، وتوفري التمويل، وبناء      اً   ماليزيا عرض  توقدم  )د(  
تطـوير  ماليزيا بشأن    برامج   وتضمن العرض معلومات عن   . القيود والثغرات يف   و ،القدرات
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بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتوفري بشأن تغري املناخ، وبراجمها  يف جمال التكنولوجيا ونقلها
  ؛  يف جمال تغري املناخ يف آسياالتقنية وإعداد الدراسات ،البحوث واملراقبة املنهجيةو ،التمويل

 واإلعالم،ية اجلمهور،    وتوع ،عن التثقيف، والتدريب  اً   كوبا عرض  توقدم  )ه(  
 وتناول .وما يتصل بذلك من احتياجات مالية وتقنية        واملراقبة املنهجية  ،، والبحوث والتواصل

، وبراجمها يف   ياجلوأنظمة األرصاد اجلوية واملناخ ورصد التلوث       املتعلقة ب العرض برامج كوبا    
 وإعـداد   ،بة املنهجيـة   واملراق ، والبحوث ،والتواصل واإلعالم، ، التثقيف، والتدريب  تجماال

  الكارييب؛ و يف منطقة أمريكا الالتينية  التقنيةالدراسات
سـلط  و. لتمويـل بشأن ا عن مشاريعها املقترحة    اً  أوروغواي عرض وقدمت    )و(  

 الـيت   احملددةتكنولوجيات  الالتكيف، و ولتخفيف  بشأن ا شاريع املقترحة   املالعرض الضوء على    
  ؛ ةالتمويل املقترحخطة  وتقديرات التكاليف اإلضافية و،اريعاستخدامها، وفوائد هذه املشينبغي 

 املعين بأقـل    عضو يف فريق اخلرباء   اً  هو أيض وشارك من أنغوال،    وعرض امل   )ز(  
يف استخدام املبادئ التوجيهية إلعـداد      اً   الصعوبات اليت تواجهها أقل البلدان منو      اً، منو البلدان

 يفري املدرجة يف املرفق األول، والدروس املستخلصة        البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غ     
  . التغلب على هذه الصعوباتسياق السعي إىل 

لمبـادئ  ل"تبادل اآلراء بشأن العناصر اليت ميكن النظر فيها يف إطـار التنقـيح املقبـل       -٢  
  "التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

إجراء  من أجل    جملال خربهتم اً  وفقمخسة أفرقة عاملة مواضيعية     ن إىل   واملشاركقُّسم    -١٨
  .أعاله) ب(١٤ يف الفقرة الواردة حول املواضيعمناقشات معمقة 

وثيقـة  عمل  ال حلقة    يف  للمشاركني أُتيحت ،أعاله) أ(١١ يف الفقرة    مبنيوكما هو     -١٩
إلعـداد   للمبادئ التوجيهية احلاليـة  موجزوت، للمناقشااً عاماً  إطار تضع معلومات أساسية 

 العمـل   أفرقة واعتمدت. من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       البالغات الوطنية املقدمة  
الدراسة االستقصائية ونتائج ، ٨-م أ/١٧املقرر و ،الوثيقة على األسئلة الواردة يف امناقشاهتيف 
  .)٦(املوقع الشبكي لالتفاقيةيف  ها عليعطالميكن اال اليت فريق اخلرباء االستشاريل

وميكن .  مناقشات األفرقة العاملة املواضيعية يف مرفق هذه الوثيقة        حملصلةويرد توليف     -٢٠
   .)٧( املوقع الشبكي لالتفاقيةيف اليت قدمتها األفرقة العاملة  الكاملةاالطالع على العروض

__________ 

)٦( <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/5926.php>. 
 . أعاله٦انظر احلاشية  )٧(
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  ميةاجللسة اخلتا  -اً ثالث  
ـ رحتاستضافة حلقة العمل و   على  ة أنتيغوا وبربودا    شكر الرئيس حكوم    -٢١ احلـار   هايب
  .شاركنيبامل
 هـا جئاتن ن قال إ ، و  كبري حاجنمن  احللقة  ما حققته   على  املشاركني  كذلك  شكر  و  -٢٢

  . لفريق اخلرباء االستشاريالجتماع الرابعيف امفيدة ستكون مسامهة 
  .لقة العملحل الفعال هادعمخري، أعرب الرئيس عن امتنانه لألمانة على يف األو  -٢٣
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  املرفق

