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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

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

فق األول لالتفاقية   البالغات الوطنية املقّدمة من األطراف غري املدرجة يف املر        
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 لالتفاقيـة          

قرير عن حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلـادئ           ت
  غازات الدفيئة لجلرد الوطنية ابشأن قوائم 

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
نظم فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف غـري            

اون مع برنامج دعم البالغات الوطنية، ووحدة الدعم        املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، بالتع     
التقين لفرقة العمل املعنية بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة التابعة للهيئة احلكومية الدولية             

جلـرد  ابشأن قوائم   اهلادئملنطقة آسيا واحمليط  املعنية بتغري املناخ، حلقة عمل تدريبية تطبيقية        
 كـانون   ٣٠ يف كولومبو بسري النكا يف الفترة املمتدة من           وذلك ،غازات الدفيئة لالوطنية  
وجيمل هذا التقرير أعمال حلقة العمـل؛ ويـوجز         . ٢٠١٢فرباير  / شباط ٣يناير إىل   /الثاين

والتوصيات املتصلة هبا، الواردة من املشاركني فيها، واملواد التدريبية احملّدثة لفريق           التعقيبات  
  .ئل املالية والتقنية املتعلقة بإعداد البالغات الوطنيةاخلرباء االستشاري، واملسا
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  مقدمة  -والًأ  

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

املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة                
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري      إعداد   قصد حتسني عملية     ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة

  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
إىل   يقدم املساعدة التقنية   - واليتهالفريق  دى أداء   ل -وجاء يف اختصاصات الفريق أنه        -٢

وطنيـة جلـرد   القوائم الاألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل حتقيق أمور منها إعداد             
  . الوطنيةبالغاتالغازات الدفيئة بانتظام قصد حتسني دقة املعلومات واتساقها وشفافيتها يف 

 ٢٠١٢-٢٠١٠فيذ بواسطة برنامج عمله للفترة      الفريق موضع التن  اختصاصات  وتوضع    -٣
ورحبت اهليئـة الفرعيـة     . ٢٠١٠مارس  /الذي صيغ يف اجتماعه األول الذي عقد يف آذار        

  .)١(يف دورهتا الثانية والثالثنياً للتنفيذ بربنامج العمل وأحاطت به علم
راف غـري   ونظم فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األط           -٤

املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبساعدة األمانة، وبالتعاون مع برنامج دعـم البالغـات              
الوطنية ووحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة التابعـة              

نطقة آسيا واحملـيط    ملللهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، حلقة عمل تدريبية تطبيقية           
يف كولومبو بسري النكا يف الفترة وذلك ، )٢(غازات الدفيئةلالوطنية جلرد ابشأن قوائم اهلادئ 

 مبوجب برنامج عمله املشار إليه ٢٠١٢فرباير / شباط٣يناير إىل / كانون الثاين٣٠املمتدة من 
ملنطقة املـشاركني يف     أعاله، من أجل رفع مستوى قدرات اخلرباء الوطنيني من ا          ٣يف الفقرة   

وإعداد تلك البالغات باستعمال املواد التدريبيـة       بلداهنم  عملية البالغات الوطنية املقدمة من      
  .غازات الدفيئةلالوطنية جلرد ااحملّدثة لفريق اخلرباء االستشاري بشأن قوائم 

، تيسري عمل فريـق     ١٥-م أ /٥وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب مقرره          -٥
رباء االستشاري بتنظيم اجتماعات وحلقات عمل وجتميع تقارير اجتماعاته وحلقات عمله  اخل

  .كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
  :لية، اختاذ اإلجراءات التايف هذا التقريرتود، بعد النظر اهليئة الفرعية للتنفيذ لعل   -٦

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ٢١، الفقرة. 
 .طراف غري املدرجة يف املرفق األول من أوروبا الشرقيةإضافة إىل األ )٢(
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بتوصيات املشاركني يف حلقة العمل، وتقـدمي املزيـد مـن           اً  اإلحاطة علم   )أ(  
مـن  ) أ(٢التوجيهات إىل فريق اخلرباء االستشاري بشأن تنفيـذ واليتـه املتعلقـة بـالفقرة               

