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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

درجـة  البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري امل       
  املرفق األول لالتفاقية يف

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

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

  اجلزء الثاين 

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
عقد االجتماع العاشر لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله املعين بالبالغـات             

فريـق اخلـرباء    ( الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة           
ونظر فريق اخلـرباء    . ٢٠١٣سبتمرب  /يلول أ ٢٠ و ١٩يف بون، بأملانيا، يومي     ) االستشاري

مـايو  /االستشاري يف التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله يف الفترة الفاصلة بـني أيـار              
وإضـافة  . ٢٠١٣، ويف تنظيم أنشطته للفترة املتبقية مـن عـام           ٢٠١٣سبتمرب  /وأيلول
__________ 

تائج االجتماع العاشر لفريق اخلـرباء      قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدَّد لتقدميها لكي تؤخذ يف االعتبار ن             *  
االستشاري املعاد تشكيله املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول                 

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠ و١٩لالتفاقية الذي عقد يف بون، بأملانيا، يومي 
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م اإلجنازات  ، وقيّ ٢٠١٣ذلك، وقف على األنشطة املنفذة يف إطار برنامج عمله لعام            إىل
ويوجز هذا التقرير نتائج مناقـشات      . الرئيسية والدروس املستفادة من تنفيذ برنامج عمله      

ويتضمن أيضاً توصيات ميكن أن تفيـد يف        . فريق اخلرباء االستشاري يف اجتماعه العاشر     
ـ     ة حتسني فعالية تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقي

فيما يتعلق بإعداد بالغاهتا الوطنيـة، ويف تلبيـة         ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (
علـى   االحتياجات احملددة الناشئة عن متطلبات اإلبالغ اجلديدة اليت تشترطها االتفاقيـة          

  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
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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  ١٢-٨  ...........................مداوالت االجتماع العاشر لفريق اخلرباء االستشاري  - ثانياً  
  ٦  ٢٨-١٣  ...............٢٠١٣مايو /تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري منذ أيار  - ثالثاً  

  ٦  ١٤-١٣  ...........................االجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري  - ألف     
تعزيز املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري بشأن تقييم التخفيـف يف           -  باء     

  ٧  ١٦-١٥  ..............................................القطاعات غري الطاقية
  ٨  ٢٢-١٧  ..... سنتنيحلقة العمل التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد التقارير احملدَّثة لفترة ال  - جيم     
  ١١  ٢٧-٢٣  ..............املواد التدريبية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني  - دال     
  ١٢  ٢٨   ..٢٠١٣ديسمرب /سبتمرب إىل كانون األول/تنظيم األعمال يف الفترة من أيلول  -  هاء     

التفاقية واملنظمـات   التعاون مع أفرقة اخلرباء وغريها من اهليئات املنشأة مبوجب ا           - رابعاً  
  ١٣  ٣٤-٢٩  ...........................................................احلكومية الدولية

  ١٣  ٣١-٢٩  .......أفرقة اخلرباء األخرى وغريها من اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية  - ألف     
  ١٤  ٣٢  .............................................أمانة مرفق البيئة العاملية  -  باء     
  ١٤  ٣٣  .......................................برنامج دعم البالغات الوطنية  - جيم     
  ١٤  ٣٤  ..............................بتغري املناخاهليئة احلكومية الدولية املعنية   - دال     

  ١٤  ٦٠-٣٥  ...............٢٠١٣عام ل تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري -التقييم   - خامساً  
  ١٤  ٣٧-٣٥  ..................................................معلومات أساسية  - ألف     
  ١٥  ٣٨  .........................تقدمي املشورة التقنية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ  -  باء     
  ١٥  ٤٦-٣٩   ...رجة يف املرفق األولتقدمي املشورة والدعم التقين إىل األطراف غري املد  - جيم     
  ١٧  ٤٨-٤٧  ......................................الدروس املستفادة واملالحظات  - دال     
  ١٨  ٤٩  .........................................................التحديات  -  هاء     
  ١٨  ٦٠-٥٠  .........................................................التوصيات  -  واو     

  رفقامل  
موجز واف للنواتج واحلصيلة احملققة أو املنجزة يف تنفيذ برنامج عمل فريق اخلـرباء االستـشاري                     

  ٢١  ..............................................................................٢٠١٣ لعام
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  قدمةم  -أوالً  

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

فريق اخلرباء (املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      
لك بغـرض    وذ ،)١(٢٠١٢ وتنتهي عام    ٢٠١٠لفترة ثالث سنوات تبدأ من عام       ) االستشاري

  .حتسني عملية وإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
، متديد واليـة فريـق اخلـرباء        ١٨-م أ /١٨وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢

وقرر مؤمتر األطراف أيضاً أن يضطلع      . االستشاري لسنة واحدة، مبا يشمل أعضاءه احلاليني      
. ١٥-م أ/٥ء االستشاري بواليته وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفـق القـرار        فريق اخلربا 

، يأخذ بعني   ٢٠١٣، برنامج عمل لعام     ٢٠١٣وطلب إليه أن يضع، يف اجتماعه األول عام         
االعتبار االحتياجات الراهنة واملستقبلية لألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول، وأحكـام             

  .)٢(الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطرافاالتفاقية، واملقررات ذات 
، 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           
  .)٣(كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

  نطاق املذكرة  -باء  
ملداوالت االجتماع العاشر لفريق اخلـرباء االستـشاري   اً  يتضمن هذا التقرير موجز     -٤

، مبا يف ذلك    ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٠ و ١٩املعاد تشكيله الذي عقد يف بون، بأملانيا، يومي         
، ونتائج عملية   ٢٠١٣سبتمرب  /مايو إىل أيلول  /التقدم احملرز يف تنفيذ أعماله يف الفترة من أيار        

  .٢٠١٣ وتنظيم أعماله ملا تبقى من عام ٢٠١٣يذ برنامج عمله لعام لتنف تقييم
ملـداوالت حلقـة العمـل      اً  وباإلضافة إىل هذا التقرير، مثة تقرير إضايف يتضمن موجز          -٥

اليت ُنظمت يف إطـار     ) التقارير احملدثة (التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني         
  .)٤(٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ إىل ١٦ريق اخلرباء االستشاري خالل الفترة من برنامج عمل ف

__________ 

 .١، الفقرة ١٥-م أ/٥املقرر  )١(
 .٣-١، الفقرات ١٨-م أ/١٨املقرر  )٢(
 ).أ(٧، الفقرة ١٥-م أ/٥املقرر  )٣(
)٤( FCCC/SBI/2013/18. 
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 أعاله التقريرين املرحليني املُعّدْين     ٥ و ٤وُيكمل التقريران املشار إليهما يف الفقرتني         -٦
  .)٥(لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني

  تخذها اهليئة الفرعية للتنفيذاإلجراءات اليت ميكن أن ت  -جيم  
قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد النظر يف هذا التقريـر، أن تنظـر يف الـدروس                   -٧

املستفادة والتوصيات الواردة فيه يف سياق نظرها يف فترة تكليف فريق اخلرباء االستـشاري              
أن هذه املـسألة    وواليته، ومدى احلاجة إىل استمرار عمله، هبدف التوصية مبشروع مقرر بش          

  .يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة

  مداوالت االجتماع العاشر لفريق اخلرباء االستشاري  -ثانياً  
عقد االجتماع العاشر لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله يف بـون، بأملانيـا،               -٨

حلقـة العمـل    وعقد االجتماع مباشرة يف أعقاب      . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٠ و ١٩ يومي
التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة اليت نظمت يف إطار برنامج عمل فريق اخلرباء               

  . يف املكان نفسه٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ و١٦االستشاري يومي 
استعراض التقدم احملرز يف ) أ: (وقد كان من بني األهداف الرئيسية لالجتماع ما يلي    -٩

وتنظيم ) ب( منذ اجتماعه التاسع؛     ٢٠١٣مل فريق اخلرباء االستشاري لعام      تنفيذ برنامج ع  
والوقوف على ) ج(؛ ٢٠١٣ديسمرب / وكانون األولسبتمرب/أنشطته للفترة الفاصلة بني أيلول  