   )١( يف حلقة العملةقدمامل املواضيعية ة العاملةفرقاألتوليف لعروض     

كلت اليت شُ اخلمسة   مناقشات األفرقة العاملة املواضيعية      حمصلةيتضمن اجلدول أدناه      
  :على النحو التايل  حلقة العملأثناء

من ممثلني عن    مؤلفوهو  قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      ب الفريق املعين   )أ(  
 ، واجلمهوريـة الدومينيكيـة    ، واجلزائـر  ، وجامايكا ، وبنما ، وبابوا غينيا اجلديدة   ،إسرائيل

   واليابان؛، ونيجرييا، وملديف، وماليزيا، وغواتيماال، وغانا، وشيلي،وسنغافورة
  ممثلني من  وهو مؤلف من   تغري املناخ    التكيف مع تيسري  تدابري  ب الفريق املعين   )ب(  
 ، وروانـدا  ، ومجهورية مولـدوفا   ، وجزر البهاما  ، وبنغالديش ، وبليز ، وأوزبكستان ،أرمينيا
   وكولومبيا؛، وكوبا، وغيانا، وسانت لوسيا،وساموا

  من ممثلني من   مؤلفوهو   آثار تغري املناخ      من تخفيفالتدابري  الفريق املعين ب    )ج(  
 ، ومـصر  ، وكمبوديا ، وطاجيكستان ، وجورجيا ، والربازيل ، وأوروغواي ،يا وإندونيس ،ألبانيا

   ونيجرييا؛، واململكة العربية السعودية،واملكسيك
والثغرات وما يتصل بذلك من احتياجات مالية وتقنية        بالقيود   املعين الفريق  )د(  

 ، وغرينـادا  ،األرجنـتني مـن   ممـثلني    مـن    مؤلفهو  من حيث القدرات و   احتياجات  و
  ؛  ومنغوليا، واملغرب،ستاريكاوكو

 ،والتواصل واإلعالم،التثقيف، والتدريب، وتوعية اجلمهور،     ب الفريق املعين   )ه(  
 وسـانت فنـسنت     ، وأنغوال ،إثيوبيامن  ممثلني   من   مؤلف وهو   والبحوث، واملراقبة املنهجية  

   . وكينيا،وجزر غرينادين

   الوطنية لغازات الدفيئةاملعين بقوائم اجلرد توليف لعروض الفريق املواضيعي
إىل فقراتمرجعية إشارة 

 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

  غازات يف وضع قوائم جردالقدرات والظروف الوطنية مراعاة    •  
 مقـاييس   سنوات تتاح فيها بيانات، مع اعتماد     آلخر   الدفيئة

  قابلة للمقارنة بني البلدان؛مرجعية 

٧ 

ملمارسات الـسليمة يف    ا" املرجع املعنون     تطبيق التشجيع على   •  
 ودرجة عدم التـيقن يف      الدفيئةعملية حصر انبعاثات غازات     

اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري        وضعته   الذي "تقديراهتا
  ؛)٢٠٠٣ و٢٠٠٠(املناخ 

١١ 

__________ 

)١( <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/items/5926.php>. 
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   الوطنية لغازات الدفيئةاملعين بقوائم اجلرد توليف لعروض الفريق املواضيعي
إىل فقراتمرجعية إشارة 

 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

إلجراءات والترتيبـات الالزمـة     ل  أكثر تفصيالً وصف  إعداد    •  
يتعلق ذلـك   (جرد غازات الدفيئة     وضع قوائم    ملواصلة عملية 

 احملفوظـات، ، ونظام   تهاوثائق، وضمان اجلودة ومراقب   الب الًمث
  ؛)قوائم اجلردوخطة حتسني 

٢١ 

 حتسني قـوائم اجلـرد      الرامية إىل تشجيع الترتيبات املؤسسية      •  
  الوطنية يف املستقبل؛

 

 الوطنية واستخدام    االنبعاث معامالتالتشجيع على استخدام      •  
 اهليئة احلكومية الدولية    الصادرة عن  نبعاثاال معامالتأحدث  

  املعنية بتغري املناخ؛

 

عـن  (على حنو منتظم     االنبعاث احمللية    تقاسم معامالت تعزيز    •  
للهيئة احلكومية   التابعةاالنبعاث   معامالت طريق قاعدة بيانات  

  ؛) على سبيل املثالالدولية املعنية بتغري املناخ

  

