
 

(A)   GE.12-60590    270412    300412 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

  فق املر  يف البالغات الوطنية املقدَّمة من األطراف غري املدرجة      
  األول لالتفاقية

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

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

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
ُعقد االجتماع السادس لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله املعين بالبالغات            

الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف بانكوك، تايلند، يف              
رز يف تنفيـذ برنـامج      ونظر الفريق يف التقدم احمل    . ٢٠١٢مارس  / آذار ٧ إىل   ٥الفترة من   

ويوجز هذا التقرير نتائج مناقشات الفريق بـشأن تنفيـذ          . ٢٠١٢-٢٠١١عمله للفترة   
  .٢٠١٢برنامج عمله، مبا يف ذلك تنظيم أنشطته لعام 
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  مقدمة  -أوالً  

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

فريـق  (املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             
، مـن   ٢٠١٢ وتنتهي يف عام     ٢٠١٠رة ثالث سنوات تبدأ من عام       لفت) اخلرباء االستشاري 

أجل حتسني عملية إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول              
ومبوجب املقرر نفسه، كلّف مؤمتر األطراف فريق اخلرباء االستـشاري بوضـع            . لالتفاقية

 األول وطلب إىل األمانة تيسري عمل فريـق        يف اجتماعه  ٢٠١٢-٢٠١٠برنامج عمل للفترة    
اخلرباء االستشاري بتنظيم اجتماعات وحلقات عمل وجتميع تقارير اجتماعاته وحلقات عمله  

  .لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ
 اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أحاطت علماً، يف دورهتا الثانية والثالثني، بربنامج             توكان  -٢

  الـوارد يف املرفـق األول للوثيقـة        ٢٠١٢-٢٠١٠اء االستشاري للفترة    عمل فريق اخلرب  
FCCC/SBI/2010/INF.2

)١(.  

  نطاق املذكرة  -باء  
يتضمن هذا التقرير مداوالت االجتماع السادس لفريق اخلرباء االستشاري املعـاد             -٣

نفيذ برنامج   االجتماع التقدم احملرز يف ت     هذاوقد تناول فريق اخلرباء االستشاري يف       . تشكيله
 / أيلـول  ١٣ و ١٢عمله منذ اجتماعه السابق الذي عقد يف سـانتياغو، شـيلي، يـومي              

  .٢٠١٢ على تنظيم عمل الفريق لعام ، ووافق أيضا٢٠١١ً سبتمرب
وباإلضافة إىل هذا التقرير، هناك ثالثة تقارير أخرى تتضمن معلومات مفصلة عـن               -٤

اليت نظمها فريق اخلرباء االستشاري،     يد اإلقليمي   ية التطبيقية على الصع   التدريبالعمل  حلقات  
  :٢٠١٢مارس / وآذار٢٠١١سبتمرب /مبساعدة األمانة، يف الفترة بني أيلول

العمـل  التقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املتعلق حبلقـة             )أ(  
  ؛)٢(ف معهوالتكي املناخ بتغريملنطقة أفريقيا بشأن عملية تقييم القابلية للتأثر التطبيقية  يةالتدريب

العمـل  التقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املتعلق حبلقـة             )ب(  
  ؛)٣(ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئةية التطبيقية التدريب

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ٢١، الفقرة. 
)٢( FCCC/SBI/2012/12. 
)٣( FCCC/SBI/2012/13. 
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ـ التقرير املرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري املتعلق حبلقـة             )ج(   ل العم
  .)٤(ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تقييم التخفيف من آثار تغري املناخالتدريبية التطبيقية 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم  
  : اختاذ اإلجراءات التاليةقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد النظر يف هذا التقرير  -٥

رشادات إىل فريق اخلرباء االستشاري بشأن تنفيذ واليته،        تقدمي مزيد من اإل     )أ(  
سيما فيما يتعلق بإتاحة املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد        ال

