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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  احلادية واألربعونالدورة 

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٨-١، ليما
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٤البند 

  فق األول لالتفاقيةطراف غري املدرجة يف املر املقدمة من األالبالغات
  ة من ـعمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدم

  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية األطراف

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

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
فريق اخلرباء  جتماعات الثالثة اليت عقدها     اليلخص هذا التقرير مداوالت ونتائج ا       

االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول           
اعـات، وضـع   وخالل هذه االجتم. ٢٠١٤يف عام   ) فريق اخلرباء االستشاري  ( لالتفاقية

م ح نظامه الداخلي وقيّ   ، ونقّ ٢٠١٨-٢٠١٤فريق اخلرباء االستشاري برنامج عمله للفترة       
والدروس م الفريق اإلجنازات    قّيكما  . ٢٠١٤عمل يف عام    الالتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج      

  . م توصيات ذات صلةفيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمله، وقّداملستفادة 
  

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها لكي تؤخذ يف االعتبار نتائج االجتماع الثالث عشر لفريـق                   *  
اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول               

 .٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٢ و١١ريفان، بأرمينيا، يومي لالتفاقية، الذي عقد يف ي
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
استمرار عمـل فريـق اخلـرباء       ،  ١٩-م أ /١٩ ررقامل مؤمتر األطراف، مبوجب     قّرر  -١

فريق (االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول             
  .٢٠١٨ إىل عام ٢٠١٤ملدة مخس سنوات متتد من عام ) اخلرباء االستشاري

وقّرر مؤمتر األطراف أن يضطلع فريق اخلرباء االستشاري بوظائفه، يف إطار تنفيـذ               -٢
 وطلب إىل الفريق أن يضع،      .لالختصاصات املنقحة الواردة يف مرفق ذلك املقرر      اً  واليته، وفق 

   .٢٠١٨-٢٠١٤، برنامج عمل للفترة ٢٠١٤يف اجتماعه األول لعام 
إىل فريـق اخلـرباء     اً،   أيـض  ١٩-م أ /١٩وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -٣

عن عمله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه يف          اً  سنوياً  مرحلياً  االستشاري أن يقّدم تقرير   
  .)١(دوراهتا املعقودة بالتزامن مع دورات مؤمتر األطراف

 ومبوجب املقرر ذاته، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تيّسر عمل فريق اخلـرباء               -٤
االستشاري من خالل تنظيم اجتماعاته وحلقات عمله وجتميع التقارير املتعلقة هبا لكي تنظر             

  .)٢(فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ
وطُلب إىل األمانة مبوجب املقرر ذاته أن تنـشر قائمـة أعـضاء فريـق اخلـرباء                   -٥

أو التقـارير   /طنية و االستشاري، مبا يف ذلك جمال خربهتم وجتارهبم فيما يتعلق بالبالغات الو          
 والقائمـة منـشورة يف      .احملدثة لفترة السنتني، وأن ختطر اهليئة الفرعية للتنفيذ هبذه التعيينات         

  .)٣(املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية

   نطاق املذكرة  -باء  
ملداوالت اجتماعات فريق اخلرباء االستشاري احلـادي       اً  يتضمن هذا التقرير موجز     -٦

   .ر والثالث عشرعشر والثاين عش
ويف هذه االجتماعات، صاغ فريـق اخلـرباء االستـشاري برنـامج عملـه           - ٧

، واتفـق  ٢٠١٤ وناقش التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله لعام  ،)٤(٢٠١٨- ٢٠١٤  للفترة
__________ 

 .٧، الفقرة ١٩-م أ/١٩املقرر  )١(
 ).أ(٩، الفقرة ١٩ -م أ/١٩املقرر  )٢(
)٣( <www.unfccc.int/2884.php>. 
 . يف املرفق األول٢٠١٨-٢٠١٤يرد برنامج عمل الفريق االستشاري للفترة  )٤(
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، وأجرى مناقشات متهيدية بشأن خطة      ٢٠١٤على تنظيم عمله املتعلق بالربع األخري من عام         
  . ٢٠١٥ عمله لعام

وعالوة على هذا التقرير، أُعّدت أربعة تقارير تتضمن نتائج األنشطة الرئيسية الـيت               -٨
 تكملة لتلك املضطلع هبا يف إطار برنامج        ٢٠١٤اضطلع هبا فريق اخلرباء االستشاري يف عام        

  :، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية واألربعني٢٠١٤عمل 
ات التدريب اإلقليمية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفتـرة         تقرير عن حلق    )أ(  

األطراف غري املدرجة يف    (السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           
  ؛)٥() أدناه٢٩ إىل ٢٧انظر الفقرات من ) (املرفق األول

د تدريب فريق اخلرباء    تقرير عن حلقة العمل املتعلقة باستعراض األقران ملوا         )ب(  
  ؛)٦() أدناه٣٣انظر الفقرة (التقنيني 

 ٣٦انظر الفقـرتني    (االستراتيجية الطويلة األمد لفريق اخلرباء االستراتيجي         )ج(  
  ؛)٧() أدناه٣٧و

تقرير تقين عن املشاكل واملصاعب اليت تعترض عملية إعـداد البالغـات              )د(  
املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،         الوطنية والتقارير احملدثة لفترة السنتني      

  .)٨() أدناه١٨ إىل ١٦انظر الفقرات من (وكذا عن الدروس املستفادة من هذه العملية 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ   -جيم  
 التقارير األربعة املـشار     تدعى اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد النظر يف هذه الوثيقة ويف           -٩

بربنـامج عمـل فريـق اخلـرباء االستـشاري      اً  أعاله، إىل أن حتيط علم٨إليها يف الفقرة  
، وأن تقـّدم، حـسب      ٢٠١٤ وبالتقدم احملرز يف تنفيذه يف عـام         ٢٠١٨-٢٠١٤ للفترة

   .االقتضاء، إرشادات إضافية بشأنه إىل فريق اخلرباء االستشاري
 تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تدعو البلدان املتقدمة األطـراف           وإضافة إىل ذلك، قد     -١٠

املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، والبلدان املتقدمة األطراف األخرى القادرة على ذلك، إىل             
لربنـامج  اً  توفري املوارد املالية لتمكني فريق اخلرباء االستشاري من تنفيذ األنشطة املقررة وفق           

 الربامج واملنظمات املتعددة األطراف إىل التعـاون مـع فريـق اخلـرباء              عمله، وأن تدعو  

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2014/18. 
)٦( FCCC/SBI/2014/19. 
)٧( FCCC/SBI/2014/INF.15 . 
)٨( FCCC/SBI/2014/INF.16 . 
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االستشاري، حسب االقتضاء، يف تقدمي الدعم التقين إىل األطراف غري املدرجـة يف املرفـق               
  .)٩(عداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرها احملدثة لفترة السنتنيإلاألول لالتفاقية 

  تشارياجتماعات فريق اخلرباء االس  -ثانياً  
، ومتثلت أنـشطتها    ٢٠١٤أجرى فريق اخلرباء االستشاري ثالثة اجتماعات يف عام           -١١

 )١٠(، وتنقيح نظامه الـداخلي    ٢٠١٨-٢٠١٤الرئيسية يف وضع برنامج عمل الفريق للفترة        
  .وتقييم ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة املقررة يف برنامج العمل

 ٢٠ريق اخلرباء االستشاري الـذي شـارك فيـه          وعقد االجتماع احلادي عشر لف      -١٢
، هبدف وضع برنامج    ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢١ و ٢٠ يف بون، بأملانيا، يومي      )١١(عضواً

ويف هذا االجتماع، انتخب . الختصاصات الفريق املنقحةاً  ، وفق ٢٠١٨-٢٠١٤عمل للفترة   
مقررة ملدة سنة واحدة    ) اماسباه(للفريق والسيدة ريانا نيلي     اً  رئيس) الصني(السيد فيي تنغ    