أن   دمي معلومات أكثر تفصيالً   ميكن لألطراف اليت ترغب يف تق       •  
  ؛قوائم جرد غازات الدفيئةبشأن وطنية تقدم تقارير 

  

مراجعة جداول اإلبالغ من أجل تقـدمي معلومـات أكثـر             •  
  ؛تفصيالً

٢٢  

التشجيع على استخدام منوذج إبالغ موحد لألطـراف غـري            •  
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛

٢٣  

  
تيسري ل تدابري    بالربامج اليت تتضمن   اضيعي املعين توليف لعروض الفريق املو   

   مع تغري املناخ املناسبالتكيف
إىل فقراتمرجعية إشارة 

 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

من أجل  التفاقية  املعمول هبا يف إطار ا    املبادئ التوجيهية   حتتاج     •  
إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف       

إىل ) "املبادئ التوجيهية   "  باملشار إليها فيما يلي      (املرفق األول 
تغري املنـاخ   من تقدم يف جمال     علم  ما أحرزه ال  حتديث لتعكس   

 تشمل استخدام السيناريوهات؛لو

 من بني جمموعة السيناريوهات     أن ختتار شجيع األطراف على    ت  •  
 استخدام  وأن تربر ناسب ظروفها الوطنية واإلقليمية     تتلك اليت   

 يو معني؛سينار

ناسب قطاعات ت سيناريوهات يف اختياررونة لألطراف امل توفري •   
اً الذي تـراه ضـروري    السيناريوهات  عدد  حمددة، واستخدام   

ينبغـي  ولكن  . امجيع القطاعات داخل بلداهن     تأثر قابليةلتقييم  

 ٣٣ و٣٠



FCCC/SBI/2011/5/Add.1 

13 GE.11-61443 

تيسري ل تدابري    بالربامج اليت تتضمن   اضيعي املعين توليف لعروض الفريق املو   
   مع تغري املناخ املناسبالتكيف

إىل فقراتمرجعية إشارة 
 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

النماذج املناسبة لعدة /تشجيع األطراف على استخدام األدوات   
 ييم املتكامل؛قطاعات، مثل مناذج التق

املعدَّة دوات  األنهجيات و املإىل  املرجعية  شارات   بعض اإل  تقدمي  • 
وينبغـي  . التكيفولتأثر  قابلية ا دراسات   يناسب اً جيد إعداداً

 يتعني تشجيع تقدم أفضل املمارسات اليت     أن  هلذه املنهجيات   
ألطراف خيار  ل ولكن ينبغي أن يكون   . تباعهاااألطراف على   
. ها مناسبة لظروفهـا احملليـة     ارتاريوهات اليت   استخدام السين 
إىل اً   استناد قابلية التأثر على تطبيق حتليالت    ها  وينبغي تشجيع 

سـيناريوهات  ، إضـافة إىل      واحلالية ية السابقة بيانات املناخ ال
  لتغريات املناخية املتوقعة، بناء على البالغات الوطنية السابقة؛ا

 الـيت   ،قابلية التأثر ات  تشجيع األطراف على استخدام مؤشر     •  
اً رهن ،يف االتفاقية هذه القابلية   تعريف  يف إطار    تهااغيينبغي ص 

 والفئاتاستخدامها فقط على الصعيد الوطين لتحديد املناطق        ب
يف قابلية التأثر   مؤشرات  وقد تساعد    .اًتأثروالقطاعات األكثر   

 من أجـل تعبئـة املـوارد        القطريةحتديد أولويات املشاريع    
 اً؛ذها الحقوتنفي

  يف املستخلصة املوثّقة  أفضل املمارسات والدروس     اإلشارة إىل  •  
وطنية للتكيف  الربامج  الطط و اخلستراتيجيات و ال وضع ا  سياق

إعداد البالغـات   يف   اخلربة املكتسبة    أخذمع تغري املناخ، مع     
 مدعوة إىل تقدمي هذه األمانةو.  يف عني االعتبارالوطنية السابقة

بالتعاون مع فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات       وثائق  ال
الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول           

 املعين  فريق اخلرباء و ، وبرنامج دعم البالغات الوطنية    ،لالتفاقية
  ؛أقل البلدان منواًب

