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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال ) أ(٥البند 

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها      
  بلدان النامية األطراف ال

املعين باملشاورات  التقنيني  تشكيل فريق اخلرباء    
  والتحليالت الدولية وطرائقه وإجراءاته

املعين باملشاورات والتحليالت الدوليـة     التقنيني  تشكيل فريق اخلرباء        
  وطرائقه وإجراءاته

   من الرئيسمشروع استنتاجات مقترح    

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ    
لكي أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والثالثني، مبشروع املقرر التايل              

  :يف دورته التاسعة عشرةويعتمده نظر فيه مؤمتر األطراف ي

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     
املعين باملشاورات والتحليالت الدوليـة     التقنيني  تشكيل فريق اخلرباء        

  وطرائقه وإجراءاته
   األطراف، إن مؤمتر  
مبوجبـهما عمليـة    أُنشئت  ، اللذين   ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١ إىل املقررين    إذ يشري   

لتقارير احملدثة لفترة السنتني، يف إطار اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ،           لمشاورات وحتليالت دولية    
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، واعُتمدت مبوجبهما الطرائـق واملبـادئ       وآثارهابغرض زيادة شفافية إجراءات التخفيف      
  ملشاورات والتحليالت الدولية، إلجراء ا التوجيهية
 أن املشاورات والتحليالت الدولية ُتجرى على حنو غري تدخلي وغـري            وإذ يالحظ   

  عقايب وحيترم السيادة الوطنية، 
باحلاجة إىل عملية مشاورات وحتليالت دولية تتسم بالكفاءة والفعالية من           ُيسلِّموإذ    

  لقي عبئاً مفرطاً على األطراف واألمانة،وال توالطابع العملي، حيث التكلفة 
 بالصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول            م أيضاً سلِّوإذ يُ   
يف عملية اإلبـالغ مبوجـب االتفاقيـة،        ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (لالتفاقية  

واحلاجة إىل تقـدمي    ات،  بناء القدر ضرورة  وبضرورة مراعاة القدرات والظروف الوطنية، و     
ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لتسهيل إعـدادها         إىل ا الدعم املايل يف الوقت املناسب      

  للتقارير احملدثة لفترة السنتني يف الوقت املناسب،
 بأن فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة مـن       م كذلك سلِّوإذ يُ   

 يف املرفق األول لالتفاقية سيضطلع بدور هام يف تيسري تقدمي املـشورة             األطراف غري املدرجة  
  ، وتقدميهاثة لفترة السنتنيإعداد تقاريرها احملدَّقصد األطراف إىل والدعم التقنيني 

املـشار إليـه يف     التقنـيني    تشكيل وطرائق وإجراءات فريق اخلرباء       يعتمد  -١  
  ، بالصيغة الواردة يف املرفق؛١٧-م أ/٢ من املرفق الرابع للمقرر ١ الفقرة

يتمتعون بالكفاءة الالزمة ليـشكلوا     تقنيني   األطراف إىل تعيني خرباء      يدعو  -٢  
   اإلطارية؛ةجزءاً من قائمة خرباء االتفاقي

   إىل األمانة مسك وحتديث قائمة خرباء االتفاقية اإلطارية؛يطلب  -٣  
غات الوطنية املقدمـة مـن      إىل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبال      يطلب  -٤  

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وضع وتنظيم برامج تدريبية مالئمة للخـرباء              
، اسـتناداً إىل    ١٧-م أ /٢التقنيني املعينني آخذاً يف االعتبار املرفقني الثالث والرابع للمقـرر           

بالغـات الوطنيـة املقدمـة مـن        املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري املعين بال      أحدث  
غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، بغية حتسني التحليل الـتقين، مـع مراعـاة                األطراف

الصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف إعداد تقاريرهـا              
  احملدثة لفترة السنتني؛

درجة يف املرفق الثاين لالتفاقية والبلدان       البلدان املتقدمة األطراف امل    يشجع  -٥  
األطراف األخرى ذات االستطاعة على توفري املوارد املالية الالزمة لعمـل األمانـة             املتقدمة  
   أعاله واإلجراءات اليت تقتضيها األحكام الواردة يف املرفق؛٣يف الفقرة املطلوب 
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قدمة األخرى املدرجة    البلدان املتقدمة األطراف واألطراف املت     يشجع أيضاً   -٦  
يف املرفق الثاين لالتفاقية على توفري موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكـاليف الكاملـة               

 من االتفاقية واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطـراف،         ٤ من املادة    ٣املتفق عليها وفقاً للفقرة     
  بغية دعم أي عملية إبالغ الزمة للمشاورات والتحليالت الدولية؛