  .لواليتهاً ، وفق٢٠١٣تنفيذ األنشطة املقررة يف إطار برنامج عمله لعام 
  .)٦( اخلرباء االستشاري عضواً من أعضاء فريق١٩وحضر االجتماع   -١٠
، رئيس فريق اخلرباء االستشاري، االجتماع      )اجلزائر(السيد كمال اجلموعي    وافتتح    -١١
  .، ورحب باألعضاء يف االجتماع يف مالحظاته االفتتاحية٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٩يف 
 وبني الرئيس اخلطوط العريضة لتنظيم أعمال اجتماع فريق اخلرباء االستشاري، واليت          -١٢

  :تشمل النظر يف ما يلي
مـايو  /تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة الفاصلة بني أيار           )أ(  
، والذي مشل تطوير مواد تدريبية على إعداد التقارير احملدثة، وتقيـيم            ٢٠١٣سبتمرب  /وأيلول

واد التدريبيـة لفريـق     حلقة العمل التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة، وتعزيز امل         
  اخلرباء االستشاري املتعلقة بتقييم التخفيف يف القطاعات غري الطاقية؛

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2013/7و FCCC/SBI/2013/INF.13. 
، سري النكـا  ،  اجلزائر،  تايلند،  بنغالديش،  بلجيكا،  الربازيل،  أوروغواي،  أنغوال،  حضر االجتماع ممثلو إثيوبيا    )٦(

 منظمات دوليـة    ة إىل ثالثة خرباء ميثلون    اليابان، االحتاد األورويب، إضاف   ،  هولندا،  كينيا،  كندا،  غابون،  الصني
فرقة العمل املعنية بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ،                (

 ).وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة



FCCC/SBI/2013/17 

GE.13-63979 6 

الوقوف على التقدم احملرز يف برنامج عمل فريـق اخلـرباء االستـشاري               )ب(  
، مبا يف ذلك التقارير املرحلية عن أعمال فريق اخلرباء االستشاري لتنظر فيهـا              ٢٠١٣ للفترة

  تنفيذ يف دورهتا التاسعة والثالثني؛اهليئة الفرعية لل
  .التعاون مع اهليئات املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية واملنظمات احلكومية الدولية  )ج(  

  ٢٠١٣مايو /تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري منذ أيار  -ثالثاً  

  االجتماع التاسع لفريق اخلرباء االستشاري  -ألف  
 لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله يف بـون، بأملانيـا،           عقد االجتماع التاسع    -١٣
وتناول االجتماع مسائل موضوعية ذات صلة بتنفيذ برنامج        . ٢٠١٣مايو  / أيار ٥ و ٤ يومي

  :، والذي مشل ما يلي٢٠١٣عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة 
يف الفترة  ،  ةإجراء دراسة استقصائية مصغرة باالستعانة بالوسائط اإللكتروني        )أ(  

املعنيـة   مراكز التنـسيق الوطنيـة   ، مشلت٢٠١٣أبريل / نيسان٣٠مارس إىل   / آذار ١٩من  
وأجريت الدراسة االستقصائية للحصول    . باالتفاقية يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       

تقييم و للتقارير احملدثة،  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      على حملة عامة عن حالة إعداد     
االحتياجات واملتطلبات من املساعدة التقنية من أجل إعداد األطراف لتقاريرهـا احملدثـة،             

ونظـر  . إعداد التقارير احملدثة   تدريبية عن  والتماس اآلراء بشأن حمتوى وتصميم حلقة عمل      
فريق اخلرباء االستشاري يف جتميع وتوليف النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة االستقـصائية             

  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛اً  طرف٥٤واردة من اً صغرة واليت تضمنت ردودامل
تعزيز املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري املتعلقة بتقييم التخفيـف يف             )ب(  

القطاعات غري الطاقية، واليت تشمل الزراعة واستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي            
  فايات؛واحلراجة والن

 معنية بتطوير مواد تدريبية بشأن إعداد التقارير        )٧(تنظيم حلقة عمل للخرباء     )ج(  
  ؛٢٠١٣مايو / أيار٨ إىل ٦احملدثة، وقد نظمت يف بون، بأملانيا، يف الفترة من 

استعراض مشروع املواد التدريبية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة، والـذي            )د(  
  : يشمل اجملاالت التالية

  مستمر؛ الترتيبات املؤسسية إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثة على أساس ' ١'
  الصلة؛ إجراءات التخفيف وآثارها، مبا يف ذلك املنهجيات واالفتراضات ذات ' ٢'

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/INF.13 الوثيقة لالطالع على التقرير املتعلق حبلقة العمل، انظر )٧(
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القيود والثغرات وما يتصل بذلك من احتياجات مالية وتقنية واحتياجـات            '٣'
ستلم وتقدمي معلومات عـن     من القدرات، مبا يشمل بيان الدعم الالزم واملُ       

  مستوى الدعم املستلم لتيسري إعداد التقارير احملّدثة وتقدميها؛
وضع تصميم وحمتوى حلقة العمل التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد التقـارير             ) ه(  

  ؛)٨(٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨ إىل ١٦احملدثة اليت نظمت يف بون، بأملانيا، يف الفترة من 
  .اط مواز على هامش الدورة الثامنة والثالثني للهيئتني الفرعيتنيتنظيم نش  )و(  

 ١٥ويرد مزيد من التفاصيل عن تنفيذ األنشطة املذكورة أعاله يف الفقـرات مـن                 -١٤
  . أدناه٢٨ إىل

تعزيز املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري بـشأن تقيـيم التخفيـف يف               -باء  
  القطاعات غري الطاقية

فريق اخلرباء االستشاري، يف تقريره املرحلي عن الدورة السابعة والـثالثني           أوصى    -١٥
 عـن  )١٠( بتحسني ما يوجد من مواد تدريبية متعلقة بتقييم التخفيف        ،)٩(للهيئة الفرعية للتنفيذ  

. طريق إدراج املزيد من املعلومات عن القطاعات غري الطاقية وأمثلة إضافية ذات صلة بالبلد             
 تلك التوصية، طلب من األمانة مساعدة فريق اخلرباء االستشاري يف تعزيـز             ويف إطار متابعة  

وبناء على ذلك، عززت األمانة املواد التدريبية املتعلقة بتقييم التخفيـف        . تلك املواد التدريبية  
  :منها ما يلياً من خالل تضمينها أمور

  :ات غري الطاقيةمعلومات إضافية، مبا يف ذلك أمثلة قطرية خاصة، بشأن القطاع  )أ(  
  املفاهيم واهليكل واخلطوات؛: تقييم التخفيف: الوحدة جيم '١'
  خيارات التخفيف وقضاياه واحلواجز اليت تعترضه حسب القطاع؛: الوحدة دال ' ٢'
  األساليب واألدوات؛ : حتليل التخفيف: الوحدة هاء '٣'
أداة صحيفة بيانات جدولية إلثبات مفهوم تقييم التخفيف، مبا يف ذلـك              )ب(  

اليب بناء منحىن التكلفة وإجراء عمليات الفحص فيما يتعلق بقطاعات الزراعة، واستخدام   أس
  األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، والنفايات؛

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/18لالطالع على التقرير املتعلق حبلقة العمل، انظر الوثيقة  )٨(
)٩( FCCC/SBI/2012/28 ٥٨، الفقرة. 
    : ما يوجد من مواد تدريبية متعلقة بعملية تقييم التخفيف متاح يف املوقع التايل )١٠(

<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_ 
documents/items/349.php>. 
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جمموعة وثائق تتضمن توجيهات بشأن اسـتخدام أداة صـحيفة البيانـات              )ج(  
ت بشأن االفتراضـات الـيت   اجلدولية، وال سيما شرح سياق ونطاق هذه األداة وتوفري معلوما 

  .يتعني استخدامها، وبناء منحىن للتكلفة، ووضع سيناريو خط األساس واستحداث مصفوفة فرز
ووافق فريق اخلرباء االستشاري، بعد النظر يف املواد التدريبية احملسنة، على مواصـلة               -١٦

ستجابة املواد التدريبية   إىل كفالة ا  اً  استعراضها وتقدمي املزيد من التوجيهات إىل األمانة، سعي       
  .احملسنة بقدر كاف الحتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من املساعدة التقنية

  حلقة العمل التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد التقارير احملدَّثة لفترة السنتني  -جيم  
اد التقارير احملدثـة  نظم فريق اخلرباء االستشاري حلقة عمل تدريبية عاملية بشأن إعد        -١٧

 ٤٧وحضر حلقة العمـل     . يف بون، بأملانيا   ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٨ إىل   ١٦يف الفترة من    
 ومتثلت أهداف حلقة العمـل يف       .)١١(من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      اً  وطنياً  خبري