ل  من أج  اتقييم تدابري التكيف وحتديد أولوياهت    ل اإلرشاد تقدمي  • 
 ومتكني حتديد أولويات تدابري التكيف      علىمساعدة األطراف   
   الحتياجات األطراف؛جيدفهم من وكاالت التمويل 

بتحديـد  التكـاليف املرتبطـة     على تبيان   تشجيع األطراف     • 
ربامج العمل  لوينبغي  . ت استراتيجيات وتدابري التكيف   أولويا

 ن تكمـل  أالوطنية للتكّيف وغريها من استراتيجيات التكيف       
   الوطنية؛البالغات

  
  

  ٣٦ و٣٥
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تيسري ل تدابري    بالربامج اليت تتضمن   اضيعي املعين توليف لعروض الفريق املو   
   مع تغري املناخ املناسبالتكيف

إىل فقراتمرجعية إشارة 
 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

أو البلدان الـيت    /راكز االمتياز اإلقليمية و   مب إىل قائمة    اإلشارة  • 
االجتماعيـة  /يـة السيناريوهات املناخ باستمرار  دعم  توتضع  

أو /و بلدانالأو  /واالقتصادية، وتلك اليت تدعم هذه املراكز و      
  ؛منهاطلب املساعدة ت

التحـديات  عن  لمعلومات  ل قاعدةضرورة وضع    اإلشارة إىل   • 
السيناريوهات كي  اليت واجهتها األطراف عند استخدام بعض       

على األطراف األخرى اليت تستخدم هذه السيناريوهات تكون  
  املشاكل احملتملة؛علم ب

التآزر بني اتفاقيـات    بأوجه   االهتمام  على تشجيع األطراف   • 
  ريو؛

 إعداد البالغـات    يف  هنج شامل  تباعاتشجيع األطراف على      • 
  ؛مبفردهمن إعداد كل عنصر مواضيعي  الوطنية بدالً

 إذا  تنفيذ خيارات التكيف  عن   على اإلبالغ تشجيع األطراف     • 
  ؛كانت قادرة على ذلك

بنـاء  ل ةزعّزوضع برامج م  املبادئ التوجيهية املنقحة    ستتطلب   •  
 البالغة األمهيةالقدرات يف بعض اجملاالت 

 

  
 تـدابري الربامج الـيت تتـضمن       الفريق املواضيعي املعين ب    توليف لعروض 

   آثار تغري املناخ منتخفيفال
إىل فقراتمرجعية  إشارة  

 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

آلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئيـة   لينبغي وضع منهجيات      •   
  لتدابري التخفيف؛

ملنهجيات ا/دواتاألتضمن  ات اليت ت  املرفق/حتسني القوائم ينبغي    •   
اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة     مثل تلك الصادرة عن     (املتاحة  

  ؛)بتغري املناخ
 رونـة باملسمح  لكي ت ملبادئ التوجيهية   املضي يف بلورة ا   ميكن     •   

  ؛)غري مفرطة يف التقييد(ختلفة املوطنية اللظروف اب يتعلقفيما 
  ؛الترتيبات املؤسسيةيف جمال إرشادات  مثة حاجة إىل   •  
  لتخفيف؛لوطين الطار عن اإلمعلومات أساسية  مثة حاجة إىل   •  
طريقـة   و هامعلومات عن هدف   مثة حاجة إىل   :تدابري التخفيف   •   

  تنفيذها؛ 
 :  إضافية عما يليمعلومات من املطلوب إدراج: النتائج   •  

) واحلاشية (٣٩ و٣٨
 ٤٠و
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 تـدابري الربامج الـيت تتـضمن       الفريق املواضيعي املعين ب    توليف لعروض 
   آثار تغري املناخ منتخفيفال

إىل فقراتمرجعية  إشارة  
 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

  ؛ املَُتَجنََّبةنبعاثاتاال  •
  ثات غازات الدفيئة؛انبعا تزايدمعدل خفض   •
  ؛ غازات الدفيئة بالبواليع عمليات إزالةحتسني  •

حتـسني  (أو كميـة    / نوعية و   مؤشرات احلاجة إىل : املؤشرات   •  
  ؛)على سبيل املثالاالنبعاث  معامالت

  احلاجة إىل النظر يف جدوى اجلداول والرسوم البيانية   •  

  

  
والثغرات وما يتصل بذلك    توليف لعروض الفريق املواضيعي املعين بالقيود       

  من حيث القدراتاحتياجات  ومن احتياجات مالية وتقنية
إىل فقراتمرجعية  إشارة  

 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

-م أ/١٧ من مرفق املقرر ٤٩تقسيم األفكار الواردة يف الفقرة      •   
  :فقرتني منفصلتني إىل ٨

