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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  ملناختغري ا

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الرابعة والثالثون

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

  ملرفق األول لالتفاقيةألطراف غري املدرجة يف ااملقدمة من االبالغات الوطنية 
 فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف       عمل

  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات      عملتقرير مرحلي عن        
  الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
فريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله املعين بالبالغـات        ُعقد االجتماع الرابع ل     

 يف سـانت مـاريز،   الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة        
فريـق اخلـرباء   وحلَّـل  . ٢٠١١مارس / آذار ٢٦ إىل   ٢٤بأنتيغوا وبربودا، يف الفترة من      

االستشاري نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجريت لتحديد املشاكل املتعلقـة باسـتدامة            
عملية تقدمي البالغات الوطنية واحلفاظ على األفرقة التقنية الوطنية املكلفة بإعداد البالغات            

، نظـر  وإضافة إىل ذلك. الوطنية، مبا يف ذلك قوائم جرد غازات الدفيئة، على حنو مستمر     
فريق اخلرباء االستشاري يف ورقة املعلومات األساسية اليت تتضمن استعراضاً ملواده التدريبية 

__________ 

قُّدمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها حىت يتسىن تضمينها حمصلة مناقشات حلقة العمل املعقـودة يف                  *  
اخلرباء االستشاري املعين   ، وحمصلة مناقشات االجتماع الرابع لفريق       ٢٠١١مارس  / آذار ٢٣- ٢١الفترة  

 ٢٦- ٢٤ املعقود يف الفترة      األول لالتفاقية  بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق        
  .٢٠١١مارس /آذار
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الـيت  املتاحة، بغية تقدمي توجيهات بشأن تنقيحها، ونظر كذلك يف تقرير حلقة العمـل              
تبادل اآلراء بشأن العناصر اليت ميكن تناوهلا يف إطار تنقـيح مقبـل للمبـادئ               عقدت ل 
ة املعمول هبا يف إطار االتفاقية من أجل إعداد البالغات الوطنيـة املقدمـة مـن                التوجيهي

األطراف  لالتفاقية، مراعاةً للصعوبات اليت واجهتها       األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     
  وذلـك   إعداد أحدث بالغاهتا الوطنيـة،      سياق  لالتفاقية يف  غري املدرجة يف املرفق األول    

ويوجز هـذا التقريـر     . إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، حبسب االقتضاء     بقصد تقدمي توصيات    
حمصلة مناقشات فريق اخلرباء االستشاري بشأن تنفيذ واليته املتصلة بتقدمي املساعدة التقنية            

  .  فيما يتعلق بإعداد بالغاهتا الوطنيةغري املدرجة يف املرفق األولإىل األطراف 
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  احملتويات  
  ةالصفح الفقـرات 

  ٤  ٨-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٤  ٤-١  ........................................املعلومات األساسية والوالية  - ألف     
  ٥  ٥  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
  ٥  ٨-٦  ..................اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  - جيم     

  ٥  ١٨-٩  ...........................مداوالت االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري  - ثانياً  
  ٦  ١٤  .....................................................انتخاب املقرر  - ألف     
  ٧  ١٨-١٥  .....................................................تنظيم األعمال  -  باء     

  ٨  ٢٩-١٩  ...................................تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري  - ثالثاً  
  ١١  ٣٤-٣٠  ................................تنظيم األعمال املقبلة لفريق اخلرباء االستشاري  - رابعاً  

  ١١  ٣٣-٣٠  .................٢٠١١تنظيم أعمال فريق اخلرباء االستشاري يف عام   - ألف     
  ١٢  ٣٤  ................................جتماع املقبلموعد ومكان انعقاد اال  -  باء     

  ١٢  ٣٧-٣٥  ..............................................................مسائل أخرى  - خامساً  
  املرفق  

للمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات  النظر فيها يف إطار تنقيح مقبل توصيات بشأن العناصر اليت ميكن     
، مراعـاةً للـصعوبات الـيت       جة يف املرفق األول يف االتفاقية     الوطنية املقدمة من األطراف غري املدر     

 ١٣  ..................ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد أحدث بالغاهتا الوطنيةواجهتها ا
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  مقدمة  -أوالً   

  املعلومات األساسية والوالية  -ألف   
، تشكيل فريق اخلرباء االستـشاري      ١٥-م أ /٥أعاد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

فريـق  (ملرفق األول لالتفاقيـة     املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف ا         
، من أجل حتسني    ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠١٠لفترة ثالث سنوات تبدأ من عام       ) اخلرباء االستشاري 

  .درجة يف املرفق األول لالتفاقيةاألطراف غري املالبالغات الوطنية املقدمة من عملية إعداد 
يف اجتماعه   )١(٢٠١٢-٢٠١٠ووضع فريق اخلرباء االستشاري برنامج عمله للفترة          -٢

وكانت اهليئـة   . ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ إىل   ٢٩األول املعقود يف بون بأملانيا يف الفترة من         
الفرعية للتنفيذ قد أحاطت علماً، يف دورهتا الثانية والثالثني، بربنامج عمل فريـق اخلـرباء               

  .)٢(االستشاري ورحبت به
، حلقة عمل لتبادل اآلراء بشأن      ونظَّم فريق اخلرباء االستشاري، وفقاً لربنامج عمله        -٣

العناصر اليت ميكن تناوهلا يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية املعمول هبا يف إطار االتفاقية               
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة  البالغات الوطنية املقدمة من من أجل إعداد   

األطـراف  البالغات الوطنية املقدمة من إلعداد يشار إليها يف هذا التقرير باملبادئ التوجيهية  (
، مراعاةً للصعوبات اليت واجهتها األطراف غـري املدرجـة يف           )غري املدرجة يف املرفق األول    

وُعقدت حلقة العمل يف سانت ماريز،      . املرفق األول يف سياق إعداد أحدث بالغاهتا الوطنية       
وقد نظـر فريـق اخلـرباء       . ٢٠١١ارس  م/ آذار ٢٣ إىل   ٢١بأنتيغوا وبربودا، يف الفترة من      

ويتضمن مرفق  الذي يرد كإضافة ملحقة هبذه الوثيقة؛        ،)٣(االستشاري يف تقرير حلقة العمل    
  .هذه الوثيقة توصيات الفريق

ستني استقـصائيتني تتعلقـان     ، أجرى فريق اخلرباء االستشاري درا     ٢٠١٠يف عام     -٤
وقُدِّم حتليل لنتـائج    . ١٥-م أ /٥ املقرر    الواردة يف مرفق   من اختصاصاته ) ج-أ(٢ بالفقرات