إلبـالغ عـن    توفري الدعم التقين لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق بكيفية ا            
، باستخدام مواد ١٧-م أ/٢باملرفق الثالث من املقرر  املعلومات اليت يف تقاريرها احملدثة، عمالً

تدريبية طورها فريق اخلرباء االستشاري، والتماس التعليقات على هذه املواد التدريبية، مبا يف             
األطراف غـري    ذلك على تصميمها وحمتواها التقين، وذلك هبدف كفالة تلبيتها الحتياجات         

  .املدرجة يف املرفق األول من املساعدة التقنية بصورة فعالة
يـق اخلـرباء     املواد التدريبية اليت طورها فر     ونظمت حلقة العمل التدريبية باستخدام      -١٨

  .٢٠١٣االستشاريني عام 
لدى املشاركني وأن   اً  حسن  لقيت قبوالً  وأقر فريق اخلرباء االستشاري أن حلقة العمل        -١٩
  .لدورات املختلفة تضمنت مناقشات غنية ومتنوعة أفضت إىل تعليقات وتوصيات مفيدةا

ووقف فريق اخلرباء االستشاري على مداوالت حلقة العمل، وأشـار إىل بعـض                -٢٠
اجملاالت اليت حتتاج إىل إدخال مزيد من التحسينات على املواد التدريبية، وقدم مالحظـات              

ري املدرجة يف املرفق األول للتقارير احملدَّثة وتنظيم حلقات         وتوصيات بشأن إعداد األطراف غ    
  :العمل هذه يف املستقبل

  :الترتيبات املؤسسية إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثة  )أ(  
أشار فريق اخلرباء االستشاري إىل أن مناذج وكالة الواليات املتحدة حلماية            '١'

وائم اجلرد الوطنية، اليت تساعد األفرقة       للترتيبات املؤسسية لُنظم ق    )١٢(البيئة
توثيق مواطن القوة والضعف يف الترتيبـات   واملعنية بقوائم اجلرد على تقييم    

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/18لالطالع على التقرير املتعلق حبلقة العمل، انظر الوثيقة  )١١(
ــع  )١٢( ــة يف املوق -http://www.epa.gov/climatechange/Downloads/EPAactivities/Template-1>: متاح

Institutional-Arrangements.doc>. 
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املؤسسية القائمة لوضع قوائم اجلـرد، والـيت طّوعهـا فريـق اخلـرباء              
 من مواده التدريبية على إعـداد البالغـات         لتصبح جزءاً  )١٣(االستشاري

بصورة أكرب لتناسب سياق البلدان النامية وتتـواءم        الوطنية، قابلة للتطويع    
  معه، وذلك لتوفري إرشادات أفضل بشأن الترتيبات املؤسسية؛

هناك مناذج عديدة لشىت النهج املتبعة يف الترتيبات املؤسسية، وينبغي توثيق            '٢'
املعلومات املتعلقة مبكامن قوة خمتلف تلك النهج بطريقـة مماثلـة لتوثيـق             

  لقة مبحدوديتها؛املعلومات املتع
مثة فرصة لزيادة إثراء املواد التدريبية بإدراج مواد تكميلية تركز على توفري             '٣'

التوجيه بشأن كيفية اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بالترتيبات املؤسسية يف          
   التقارير احملدَّثة والبالغات الوطنية؛

ميه على طريقـة    ال ينبغي تصميم التوجيه املتعلق بالترتيبات املؤسسية وتقد        '٤'
، وإمنا االعتراف بأن االحتياجات واملتطلبات      "مقاس واحد يناسب اجلميع   "

  تتوقف على الظروف الوطنية؛
  : قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة  )ب(  

أشار فريق اخلرباء االستشاري إىل أنه ميكن إثراء املواد التدريبيـة املتعلقـة              '١'
ة بصورة أكرب بإضافة معلومـات عـن        بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئ    

كيفية استخدام املعلومات الواردة، والتعامل مع االختالفات احملتملـة، يف          
 إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغـازات  ١٩٩٦املبادئ التوجيهية املنقحة لعام     

الدفيئة واملبادئ التوجيهية إلعداد قوائم اجلرد الوطنيـة لغـازات الدفيئـة            
، ويف )ا للهيئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ       وكالمه (٢٠٠٦ لعام

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمـة       "التزامات اإلبالغ بني    
املبادئ التوجيهيـة   "و" من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

فتـرة الـسنتني   لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ إلعداد التقارير احملدثة ل     
يشار إليهـا   " (املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        

  ؛)املبادئ التوجيهية للتقارير احملدثة"فيما بعد 
إىل أن املشاركني يف حلقـة العمـل        اً  أشار فريق اخلرباء االستشاري أيض     '٢'

ي للتطبيـق الربنـاجم   اً  وجدوا العرض املقدم عن الترقية اليت جرت مـؤخر        
الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ لتقدير قوائم اجلـرد الوطنيـة            
لغازات الدفيئة بالنسبة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول واإلبالغ عنها   

__________ 

 /https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material>: متاح يف املوقـع    )١٣(
methodological_documents/application/msword/1_bis_-_building_sustainable_national_ghg_ 

inventory_management_systems.doc>. 
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 وشجعوا األمانة على إجراء تدريب عملي إقليمي علـى          ،)١٤(ترقية مفيدة 
غري املدرجة يف املرفق    استخدام الرباجميات، هبدف تيسري استخدام األطراف       

األول الفعال للرباجميات يف إعدادها لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة من           
  أجل إعداد أوىل تقاريرها احملدَّثة؛

سلم فريق اخلرباء االستشاري، كما الحظ املشاركون يف حلقة العمل، بأن            '٣'
 يف  هناك حاجة كذلك إىل تعزيز القدرة الوطنية لألطراف غـري املدرجـة           

  املرفق األول على إعداد قوائم جردها الوطنية لغازات الدفيئة؛
  : إجراءات التخفيف وآثارها  )ج(  

بالرغم من أن حمتوى املواد التدريبية ثري وهام، مثة حاجة إىل زيادة تعزيز              '١'
وعـالوة  . هيكل عرض املعلومات الواردة يف خمتلف أجزاء املواد التدريبية        

ملعلومات السياقية يف مستهل املواد التدريبية      على ذلك، فمن شأن حتسني ا     
  أن يقيم صلة منطقية بني خمتلف أجزائها؛

أشار فريق اخلرباء االستشاري إىل أن بعض املشاركني يف حلقـة العمـل              '٢'
شددوا على ضرورة التناول الكايف جلميع العناصر اليت حـددت ضـمن            

ك املتعلقـة بتـدابري     أهداف املبادئ التوجيهية للتقارير احملدثة، من قبيل تل       
  االستجابة والتنويع االقتصادي؛

إىل طلب يتعلق بـأن تتنـاول املـواد    اً أشار فريق اخلرباء االستشاري أيض    '٣'
احمللية، وترتيبـات   املقاييس،  التدريبية، يف شكل أمثلة بسيطة قدر املستطاع      

  اإلبالغ والتحقق، وآليات السوق الدولية؛
  : تاملسائل الشاملة لعدة قطاعا  )د(  

هناك حاجة إىل إعداد اإلحاالت املرجعية وربط املعلومات الـيت يـتعني             '١'
اإلبالغ عنها حتت باب املسائل الشاملة لعدة قطاعات باملعلومات اليت يتعني 

املعلومـات   اإلبالغ عنها يف أجزاء أخرى من التقرير احملدث، من قبيـل          
   التخفيف؛املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وإجراءات

مثة فرصة ملواصلة حتسني املواد التدريبية من خالل تبسيط مناذج اإلبـالغ             '٢'
وتوضيحها بأمثلة، قدر اإلمكان، مع احلرص يف الوقت نفسه على معاجلـة     

  التزامات اإلبالغ ذات الصلة بصورة كافية؛

__________ 

-http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_national_communications/non>: متاح يف املوقـع    )١٤(

annex_i_inventory_software/items/7627.php>. 
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ميكن إدخال املزيد من التحسينات على املواد التدريبية بإضافة عمـود يف             '٣'
 ذي الصلة لتيسري إبالغ معلومات عن املوارد املالية املتلقاة، حسب        النموذج

مصدرها ونوعها، وذلك هبدف جتنب احتساهبا مرتني والتداخل احملتمـل          
  . يبلغ عنه من معلومات عن التدفقات املالية ملا