٤٩ 

وما يتصل بـذلك مـن      القيود والثغرات   :  األوىل الفقرة  •
يف  من حيث القدراتاحتياجات احتياجات مالية وتقنية و

  التدابري والربامج؛وتنفيذ األنشطة  سياق

 

وما يتصل بـذلك مـن      القيود والثغرات   : ة الثاني الفقرة  •
يف من حيث القدرات احتياجات احتياجات مالية وتقنية و

 إعداد وحتسني البالغات الوطنيـة علـى أسـاس         سياق
  مستمر؛

 

ألطـراف أن    اليت ميكن ل   أو سلسلة من اجلداول    دولجإدراج    •   
  ؛همصادر التمويل ومبالغإىل  فيها بدقة أكربتشري 

٥٠ 

 املـسامهات يوضح  جدول آخر   وضع  اً  سيكون من املفيد أيض     •   
 وتكاليف  األنشطةوتكاليف  عداد  اإل تكاليف   الً يف مث (القطرية

  ؛)مجع البيانات

 

تنظيم أفـضل    من أجل    ولأو سلسلة من اجلدا     جدول إدراج  •   
 يقـدم  وميكن أن    ؛ أكثر سهولة  وجعل استخدامها للمعلومات  

  ؛اجهادرينبغي إ جماالت األنشطة اليت عناجلدول أمثلة 

٥١ 

  من آثار تغري املنـاخ     إجراءات التخفيف بتقدمي قائمة خمتصرة      •   
 يف اجلزء   ) بل تتجاوزها   فحسب  املشاريع ال تقتصر على  اليت  (

  ؛الرئيسية املعلومات الذي يتضمنالغ الوطين الرئيسي من الب

٥٢ 

ـ  ،رفق يتضمن معلومات أكثر تفصيالًمباستكمال القائمة    •    اً وفق
 مـن االتفاقيـة     ١٢املادة  من   ٤لمجاالت احملددة يف الفقرة     ل
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والثغرات وما يتصل بذلك    توليف لعروض الفريق املواضيعي املعين بالقيود       
  من حيث القدراتاحتياجات  ومن احتياجات مالية وتقنية

إىل فقراتمرجعية  إشارة  
 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

تكنولوجيات واملواد واملعدات والتقنيات واملمارسـات      ال أي(
التكـاليف  و؛  التمويلة ب واملتعلق شاريعامل لتنفيذ   الالزمةددة  احمل

  ؛)املنافع؛ وتقدير اإلضافية
 على  ،إجراءات التكيف بشأن  اً   مكرر ٥٢إضافة فقرة جديدة      •   

  ؛٥٢شاريع التخفيف يف الفقرة مبقائمة تقدمي غرار طلب 
٥٢  

اجلـزء   يف   ٥٣ اجلملة األوىل من الفقـرة       إدراجمن األفضل     •   
ـ    األهن(البالغ الوطين   يف  تكيف  اخلاص بال  دابري مرتبطـة بالت

  ؛ )شاريعاملو

٥٣  

برامج الدعم من األطراف املدرجـة يف        " عبارة توضيح معىن   •   
  : ٥٣ يف الفقرة ةالوارد" املرفق الثاين لالتفاقية

  

 ٥٠ الفقـرة     املـذكورة يف   وسـع األالفئات  قد تكون     •
مرفـق البيئـة    و ،املؤسسات الثنائية واملتعددة األطراف   (

  وضوح؛ ال ملزيد منمفيدة ) لكإىل غري ذالعاملية، 

  

نقـل  يف جمـال    حتياجات  االاإلبالغ عن   من األفضل إدراج      •   
" تكنولوجياتالنقل  " - امس، ألف اخل يف الفصل التكنولوجيا  

  ؛ )٤٢الفقرة (

٥٤  

بالغ عـن املـساعدة     لإلجدول   استخدام   فيدقد يكون من امل     •   
  التقنية؛ 

  

املـستمدة  الغ عن العناصـر      اإلب مثة حاجة إىل تناول مسألة      •   
املنـشأة مبوجـب    (التكنولوجيـا   ب  اجلديدة املعنية  ليةاآل من
  ؛ )١٦-أ م/١ قررامل

