
 

(A)    GE.10-63316    261110    301110 

 ة بشأناالتفاقية اإلطاري
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ -نوفمرب / تشرين الثاين٣٠كانكون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

مة من األطراف غري املدرجة يف املرفق       البالغات الوطنية املقد  
  األول لالتفاقية

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

تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املعـين بالبالغـات               
  درجة يف املرفق األول لالتفاقيةالوطنية املقدمة من األطراف غري امل

  *مذكرة مقدمة من األمانة    
  موجز    

عقد االجتماع الثاين لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة     
 / أيلـول  ٢٩ إىل   ٢٧من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف مانيال بالفلبني يف الفترة من               

وقام فريق اخلرباء االستشاري بتحليل نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجريت لتحديـد            . ٢٠١٠سبتمرب  
األطـراف غـري   (املشاكل والعوائق التقنية اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           

يق أيضاً جتميع املعلومات املتعلقـة      وحلل الفر . يف عملية إعداد بالغاهتا الوطنية    ) املدرجة يف املرفق األول   
بالشواغل والصعوبات اليت أبرزهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد بالغاهتا الوطنية،               

ويلخـص  . واملستخلصة من البالغات الوطنية املقدمة مؤخراً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول            
 اخلرباء االستشاري فيما يتعلق باضطالعه بواليتـه املتـصلة بتقـدمي            هذا التقرير نتيجة مناقشات فريق    

  .املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد بالغاهتا الوطنية
  

__________ 

دمت هذه الوثيقة متأخرة عن موعدها حىت يتسىن تضمينها نتيجة املناقشات اليت دارت يف االجتماع الثاين                قُ  *  
لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول                 

  .٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٩ إىل ٢٧لالتفاقية املعقود يف الفترة من 
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  مقدمة  -أوالً   

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

التفاقيـة لفتـرة    لطراف غري املدرجة يف املرفق األول       األاملعين بالبالغات الوطنية املقدمة من      
 من أجل حتسني عملية إعداد البالغـات        ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠مدهتا ثالث سنوات ابتداًء من      

األطراف غري املدرجة يف    (الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           
  ).املرفق األول

يف اجتماعه   )١(٢٠١٢-٢٠١٠اري برنامج عمله للفترة     فريق اخلرباء االستش  ووضع    -٢
وأحاطت اهليئـة   . ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ إىل   ٢٩األول املعقود يف بون بأملانيا يف الفترة من         

 بربنامج عمل فريق اخلـرباء االستـشاري        ، يف دورهتا الثانية والثالثني    ،الفرعية للتنفيذ علماً  
  . ورحبت به

خلرباء االستشاري، أجرى الفريق دراستني استقـصائيتني       ووفقاً لربنامج عمل فريق ا      -٣
من اختصاصات فريـق اخلـرباء      ) ج(٢الفقرة  ب واألخرى   ،)ب-أ(٢الفقرة  ب تتعلق إحدامها 

اجتماعه  يف   ،وعمد فريق اخلرباء االستشاري   . ١٥-م أ /٥ املقرراالستشاري الواردة يف مرفق     
هبدف حتديد املشاكل   ) أ(٢ لفقرةبا املتعلق األول إىل حتليل جزء الدراسة االستقصائية       ،الثاين

 يف عمليـة إعـداد      األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول       والعوائق التقنية اليت تواجهها     
  . الوطنية بالغاهتا

   املذكرةموضوع  -باء 
يتضمن هذا التقرير اخلاص مبداوالت االجتماع الثاين لفريق اخلرباء االستشاري املعاد          -٤

اً للمناقشات املتعلقة بتحليل نتائج الدراستني االستقصائيتني املـشار إليهمـا           تشكيله، موجز 
األطـراف غـري    مـن    مؤخراً   املقدمةأعاله، وجتميع املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية        

املدرجة يف املرفق األول من أجل تقييم االحتياجات من بناء القدرات لتلـك األطـراف يف                
ويتضمن التقرير أيضاً موجزاً للمناقشات املتصلة بتنفيذ برنامج        . الوطنيةعملية إعداد بالغاهتا    

