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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  تنفيذاهليئة الفرعية لل
  الدورة الرابعة والثالثون

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

  ول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األ
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف          

  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

مـن   عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة            
  األول لالتفاقية األطراف غري املدرجة يف املرفق 

  ةالرئيس من حمقتر استنتاجاتمشروع     
بالتقرير املرحلي عن عمـل فريـق       ) اهليئة الفرعية (رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق             
  .)١(األول لالتفاقية

     ٢١ستـضافتها، مـن     وأعربت اهليئة الفرعية عن امتناهنا حلكومة أنتيغوا وبربودا ال          -٢
، االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري وحلقة عمل الفريق         ٢٠١١مارس  / آذار ٢٣إىل  

من أجل تبادل اآلراء بشأن العناصر اليت سُينظر فيها يف تنقيح مقبل ملبادئ اتفاقيـة األمـم                 
ـ           ري املدرجـة يف    املتحدة اإلطارية التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غ

املرفق األول لالتفاقية، مع مراعاة الصعوبات اليت تواجهها هذه األطراف يف إعداد أحـدث              
وأعربت اهليئة الفرعية أيضاً عن شكرها لالحتاد األورويب على الدعم املايل  . )٢(بالغاهتا الوطنية 

  .الذي قدمه لعمل فريق اخلرباء االستشاري
__________ 
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ر فريق اخلرباء االستشاري عن حلقة العمل املشار إليهـا         ورحبت اهليئة الفرعية بتقري     -٣
 أعاله كما رحبت بالتوصيات اليت قدمها الفريق بشأن العناصر اليت سُينظر فيها             ٢يف الفقرة   

يف تنقيح مقبل ملبادئ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية التوجيهية إلعداد البالغـات الوطنيـة              
وشجعت .  املرفق األول واليت وردت يف تقريره املرحلي       املقدمة من األطراف غري املدرجة يف     

  .اهليئة الفرعية األطراف على مراعاة هذه التوصيات عند إجراء ذلك التنقيح مستقبالً
ورحبت اهليئة الفرعية بالتقرير الفين الذي قدمه فريق اخلرباء االستـشاري بـشأن               -٤

مارسات املتاحة للبلـدان وبـشأن      أفضل امل /التحديات املشتركة واخليارات ودراسات احلالة    
الوسائل املمكنة لتيسري تطوير عمليات إعداد البالغات الوطنيـة واسـتدامتها يف األجـل              

أو املنظمـات ذات الـصلة علـى مراعـاة          /وشجعت اهليئة الفرعية األطراف و    . )٣(الطويل
رفـق األول،   التوصيات الواردة يف التقرير عند تقدمي املساعدة لألطراف غري املدرجـة يف امل            

  .حسب االقتضاء
والحظت اهليئة الفرعية اجلدوى من الدراستني االستقصائيتني اللتني أجرامها فريـق             -٥

اخلرباء االستشاري يف إطار برنامج عمله وفقاً الختصاصاته، ودعت َمن مل يـستكمل بعـد     
علومات الالزمة إىل   الدراستني من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إىل تقدمي امل           

يف  ودعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء االستـشاري إىل املـضي       . الفريق يف أقرب وقت ممكن    
استكشاف اخليارات املتاحة فيما يتعلق بسبل مجع املعلومات من األطراف غري املدرجـة يف              

  .املرفق األول، باإلضافة إىل إجناز الدراستني االستقصائيتني
اهليئة الفرعية حلقة العمل اليت من املقـرر أن ينظمهـا فريـق اخلـرباء               والحظت    -٦

 بشأن تيسري تطوير العمليات واستدامتها      ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢١ و ٢٠االستشاري يومي   
يف األجل الطويل وإنشاء فرق تقنية وطنية واحلفاظ عليها ألغراض إعداد البالغات الوطنيـة              

  . الوطنية لغازات الدفيئةباستمرار، مبا يف ذلك قوائم اجلرد
وشجعت اهليئة الفرعية فريق اخلرباء االستشاري على تنظيم حلقات عمـل وفقـاً               -٧

لربنامج عمله بغية تيسري مشاركة أكرب عدد ممكن من ممثلي األطراف غري املدرجة يف املرفـق    
 األول، وعلى استكشاف واّتباع أكثر السبل فعالية إليصال مضمون حلقـات العمـل إىل             

  .املمثلني الذين يتعذر عليهم السفر حلضورها، وذلك رهناً بتوافر املوارد
وأقّرت اهليئة الفرعية بالدور اهلام الذي يؤديه فريق اخلرباء االستشاري يف حتـسني               -٨

عملية وإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من خالل              
م التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول مبا فيها األطـراف             تقدميه املشورة والدع  

وأبرزت اهليئة الفرعية أمهية األنشطة التدريبيـة       . اليت مل تستكمل بعد بالغاهتا الوطنية األولية      
وكررت اهليئة الفرعية   . اليت سينظمها فريق اخلرباء االستشاري واليت ال تزال تفتقر إىل متويل          

__________ 
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ورهناً بتوافر املوارد، نشاطني تدريبيني علـى        ها إىل الفريق أن ُينظم، قدر اإلمكان      أيضاً طلب 
  .)٤(٢٠١٢ و٢٠١١األقل يف كل منطقة يف الفترة ما بني عامي 

وكررت اهليئة الفرعية دعوهتا إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يراعي، لدى تنفيـذ               -٩
لألطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول          برنامج عمله، االحتياجات احلالية واملستقبلية      

  .)٥(واألحكام املنصوص عليها يف االتفاقية ويف مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة
ودعت اهليئة الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية وأطرافاً أخرى قادرة              -١٠

ن، بغية متكني فريـق اخلـرباء       على توفري املوارد املالية إىل القيام بذلك، يف أقرب وقت ممك          
وشجعت اهليئة الفرعية املنظمـات الثنائيـة       . االستشاري من التخطيط ألي أنشطة مستقبلية     

  .واملتعددة األطراف والدولية على دعم عمل الفريق
وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن مؤمتر األطراف سيستعرض يف دورته السابعة عـشرة               -١١

  .)٦(اري وفترة واليته واحلاجة إىل استمرارهوالية فريق اخلرباء االستش

        

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2010/27 ٣٢، الفقرة. 
)٥( FCCC/SBI/2010/27 ٣٣، الفقرة. 
  .٦، الفقرة ١٥-م أ/٥املقرر  )٦(