 إىل اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف كـانون          )٤(الدراسة االستقصائية األوىل يف شكل تقرير تقين      
من ) ج(٢وركزت الدراسة االستقصائية الثانية على الفقرة       .  للنظر فيه  ٢٠١٠ديسمرب  /األول

ات عـن املـشاكل املتـصلة      اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري، واستهدفت مجع معلوم      
البالغات باستدامة عملية اإلبالغ الوطين واحلفاظ على األفرقة التقنية الوطنية املكلفة بإعداد            

__________ 

 .FCCC/SBI/2010/INF.2ورد يف املرفق األول للوثيقة  )١(
 .FCCC/SBI/2010/10 من الوثيقة ٢١الفقرة  )٢(
 .FCCC/SBI/2011/5/Add.1الوثيقة  )٣(
 .FCCC/SBI/2010/21/Add.1الوثيقة  )٤(
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ما ُيحدَُّد مـن   على حنو مستمر، هبدف تقييم قوائم جرد غازات الدفيئة، مبا يف ذلك    ،الوطنية
 حتليالً لنتائج تلك الدراسة     وأجرى فريق اخلرباء االستشاري، يف اجتماعه الرابع،      . احتياجات

  .ملحقة هبذه الوثيقة )٥(االستقصائية، وترد نتائج هذا التحليل يف إضافة

   املذكرةنطاق  -باء   
يتضمن هذا التقرير املتعلق مبداوالت االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري املعاد             -٥

د من مواد الفريق التدريبية،      تنقيح ما هو موجو    بشأنتشكيله موجزاً للمناقشات اليت دارت      
 أعاله، مبا يف ذلك توصيات الفريق، وحتليالً        ٣وتقريراً عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة         

. من اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري    ) ج(٢لنتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة بالفقرة      
  . ٢٠١١ يف عام كما يتضمن موجزاً للمناقشات املتعلقة بتنظيم عمل الفريق

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم   
 اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد أن نظرت يف هذا التقرير، يف تقدمي املزيـد مـن                تودقد    -٦

سيما فيما يتعلق باألنـشطة      بشأن تنفيذ واليته، ال   اإلرشادات إىل فريق اخلرباء االستشاري      
، من أجل تلبية احتياجات األطراف غري املدرجة يف         ٢٠١١تنفيذها يف عام    احملددة املطلوب   

  .بالغاهتا الوطنيةاملرفق األول فيما يتعلق بإعداد 
 اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً يف دعوة األطراف اليت ميكنها تقـدمي مـساعدة              تودوقد    -٧

تعلق حبلقات العمل التدريبية    سيما ما ي   مالية لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري، ال       
أن تقدم تلك املساعدة، ودعوة برامج الدعم املتعـددة األطـراف           إىل  ،  ٢٠١١املقررة لعام   

والثنائية إىل التعاون مع فريق اخلرباء االستشاري يف تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غـري               
  .املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق بإعداد بالغاهتا الوطنية

 اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك يف النظر يف آثار وقف متويل برنـامج دعـم               تودوقد    -٨
ويف مسألة عدم تقدمي أي نوع من املساعدة التقنية لـدعم   ،  ٢٠١٢البالغات الوطنية يف عام     

األطراف غـري املدرجـة يف      املقدمة من   ) الثالثة، يف معظمها  (البالغات الوطنية املقبلة    إعداد  
  .ولاملرفق األ

  مداوالت االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري  -ثانياً   
ُعقد االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله عقب حلقـة العمـل          -٩

 أعاله من أجل تبادل اآلراء حول العناصر اليت ميكن تناوهلا يف إطار             ٣املشار إليها يف الفقرة     

__________ 

 .FCCC/SBI/2011/5/Add.2الوثيقة  )٥(
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ة إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف          تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهي   
املرفق األول، مراعاةً للصعوبات اليت واجهتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد              

  . أحدث بالغاهتا الوطنية
وكان هدف االجتماع هو تيسري عملية تنقيح ما هو موجود من مواد فريق اخلرباء                -١٠

يف ُتراعى سالتدريبية، وتقدمي توصيات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن العناصر اليت  رياالستشا
األطراف غري املدرجـة    البالغات الوطنية املقدمة من     التنقيح املقبل للمبادئ التوجيهية إلعداد      

من اختـصاصات   ) ج(٢يف املرفق األول، وحتليل نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة بالفقرة          
فريق اخلرباء االستشاري، بغية حتديد التحديات املشتركة والوسائل املمكنة لتيـسري تطـوير             

  .البالغات الوطنية واستدامتها يف األجل الطويلعملية إعداد 
من االحتـاد   (فريق اخلرباء االستشاري    وحضر اجللسة تسعة عشر عضواً من أعضاء          -١١

وا غينيا اجلديدة، والربازيل، وتايلنـد، واجلزائـر،        األورويب، وأنتيغوا وبربودا، وأنغوال، وباب    
ومجهورية ترتانيا املتحدة، وسري النكا، وسوازيلند، وسويسرا، وشيلي، وغانا، وغواتيماال،          

، من بينهم خبريان ميثالن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنـامج           )وفنلندا، وكندا، واليابان  
  .األمم املتحدة للبيئة

، الرئيسة اجلديدة لفريـق  )تايلند(جتماع السيدة سانغشان ليمجرياكان وافتتحت اال   -١٢
 الستـضافتها   بربـودا اخلرباء االستشاري، مرحبة باألعضاء ومعربة عن امتناهنا ألنتيغـوا و         

 إىل أمهية االجتماع يف اإلسهام يف تنفيذ والية الفريق،          انغشان السيدة س  وأشارت. االجتماع
 ملـساعدة   ٢٠١١ ة بناء القدرات اليت ستجرى خالل عـام       حيث إنه يرسي األساس ألنشط    

  . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية
وأبلغت الرئيسة األعضاء بأن السيدة باسيونس دامبيت حلت حمل الـسيدة مـادلني               -١٣

 واحد مـن    من اجملموعة األفريقية، ومن مث ينبغي ترشيح عضوين آخرين،        ) السنغال(ضيوف  
  .اجملموعة اآلسيوية وواحد من جمموعة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

  انتخاب املقرر  -ألف   
أبلغت األمانة األعضاء بأنه نظراً إىل تويل السيدة ليمجرياكان، املقـررة الـسابقة،               -١٤

 ينبغي أن ينتخب أعضاء الفريـق مقـرراً جديـداً عمـالً         شاري،  رئاسة فريق اخلرباء االست   
ورشح أعضاء الفريق من األطراف . ١٥-م أ/٥، واملقرر ٨-م أ/٣ من مرفق املقرر   ٦ بالفقرة