  . ٢٠١١عمل فريق اخلرباء االستشاري، مبا يف ذلك تنظيم عمله لعام 
 نتائج التحليل الذي أجراه     FCCC/SBI/2010/21/Add.1)الوثيقة  (وترد يف تقرير تقين       -٥

مـن  ) أ(٢ بـالفقرة    املتعلققصائية األوىل   فريق اخلرباء االستشاري بشأن جزء الدراسة االست      
برنامج عمل الفريق االستشاري وبشأن جتميع املعلومات املستمدة من البالغـات الوطنيـة             

__________ 

 .FCCC/SBI/2010/INF.2يف املرفق األول للوثيقة ورد  )١(
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ويتضمن هذا التقرير التقين أيـضاً      . األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     من   مؤخراً   املقدمة
ل الكفيلة بتلبية االحتياجات من بناء التوصيات اليت قدمها فريق اخلرباء االستشاري بشأن السب

ويـرد  . القدرات لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد بالغاهتـا الوطنيـة             
  .FCCC/SBI/2010/21/Add.1االستبيان املتعلق بالدراسة االستقصائية يف مرفق الوثيقة 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم   
 يف تقدمي املزيد مـن      ، بعد أن نظرت يف هذا التقرير      ،قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ      -٦

اإلرشادات إىل فريق اخلرباء االستشاري يف تنفيذ واليته املتصلة بتقـدمي املـساعدة التقنيـة               
اإلرشادات لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال إعداد بالغاهتا الوطنية، مبا يف ذلك               

  .٢٠١١أنشطة الفريق االستشاري املقررة لعام بشأن 
 تقدمي مـساعدة  ميكنهاوقد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً يف دعوة األطراف اليت    -٧

لقات العمل التدريبية   ما تعلق حب  مالية لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري، وال سيما          
ودعوة برامج الدعم املتعددة األطراف والثنائية      ،  أن تقدم تلك املساعدة   ،  ٢٠١١املقررة لعام   

إىل التعاون مع فريق اخلرباء االستشاري يف تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف 
  .املرفق األول يف جمال إعداد بالغاهتا الوطنية

إىل أن يطلـب   مؤمتر األطـراف  أن تقترح علىوقد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف        -٨
مرفق البيئة العاملية مواصلة متويل برنامج دعم البالغات الوطنية التابع لربنامج األمم املتحـدة              

 الـدعم    تقدمي  لضمان استمرار  ٢٠١١بعد عام   إىل ما   اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      
د ، وبصفة خاصة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت تعكف علـى إعـدا               قينالت

  . بالغاهتا الوطنية الثالثة

  االجتماعمداوالت   -ثانياً   
عقد االجتماع الثاين لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله يف أعقاب حلقة العمل              -٩

املتعلقة بالبالغات الوطنية األولية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت نظمها  
  .ة، بالتعاون مع فريق اخلرباء االستشاريبرنامج دعم البالغات الوطني

ومتثلت أهداف االجتماع الثاين لفريق اخلرباء االستشاري يف حتديد االحتياجات من             -١٠
تحليـل  ب إعداد بالغاهتا الوطنية  بناء القدرات لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال           

 برنامج عمل فريق اخلرباء االستـشاري       من) أ(٢نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقة بالفقرة      
األطراف غري املدرجـة يف     من   مؤخراً   املقدمةوجتميع املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية       

  . املرفق األول، ويف تقدمي توصيات عن السبل الكفيلة بتلبية هذه االحتياجات



FCCC/SBI/2010/21 

5 GE.10-63316 

من أنتيغـوا   (وحضر اجللسة سبعة عشر عضواً من أعضاء فريق اخلرباء االستشاري             -١١
 ومجهورية  ، واجلزائر ، وتركمانستان ، وتايلند ، والربازيل ، واالحتاد األورويب  ، وأنغوال ،وبربودا

، من بينهم ثالثـة خـرباء       ) واليابان ، وفنلندا ، وشيلي ، وسويسرا ، وسوازيلند ،ترتانيا املتحدة 
لفريق احلكومي الدويل   ميثلون برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وا         

