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  ١٩–أ م/-مشروع املقرر     
خلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املُقدَّمـة مـن         عمل فريق ا      

  األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  إن مؤمتر األطراف،  
 مـن   ٧ و ٣ و ١سيما الفقـرات      ال  إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية،      إذ يشري   

  ،١٢ من املادة ٧ و٥ و٤ و١، والفقرات ٤ املادة
، ١١-أ م/٨ و ٨-أ م/١٧ و ٨-أ م/٣ و ٥-أ م/٨ املقـررات     إىل وإذ يشري أيـضاً     

  ،١٨-أ م/١٨، و١٨-أ م/١٧، و١٧-أ م/١٤ و١٧-أ م/٢، و١٦-أ م/١، و١٥-أ م/٥و
 بأن فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف           وإذ يسلِّم   

ة يف حتـسني عمليـة إعـداد        غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية قد ساهم مسامهة كبري         
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن طريق تقدمي              

   الوطنية،اتهاملشورة والدعم التقنيني، وبالتايل تعزيز قدرة هذه األطراف على إعداد بالغا
تقـدمي البالغـات    اليت قررت تعزيز ١٦-أ م/١ من املقرر  ٦٠ إىل الفقرة    وإذ يشري   

يؤكـد أن فريـق اخلـرباء         وإذ الوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،        
االستشاري ميكنه مواصلة تقدمي املشورة والدعم التقنيني من أجل إعداد التقـارير احملّدثـة              

  السنتني، لفترة
لية إعـداد البالغـات      أمهية تقدمي املشورة والدعم التقنيني املناسبني لعم       وإذ يؤكد   

الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني، وكذلك أمهية توفري منتدى تتبادل فيه األطراف غـري              
  املدرجة يف املرفق األول جتارهبا يف هذه العملية،

  أن البلدان النامية حباجة إىل تعزيز الدعم يف إطار عملية حتسني اإلبالغ،وإذ يدرك   
عداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة الـسنتني عمليـة          أن إ وإذ يدرك أيضاً      
  متواصلة،
 استمرار عمل فريق اخلرباء االستشاري املعـين بالبالغـات الوطنيـة     يقرر  -١  

 املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ملدة مخس سـنوات متتـد مـن                
  ؛٢٠١٨  عام إىل٢٠١٤ عام

 أن يضطلع فريق اخلرباء االستشاري بوظائفه، يف إطـار تنفيـذ            يقرر أيضاً   -٢  
  واليته، وفقاً لالختصاصات املنقحة املدرجة يف مرفق هذا املقرر؛

 أن تكون عضوية فريق اخلرباء االستـشاري علـى النحـو            يقرر كذلك   -٣  
  ؛٨-أ م/٣ من مرفق املقرر ٨ إىل ٣املنصوص عليه يف الفقرات من 
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ريق اخلرباء االستشاري من خرباء ُيختارون من قائمة خرباء  أن يتألف فيقرر  -٤  
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املشهود هلم باخلربة يف فرع واحد على األقل               

التقارير احملّدثة لفترة الـسنتني وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة             أو من فروع البالغات الوطنية   
  ؛)١(الصلة ذات

موعات اإلقليمية على أال تألو جهداً، عنـد ترشـيح خربائهـا             اجمل يشجع  -٥  
لالنضمام إىل فريق اخلرباء االستشاري، لضمان التمثيل املتوازن يف جماالت اخلربة املشار إليها             

 ٧-أ م/٣٦ أعاله، وكذلك ملراعاة التوازن بـني اجلنـسني وفقـاً للمقـررين              ٤يف الفقرة   
  ؛١٨-أ م/٢٣و

يف   مبـا   تنشر قائمة أعضاء فريق اخلرباء االستشاري،       إىل األمانة أن   يطلب  -٦  
أو التقارير احملّدثة لفترة السنتني،     /يتعلق بالبالغات الوطنية و     فيما ذلك جمال خربهتم وجتارهبم   

  وأن ختطر اهليئة الفرعية للتنفيذ هبذه التعيينات؛
 مرحلياً  تقريراً  عام  إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يقدم يف كل        يطلب أيضاً   -٧  

عن عمله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه يف دورهتا اليت ُتعقد بـالتزامن مـع دورات                
  مؤمتر األطراف؛