هذا املقرر وتلك اليت تنص     األمانة املطلوبة يف    ضطالع بإجراءات   الا يطلب  -٧  
  .عليها األحكام الواردة يف املرفق رهناً بتوفر املوارد املالية
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  رفقامل

املعين باملشاورات والتحليالت الدوليـة     التقنيني  تشكيل فريق اخلرباء        
رير احملدثة لفتـرة    وطرائقه وإجراءاته لالضطالع بالتحليل التقين للتقا     

  السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
املشار إليه يف   التقنيني  هتدف هذه الوثيقة إىل تقدمي تفاصيل عن تشكيل فريق اخلرباء             -١

طرائقه وإجراءاته لالضطالع بالتحليـل     عن   و ١٧-م أ /٢ من املرفق الرابع للمقرر      ٣الفقرة  
تقارير احملدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             التقين لل 

، على حنو غري تدخلي وغري عقايب وحيترم الـسيادة          )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (
، مناقشة ملدى مالءمـة هـذه       ١٦-م أ /١ من املقرر    ٦٤الوطنية، وال يتضمن، وفقاً للفقرة      

  . والتدابري الداخليةالسياسات
وفيما يتعلق باختيار أعضاء    .  اخلرباء التقنيني  فريقإىل  وستقدم األمانة الدعم اإلداري       -٢

، ستسترشد األمانة بفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة          التقنينيفريق اخلرباء   
إىل  سيقدم مشورة دوريـة      املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، الذي         

وتقدم األمانة  .  من هذا املرفق   ٥ إىل   ٣ألمانة ملساعدهتا يف الوفاء باملعايري وفقاً للفقرات من         ا
علـى أسـاس    التقنـيني   تقاريرها إىل فريق اخلرباء االستشاري بشأن تشكيل فريق اخلرباء          

  .سنوي نصف
من خرباء مدرجني على قائمة خرباء االتفاقية اإلطارية،        تقنيني  وُيشكَّل فريق خرباء      -٣

مع مراعاة اخلربات الالزمة لتغطية جماالت املعلومات الواردة يف التقارير احملدثة لفترة السنتني،             
، علـى أن تؤخـذ      ١٧-م أ /٢من املرفق الرابع للمقـرر      ) أ(٣وعلى النحو املبني يف الفقرة      

  .حلسبانالظروف الوطنية للطرف املعين يف ا
وبعد وضع الربنامج التدرييب لفريق اخلرباء االستشاري، وحدهم اخلرباء املرشـحون             -٤

 ٤ الذين أكملوا بنجاح برنامج التدريب اخلاص بفريق اخلرباء االستشاري املشار إليه يف الفقرة            
يق اخلرباء  وينبغي أن يضم فر   .  التقنيني  يف فريق اخلرباء   من هذا املقرر، حيق هلم أن يكونوا أعضاءً       

، على سبيل األولوية، ويف حدود املمكن، عضواً واحداً على األقل من فريـق اخلـرباء                التقنيني
وفيما يتعلق باألعضاء اآلخرين يف     . االستشاري على أالّ يتجاوز العدد ثلث فريق اخلرباء الفنيني        

  . االستشاري ريق اخلرباء يف ف، سُتعطى األولوية للخرباء الذين كانوا أعضاًءالتقنينيفريق اخلرباء 
ضمان أن تكون غالبية اخلـرباء يف التـشكيلة         التقنيني  وُيراعى يف تكوين فريق اخلرباء        -٥

هد اجلوينبغي بذل كل    . من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      التقنيني  العامة لفريق اخلرباء    
 األول  املدرجـة يف املرفـق    لضمان التوازن اجلغرايف، لدى اختيار اخلرباء، بني األطراف غـري           
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أحدمها من : خبريانالتقنيني ويترأس كل فريق من اخلرباء    . واألطراف املدرجة يف املرفق األول    
. دولة طرف مدرجة يف املرفق األول وآخر من دولة طرف غري مدرجـة يف املرفـق األول                

لتقنيـة الـيت    وينبغي أن يضمن اخلبريان املتشاركان يف الرئاسة أن يكون أداء التحلـيالت ا            
  .١٧-م أ/٢يشاركان فيها متماشياً مع أحكام هذا املرفق وأحكام املرفق الرابع للمقرر 

 وجيب أالّ يكون اخلبري من      .ويعمل اخلرباء املشاركون يف الفريق بصفتهم الشخصية        -٦
 معيناً من تلك الدولة، كما    وال  رعايا دولة طرف جيري حتليل تقريرها احملدَّث لفترة السنتني          