وأرسل سـبعة أعـضاء يف فريـق اخلـرباء          . املعين بتغري املناخ، إضافة إىل مراقب من كندا       
  .االستشاري اعتذاراهتم لعدم متكنهم من احلضور

 رئيس فريـق    ،)مجهورية ترتانيا املتحدة  (ريك كاموغا موغوروسي    يوافتتح السيد إ    -١٢
وأعـرب عـن    .  بأعضاء فريق اخلرباء االستشاري     االجتماع بالترحيب  ،اخلرباء االستشاري 

لتخصيص جزء  امتنانه للسيد دمييتريو إنياسيو، وكيل وزارة البيئة واملوارد الطبيعية يف الفلبني            
 من خـالل مكتـب اإلدارة       ،ووجه شكره إىل حكومة الفلبني    .  وقته ملخاطبة االجتماع   من

مكتـب برنـامج    لى استضافة االجتماع، وإىل      ع ،البيئية التابع لوزارة البيئة واملوارد الطبيعية     
ووجه شـكره   .  يف مانيال لتقدمي الدعم اإلداري يف التحضري لالجتماع        األمم املتحدة اإلمنائي  

 إىل حكومة الربازيل علـى ترمجـة الدراسـتني          ، بالنيابة عن فريق اخلرباء االستشاري     ،أيضاً
تحدة اإلمنائي على ترمجتهما إىل اإلسـبانية       االستقصائيتني إىل الربتغالية، وإىل برنامج األمم امل      

وباملثل، وجه شكره إىل حكومة شيلي على جتميع املعلومات الواردة يف البالغات            . والفرنسية
 حكومة الواليات املتحدة األمريكية علـى       وإىلالوطنية الثانية املقدمة إىل األمانة باإلسبانية،       
  .ني االستقصائيتني املشار إليهما أعالهالدعم التقين الذي قدمته لالضطالع بالدراست

وأبلغ الرئيس األعضاء بالتغيريات التالية اليت طرأت على عـضوية فريـق اخلـرباء                -١٣
حمل السيد  ) تايلند(حلت السيدة سانغشان ليمجرياكان     ) أ: (االستشاري منذ اجتماعه األول   

حمل السيدة تارا شـني     ) ندافنل(حل السيد مايت نوميلني     ) ب(؛  )تايلند(فويت وانغواشاراكول   
االستشاري تأكيد  اخلرباء  وينتظر فريق   ) كندا(استقالت السيدة بيث الفندير     ) ج(؛  )آيرلندا(

  .من حيل حملها

  انتخاب املقرر  -ألف   
واشـاراكول   انتخاب مقرر جديد ألن الـسيد وانغ       احلاجة إىل بأبلغ الرئيس األعضاء      -١٤

ستشاري يف االجتماع األول للفريق مل يعـد عـضواً يف   الذي انتخب كمقرر لفريق اخلرباء اال 
نتخب مقرر فريق اخلرباء االستشاري من بني اجملموعات اإلقليمية الثالث لألطـراف     وُي. الفريق

، ٨-م أ/٣و ١٥-م أ/٥ ينغري املدرجة يف املرفق األول على أساس التنـاوب وفقـاً للمقـرر     
 االستشاري من األطراف غري املدرجة يف املرفق        ورشح أعضاء فريق اخلرباء   .  من املرفق  ٦ الفقرة

  .األول السيدة ليمجرياكان اليت انتخبها الفريق كمقررة جديدة
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 تنظيم األعمال  -باء   

وأبلغ .  تنظيم أعمال فريق اخلرباء االستشاري من أجل االجتماع        صفة الرئيس   أمجل  -١٥
قين عن املشاكل والعوائـق   األعضاء بأن هدف الفريق فيما خيص االجتماع هو وضع تقرير ت          

د بالغاهتا الوطنيـة لكـي     املدرجة يف املرفق األول يف عملية إعدا        غري اليت تواجهها األطراف  
وقـدم  .  للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثني يف كانكون باملكـسيك         الفرعية اللجنة   تنظر فيه 

