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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال املؤقتXالبند 

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

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
عقد االجتماع الثامن لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة             

ن، يف بـو  ) فريق اخلرباء االستشاري  (من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
ويلخص هذا التقرير نتـائج االجتمـاع       . ٢٠١٣فرباير  /شباط ٢٦ و ٢٥أملانيا، يومي    يف

يتعلق بتنفيذ والية فريق اخلرباء االستشاري ويتضمن برنامج عمـل فريـق اخلـرباء               فيما
  .٢٠١٣االستشاري يف عام 
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
 تشكيل فريق اخلرباء االستـشاري      ١٥-م أ /٥طراف مبوجب مقرره    أعاد مؤمتر األ    -١

فريـق  (املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             
، وذلك  ٢٠١٢ وتنتهي يف عام     ٢٠١٠لفترة ثالث سنوات تبدأ من عام       ) اخلرباء االستشاري 

لوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق         إعداد البالغات ا  وبغرض حتسني عملية    
  . األول لالتفاقية

، متديد واليـة فريـق اخلـرباء        ١٨-م أ /١٨وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢
وقرر مؤمتر األطراف أيضاً أن يضطلع      . االستشاري بسنة واحدة، مبا يشمل أعضاءه احلاليني      

. ١٥-م أ/٥ يف مرفـق القـرار   ةالواردلالختصاصات  فريق اخلرباء االستشاري بواليته وفقاً      
، يأخـذ   ٢٠١٣، برنامج عمل لعام     ٢٠١٣وطلب إليه أن يضع، يف اجتماعه األول يف عام          

بعني االعتبار االحتياجات الراهنة واملستقبلية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وأحكام            
  .)١(ر األطرافاالتفاقية، واملقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمت

، أن تيسر عمل فريق     ١٥-م أ /٥وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب مقرره          -٣
اخلرباء االستشاري بتنظيم اجتماعاته وحلقات عمله وجتميع تقارير اجتماعاته وحلقات عمله           

  .كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

  التقريرنطاق   -باء  
وقد صاغ  . االجتماع الثامن لفريق اخلرباء االستشاري    يتضمن هذا التقرير مداوالت       -٤

  .  واتفق على تنظيم عمله يف هذا العام٢٠١٣الفريق يف االجتماع برنامج عمله لعام 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم  
لماً بربنـامج   تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد النظر يف هذا التقرير، إىل اإلحاطة ع             -٥

 وإىل موافاة الفريق باملزيد مـن اإلرشـادات         ٢٠١٣عمل فريق اخلرباء االستشاري يف عام       
  . املتعلقة بتنفيذ واليته، حسب االقتضاء

يف وسـعها   وإضافة إىل ذلك، قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تدعو األطراف اليت               -٦
اخلرباء االستشاري من تنفيذ األنشطة املقررة      لتمكني فريق   إىل القيام بذلك    توفري موارد مالية    

__________ 

 . ٣ إىل ١، الفقرات من ١٨-م أ/١٨املقرر  )١(
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وفقاً لربنامج عمله وأن تدعو برامج الدعم متعددة األطراف والثنائية إىل التعاون مع الفريـق               
توفري املساعدة التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف سياق إعـداد بالغاهتـا                يف

  . الوطنية وتقاريرها احملدثة لفترة السنتني

  مداوالت االجتماع الثامن لفريق اخلرباء االستشاري  -ثانياً  
 ٢٦ و ٢٥قد االجتماع الثامن لفريق اخلرباء االستشاري يف بون بأملانيـا يـومي             ُع  -٧

يأخـذ   ٢٠١٣ وضع برنامج عمل لعام      كان من أهداف االجتماع   و. ٢٠١٣فرباير  /شباط
ف غري املدرجة يف املرفق األول، وأحكام       بعني االعتبار االحتياجات الراهنة واملستقبلية لألطرا     

  . االتفاقية، واملقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف
التحـق هبـم    و. )٢( عضواً من أعضاء فريق اخلرباء االستشاري      ١٨وحضر االجتماع     -٨

  . ويبكس للتداول بالفيديونظام ن ُبعد باستعمال  شارك يف االجتماع ع)٣(عضو يف منظمة دولية
 كاماتـشو   روليتاوافتتحت رئيسية فريق اخلرباء االستشاري املنتهية واليتها السيدة           -٩
  .  واستهلت كلمتها مرحبة باألعضاء٢٠١٣فرباير /شباط ٢٥االجتماع يف ) أنتيغوا وبربودا(

  انتخاب الرئيس واملقرر  -ألف  
 مـن النظـام     ٦ادة  ذكّرت الرئيسة املنتهية واليتها فريق اخلرباء االستشاري بأن امل          -١٠