وطلب املشاركون يف حلقة العمل إىل فريق اخلرباء االستشاري تنظيم حلقات عمل              -٢١
مماثلة على الصعيد اإلقليمي كما طلبوا إليه مواصلة تعزيز مواده التدريبية بتـضمينها             تدريبية  
  . من األمثلة اإلقليمية ذات الصلةاً مزيد
ويعتزم فريق اخلرباء االستشاري أن يستخدم قدر املستطاع التعليقات والتوصـيات             -٢٢

ه التدريبية حبيـث تلـيب      دالواردة إرشاداٍت مفيدةً يف سعيه الدؤوب إىل تطوير وحتسني موا         
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من املساعدة التقنية إلعداد أوىل تقاريرهـا             احتياجات  

  .احملدثة تلبية فعالة

  املواد التدريبية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني  -دال  
درجة يف املرفق األول من أجل      يف إطار املساعدة التقنية املقدمة إىل األطراف غري امل          -٢٣

إعداد تقاريرها احملّدثة، اتفق فريق اخلرباء االستشاري، يف اجتماعه الثـامن، علـى زيـادة               
يوجد لديه من مواد تدريبية بتطوير مواد تدريبية تكميلية تتناول عناصر تـدخل ضـمن                ما

، واليت مل تكن    ١٧-م أ /٢رر  نطاق التقارير احملدَّثة، على النحو املبني يف املرفق الثالث من املق          
وطُورت مواد تدريبية تكميلية لتيسري إبالغ األطراف غري املدرجة يف          . مشمولة بصورة كاملة  

  :املرفق األول عن املعلومات يف تقاريرها احملدثة املتعلقة مبا يلي
  الترتيبات املؤسسية إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثة على أساس مستمر؛  )أ(  
  إجراءات التخفيف وآثارها، مبا يف ذلك املنهجيات واالفتراضات ذات الصلة؛  )ب(  
القيود والثغرات وما يتصل بذلك من احتياجات مالية وتقنيـة ويف جمـال               )ج(  

القدرات، مبا يف ذلك توصيف ما حيتاج إليه من دعم وما يتلقى منه واملعلومـات املتعلقـة                 
  ها من إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني وتقدميها؛مبستوى الدعم الوارد من أجل متكين

وزِيد من تنقيح مواد التدريب إلدراج التوصيات واالقتراحات املقدمة من اخلـرباء              -٢٤
الوطنيني من كل من األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة فيه، وكـذا               

 اخلرباء املعنية بتطوير املواد التدريبية املتعلقة       غريهم من اخلرباء الذين ُدعوا حلضور حلقة عمل       
  .  يف بون، بأملانيا٢٠١٣مايو / أيار٧ و٦بإعداد التقارير احملدثة اليت عقدت يومي 

واستخدمت املواد التدريبية التكميلية املعززة، وكذا العناصر ذات الصلة مما يوجـد              -٢٥
 حلقة العمل التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد       يفاً  مواد تدريبية لفريق اخلرباء االستشاري، الحق     

  . أعاله١٧املشار إليها يف الفقرة  التقارير احملدَّثة
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ونظر فريق اخلرباء االستشاري، يف اجتماعه العاشر، يف املواد التدريبية التكميلية مـن               -٢٦
عليقـات  أجل تقييم ما إذا كانت تتطلب إجراء مزيد من التعديالت يف ضوء التوصـيات والت              

ومـع  . الواردة من املشاركني يف حلقة العمل التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد التقارير احملدَّثـة            
اإلشارة إىل أن التوصيات والتعليقات الواردة كانت وثيقة الصلة وغنية، يف ضوء حمدودية الوقت 

املواد التدريبية لألطراف غري املتاح لفريق اخلرباء االستشاري يف إطار واليته احلالية وإحلاح إتاحة 
املدرجة يف املرفق األول يف أقرب وقت ممكن، فقد وافق علـى معاجلـة بعـض التعليقـات                  
والتوصيات الرئيسية الواردة من املشاركني يف حلقة العمل، مما يعتربه الفريق حتسينات أساسية،             

  :ق األول، مبا يف ذلك ما يليقبل إتاحة املواد التدريبية عالنية لألطراف غري املدرجة يف املرف
تعزيز املواد التدريبية املتعلقة بتقدمي التقارير عن إجراءات التخفيف وآثارها            )أ(  

  بتضمينها العناصر ذات الصلة بتدابري االستجابة والتنويع االقتصادي؛
زيادة توضيح وتفسري املعلومات السياقية املوجودة يف املواد التدريبية بشأن            )ب(  

ل الشاملة لعدة قطاعات، وزيادة تعزيز النماذج املقترحة لإلبالغ عن املعلومات املتعلقة            املسائ
بالتدفقات املالية بإضافة أعمدة إضافية للسماح لألطراف باإلبالغ عن املعلومـات حـسب           

  . نوعها ومصدرها
 أن  من فريق اخلرباء االستشاري بأن املواد التدريبية هي وثائق عمل ينبغـي           اً  وإدراك  -٢٧

ختضع للتنقيح الدوري لكي تأخذ يف احلسبان آخر التطورات املتصلة بتقدمي التقارير مبوجب             
االتفاقية وبالعلم وباملعلومات اجلديدة واحملدثة، وافق على إتاحة املواد التدريبية التكميلية، بعد            

درجة يف املرفق    أعاله، لألطراف غري امل    ٢٦تنقيحها التنقيح الالزم على النحو املبني يف الفقرة         
  .األول يف أقرب وقت ممكن عن طريق املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

  ٢٠١٣ديسمرب /سبتمرب إىل كانون األول/تنظيم األعمال يف الفترة من أيلول  -هاء  
، وافق فريق اخلـرباء     ٢٠١٣ديسمرب  /سبتمرب إىل كانون األول   /يف الفترة من أيلول     -٢٨

  :ري على االضطالع باألنشطة التالية يف إطار برنامج عملهاالستشا
استعراض املواد التدريبية املعززة املتعلقة بتقييم التخفيف يف القطاعات غري            )أ(  

   أعاله؛ ١٥الطاقية وتقدمي املزيد من التوجيهات بشأن حتسينها، على النحو املبني يف الفقرة 
تكميلية من خالل معاجلة بعض التعليقـات    مواصلة حتسني املواد التدريبية ال      )ب(  

وإتاحتها )  أعاله ٢٦انظر الفقرة   (والتوصيات الرئيسية الواردة من املشاركني يف حلقة العمل         
  لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف أقرب وقت ممكن؛

تنظيم نشاط مواز على هامش الدورة التاسعة عـشرة ملـؤمتر األطـراف               )ج(  
ة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول كيوتـو             والدورة التاسع 

من أجل تقدمي الدروس اليت استفادها فريق اخلرباء االستـشاري          ) اجتماع األطراف /مؤمتر(



FCCC/SBI/2013/17 

13 GE.13-63979 

وإضافة . والتحديات اليت واجهته واإلجنازات اليت حققها يف إطار فترة تكليفه وواليته احلالية           
اء االستشاري حملة عامة موجزة عن املواد التدريبية املتعلقة بإعداد          إىل ذلك، سيقدم فريق اخلرب    

  .التقارير احملدثَّة

التعاون مع أفرقة اخلرباء وغريها من اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقيـة             -رابعاً  
  واملنظمات احلكومية الدولية

  أفرقة اخلرباء األخرى وغريها من اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية  -ألف  
بدعوة من اهليئات املعنية، دخل فريق اخلرباء االستشاري يف مناقشات مع اللجنة التنفيذية               -٢٩

  :املعنية بالتكنولوجيا وجلنة التكيف بغرض استكشاف وحتديد الفرص املمكنة لزيادة التعاون
 ٦وجهت اللجنة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا، يف رسـالة مؤرخـة                )أ(  

وة إىل فريق اخلرباء االستشاري للنظر يف إمكانية التفاعل والتعـاون           ، دع ٢٠١٣أغسطس  /آب
مـن  اً  وإدراك. معها، وذلك هبدف حتقيق التآزر واالتساق يف العمل الذي تقوم به كلتا اهليئتني            

، أشار إىل وجود فرصـة  ٢٠١٣فريق اخلرباء االستشاري أن فترة تكليفه وواليته تنقضيان عام         
وال سيما عن طريق تكملة أحدمها لعمل اآلخر ضمن واليته، يف جماالت            للتعاون بني الفريقني،    

