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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   الفرعية للتنفيذاهليئة
  الدورة اخلامسة والثالثون

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ - نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 
  من جدول األعمال ) أ(٤البند 

  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقّدمة 
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف          

  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة مـن               
  ول لالتفاقيةاألطراف غري املدرجة يف املرفق األ

  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس    
فريـق  بالتقرير املرحلي املتعلق بعمـل      ) اهليئة الفرعية ( رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -١

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

فريق اخلرباء االستشاري عن حلقة العمل املعنيـة        ورحبت اهليئة الفرعية أيضاً بتقرير        -٢
 تطوير العمليات واستدامتها يف األجل الطويل وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليها             بتيسري

 والـيت   ،وطنية باستمرار، مبا يف ذلك قوائم جرد غازات الدفيئـة         المن أجل إعداد البالغات     
الفرعية إىل أمهية اهليئة وأشارت .  يف بون بأملانيا٢٠١١يونيه / حزيران٢١ و٢٠ت يومي عقد

بالتحـديات  املعنيـة   املسائل قيد املناقشة، ورحبت بالتوصيات الصادرة عن حلقة العمـل           
املشتركة وأفضل املمارسات واخليارات املتاحة لألطراف والعناصر الرئيسية الالزمة لتيـسري           

  . )٢(واستدامتها يف األجل الطويلالوطنية إعداد البالغات تطوير عمليات 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/10. 
)٢( FCCC/SBI/2011/10/Add.1. 
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 ٩ إىل   ٥عن امتناهنا حلكومة شيلي الستضافتها يف الفترة مـن           الفرعية   اهليئةوأعربت    -٣
اخلرباء  االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء االستشاري وحلقة عمل فريق          ،)٣(٢٠١١سبتمرب  /أيلول

م الوطنية جلرد غازات الدفيئة ملنطقة أمريكا الالتينيـة         االستشاري للتدريب العملي على القوائ    
 ووحدة الدعم الـتقين     والبحر الكارييب، اليت نظمت بالتعاون مع برنامج دعم البالغات الوطنية         

للهيئة احلكومية الدوليـة املعنيـة   التابعة لفرقة العمل املعنية بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة      
ـ  التوصيات  بالفرعية أيضاً بالتقرير املتعلق هبذه احللقة و      هليئة  اورحبت  . بتغري املناخ  ن املقدمـة م

املشاركني لتحسني حلقات العمل التدريبية اليت ستعقد يف املستقبل واملواد التدريبية اليت أعدها             
الفرعية فريق اخلرباء االستشاري على مراعـاة هـذه   اهليئة وشجعت . اخلرباء االستشاري فريق  

 تنظيم حلقات العمل التدريبية املتبقية لفريق اخلرباء االستشاري املتعلقة بـالقوائم            التوصيات يف 
  .عملية حتديث مواد الفريق التدريبية اخلاصة بغازات الدفيئةيف الوطنية جلرد غازات الدفيئة و

على االقتضاء،  حسب  ،  أو املنظمات ذات الصلة   /األطراف و  الفرعية   اهليئةوشجعت    -٤
ات املقدمـة يف حلقـات العمـل علـى النحـو الـوارد يف الـوثيقتني                  التوصـي  مراعاة

FCCC/SBI/2011/10/Add.1 و Add.2          عند تقدمي املساعدة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق 
  ).األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(األول لالتفاقية 

ألطراف على مراعاة التوصيات اليت وضعها فريـق        تشجيعها ل  الفرعية   اهليئةوكررت    -٥
لمبادئ التوجيهية  ل"اخلرباء االستشاري املتعلقة بالعناصر اليت يتعني مراعاهتا يف إطار تنقيح مقبل            

 الواردة يف   "إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           
  .الفرعية يف دورهتا الرابعة والثالثنياهليئة إىل قّدم املُ )٤(تقرير الفريق املرحلي

فريـق اخلـرباء    اليت سـينظمها     )٥( املقررة  الفرعية بأنشطة التدريب   اهليئةورحبت    -٦
االستشاري كجزء من برنامج عمله، وطلبت إىل الفريق أن يبذل كل ما يف وسـعه لعقـد                 

بقوائم جرد غازات الدفيئـة والتخفيـف       املقررة واملتعلقة   حلقات العمل التدريبية اإلقليمية     
  .فر املوارد الالزمةا رهناً بتو٢٠١٢يف عام معه  والتكيف  بتغري املناخومدى التأثر

يف امليزانية على تنفيـذ برنـامج       املترتبة   الفرعية علماً باآلثار املقدرة      اهليئةوأحاطت    -٧
  .نةاألماحسب ما أوردته  ،العمل الطموح لفريق اخلرباء االستشاري

 الفرعية شكرها إىل االحتاد األورويب واليابان ووحدة الدعم الـتقين           اهليئةووجهت    -٨
للهيئة احلكومية الدولية املعنيـة  الدفيئة التابعة   بقوائم اجلرد الوطنية لغازات     لفرقة العمل املعنية    

ـ        على  وبرنامج دعم البالغات الوطنية      بتغري املناخ  رباء مسامهتهم املالية يف عمـل فريـق اخل
وحثت . االستشاري كما شكرت األطراف اليت التزمت باملسامهة بدعم مايل يف عمل الفريق           

الالزمـة  اليـة   املوارد  توفري امل الفرعية األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية على         اهليئة  
__________ 

)٣( FCCC/SBI/2011/10/Add.2. 
)٤( FCCC/SBI/2011/5/Rev.1و FCCC/SBI/2011/5/Add.1. 
)٥( FCCC/SBI/2011/10 ١٦، الفقرة. 
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. ن يف أسرع وقت ممك    ٢٠١٢لتمكني فريق اخلرباء االستشاري من تنفيذ أنشطته املقررة لعام          
عمـل  الفرعية أيضاً املنظمات الثنائية واملتعددة األطراف والدولية على دعم          اهليئة  وشجعت  

  .فريق اخلرباء االستشاري

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

  .)٦( ذات الصلةواألحكام املنصوص عليها يف االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف

استعراض تنظر يف مسألة     الفرعية   بدأت اهليئة  ١٥-م أ /٥ من املقرر    ٦ووفقاً للفقرة     -١٠
تفرغ مـن    لكنها مل    هاحلاجة إىل استمرار  كذا  ومهامه  والية فريق اخلرباء االستشاري ومدة      

، وقررت أن توصي مبشروع مقرر يتعلق هبذا املوضوع لكـي يعتمـده              هذه املسألة  النظر يف 
الوثيقـة  انظـر   املقرر  لالطالع على نص مشروع     (مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة       

FCCC/SBI/2011/L.31/Add.1.(  

املطلوبة يف هذه االسـتنتاجات     باإلجراءات  األمانة  أن تضطلع   الفرعية  اهليئة  وطلبت    -١١
  . رهناً بتوافر املوارد املالية

        

__________ 

)٦( FCCC/SBI/2010/27 و٣٣، الفقرة ،FCCC/SBI/2011/7 ٣٦، الفقرة. 