 أن يستعرض، يف دورته الثانية والعشرين، والية واختصاصات فريـق           يقرر  -٨  
  اخلرباء االستشاري، من أجل اعتماد مقرر يف هذا الصدد يف الدورة نفسها؛

  :يلي  ماإىل األمانة أن تّيسر عمل فريق اخلرباء االستشاري عن طريق يطلب  -٩  
تنظيم اجتماعات وحلقات عمل فريق اخلرباء االستشاري وجتميع التقارير           )أ(  

  املتعلقة باجتماعاته وحلقات عمله كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ؛
 ي، حبـسب االقتـضاء،    تقدمي الدعم التقين الالزم لفريق اخلرباء االستشار        )ب(  

التقارير احملّدثة لفترة الـسنتني املقدمـة مـن           أو يتعلق بعملية وإعداد البالغات الوطنية     فيما
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

التنسيق مع الربامج واملنظمات املتعددة األطراف األخرى ذات الصلة هبدف            )ج(  
يتعلـق    فيمـا  اء االستشاري، حبسب االقتضاء،   تقدمي دعم مايل وتقين إضايف إىل فريق اخلرب       

  بإعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني؛
تعميم املواد اإلعالمية والتقارير التقنية اليت يعدها فريق اخلرباء االستشاري            )د(  

  على األطراف، واجلهات ذات الصلة من خرباء ومنظمات؛
__________ 

، "املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة              " )١(
املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بالتقارير احملّدثة لفترة الـسنتني          "، و ٨-م أ /١٧الواردة يف مرفق املقرر     

 .١٧-م أ/٢، الواردة يف املرفق الثالث للمقرر "األول لالتفاقيةاملقدم من األطراف غري املدرجة يف املرفق 
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ذلك الدعم التقين واللوجسيت، إىل فريـق اخلـرباء         يف    مبا تقدمي املساعدة،   )ه(  
االستشاري من أجل إعداد وتنظيم برامج تدريبية مالئمة للخرباء التقنيني املعينني، على أساس             
أحدث مواد تدريبية لفريق اخلرباء االستشاري، هبدف حتسني عملية التحليل الـتقين، مـع              

رجة يف املرفق األول يف إعـداد تقاريرهـا         مراعاة الصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املد      
  ؛احملّدثة لفترة السنتني

 البلدان األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية والبلـدان           حيث  -١٠  
األطراف املتقدمة األخرى، على توفري املوارد املالية لتحسني الدعم الذي تقدمه األمانة لعمل             

، إذا كانت يف     التنفيذ الكامل لعمل فريق اخلرباء االستشاري      فريق اخلرباء االستشاري ولدعم   
  ؛وضع ميكِّنها من ذلك

 على النحو الذي عرضته األمانة، باآلثار املالية التقديرية املترتبة          حييط علماً،   -١١  
 وعلى اإلجراءات األخرى املدرجة يف       أعاله، ٩على اإلجراءات اليت طلبتها األمانة يف الفقرة        

  مرفق هذا املقرر؛
 بأن االحتياجات من املوارد اإلضافية لتنفيذ اإلجـراءات         حييط علماً أيضاً    -١٢  

ميكن توفريها من خـالل       ال مرفق هذا املقرر    ويف  أعاله ٩ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة       
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤تني امليزانية األساسية املعتمدة لألمانة لفترة السن

 أن يكون تنفيذ األمانة لإلجراءات اليت دعا إليها هذا املقـرر رهنـاً       يطلب  -١٣  
  .بتوافر املوارد املالية
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  املرفق

اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة            
  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

اء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري          يهدف فريق اخلرب    -١
املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إىل حتسني عملية وإعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة             

األطـراف غـري    (لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية            
  وذلك بتقدمي املشورة والدعم التقنيني إىل هذه األطراف؛) األولاملدرجة يف املرفق 

  :يلي  مبايقوم فريق اخلرباء االستشاري، يف إطار تنفيذ واليته،  -٢
يتعلق باملشاكل واملصاعب اليت تؤثر على   فيماحتديد وتقدمي املساعدة التقنية    )أ(  

السنتني املقدمة من األطـراف غـري       عملية وإعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة        
  املدرجة يف املرفق األول؛

تقدمي املساعدة والدعم التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول              )ب(  
تقاريرها احملّدثة لفتـرة الـسنتني ووفقـاً          أو من أجل تيسري عملية وإعداد بالغاهتا الوطنية      

لوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق          املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات ا    "  ل
 املبادئ التوجيهية لالتفاقية "  ل، ووفقاً أيضا٨ً-أ م/١٧الواردة يف مرفق املقرر " األول لالتفاقية

يتعلق بالتقارير احملّدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول               فيما
  ؛١٧-أ م/٢املرفق الثالث للمقرر الواردة يف " لالتفاقية
تقدمي املشورة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بغية تيـسري            )ج(  

تطوير عمليات إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني واستدامتها يف األجـل             
وطنية واحلفاظ عليها، من    يف ذلك وضع ترتيبات مؤسسية مالئمة وإنشاء أفرقة           مبا الطويل،

يف ذلك قوائم جرد غـازات        مبا أجل إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني،       
  الدفيئة، بشكل مستمر؛

تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، بشأن العناصر اليت سُينظر فيها يف إطار             )د(  
طنية والتقارير احملّدثة لفتـرة الـسنتني       قبل للمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الو     املتنقيح  ال

املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مع مراعاة الصعوبات اليت القتها              
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف سياق إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرهـا احملّدثـة               

  السنتني؛ لفترة
تقنيني إىل األطراف، لدى طلبها، وتقدمي معلومات       تقدمي املشورة والدعم ال     )ه(  

يف ذلك مصادر املساعدة املالية والتقنية الثنائية واإلقليميـة           مبا عن األنشطة والربامج القائمة،   
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واملتعددة األطراف، من أجل تيسري ودعم عملية إعداد البالغات الوطنية والتقـارير احملّدثـة             
  غري املدرجة يف املرفق األول؛لفترة السنتني املقدمة من األطراف 

تقدمي املشورة والدعم التقنيني إىل األطراف، لدى طلبها، بـشأن تقـدمي              )و(  
املعلومات املتعلقة باخلطوات الرامية إىل دمج اعتبارات تغري املناخ يف السياسات واإلجراءات            

  تفاقية؛ من اال٤من املادة ) و(١ للفقرة اًماعية واالقتصادية والبيئية، وفقاالجت
تقدمي املعلومات واملشورة التقنية استناداً، إن أمكن، إىل الدروس املستفادة            )ز(  

وأفضل املمارسات، بشأن عملية وإعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفتـرة الـسنتني             
اح يت  وما يتعلق بالتمويل   فيما يف ذلك   مبا املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول،       

  من دعم آخر؛
تقدمي التوجيه واملشورة الدورية إىل األمانة ملساعدهتا يف الوفاء مبعايري اختيار             )ح(  

، مع مراعاة )١(١٩-أ م/- من املقرر ٥ إىل  ٣تشكيلة فريق اخلرباء التقنيني، وفقاً للفقرات من        
  التقارير اليت تقدمها األمانة يف هذا الصدد على أساس نصف سنوي؛

مبساعدة من األمانـة، بإعـداد      و،  ٢٠١٤  عام يتجاوز  ال ام، يف موعد  القي  )ط(  
وتنظيم برامج تدريبية مناسبة للخرباء التقنيني املعينني، استناداً إىل أحدث املواد التدريبية لفريق       
اخلرباء االستشاري، هبدف حتسني التحليل التقين، مع مراعاة الـصعوبات الـيت واجهتـها              

  . املرفق األول يف سياق إعداد تقاريرها احملّدثة لفترة السنتنياألطراف غري املدرجة يف
يراعي فريق اخلرباء االستشاري، يف سياق حتديد برنامج عمله وتنفيـذه، األعمـال           -٣

األخرى ذات الصلة اليت تقوم هبا أفرقة اخلرباء مبوجب االتفاقية، بغية جتنـب االزدواجيـة                
  .العمل يف
  .شاري نظامه الداخلي، إذا لزم األمرينقح فريق اخلرباء االست  -٤
  .٢٠١٨-٢٠١٤يعد فريق اخلرباء االستشاري، يف اجتماعه األول، برنامج عمل للفترة   -٥
 ٢حييل فريق اخلرباء االستشاري التوصيات املتعلقة باملسائل املشار إليها يف الفقـرة               -٦

  .ءأعاله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيها، حبسب االقتضا

        

__________ 

 .من جدول أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ) أ(٥مشروع مقرر مقترح لالعتماد يف إطار البند  )١(