من قبيل التوعية وبناء القدرات واالتصال، وكذلك من خالل تعزيز رابطة مؤسسية من أجـل               
  ربط عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية بعملية البالغات الوطنية والتقارير احملدَّثة؛

، عـن  ٢٠١٣يوليـه  / متـوز ٤الة مؤرخـة  أعربت جلنة التكيف، يف رس     )ب(  
استعدادها للتعاون مع فريق اخلرباء االستشاري هبدف تعزيز إجراءات التكيـف يف إطـار              

، ٢٠١٣من فريق اخلرباء االستشاري أن فترة تكليفه وواليته تنقضيان عام           اً  وإدراك. االتفاقية
كملة أحدمها لعمل اآلخر    أشار إىل وجود فرصة للتعاون بني الفريقني، وال سيما عن طريق ت           

وسلط فريق اخلرباء االستـشاري     . ضمن واليته، يف جمال تقييم التكيف والتخطيط والتنفيذ       
الضوء على فائدة التفاعل املنتظم مع جلنة التكيف، وهو ما ميكن أن يتحقق، على سبيل املثال               

ى متثيل يف كلتـا  ال احلصر، من خالل عقد اجتماعات مشتركة دورية بني اهليئتني والتوفر عل  
  .اهليئتني يف الوقت نفسه

ويشرف على التبادل املستمر للمعلومات بني فريق اخلرباء االستشاري وفريق اخلرباء             -٣٠
وعلى تنسيق األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج عمل كال الفريقني           اً  املعين بأقل البلدان منو   

  .ال الفريقني، وكذلك األمانةوالتخطيط هلا وتنفيذها عضوان جيمعان بني عضوية ك
ان يف تفادي   وأشار فريق اخلرباء االستشاري إىل أن هذه املناقشات والتعاون سيسامه           -٣١

تكرار العمل وجعله أكثر كفاءة فيما بني خمتلف أفرقة اخلرباء وغريها من اهليئـات املنـشأة                
وأكد من جديد استعداده والتزامه بالعمل مع سائر أفرقة اخلرباء واهليئـات      . مبوجب االتفاقية 

  .املنشأة مبوجب االتفاقية ومبواصلة استكشاف جماالت التعاون املمكنة
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  انة مرفق البيئة العامليةأم  -باء  
أجرى فريق اخلرباء االستشاري مناقشات غري رمسية مع أمانة مرفق البيئة العاملية من               -٣٢

أجل تعزيز فهم احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من بناء القدرات من أجل               
رى ملواصلة تعزيـز    إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرها احملدَّثة، ومن أجل استكشاف فرص أخ         

وأقر كل  . الدعم املقدم من أجل توفري املساعدة التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول            
من فريق اخلرباء االستشاري وأمانة مرفق البيئة العاملية بفائدة مثل هذه املناقشة، وإن كانـت               

  .غري رمسية، وأوصيا مبواصلتها يف املستقبل

  غات الوطنيةبرنامج دعم البال  -جيم  
واصل فريق اخلرباء االستشاري تعاونه مع برنامج دعم البالغات الوطنية يف تلبيـة               -٣٣

احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من بناء القدرات من أجل إعداد بالغاهتـا               
ل فريـق   يف عم اً  مفيداً  وقدم برنامج دعم البالغات الوطنية إسهام     . الوطنية وتقاريرها احملدَّثة  

اخلرباء االستشاري املتصل بتطوير املواد التدريبية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثـة ويف تنظـيم     
  . حلقة العمل التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد التقارير احملدَّثة

  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ  -دال  
إىل فرقة العمل املعنية بقوائم اجلرد الوطنيـة        توجه فريق اخلرباء االستشاري بالشكر        -٣٤

لغازات الدفيئة التابعة لوحدة الدعم التقين للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املنـاخ علـى               
  . إسهامها يف إعداد املواد التدريبية املتعلقة بالبالغات الوطنية

  ٢٠١٣عام ل  تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري-التقييم   -خامساً  

  معلومات أساسية  -ألف  
، متديد واليـة فريـق اخلـرباء        ١٨-م أ /١٨قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٣٥

وقرر مؤمتر األطراف أيضاً أن يضطلع      . االستشاري بسنة واحدة، مبا يشمل أعضاءه احلاليني      
. ١٥-م أ /٥فريق اخلرباء االستشاري بواليته وفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفـق املقـرر             

 يأخذ بعـني    ٢٠١٣، برنامج عمل لعام     ٢٠١٣وطلب إليه أن يضع، يف اجتماعه األول عام         
االعتبار االحتياجات الراهنة واملستقبلية لألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول، وأحكـام             

  .)١٥(االتفاقية، واملقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف
__________ 

 .٣-١، الفقرات ١٨-م أ/١٨املقرر  )١٥(
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ريق اخلرباء االستشاري أن حيرص، عند وضع برنـامج عملـه      وبناء على ذلك، قرر ف      -٣٦
ألمهيـة وجـود    اً   ومدرك ١٨-م أ /١٨يف ذلك باملقرر    اً  الذي ميتد على سنة واحدة، مسترشد     

 على تقـدمي    ٢٠١٣برنامج عمل عملي وواقعي واحلاجة إليه، على أن يركز برنامج عمله لعام             
  .ملرفق األول من أجل إعداد أوىل تقاريرها احملدَّثةاملساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف ا

وتوجه فريق اخلرباء االستشاري بالشكر إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول الـيت           -٣٧
  .قدمت مسامهات مالية من أجل تنفيذ برنامج عمله

  تقدمي املشورة التقنية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
منه على اإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنفيـذ         اً  تشاري، حرص قدم فريق اخلرباء االس     -٣٨

برنامج عمله وتقدمي املشورة التقنية ذات الصلة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، أربعة تقارير تقنيـة               
  .١ويرد موجز التقارير اليت جرى إعدادها يف اجلدول . لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

  ١اجلدول 
  تقنية اليت أعدها فريق اخلرباء االستشاريموجز التقارير ال
  رقم الوثيقة  موضوع التقرير 

االجتماع الثامن لفريق اخلرباء االستـشاري املعـاد تـشكيله املعـين            
بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول            

  ٢٠١٣ شباط فرباير ٢٦ و٢٥لالتفاقية املعقود يف بون، بأملانيا، يومي 

FCCC/SBI/2013/7  

حلقة عمل اخلرباء املعنية بتطوير املواد التدريبية من أجـل إعـداد            
التقارير احملدثة لفترة السنتني اليت نظمها فريق اخلرباء االستشاري يف          

   ٢٠١٣مايو / أيار٧ و٦بون، بأملانيا، يومي 

FCCC/SBI/2013/INF.13 

عقود يف بون، بأملانيا،    االجتماع العاشر لفريق اخلرباء االستشاري امل     
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠ و١٩ يومي

FCCC/SBI/2013/17  

حلقة العمل التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثـة لفتـرة           
السنتني اليت نظمها فريق اخلرباء االستشاري يف بـون، بأملانيـا، يف            

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٨  إىل١٦الفترة من 

FCCC/SBI/2013/18  

  تقدمي املشورة والدعم التقين إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  -جيم  
، متكن فريق اخلرباء االستشاري من وضع برنامج عمل مركز وعملي          ٢٠١٣يف عام     -٣٩

وشرع يف تنفيذه يف أبكر وقت ممكن من العام، مما أتاح له ولألمانة استخدام الوقت احملدود                
  .ه بكفاءةاملتاح يف إطار واليت
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وكخطوة أوىل حنو تقييم احتياجات ومتطلبات األطراف غري املدرجـة يف املرفـق               -٤٠
األول من املساعدة التقنية من أجل إعداد تقاريرها احملدثة، أجرى فريق اخلرباء االستـشاري              

  :دراسة استقصائية مصغرة أتاحت له احلصول على ما يلي
قـارير  غري املدرجة يف املرفق األول للت     حملة عامة عن حالة إعداد األطراف         )أ(  

  ؛١٧-م أ/٢ من املقرر ٤١ والفقرة ١٦-م أ/١من املقرر ) ج(٦٠احملدثة استجابة للفقرة 
األطراف غري املدرجة يف املرفـق   حتصيل فهم أفضل الحتياجات ومتطلبات   )ب(  

  .األول من املساعدة التقنية من أجل إعداد تقاريرها احملدَّثة
ائج الدراسة االستقصائية املصغرة مبثابة توجيه يسترشد به فريق اخلـرباء           وكانت نت   -٤١