وال ُيجري  . جيب أالّ يكون مشاركاً يف إعداد التقرير احملدَّث لفترة السنتني الذي جيري حتليله            
  . متتابعة ولنفس الدولةسنتنية التحليل التقين لتقارير حمدثة لفترالتقنيني نفس فريق اخلرباء 

 يف مكـان    التحليل التقين للتقارير احملدثة لفترة السنتني     التقنيني  وُيجري فريق اخلرباء      -٧
أن ُيجري حتليالً لعدة تقارير حمدثة لفترة السنتني يف سلسلة          تقنيني  وجيوز لفريق خرباء    . واحد

إجـراء  جيـوز   ،  ١٧-م أ /٢من املقرر   ) د(٥٨ووفقاً للفقرة   . من التحليالت التقنية املنفصلة   
البلدان مشاورات وحتليالت دولية خاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية واألطراف من أقل            

  .منواً بوصفها جمموعة أطراف، إذا ارتأت ذلك
تقرير مـوجز  إجناز وجيب أن ُيفضي التحليل التقين للتقارير احملدثة لفترة السنتني إىل             -٨

  .لكل تقرير حمدث لفترة السنتني جرى تقدميه وحتليله
أعاله، يف   ٨مشروع تقرير موجز، مشار إليه يف الفقرة        التقنيني  وُينجِز فريق اخلرباء      -٩

وينبغي تقاسم مشروع التقرير املوجز مـع       . مهلة أقصاها ثالثة أشهر من بداية التحليل التقين       
الطرف املعين من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ليستعرضه ويعلق عليه يف مهلة ثالثة               

  .أشهر من استالمه
 أعاله  ٩ار إليها يف الفقرة     الرد على التعليقات املش   التقنيني  وجيب على فريق اخلرباء       -١٠

والواردة من الطرف املعين وأخذها يف االعتبار، ووضع اللمسات األخرية على التقرير املوجز،      
  .بالتشاور مع الطرف املعين، يف مهلة ثالثة أشهر من استالم التعليقات

 أعـاله يف    ١٠ُتشري اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل التقرير املوجز املشار إليه يف الفقرة            سو  -١١
  .تتيحه على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطاريةساستنتاجاهتا و

وخالل التحليل التقين، ميكن أن يقدم الطرف املعين معلومات تقنية إضافية إىل فريق               -١٢
  .١٧-م أ/٢ من املرفق الرابع للمقرر ٤، على النحو املبني يف الفقرة التقنينياخلرباء 
لومات التقنية اإلضافية خاضعة حلماية السرية وفقاً للتشريعات        وعندما تكون بعض املع     -١٣

  .أن حيمي سرية هذه املعلوماتالتقنيني الوطنية للطرف املعين، جيب على فريق اخلرباء 
بعدم الكشف عـن املعلومـات     التقنيني  فريق اخلرباء   عضو  وجيب أن يتواصل التزام       -١٤

  . التقنيني يف فريق اخلرباءخدمتهد انتهاء مدة  أعاله بع١٣السرية املشار إليها يف الفقرة 
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ويهدف التحليل التقين يف إطار املشاورات والتحليالت الدولية إىل زيادة شـفافية              -١٥
إجراءات التخفيف وآثارها؛ وال تشكل مناقشة مدى مالءمة هذه السياسات والتدابري احمللية            

  :القيام مبا يليالتقنيني وجيب على فريق اخلرباء . جزءاً من العملية
من املبـادئ   ) أ(٣حتديد مدى إدراج عناصر املعلومات املذكورة يف الفقرة           )أ(  

التقرير احملدث لفترة الـسنتني     ضمن  ،  ١٧-م أ /٢التوجيهية الواردة يف املرفق الرابع للمقرر       
  للطرف املعين؛

ني علـى  إجراء حتليل تقين للمعلومات الواردة يف التقرير احملدث لفترة السنت           )ب(  
املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ إلعداد التقارير احملدثـة           "النحو املبني يف    

الواردة يف املرفـق    " لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          
  الطرف املعين؛، وأي معلومات تقنية إضافية ميكن أن يقدمها ١٧-م أ/٢الثالث للمقرر 

حتديد احتياجات بناء القدرات، بالتشاور مع الطرف املعين، وذلك من أجل   )ج(  
، واملـشاركة يف املـشاورات      ١٧-م أ /٢تيسري عملية اإلبالغ وفقاً للمرفق الثالث للمقرر        

 ٤ من املادة    ٣، مع مراعاة الفقرة     ١٧-م أ /٢والتحليالت الدولية وفقاً للمرفق الرابع للمقرر       
  .االتفاقيةمن 

        