  ؛ ٢٠١٢بالغاهتا الوطنية وبشأن تنفيذ برنامج عمله لعام 
تقدمي مـساعدة   دعوة األطراف والوكاالت املتعددة األطراف القادرة إىل          )ب(  

 ودعوة الـربامج  ٢٠١٢أو تقنية لتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري يف عام      /و مالية
لتعاون مع فريق اخلرباء االستشاري على تقدمي مساعدة مالية         إىل ا الثنائية واملتعددة األطراف    

  .غاهتا الوطنيةأو تقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول فيما يتعلق بإعداد بال/و

  مداوالت االجتماع السادس لفريق اخلرباء االستشاري  -ثانياً  
ُعقد االجتماع السادس لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله يف بانكوك، تايلند،             -٦

 يـة التدريبالعمـل   والتأم االجتماع عقب حلقة     . ٢٠١٢مارس  / آذار ٧ إىل   ٥يف الفترة من    
مت يف  حمليط اهلادئ بشأن تقييم التخفيف من آثار تغري املناخ اليت ُنظِّ          ملنطقة آسيا وا  التطبيقية  
وكان االجتماع يرمي .  يف املكان نفسه٢٠١٢مارس / آذار٢إىل فرباير / شباط٢٧الفترة من 

إىل النظر يف أمور منها استعراض التقدم الذي أحرز يف تنفيذ األنشطة املقررة يف برنامج عمل                
 / أيلول ١٣ و ١٢ري منذ اجتماعه األخري الذي عقد يف سانتياغو يومي          فريق اخلرباء االستشا  

  .٢٠١٢، وإىل تنظيم تنفيذ أنشطته يف عام ٢٠١١ سبتمرب
  .)٥( من أعضاء فريق اخلرباء االستشاري عضوا٢٠ًوحضر االجتماع   -٧
، رئيسة فريق اخلرباء االستـشاري،      )تايلند(وافتتحت السيدة شانغشان ليمجرياكان       -٨

ورحبت يف مالحظات استهاللية مبشاركة األعضاء يف       . ٢٠١٢مارس  / آذار ٥ماع يف   االجت
  .االجتماع، وأعربت باسم الفريق عن امتناهنا حلكومة تايلند الستضافة االجتماع

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2012/14. 
ـ د،  وتايلنيش،   وبنغالد ،والربازيل،   وأنغوال ا،وأنتيغوا وبربود ،  ممثلو االحتاد األورويب   )٥( ومجهوريـة  ر،  واجلزائ

 والواليات  ، وهولندا ، وكندا ، وغرينادا ، وغانا ،والصنيلي،  وشيد،  وسوازيلنكا،  وسري الن ة،  ترتانيا املتحد 
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم     (وخبريان ميثالن منظمتني دوليتني     ،   واليابان ،املتحدة األمريكية 

 ).املتحدة للبيئة
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  انتخاب الرئيس واملقرر  -ألف  
 مـن   ٦ باملـادة     فريق اخلرباء االستشاري بأنه عمالً     ا املنتهية واليته  ة الرئيس تذكَّر  -٩
فريق اخلرباء االستشاري، يتوىل ممثلون من اجملموعات اإلقليميـة الـثالث           ل لنظام الداخلي ا

 ويضطلع. لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول منصيب الرئيس واملقرر على أساس التناوب           
. وخيلفه املقرر يف تويل الرئاسة، وُيعني حينذاك مقرر جديـد   . سنة واحدة مبنصبه ملدة   الرئيس  
، اليت متثل دول منطقـة      )نتيغوا وبربودا أ( هبذه املادة، انُتخبت السيدة روليتا كاماتشو        وعمالً

. ، رئيسة جديدة للفريق   ٢٠١١أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، واليت عملت مقررة يف عام          
  .، اليت متثل الدول األفريقية، مقررة)غانا(وانتخبت السيدة باسيونس دامبيت 

  الجتماعتنظيم عمل ا  -باء  
  :يلي  الذي تضمن ما،بّينت الرئيسة تنظيم عمل فريق اخلرباء االستشاري خالل االجتماع  -١٠