  .لكل منهما
من املهام املنصوص عليها يف     اً  خالل االجتماع، أدى فريق اخلرباء االستشاري عدد      و  -١٣

  :، وهي كما يلي١٩-م أ/١٩املقرر 
 ونقحه  ،)١٢(الفريق ووظائفه  ناقش الفريق نظامه الداخلي فيما يتعلق بعمل        )أ(  

  ؛ )١٣(مدة خالل الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطرافواعتمده، وذلك يف ضوء املقررات املعت
طلب مؤمتر األطراف إىل الفريق أن يضع يف اجتماعه األول برنامج عمـل               )ب(  

، على أن يراعي عند حتديد برنامج العمل وتنفيـذه، األعمـال ذات             ٢٠١٨-٢٠١٤للفترة  
. ي االزدواجية يف العمـل    الصلة األخرى اليت تضطلع هبا أفرقة اخلرباء مبوجب االتفاقية لتفاد         

وتلبية هلذا الطلب، وضع الفريق برنامج عمل واسع ينقسم إىل قسمني ويغطي الوالية املمتدة              
__________ 

ترد يف املرفق الثاين االحتياجات املقدرة من املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلـرباء االستـشاري                  )٩(
 .٢٠١٨-٢٠١٥للفترة 

 : يتاح النظام الداخلي املنقح لفريق اخلرباء االستشاري على العنوان اإللكتروين التايل )١٠(
<http://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_natcom/cge/application/pdf/revised_rules_of_procedure_cge_2014.pdf>.  
شارك يف االجتماع ممثلون من باكستان، والربازيل، وبلجيكا، وبريو، وجزر البهاما، ومجهوريـة ترتانيـا                )١١(

 العربية الـسعودية، وهولنـدا،      املتحدة، والصني، وغابون، وكندا، وكولومبيا، وكينيا، وملديف، واململكة       
برنامج األمم املتحدة   (عن ثالثة خرباء ميثلون منظمات دولية         والواليات املتحدة األمريكية، واليابان، فضالً    

 ).اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
 .٤، املرفق الفقرة ١٩ -م أ/١٩املقرر  )١٢(
 :اح النظام الداخلي املنقح لفريق اخلرباء االستشاري على العنوان اإللكتروين التايليت )١٣(

<http://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_natcom/cge/application/pdf/revised_rules_of_procedure_cge_2014.pdf>. 
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 وقرر الفريق أن يستعرض     .)١٤(٢٠١٤لعام    خلمس سنوات برمتها، وخطة عمل أكثر تفصيالً      
ز يف تنفيـذ     من أجل مراعاة التقدم احملر     ٢٠١٥برنامج عمله وينقّحه كل سنة ابتداء من عام         

األنشطة املقررة وكذا العناصر ذات الصلة من استراتيجية فريق اخلرباء االستشاري الطويلـة             
  ). أدناه٣٦انظر الفقرة  (٢٠١٤ واملوضوعة يف عام )١٥(األمد
وحـضر  . ٢٠١٤أبريـل   / نيسان ٤ و ٣ُعقد االجتماع الثاين عشر يف بون يومي        و  -١٤

 وكذا مراقب مـن أذربيجـان ميثـل         )١٦(ستشاريمن فريق اخلرباء اال   اً   عضو ٢١االجتماع  
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول املنتمية إىل منطقة أوروبا الشرقية، كان قد ُدعي وفقاً              

 وُعقد االجتماع الثالث عشر لفريـق       .)١٧(الستنتاجات الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف     
؛ وشـارك يف    ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٢ و ١١اخلرباء االستشاري يف يريفان، بأرمينيا، يومي       

  .)١٨( عضوا من الفريق١٦هذا االجتماع 
 وتعمق فريق اخلرباء االستشاري يف هذه االجتماعات يف التفاصيل العملية لـبعض             -١٥

، ٢٠١٤وقّيم كذلك التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل يف عـام            . أنشطته الرئيسية املقررة  
وترد أدناه تفاصيل التقدم احملـرز يف  . ٢٠١٥خطة عمله لعام    وباشر مناقشات متهيدية بشأن     

  . لبعض األنشطة الرئيسية املقررة، مبا يف ذلك التفاصيل العملية٢٠١٤تنفيذ األنشطة املقررة لعام 

  ٢٠١٤التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل لعام   -ثالثاً  

املـستفادة وأفـضل    جتميع املعلومات املتعلقة باملشاكل والعقبات والـدروس          -ألف  
  املمارسات

مـن مرفـق    ) و(و) أ(٢للفقرتني الفـرعيتني    اً  شاري، وفق اتفق فريق اخلرباء االست     -١٦
، على إعداد تقرير تقين لتجميع وتوليف املعلومات املتاحة بشأن املشاكل           ١٩-م أ /١٩ املقرر

__________ 

:  على العنوان اإللكتـروين التـايل      ٢٠١٤عام  شروع املفصل خلطة عمل فريق اخلرباء االستشاري ل       يتاح امل  )١٤(
<http://unfccc.int/files/national_reports/non-

annex_i_natcom/cge/application/pdf/cge_workprogramme_2014.pdf>.  
)١٥( FCCC/SBI/2014/INF.15. 
 وجـزر   ،بريو و ، وبلجيكا ، والربازيل ،ثيوبيا وأوروغواي شارك يف االجتماع أعضاء من االحتاد األورويب وإ        )١٦(

 واململكة العربية   ، وملديف ، وكينيا ، وكولومبيا ، وكندا ، وغابون ، والصني ، ومجهورية ترتانيا املتحدة   ،البهاما
، وكذا خبريان ميثالن منظمتني دوليـتني        واليابان ، والواليات املتحدة األمريكية   ، وهولندا ، واهلند ،السعودية

 ).مم املتحدة للبيئةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األ(
 .١٣١، الفقرة FCCC/CP/2013/10انظر الوثيقة  )١٧(
 ، وجـزر البـهاما    ، واجلزائـر  ، وبلجيكا ،باكستانشارك يف هذا االجتماع أعضاء من االحتاد األورويب و         )١٨(

،  واليابـان  ، وهولنـدا  ، واهلند ، واململكة العربية السعودية   ، وملديف ، وكينيا ،وكولومبيا ، وغابون ،والصني
 ).برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة(وكذا خبريان ميثالن منظمتني دوليتني 



FCCC/SBI/2014/17 

7 GE.14-18766 

الغات الوطنيـة   والعقبات والدروس املستفادة وأفضل املمارسات فيما يتعلق بعملية إعداد الب         
  .والتقارير احملدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

املـساعدة التقنيـة     وسيوّجه هذا التقرير عمل فريق اخلرباء االستشاري عند حتديد          -١٧
للدروس اً  وتوفريها لتلبية احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وسيشكل مصدر          

على أهنا جمال لفرصة تعاون     اً  وينظر الفريق إىل هذه املهمة أيض     . ستفادة وأفضل املمارسات  امل
ممكن بني فريق اخلرباء االستشاري والربنامج العاملي لدعم إعداد البالغات الوطنية والتقـارير       

ـ يشار إليـه ال   (احملّدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول             اً حق
، وهو مشروع ميوله مرفق البيئة العاملية ويشترك يف إدارته برنامج األمم           )بربنامج الدعم العاملي  

  .املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة
وسيتوىل فريق اخلرباء االستشاري، كما هو منصوص عليـه يف برنـامج العمـل                -١٨

بصورة دورية، وسيواصل تقدمي املـشورة      ، حتديث هذا التقرير التقين      ٢٠١٨-٢٠١٤ للفترة
  .والدعم التقنيني إىل األطراف بناء على طلبها يف هذا السياق