 نطاق  يشملينبغي أن   الرئيس مضمون التقرير التقين وطلب آراء األعضاء بشأن ما إذا كان            
من اختـصاصات فريـق     ) ب-أ(٢لفقرة  با املتعلقةالتقرير حتليل نتائج الدراسة االستقصائية      

لبعض الوقـت   وبعد إجراء مناقشات    . فقط) أ(٢لفقرة  اجلزء املتعلق با  اخلرباء االستشاري أم    
ـ تقرر أال يتضمن التقرير سوى التحليل والتوصيات املتعلقة جبزء      صائية األوىل الدراسة االستق

 أجري لتحديد املشاكل والعوائـق  الذي، أي جزء الدراسة االستقصائية      )أ(٢ لفقرةاخلاص با 
املدرجة يف املرفق األول يف عملية إعداد بالغاهتا الوطنيـة          غري  التقنية اليت تواجهها األطراف     

  .ولتقييم احتياجات هذه األطراف من بناء القدرات
جـرد غـازات    قوائم  (أربعة أفرقة مواضيعية    ألعضاء يف   واقترح الرئيس أن يعمل ا      -١٦

  آثـار  التخفيف من مدى  ، وتقييم    معه والتكيفبتغري املناخ   لتأثر  اقابلية  مدى  الدفيئة، وتقييم   
على النحو املتفق عليه    )  ومعلومات أخرى تعد ذات أمهية لتحقيق هدف االتفاقية        تغري املناخ، 

 وجتميع املعلومات الواردة يف     ،ج الدراسة االستقصائية  يف االجتماع األول، من أجل حتليل نتائ      
  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وإعداد التوصياتمن  مؤخراً املقدمةالبالغات الوطنية 

معـدل الـردود علـى الدراسـتني        ضـعف   وأشار فريق اخلرباء االستشاري إىل        -١٧
طراف على الدراستني االستقصائيتني،     ردود إضافية من األ    طلب وأقّر بأمهية االستقصائيتني،  

من اختصاصات فريق ) ج(٢لفقرة با املتعلقةبالدراسة االستقصائية الثانية وال سيما فيما يتعلق 
ة إىل جتنب االعتماد علـى نتـائج الدراسـتني          وأشار أيضاً إىل احلاج   . اخلرباء االستشاري 

ت املستمدة من مصادر إضافية، مثل      ، وأكد أمهية االستناد إىل املعلوما     حصراًاالستقصائيتني  
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وجتربة اخلـرباء         من   مؤخراً   املقدمةالبالغات الوطنية   

والوكاالت الدولية ذات الصلة يف وضع تدابري لتحسني عملية إعداد البالغات الوطنية املقدمة             
احلاجة إىل تضمني   إىل  ألعضاء أيضاً    بعض ا  وأشار. من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      

التقرير التقين معلومات عن التقدم احملرز يف عملية إعداد البالغات الوطنيـة املقدمـة مـن                
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بفضل الدعم التقين الـذي قدمـه فريـق اخلـرباء                 

  .االستشاري يف املاضي

  الستشاريتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء ا  -ثالثاً   
 تنفيذ واليته املتصلة بتقدمي املساعدة      منحدد فريق اخلرباء االستشاري النواتج التالية         -١٨

  ):من املرفق) أ(٢، الفقرة ١٥-م أ/٥املقرر (التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 
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درجة إعداد تقرير تقين عن املشاكل والعوائق اليت تؤثر يف األطراف غري امل             )أ(  
  يف املرفق األول يف عملية إعداد بالغاهتا الوطنية وتقييم احتياجاهتا من بناء القدرات؛

  توفري املساعدة التقنية على أساس التوصيات الواردة يف التقرير التقين؛  )ب(  
تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول الـيت مل                )ج(  

  ية األولية؛تكمل بالغاهتا الوطن
  . حتديث املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري  )د(  