اليت انتخبـها الفريـق     ) بربوداأنتيغوا و (غري املدرجة يف املرفق األول السيدة روليتا كاماتشو         
  .مقررةً جديدة
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  تنظيم األعمال  -باء   
. فريق اخلـرباء االستـشاري    أمجلت الرئيسة خالل االجتماع عملية تنظيم أعمال          -١٥

وأبلغت األعضاء بأن تقارير تقنية سُتعد كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة               
كما أبلغت الرئيسة األعضاء بأن اهلدف الذي يتوخاه الفريق يف االجتماع ميكن أن . والثالثني

  :ُيلخص يف ثالثة حماور على النحو التايل
عراض سبل اإلسهام فيما هو موجود من مواد الفريق التدريبية          مواصلة است   )أ(  

  ؛٢٠١٢ و٢٠١١ هبدف حتديثها يف حلقات العمل التدريبية اإلقليمية املقررة لعامي
تقدمي توصيات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، حبسب االقتضاء، بشأن العناصـر             )ب(  

داد البالغات الوطنيـة املقدمـة مـن    اليت سُينظر فيها يف تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية إلع 
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، مراعاةً للصعوبات اليت واجهتها األطراف غري املدرجة             

  يف املرفق األول يف إعداد أحدث بالغاهتا الوطنية؛
إصدار تقرير تقين عن املشاكل املتصلة باستدامة عملية إعـداد البالغـات              )ج(  

ى األفرقة التقنية الوطنية املكلفة بإعداد البالغات الوطنية، مبـا يف ذلـك             الوطنية واحلفاظ عل  
من اختـصاصات فريـق     ) ج(٢ قوائم جرد غازات الدفيئة، على حنو مستمر، عمالً بالفقرة        

  .اخلرباء االستشاري
:  ما يليتتناول(واقترحت الرئيسة أن يعمل األعضاء من خالل ثالثة أفرقة مواضيعية        -١٦

د الوطنية لغازات الدفيئة، وتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكّيف معـه، وتقيـيم            قوائم اجلر 
من أجل استعراض مواد التدريب وفقاً جملاالت التدريب ذات         ) التخفيف من آثار تغّير املناخ    

  .األولوية
 يف  ونظر فريق اخلرباء االستشاري يف مشروع التقرير املتعلق حبلقة العمل املشار إليها             -١٧

: تناولت املواضـيع التاليـة  (ونظر يف التقرير يف إطار مخسة أفرقة مواضيعية      .  أعاله ٣ الفقرة
قوائم اجلرد الوطنية للغازات الدفيئة؛ والربامج اليت تتضمن تدابري لتيسري التكّيف املناسب مع             

 األخرى الـيت    تغّير املناخ؛ والربامج اليت تتضمن تدابري لتخفيف آثار تغري املناخ؛ واملعلومات          
يتصل هبا من احتياجات مالية      تعترب ذات أمهية لتحقيق هدف االتفاقية؛ والقيود والثغرات وما        

، وذلك كي تقدَّم إىل اللجنة الفرعية للتنفيذ توصيات،         )وتقنية واحتياجات متعلقة بالقدرات   
التوجيهية إلعداد  حبسب االقتضاء، بشأن العناصر اليت ميكن تناوهلا يف التنقيح املقبل للمبادئ            

  .البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
وفيما يتعلق بإصدار تقرير تقين بشأن املشاكل املتعلقة باستدامة عمليـة اإلبـالغ               -١٨

الوطين واحلفاظ على األفرقة التقنية الوطنية املكلفة بإعداد البالغات الوطنية، مبـا يف ذلـك               
د غازات الدفيئة، على حنو مستمر، اقترحت الرئيسة أن يعمل األعضاء يف أربعـة              قوائم جر 

الشواغل املؤسسية؛ والشواغل املالية؛ وقوائم جـرد       : تتناول املواضيع التالية  (أفرقة مواضيعية   
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لتحليل نتـائج الدراسـة     ) غازات الدفيئة ونظم البيانات؛ وبناء القدرات واجملاالت املتداخلة       
من اختصاصات فريق اخلـرباء االستـشاري وإلعـداد         ) ج(٢  املتعلقة بالفقرة  االستقصائية
والحظ فريق اخلرباء االستشاري أن نسبة الرد على الدراسة االستقصائية كانـت            . توصيات

 أعاله قدمت إسهامات إضـافية يف       ٣ منخفضة، وأقر بأن حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة        
طراف معلومات بشأن العقبـات والـدروس املـستفادة         توصيات الفريق، حيث تبادلت األ    

  . إعداد بالغاهتا الوطنيةسياقوأفضل املمارسات يف 

  تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري  -ثالثاً   
حدد فريق اخلرباء االستشاري اإلجراءات التالية، اليت يلزم القيام هبا يف إطار تنفيـذ                -١٩

  :)٦( املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األولواليته احلالية املتصلة بتقدمي
تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالعتمـاد       )أ(  

  على املواد التدريبية احملدَّثة لفريق اخلرباء االستشاري؛
وهلـا يف   تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، بشأن العناصر اليت سيجري تنا          )ب(  

إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة مـن األطـراف غـري      
املدرجة يف املرفق األول، مراعاةً للصعوبات اليت القتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول              

   إعداد أحدث بالغاهتا الوطنية؛يف سياق
ري املدرجة يف املرفق األول بغية تيـسري        تقدمي املشورة التقنية إىل األطراف غ       )ج(  

تطوير العمليات واستدامتها يف األجل الطويل، وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليها، مـن              
  .أجل استمرار إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك قوائم جرد غازات الدفيئة، على حنو مستمر

املدرجة يف املرفق األول باالعتماد على املـواد        املساعدة التقنية املقدمة إىل األطراف غري         -١  
  التدريبية احملّدثة لفريق اخلرباء االستشاري

ناقش فريق اخلرباء االستشاري عملية تنقيح املواد التدريبية، مؤكداً احلاجة إىل إيالء              -٢٠
ق أولوية لتخطيط عملية حتديث هذه املواد، حيث ستمثل إسهاماً مهماً يف تنفيذ أنشطة الفري             
. أثناء حلقات العمل التدريبية اإلقليمية املعّدة وفقاً لربنامج عمل فريق اخلـرباء االستـشاري          

وتقرر أن تستضيف منطقـة     . وأجرى األعضاء مناقشات بشأن كيفية توزيع حلقات العمل       
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب أول حلقة عمل تدريبية يف جمال إعداد قوائم اجلرد الوطنيـة               

ات الدفيئة، وأن تستضيف منطقة آسيا أول حلقة عمل تدريبية يف جمال التخفيف مـن               لغاز
آثار تغري املناخ، وأن تستضيف منطقة أفريقيا أول حلقة عمل تدريبية يف جمال تقييم قابليـة                