تقدمي املساعدة التقنيـة إىل  وذلك فيما يتصل ب، ١٥-م أ/٥اختصاصاته، الواردة يف مرفق املقرر     
  تيسري إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة بانتظام؛لدرجة يف املرفق األول األطراف غري امل

، ومنها املنظمات الثنائية واملتعددة      القادرة دعوة األطراف واملنظمات املعنية     )ب(  
يف االستـشاري   مواصلة توفري املوارد املالية الالزمة لدعم عمل فريق اخلـرباء           إىل  األطراف،  

  .من اختصاصاته) أ(٢ملتصلة بالفقرة تنفيذ واليته ا

  مداوالت حلقة العمل  -ثانياً  

  افتتاح حلقة عمل  -ألف  
 ٣ينـاير إىل    / كانون الثاين  ٣٠استضافت حكومة سري النكا يف الفترة املمتدة من           -٧

 يف كولومبو حلقة العمل التدريبية التطبيقية بشأن القوائم الوطنية جلـرد            ٢٠١٢فرباير  /شباط
م وزير البيئة يف سري النكا، الـسيد أنـورا          وقّد. ئة ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ    غازات الدفي 

كبري من البيانات الدقيقة واملفصلة     قدرٍ    إلبالغِ دوَروَبيَّن  بريادارشانا يابا، تعليقات افتتاحية،     
ة املتعلقة جبرد األطراف غازات الدفيئة واليت جيب أن تكون شفافة ودقيقة وتامة ومتسقة وقابل          

، إىل العمل   كلمتهباسناياكي، يف   . د. يو. م. وأشار وكيل وزارة البيئة، السيد ب     . للمقارنة
 يف التنمية املستدامة لألطراف غري املدرجة يف        اًي رئيس املقترن بالبالغات الوطنية باعتباره عامالً    

 وشكرت رئيسة فريق اخلرباء االستشاري، السيدة سانغـشان ليمجرياكـان         . املرفق األول 
وأوجزت ، حكومة سري النكا على استضافتها حلقة العمل، ورحبت باملشاركني،           )تايلند(

وشكر املدير املعين بتغري املناخ واملنسق الوطين التفاقية تغـري املنـاخ،            . أهداف حلقة العمل  
وقدمت األمانة  . السيد سونيمال جاياثونغا، حكومة سري النكا على استضافتها حلقة العمل         

  .موجزة عن تنظيم حلقة العملعامة نبذة 
  :وفيما يلي أهداف حلقة العمل  -٨

بناء قدرات اخلرباء الوطنيني من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ باستعمال املواد             )أ(  
التدريبية احملّدثة لفريق اخلرباء االستشاري، بغية حتسني إعداد القوائم الوطنية جلرد غـازات             

  تقنية؛الدفيئة، وذلك بإمدادهم بإرشادات 
التماس واستحثاث التعقيب على املواد التدريبية احملّدثـة لفريـق اخلـرباء              )ب(  

  حتسينها؛مواصلة االستشاري قصد 
  . لتبادل اآلراء بني األطراف ومع اخلرباءمنرباًحلقة العمل أن تكون   )ج(  
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 غـري مدرجـة يف املرفـق        اً دولة طرف  ٣٠ من    وطنياً  خبرياً ٤١وحضر حلقة العمل      -٩
، ومخسة أعضاء من فريق اخلرباء االستشاري، وممثالن لوحدة الدعم التقين لفرقة العمل             )٣(ولاأل

  .املعنية بالقوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
 كل يوم، ميثلـون   اً   شخص ٥٠وبلغ معدل عدد املشاركني اإلضايف يف حلقة العمل           -١٠
غري مدرجة يف املرفق األول من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، بواسطة مرفق للتـداول              اً  أطراف

 لكل  ١٠مسح لعدد من اخلرباء يف غازات الدفيئة حىت         ) WebEx -ويبكس  (بالفيديو عن بعد    
  إضـافياً   خبرياً ٢٥٢ومسحت هذه املشاركة عن بعد بتلقي       . بلد باملشاركة يف حلقة العمل    