إعداد التقرير التقين املتعلق باملشاكل والعوائق اليت تؤثر يف األطراف غـري املدرجـة يف                 -١  
  املرفق األول يف عملية إعداد بالغاهتا الوطنية وتقييم احتياجاهتا من بناء القدرات

عمل األعضاء يف إطار أفرقة مواضيعية لتحليل نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقـة              -١٩
من اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري وجتميع املعلومات الواردة يف البالغات ) أ(٢بالفقرة 
أعدت األفرقة املواضيعية    و .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     من   مؤخراً   املقدمةالوطنية  

 إىل فريق   استنتاجاهتا باالستناد إىل نتائج التحليل وقدمت       ،ريراً خطياً، مبا يف ذلك توصيات     تق
 الفريـق مناقـشة بنـاءة بـشأن         أجـرى وقد  . اخلرباء االستشاري للحصول على تعليقاته    

 اتساق  مسألةالردود املتضاربة على الدراسة االستقصائية و     تناول فيها    األساسية   االستنتاجات
  .لتقريرا  اليت يعتزم توجيهها من خاللليت أعدهتا األفرقة املواضيعية والرسائل الرئيسيةالتقارير ا

بنـاء  ضـرورة وأمهيـة      املناقشة   خلصت إليها  األساسية اليت    االستنتاجاتومشلت    -٢٠
إعداد البالغات الوطنية ليس فقط على مستوى فرادى اخلرباء، وإمنا أيـضاً     جمال  القدرات يف   

ؤسسي لضمان تطوير عملية إعداد البالغات الوطنية واستدامتها يف األجـل           على املستوى امل  
االستشاري أيضاً مالحظة أشار فيها إىل أن عدداً حمدوداً فقـط         وأبدى فريق اخلرباء    . الطويل

 إعداد البالغـات    اخلرباء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يشاركون يف عملية           من
. أكفـاء  هو أن تشارك يف عملية اإلعداد أفرقة دائمة تتألف من خرباء             واحلل املثايل  .الوطنية

ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول تواصـل        العظمى من ا  كما أشار الفريق إىل أن األغلبية       
عن  أيضاً   وجرى احلديث . مواجهة صعوبات ُتعزى إىل عدم كفاية البيانات وعدم موثوقيتها        

وعدم كفاية مستوى التنسيق بني خمتلـف اجلهـات صـاحبة           سوء إدارة املعلومات املتاحة     
عوائق تواجهها جمموعة من األطراف غري املدرجـة        باعتبارها  املصلحة على املستوى الوطين،     

  . إعداد بالغاهتا الوطنية يف جماليف املرفق األول
ما  األساسية األخرى االفتقار إىل سيناريوهات تتعلق باملناخ في        االستنتاجاتومشلت    -٢١

خيص بلدان ومناطق حمددة، وعدم وجود مناذج إقليمية للتنبؤ باملنـاخ، ومنـاذج تقلـيص               
 منهجيات وأدوات معدة    مث إن االفتقار إىل   . النطاقات لتقييم قابلية التأثر يف خمتلف القطاعات      

جيداً من أجل دراسات قابلية التأثر والتكيف، وال سيما فيما خيـص القطـاعني الـصحي                
 إجراء تقييمات سليمة لقابليـة التـأثر        اعترب هو اآلخر عائق أمام     االقتصادي   -واالجتماعي  
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وُيعـد االفتقـار إىل     .  وهي أساسية لضمان التكيف املناسب مع آثار تغري املناخ         ،والتكيف
نبعاث على املستويني الوطين أو دون اإلقليمي أحد املعوقات اليت حـددهتا            حمددة لال عوامل  

. إعداد قوائمها جلرد غازات الدفيئـة      املدرجة يف املرفق األول يف       جمموعة من األطراف غري   
نبعاث على املستويني الوطين أو دون اإلقليمي حمددة لال أيضاً إىل أن االفتقار إىل عوامل وأُشري

لهيئة احلكومية الدولية املعنيـة     ل القاصرةنبعاث  االيعين أن عدداً من البلدان تستخدم عوامل        
  . قني ما يفضي إىل درجة عالية من عدم التبتغري املناخ وهو