  ترمجة مواد التدريب على إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني  -باء  
ترجم فريق اخلرباء االستشاري مواده التدريبية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفتـرة              -١٩

وأتيحت مواد التدريب املترمجة لألطـراف علـى        .  اإلسبانية والعربية والفرنسية   السنتني إىل 
بتوافر املوارد، يعتزم فريق اخلرباء االستـشاري       اً   ورهن .)١٩(املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية   

  . ٢٠١٥ترمجة مواد التدريب إىل سائر لغات األمم املتحدة الرمسية يف عام 

  بية لفريق اخلرباء االستشاريحتديث املواد التدري  -جيم  
، علـى   ٢٠١٨-٢٠١٤اتفق فريق اخلرباء االستشاري يف إطار برنامج عمله للفترة            -٢٠

اليت تغطـي   ( اليت يستخدمها الفريق فيما يتعلق بالبالغات الوطنية         )٢٠(حتديث مواد التدريب  
قييم التخفيـف   قوائم جرد غازات الدفيئة وعمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف وعمليات ت          

دف هذه املـواد إىل تيـسري إعـداد         وهت. ٢٠١٢ و ٢٠١١، وُحدثت يف عامي     )من اآلثار 
املبادئ التوجيهية "   لملدرجة يف املرفق األول، وفقاً      البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري ا      

  ".يةإلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاق
 املسجلة يف   أحدث التطورات ويكمن اهلدف من عملية التحديث املقررة يف مراعاة           -٢١

سيما نتائج تقرير التقييم اخلامس للهيئة       إطار االتفاقية وكذا أحدث االكتشافات العلمية، وال      

__________ 

 .<http://unfccc.int/7915.php>: تتاح املواد املترمجة على العنوان اإللكتروين التايل )١٩(
 .<http://unfccc.int/349.php>: تتاح مواد التدريب على العنوان اإللكتروين التايل )٢٠(
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 احـة يف عـامي    اليت باتـت مت   ) اهليئة احلكومية الدولية  (احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      
  .)٢١(٢٠١٤ و٢٠١٣

واّتفق فريق اخلرباء االستشاري على بدء عملية حتديث مـواده التدريبيـة املتعلقـة            -٢٢
 وإمتام املهمة قبل عقد     ٢٠١٤بعمليات تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف عام           

ثر بتغري املناخ والتكيف    الدورات التدريبية العملية اإلقليمية املتعلقة بعمليات تقييم القابلية للتأ        
  .)٢٢(٢٠١٥معه يف عام 

وحّدد فريق اخلرباء االستشاري يف اجتماعه الثاين عشر طبيعة ونطاق عناصر املـواد            -٢٣
اً يف تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه وتستدعي مزيد         اً  التدريبية اليت تستخدم حالي   

 ويتوقع أن يتواصل ٢٠١٤ املواد التدريبية يف عام من التحديث، ليبدأ على هذا األساس تنقيح    
 . ٢٠١٥تنقيحها يف النصف األول من عام 

  وضع برنامج التعلم اإللكتروين  -دال  
رّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني باملذكرة املفاهيميـة الـيت               -٢٤

كتروين املتعلقـة بإعـداد البالغـات    أعدها فريق اخلرباء االستشاري بشأن برامج التعلم اإلل   
الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وكّررت طلبها إىل األمانة أن تعد               

 .برنامج التعلم اإللكتروين باالستناد إىل هذه املذكرة

للتعلم اإللكتروين، وهو عبارة عن منصة      اً  وتلبية هلذا الطلب، وضعت األمانة برناجم       -٢٥
لم إلكترونية بشأن إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق               تع

وُعرضت نـسخة جتريبيـة   . األول باستخدام مواد التدريب احملدثة لفريق اخلرباء االستشاري 
لربنامج التعلم اإللكتروين على الفريق يف اجتماعه الثالث عشر الستعراضها حبلول تـشرين             

ومن املقرر أن تطلق الصيغة الوظيفية الكاملة لربنامج التعلم اإللكتروين . ٢٠١٤ر أكتوب/األول
  . ، وستتضمن تعقيبات فريق اخلرباء االستشاري٢٠١٤ديسمرب /يف كانون األول

وصمم هيكل برنامج التعلم اإللكتروين لتيسري املرونة فيما يتعلـق بـإجراء تنقـيح       -٢٦
ديدة وإضافية، مثل املعلومات املتعلقـة بالتقـارير        جوهري الحق، وإلدراج أي حمتويات ج     

  . احملدثة لفترة السنتني

__________ 

: تتاح تقارير اهليئـة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بـتغري املنـاخ علـى العنـوان اإللكتـروين التـايل                      )٢١(
<http://ipcc.ch/report/ar5/index.shtml>. 

)٢٢( FCCC/SBI/2012/33 ٢٢، الفقرة. 
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الدورات التدريبية العملية اإلقليمية املتعلقة بإعداد التقـارير احملدثـة لفتـرة              -هاء  
  السنتني

أجرى فريق اخلرباء االستشاري دورتني تدريبيتني عمليتني إقليميتني بـشأن إعـداد              -٢٧
وعقدت الدورة التدريبية ملنطقة أمريكا الالتينية والكـارييب يف         : فترة السنتني التقارير احملدثة ل  

، وعقدت الدورة التدريبية    ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٨ إىل   ١٦العاصمة بنما، ببنما، يف الفترة من       
 ١٠ إىل   ٨ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة أوروبا الشرقية يف يريفـان يف الفتـرة مـن                

وأما الدورة التدريبية العملية ملنطقة أفريقيا اليت كان من املقرر عقدها           . ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول
، يف لومي، توغو، فقد أُّجلت بسبب انتشار        ٢٠١٤أغسطس  / آب ٢٠ إىل   ١٨يف الفترة من    

  .أمراض خطرية يف غرب أفريقيا
من يف تعزيز قدرات اخلرباء الوطنيني علـى        يك الدورات التدريبية  اهلدف من    ومتثل  -٢٨
املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بالتقارير احملّدثة لفترة السنتني املقدمـة مـن      "تخدام  اس

األوىل  على إعداد تقارير بلـداهنم  ملساعدهتم" األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 
روس منصات لتبـادل اآلراء والـد     اً   أيض الدورات التدريبية وشكلت  . لفترة السنتني  احملدثة

   .التقارير احملدثة لفترة السنتنيإعداد املستفادة والتجارب املتعلقة بعملية 
الـدورات  ملداوالت  اً  وأجرى فريق اخلرباء االستشاري يف دورته الثالثة عشرة تقييم          -٢٩

هذه الدورات   وعقد وحدد بعض اجملاالت من أجل زيادة حتسينها فيما يتعلق بتنظيم            التدريبية
ملـداوالت  اً  أعـاله مـوجز   ) أ(٨ويتضمن التقرير املشار إليه يف الفقرة       . بالً مستق التدريبية

هـذه  ، مبا يف ذلك التوصيات املقدمة من أجل زيادة حتسني تنظيم وتوفري             الدورات التدريبية 
  . مستقبالالدورات التدريبية

  وضع برنامج لتدريب فريق اخلرباء التقنيني  -واو  
 وطرائق وإجـراءات    ة، تشكيل ١٩-م أ /٢٠ املقرر   اعتمد مؤمتر األطراف، مبوجب     -٣٠

وضع وتنظيم برامج تدريبية مالئمة     وطلب إىل فريق اخلرباء االستشاري      . فريق اخلرباء التقنيني  
، استناداً  ١٧-م أ /٢للخرباء التقنيني املعينني آخذاً يف االعتبار املرفقني الثالث والرابع للمقرر           

   .)٢٣(خلرباء االستشاريإىل أحدث املواد التدريبية لفريق ا
لتدريب اخلرباء التقنـيني    وقرر الفريق عند حتديد برنامج عمله وضع وتنفيذ برنامج            -٣١