  

حتياجات الركزت على ا  أحسن لو    ٥٥الفقرة  أن تكون   ميكن     •  
مـن االحتياجـات      بدالً(بناء القدرات واملساعدة    من حيث   
  ؛ )األخرى

٥٥  

    : فصولالإعادة هيكلة : هنج بديل
 واملساعدة ، واالحتياجات، والثغرات،اإلبالغ عن القيودإدماج   •   

ونقل األجـزاء املتعلقـة     ؛  آثار تغري املناخ  لتخفيف من   على ا 
  : املناسبةالتكيف إىل الفصول الرئيسيةب

  

    ؛٥٢ و٤٩ ان الفقرت- التخفيف  • 
    ؛٥٣ واً، مكرر٥٢ و،٤٩ الفقرات - التكيف  • 

 وبناء هاتطوير التكنولوجيا ونقلن بشأ ين جديدني فصلاستحداث  •   
  :وما إىل ذلكالقيود والثغرات،  وإدماج اإلبالغ عن ،القدرات
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والثغرات وما يتصل بذلك    توليف لعروض الفريق املواضيعي املعين بالقيود       
  من حيث القدراتاحتياجات  ومن احتياجات مالية وتقنية

إىل فقراتمرجعية  إشارة  
 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

  ؛٥٤، و٤٩، و٤٢ الفقرات -التكنولوجيا    •
  ؛٥٥، و٤٩، و٤٦ الفقرات -القدرات   •

الحتياجـات  ل الفصل السادس من املبادئ التوجيهية       خيصص   •  
  :ات الوطنيةوالقيود والثغرات املتعلقة بإعداد البالغ

  ؛٥٠ و٤٩شمل الفقرتني ي  • 
 استمرار من أجل االحتياجات املؤسسية   بشأن  فقرة جديدة     • 

  ؛)١٦-م أ/١متعلقة باملقرر (بالغات الوطنية  العدادإ
عن  املعلومات    كل معجي موجزفيد إدراج مرفق    من امل سيكون    •   

  ؛)الفصول الرئيسيةيرد اآلن يف (نشطة األمتويل 
  :ميةمالحظات ختا

، منـها املختلفـة والغـرض     اإلبالغ   عناصر   ىالنظر يف جدو    •   
  لذلك؛اً وتكييف املبادئ التوجيهية وفق

  احلد من التكرار؛  •   
 الوضوح يف الفصل السادس مـن املبـادئ التوجيهيـة           زيادة  •   

  الفصول األخرى؛بيتعلق  وفيما
 واحلرص على أن تبقـى    ،  اإلبالغتقدمي تفاصيل كافية لتوجيه       •   

  مكن؛أعناصر بسيطة حيثما ال
  واملرفقاتالنظر يف استخدام اجلداول   •   

  

  
توليف لعروض الفريق املواضيعي املعين بالتثقيف، والتـدريب، وتوعيـة          

  اجلمهور، واإلعالم، والتواصل الشبكي، والبحوث، واملراقبة املنهجية
إىل فقراتمرجعية  إشارة  

 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

 ٤١  :ارات تغري املناخ يف السياساتدمج اعتبلخطوات 

تغري املنـاخ يف أطـر       قضايا   تناول/لكيفية مراعاة شرح موجز     •   
   على الصعيدين الوطين والقطاعي؛املناسبةالتخطيط 

 

 من معيَّنة   التخفيف يف قطاعات  / التكيف معاجلةوصف كيفية     •   
 معلومات عن العملية التـشاورية      يشمل، مبا    الوطين القتصادا
  ؛)برامج العمل الوطنية للتكّيفعملية ل مث(

 

  

 الناجتة عن أنشطة التكيف مع تغري املناخ املصاحبةوصف املنافع   •   
  ؛معينة التخفيف من آثاره يف قطاعاتو
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توليف لعروض الفريق املواضيعي املعين بالتثقيف، والتـدريب، وتوعيـة          
  اجلمهور، واإلعالم، والتواصل الشبكي، والبحوث، واملراقبة املنهجية

إىل فقراتمرجعية  إشارة  
 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

سياق أنشطة التخفيف والتكيف يف  تناولوصف موجز لكيفية      •   
ـ  الوطنية، و  اإلمنائيةشاريع  املو ربامجال طلبـات  مـع   روابط  ال
  صول على التمويل اخلارجي؛احل

  