الداخلي لفريق اخلرباء االستشاري تنص على أن يتوىل ممثلون من اجملموعات اإلقليمية الثالث             
ويضطلع . لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول منصيب الرئيس واملقرر على أساس التناوب           

  . ذاك مقرر جديدن حينعّيوُي. وخيلفه املقرر يف تويل الرئاسة. الرئيس مبنصبه ملدة سنة واحدة
وعمالً هبذه املادة، انتخب أعضاء فريق اخلرباء االستشاري من منطقة أفريقيا السيد              -١١

وانتخب السيد كيانغ ليو    . رئيساً جديداً لفريق اخلرباء االستشاري    ) اجلزائر(كمال اجلموعي   
  . ، الذي ميثل دول منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، مقرراً)الصني(

س فريق اخلرباء االستشاري املنتخب حديثاً، يف مالحظاته، بالعمل الذي واعترف رئي  -١٢
أجنزته سلفه وأعرب عن تقديره لعمل فريق اخلرباء االستشاري يف االضطالع بواليته املتمثلة             

وقـال إنـه    . يف مساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على إعداد بالغاهتا الوطنية           

__________ 

األعضاء من االحتاد األورويب، وإثيوبيا، وأنتيغوا وبربودا، وأوروغواي، والربازيل، وبريو، وتايلند، واجلزائـر،              ) ٢(
وحـضر  . والصني، وغابون، وكندا، وكينيا، واملكسيك، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكيـة، واليابـان          

 ). برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة(ريان ميثالن منتظمتني دوليتني االجتماع أيضاً خب
الفريق العامل املعين بقوائم اجلرد الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة التابع للفريق احلكومي الـدويل املعـين                 )٣(

 .املناخ بتغري
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ستأخذ بعني االعتبار أحكام االتفاقية واملقـررات ذات الـصلة الـيت           يتطلع إىل تنفيذ والية     
  .اعتمدها مؤمتر األطراف

  تنظيم عمل االجتماع  -باء  
  :عرض الرئيس تنظيم العمل أثناء االجتماع، وقد تضمن ما يلي  -١٣

عرض موجز مقدم من ممثلي برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمـم              )أ(  
بشأن عملهما يف جمال دعم إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثـة لفتـرة             املتحدة للبيئة   

  السنتني؛
  ؛٢٠١٣وضع برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري لعام   )ب(  
  ؛٢٠١٣تنظيم عمل فريق اخلرباء االستشاري يف عام   )ج(  
  ؛على املدى الطويلالرأي املتعلق بالتمويل   )د(  
علق بعمل فريق اخلرباء االستشاري، الذي سـتنظر فيـه     التقرير املرحلي املت    )ه(  

  .اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني
وإضافة إىل ذلك، حّدث فريـق اخلـرباء االستـشاري املرفـق الثـاين للوثيقـة                  -١٤

FCCC/SBI/2010/INF.2           الذي يتضمن جدوالً يعرض جماالت ختصص أعضاء فريق اخلـرباء ،
القوائم الوطنية جلرد انبعاثات غازات الدفيئـة، وتقيـيم         (من أفرقة مواضيعية    االستشاري ض 

ويستخدم التصنيف ضمن األفرقة لتنظيم وإجنـاز       ). التكيف والقابلية للتأثر، وتقييم التخفيف    
وتـرد يف املرفـق األول      . العمل املواضيعي لفريق اخلرباء االستشاري يف إطار برنامج عمله        

  . ٢٠١٣فرقة املواضيعية يف عام التركيبة املنقحة لأل

عرض موجز مقدم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحـدة              -جيم  
 احملّدثـة للبيئة بشأن عملهما املتعلق بدعم إعداد البالغات الوطنية والتقـارير           

  لفترة السنتني

  برنامج دعم البالغات الوطنية  -١  
حدة اإلمنائي عرضاً بشأن تقييم برنامج دعـم البالغـات          قدم ممثل برنامج األمم املت      -١٥

وركز العرض على مواطن القوة والضعف يف برنامج        . الوطنية، الذي ميوله مرفق البيئة العاملية     
بـشأن  توصيات  ودعم البالغات الوطنية، مبا يشمل الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة،          

نامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عرضه إىل أن تقييم         وأشار ممثل بر  . مستقبالً  مماثل وضع برنامج 
  .برنامج دعم البالغات الوطنية ركز على أمهية الربنامج وفعاليته وجدواه ومالءمته
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وأجري التقييم بإرسال استبيان استقصائي إىل منسق مشاريع البالغـات الوطنيـة              -١٦
 البيئة العاملية وأمانـة االتفاقيـة       وبإجراء حماورات هاتفية مع ممثلني للوكاالت املنفذة ومرفق       