وسوف يصوغ فريق اخلرباء االستشاري، مبـساعدة مـن         . التأثر بتغري املناخ والتكّيف معه    
__________ 

 .١٥-م أ/٥مرفق املقرر من ) ج-أ(٢الفقرة  )٦(
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االستشاريني الذين سيحّدثون املواد التدريبية لتكون جاهزة يف الوقـت          األمانة، اختصاصات   
  .٢٠١١ املناسب قبل حلقات العمل اليت يتوقع عقدها يف النصف الثاين من عام

قوائم اجلرد  : تناولت املسائل التالية  (وعمل األعضاء من خالل ثالثة أفرقة مواضيعية          -٢١
التأثر بتغري املناخ والتكّيف معه، وتقييم التخفيف مـن         الوطنية لغازات الدفيئة، وتقييم قابلية      

، حيث أعدت األفرقة توصيات بشأن العناصر اليت سُينظر فيهـا لتحـديث             )آثار تغري املناخ  
  .املواد التدريبية ذات الصلة

وفيما يتعلق بتحديث املواد التدريبية املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة،              -٢٢
خلرباء االستشاري أن تتضمن النسخة املنقحة الدروس اليت استفادهتا األطراف من           قرر فريق ا  

وينبغي أن  . اجلهود اليت بذلتها يف إطار إدارة عملية إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة            
زات املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغـا        "تتناول املواد التدريبية احملدَّثة     

دليـل  "، و ٢٠٠٦ ، الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغّير املناخ يف عـام           "الدفيئة
 التـيقن املمارسات السليمة يف عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس احلراري ودرجة عدم            

دليل املمارسات السليمة املتـصلة باسـتخدام       و، الصادر عن اهليئة املذكورة،      "يف تقديراهتا 
واتفق األعضاء على   . الصادر عن اهليئة نفسها    ،راضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة    األ

أمهية تقدمي تدريب عملي يف إطار حلقات العمل التدريبية اإلقليمية اليت يعقدها فريق اخلرباء              
االستشاري يف جمال إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، يتضمن تدريبات على حتليل              

وإضـافة إىل   . ئات الرئيسية، وتقييم درجة عدم التيقن، وضمان اجلودة، ومراقبة اجلـودة          الف
ذلك، اتفق األعضاء على أنه سيكون من املفيد استخدام األدوات املتنوعـة الـيت أعـّدهتا                
منظمات أخرى أو برامج إقليمية أخرى متعلقة ببناء القدرات، مثل قاعدة بيانات معـامالت     

ة قوائم اجلـرد الوطنيـة      يباهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغّير املناخ، وبرجم      االنبعاث اخلاصة   
. لغازات الدفيئة يف جمال الزراعة واستخدام األراضي، اليت أعّدهتا جامعة واليـة كولـورادو             

واُتفق أيضاً على أمهية التعريف باملبادئ التوجيهية إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة،             
، باعتبار هذه املبـادئ     ٢٠٠٦ ادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغّير املناخ يف عام         الص

  .مصدراً ممكناً ألحدث البيانات واملعلومات املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة
ر بتغري  وقرر فريق اخلرباء االستشاري حتديث املواد التدريبية املتعلقة بتقييم قابلية التأث            -٢٣

وينبغي أن تـشمل املـواد التدريبيـة        . املناخ والتكيف معه، مع احلفاظ على هيكلها احلايل       
اإلضافية توثيق أفضل املمارسات، وجمموعات بيانات تساعد يف االستفادة من مناذج تغـري             

  .املناخ، ومناذج إضافية تتناول املسائل الشاملة لعدة قطاعات واملتعلقة بالتكيف
عضاء حتديث املواد التدريبية ذات الصلة بتقييم التخفيف من آثـار تغـري             وقرر األ   -٢٤

  .املناخ، مبا يف ذلك األجزاء املتعلقة ببيانات األنشطة، واستخدام النماذج واملنهجيات
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وطلب فريق اخلرباء االستشاري إىل األمانة أن تتيح املواد التدريبية بطريقة تفاعليـة               -٢٥
تيح للمشاركني يف حلقة العمل تقدمي آرائهم بشأن حمتوى حلقات          على شبكة اإلنترنت مبا ي    

  . أعاله٢٠العمل املشار إليها يف الفقرة 
وناقش األعضاء مسائل أخرى تشمل عدة قطاعات، منها االحتياجات املتصلة ببناء             -٢٦

ول ولتنـا . القدرات ومسألة النظر يف ربط تغري املناخ بسياسات التنمية الوطنية وإدماجه فيها           
تلك االحتياجات، سيضع جملس اخلرباء االستشاري مواد تدريبية إضـافية تتنـاول األدوات         

 أعـاله، مبـا     ٢١الشاملة لعدة قطاعات يف اجملاالت املواضيعية الثالثة املشار إليها يف الفقرة            
  .طنيةيشمل تقدمي املشورة العلمية بشأن حتسني املهارات التنظيمية واإلدارية لألفرقة التقنية الو

توصيات بشأن العناصر اليت سُينظر فيها يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية إلعداد               -٢  
  درجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري امل

نظر فريق اخلرباء االستشاري يف مشروع تقرير حلقة العمل املتعلقة بتبـادل اآلراء               -٢٧
ر اليت ميكن النظر فيها يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات             بشأن العناص 

الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، كما قدم الفريق توصيات              
وترد هذه  . ها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثني       بشأن هذه املسألة كي تنظر في     
  .التوصيات يف مرفق هذه الوثيقة

املشورة التقنية املقدمة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل تيسري تطوير عملية                 -٣  
فاظ عليها مـن    إعداد البالغات واستدامتها يف األجل الطويل، وإنشاء أفرقة عمل تقنية واحل          

  أجل إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك قوائم جرد غازات الدفيئة، على حنو مستمر
الشواغل املؤسـسية؛   : تناولت املواضيع التالية  (عمل األعضاء يف أربعة أفرقة مواضيعية         -٢٨

ت الـشاملة   والشواغل املالية؛ وقوائم جرد غازات الدفيئة ونظم بياناهتا؛ وبناء القدرات واجملاال          
مـن  ) ج(٢، وذلك لتحليل نتائج الدراسة االستقـصائية املتعلقـة بـالفقرة            )لعدة قطاعات 

وأعدت األفرقة املواضيعية تقـارير مكتوبـة تتـضمن         . اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري   
توصيات، استناداً إىل نتائج التحليل، وأبلغت فريق اخلرباء االستشاري باستنتاجاهتا من أجـل             

وشارك األعضاء يف مناقشة بّناءة بشأن االستنتاجات الرئيسية، حيث         . وجهة نظره بشأهنا  تلقي  
تناولوا مسألة تضارب الردود الواردة بشأن الدراسة االستقصائية، ونسقوا بني التقـارير الـيت              