  ؛٢٠١٢-٢٠١١تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري للفترة   )أ(  
تقدمي تقارير مرحلية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيهـا يف دورهتـا                )ب(  

  السادسة والثالثني؛
  .٢٠١٢ظيم عمل فريق اخلرباء االستشاري لعام تن  )ج(  

  تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري  -ثالثاً  
 يف تنقيح مواد    ، منذ اجتماعه األخري،   استعرض فريق اخلرباء االستشاري التقدم احملرز       -١١

طة األنـش  وعلى الصعيد اإلقليمـي العمل التدريبية التطبيقية   الفريق التدريبية وتنظيم حلقات     
  .األخرى املقررة مبوجب برنامج عمله

  لفريق اخلرباء االستشاري  تنقيح املواد التدريبية  -ألف  
قدمت األمانة معلومات مستكملة حول تنقيح املـواد التدريبيـة لفريـق اخلـرباء                -١٢

االستشاري، الذي اضطُلع به مبساعدة من اخلرباء االستشاريني، والذي غطى مواضيع قوائم            
غازات الدفيئة، وعملية تقييم قابلية التأثر والتكيف، وتقييم التخفيف من آثار           لنية  الوطاجلرد  

 فريق اخلرباء االستشاري إىل ثالثة أفرقة مواضيعية ونظر يف مشروع تنقيح وانقسم. تغري املناخ
وقدم فريق اخلرباء االستشاري،    .  لوضع اللمسات األخرية عليها    املواد التدريبية للفريق متهيداً   
 العمل وعلـى خـربات      اتيات اليت قدمها املشاركون يف حلق     بناء على املالحظات والتوص   

  .أعضاء الفريق، املزيد من التعليقات املفصلة على املواد التدريبية
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وطُلب إىل األمانة أن تستعرض التعليقات املفصلة اليت قدمتها األفرقـة املواضـيعية               -١٣
نفها إىل تعليقات تستطيع األمانة تنفيـذها وتعليقـات         التابعة لفريق اخلرباء االستشاري وتص    

والحظ فريق اخلرباء االستشاري أن عمليـة       . ينبغي إعادهتا إىل االستشاريني ملزيد من التنقيح      
حتديث املواد التدريبية هي عملية مستمرة وأن إدراج بعض التعليقات املقدمة قـد يتجـاوز               

  .املواد التدريبيةنطاق االختصاصات احلالية املوضوعة لتنقيح 

  ة التطبيقية على الصعيد اإلقليميالعمل التدريبيتنظيم حلقات   -باء  
، عقد فريق اخلـرباء االستـشاري،       ٢٠١٢مارس  / وآذار ٢٠١١سبتمرب  /بني أيلول   -١٤

هـدفت إىل   تطبيقية على الصعيد اإلقليمي      يةتدريبعمل  مبساعدة من األمانة، أربعة حلقات      
ملرفق األول املشاركني يف عمليـة      طنيني من األطراف غري املدرجة يف ا      تعزيز قدرة اخلرباء الو   

  :إعداد البالغات الوطنية، وهي
بشأن ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب      التطبيقية   يةالتدريبالعمل  حلقة    )أ(  

ـ  ٩ إىل   ٥اليت عقدت يف سانتياغو يف الفترة من         ،قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة      /ول أيل
  ؛٢٠١١سبتمرب 

بتغري ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم القابلية للتأثر       التطبيقية   يةالتدريبالعمل  حلقة    )ب(  
 / تشرين الثـاين   ١١ إىل   ٧اليت عقدت يف نريويب، كينيا، يف الفترة من         معه،  والتكيف  املناخ  

  ؛٢٠١١نوفمرب 
بشأن ة والبحر الكارييب    ملنطقة أمريكا الالتيني  العمل التدريبية التطبيقية    حلقة    )ج(  