وخلص التقييم إىل أن برنامج دعم البالغات الوطنية أثبـت          . واجلهات املاحنة وبلدان خمتارة   
فعاليته يف توفري منتجات وخدمات على حنوٍ مالئم واستجاب إىل احتياجات البلـدان الـيت               

  . طلبت املساعدة يف إعداد بالغاهتا الوطنية
ل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن تصميم برنامج دعـم البالغـات            وإذ الحظ ممث    -١٧

 برنامج الدعم الالحق أهـدافا ونتـائج        يتضمنالوطنية مفرط يف الطموح، فقد أوصى بأن        
  . واقعية، مبا يشمل امليزانية وتوافر املوارد التقنية

الستقـصاء  وعالوة على ذلك، تضمنت التوصيات املقدمة من اجلهات اجمليبة على ا            -١٨
. السياقات الوطنية تناسب   لوضع أنشطة معززة لبناء القدرات       ومالءمةً بلورة هنج أكثر فعاليةً   

وينبغي أن يكفل تنفيذ برنامج الدعم العاملي املقبل إعداد بالغات وطنية سليمة من الناحيـة               
 بيئـة    صناع السياسات وهتيئـة    توجيهالتقنية ومرتبطة بالسياسات الوطنية، مبا يساعد على        
  .مالئمة لدمج قضايا تغري املناخ على الصعيد الوطين

. أحد املكونات الرئيسية لتنفيذ برنامج دعم البالغات الوطنية       التوعية   تواعترب  - ١٩
وسيلة جمدية ومنخفضة التكلفة إلشراك عدد كبري من إلكترونياً وتبني أن األدوات املتاحة 

  . البلدان

 لفترة الـسنتني املقدمـة      احملّدثةالبالغات الوطنية والتقارير    برنامج الدعم العاملي إلعداد         
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من
إىل فريق اخلرباء االستـشاري عـن       معلومات  برنامج األمم املتحدة للبيئة     ممثل  قدم    -٢٠

سنتني املقدمـة  لفترة الاحملّدثة برنامج الدعم العاملي املقترح إلعداد البالغات الوطنية والتقارير     
مـشروع مخاسـي    عبارة عـن    وهذا الربنامج   . من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      

السنوات سيتشارك يف إدارته برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومن             
  .٢٠١٣سبتمرب /حبلول أيلولأن يبدأ املقرر 
الية والتجارب السابقة فيما يتعلـق بتنفيـذ        وُسلط الضوء يف هذا العرض على الفع        -٢١

برامج الدعم، مثل برنامج دعم البالغات الوطنية، والتقييم الذايت للقدرات الوطنية املتعلقـة             
والحظ املمثل أن هذه الـربامج مهمـة        . بإدارة البيئة العاملية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف      
ت كما أهنا مهمة لتعبئة العمـل املنـاخي         لتوليد بيانات ومعلومات شاملة ومفيدة للسياسا     

  .والتمويل الالزم
ويف ضوء ما تقدم، يتوخى برنامج الدعم العاملي باألساس حتسني نوعية البالغـات               -٢٢

 لفترة السنتني ومساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول علـى            احملّدثةالوطنية والتقارير   
د ومعاجلة بعض مواطن القصور الرئيسية اليت وقف عليها إعداد هذه التقارير وتقدميها يف املوع
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وطنيـة  عدم توفر أطر مؤسسية     وتشمل مواطن القصور هذه     . برنامج دعم البالغات الوطنية   
غازات الدفيئة، وحمدودية الوصول إىل البيانات، وضعف عمليات        منسقة إلعداد قوائم جرد     

  .مشاورة اجلهات املعنية
قنية املقترح توفريها عن طريق فريق اخلرباء االستـشاري إىل          وستستند املساعدة الت    -٢٣

وعرض . أو أولوياهتا يف تلبية متطلبات اإلبالغ مبوجب االتفاقية       /احتياجات فرادى البلدان و   
ممثل برنامج األمم املتحدة للبيئة أنشطة حمددة يف إطار الربنامج، تشمل حماور تركيز املساعدة              

  :التقنية على النحو التايل
  :عن طريقلفترة السنتني احملّدثة تيسري إعداد البالغات الوطنية والتقارير   )أ(  
 مساعدة البلدان يف بناء أفرقة وطنية أقوى؛ '١'

  تعزيز األطر املؤسسية الوطنية؛ '٢'
  تقدمي الدعم التقين إىل األفرقة الوطنية؛  )ب(  
  إعداد مواد وأدوات توجيهية تقنية ومفيدة للسياسات؛  )ج(  
  .والتوعية إدارة املعرفة، واملمارسات الفضلى، واالتصال، تدعيم  )د(  