 يف قائمة خرباء االتفاقية اإلطارية، لتمكينهم من املشاركة يف التحليل التقين للتقـارير              املعينني
طراف النامية الـساعية إىل     احملدثة لفترة السنتني، مبا يف ذلك مرفق تقين مقدم من البلدان األ           

__________ 

 .٤، الفقرة ١٩-م أ/٢٠املقرر  )٢٣(
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 القائمة علـى األنشطة  بشأن احلصول على مدفوعات اإلجراءات القائمة على النتائج وتلقيها    
  . )٢٤(النتائج واملتعلقة باملبادرة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها

  :  موضوعني رئيسينيلتغطية صمم برنامج التدريبو  -٣٢
 االتفاقية ومبادئها وأحكامها، ومقررات مؤمتر األطـراف املتعلقـة          هدف  )أ(  

بتقدمي األطراف غري املدرجة يف املرفق األول للبالغات الوطنية والتقارير احملدثة لفترة السنتني،          
  وبإجراء عملية تشاور وحتليل دولية بشأن التقارير احملدثة لفترة السنتني؛

بالغات الوطنية والتقارير احملدثة لفترة الـسنتني       الّنهج املعتمدة يف إعداد ال      )ب(  
باستخدام املبادئ التوجيهية والوثائق اإلرشادية املناسبة لدعم فهم التقـارير احملدثـة لفتـرة            

  .السنتني وحتليلها
وستخضع مشاريع املواد اليت أعدت لربنامج التدريب الستعراض أقران جيريه فريـق         -٣٣

من األطراف املدرجة وغري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة،  من خرباء وطنيني ميثلون كال      
 ٢٧ و٢٦ويشاركون يف عملية إعداد البالغات الوطنية، خالل حلقة عمل سـتعقد يـومي         

 تـشرين   ٢٨وستتواصل حلقـة العمـل يـوم        . )٢٥( يف بون  ٢٠١٤أكتوبر  /تشرين األول 
ستشاري وجيري فيه الفريق     كنشاط يقتصر على أعضاء فريق اخلرباء اال       ٢٠١٤أكتوبر  /األول
للتعليقات املستلمة خالل اليومني األولني حللقة العمل ويتفق على اخلطـوات الـالزم             اً  تقييم

  .اختاذها لالستجابة إىل هذه التعليقات
وبناء على التعقيبات الواردة من حلقات االستعراض الذي جيريه األقـران، يعتـزم               -٣٤
ة النهائية ملواد التـدريب يف تـاريخ أقـصاه تـشرين           اخلرباء االستشاري وضع الصيغ    فريق
  . ٢٠١٤نوفمرب /الثاين
ورهنا بتوافر عدد كاف من اخلرباء املعينني يف قائمة خـرباء االتفاقيـة اإلطاريـة                 -٣٥

واملشاركني يف التحليل التقين للتقارير احملدثة لفترة السنتني واملستعدين للمشاركة يف احللقـة             
يق تنظيم الربنامج التدرييب األويل لفائدة اخلرباء التقنيني املعينني وتقيـيم           الدراسية، يعتزم الفر  

وطلب الفريق إىل األمانة إعداد مذكرة مفاهيميـة        . ٢٠١٥كفاءهتم يف الربع األول من عام       
  . وتنفيذ الربنامج التدرييب وعملية تقييم الكفاءات تتناول مجيع جوانب إعداد

__________ 

النُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات                 )٢٤(
وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيـز خمـزون الكربـون يف              

 .النامية الغابات يف البلدان
)٢٥( FCCC/SBI/2014/19. 
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  ألمد لفريق اخلرباء االستشارياالستراتيجية الطويلة ا  -زاي  
 بناء  ٢٠١٨-٢٠١٥وضع فريق اخلرباء االستشاري استراتيجية طويلة األمد للفترة           -٣٦

على إحدى التوصيات الواردة يف التقرير املرحلي املقدم من فريق اخلـرباء االستـشاري إىل               
الستشاري بإمكانية أن   وأوصى فريق اخلرباء ا   . الدورة التاسعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ     

  :من بينها ما يلياً تتناول االستراتيجية أمور
يتسم بالكفاءة  اً  خطة إدارة طويلة األمد متكن من تنفيذ برنامج العمل تنفيذ           )أ(  
  واالستدامة؛  
  استراتيجية لالتصال والتوعية؛  )ب(  
ألطراف أدوات فعالة من حيث التكلفة وشاملة لتقدمي املساعدة التقنية إىل ا            )ج(  

  غري املدرجة يف املرفق األول؛
خيارات وسبل إلشراك اجلهات املعنية يف تكملة جهـود فريـق اخلـرباء               )د(  

  .االستشاري
عند وضع اسـتراتيجيته علـى استكـشاف        اً  واتفق فريق اخلرباء االستشاري أيض      -٣٧

رفق األول علـى    خيارات وسبل لتعزيز تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف امل           
  . الصعيدين دون اإلقليمي والوطين

مـن اختـصاصات فريـق اخلـرباء        )) و(إىل  ) د((٢التقدم يف تنفيذ الفقرة       -حاء  
  االستشاري 

من )) و(إىل  ) د((٢فقرة  لل خطّط فريق اخلرباء االستشاري لتنفيذ أنشطة تستجيب        -٣٨
  . ٢٠١٤املنصوص عليها يف برنامج عمله لعام اختصاصاته 

، خطط فريق اخلـرباء االستـشاري   ١٩-م أ /١٩من املقرر   ) د(٢واستجابة للفقرة     -٣٩
املبـادئ   " لمكن تناوهلا يف إطـار تنقـيح مقبـل    ملراجعة توصياته السابقة بشأن العناصر امل 

التوجيهية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول             
 مقبل هلذه املبادئ التوجيهية      وتعترب التوصيات املزمع النظر فيها يف إطار تنقيح        .)٢٦("لالتفاقية

املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بالتقارير احملّدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف              "  لو
عناصر مهمة مـن برنـامج عمـل فريـق اخلـرباء       " غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     

تشاري، وهكذا رأى الفريق من املفيد إجراء جولة أخرى من الدراسات االستقـصائية             االس
لتكملة املعلومات اجملّمعة يف الدراسة االستقصائية املتعلقة باملشاكل والعقبـات والـدروس            

__________ 

 .FCCC/SBI/2011/5/Add.1 وFCCC/SBI/2011/5/Rev.1ظر الوثيقتني ان )٢٦(
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املستفادة وأفضل املمارسات املتصلة بعملية إعداد البالغات الوطنية، وهي الدارسـة الـيت             
 وستعطى األولوية   .)٢٧( ومشلت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       ٢٠١٤أجريت يف عام    

 واألول من ٢٠١٤هلذا النشاط وسيضطلع به يف أقرب وقت ممكن يف الربعني األخري من عام            
  . على التوايل٢٠١٥عام 
واتفق فريق اخلرباء االستشاري، يف ضوء كم العمل اهلائل املترتب على تنفيذ بعض               -٤٠

ـ  ٢٠١٤ئيسية اليت ينص عليها برنامج عمله وينبغي تكملتها حبلول عـام            األنشطة الر  اً وفق
للتكليف الصادر عن مؤمتر األطراف، على أن يتناول هـذه األنـشطة يف اجتماعـه األول                

بتوافر ما يكفي من الوقت واملـوارد السـتكمال األنـشطة احملـددة يف           اً   رهن ٢٠١٥ لعام
  . ٢٠١٤ أعاله حبلول هناية عام ٢٥ الفقرة

التعاون مع أفرقة اخلرباء األخرى وغريها من اهليئات املنشأة مبوجـب             -رابعاً  
االتفاقية ومع املنظمات احلكومية الدولية، واملشاركة يف أنشطة إلزامية         