 ٣٠اليت عقدت يف كولومبو، سري النكا، يف الفترة من           ،قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة    
  ؛٢٠١٢فرباير / شباط٣يناير إىل /كانون الثاين

تقيـيم   بـشأن    ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ   ية التطبيقية   التدريبالعمل  حلقة    )د(  
 ٢فربايـر إىل    / شباط ٢٧يت عقدت يف بانكوك يف الفترة من        ، ال التخفيف من آثار تغري املناخ    

  .٢٠١٢مارس /آذار
كما كانت حلقات العمل هذه اليت ُعقدت على أساس مـشروع تنقـيح املـواد                 -١٥

 أعاله، مبثابـة منـرب لتبـادل        ١٢التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري املشار إليها يف الفقرة         
، وإلبداء التعليقات على املواد التدريبية املنقحة للمضي        وجهات النظر بني املشاركني واخلرباء    

  .يف حتسينها
أعرب وورحب فريق اخلرباء االستشاري بالتقدم احملرز يف عقد حلقات العمل بنجاح،              -١٦

وشجع الفريق األمانة على أن     . عن تقديره للمساعدة اليت تقدمها األمانة     يف هذا الصدد    الفريق  
  .٢٠١٢املقررة لعام التطبيقية  يةالتدريبالعمل  تبقى من حلقات تواصل مساعدته يف عقد ما
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 تسهم إسـهاماً  التطبيقية   يةالتدريبالعمل  قر فريق اخلرباء االستشاري بأن حلقات       أو  -١٧
 يف تعزيز قدرة اخلرباء الوطنيني من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول املشاركني يف               إجيابياً

إمكانية تعزيز فعالية حلقات العمل هذه وفعالية        لوطنية، لكنه الحظ  عملية وإعداد البالغات ا   
  :التدريب عرب اإلنترنت من خالل ما يلي

وضع وتنفيذ برامج تعلم إلكتروين لتكون مكملة حللقات العمل، وتـوفري             )أ(  
  فرص التعلم املستمر بعد انتهاء حلقات العمل؛

إنشاء منتدى للنقاش واحملافظة عليه، يف شكل شبكة إلكترونيـة، لتبـادل              )ب(  
  اخلربات واآلراء واملعلومات بني اخلرباء واملشاركني يف حلقات العمل؛

إعداد جمموعات متعددة من التمارين التدريبية مبا يـتالءم مـع خمتلـف               )ج(  
عارف األساسية يف البدايـة مث      بشكل يقدم امل  التدريبية  مستويات اخلربة؛ وميكن هيكلة املواد      

  يقدم معلومات تفصيلية على مستوى القطاع؛
وضع ونشر مواد تكميلية، ال سيما معلومات مفصلة حول خمتلف األدوات             )د(  

  واألساليب والنماذج املستخدمة؛
التنسيق الوطنية واملشاركني يف حلقات العمل بقائمة مبراكز        جهات  تزويد    )ه(  

   إلتاحة املزيد من فرص التدريب املعمق؛االمتياز اإلقليمية
 التنسيق الوطنية على ترشيح خرباء مناسبني، يف        جهاتتشجيع األطراف و    )و(  

  ؛التطبيقية ية التدريب العملالوقت املناسب، تتوفر لديهم اخلربة املناسبة للمشاركة يف حلقات
ف يوم مع تشجيع جهات التنسيق الوطنية على إجراء نقاش تعريفي ملدة نص  )ز(  

املشاركني املرشحني من أجل ضمان فهمهم ألهداف حلقات العمـل الـيت سيحـضروهنا              
  ومعرفتهم ملا هو متوقع منها؛

 جداول األعمال واملـواد التدريبيـة قبـل       تقدميتعزيز املمارسة املتمثلة يف       )ح(  
ـ         وإتاحةحلقات العمل بوقت كاف،      ن  املعلومات الالزمة لالتصال باملـدربني الـذين ميك