وأفاد أعضاء الفريق املواضيعي أن بعض األطراف غري املدرجة يف املرفق األول قـد                -٢٢
حددت عدداً من التحديات املطروحة يف جمال ضمان تطوير العمليات واستدامتها يف األجل             

، باستمرارد البالغات الوطنية    الطويل وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليها من أجل إعدا         
إىل أحيانـاً   االفتقـار التـام      وأ ، وعدم االستقرار املؤسسي   سرعة تبديل اخلرباء   ذلك   ومن

 وعدم وجود   ، واستخدام املستشارين الدوليني   ،مؤسسات خمصصة إلعداد البالغات الوطنية    
وعية ومراقبة   ترتيبات مؤسسية جلمع البيانات وضمان الن      وجود وعدم   ،عملية حفظ للبيانات  
  . النوعية وتبادل البيانات

وجرى جتميع نتيجة أعمال األفرقة املواضيعية يف تقريـر تقـين يـرد يف الوثيقـة                  -٢٣
FCCC/SBI/2010/21/Add.1.  

املساعدة التقنية املقدمة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت مل تقدم بالغاهتـا                 -٢  
  الوطنية األولية

نامج دعم البالغات الوطنية بالتعاون مع فريق اخلرباء االستشاري حلقة عمل           نظّم بر   -٢٤
 ١سبتمرب إىل   / أيلول ٢٩للبلدان اليت تعكف على إعداد بالغاهتا الوطنية األولية يف الفترة من            

 األنشطة الرئيسية   أحد حلقة العمل    وكانت.  يف مانيال بالفلبني   ٢٠١٠أكتوبر  /تشرين األول 
تقـدمي  هـو   هدفها اإلمجايل وكان ؛٢٠١٠ريق اخلرباء االستشاري يف عام     اليت اضطلع هبا ف   

إرشادات عامة وتيسري تبادل اخلربات بني األفرقة الوطنية بشأن املسائل التقنية والـسياساتية             
  .الرئيسية املتصلة بإعداد بالغاهتا الوطنية األولية

غوال وبنغالديش والبوسنة   أن(وحضر حلقة العمل ستة عشر مشاركاً من مثانية بلدان            -٢٥
). واجلمهورية العربية السورية وصربيا وميامنـار     واجلبل األسود    ليشيت   -واهلرسك وتيمور   

وشارك يف حلقة العمل منسقون ملشاريع البالغات الوطنية األولية وخرباء يف خمتلف اجملاالت             
 وترأس حلقة العمـل     .ألمم املتحدة ل  تابعة املواضيعية وممثلون للحكومات الوطنية ولوكاالت    

 تيسريها عدة أعـضاء يف فريـق        توىل و ، رئيس فريق اخلرباء االستشاري    ،السيد موغوروسي 
اخلرباء االستشاري، مبن فيهم ممثلون من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واهليئة 

  .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائياحلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 
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  تنظيم أعمال فريق اخلرباء االستشاري يف املستقبل  -رابعاً   
 يضطلع هبـا فريـق       من املقرر أن   قدمت األمانة حملة موجزة عن األنشطة التالية اليت         -٢٦

  : على النحو املبيَّن يف برنامج عمل الفريق٢٠١١عام يف اخلرباء االستشاري 
من برنامج  ) ب(٢ الدراسة االستقصائية األوىل املتصلة بالفقرة       حتليل نتائج   )أ(  

  عمل فريق اخلرباء االستشاري؛
من برنـامج   ) ج(٢حتليل نتائج الدراسة االستقصائية الثانية املتصلة بالفقرة          )ب(  

  عمل فريق اخلرباء االستشاري؛
ظر فيها يف إطار     الن ميكنتنظيم حلقة عمل لتبادل اآلراء املتعلقة بالعناصر اليت           )ج(  

التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمـة      اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية     التنقيح املقبل ملبادئ    
  ؛)٢٠١١ستعقد يف الربع األول من عام (من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

 جانـب   حلقة عمل تدريبية لتحسني عملية إعداد البالغات الوطنية مـن           )د(  
  ؛)٢٠١١سُتعقد يف الربع الثاين من عام (األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 