  .ية املدرجة يف مرفق هذه الوثيقةأعدهتا األفرقة املواضيعية وكذلك بني الرسائل الرئيس
ت األفرقة املواضيعية حتليالً للمشاكل املتعلقة باستدامة عملية إعداد البالغات          وأجر  -٢٩

الوطنية واحلفاظ على األفرقة التقنية من أجل إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك قوائم جرد               
 التحديات الرئيسية اليت تواجههـا       أيضاً حددت األفرقة وغازات الدفيئة، على حنو مستمر؛      

وترد معلومات بشأن هذه املشاكل يف الفصل الرابـع  .  املدرجة يف املرفق األول  األطراف غري 
، اليت تتضمن التوصيات املستمدة من هـذا التحليـل          FCCC/SBI/2011/5/Add.2من الوثيقة   



FCCC/SBI/2011/5/Rev.1 

11 GE.11-70184 

أفضل /والرامية إىل معاجلة التحديات املشتركة وتناول اخليارات ودراسات احلاالت اإلفرادية         
لدان، والسبل املمكنة لتيسري تطوير عمليات إعداد البالغات الوطنيـة          املمارسات املتاحة للب  

  .واستدامتها يف األجل الطويل

  تنظيم األعمال املقبلة لفريق اخلرباء االستشاري  -رابعاً   

  ٢٠١١تنظيم أعمال فريق اخلرباء االستشاري يف عام   -ألف   
 املقرر أن يضطلع هبـا فريـق        قدمت األمانة حملة موجزة عن األنشطة التالية اليت من          -٣٠

  : على النحو احملدد يف برنامج عمله٢٠١١اخلرباء االستشاري يف عام 
إعداد ورقات تقنية لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا               )أ(  

  الرابعة والثالثني؛
إعداد حلقة عمل لفريق اخلرباء االستشاري بشأن الُسُبل اليت تيسر تطـوير              )ب(  

يات وتكفل استدامتها يف األجل الطويل، وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليها مـن              العمل
  أجل إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة، على حنو مستمر؛

حتديث املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري املتعلقة بإعداد البالغـات            )ج(  
  . من األطراف غري املدرجة يف املرفق األولالوطنية املقدمة

واتفق فريق اخلرباء االستشاري على تصميم وهنج حللقة عمل هتدف إىل تيسري تطوير       -٣١
 وطنية واحلفاظ عليها، من أجـل        تقنيةً العمليات واستدامتها يف األجل الطويل وإنشاء أفرقةً      

جة يف املرفق األول، علـى أن ُتعقـد         إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدر       
 ٢٠حلقة العمل هذه عقب الدورة الرابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ املقرر عقدها يومي              

  .٢٠١١يونيه / حزيران٢١و
وأعرب ممثل حكومة شيلي عن رغبة بلده يف استضافة حلقة العمل التدريبية املتعلقة               -٣٢

نطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،      واخلاصة مب  ت الدفيئة، بإعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازا    
وأعرب فريق اخلرباء االستشاري         . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٩ إىل   ٥املقرر عقدها يف الفترة من      

واقترح الـرئيس أن ُيعقـد      . استضافة حلقة العمل   عن امتنانه وقبوله لعرض حكومة شيلي     
ستشاري بالتزامن مع حلقة العمل التدريبيـة اإلقليميـة           االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء اال    

  .  يف املكان نفسه٢٠١١سبتمرب / أيلول١٣ و١٢يومي 
قبل فريق اخلرباء االستشاري عرضاً قدمه برنامج األمم املتحدة للبيئة الستـضافة            و  -٣٣

تكيف معه، وذلك يف    حلقة العمل التدريبية ملنطقة أفريقيا، املتعلقة بتقييم التأثر بتغري املناخ وال          
ووافق الفريق على حتديد موعد ومكان انعقاد حلقات العمل         . مقر الربنامج يف نريويب بكينيا    
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التدريبية ملنطقة أفريقيا ومنطقة آسيا يف وقت الحق، ريثما يتخذ مكتب مـؤمتر األطـراف               
  .القرار املتعلق جبدول الدورات اليت ميكن أن تعقدها األفرقة العاملة املخصصة

  موعد ومكان انعقاد االجتماع املقبل  -باء   
 ١٣ و ١٢اقترح الرئيس أن ُيعقد االجتماع املقبل للفريق يف سانتياغو بشيلي، يومي              -٣٤
  .، الستعراض التقدم الذي أحرزه الفريق ولتحديد برنامج عمله املقبل٢٠١١سبتمرب /أيلول

  مسائل أخرى  -خامساً  
شاري أوجه التآزر املمكنة بينه وبني فريق اخلـرباء         ناقش أعضاء فريق اخلرباء االست      -٣٥

وسوف ينسق الرئيس، مبساعدة من األمانة، مع رئيس فريق اخلـرباء           . املعين بأقل البلدان منواً   
املعين بأقل البلدان منواً لبحث األنشطة املشتركة احملتملة املدرجة يف برناجمي عمل الفـريقني،              

إمكانية الربط بني األنشطة التدريبية املتعلقـة بتقيـيم         من أجل جتنب االزدواجية واستطالع      
وجدير بالذكر أن أحد أعضاء فريق اخلرباء االستشاري هو         . التأثر بتغري املناخ والتكيف معه    

  .أيضاً عضو يف فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وسوف يتوىل هذه املسألة
 تأثري هذا    وذلك من حيث   اتفاقات كانكون  املتعلق ب  ١٦-م أ /١ املقرر   وأثريت مسألة   -٣٦

  .راف غري املدرجة يف املرفق األولاملقرر على تقدمي البالغات الوطنية مستقبالً من جانب األط
واقترح أعضاء فريق اخلرباء االستشاري أن تتوىل األمانة، رهنـاً بإتاحـة املـوارد                -٣٧

  .خرى لألمم املتحدةالالزمة، ترمجة املواد التدريبية للفريق إىل اللغات األ
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  املرفق

 تنقـيح مقبـل     توصيات بشأن العناصر اليت ميكن النظر فيها يف إطار            
للمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري         

، مراعاةً للصعوبات اليت واجهتها     جة يف املرفق األول يف االتفاقية     املدر
  ول يف إعداد أحدث بالغاهتا الوطنيةاألطراف غري املدرجة يف املرفق األ

حدد فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري              -١
املدرجة يف املرفق األول يف االتفاقية، يف اجتماعه الرابع، جماالت شاملة لعدة قطاعات مـن               

البالغات الوطنية املقدمة من    للمبادئ التوجيهية إلعداد     النظر فيها يف إطار تنقيح مقبل        أجل
  :، وتشمل هذه اجملاالت ما يليدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةاألطراف غري امل