االستشاري لكفالة استهداف أنشطته املقررة وتلبيتها الحتياجات ومتطلبات األطراف غـري           
  .املدرجة يف املرفق األول

 وطور فريق اخلرباء االستشاري، مبساعدة األمانة، مواد تدريبية إضافية لتكملة املواد            -٤٢
 يف املرفـق  كيما تشمل النطاق الكامل للتقارير احملدَّثة على النحو املـبني    التدريبية املوجودة، 

  :١٧-م أ/٢الثالث للمقرر 
الترتيبات املؤسسية إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني           )أ(  

  على أساس مستمر؛
  نهجيات واالفتراضات ذات الصلة؛إجراءات التخفيف وآثارها، مبا يف ذلك امل  )ب(  
القيود والثغرات وما يتصل بذلك من احتياجات مالية وتقنية واحتياجـات             )ج(  

من القدرات، مبا يشمل بيان الدعم الالزم واملستلم وتقدمي معلومات عن مـستوى الـدعم               
  املستلم لتيسري إعداد التقارير احملّدثة لفترة السنتني وتقدميها؛

خلرباء االستشاري، مبساعدة األمانة، حلقة عمل للخرباء بشأن تطوير         ونظم فريق ا    - ٤٣
.  يف بون، بأملانيا٢٠١٣مايو / أيار٧ و٦مواد تدريبية من أجل إعداد التقارير احملدَّثة، يومي 

من فريق اخلرباء االستشاري للحاجة إىل تطوير مواد تدريبيـة تلـيب متطلبـات              اً  وإدراك
رفق األول، نظم حلقة عمل من أجل احلصول على مـسامهات  األطراف غري املدرجة يف امل    

وحـضر حلقـة    . اخلرباء الوطنيني من خالل استعراض أقران متعمق للمـواد التدريبيـة          
ـ اً  خـبري ١٩سبعة خرباء وطنيني من أطراف مدرجة يف املرفق األول و           العمل مـن  اً وطني

من أعضاء فريـق    اً  و عض ٢١أطراف غري مدرجة يف املرفق األول، ومخسة خرباء آخرين و         
  .اخلرباء االستشاري

 ١٦ونظمت حلقة عمل تدريبية عاملية بشأن إعداد التقارير احملدَّثة يف الفتـرة مـن                 -٤٤
ومتثلت األهداف الرئيسية حللقـة العمـل يف    .  يف بون، بأملانيا   ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ١٨ إىل

ل بشأن كيفيـة اإلبـالغ عـن        تقدمي الدعم التقين إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األو         
 التدريبية  ، باستخدام املواد  ١٧-م أ /٢باملرفق الثالث للمقرر      مالًاملعلومات يف تقاريرها احملدَّثة، ع    
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اليت طورها فريق اخلرباء االستشاري، والسعي إىل احلصول على تعليقات على املواد التدريبية             
 يف املرفق األول مـن املـساعدة        هبدف ضمان استجابتها الحتياجات األطراف غري املدرجة      

 من األطراف غـري املدرجـة يف         وطنياً  خبرياً ٤٧وحضر حلقة العمل    . التقنية استجابة فعالة  
  .من أعضاء فريق اخلرباء االستشارياً  عضو١٩املرفق األول و

ميكن أن  اً  وأقر املشاركون يف حلقة العمل أن املواد التدريبية التكميلية املطورة حديث            -٤٥
إعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ألوىل تقاريرها احملدَّثة وتقـدميها،            اً  ل كثري تسه

وطلب املـشاركون يف    . كما سلطوا الضوء على احلاجة إىل مراجعة دورية للمواد التدريبية         
  . يف أقرب وقت ممكناً حلقة العمل إتاحة املواد التدريبية التكميلية علن

موجز واف للنواتج واحلصيلة احملققة أو املنجزة يف تنفيذ برنامج           ٢ويرد يف اجلدول      -٤٦
  .٢٠١٣عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة 

  الدروس املستفادة واملالحظات  -دال  
من اً  حدد فريق اخلرباء االستشاري، أثناء تنفيذه لربنامج عمله، ما يلي بوصفه بعض             -٤٧

  :الدروس املستفادة واملالحظات الرئيسية
أثبت فريق اخلرباء االستشاري أنه قادر على تطوير مواد تدريبية وتنظـيم              )أ(  

حلقات عمل تدريبية بشأن البالغات الوطنية والتقارير احملدَّثة املقدمة من األطـراف غـري              
املدرجة يف املرفق األول؛ بيد أن هذا قد ال يكون ممكن التحقيق بالنسبة جلميع املوضـوعات                

  ه؛اليت تدخل ضمن واليت
يشجع فريق اخلرباء االستشاري األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول             )ب(  

على املشاركة بفاعلية أكرب يف حلقات عمله التدريبية بتقدمي مناذج من دراسات حـاالت              
إفرادية عن أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرها احملدَّثة 

  وتنفيذ ذلك؛
ينبغي تكييف املواد التدريبية اليت ستستخدم يف حلقات العمـل اإلقليميـة              )ج(  

كيما تتضمن مناذج لدراسات حاالت إفرادية خاصة باملنطقة احملددة اليت نظمت حلقة العمل             
  .التدريبية لفائدهتا

وقد يسر الدعم الفين واإلداري املقدم من األمانة التنفيذ الناجح لربنامج العمل فريق               -٤٨
وإضافة إىل ذلك، أقر فريق اخلرباء االستشاري باملسامهات القيمة الـيت           . اخلرباء االستشاري 

قدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واهليئة احلكومية الدوليـة             
ق األول اليت املعنية بتغري املناخ يف أعمال الفريق، وأعرب عن امتنانه لألطراف املدرجة يف املرف          

  .قدمت املوارد املالية الالزمة لتنفيذ برنامج عمله
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  التحديات  -هاء  
بالرغم من اإلقرار بأن فريق اخلرباء االستشاري جنح يف الوفاء بواليتـه املتمثلـة يف                 -٤٩

تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل إعـداد بالغاهتـا                
فإنه واجه ما يلي من التحديات اليت أعاقت قيامه باألنشطة الـيت             اريرها احملدَّثة، الوطنية وتق 

  :كلف هبا بكفاءة وفعالية
لقد كان من الصعب على فريق اخلرباء االستشاري وضع برنـامج عملـه             )أ(  

وتنفيذه مبنظور طويل األجل بسبب حمدودية فترة تكليفه وواليته وعدم اليقني بشأن الواليـة            
  قيد نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ؛اً لة للفريق واستمراريته، واليت توجد حالياملقب

وكان من الصعب معاجلة املسائل اليت ظلت دون حل واليت تتفاوض بشأهنا              )ب(  
اهليئة الفرعية للتنفيذ ومؤمتر األطراف، وال سيما املسائل املتعلقة بالتزامات اإلبالغ اليت            اً  حالي

   املدرجة يف املرفق األول؛تقع على األطراف غري
يضيف االفتقار إىل موارد مالية ثابتة ميكن التنبؤ هبا لدعم عمل فريق اخلرباء               )ج(  

   ؛من عناصر عدم اليقني إىل تعزيز تنفيذ برنامج عملهاً االستشاري عنصر
اضطر أعضاء فريق اخلرباء االستشاري، أثناء تنفيذ برنامج عمله، إىل حتمل             )د(  
  .ية عالوة على مسؤولياهتم اليومية يف بلد كل منهم على حدةمهام إضاف

  التوصيات   -واو  
حدد الفريق، استناداً إىل األفكار واخلربات املكتسبة من تنفيـذ برنـامج عملـه،                -٥٠

التوصيات التالية اليت قد تفيد يف زيادة حتسني فعالية املساعدة التقنية املقدمة إىل األطراف غري               
وعالوة على ذلك، تتناول هذه التوصـيات    . رفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية    املدرجة يف امل  

احتياجات حمددة ملراعاة التحديات اجلديدة، ومنها التقارير احملدَّثة، الناشئة عن أمـور            اً  أيض
مستجدة، وال سيما التزامات اإلبالغ اجلديدة مبوجب االتفاقية اليت تقع على األطراف غـري              

  .رفق األولاملدرجة يف امل

  املنظور الطويل األجل  -١  
ينبغي للمساعدة التقنية املقدمة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل الوفاء               -٥١