حلقة عمل تدريبية بشأن الُسبل الكفيلة بتيسري تطوير العمليات واستدامتها            )ه(  
يف األجل الطويل، وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليها من أجل إعداد البالغات الوطنية،              

  ؛)٢٠١١ية عام سُتعقد يف بدا(
 للتنفيذ يف دورهتا الرابعـة      اهليئة الفرعية إعداد ورقات تقنية لكي تنظر فيها         )و(  
  .والثالثني

واقترح الرئيس عقد االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري بالتزامن مع حلقـة              -٢٧
اتفاقيـة  بل ملبادئ    النظر فيها يف إطار التنقيح املق      ميكنتبادل اآلراء بشأن العناصر اليت      لالعمل  

التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة         األمم املتحدة اإلطارية    
ومن املتوقع أن تشكل حصيلة حلقة العمل       . ٢٠١١مارس  /يف املرفق األول لالتفاقية يف آذار     

 للتنفيـذ    الفرعيـة  اهليئةهذه جزءاً من التوصيات اليت سيقدمها فريق اخلرباء االستشاري إىل           
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  النظر فيها يف إطار التنقيح املقبل ملبادئ ميكنبشأن العناصر اليت    

التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول               
يف املرفق األول يف عملية      مع مراعاة الصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة          ،لالتفاقية

   .إعداد آخر بالغاهتا الوطنية
واقترح الرئيس أيضاً أن ينظم فريق اخلرباء االستشاري حلقة عمل تدريبية لتحسني              -٢٨

عملية إعداد البالغات الوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف الربع الثاين مـن                
اخلرباء االستشاري مناقشاته أثناء اجتماعه املقبـل       واقترح أيضاً أن يركز فريق      . ٢٠١١عام  
 التحضري وكذلك على ، وهنجهاغرضهالقة العمل التدريبية هذه، مبا يف ذلك       حل التحضريعلى  
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 إطار التنقيح املقبل ملبـادئ       النظر فيها يف   ميكنتبادل اآلراء بشأن العناصر اليت      للقة العمل   حل
إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري        يهية  التوجاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية     

 اقترح الرئيس   ،وأخرياً. ٢٠١١مارس  / األول لالتفاقية املقرر عقدها يف آذار      املدرجة يف املرفق  
 بشأن السبل الكفيلة بتيسري تطـوير       ٢٠١١أن ُتعقد حلقة عمل تدريبية إقليمية يف بداية عام          

ستدامتها يف األجل الطويل وإنشاء أفرقة تقنيـة وطنيـة          عمليات إعداد البالغات الوطنية وا    
  .واحلفاظ عليها من أجل إعداد البالغات الوطنية

 حكومة   عن اهتمام  ، باسم حكومة أنتيغوا وبربودا    ،ا كماتشو يتوأعربت السيدة رول    -٢٩
ن تبادل اآلراء بشأ  لها باستضافة االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري وحلقة العمل          بلد

اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة      يف إطار التنقيح املقبل ملبادئ       النظر فيها    ميكنالعناصر اليت   
  األول لالتفاقية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق         التوجيهية  

، لي باسم حكومة شـي ،وأعرب السيد فرناندو فارياس . ٢٠١١مارس  /آذار يف   املقرر عقدها 
 باستضافة واحدة من حلقات العمل التدريبية األخرى املقرر عقدها          عن اهتمام حكومة بلده   

وأعرب فريق اخلرباء االستشاري عن امتنانه وقبوله للعرضني اللذين قدمتهما          . ٢٠١١يف عام   
  .٢٠١١حكومتا أنتيغوا وبربودا وشيلي الستضافة أنشطة فريق اخلرباء االستشاري يف عام 

  مكان انعقاد االجتماع املقبلموعد و    
 ٢٤ يـومي  ، باملكسيك،اقترح الرئيس أن ُيعقد االجتماع املقبل للفريق يف كانكون       -٣٠
 الستعراض مالءمة املواد التدريبية القائمة لفريق اخلـرباء         ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٥و