  أخرى ذات صلة مبوجب االتفاقية

  أفرقة اخلرباء األخرى وغريها من اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية  -ألف  

  لتنفيذية آللية وارسو الدوليةاللجنة ا  -١  
 آلية وارسو الدولية املعنية باخلـسائر       ١٩-م أ /٢أنشأ مؤمتر األطراف مبوجب املقرر        -٤١

باستعراضـها يف   اً  إلطار كانكون للتكيف، رهن   اً  واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ وفق     
واألضرار املرتبطة بتـأثريات    الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف، بغية التصدي للخسائر         

تغري املناخ، مبا يف ذلك الظواهر املناخية القصوى والظواهر البطيئة احلدوث يف أشد البلـدان               
وقرر مؤمتر األطراف أن تتشكل اللجنة      . لآلثار الضارة املترتبة على تغري املناخ     اً  النامية تعرض 

من ممثلني اثنني لكل واحدة من اهليئات       اً،  تمؤقاً  التنفيذية آللية وارسو الدولية، باعتبارها تدبري     
التابعة لالتفاقية، مع ضمان حتقيق متثيل متوازن بني البلدان املتقدمة األطراف والبلدان النامية             

واللجنة الدائمة املعنيـة  اً،  جلنة التكيف، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو       : األطراف، وهي 
 ودعـا مـؤمتر     .عنية بالتكنولوجيا، وفريق اخلرباء االستشاري    بالتمويل، واللجنة التنفيذية امل   

األطراف األمني التنفيذي إىل أن يعقد، بالتشاور مع الرئيس، االجتماع األويل للجنة التنفيذية             
  . ٢٠١٤مارس /يف آذار
تيـاغو دي   والـسيد   ) كندا(وعني فريق اخلرباء االستشاري السيدة هيالري هوف          -٤٢

  . ممثلني له داخل اللجنة التنفيذية املؤقتة) ازيلالرب (أراوخو ميندس
__________ 

 .FCCC/SBI/2014/INF.16يقة انظر الوث )٢٧(
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وتوىل املمثالن، نيابة عن فريق اخلرباء االستشاري، تقدمي عرض موجز إىل االجتماع              -٤٣
، يف بون، عن األنشطة اليت      ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٨ إىل   ٢٥األول للجنة التنفيذية املعقود من      

 .)٢٨(قابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيـف معـه       يضطلع هبا الفريق فيما يتعلق بعمليات تقييم ال       
والحظ الفريق أن تزويد اللجنة هبذه املعلومات ميثل فرصة لتحقيق تعاون وطيد يف االضطالع        

  . بأنشطة تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه مستقبالً

  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا  -٢  
، يف  )اجلزائـر (ق اخلرباء االستشاري، السيد كمال اجلموعي       شارك أحد أعضاء فري     -٤٤

 يف بون ونظّمه    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٩ و ٨معرض خطط التكيف الوطنية الذي عقد يومي        
وأتاح معرض خطط التكيف الوطنية منـصة لتبـادل         . فريق اخلرباء االستشاري بدعم من األمانة     

غة خطـط التكيـف، إذ      ما يتعلق بصيا  التجارب والدروس املستفادة والثغرات واالحتياجات في     
  .)٢٩(والبلدان النامية املعنية بعملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذهااً تضطلع أقل البلدان منو

بأن مشاركته يف أنشطة أفرقة اخلرباء األخرى       اً  وأحاط فريق اخلرباء االستشاري علم      -٤٥
اخلة من حيث الطبيعة ويف استكشاف      مهمة يف املساعدة على الربط بني خمتلف األنشطة املتد        

. أو يف تكملة عمل بعضها الـبعض /فرص األفرقة يف االضطالع باألنشطة بصورة مشتركة و 
وهكذا يوصي الفريق باستكشاف فرصة تنظيم نشاط مشترك بني فريق اخلرباء االستـشاري             

بشأن مسائل مرتبطة باإلبالغ عن فصول تقييم القابليـة   اً  وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو     
للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه يف البالغات الوطنية، وعن خطط التكيف الوطنية وغريها من              

  . املسائل ذات الصلة، مبا فيها سبل التنفيذ

  االجتماع الثالث ملنتدى ديربان  -٣  
لسيدة هوف، يف االجتماع الثالـث      شارك أحد أعضاء فريق اخلرباء االستشاري، ا        -٤٦

ملنتدى ديربان للتعمق يف مناقشة بناء القدرات، املعقود خالل الدورة األربعني للهيئة الفرعية             
وقد ُصّمم كمنصة لتبادل املعلومات بـشأن       . ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٣ و ١٢للتنفيذ، يومي   

 وحـضر االجتمـاع أكثـر       .األنشطة اجلارية واملمارسات اجليدة فيما يتعلق ببناء القدرات       
لألطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية واألوسـاط            ممثالً ٢٤٠ من

أو إجياد بيئة مواتية وبـشأن تقيـيم        /األكادميية، وتبادلوا املعلومات والتجارب بشأن تعزيز و      
  .رياخليارات املتاحة فيما يتعلق بتدابري التخفيف والتكيف وتنفيذ هذه التداب

وعرض فريق اخلرباء االستشاري عمله بشأن املساعدة التقنيـة الـيت يقـدمها إىل                -٤٧
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق بعمليات إعداد البالغات الوطنية والتقارير             

__________ 

)٢٨( FCCC/SB/2014/4. 
 .FCCC/SBI/2014/INF.14انظر الوثيقة  )٢٩(
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احملدثة لفترة السنتني، مبا يف ذلك يف مسائل متصلة بوضع وصون الترتيبات املؤسسية الوطنية              
على إشراك فريـق    اً  وُسلّط الضوء أيض  . ستدامة الالزمة إلعداد هذه التقارير بصورة فعالة      امل

 أعاله، يف إعداد مواد تدريب فريق اخلـرباء  ٢٩اخلرباء االستشاري، كما هو مبّين يف الفقرة       
  . التشاور والتحليل الدولية التقنيني على إجراء التحليل التقين يف إطار عملية

 لألطراف وغريها من اجلهات املعنية اليت قد تود استخدام          )٣٠(ر االجتماع وأتيح تقري   -٤٨
عن املعلومات املستقاة من العروض والبيانـات املقدمـة     املعلومات الواردة يف التقرير، فضالً    

خالل االجتماع، عند ختطيط وتصميم وتنفيذ أنشطتها املتعلقة ببناء القـدرات يف البلـدان              
يق اخلرباء االستشاري املعلومات الواردة يف التقرير، عند أداء املهـام           وقد يستخدم فر  . النامية

  . املوكلة إليه، لتنوير مداوالته بشأن مسائل متصلة ببناء القدرات

  املشاركة يف أنشطة إلزامية أخرى ذات صلة مبوجب االتفاقية  -باء  

رجعيـة املقترحـة    التقييم التقين للمعلومات املقدمة من األطراف بشأن املـستويات امل           -١  
  أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات/لالنبعاثات من الغابات و

اعتمد مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقـة              -٤٩
 بـشأن املـستويات املرجعيـة املقترحـة         )٣١(بالتقييم التقين لإلسهامات املقدمة من األطراف     

 ودعيـت األطـراف،     .)٣٢(أو املستويات املرجعية املقترحة للغابات    /ن الغابات و  لالنبعاثات م 
 بنـاء القـدرات     سيما البلدان املتقدمة األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة، إىل دعـم           وال
أو املستويات املرجعية   / بوضع وتقييم املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابات و        قلعيت فيما

  . يو يراعي عمل فريق اخلرباء االستشارللغابات، على حن
إحدى  من أحد خربائه  وُدعي فريق اخلرباء االستشاري مبوجب املقرر ذاته إىل تسمية          -٥٠