  .بالتزامات اإلبالغ اليت تقع عليها أن تقدَّم بطريقة شاملة ذات منظور طويل األجل
ـ     وينبغي وضع برنامج عمل طويل املدى       -٥٢ رباء االستـشاري،   يشمل أنشطة فريق اخل

وذلك لكي يلّيب بصورة فعلية احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من املساعدة              
  .التقنية من أجل الوفاء بالتزامات اإلبالغ اليت تقع عليها
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مبا يشمل خطة إداريـة     ،  وينبغي وضع ترتيبات لتمويل طويل األجل ميكن التنبؤ به          -٥٣
  .يتسم بالكفاءة واالستدامةاً كن من تنفيذ برنامج العمل تنفيذطويلة األجل، وهو ما سيم

  :وينبغي لربنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري هذا أن يشمل من بني ما يشمل ما يلي  -٥٤
  استراتيجية لالتصال والتوعية؛  )أ(  
أدوات فعالة من حيث التكلفة وشاملة لتقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف             )ب(  

درجة يف املرفق األول، من قبيل تنظيم حلقات عمل تدريبية وتبادل أفضل املمارسات             غري امل 
  والدروس املستفادة؛

كفيلة بتعزيز تقدمي املساعدات التقنية إىل األطـراف غـري            خيارات وسبالً   )ج(  
  املدرجة يف املرفق األول على الصعيدين اإلقليمي والوطين؛

  مواصلة تعزيز املشاركة والتعاون  -٢  
ينبغي لفريق اخلرباء االستشاري أن يعمل، وهو ينفذ واليته، بتعـاون وثيـق مـع                 -٥٥

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من خالل الدراسات االستقصائية، وحلقـات عمـل              
اخلرباء، واألنشطة املوازية، واملوقع الشبكي لالتفاقية وغريها من الوسائل اليت تكفل أن ما هو              

برنامج عمله وما ينجز منه يتماشى مع احتياجات األطراف غري املدرجـة يف             مقرر يف إطار    
  .املرفق األول

فريق اخلرباء االستشاري أن يواصل العمل بتعاون وثيق مع اهليئات املعنيـة            اً  ويلزم أيض   -٥٦
املنشأة مبوجب االتفاقية واملنظمات احلكومية الدولية، مبا فيها وكاالت األمم املتحـدة، مـن              

 تبادل املعلومات والتعاون يف أنشطة بناء القدرات، وذلك هبدف تيسري تقدمي املـساعدة              خالل
  .التقنية وإسداء املشورة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول على الصعيدين اإلقليمي والوطين

وينبغي لفريق اخلرباء االستشاري أن يواصل تشجيع استخدام مرافق التداول بالفيديو            -٥٧
  .ركة يف حلقات عمله باستخدام اإلنترنت وذلك من أجل زيادة مشاركة األطرافللمشا
ويوصي فريق اخلرباء االستشاري بأن تشجع اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف على الرد              -٥٨

  .باستمرار على الدراسات االستقصائية وطلبات احلصول على املعلومات اليت يقدمها

  لقدراتمواصلة تعزيز توفري بناء ا  -٣  
ميكن لتوفري بناء القدرات لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن يتعزز أكثر عن                -٥٩

  : طريق ما يلي
  االستخدام املعزز ألدوات االتصال، حسب االقتضاء؛  )أ(  
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التأكد من استجابة منتجات التعلم اإللكتروين للحاجة اليت أعرب عنـها              )ب(  
يف اً  وهو أمر ميكن أن يساهم أيض      التدريب داخل البلد،  املشاركون يف حلقة العمل من أجل       

  تيسري تبادل املعارف واخلربات وأفضل املمارسات فيما بني اخلرباء اإلقليميني والوطنيني؛
حتفيز تبادل اخلربات والربط الشبكي والتركيز على مسائل التنفيذ، وتشجيع   )ج(  

يمي، من أجل تيسري تبـادل املعـارف        إنشاء شبكة للخرباء، مبا يف ذلك على الصعيد اإلقل        
  واخلربات وأفضل املمارسات؛

  .إتاحة املواد التدريبية احملدثة عالنية وتعميمها على قواعد أوسع من اجلمهور  )د(  
وينبغي حتديث مواد التدريب وإثراؤها بشكل دوري، مع مراعاة االحتياجات احلالية         -٦٠

ق األول، وأحكام االتفاقية، واملقررات ذات الصلة       واملستقبلية لألطراف غري املدرجة يف املرف     
وتشمل هذه العملية إضافة أمثلة عملية وذات صلة ودراسات حاالت إفرادية   . ملؤمتر األطراف 

وأفضل املمارسات حبيث تعكس خمتلف الظروف واالحتياجات اإلقليمية والوطنية، من أجل           
  .تعزيز فائدة املواد التدريبية
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  رفقامل
  ٢اجلدول 

  ٢٠١٣لعام  وجز واف للنواتج واحلصيلة احملققة أو املنجزة يف تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاريم
 الناتج أو املنتوج احملقق أو املنجز السبل املنفذة لتحقيق النواتج واألنشطة النشاط املقرر

إجراء دراسة استقـصائية مـصغرة        -١
لتقييم احتياجات األطراف من أجل     

قارير احملّدثة لفترة الـسنتني   إعداد الت 
واملشاركة يف حلقة عمل تدريبيـة      

 بشأن هذه التقارير 

أجريت دراسة استقصائية للحصول على حملة عامة عن حالة           
إعداد األطراف غري املدرجة يف املرفق األول للتقارير احملدثة استجابة        

 .١٧-م أ /٢ من املقرر    ٤١ والفقرة   ١٦-م أ /١من املقرر   ) ج(٦٠للفقرة  
 ٣٠مـارس إىل    / آذار ١٩وظلت الدراسة االستقصائية مفتوحة من      

 أمام مراكز التنسيق الوطنية لالتفاقية اإلطارية       ٢٠١٣أبريل  /نيسان
 من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

غري مـدرج يف املرفـق األول يف        اً   طرف ٥٤شارك ما جمموعه      
اء االستشاري علـى    الدراسة االستقصائية، وهو ما ساعد فريق اخلرب      

األطراف غري املدرجـة يف      حتصيل فهم أفضل الحتياجات ومتطلبات    
املرفق األول من املساعدة التقنية من أجل إعداد تقاريرهـا احملدَّثـة،            

فريق اخلرباء االستـشاري لكفالـة       وكانت مبثابة توجيه يسترشد به    
اف استهداف أنشطته املقررة وتلبيتها الحتياجات ومتطلبات األطـر       

 غري املدرجة يف املرفق األول

استحداث أدوات للتدريب على إعداد       -٢
  احملّدثة لفترة السنتنيالتقارير

استحدثت مواد تدريبية متعلقة بإعداد األطراف غري املدرجـة           
الترتيبـات   )أ: (يف املرفق األول للتقارير احملدَّثة، وتشمل مـا يلـي         

قارير احملّدثة لفترة السنتني على     املؤسسية إلعداد البالغات الوطنية والت    
وإجراءات التخفيف وآثارهـا، مبـا يف ذلـك     ) ب(أساس مستمر؛   

والقيود والثغرات وما يتصل بذلك من      ) ج(املنهجيات واالفتراضات؛   
احتياجات مالية وتقنية واحتياجات من القدرات، مبا يـشمل بيـان           

 املـستلم   الدعم الالزم واملستلم وتقدمي معلومات عن مستوى الدعم       
 احملّدثة لفترة السنتني وتقدميهالتيسري إعداد التقارير 

استحدثت مواد تدريبية تكميلية وستتاح على املوقع الـشبكي           
 لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

تنقيح اجلداول املتعلقـة باملواضـيع        -٣
الشاملة لعدة قطاعات الـواردة يف      

 FCCC/SBI/2007/3الوثيقة 

داول املتعلقة باملواضيع الشاملة لعدة قطاعات الـواردة        تنقيح اجل   
، واليت تتضمن جمموعة جـداول متثـل        FCCC/SBI/2007/3يف الوثيقة   

صيغة منوذجية بشأن املواضيع الشاملة لعدة قطاعـات باالسـتناد إىل           
األطراف غـري    املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من      "

وسـيأخذ التنقـيح يف االعتبـار       ". ألول لالتفاقية املدرجة يف املرفق ا   
التطورات املستجدة يف جماالت متطلبات اإلبالغ املتعلقة باألطراف غري         