يواصل فريق اخلرباء االستشاري، مبساعدة األمانة، توفري هذه الفرصة اإلضافية          وس. التدريب
لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول للمشاركة االفتراضية يف حلقات عمل من ذلك القبيل              

  .، بشرط أن تكون املوارد متوفرةمستقبالً
ويب، وبرنامج دعم   وُنظمت حلقة العمل بدعم مايل من حكومة كندا، واالحتاد األور           -١١

البالغات الوطنية، ووحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بالقوائم الوطنية جلـرد غـازات              
  .الدفيئة التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

  تنظيم العمل  -باء  
  بالتـشاور عـدّ الرئيسة تنظيم حلقة العمل مبقتضى جدول األعمال الذي أُ    أوجزت    -١٢
 على النحـو التـايل،       ُنظمت  جلسات ١٠فريق اخلرباء االستشاري والذي يشتمل على        مع
  .)٤( توصيات حلقة العمل اإلقليمية السابقةيراعُي مبا

عرض للمعلومات األساسـية عـن املبـادئ        شكل  اختذت اجللسة األوىل      )أ(  
إعداد البالغات  د إليها يف    املستنغازات الدفيئة   لالوطنية  جلرد  االتفاقية بشأن قوائم    لالتوجيهية  

الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وقاعدة بيانات معاِمالت االنبعاث             
  اخلاصة باهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغّير املناخ؛

جلرد اتناولت اجللسة الثانية اجلوانب العامة والقضايا الشاملة املتعلقة بقوائم            )ب(  
غازات الدفيئة، منها حتليل الفئات الرئيسية، وتقييم درجة عدم التـيقن، وضـمان             لالوطنية  
  مراقبة اجلودة، وسد الثغرات يف البيانات؛/اجلودة

__________ 

 ، ليـشيت  - وتيمـور    ، وبوتان ، وباالو، وبنغالديش  ، وباكستان ، وبابوا غينيا اجلديدة   ، وإندونيسيا ، وأرمينيا ،أذربيجان )٣(
 ، وسـري النكـا    ، ومجهورية مولدوفا  ، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية    ، وجزر سليمان  ،واجلبل األسود 

 ، وكمبوديـا  ، وفييـت نـام    ، وفيجي ، والفلبني ، وفانواتو ، والعراق ، وطاجيكستان ، والصني ،افورةوسنغ
 . ونيبال، وناورو،) املوحدة-واليات ( وميكرونيزيا ، وميامنار، ومنغوليا، وملديف،وماليزيا

)٤( FCCC/SBI/2011/10/Add.2 ١٧، الفقرة. 
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كانت اجللسات من الثالثة إىل الثامنة، اليت تزامن انعقادها، جلـسات تدريبيـة               )ج(  
الوطين  عنية بتغري املناخ املتعلقة جبميع أقسام اجلرد      منهجيات اهليئة احلكومية الدولية امل    تناولت  تطبيقية  

، ٨-م أ/١٧ لغازات الدفيئة؛ وكانت فترات الصباح ختصص ملنهجيات اهليئـة املـشمولة بـاملقرر           
البيانـات  فيهـا   حني كانت فترات ما بعد الزوال تفرد لتمارين كان على املشاركني أن يعاجلوا               يف

احتجازهـا  االنبعاثات قصد تقدير انبعاثات غازات الدفيئـة أو         ت  الُمعاِماملتصلة باألنشطة واختيار    
  ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛اليت تعزى لرد غازات الدفيئة برجمية االتفاقية جلباستعمال 
وخصصت اجللسة التاسعة للعروض الوطنية عن الترتيبات املؤسسية لقوائم           )د(  

غازات الدفيئـة،   لالوطنية  اجلرد  ب يف إعداد قوائم     جرد غازات الدفيئة، والتحديات والتجار    
ألطراف غري املدرجة يف    اليت تعزى ل  رد غازات الدفيئة    برجمية االتفاقية جل  إضافة إىل عرض عن     