  .ة للمشاركة يف التقييم التقين بصفة مراقبالزماخلربة اليتمتع ب البلدان النامية األطراف
للمـشاركة بـصفة مراقـب      ) كولومبيا(وُسّميت السيدة إستيفانيا أرديال روبلز        -٥١
 يف  ٢٠١٤أغسطس  / آب ٢٩ إىل   ٢٥االجتماع األول للتقييم التقين املعقود يف الفترة من          يف
  .)٣٣(بون
وأعرب فريق اخلرباء االستشاري عن امتنانه ملنحه فرصة املشاركة يف هذا النـشاط               -٥٢

يما يتعلق  بصفة مراقب والحظ أن مشاركته كانت مثمرة وسامهت يف تعزيز معارفه وفهمه ف            
  . أو املستويات املرجعية للغابات/باملستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابات و

__________ 

)٣٠( FCCC/SBI/2014/14. 
: يتاح املزيد من املعلومات بشأن إسهامات األطراف على العنوان اإللكتروين التايل )٣١(

<http://unfccc.int/8414.php>. 
 ١٩-م أ/١٣املقرر  )٣٢(
)٣٣( FCCC/TAR/2014/BRA. 
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  املنظمات احلكومية الدولية  -جيم  

املقدمة من  ثة لفترة السنتني    عداد البالغات الوطنية والتقارير احملدّ    إلالدعم العاملي   رنامج  ب  -١  
  ألطراف غري املدرجة يف املرفق األولا

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة لـدى فريـق              ثالًكان مم   -٥٣
 معلومات حديثـة إىل الفريـق خـالل         ٢٠١٤اخلرباء االستشاري يقّدمان بانتظام يف عام       

اجتماعاته بشأن تنفيذ برنامج الدعم العاملي الذي يتمثل هدفه العام يف تقدمي الدعم اللوجسيت              
ف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل تيسري إعداد وتقـدمي بالغاهتـا              والتقين إىل األطرا  

الوطنية وتقاريرها احملدثة لفترة السنتني يف الوقت املناسب، وتيسري إعداد وتقدمي املـسامهات             
  . اًاملقررة احملددة وطني

ع وسيعتمد برنامج الدعم العاملي على خرباء وطنيني ودوليني وشراكات استراتيجية م   -٥٤
ـ     . املبادرات واملنظمات الدولية ذات الصلة     بوجـود  اً  وأحاط فريق اخلرباء االستشاري علم

ساحنة للتعاون والتنسيق بني فريق اخلرباء االستشاري وبرنامج الدعم العاملي، بـالنظر             فرصة
  :ما يلي إىل

تطابق اجلدول الزمين لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستـشاري مـع              )أ(  
  لزمين لتنفيذ برنامج عمل برنامج الدعم العاملي؛اجلدول ا
سعُي الفريق والربنامج كليهما إىل دعم األطراف غري املدرجـة يف املرفـق      )ب(  

  األول يف إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثة لفترة السنتني وتقدميها؛
موعـات  تناول الفريق والربنامج مواضيع جوهرية متشاهبة واستهدافهما جم         )ج(  

  .اخلرباء الوطنيني نفسها
وسُينشأ مقر مكّون برنامج الدعم العاملي من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف                -٥٥

  .إسطنبول، تركيا، ومقر مكونه من برنامج األمم املتحدة للبيئة يف نريويب، كينيا

  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ  -٢  
التقين لفريق العمل املعين بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة         وحدة الدعم   تعاونت    -٥٦

 مع فريق اخلرباء االستشاري واألمانة يف تقدمي        التابع للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      
العروض يف الدورتني التدريبيتني العمليتني املتعلقتني بإعداد التقارير احملدثة لفتـرة الـسنتني             

 أعـاله،   ٣٥ و ٣٠اد برنامج تدريب فريق اخلرباء التقنيني املشار إليه يف الفقرتني           وبوضع مو 
املبادئ التوجيهية املنقّحة الـصادرة يف عـام        وهي العروض اليت حتدد الفوارق األساسية بني        

 عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملبادئ التوجيهية إلعداد قوائم اجلـرد        ١٩٩٦
  .٢٠٠٦ية لغازات الدفيئة لعام الوطن
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  أمانة مرفق البيئة العاملية  -٣  
يف الدورة التدريبية العمليـة الـيت       اً  شارك ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية بصفته خبري         -٥٧

ُنظمت لفائدة منطقة أمريكا الالتينية والكارييب بشأن إعداد التقارير احملدثة لفترة الـسنتني،             
وتناولت أمانة املرفق اإلجراءات املتعلقة باحلـصول علـى   .  أعاله ٢٧رة  ويشار إليها يف الفق   

أو /التمويل من املرفق لالضطالع باألنشطة التمكينية، مبا يف ذلك إعداد البالغات الوطنية و            
  .التقارير احملدثة لفترة السنتني

  ٢٠١٥أنشطة فريق اخلرباء االستشاري املقررة يف عام   -خامساً  
، ثـالث  ٢٠١٨-٢٠١٤لربنامج عمله للفترة اً اخلرباء االستشاري وفقسينظم فريق     -٥٨

وتنضاف . دورات تدريبية عملية إقليمية بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه           
وسينظم فريـق اخلـرباء     . هذه الدورات التدريبية إىل االجتماعات العادية اليت قرر الفريق عقدها         

 ٢٦رة التدريبية العملية ملنطقة أفريقيا اليت أُّجلت ويشار إليهـا يف الفقـرة              الدواً  االستشاري أيض 
  . أعاله
، ٢٠١٥ويرد يف اجلدول أدناه األماكن واملواعيد املؤقتة لألنشطة املقـررة يف عـام      -٥٩

وهي تشكل األساس الذي تستند إليه األمانة لوضع الترتيبات اإلدارية واللوجستية والتقنيـة             
  .دمي الدعم الالزمالالزمة وتق

  ٢٠١٥األماكن واملواعيد املؤقتة ألنشطة فريق اخلرباء االستشاري املقررة يف عام 
  املوعد  املكان  النشاط

 كانون ٣٠ و٢٩  بون  االجتماع الرابع عشر لفريق اخلرباء االستشاري
  ٢٠١٥يناير /الثاين

دورة تدريبية عملية ملنطقة أفريقيا بشأن إعداد       
  ة لفترة السنتني التقارير احملدث

فرباير / شباط٢٥-٢٣  سيحدد الحقاً
٢٠١٥  

 احمليط اهلادئ   - دورة تدريبية عملية ملنطقة آسيا    
بشأن عمليات تقيـيم     ومنطقة أوروبا الشرقية  

  القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه 

 ٣ -يونيه / حزيران٢٩  سيحدد الحقاً
  ٢٠١٥يوليه /متوز

قة أمريكـا الالتينيـة     دورة تدريبية عملية ملنط   
والكارييب بشأن عمليات تقييم القابلية للتـأثر       

  بتغري املناخ والتكيف معه 

يوليه / متوز٣١-٢٧  سيحدد الحقاً
٢٠١٥  

دورة تدريبية عملية ملنطقـة أفريقيـا بـشأن         
عمليات تقييم القابلية للتـأثر بـتغري املنـاخ         

  والتكيف معه 

 ٢ -سبتمرب / أيلول٢٨  سيحدد الحقاً
أكتوبر /ين األولتشر

٢٠١٥  
أكتوبر / تشرين األول٦و ٥  سيحدد الحقاً  االجتماع اخلامس عشر لفريق اخلرباء االستشاري

٢٠١٥  
 ٢٠١٥الربع األول من عام   بون  تدريب فريق اخلرباء التقنيني وتقييم كفاءهتم
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  خامتة  -سادساً  
 برنـامج عملـه     نفّذ فريق اخلرباء االستشاري معظم األنشطة املقـررة يف إطـار            -٦٠
 ووّجه الشكر إىل البلدان املتقدمة األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقيـة             .٢٠١٤ لعام