وتقوم استراتيجية التنفيذ اليت وضعها فريق اخلرباء االستشاري على اإلطار املستخدم             -٢٤
شمل التعاون والتشاور على مستوى الوكـاالت بـني         تلربنامج دعم البالغات الوطنية وس    

  .م املتحدة للبيئةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األم

  ٢٠١٣برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري يف عام   -دال  
، ٢٠١٣إسهاماً يف مناقشة فريق اخلرباء االستشاري املتعلقة بوضع برنامج عمله لعام            -٢٥

                    قدمت األمانة حملة عامة عن تنفيـذ واليـة فريـق اخلـرباء االستـشاري علـى مـدى                   
وعـالوةً  . ، وسلطت الضوء على إجنازاته الرئيسية أثناء تلك الفتـرة         ٢٠١٢-٢٠١٠الفترة  
ذلك، حددت األمانة بعض األنشطة اليت ميكن أن ينفذها فريق اخلرباء االستـشاري يف               على

  .٢٠١٣إطار برنامج عمله يف عام 
، وإذ يقر بأمهية وضرورة     ١٨-م أ /١٨وإذ يسترشد فريق اخلرباء االستشاري باملقرر         -٢٦

 على أن تركز املساعدة التقنيـة املقدمـة إىل          وافقبرنامج عمل برغمايت وواقعي، فقد      وضع  
فتـرة  عـن   ذه األطراف   التقارير احملّدثة هل  على إعداد   األول  األطراف غري املدرجة يف املرفق      

بناءةً وجنـح يف وضـع      وافية و فريق اخلرباء االستشاري مناقشة     أجرى  وبناء عليه،   . السنتني
  .ويرد برنامج العمل املتفق عليه يف اجلدول أدناه. ٢٠١٣لعام برنامج عمله 
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  ٢٠١٣برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري يف عام     
   للتنفيذاإلطار الزمين  النشاط

تنظيم استقصاء مصغر لتقييم احتياجات األطراف يف         -١
 لفترة السنتني واملشاركة يف حلقة      احملّدثةإعداد التقارير   

  ن هذه التقارير عمل تدريبية بشأ

 ٢٠١٣مايو /أيار

التقـارير  للتدريب على إعـداد      أدوات   استحداث  -٢
  لفترة السنتنياحملّدثة 

  )اإلعداد (٢٠١٣مايو /أيار
  )اإلكمال (٢٠١٣يونيه /حزيران

تنقيح اجلداول املتعلقة باملواضيع الـشاملة لعـدة          -٣
 FCCC/SBI/2007/3 يف الوثيقة  الواردةقطاعات

 ٢٠١٣ يونيه/حزيران

 للتدريب على إعداد التقـارير    تنظيم حلقات عمل      -٤
لفترة السنتني، مبا يف ذلك حلقة عمل للخرباء احملّدثة 

 وحلقة عمل تدريبية

  ٢٠١٣مايو /أيار
أكتـوبر/ تشرين األول  -سبتمرب  /أيلول

٢٠١٣ 

تدعيم املواد التدريبية املتعلقة بالتخفيف واخلاصـة         -٥
 )أ(بالقطاعات غري الطاقية

  ٢٠١٣يونيه /زيرانح

  :متابعة أنشطة أخرى  -٦

ترمجة املوجود من املواد التدريبية احملدثة لفريق         )أ(
اخلرباء االستشاري إىل اللغات الرمسية األخرى      

 )ب(لألمم املتحدة

  ٢٠١٣يونيه /حزيران

  ٢٠١٣ديسمرب /تشرين األول )ج(وضع برامج للتعلم اإللكتروين  )ب(
 احلكومية الدولية والربامج املتعـددة       مع املنظمات  التعاون 

 األطراف وغريها من هيئات اخلرباء املنشأة مبوجب االتفاقية 
 نشاط جارٍ

  :عقد اجتماعني لفريق اخلرباء االستشاري  -٨

 ٢٠١٣مايو / أيار٥ و٤ االجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري  )أ(

مباشرة قبل حلقة العمل التدريبية املقرر االجتماع العاشر لفريق اخلرباء االستشاري  )ب(
 تـشرين-سـبتمرب   /عقدها يف أيلـول   

  أو بعدها٢٠١٣أكتوبر /األول

على هامش الدورة الثامنة والثالثني لكل  تنظيم حدثني جانبيني لفريق اخلرباء االستشاري   -٩
  من اهليئتني الفرعيتني

على هامش الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر
األطراف والدورة التاسعة ملؤمتر األطـراف
العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف

 بروتوكول كيوتو

  .٥٨، الفقرة FCCC/SBI/2012/28 الوثيقة  )أ(
  .٢١، الفقرة FCCC/SBI/2012/33الوثيقة   )ب(
  .٢٢، الفقرة FCCC/SBI/2012/33 الوثيقة  )ج(
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  .تنفيذ بعض األنشطة الرئيسية أدناه تفاصيل ٣٨ إىل ٢٨وتعرض يف الفقرات من   -٢٧

لفترة السنتني  احملّدثة  إجراء استقصاء مصغر لتقييم احتياجات األطراف يف إعداد التقارير            -١  
  واملشاركة يف حلقة عمل تدريبية بشأن هذه التقارير

سيجري فريق اخلرباء االستشاري استقصاءاً مقتضباً لتحـسني فهـم احتياجـات              -٢٨
               مـن  ) أ(٤١ املرفـق األول ومتطلباهتـا، اسـتجابة إىل الفقـرة            األطراف غري املدرجة يف   

ومن املتوقع أن تنتج عن هذا االستقصاء إرشادات مفيدة لفريق اخلـرباء            . ١٧-م أ /٢ املقرر
االستشاري لضمان أن تستهدف األنشطة املقررة وتليب احتياجات األطراف غري املدرجـة            

  .املرفق األول ومتطلباهتا يف

احملّدثـة  وضع مواد تدريبية بشأن إعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول تقاريرها               -٢  
  لفترة السنتني

يف إطار املساعدة التقنية املقدمة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل          - ٢٩
وضع مواد تدريبية لفترة السنتني، اتفق فريق اخلرباء االستشاري على     احملّدثة  إعداد تقاريرها   

وأقـر  . ١٧- م أ /٢تتناول نطاق هذه التقارير، على النحو املبني يف املرفق الثالث للمقرر            
 من املواد التدريبية املتعلقة بإعداد التقارير الوطنية        اً كبري فريق اخلرباء االستشاري بأن جزءاً    

تلك املتعلقة بقوائم اجلرد    لفترة السنتني، سيما    احملّدثة  مفيد بصفة مباشرة يف إعداد التقارير       
، وغري ذلك من املواضـيع الـشاملة لعـدة          التخفيفالوطنية لغازات الدفيئة، وتقييمات     

 فريق اخلرباء االستشاري على وضع مواد تدريبيـة تكميليـة           وافقوبناًء عليه،   . قطاعات
  :تتناول ما يلي

لفترة السنتني  ّدثة  احملالترتيبات املؤسسية إلعداد البالغات الوطنية والتقارير         )أ(  
  على أساس مستمر؛

  املنهجيات واالفتراضات؛مبا يف ذلك إجراءات التخفيف وتأثرياهتا،   )ب(  
القيود والثغرات وما يتصل بذلك من احتياجات مالية وتقنية واحتياجـات             )ج(  

من القدرات، مبا يشمل وصف الدعم الالزم واملتلقى وتقدمي معلومات عن مستوى الـدعم              
  .لفترة السنتني وتقدميهااحملّدثة ى لتيسري إعداد التقارير املتلق
 لفريق اخلـرباء    األفرقة العاملة الثالثة التابعة   وستتوىل إعداد املواد التدريبية التكميلية        -٣٠

  .)٤(االستشاري

__________ 

لفترة السنتني األفرقـة العاملـة      احملّدثة   إعداد التقارير    ستضطلع بالعمل املتعلق بوضع املواد التدريبية بشأن       )٤(
 .الثالثة املعروضة يف املرفق الثاين
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  FCCC/SBI/2007/3تنقيح اجلداول املتعلقة باملواضيع الشاملة لعدة قطاعات يف الوثيقة   -٣  
 )٥( جمموعة جداول متثل صيغة منوذجية     ٢٠٠٧ريق اخلرباء االستشاري يف عام      وضع ف   -٣١

املبادئ التوجيهية إلعـداد البالغـات      "بشأن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات باالستناد إىل        
املشار إليها أدناه باملبادئ " (الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

لالتفاقية بشأن إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق            التوجيهية  
وتوخت الصيغة النموذجية تيسري عملية إبالغ املعلومات املتعلقة بالبحوث واملراقبة . )٦()األول

 املنهجية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتعليم والتدريب والتوعية، واإلعالم والتواصل        
  .الشبكي، يف إطار البالغات الوطنية

حبيث يضع يف االعتبار     فريق اخلرباء االستشاري على تنقيح الصيغة النموذجية         وافق  -٣٢
 متطلبات اإلبالغ مبوجب االتفاقية بالنـسبة        جمال  يف ٢٠٠٧تطورات منذ عام    ما حدث من    

علومـات املتعلقـة    ويتناول ذلك باألسـاس امل    . إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      
بالتكنولوجيا والتمويل وعناصر مهمة أخرى ميكن أن تكون مفيدة يف إعداد األطراف غـري              