النظر يف فوائد ومقاصد خمتلف عناصر اإلبالغ وتكييف املبادئ التوجيهيـة        )أ(  
  وفقاً لذلك، بغية جتنب تكرار عناصر اإلبالغ؛

صيل كافية لتوجيه عملية اإلبـالغ،      تعزيز الوضوح يف الفصول، وتقدمي تفا       )ب(  
  مع احملافظة على بساطة العناصر حيثما أمكن؛

  النظر يف استخدام اجلداول واملرفقات؛  )ج(  
تشجيع األطراف على اختاذ هنج شامل إزاء إعداد بالغاهتا الوطنية بدالً من              )د(  

  إعداد كل مكّون مواضيعي على حدة؛
تعلقة ببناء القدرات اليت جيب معاجلتـها يف        حتديد االحتياجات والثغرات امل     ) ه(  

  .اجملاالت املهمة، مبا يشمل االستفادة من املساعدة املقدمة من مراكز التفوق اإلقليمية
نظر سُيوتوجز اجلداول التالية توصيات فريق اخلرباء االستشاري بشأن العناصر اليت             -٢

  . أعاله١يها يف الفقرة فيها يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية املشار إل

  ١اجلدول 

  
توصيات فريق اخلرباء االستشاري بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغـازات         

  الدفيئة
إشارة مرجعية إىل فقرات     

  ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 
املراحل والسالسل الزمنيـة، مبـا يـشمل        (اإلبالغ املتعدد السنوات      ١

  :راعاة ما يليلفهم اجتاهات االنبعاثات، مع م) السنوات األخرية
 القدرات والظروف الوطنية؛ •

 ملقارنة؛قابلية ا •

٧  
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توصيات فريق اخلرباء االستشاري بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغـازات         

  الدفيئة
إشارة مرجعية إىل فقرات     

  ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 
  .احلاجة إىل إعادة حساب تقديرات السنوات السابقة •

دليل املمارسات السليمة يف عمليـة      "رفع مستوى الطموح إىل تطبيق        ٢
، "حصر انبعاثات غازات االحتباس احلراري ودرجة التيقن يف تقديراهتا  

 الدولية املعنية بتغري املناخ، من أجل ضمان        الصادر عن اهليئة احلكومة   
  :حتسني نوعية قوائم اجلرد من حيث ما يلي

 حتليل الفئات الرئيسية؛ •

 تقييم درجة عدم التيقن؛ •

  .مراقبة اجلودة/ضمان اجلودة •

١١  

وصف مفصل للترتيبات املؤسسية املوضوعة إلدامة عملية جرد غازات         ٣
مراقبة اجلودة، ونظام احلفـظ،     /مثل التنسيق، وضمان اجلودة   (الدفيئة  

  ):وخطة حتسني عملية اجلرد
  .قد يكون من املفيد توفري منوذج أو إطار •

١٣  

  :حتسني نوعية البيانات عن طريق  ٤
وضع واستخدام معامالت انبعاث قطرية خاصـة للفئـات          •

الرئيسية احملددة من خالل حتليل الفئـات الرئيـسية، قـدر           
 اإلمكان؛

 ل بيانات األنشطة؛حتسني عملية مجع وحتلي •

حتسني عملية تقاسم معامالت االنبعاث القطرية عن طريـق          •
 االنبعاث اخلاصة باهليئـة احلكوميـة       معامالتقاعدة بيانات   

الدولية املعنية بتغري املناخ، وفيما بني األطراف غري املدرجة يف          
  .املرفق األول يف االتفاقية

٢١  

وبيانـات األنـشطة     االنبعاث   ومعامالتوصف مفصل للمنهجيات      ٥
عمليات اإلزالة، حبسب   /املستخدمة يف تقديرات األطراف لالنبعاثات    

  :االقتضاء
  .قد يكون من املفيد توفري منوذج أو إطار •

٢١  

  ٢٣ و٢٢  .حتسني جداول اإلبالغ حبيث تتضمن مزيداً من املعلومات  ٦
  : االستخدام املنهجي جلداول اإلبالغ احملسنة  ٧

غ أن تتعزز باستخدام األطراف جداول      من شأن نوعية اإلبال    •
  .اإلبالغ احملسنة بطريقة منهجية

  ٢٣ و٢٢

  ٢٣ و٢٢  . االستخدام املنهجي لربجمية االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ  ٨
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  ٢اجلدول 

  
توصيات فريق اخلرباء االستشاري بشأن الربامج اليت تتضمن تـدابري          

  لتيسري التكيف املناسب مع تغري املناخ
إشارة مرجعية إىل فقـرات     

  ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 
تنفيذ االتفاقية، واستخدام أُطر سياسـاتية، مثـل بـرامج وخطـط              ١

وسياسات التكيف الوطنية لوضع وتنفيـذ اسـتراتيجيات وتـدابري          
  :التكيف

اإلشارة إىل أفضل املمارسات املوثقة والدروس املستفادة املوثقة يف  •
ج وطنية للتكيف مع تغري املناخ، وضع استراتيجيات وخطط وبرام

 ؛)أ(مع مراعاة اخلربة املكتسبة من إعداد البالغات الوطنية السابقة

تقييم تدابري التكيف وحتديد أولوياهتا ملساعدة األطـراف علـى           •
حتديد أولويات تدابري التكيف، مبا يف ذلك، حسب االقتـضاء،          

  .)ب(األولويةالتكلفة املرتبطة باستراتيجيات وتدابري التكيف ذات 

  ٣٦ و٣٥ و٢٨

األدوات املستخدمة لتقيـيم    /تقييم قابلية التأثر، مبا يف ذلك املنهجيات        ٢
  :استراتيجيات وتدابري التكيف

حتديث قائمة املراجع لتعكس التقدم احملرز يف علم تغري املنـاخ؛            •
وحتديث قائمة املراجع لتشمل أمثلة عن أفضل املمارسات املتعلقة         

 البيانات اليت توصي     إدارة دوات، مبا يف ذلك نظم    األ/باملنهجيات
 األطراف باستخدامها؛

السيناريوهات املالئمة بـشكل    /مرونة يف اختيار األساليب   إتاحة   •
 خاص لقطاعات معينة؛

النماذج املناسبة للتقييم يف مجيع القطاعـات،       /استخدام األدوات  •
ات تغري مثل مناذج التقييم املتكاملة، اليت تتناول بشكل خاص تأثري

 املناخ يف عدة قطاعات؛

القيام، حسب االقتصاد، بوضع واستخدام مؤشرات وطنية قابلية         •
لتأثر، ُتحدد يف إطار     سياق عمليات تقييم قابلية ا     التأثر باملناخ يف  