لـى أن يعمـل     واُتفق ع . ٢٠١١االستشاري من أجل حلقات العمل التدريبية املقررة لعام         
مستشار مع األمانة إلجراء مراجعة أولية للمواد التدريبية القائمة باالسـتناد إىل التوصـيات              

، وسُيبلَّغ فريق اخلرباء االستشاري بنتيجة هـذا        FCCC/SBI/2010/21/Add.1املبينة يف الوثيقة    
 يف  أن يعكف، ويعتزم فريق اخلرباء االستشاري أيضاً      .  يف كانكون  املرتقبالعمل يف اجتماعه    

املواد، مبا يف ذلك جدول األعمال املؤقت وقائمة أوليـة          هذه  مراجعة  ، على   اجتماعه املقبل 
 النظر فيهـا يف  ميكنللمدعوين من أجل حلقة العمل املتعلقة بتبادل اآلراء بشأن العناصر اليت            

 البالغات الوطنيـة    إلعدادالتوجيهية  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية     إطار التنقيح املقبل ملبادئ     
مـارس  /آذار األول لالتفاقية املقرر عقـدها يف        املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق      

 املتعلقةوهلذه الغاية سُتتيح األمانة ورقة تتضمن حصيلة نتائج الدراسة االستقصائية           . ٢٠١١
اكل الـيت   أي حتديد وتقييم الصعوبات والتحديات واملـش   ،من برنامج عمله  ) ب(٢لفقرة  با

األمـم  تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف استخدام املبادئ التوجيهية التفاقية  
  .يف إعداد آخر بالغاهتا الوطنيةاملتحدة اإلطارية 
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  مسائل أخرى  -خامساً  
 ٣ يف   املقـرر إقامتـه   ناقش أعضاء فريق اخلرباء االستشاري النشاط اجلانيب للفريق           -٣١

وسُيعرض .  الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف     على هامش  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
وقرر .  أثناء النشاط اجلانيب   FCCC/SBI/2010/21/Add.1التقرير التقين للفريق الوارد يف الوثيقة       

أثناء النشاط اجلـانيب،     ،األعضاء أن يعرض عضو واحد من كل فريق من األفرقة املواضيعية          
  .اليت ينوي تقدميهايات نتيجة حتليله والتوص

وقدمت األمانة أيضاً حملة عامة عن نتيجة النشاط اجلانيب الذي ُنظم أثنـاء الـدورة                 -٣٢
احلادية عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية            

 بشأن بالغها  حيث قدمت األرجنتني عرضاً،٢٠١٠أغسطس  /آباملعقودة يف بون بأملانيا يف      
بتجارهبما يف إعداد بالغاهتما    علماً   ليشيت وبوتان احلاضرين     - تيمور   وأحاطتالوطين الثاين   

  .الوطنية
واقترح أعضاء فريق اخلرباء االستشاري أن تعمِّم األمانة املوعدين املؤقتني حللقـيت              -٣٣

بـل للفريـق يف      قبل االجتمـاع املق    ٢٠١١العمل املقرر عقدمها يف النصف األول من عام         
  .كانكون لتمكني األعضاء من تنظيم أوقاهتم بفعالية

 أهداف وبرنـامج    عرضاً خمتصراً عن   برنامج دعم البالغات الوطنية      وقدم ممثل عن    -٣٤
 بالتعاون مع فريق اخلرباء     ،اليت عقدها الربنامج   املتعلقة بالبالغات الوطنية األولية      العملحلقة  

سـبتمرب  /أيلول ٢٩ من   ،م اجتماع فريق اخلرباء االستشاري     مباشرة بعد اختتا   ،االستشاري
برنامج دعم البالغات الوطنية مجيع     وقد دعا   . يف مانيال بالفلبني   ،أكتوبر/تشرين األول  ١ إىل

فقط  بعضهم   رغم أن  افتتاح حلقة العمل      جلسة أعضاء فريق اخلرباء االستشاري إىل حضور     
  . العمليف حلقةسيعمل ميسِّراً 

        