  للمرشحني طرح أسئلة عليهم قبل انعقاد حلقات العمل؛
تعزيز الدعوة إىل تشجيع املشاركني على تقدمي البيانات الوطنية ذات الصلة             )ط(  

  إىل حلقات العمل؛
تعزيز الدعوة إىل تشجيع املشاركني على تقاسم ما تعلموه مع زمالئهم بعد              )ي(  

  .حلقات العمل
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  كتروين وإنشاء شبكة خرباء على اإلنترنتلاإلوضع برامج للتعلم   -جيم  
 الوارد يف املرفـق األول للوثيقـة        ،فريق اخلرباء االستشاري يف برنامج عمله      أشار  -١٨

FCCC/SBI/2010/INF.2  ،  ء شبكة خرباء على    وضع وتنفيذ برامج التعلم اإللكتروين وإنشا     إىل
 املدرجة يف املرفـق األول يف       ا أنشطة لتوفري املساعدة التقنية لألطراف غري      اإلنترنت بوصفه 

  .إعداد بالغاهتا الوطنية
بدأ فريق اخلرباء االستشاري، يف اجتماعه السادس، النظر يف نطاق بـرامج الـتعلم                -١٩

ووافق فريق اخلرباء االستشاري على مواصلة النظـر يف         . اإللكتروين ومضموهنا واهلدف منها   
، وهو التاريخ الـذي     ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولهذه القضية يف اجتماعه السابع املزمع عقده يف         

ُيتوقع حبلوله وضع اللمسات األخرية على تنقيح املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري اليت             
  . لربامج التعليم اإللكتروين من شأهنا أن تشكل أساساً

 قاعدةشار فريق اخلرباء إىل أمهية وجود شبكة من اخلرباء، وطلب إىل األمانة إنشاء أو  -٢٠
  .اخلرباء الذين شاركوا يف حلقات التدريب العملي اإلقليميةعلى أوالً  تقومالشبكة هلذه 

األحكام املشار إليها يف بنود برنـامج عمـل فريـق اخلـرباء االستـشاري                 -دال  
  ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة
 ، ُيكلف فريق اخلرباء االستشاري بتقـدمي      ١٥-م أ /٥من مرفق املقرر    ) د(٢ للفقرة   وفقاً  -٢١

املشورة والدعم التقنيني إىل األطراف، لدى طلبها، بشأن تقدمي املعلومات املتعلقـة بـاخلطوات              
قتصادية والبيئيـة،   الرامية إىل دمج اعتبارات تغري املناخ يف السياسات واإلجراءات االجتماعية واال          

 ،١٥-م أ /٥مرفق املقرر   من  ) ه(٢ للفقرة   وباملثل، وفقاً . تفاقية من اال  ٤من املادة   ) و(١ للفقرة   وفقاً
يزود الفريق األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، لدى طلبها، مبعلومات عن األنشطة والربامج              

 مصادر املساعدة املالية والتقنية الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف، من أجـل            يشملاجلارية، مبا   
  .راف غري املدرجة يف املرفق األولتيسري ودعم إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األط

 لتلك الواليات، قرر فريق اخلرباء االستشاري، كجزء من برنامج عمله، مجع            اًوتنفيذ  -٢٢
  :وتوليف ما يلي

معلومات تقنية عن األدوات والدعم املتاحني بشأن تقدمي املعلومات املتعلقة باخلطوات             )أ(  
  سياسات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية؛الرامية إىل دمج اعتبارات تغري املناخ يف ال

 مصادر املساعدة املاليـة   يشملمعلومات عن األنشطة والربامج اجلارية، مبا         )ب(  
والتقنية الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف، من أجل تيسري ودعم إعداد البالغات الوطنيـة      

  .ألولاملقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق ا
وسوف تتاح هذه املعلومات على املوقع الشبكي لالتفاقية، يف موعد أقصاه هنايـة               -٢٣
  .٢٠١٢مايو /أيار
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  تنظيم العمل  -رابعاً  