يف اً  ، وهو ما قد يكون مفيـد      ٢٠٠٧املدرجة يف املرفق األول منذ عام       
 إعداد هذه األطراف للبالغات الوطنية والتقارير احملدَّثة

توجيهات جديـدة     تكن هناك  كانت التوجيهات حمدودة أو مل      
وإضافية من مؤمتر األطراف يف هذا اجملال، وبالتايل مل يكـن هنـاك             

وترد األجزاء املتعلقة باإلبالغ عن معلومـات       . سعي إىل أي حتديث   
اً بشأن هذه القضايا يف التقارير احملدثة بصورة منفصلة بوصفها جـزء          

 تقارير احملدَّثةمن املواد التدريبية التكميلية املتعلقة بإعداد ال
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نظمت حلقة عمل للخرباء هبدف إشراك خرباء يف استعراض           
أقران متعمق ملشروع املواد التدريبية املتعلقة بإعداد التقارير احملدَّثة،         

التماس مسامهات إضافية من اخلرباء من أجـل املـضي يف     وهبدف  
تدعيم مشاريع املواد التدريبية، وكفالة تلبيـة املـواد التدريبيـة           

 لالحتياجات التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول

نظمت حلقة عمل للخرباء معنية بتطوير مواد تدريبية من أجل            
. ٢٠١٣مايو  / أيار ٧ إىل   ٦ملانيا، من   إعداد التقارير احملدَّثة يف بون، بأ     

من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول        اً  وطنياً   خبري ٥٢وحضرها  
واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وأعـضاء فريـق اخلـرباء            

ويرد التقرير املتعلق حبلقة العمـل يف       . االستشاري، وخرباء آخرون  
  FCCC/SBI/2013/INF.13الوثيقة 

تنظيم حلقات عمل بشأن إعـداد        -٤
يف  التقارير احملّدثة لفترة السنتني، مبا    

ذلك حلقة عمل للخرباء وحلقـة       
 عمل تدريبية

مل تدريبية عاملية لتوفري الدعم التقين لألطراف       نظمت حلقة ع    
غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق بكيفية اإلبالغ عن املعلومات           

، ١٧-م أ/٢باملرفق الثالث من املقـرر       اليت يف تقاريرها احملدثة، عمالً    
باستخدام مواد تدريبية طورها فريق اخلرباء االستشاري، والتمـاس         

املواد التدريبية، مبا يف ذلـك علـى تـصميمها          تعليقات على هذه    
وحمتواها التقين، وذلك هبدف كفالة تلبيتها الحتياجات األطراف غري         

 .املدرجة يف املرفق األول من املساعدة التقنية بصورة فعالة

نظمت حلقة عمل تدريبية عاملية متعلقة بإعداد التقارير احملدَّثة يف            
 ٤٩؛ وحـضرها    ٢٠١٣سبتمرب  /يلول أ ١٨ إىل   ١٦بون، بأملانيا، من    

ويرد التقريـر   . من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      اً  وطنياً  خبري
 FCCC/SBI/2013/18املتعلق حبلقة العمل يف الوثيقة 

تعزيز املواد التدريبية املتعلقة بالتخفيف       -٥
 )أ(واخلاصة بالقطاعات غري الطاقية

اء االستـشاري املتعلقـة     ُعززت املواد التدريبية لفريق اخلرب      
بعملية تقييم التخفيف يف القطاعات غري الطاقية، مبا يشمل أدوات          

 بسيطة لتقييم التخفيف وأمثلة متعلقة بالبلد املعين
  

  
  

 :تعزز مشروع املواد بإضافات من بينها ما يلي  
معلومات إضافية، مبا يف ذلك أمثلة خاصة ببلدان بعينها،           )أ(  

: تقيـيم التخفيـف   : الوحدة جيم ‘ ١‘: قيةبشأن القطاعات غري الطا   
خيـارات التخفيـف    : الوحـدة دال  ‘ ٢‘املفاهيم والبنية واخلطوات؛    

: الوحـدة هـاء   ‘ ٣‘وقضاياه واحلواجز اليت تعترضه حسب القطاع؛       
 األساليب واألدوات؛: حتليل التخفيف

أداة صحيفة بيانات جدولية إلثبات مفهـوم تقيـيم           )ب(  
اليب بناء منحىن التكلفة وإجراء عمليـات       التخفيف، مبا يف ذلك أس    

الفحص فيما يتعلق بقطاعات الزراعة، واستخدام األراضي وتغـيري         
 استخدام األراضي واحلراجة، والنفايات؛

جمموعة وثائق تتضمن توجيهات بشأن استخدام أداة         )ج(  
صحيفة البيانات اجلدولية، وال سيما شرح سياق ونطاق هذه األداة          

ت بشأن االفتراضات اليت ستستخدم، وبنـاء مـنحىن         وتوفري معلوما 
 .التكلفة، ووضع سيناريو لألحداث، واستحداث مصفوفة فرز

مشاريع املواد ملزيد من االستعراض مـن جانـب         اً  ختضع حالي     
 فريق اخلرباء االستشاري
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   :متابعة أنشطة أخرى  -٦
ترمجة املوجود من املواد      )أ(

دثـة لفريـق اخلـرباء      التدريبية احمل 
االستشاري إىل اللغـات الرمسيـة      

  )ب(األخرى لألمم املتحدة

ُترمجت املواد التدريبية احملدثة لفريق اخلرباء االستـشاري إىل           
 اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة وإىل لغات أخرى

ُترمجت املواد التدريبية احملدثة لفريق اخلـرباء االستـشاري إىل            
  وهي متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية) ه( واإلسبانية)د(الفرنسية

وضع بـرامج للـتعلم       )ب(
 )ج(اإللكتروين

سيجري تطوير برنامج تعلم إلكتروين على شبكة اإلنترنـت          
إىل املذكرة املفاهيمية اليت أعدها فريق اخلرباء االستـشاري         اً  استناد

 FCCC/SBI/2012/INF.15والواردة يف الوثيقة 

 تنفيذقيد ال  

التعاون مع املنظمـات احلكوميـة        -٧
الدولية والربامج املتعددة األطـراف     
وغريها من هيئات اخلرباء املنـشأة      

 مبوجب االتفاقية 

التعاون متواصل مع أفرقة اخلرباء األخرى واهليئات املنـشأة           
 مبوجب االتفاقية واملنظمات احلكومية الدولية

مم املتحـدة اإلمنـائي     وردت إسهامات منتظمة من برنامج األ       
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري           
املناخ يف تطوير فريق اخلرباء االستشاري للمواد التدريبيـة املتعلقـة           
بإعداد التقارير الوطنية والتقارير احملدَّثة وُتبودلت املعلومات بانتظـام         

ية، من قبيل فريق اخلرباء املعين بأقل       مع اهليئات املنشأة مبوجب االتفاق    
 وجلنة التكيف واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيااً، البلدان منو

عقد اجتماعـات فريـق اخلـرباء         -٨
  االستشاري

 :عقدت ثالثة اجتماعات لفريق اخلرباء االستشاري يف بون، بأملانيا   عقدت اجتماعات منتظمة لفريق اخلرباء االستشاري  
 ؛٢٠١٣فرباير /  شباط٢٦ و٢٥االجتماع الثامن يومي   )أ(
 ؛٢٠١٣مايو /  أيار٥ و٤االجتماع التاسع يومي   )ب(
 ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠ و١٩االجتماع العاشر يومي   )ج(

 FCCC/SBI/2013/7ترد تقارير هذه االجتماعات يف الوثيقـة              
 ويف هذا التقرير

 تنظيم نشاطني موازيني لفريق اخلرباء      -٩
 االستشاري

تنظم أنشطة موازية منتظمة لتقدمي إجنازات فريـق اخلـرباء            
  االستشاري يف إطار فترة تكليفه وواليته احلالية

نظم نشاط مواز على هامش الدورة الثامنة والثالثني للـهيئتني            
الفرعيتني ومن املقرر تنظيم آخر على هامش الدورة التاسعة عـشرة           

 اجتماع األطراف/اسعة ملؤمترملؤمتر األطراف والدورة الت

  .٥٨، الفقرة FCCC/SBI/2012/28انظر الوثيقة   )أ (
  .٢١، الفقرة FCCC/SBI/2012/33انظر الوثيقة   )ب (
  .٢٢، الفقرة FCCC/SBI/2012/33انظر   )ج (
  .<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/7778.php>: متاح يف املوقع  )د (
  .<http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/7777.php>: متاح يف املوقع  ) ه (

        