  ؛قريباًوهي برجمية سيبدأ استخدامها املرفق األول، 
 ومع  مبينه فيمااآلراء  تبادل فيها املشاركون    تلخيص  كانت اجللسة األخرية جلسة       ) ه(  

  .اخلرباء بشأن احتياجات الدعم املايل والتقين، وبشأن أفضل طريقة لتلبيتها إلعداد البالغات الوطنية
أعـضاء يف   خرباء و وأدار اجللسات التدريبية، مبا فيها اجللسات التدريبية التطبيقية،           -١٣

  .)٥(فريق اخلرباء االستشاري باستعمال املواد التدريبية احملّدثة للفريق
توصيات عـن التحـسينات     اً  م املشاركون أيض  وقّد. مت حلقة العمل  ويف اخلتام، قُيِّ    -١٤

  . املماثلةقليميةاإلعمل العلى حلقات بصفة عامة على املواد التدريبية، ومستقبالً املمكن إدخاهلا 

  موجز املناقشات  -جيم  
ـ اً  مفيـد   أمثرت العروض وكذلك اجللسات التدريبية التطبيقية تبادالً        -١٥ آلراء بـني   ل

  :املشاركني ومع اخلرباء خبصوص اآليت
  سد الثغرات يف البيانات؛صعوبات   )أ(  
 املرتبطة بـذلك،    الصعوباتاحلاجة إىل وضع ترتيبات مؤسسية مناسبة، و        )ب(  

  غازات الدفيئة؛لالوطنية اجلرد لدعم إعداد قوائم 
ناخ وتطبيقها والسنة   اختيار منهجيات اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري امل         )ج(  

  اليت ينبغي فيها اإلبالغ بتقديرات االنبعاثات؛) السنوات(
تطبيق األساليب واألدوات الرامية إىل حتسني شفافية القوائم الوطنية جلـرد             )د(  

  غازات الدفيئة ودقتها واتساقها ومتامها وقابليتها للمقارنة؛
__________ 

املوقع الشبكي لالتفاقية متاحة على ، وهي الستشاري لفريق اخلرباء ا احلاليةاملواد التدريبيةجيري حتديث  )٥(
-http://unfccc.int/national_report/non: التايلاإلطارية على العنوان 

annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php 
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ألطـراف غـري    اليت تعزى ل  ئة  رد غازات الدفي  برجمية االتفاقية جل  استعمال    ) ه(  
  املدرجة يف املرفق األول، وسبل التغلب على أشيع الصعوبات؛

احتياجات الدعم املايل والتقين وأفضل طريقة لتلبيتها إلعداد القوائم الوطنية            )و(  
  .جلرد غازات الدفيئة بانتظام

  تعقيبات املشاركني واالستنتاج  -ثالثاً  
مـن  املـستفادة    من املسائل األساسية     عددعلى  دورة  املشاركون أثناء هذه ال   وقف    -١٦

  .حلقة العمل

  تعقيبات املشاركني  -ألف  
بعد حلقة العمـل بغيـة مجـع تعقيبـات       ) اإلنترنت(جري استقصاء على الشابكة     أُ  -١٧

  .وترد األجوبة موجزةً أدناه. اً مشارك٤١وأجاب . املشاركني، مبن فيهم من شاركوا عن بعد
حبلقة العمل التدريبية التطبيقية، وأعربوا عن تقـديرهم لفائـدة          رحب املشاركون     -١٨

ولفتوا االنتبـاه إىل العناصـر التاليـة        . بقت واملبادئ التوجيهية اليت عرضت    األدوات اليت طُ  
  :باعتبارها عناصر رئيسة يف جناح التدريب

ت إىل حتسني فهم خمتلف مفاهيم ومبادئ القوائم        العروض الواضحة اليت أدّ     )أ(  
مراقبة اجلودة، إضافة   /لوطنية جلرد غازات الدفيئة، مثل حتليل الفئات الرئيسية وضمان اجلودة         ا