  .لفترة السنتنياحملّدثة املدرجة يف املرفق األول بالغاهتا الوطنية وتقاريرها 

  ٢٠١٣تنظيم حلقات عمل تدريبية يف عام   -٤  
حلقـة  :  مها ٢٠١٣يت عمل يف عام      فريق اخلرباء االستشاري على تنظيم حلق      وافق  -٢٣

  .عمل للخرباء وحلقة عمل تدريبية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول
، مباشرة بعـد    ٢٠١٣مايو  / أيار ٧ و ٦ومن املقرر أن تعقد حلقة عمل اخلرباء يومي           -٣٤

وينوي فريق اخلرباء االستـشاري دعـوة       . االجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري يف بون      
رباء وطنيني من األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول               خ

لالتفاقية، وخرباء من املنظمات احلكومية الدولية والربامج متعددة األطراف، وخرباء آخـرين            
للمشاركة يف استعراض للنظراء واللتماس مسامهات إضافية من أجل املضي يف تدعيم مشاريع             

  . أعاله٢٩لفترة السنتني املشار إليها يف الفقرة احملّدثة  التدريبية املتعلقة بإعداد التقارير املواد
وستتوخى حلقة العمل التدريبية اليت ُيشارك فيها خرباء وطنيون من األطراف غـري               -٣٥

 قدرات  لفترة السنتني تدعيم  احملّدثة  املُدرجة يف املرفق األول واليت تتناول مجيع عناصر التقارير          
ويسعى فريق اخلرباء االستـشاري     . لفترة السنتني احملّدثة  هذه األطراف على إعداد تقاريرها      

احملّدثة أيضاً إىل اغتنام هذه الفرصة الستقاء االنطباعات بشأن املواد التدريبية املتعلقة بالتقارير             
  .تصميم حلقات العمل التدريبية املقبلة وحمتواهابشأن لفترة السنتني و

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2007/3. 
 .٨-م أ/١٧املقرر  )٦(
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  تدعيم املواد التدريبية املتعلقة بالتخفيف يف القطاعات غري الطاقية  -٥  
، بتحديث مواده التدريبية    ٢٠١٢-٢٠١٠قام فريق اخلرباء االستشاري، أثناء الفترة         -٣٦

املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة، وتقييم التكيف والقابلية للتأثر، وتقييم التخفيف، يف إطار             
وُصمِّمت .  تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          واليته املتمثلة يف  

املواد التدريبية لتيسري إعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بالغاهتا الوطنيـة وفقـاً               
للمبادئ التوجيهية لالتفاقية بشأن إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة            

  .رفق األوليف امل
وأوصى فريق اخلرباء االستشاري، يف تقريره املرحلي املقـدم إىل اهليئـة الفرعيـة                -٣٧

 عن طريقللمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا السابعة والثالثني، بتحسني املواد التدريبية        
ـ               . )٧(ةتضمينها املزيد من املعلومات عن القطاعات غري الطاقية واملزيد مـن األمثلـة القطري

هذا الصدد، قرر فريق اخلرباء االستشاري أن ُينقِّح، مبساعدة األمانة، املـواد التدريبيـة               ويف
  .املُحدَّثة املتعلقة بتقييم التخفيف عن طريق تعزيز املعلومات املقدمة بشأن القطاعات غري الطاقية

  األنشطة املهمة األخرى  -٦  
 املقـدَّم إىل اهليئـة الفرعيـة        )٨( املرحلي َعَرض فريق اخلرباء االستشاري يف تقريره       -٣٨

 مبساعدة األمانة،   ٢٠١٣يف دورهتا السابعة والثالثني عدداً من األنشطة اجلارية يف عام            للتنفيذ
وطلب فريق اخلرباء االستـشاري إىل      . ٢٠١٢-٢٠١٠يف إطار برنامج عمله للفترة      وذلك  

  : التالينياألمانة موافاته مبعلومات ُمحدَّثة منتظمة عن النشاطني
املُضي يف تطوير وتنفيذ برنامج التعلُّم اإللكتروين املتعلق بإعداد األطـراف             )أ(  

غري املُدرجة يف املرفق األول بالغاهتا الوطنية باالستناد إىل املواد التدريبية املُحدَّثـة لفريـق               
  االستشاري؛ اخلرباء

االستـشاري املتاحـة حاليـاً      ترمجة املواد التدريبية املُحدَّثة لفريق اخلرباء         )ب(  
  .باإلنكليزية فقط إىل اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة ولغات أخرى