تعريف التأثر املتفق عليه يف إطار االتفاقية، وُتستخدم على حنـو           
وقد ُتفيد .  تأثراًخاص لتحديد املناطق والفئات والقطاعات األكثر

مؤشرات التأثر يف حتديد أولويات املشاريع يف البلدان من أجـل           
  .حشد املوارد والتنفيذ الالحق للمشاريع

  ٣١ و٣٠ و٢٩

استخدام سيناريوهات تغـري املنـاخ والـسيناريوهات االجتماعيـة          ٣
  : وفق ما يلياالقتصادية، حبسب االقتضاء، لتقييم آثار تغري املناخ

حتليل تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر بـه، اسـتخدام          يف إطار    •
البيانات التارخيية واحلالية املتعلقة باملناخ، حبسب االقتضاء، فضالً        

اخلـربات  االسـتناد إىل    عن سيناريوهات تغري املناخ املتوقعة، و     
 املكتسبة أثناء إعداد البالغات الوطنية السابقة؛

  ٣٤ و٣٣
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توصيات فريق اخلرباء االستشاري بشأن الربامج اليت تتضمن تـدابري          

  لتيسري التكيف املناسب مع تغري املناخ
إشارة مرجعية إىل فقـرات     

  ٨-م أ/١٧مرفق املقرر 
واقع الشبكية املتعلقـة بأفـضل      امل/إعداد قائمة مرجعية بالوثائق    •

املمارسات املفيدة لألطراف وتطبيق جمموعة من السيناريوهات،       
مع اإلشارة إىل أنسبها للظروف الوطنية واإلقليمية، مبا يف ذلـك           
أفضل املمارسات، وكذلك التحديات اليت تواجهها األطراف عند 

 أو اجتماعية اقتصادية؛/تطبيق سيناريوهات مناخية و

أو البلدان الـيت تواصـل      / اإلقليمية و   التفوق راكزائمة مب إعداد ق  •
  .اجتماعية اقتصادية/وضع سيناريوهات مناخية

  :مسائل أخرى  ٤
معلومات عن أوجه التآزر بني اتفاقيات ريو، مـع مراعـاة    مجع   •

اتباع هنج شامل إزاء إعداد البالغات الوطنية بدالً من إعداد كل           
 مكون مواضيعي على حدة؛

بالغ عن تنفيذ برامج وتدابري التكيف، وكـذلك، حبـسب          اإل •
االقتضاء، عن الدروس املستفادة منذ تقـدمي آخـر البالغـات           

  .الوطنية

  

ع األمانة على التعاون مع فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من             شّجُت  )أ(
 فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً،        األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، ومع       

وبرنامج دعم البالغات الوطنية، من أجل تقدمي تلك الوثائق املتعلقة بأفـضل املمارسـات              
  .والدروس املستفادة

من املمكن لربامج العمل الوطنية للتكيف وغريها من اسـتراتيجيات التكيـف أن ُتكمِّـل                 )ب(
  .البالغات الوطنية

  ٣اجلدول 

  
 فريق اخلرباء االستشاري بشأن الربامج اليت تتضمن تدابري توصيات

  تخفيف آثار تغري املناخل
إشارة مرجعية إىل فقرات 

  ٨-أ م/١٧مرفق املقرر 
  :األساليب املنهجية  ١

 االقتصادية والبيئية   -ريات االجتماعية   التأثوضع منهجيات لتقييم     •
 لتدابري التخفيف؛

  تاحـة الـواردة يف حاشـية       املنهجيات امل /حتسني قائمة األدوات   •
مثالً، منشورات اهليئـة     (٨-أ م/١٧ من مرفق املقرر     ٣٩الفقرة  

، إلدراجها على األرجح يف     )احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ    
  .شكل مرفق للمبادئ التوجيهية

مبــا يف ذلــك  (٣٩ و٣٨
  )احلواشي
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 فريق اخلرباء االستشاري بشأن الربامج اليت تتضمن تدابري توصيات

  تخفيف آثار تغري املناخل
إشارة مرجعية إىل فقرات 

  ٨-أ م/١٧مرفق املقرر 
  :اإلبالغ  ٢

  : ينبغي مراعاهتا اليتالعناصر العامة
 وضع مبادئ توجيهية تسمح باملرونة يف ظروف وطنيـة          مواصلة •

 ؛)تكون شديدة اإللزام ال(خمتلفة 

 احلاجة إىل توجيهات بشأن الترتيبات املؤسسية؛ •

  .احلاجة إىل تقدمي معلومات أساسية بشأن إطار التخفيف الوطين •

  

  :العناصر اليت ينبغي مراعاهتا  ٣
لتخفيـف  احلاجة إىل تقدمي معلومات بـشأن هـدف تـدابري ا        •

 وتنفيذها؛

فيما يتعلق بالنتائج، احلاجة إىل تقدمي مزيد من املعلومات عـن            •
االنبعاثات املُتجنَّبة، وتقليص نسبة تزايد انبعاثات غازات الدفيئة،        

 وحتسني عمليات اإلزالة بواسطة البواليع؛

مثـل حتـسني    (أو كميـة    /احلاجة إىل إدراج مؤشرات نوعية و      •
 ؛)معامالت االنبعاث

  .فادة من اجلداول والرسوم البيانيةاالست •

٤٠  

  ٤اجلدول 

  
 فريق اخلرباء االستشاري بشأن املعلومات األخرى اليت تعترب         توصيات

  هدف االتفاقيةأمهية لتحقيق ذات 
إشارة مرجعية إىل فقرات 

  ٨-أ م/١٧مرفق املقرر 
اخلطوات املتخذة إلدماج اعتبارات تغري املنـاخ يف عمليـة وضـع              ١

  :السياسات
  :وصف موجز ملا يلي

ُيعتزم أن ُتراعى هبا مسائل تغـري املنـاخ         /الطرق اليت ُتراعى هبا    •
يف ) التكيف، والتخفيف، وقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة       (

 أطر التخطيط على الصعيدين الوطين والقطاعي؛

  السياسات واالستراتيجيات والربامج الوطنيـة الـيت ُوضـعت          •
  .ملناخ، مبا يف ذلك اهلياكل املؤسسية لتنفيذهافيما يتعلق بتغري ا

٤١  

  :حبوث تغري املناخ ومراقبته املنهجية  ٢
  :تقدمي معلومات بشأن ما يلي

أو اإلقليمية يف جمال املراقبة املنهجية، مبا يف /حالة الربامج الوطنية و •
 ذلك الثغرات اليت ُتحدَّد والصعوبات اليت ُتواَجه؛

٤٣  
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 فريق اخلرباء االستشاري بشأن املعلومات األخرى اليت تعترب         توصيات