  إىل سد الثغرات يف البيانات؛
  تبادل اآلراء املثمر مع خمتلف اخلرباء واملشاركني والوكاالت املتعددة األطراف؛  )ب(  
شاري اليت ُوزعت،   فريق اخلرباء االست  ل يةلمواد التدريب ل ةاإللكترونيالنسخة    )ج(  

إىل الـيت حتيـل   واليت ميكن استعماهلا لتكرار التدريب على الصعيد الوطين، واملراجع املقدمة        
  االنبعاثات؛تلك املتعلقة ُمبعامالت ، مثل  شىتمصادر بيانات

التمارين التطبيقية اليت أتاحت للمشاركني فرصة التمّرس مباشـرة علـى             )د(  
  أساليب تتعلق جبميع قطاعات اجلرد الوطين لغازات الدفيئة؛، باستعمال أدوات وشىت طرائق

فرصة للمشاركني كي يعاجلوا، مبساعدة اخلـرباء ونظـراء         اً  أتاحت حلقة العمل أيض     ) ه(  
  .آخرين، قضايا البيانات والقضايا املنهجية اليت اعترضتهم لدى جتميعهم القوائم الوطنية جلرد غازات الدفيئة

. نْيكني النهج العام حللقة العمل التدريبية التطبيقية وحمتواها مفيدَ        ووجد معظم املشار    -١٩
أن وحدات التدريب كانت واضحة ونافعة ووثيقة الـصلة بعملـهم،         اً  ووجد معظمهم أيض  

  .مثلما يتضح يف الشكلني أدناه
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  ١الشكل 
  تقييم العروض املتعلقة بالقضايا الشاملة لعدة قطاعات

  
  ٢الشكل 

  تقييم العروض املتعلقة بالقطاعات
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وقدم املشاركون يف حلقة العمل تعليقات وتوصيات بشأن حلقات العمـل التدريبيـة               -٢٠
  :، وتتصل تلك التعليقات والتوصيات مبا يليغازات الدفيئةلالوطنية اجلرد التطبيقية املتعلقة بقوائم 

سات حاالت إفرادية من البلدان املتقدمة تتضمن أمثلة على أفضل     إدراج درا   )أ(  
  املمارسات والدروس املستفادة؛

  بانتظام؛مماثلة عقد حلقات عمل تدريبية تطبيقية   )ب(  
إشراك فريق اخلرباء االستشاري يف حلقات العمل التدريبية التطبيقية تلـك             )ج(  

  .على الصعيد الوطين
 االحتياجات املالية والتقنية املرتبطة بإعداد البالغات الوطنيـة    ويف أثناء النقاش بشأن     -٢١

 ةجديـد لربجمية  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، رحب املشاركون بوضع منوذج            
واعترف مـشاركون   . ألوللألطراف غري املدرجة يف املرفق ا     اليت تعزى   جلرد غازات الدفيئة    

فعة جملّمعي قوائم جرد غازات الدفيئة، وحثوا األمانة على كون أداة ناتسالربجمية  هعدة بأن هذ  
  . لألطراف يف أقرب وقت ممكنا وإتاحتهلبلورهتاحشد املوارد 

ومشلت املناقشات اليت جرت يف أثناء هذه الدورة مقتـضيات اإلبـالغ اإلضـافية               -٢٢
 السابعة عشرة   املنصوص عليها نتيجة املقرر الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف ديربان يف دورته           

وبسبب هذا التطور األخري، لفتت جل األطراف االنتباه إىل         . بشأن التقارير احملدثة كل سنتني    
  .أمهية مواصلة تقدمي املساعدة املالية والتقنية إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة

  االستنتاج  -باء  
اء االستشاري  أعرب املشاركون عن تقديرهم للتدريب املقدم، وشكروا فريق اخلرب          -٢٣

واألمانة على تنظيم حلقة العمل، وحكومة سري النكا على استضافتها يف مرافـق ممتـازة،               
األطراف اً  وشكروا أيض . وشعب سري النكا على حفاوة ترحيبه باملشاركني يف حلقة العمل         

  .واملنظمات اليت تربعت لتنظيم حلقة العمل

        