والربامج متعددة األطراف وأفرقة    الدولية  التعاون مع املنظمات غري احلكومية        -هاء  
  أخرى خرباء
كومية ناقش فريق اخلرباء االستشاري ُسبل تعزيز التعاون والتنسيق مع املنظمات احل            -٣٩

  .الدولية والربامج متعددة األطراف وأفرقة اخلرباء األخرى

__________ 

 .٥٨، الفقرة FCCC/SBI/2012/28الوثيقة  )٧(
 .FCCC/SBI/2012/28الوثيقة  )٨(
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ووصف ممثال برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة هنجهما يف              -٤٠
مساعدة األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول وطلبا إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يبحث،              

ويف هذا الصدد، وافق فريق اخلـرباء       . جه التآزر وجماالت التعاون   يف تنفيذ برنامج عمله، أو    
االستشاري على العمل مع هاتني املنظمتني أثناء تنفيذ برنامج عمله حتّسباً للعمـل املُقبـل،               

تدريبية وتدريب املدربني وصياغة املنشورات وتنفيذ أنـشطة        عمل  يشمل تنظيم حلقات     مبا
لفترة السنتني لألطراف غـري املُدرجـة يف        احملّدثة  لتقارير  أخرى متصلة بالبالغات الوطنية وا    

  .املرفق األول، وذلك تفادياً لتكرار العمل الذي تضطلع به هذه األفرقة

  تاريخ ومكان انعقاد االجتماع املُقبل لفريق اخلرباء االستشاري  -واو  
 يف  ٢٠١٣يو  ما/ أيار ٥ و ٤سُيعقد االجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري يومي          -٤١

بون، وذلك مباشرة بعد الدورة الثانية للفريق العامل املُخصص املعين مبنهاج ديربان للعمـل              
  .املُعزَّز

  مسائل أخرى  -ثالثاً  

  الطويل  على األمدرأي بشأن التمويل  -ألف  
، يف دورته الثامنة عشرة، األطـراف واهليئـات املواضـيعية           )٩(دعا مؤمتر األطراف    -٤٢

، ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢١اء التابعة لالتفاقية إىل أن ُتقدم إىل األمانة، حبلـول           وهيئات اخلرب 
، آخذة يف اعتبارها التقرير املتعلق حبلقـات عمـل          على األمد الطويل  آراءها بشأن التمويل    

، كي ُتعّد األمانة وثيقة معلومات لينظر       )١٠(على األمد الطويل  برنامج العمل املتعلق بالتمويل     
  .ملتشاركون لربنامج العملفيها الرؤساء ا

على األمـد   بأمهية التمويل   مع التسليم    فريق اخلرباء االستشاري،     وافقوبناًء عليه،     -٤٣
  :طويل بالنسبة إىل عمله، على تقدمي آرائه بشأن املسائل التاليةال

املضي يف تطوير ومتويل املشاريع اليت حدَّدهتا األطراف غـري املُدرجـة يف               )أ(  
   يف بالغاهتا الوطنية؛املرفق األول

طويل ألنشطة بناء القدرات على الصعيد الوطين       على األمد ال  توفري التمويل     )ب(  
هبدف مساعدة برامج الدعم، مثل برنامج الدعم العاملي، على أن ُتكّمل عمل فريق اخلـرباء               

  االستشاري على الصعيد الوطين؛
__________ 

 .٥، الفقرة ١٨-م أ/٤املقرر  )٩(
 .FCCC/CPI/2012/3الوثيقة  )١٠(
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ستشاري بغية توفري دعم  وضع خطط تنظيمية طويلة األجل لفريق اخلرباء اال         )ج(  
كاٍف وفعال لتلبية االحتياجات املستمرة لألطراف غري املُدرجة يف املرفق األول يف جمال بناء              

  .القدرات نتيجة لتعزيز اإلبالغ يف إطار االتفاقية

  وضع االستراتيجية التنظيمية  -باء  
غـري املُدرجـة يف   بغية االستجابة على حنو جمٍد إىل االحتياجات املستمرة لألطراف        -٤٤

املرفق األول يف جمال بناء القدرات نتيجة لتعزيز اإلبالغ يف إطار االتفاقية، أوصى فريق اخلرباء    
طويلة عمل /االستشاري بأن تطلب اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل الفريق مستقبالً وضع خطة تنظيم  

راتيجية االتـصال   وينبغي أن تتضمن خطة التنظيم أيضاً اسـت       . تشمل أنشطة الفريق  األجل  
  . والتواصل لفريق اخلرباء االستشاري

  االتصال والتواصل  -جيم  
ناقش فريق اخلرباء االستشاري الُسبل املمكنة للمضي يف تعزيز تواصله مع األطراف              -٤٥