  هدف االتفاقيةأمهية لتحقيق ذات 
إشارة مرجعية إىل فقرات 

  ٨-أ م/١٧مرفق املقرر 
الالزمة لتلبية احتياجـات وأولويـات      مستوى املساعدة الدولية     •

املتعلقة باألرصاد اجلوية واألوقيانوغرافيا والغالف (املراقبة املنهجية 
  ).اجلوي

  :معلومات بشأن برامج البحوث املتعلقة بتغري املناخ  ٣
معلومات بشأن برامج البحوث املتعلقة بتغري املنـاخ يف جمـايل            •

 االنبعاث وبيانـات    التخفيف والتكيف، وبشأن وضع معامالت    
أو اإلقليمي، مبا يف ذلك فـرص     /األنشطة على املستوى الوطين و    

 تعزيز هذه الربامج؛

تفاصيل عن الدعم الثنائي واملتعدد األطراف املقدم لتنفيذ املشاريع    •
 والربامج يف اجملاالت املذكورة أعاله؛

وصف موجز لالحتياجات واألولويات احملددة لتعزيـز بـرامج          •
  .البحث

٤٤  

  :معلومات بشأن التثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور  ٤
  :وصف موجز ملا يلي

يف ذلـك    من االتفاقية، مبـا   ٦األنشطة املضطلع هبا لتنفيذ املادة       •
 أو القانونية، ووسائل رصد وتقييم فعاليتها؛/األطر املؤسسية و

األنشطة واخلطط القائمة الرامية إىل إدماج مسائل تغري املناخ يف           •
 ؛)الرمسية وغري الرمسية(التثقيف الوطنية برامج 

أو املقـررة ومـستوى مـشاركة       /الربامج واحلمالت القائمة و    •
 أصحاب املصلحة ذوي الصلة؛

الثغرات واالحتياجات واألولويات احملددة ذات الصلة بـالتثقيف         •
والتدريب وتوعية اجلمهور يف جمال تغري املناخ، مبـا يف ذلـك            

 املساعدة الدولية الالزمة؛

العمليات املضطلع هبا يف إطار تقييم قابلية التأثر بـتغري املنـاخ             •
والتكيف معه، مبا يف ذلك برامج العمل الوطنية للتكيف، حبسب          
االقتضاء، والروابط بني برنامج العمل الوطين للتكيف يف بلد ما          
وجهوده الوطنية املبذولة فيما يتعلق بالتثقيف والتدريب وتوعيـة         

  .اجلمهور

٤٥  

  :إلعالم والتواصلا  ٥
  :وصف موجز ملا يلي

اجلهود املبذولة لتيسري تقاسم املعلومات داخل البلدان، مبا يف ذلك  •
القنوات القائمة، لضمان التدفق الفعال للمعلومات إىل مـستوى         

 القاعدة الشعبية؛

٤٨  
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 فريق اخلرباء االستشاري بشأن املعلومات األخرى اليت تعترب         توصيات

  هدف االتفاقيةأمهية لتحقيق ذات 
إشارة مرجعية إىل فقرات 

  ٨-أ م/١٧مرفق املقرر 
اجلهود املبذولة لتيسري تبادل املعلومات بـني البلـدان الناميـة            •

 واملناطق؛

يف ذلـك     يف شبكات املعلومات الدولية، مبـا      مستوى املشاركة  •
 مراكز التفوق؛

العقبات اليت تعترض تيسري ترتيبات تقاسم املعلومات ونـشرها          •
  .والتواصل على النحو املبني أعاله

  ٥اجلدول 

  
يتصل هبا  توصيات فريق اخلرباء االستشاري بشأن القيود والثغرات وما

  متعلقة بالقدراتمن احتياجات مالية وتقنية واحتياجات 
إشارة مرجعية إىل فقرات 

  ٨-أ م/١٧مرفق املقرر 
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغـات       من اهليكل العام للفصل السادس     ١

  :درجة يف املرفق األول لالتفاقيةالوطنية املقدمة من األطراف غري امل
احلد من التكرار وتعزيز التوجيهات املتعلقة باإلبالغ لتحـسني          •

 :املعلومات اليت تركز على االحتياجات واملساعدةإتاحة 

مثالً، فصل اإلبالغ عن العقبات والثغرات واالحتياجات املرتبطة         •
بتنفيذ األنشطة، واإلبالغ عن العقبات والثغرات املرتبطة بإعداد        

 وحتسني البالغات الوطنية؛

فـصل ذي الـصلة     يف  مثالً، اإلبالغ عن املـشاريع والتـدابري         •
 ن قبيل الفصل املتعلق بالتكيف أو نقل التكنولوجيا؛باملوضوع، م

اخليار اآلخر هو إدماج اإلبـالغ عـن العقبـات والثغـرات             •
واالحتياجات واملساعدة فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف ونقـل        
التكنولوجيا يف الفصول الرئيسية اليت تتناول هذه املواضيع، ممـا          

غرات املتعلقة  يسمح بتخصيص الفصل املناسب لالحتياجات والث     
 بإعداد البالغات الوطنية؛

اإلبالغ عن االحتياجات املؤسسية اليت تكفُل اسـتمرار إعـداد           •
  .البالغات الوطنية

 ٤٩سيما  مجيع الفقرات، ال
  ٥٤ و٥٣و

  :اإلبالغ عن املوارد املالية  ٢
النظر يف فائدة اجلداول من حيث إتاحة معلومات عـن املـوارد        •

 قدم حبسب املصدر؛املالية والدعم التقين امل

تقدمي معلومات عن مسامهات البلدان، بغية تبيـان التكـاليف          •
مـثالً، تكـاليف اإلعـداد      (الفعلية إلعداد البالغات الوطنية     

  ).واألنشطة ومجع البيانات

  ٥١ و٥٠



FCCC/SBI/2011/5/Rev.1 

GE.11-70184 20 

  
يتصل هبا  توصيات فريق اخلرباء االستشاري بشأن القيود والثغرات وما

  متعلقة بالقدراتمن احتياجات مالية وتقنية واحتياجات 
إشارة مرجعية إىل فقرات 

  ٨-أ م/١٧مرفق املقرر 
  :اإلبالغ عن املشاريع املقترحة للتمويل  ٣

ت النظر يف فائدة إدراج مرفق ومنوذج إلتاحة مزيد من املعلومـا           •
 املفصلة بشأن قائمة مشاريع التخفيف املقترحة للتمويل؛

تقدمي قائمة مماثلة مبشاريع التكيف املقترحة للتمويـل، مـع           •
  .إحلاقها مبرفق

٥٢  

  :احتياجات بناء القدرات  ٤
ز على االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات واملساعدة       اإلبالغ املركِّ  •

  ).ىبدالً من التركيز على االحتياجات األخر(

٥٥  

        
  