  ٢٠١٢تنظيم عمل فريق اخلرباء االستشاري يف عام   -ألف  
قرر فريق اخلرباء االستشاري بعد استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة الواردة يف          -٢٤

  : بتوافر املوارد املاليةرهناًة التالية، مبساعدة من األمانة، برنامج عمله، االضطالع باألنشط
وضع اللمسات األخرية على حتديث املـواد التدريبيـة لفريـق اخلـرباء               )أ(  

  االستشاري؛
  إنشاء شبكة خرباء؛  )ب(  
بـشأن  التعقيبات الواردة   تنقيح استبيان دراسة استقصائية ُيستخدم جلمع         )ج(  
  واملواد اليت تستخدم يف تلك احللقات؛التطبيقية  يةالتدريبالعمل حلقات 
أدوات بشأن إدماج اعتبارات تغري املنـاخ يف الـسياسات          /جتميع مراجع   )د(  

  واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وإتاحتها على املوقع الشبكي لالتفاقية؛
 مراكز االمتيـاز    تنفذهاذات الصلة اليت    مجع معلومات عن برامج التدريب        )ه(  

  اإلقليمية، وإتاحتها على املوقع الشبكي لالتفاقية؛
تنظيم لقاء جانيب يف الدوحة، قطر، خالل الدورة الثامنـة عـشرة ملـؤمتر         )و(  

األطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول             
 اليت حققها فريق اخلرباء االستشاري يف إطـار فترتـه وواليتـه             كيوتو، لعرض اإلجنازات  

  احلاليتني؛
عقد ما تبقى من حلقات العمل التدريبية التطبيقية املقرر تنظيمهـا علـى               )ز(  

  :الصعيد اإلقليمي
 ملنطقة أفريقيا بشأن قوائم اجلـرد الوطنيـة         حلقة العمل التدريبية التطبيقية    '١'

 ٢٧ إىل   ٢٣يف ناميبيـا يف الفتـرة مـن         لغازات الدفيئة، املزمع عقـدها      
 ؛٢٠١٢أبريل /نيسان

 ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بشأن       ية التطبيقية التدريبالعمل  حلقة   '٢'
املزمع عقدها يف أوروغواي    القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه،       تقييم  

 ؛٢٠١٢يوليه / متوز١٣ إىل ٩يف الفترة من 

يبية التطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بشأن        حلقة العمل التدر   '٣'
، املزمع عقدها يف أوروغواي يف الفتـرة        تقييم التخفيف من آثار تغري املناخ     

 ؛٢٠١٢يوليه /متوز ٢٠ إىل ١٦من 
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 تغري  آثارحلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم التخفيف من            '٤'
 ؛٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٤ إىل ١٠ها يف غانا يف الفترة من املناخ، املزمع عقد

تقيـيم  حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بـشأن            '٥'
مجهوريـة الو   عقـدها يف    القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، املزمع        

 .٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٢ إىل ٨يف الفترة من الدميقراطية الشعبية 

وقدمت األمانة تقديرات املوارد املالية الالزمة لتنظيم حلقات العمل املشار إليهـا يف     -٢٥
مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         دوالر ١ ٦٤٥ ٠٠٠أعاله واليت تبلغ    ) ز(٢٤الفقرة  

وشكر فريق اخلـرباء    .  دوالر ٨٦٥ ٠٠٠، وفرت األمانة منها حىت اآلن       )دوالر(األمريكية  
 )٧(والوكاالت املتعددة األطـراف    )٦(اف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     االستشاري األطر 

والحظ الفريق أن تنفيذ األنـشطة احملـددة        . اليت قدمت مسامهات مالية لتنفيذ برنامج عمله      
 والوكاالت املتعددة   األطراف املدرجة يف املرفق األول     ودعاأعاله يتوقف على توافر املوارد،      

  .ىل االستمرار يف اإلسهام يف املوارد املاليةإاألطراف القادرة 
واتفق فريق اخلرباء االستشاري على استعراض التقدم احملـرز يف تنفيـذ األنـشطة                -٢٦