تغري املناخ، مبـا يف     ب متعلقة  سياسات وطنية   ما ُسنَّ من   وصف  •   
  ؛هاذلك اهليكل املؤسسي لتنفيذ

  

  : واملراقبة املنهجية يف جمال تغري املناخالبحوث
 املتعلقـة أو اإلقليميـة    /لربامج الوطنية و  العام ل وضع  ال وصف   •  

ع اإلشارة إىل ما قد يصاَدف من       بالبحوث واملراقبة املنهجية، م   
   ؛صعوبات

٤٣  

 طبيعة ومستوى املسامهة يف النظام العاملي ملراقبة املنـاخ     وصف   •  
، مع اإلشارة إىل ما قـد يـصاَدف مـن            به صلةتوالربامج امل 
  ؛صعوبات

  

األرصاد املتعلقة ب  ثغرات يف البحوث وعمليات املراقبة       وصف   •  
  ؛اتاجلوية والغالف اجلوي واحمليط

  

 بـالبحوث   املتعلقـة  موجز لالحتياجات واألولويات     وصف   •  
اليت ستستفيد من    املراقبة املنهجية يف جمال تغري املناخ     عمليات  و

  ة؛املساعدة الدولي

  

  :ثومعلومات عن برامج البح
والتكيف،   التخفيف حمددة يف جمايلحبوثوصف موجز لربامج      •   

 علـى   األنشطةوبيانات   االنبعاث   معامالتعن تطوير     فضالً
  اإلقليمي؛ أو/الصعيد الوطين و

٤٤  

تنفيـذ   علـى وصف موجز للتعاون الثنائي واملتعدد األطراف         •   
  مشاريع وبرامج يف اجملاالت املذكورة أعاله؛

  

وصف موجز لالحتياجات واألولويات احملددة لتعزيز بـرامج          •   
  البحوث؛

  

  :مهوراجلمعلومات عن التثقيف والتدريب وتوعية 
 من االتفاقية، ٦وصف موجز لألنشطة املضطلع هبا لتنفيذ املادة    •   

 والوسائل الالزمـة    ،أو القانونية /و يةمبا يف ذلك األطر املؤسس    
  لرصد وتقييم فعاليتها؛

٤٥  

وصف موجز لألنشطة واخلطط القائمة إلدماج تغري املناخ يف           •   
  الربامج التثقيفية الوطنية؛
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توليف لعروض الفريق املواضيعي املعين بالتثقيف، والتـدريب، وتوعيـة          
  اجلمهور، واإلعالم، والتواصل الشبكي، والبحوث، واملراقبة املنهجية

إىل فقراتمرجعية  إشارة  
 ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 

أو / و  اجلارية التوعيةالتثقيف والتدريب و  مالت  حلوصف موجز     •   
  ؛ فيهاستوى مشاركة أصحاب املصلحة املعنينيملواملزمع تنظيمها 

  

  احملـددة وصف موجز للثغرات واالحتياجـات واألولويـات      •   
التثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور يف جمال تغـري        خيص   مافي

  املناخ، مبا يف ذلك املساعدة الدولية الالزمة؛

  

التـأثر  قابلية  قييم  ت  اليت ينطوي عليها   لعملياتلوصف موجز     •   
بلد ما،  يف   العمل الوطين للتكّيف     برنامجوالتكيف، مبا يف ذلك     

حسب االقتضاء، وروابطه مع األولويات الوطنية واملعلومـات        
   من االتفاقية؛٦املتعلقة باملادة 

  

  :والتواصل اإلعالم
فيما بني  املعلومات  تقاسم لتيسري وصف موجز للجهود املبذولة     •   

 القنوات اليت وضعت لضمان تـدفق       يشملالبلدان النامية، مبا    
  ؛إىل املستوى القاعديفعال للمعلومات 

٤٨  

بني فيما  املعلومات تقاسم لتيسريوصف موجز للجهود املبذولة       •   
  ؛املناطق والنامية البلدان

  

 التواصل اإلقليمي    موجز للجهود املبذولة للمشاركة يف     وصف   •  
للجهـود  ، و  فيما بني مراكز االمتيـاز     ، مثل التواصل  والدويل
  ؛التواصلهذا تيسري املبذولة ل

  

تيسري عملية تبادل املعلومـات     اليت تعيق    موجز للقيود،    وصف   •  
  .إن وجدت ،ونشرها والتواصل

  

        