ووّجه . وغريها من البلدان املتقدمة األطراف اليت قدمت املوارد املالية لتنفيذ األنشطة املقررة           
اف غـري املدرجـة يف      إىل الربامج واملنظمات املتعددة األطراف وكذا إىل األطر       اً  الشكر أيض 

 من خالل تقدمي دعـم      ٢٠١٤املرفق األول اليت سامهت يف جناح تنفيذ األنشطة املقررة لعام           
  .أو لوجسيت/تقين و
 يعتزم القيام يف اجتماعه     ٢٠١٥صوب عام   اً  دموإذ ميضي فريق اخلرباء االستشاري قُ       -٦١

رية عليه، مبـا يف ذلـك        مبراجعة برنامج عمله وإدخال التعديالت الضرو      ٢٠١٥األول لعام   
.  أعـاله  ٣٦إدراج العناصر ذات الصلة من استراتيجيته الطويلة األمد املشار إليها يف الفقرة             

للموارد املالية الالزمة لتنفيـذ برنـامج       اً  أولياً  وأجرى فريق اخلرباء االستشاري كذلك تقييم     
  ).انظر املرفق الثاين(عمله يف السنوات األربع املقبلة 
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  ق األولاملرف

  ٢٠١٨-٢٠١٤برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة 
  اجلدول الزمين لعملية التنفيذ

  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  األنشطة  املنتجات/دخالتامل
  " عملية إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتنيحتديد وتقدمي املساعدة التقنية فيما يتعلق باملشاكل واملصاعب اليت تؤثر على): "أ(٢، املرفق، الفقرة ١٩-م أ/١٩املقرر "

تقدمي املعلومات واملشورة التقنية استناداً، إن أمكن، إىل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات، بشأن عملية إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة ): "ز(٢ املرفق، الفقرة ١٩-م أ/١٩املقرر 
  "نتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األولالس

ـ يقدم  تقرير تقين    للمـشاكل  اً  توليف
واملصاعب والدروس املستفادة وأفضل    

  املمارسات

مجع املعلومات عن املصاعب واملشاكل والدروس املستفادة وأفضل املمارسـات     -١
  :املبلغ عنها يف

     

فريق اخلرباء االستشاري وبرنامج دعم  زها  اليت أجن الدراسات االستقصائية     ١-١  
أسئلة إضافية من فريق اخلرباء     ب واستكملت،   يف السابق  البالغات الوطنية 

  االستشاري

x x x x x 

  x   x  البالغات الوطنية  ٢-١  

  x x x   التقارير احملدثة لفترة السنتني  ٣-١  

اء االستـشاري    من املنشورات الصادرة عن فريق اخلـرب       هاالتقارير وغري   ٤-١  
األخـرى  وبرنامج دعم البالغات الوطنية واملؤسسات والوكاالت املعنية      

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنـامج األمـم         مثل معهد املوارد العاملية   
  .وما إىل ذلك، املتحدة اإلمنائي

x  x x x 

 x x x x x   للمعلومات اجملمعةتوليف  -٢  

 x x x x x  )ز(٢نيني فيما يتعلق باملادة تقدمي املشورة والدعم التق  -٣  

  "تقدمي املساعدة والدعم التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل تيسري عملية وإعداد بالغاهتا الوطنية أو تقاريرها احملّدثة لفترة السنتني): "ب(٢ املرفق، الفقرة ١٩-م أ/١٩املقرر 
عمليات إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثة لفترة السنتني وتيسري تطوير تيسري بغية تقدمي املشورة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ): "ج(٢لفقرة  املرفق، ا١٩-م أ/١٩املقرر 

  "استدامتها يف األجل الطويل
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  اجلدول الزمين لعملية التنفيذ
  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  األنشطة  املنتجات/دخالتامل

 التـدريب علـى إعـداد       مواد  -أوالً
التقارير احملدثة لفترة السنتني يف     

 ئر لغات األمم املتحدة الرمسيةسا

 فريق اخلرباء االستشاري للتدريب على إعداد التقارير احملدثة لفتـرة            مواد ترمجة  -١
  x x  x  السنتني إىل سائر لغات األمم املتحدة الرمسية

أحـدث االكتـشافات    التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري ملراعاة        املواد حتديث  -٢
   يف إطار االتفاقيةالعلمية والتطورات املسجلة

x x x x x 

 x x x x x  وتعهدهايلها تفع دورات تعلم إلكترونية وإعداد  -٣
       ية إقليمية بشأن إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتنيعمل تدريبية دوراتإجراء   -٤

   x  x  أمريكا الالتينية والكارييب  ١-٤
   x  x  أفريقيا  ٢-٤
   x  x  آسيا واحمليط اهلادئ  ٣-٤

        إقليمية بشأن تقييم القابلية للتأثر والتكيفدريبية عمليةدورة تإجراء   -٥
    x   أمريكا الالتينية والكارييب  ١-٥
    x   أفريقيا  ٢-٥
    x   آسيا واحمليط اهلادئ  ٣-٥

        إقليمية بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئةدورة تدريبية عمليةإجراء   -٦
   x    ة والكارييبأمريكا الالتيني  ١-٦
   x    أفريقيا  ٢-٦
   x    آسيا واحمليط اهلادئ  ٣-٦

       ثاراآل إقليمية بشأن تقييم التخفيف من دورة تدريبية عمليةإجراء   -٧
  x     أمريكا الالتينية والكارييب  ١-٧

 التدريب احملدثـة لفريـق      مواد  -ثانياً
  اخلرباء االستشاري

  دورات تعلم إلكترونية  -ثالثا
رباء وطنيني مدربني على    جممع خ  -رابعاً

إعداد التقارير احملدثـة لفتـرة      
  السنتني والبالغات الوطنية

تقارير تقنية عن الـدورات       -خامساً
  التدريبية العملية

  x     أفريقيا  ٢-٧
  x     آسيا واحمليط اهلادئ  ٣-٧  
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  اجلدول الزمين لعملية التنفيذ
  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  األنشطة  املنتجات/دخالتامل

  "تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، بشأن العناصر اليت سُينظر فيها يف إطار التنقيح املقبل للمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني): "د(٢رفق، الفقرة ، امل١٩-م أ /١٩املقرر 
 العناصر اليت سُينظر فيهـا يف       مراجعة توصيات فريق اخلرباء االستشاري بشأن       -١

  لمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنيةمقبل لإطار تنقيح 
x     

مقبل  سُينظر فيها يف إطار تنقيح       توصيات فريق اخلرباء االستشاري بشأن العناصر اليت        -٢
  تقارير احملدثة لفترة السنتني إلعداد الالتوجيهيةلمبادئ ل

   x  

العناصـر  بورقة عن التوصيات املتعلقة     
مقبـل  اليت ميكن تناوهلا يف إطار تنقيح       

 التوجيهية إلعداد البالغـات     لمبادئل
  والتقارير احملدثة لفترة السنتني الوطنية

 غري املدرجة يف املرفق األول      األطرافملتعلقة بتقدمي التقارير من     حتليل التطورات ا    -٣
  ، عند االقتضاء٨ -م أ/١٧منذ اعتماد املقرر 

  x   

مّد األطراف، بناء على طلبها، باملشورة والدعم التقنيني ومبعلومات عن األنشطة والربامج القائمة، مبا يف ذلك مصادر املساعدة املالية والتقنية الثنائية ): "ه(٢قرة ، املرفق، الف١٩-أم /١٩املقرر 
  "ة السنتنيواإلقليمية واملتعددة األطراف، من أجل تيسري ودعم عملية إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفتر

مّد األطراف، بناء على طلبها، باملشورة والدعم التقنيني بشأن تقدمي املعلومات املتعلقة باخلطوات الرامية إىل دمج اعتبارات تغري املناخ يف السياسات ): "و(٢، املرفق، الفقرة ١٩ -م أ/١٩املقرر 
  "واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية
تيسري ودعم إعـداد    من أجل    القائمة   نشطة والربامج مجع املعلومات املتعلقة باأل     -١

بالتعاون مـع برنـامج     وذلك  البالغات الوطنية والتقارير احملدثة لفترة السنتني،       
  برنامج دعم البالغات الوطنية/الدعم العاملي

x     

مجع املعلومات املتعلقة باخلطوات الرامية إىل دمج اعتبـارات تغـري املنـاخ يف                -٢
 بالتعـاون مـع    ، وذلك  واالقتصادية والبيئية  تماعيةاالجالسياسات واإلجراءات   
  برنامج دعم البالغات الوطنية/برنامج الدعم العاملي

x     

 بالتعاون مع برنـامج الـدعم   أعاله ٢ و١حتديث املعلومات املتعلقة بالنشاطني      -٣
  برنامج دعم البالغات الوطنية/العاملي

  x  x 

نشطة والـربامج   ألاعن   ملخص  -أوالً
تيسري ودعـم   من أجل   القائمة  

إعداد البالغات الوطنية والتقارير    
   لفترة السنتنياحملدثة

 إىلاخلطوات الرامية   ملخص عن     -ثانياً
دمج اعتبارات تغري املنـاخ يف      
الــسياسات واإلجــراءات  
  االجتماعية واالقتصادية والبيئية

 x x x x x  )و(و) ه(٢بالفقرة ان املتعلقان  والدعم التقنياملشورة  -٤

  "تدريبيةالواد املأحدث إىل اً استنادة للخرباء التقنيني املعينني ناسبإعداد وتنظيم برامج تدريبية م): "ط(٢، املرفق، الفقرة ١٩-م أ/١٩املقرر 
     x  وضع برنامج تدريب فريق اخلرباء التقنيني  -١
حتويل برنامج تدريب فريق اخلرباء التقنيني إىل برنامج تـدرييب علـى شـبكة                -٢

  اإلنترنت
 x    

 x x x x x  اختبار العتماد اخلرباء التقنيني/حلقة عمل  -٣

دريب االتفاقية اإلطارية لتبرنامج   -أوالً
  فريق اخلرباء التقنيني

شحني لقائمـة   جممع اخلرباء املر    -ثانياً
اخلرباء املـدربني واملعتمـدين     
كخرباء تقنيني إلجراء التحليـل     
التقين للتقارير احملدثـة لفتـرة      

 x   x    برنامج التدريبتنقيح  -٤  السنتني
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  اجلدول الزمين لعملية التنفيذ
  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  األنشطة  املنتجات/دخالتامل

  "تقدمي التوجيه واملشورة الدورية إىل األمانة ملساعدهتا يف الوفاء مبعايري اختيار تشكيلة فريق اخلرباء التقنيني): "ح(٢، املرفق، الفقرة ١٩-م أ/١٩املقرر 
وريـة  تقدمي التوجيه واملشورة بصورة د   

إىل األمانة بشأن اختيار فريق اخلـرباء       
  التقنيني، حسب االقتضاء

النظر يف التقرير التقين الدوري املتعلق باختيار فريق اخلرباء االستشاري، حسب 
  االقتضاء

 x x x x 

  عناصر أخرى من برنامج العمل
التقييم التقين للمعلومات املقدمة من األطراف بـشأن املـستويات          املشاركة يف     -١

ويات املرجعيـة املقترحـة     أو املست / و الغاباتاملرجعية املقترحة لالنبعاثات من     
  للغابات

  

x x x x x ًالتقيــيم الــتقين املــشاركة يف   -أوال
 املقدمة من األطراف    للمعلومات
ملــستويات املرجعيــة بــشأن ا

املقترحة لالنبعاثات من الغابات    
أو املستويات املرجعية املقترحة /و

  للغابات
برنـامج  ضـمن   وحدة تدريبية     -ثانياً

تدريب فريق اخلـرباء التقنـيني      
لبيانـات  لتغطي التحليل التقين    

واملعلومات الـيت تـستخدمها     
األطراف لتقيـيم االنبعاثـات     
البشرية املنـشأ مـن املـصادر       
وعمليات إزالتها بواسطة البواليع    
يف قطاع الغابات، وخمزونـات     
الكربون يف الغابـات، وتغـري      
خمزون الكربـون يف الغابـات،      

  وتغري املناطق احلرجية

حتديد عناصر لربنامج تدريب فريق اخلرباء التقنيني تغطـي اجلوانـب املتـصلة               -٢
بالتحليل التقين للبيانات واملعلومات املستخدمة واملبلغ عنها يف التقارير احملدثـة           

أ من املـصادر     البشرية املنش  االنبعاثاتلفترة السنتني من جانب األطراف لتقييم       
وعمليات إزالتها بواسطة البواليع يف قطاع الغابات، وخمزونـات الكربـون يف            

  .الغابات، وتغري خمزون الكربون يف الغابات، وتغري املناطق احلرجية

x     

متثيل يف اللجنة التنفيذيـة آلليـة       
  وارسو الدولية

 x x x x x  املشاركة يف عمل اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية  -١

تقييم األنشطة اليت يضطلع هبا فريق اخلرباء االستشاري فيما يتعلق بالقابلية للتأثر              -٢  
   معهوالتكيفبتغري املناخ 

x 
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  اجلدول الزمين لعملية التنفيذ
  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  األنشطة  املنتجات/دخالتامل

مبا يف ذلك من اهليئـة      (ها  تنقيحووالتعقيب عليها    وضع استراتيجية طويلة األمد     -١
  )الفرعية للتنفيذ

x     

 x x x x   تنفيذ العناصر ذات الصلة من االستراتيجية طويلة األمد  -٢

   x    استعراض االستراتيجية طويلة األمد وتنقيحها، حسب االقتضاء  -٣

استراتيجية طويلـة األمـد تلـيب       
ف غري املدرجة يف  احتياجات األطرا 

 بناء القدرات   يف جمال املرفق األول   
ــة  ــا املتعلق ــاء بالتزاماهت يف الوف

الغ، مبا يف ذلك خطة اإلدارة      باإلب
طويلــة األمــد لفريــق اخلــرباء 
الـوطين،  / حلقة عمل إضافية على الصعيد دون اإلقليمي       لنظر يف إمكانية تنظيم   ا  -٤  االستشاري وتقدمي املساعدة التقنية

  بتوافر املوارداً رهن
x x x x x 

برنامج عمل مخاسي السنوات حمدث 
  وخطة عمل سنوية

نقيحه، مبا يف ذلك وضع خطـة       استعراض برنامج العمل اخلماسي السنوات وت     
  عمل حمددة للسنة

 x x x x 

اخلـرباء  تقارير مرحلية عن عمل فريق       x x x x x  اجتماعات فريق اخلرباء االستشاري  -١
وعية االتصال والت عن  االستشاري املعين و  

   بأنشطتهفيما يتعلق
 x x x x x  األنشطة اجلانبية لفريق اخلرباء االستشاري  -٢
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  ثايناملرفق ال

  ٢٠١٨-٢٠١٥ املوارد الالزمة لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة االحتياجات املقدرة من    

  السنة
  االحتياجات املقدرة من املوارد

  )دوالرات الواليات املتحدة األمريكية(
١ ٢٩٢ ٠٠٠,٠٠  ٢٠١٥  
١ ٥٧٩ ٠٠٠,٠٠  ٢٠١٦ 
١ ٣٣٦ ٠٠٠, ٠٠  ٢٠١٧ 
٣٤٧ ٠٠٠,٠٠  ٢٠١٨ 

 ٤ ٥٥٤ ٠٠٠,٠٠  موعاجمل  

        

  

  
  

 


