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 الفرعية للتنفيذاهليئة 
 الدورة احلادية والعشرون

 ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٤-٦بوينس آيرس، 
 

 من جدول األعمال) ب(٤البند 
 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة
 ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقيةمن ا

 سري عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من 
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 مشروع استنتاجات اقترحته الرئيسة

ريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية      رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير الشفوي املقدم من رئيس ف          -١
وأحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ ). فريق اخلرباء االستشاري(املقدمـة مـن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية      

، فضالً عن   ٢٠٠٥م  علماً بالتقدم الذي أبلغ عنه فريق اخلرباء االستشاري يف تنفيذ برنامج عمله، وباألنشطة املقترحة لعا              
 . يف بوينس آيرس باألرجنتني٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٣ و٢نتائج االجتماع الثالث للفريق املعقود يف 

ورحبـت اهليئة الفرعية للتنفيذ بالتقرير املتعلق باالختتام الناجح ألول حلقة تدريبية عملية عقدها فريق                -٢
البحر الكارييب فيما يتعلق بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة، وقد          اخلرباء االستشاري ملنطقة أمريكا الالتينية و     

والحظت اهليئة الفرعية   . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ إىل   ٢٥عقـدت يف مدينة بنما يف بنما يف الفترة من           
الغات  بلداً يف تلك املنطقة قد دلت على وجود اهتمام قوي بإعداد الب            ٢٢ خبرياً من    ٣٨للتنفـيذ أن مشاركة     

وأعربت اهليئة الفرعية للتنفيذ عن تقديرها      . الوطنـية الثانـية وكذلك البالغات الوطنية الثالثة، حسب االقتضاء         
حلكومـة بـنما لقـيامها باستضافة هذه احللقة التدريبية العملية، وشكرت حكومات إسبانيا وسويسرا وفنلندا                

 .لية للحلقة التدريبيةوالواليات املتحدة األمريكية ملا قدمته من مسامهات ما
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والحظـت اهليئة الفرعية للتنفيذ أمهية إعداد املواد التدريبية للحلقات التدريبية العملية اليت يعقدها فريق                -٣
كما . اخلـرباء االستشاري وأعربت عن تقديرها حلكومة الواليات املتحدة األمريكية لقيامها بتوفري الدعم املايل             

يذ أن حللقات العمل هذه أمهيتها بالنسبة ملساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول الحظت اهليئة الفرعية للتنف
باالتفاقية يف إعداد بالغاهتا الوطنية، وشجعت فريق اخلرباء االستشاري على مواصلة عقد حلقات العمل التدريبية              

والحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ كذلك . ليةالعملية هذه مبساعدة من األمانة، رهناً بتوفر ما يكفي من املوارد التكمي
أن احللقة التدريبية العملية القادمة اليت سينظمها فريق اخلرباء االستشاري للمنطقة اآلسيوية فيما يتعلق بقوائم جرد 

 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٢ إىل ٨غازات الدفيئة من املقرر أن تعقد يف شنغهاي بالصني يف الفترة من 

الفرعية للتنفيذ باجلهود املتواصلة اليت يبذهلا فريق اخلرباء االستشاري للتعاون مع أفرقة  ورحبـت اهليـئة      -٤
كما رحبت اهليئة الفرعية    . اخلرباء األخرى يف إطار االتفاقية من خالل التماس املسامهات يف إعداد املواد التدريبية            

ل مشتركة مع برنامج دعم البالغات الوطنية       للتنفيذ بالقرار الذي اختذه فريق اخلرباء االستشاري لوضع خطة عم         
وشجعت اهليئة الفرعية   . برنامج األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية      /الـتابع لـربنامج األمم املتحدة اإلمنائي      

للتنفـيذ فريق اخلرباء االستشاري على مواصلة جهوده التعاونية مع برنامج دعم البالغات الوطنية وأفرقة اخلرباء                
 .خرى يف إطار االتفاقية، وطلبت من األمانة أن تدعم جهود فريق اخلرباء االستشارياأل

وأحاطـت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بسري عمل فريق اخلرباء االستشاري من أجل حتسني عملية إعداد                 -٥
من ) ج(٩جب الفقرة   البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول حسبما هو مطلوب مبو             

كما الحظت اهليئة الفرعية للتنفيذ اجلهود اليت يبذهلا فريق اخلرباء االستشاري من أجل             . ٨-م أ /٣مـرفق املقرر    
استعراض األنشطة والربامج القائمة، مبا يف ذلك برامج وأنشطة مصادر التمويل املتعددة األطراف والثنائية، لدعم               

 .ذلك املقررإعداد البالغات الوطنية وفقاً ل

. وشجعت اهليئة الفرعية للتنفيذ فريق اخلرباء االستشاري على مواصلة جهوده لتحديد أولويات أنشطته             -٦
تشرين (وطلبت من الفريق أن يعد تقريراً عن حالة تنفيذ برنامج عمله كي تنظر فيه خالل دورهتا الثالثة والعشرين 

 ).٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

 للتنفيذ بالعرض الذي قدمته حكومة موزامبيق الستضافة أول حلقة تدريبية عملية            ورحبت اهليئة الفرعية   -٧
كما .  ملنطقة أفريقيا فيما يتعلق بعمليات تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه            ٢٠٠٥أبريل  /يف نيسـان  

 العاملية اليت من املقرر أن      رحبت بالعرض الذي قدمته حكومة مجهورية كوريا الستضافة احللقة التدريبية العملية          
 . فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ٢٠٠٥سبتمرب /يعقدها فريق اخلرباء االستشاري يف أيلول

وحثت اهليئة الفرعية للتنفيذ األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية، واألطراف األخرى املدرجة يف               -٨
 يف وضع يسمح هلا بذلك، على توفري املوارد املالية للعمل الذي يضطلع به فريق             املرفق األول باالتفاقية، واليت هي    

 .اخلرباء االستشاري يف إعداد املواد التدريبية وتنظيم احللقات التدريبية العملية

 ـ ـ ـ ـ ـ