والوكاالت متعددة األطراف واحلكومية الدولية لضمان اطالع اجلهات املعنية، مبا فيها ُصناع            
  .ستوى الوطين، على مبادرات الفريق يف التوقيت املناسبالسياسات على امل

ويف هذا اإلطار، قرر فريق اخلرباء االستشاري تنظيم حدث جانيب أثنـاء الـدورة                -٤٦
الثامنة والثالثني لكلٍ من اهليئتني الفرعيتني وعلى هامش الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف             

بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، بغية       والدورة التاسعة ملؤمتر األطراف العامل      
وعالوة على ذلـك،    . تزويد األطراف مبعلومات عن تنفيذ برنامج عمله وتبادل اآلراء معها         

فريق اخلرباء االستشاري على املضي يف حبث استخدام خيارات أخرى، مثل الرسـائل             وافق  
لفتـرة  احملّدثـة    الوطنية والتقارير    اإلخبارية على اإلنترنت وإقامة شبكة إلكترونية للبالغات      

  .السنتني، باعتبارها أدوات للتواصل مع مجهور أوسع
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  املرفق األول

   ٢٠١٣لعام للفريق االستشاري املواضيعية األفرقة     
قوائم اجلرد الوطنية 

  لغازات الدفيئة 
تقييم التكيف 
  مسائل أخرى  تقييم التخفيف  والقابلية للتأثر

  السيد كيوتو تانايب
  

  السيد غراهم سيم
  

السيد هارولدو دي أولـيفريا     
  ماتشادو فيليو

  السيد أبياس موما هونغو
  

ــسيد تكــاهيكو  ال
  هرياشي

  السيد يان فرهاغن
  

ــشان   ــسيدة سانغتـ الـ
  ليمجرياكان

  السيد مييل بندكي
  

السيدة تانيا زامورا    
  راموس

ــا   ــسيدة أنوي ال
  كوماري هرياث

  و كاماتشروليتاالسيدة   يانغ ليوشالسيد 

السيدة آن نياتيتشي   
  مامبيا أو

. السيد جـورج أ   
  مانفول

  السيدة خوليا مرتينيز  السيد حممد أسد الزمان

  السيد رودريغ أبورو  السيدة آنا دانيال    
  السيدة مغدالينا بريفي  السيد إيالن ستريت    
  السيدة هيالري هوف  السيدة سالم كيدان أبييب    
  السيد كمال اجلموعي      
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  الثايناملرفق 

لفتـرة  احملّدثـة   لتقـارير   لاألفرقة العاملة املعنية بوضع املواد التدريبية           
  السنتني
  أعضاء فريق اخلرباء االستشاري   املوضوع

  )لفريق مشاركة لرئيسة(السيدة هيالري هوف    الترتيبات املؤسسية
 )لفريقمشارك لرئيس (السيد كمال اجلموعي    
  ياالسيدة آن نياتيتشي أومامب   
  السيدة خوليا مرتينيز   
  السيد رودريغ أبورو   
  السيد مييل بندكي   
  السيدكيوتو تانايب   
  السيدة أنويا كوماري هرياث   
  السيد أبياس موما هونغو   

مـشاركة  رئيـسة  (السيدة تانيا زامورا راموس      إجراءات التخفيف وتأثرياهتا
  )لفريقل

  )لفريق مشارك لرئيس(السيد إيالن ستريت    
  السيدة آن نياتيتشي أومامبيا   
  السيدة خوليا مرتينيز   
  السيد يان فرهاغن   
  السيدة آنا دانيال   
  السيدة مغدالينا بريفي   
  السيدة سالم كيدان أبييب   
  السيد هارولدو دي أوليفريا ماتشادو فيليو   
  السيد سانغتشان ليمجرياكان   
  يانغ ليوشالسيد    
  كاهيكو هرياشيالسيد ت   
  السيد حممد أسد الزمان   
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  أعضاء فريق اخلرباء االستشاري   املوضوع
القيود والثغرات ومـا يتـصل بـذلك مـن          
احتياجات مالية وتقنية واحتياجات من بنـاء       

يشمل وصف الـدعم الـالزم       القدرات، مبا 
  واملُتلقى

  )لفريقمشارك لرئيس (السيد يان فرهاغن  
  )لفريق مشارك لرئيس(السيد جورج أز مانفول 

  السيدة آنا دانيال
 من أجل   املُتلقى مبستوى الدعم    املتعلقةاملعلومات  

  لفترة السنتني وتقدميهااحملّدثة إعداد التقارير 
   كاماتشوروليتاالسيدة  

  السيد رودريغ أوبورو   
  السيدة هيالري هوف   
  أبيبـيالسيدة سالم كيدان    
  السيد إيالن ستريت   
  السيد كمال اجلموعي   
  السيد غراهم سيم   

        