  . أعاله يف اجتماعه السابع٢٤املدرجة يف الفقرة 

  ١٧-م أ/٢ و١٧-م أ/١٤ املقرََّرْينمناقشة غري رمسية حول   -باء  
اسـتعراض واليـة فريـق اخلـرباء         ملؤمتر األطراف    يف الدورة السابعة عشرة   بدأ    -٢٧

 ، ومدى احلاجة إىل استمرار الفريق، على النحو املنصوص عليه          ومدة هذه الوالية   االستشاري
ومل ينته مؤمتر األطراف من النظر يف هذه املسألة، لكنـه           . ١٥-م أ /٥ من املقرر    ٦يف الفقرة   

 ١٥-م أ /٥ النحو الوارد يف مرفـق املقـرر         قرر استمرار الفريق يف إطار واليته احلالية على       
  .)٨(٢٠١٢برنامج العمل حىت هناية عام و

، ٢٠١٢مـارس   /آذار ٥موافاة األمانة، حبلول    ودعا مؤمتر األطراف األطراف إىل        -٢٨
 ومدى احلاجة إىل اسـتمرار       ومدة هذه الوالية   آرائها بشأن والية فريق اخلرباء االستشاري     ب

ة أن جتمع هذه اآلراء يف وثيقة متفرقات كي تنظر فيها اهليئة الفرعية             الفريق، وطلب إىل األمان   
للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني، بغية التوصية مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة ليعتمـده          

  .)٩(مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة
__________ 

االحتاد األورويب، ورومانيا، وسويسرا، وفنلندا، وكندا، واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا               )٦(
 .، والنرويج، واليابانالشمالية

 ووحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة            ،برنامج دعم البالغات الوطنية    )٧(
 .، وبرنامج األمم املتحدة للبيئةلهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخالتابعة ل

 .١الفقرة ، ١٧-م أ/١٤املقرر  )٨(
 .٣ و٢ن االفقرت، ١٧-م أ/١٤املقرر  )٩(
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ـ              -٢٩  مـن   دداًويف وقت الحق، اعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عـشرة، ع
 اليت اختذهتا البلدان األطراف النامية، مبا يف        املقررات املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً     

األطراف غري املدرجة يف اليت تقدمها  كل سنتني احملدثةذلك املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير   
  .)١٠(ولينياملرفق األول، والطرائق واملبادئ التوجيهية للتشاور والتحليل الد

يف إطار اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ       اجلارية  على نتائج املفاوضات    مسبقاً   احلكمودون    -٣٠
ومدة  واليته   مآل فريق اخلرباء االستشاري مناقشة غري رمسية حول         أجرىومؤمتر األطراف،   

وهبدف إثراء النقاش، طُلـب إىل األمانـة        . ٢٠١٢يف حال متديدمها إىل ما بعد عام        واليته  
تقدم حملة عامة عن املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة واليت قد  أن

  .تكون هلا آثار على عمل الفريق يف املستقبل
وبينما كانت املناقشة غري الرمسية األوىل للفريق مثمرة، رأى الفريق أن املـضي يف                -٣١

النظر يف هذه املـسألة يف الـدورة        اف  بعدما يتسىن لألطر   املناقشات سيجعلها أكثر حتديداً   
وبناء على ذلك، اتفق الفريق علـى مواصـلة         . السادسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني     

  .٢٠١٢سبتمرب /املناقشات غري الرمسية يف اجتماعه السابع الذي سيعقد يف أيلول

  تاريخ ومكان انعقاد االجتماع القادم لفريق اخلرباء االستشاري  -جيم  
سوف تستضيف حكومة غانا االجتماع السابع لفريق اخلرباء االستشاري يف الفترة             -٣٢
  . يف أكرا، غانا٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٩ إىل ١٧من 

        

__________ 

 .١٧-م أ/ ٢املقرر  )١٠(


