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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦من الدوحة، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

  طراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةة املقدمة من األالبالغات الوطني
  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               
: غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة      الوطنية املقدمة من األطراف     

تقرير عن حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن قـوائم           
  اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

  مذكرة مقدمة من األمانة    

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

، بالتعاون مع وحدة الـدعم      )فريق اخلرباء االستشاري   (رفق األول لالتفاقية  املدرجة يف امل  
بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، التابعة للهيئـة احلكوميـة          التقين لفرقة العمل املعنية     

الدولية املعنية بتغري املناخ، حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن قـوائم اجلـرد               
 / نيسان ٢٧ إىل   ٢٣ا، يف الفترة من     ييبلدفيئة، وذلك يف سواكومبوند، نام    زات ا الوطنية لغا 

ض هذا التقرير مداوالت حلقة العمل؛ ويلخص تعقيبات وتوصـيات          ويعر. ٢٠١٢أبريل  
املشاركني يف حلقة العمل، واملواد التدريبية احملّدثة لفريق اخلرباء االستشاري، واملـسائل            

  .بإعداد البالغات الوطنيةاملالية والتقنية املتعلقة 
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، تشكيل فريق اخلرباء االستشاري     ١٥-م أ /٥أعاد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١
عين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة                امل

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري      إعداد   قصد حتسني عملية     ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة
  .املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 اضـطالعه   وتنص اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري على أن يقدم الفريق، لدى           -٢
بواليته، املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجل مجلة أغـراض،               

واتساق وشفافية   منها اإلعداد املنتظم لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، هبدف حتسني دقة          
  .املعلومات املدرجة يف البالغات الوطنية املقدمة من هذه األطراف

تصاصات فريق اخلرباء االستشاري من خالل برنامج عملـه         وُتنفذ اخ   -٣
وكانت . ٢٠١٠مارس  / الذي أُعد يف اجتماعه األول املعقود يف آذار        ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  

قد رحبت بربنامج العمل وأحاطت علماً به يف دورهتـا          ) اهليئة الفرعية (اهليئة الفرعية للتنفيذ    
  .)١(الثانية والثالثني

 أعـاله،   ٣يف الفقرة   إليه  ء االستشاري، وفقاً لربنامج عمله املشار       ونظم فريق اخلربا    -٤
وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بالقوائم الوطنية جلرد  مبساعدة من األمانة وبالتعاون مع      

حلقة عمل تدريبية تطبيقية    غازات الدفيئة، التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،          
أفريقيا بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وذلك يف سواكومبوند، ناميبيـا، يف             ملنطقة  

، هبدف حتسني قدرات اخلرباء الـوطنيني مـن         ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٧ إىل   ٢٣الفترة من   
، وذلك باستخدام املـواد      ويف إعدادها  البالغات الوطنية لبلداهنم  عملية  اإلقليم املشاركني يف    

  .بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئةاملتعلقة ّدثة لفريق اخلرباء االستشاري التدريبية احمل
يق  األمانة أن تيسر عمل فر     ، إىل ١٥-م أ /٥وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٥

اخلرباء االستشاري عن طريق تنظيم اجتماعات وحلقات عمل، وجتميع التقـارير املتعلقـة             
  .ظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذباجتماعاته وحلقات عمله كي تن

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
قد تود اهليئة الفرعية، بعد النظر يف هذا التقرير، أن حتيط علماً بتوصيات املشاركني                -٦

عدة يف حلقة العمل وأن تقدم توجيهات إضافية إىل فريق اخلرباء االستشاري بشأن تقدمي املسا       
__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ٢١، الفقرة. 



FCCC/SBI/2012/25 

GE.12-62781 4 

التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بغية تيسري اإلعداد املنتظم لقـوائم اجلـرد                
  .الوطنية لغازات الدفيئة

  مداوالت حلقة العمل  -ثانياً  

  افتتاح حلقة العمل  -ألف  
، يف  ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٧ إىل   ٢٣استضافت حكومة ناميبيا يف الفترة مـن          -٧

وألقى . عمل التدريبية التطبيقية بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة        سواكومبوند، حلقة ال  
السيد تيوفيلـوس نيغيتـيال،     باسم  السيد بيتروس ميتيويل، من وزارة البيئة يف ناميبيا، كلمة          

وتناولت املالحظات االفتتاحيـة احلاجـة إىل       . مفوض شؤون البيئة واملنسق الوطين لالتفاقية     
وشفافية املعلومات املدرجة يف البالغات الوطنية، وأكدت الدور الـذي          حتسني دقة واتساق    

يؤديه فريق اخلرباء االستشاري املكلف بتقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجـة يف              
 ةوشكرت الـسيد  . املرفق األول يف جمال اإلعداد املنتظم لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة          

، رئيسة فريق اخلـرباء االستـشاري، حكومـة ناميبيـا           )تيغوا وبربودا أن(روليتا كاماتشو   
. الستضافتها حلقة العمل، ورحبت باملشاركني، وسلطت الضوء على أهداف حلقة العمـل           

  .حلقة العملنبذة موجزة عن تنظيم وقدمت األمانة 
  :وفيما يلي أهداف حلقة العمل  -٨

ريقيا باستخدام املـواد التدريبيـة      بناء قدرات اخلرباء الوطنيني من منطقة أف        )أ(  
احملّدثة لفريق اخلرباء االستشاري، بغية حتسني عملية إعداد قوائم اجلـرد الوطنيـة لغـازات               

  الدفيئة، وذلك بإمداد اخلرباء الوطنيني باإلرشادات التقنية؛ 
التماس واستحثاث التعقيب على مشروع املواد التدريبية احملدثـة لفريـق             )ب(  
  ستشاري بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، بغية مواصلة حتسينها؛ اخلرباء اال
  .أن تكون حلقة العمل منرباً لتبادل اآلراء فيما بني األطراف ومع اخلرباء  )ج(  

 دولة طرفاً غري مدرجـة يف املرفـق         ٣٧ خبرياً وطنياً من     ٤١وحضر حلقة العمل      -٩
االستشاري، وممثل لربنامج األمم املتحدة للبيئـة،       اء  ، ومخسة أعضاء من فريق اخلرب     )٢(األول

__________ 

إثيوبيا، إريتريا، أنغوال، أوغندا، بنن، بوروندي، تشاد، تونس، اجلزائر، جزر القمـر، مجهوريـة أفريقيـا                 )٢(
الوسطى، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مجهورية ترتانيا املتحدة، جنوب أفريقيا، الرأس األخضر، روانـدا،             

ل، غابون، غانـا، غينيـا،      يمبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسييب، سوازيلند، السودان، سرياليون، سيش        زا
 .كوت ديفوار، الكونغو، كينيا، ليسوتو، مدغشقر، مصر، مالوي، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، النيجر
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وممثالن لوحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، التابعـة              
  .للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

  شخـصاً يف   ٥٠عن بُعد   يف حلقة العمل    اإلضايف للمشاركني   عدد  الوبلغ متوسط     -١٠
اليوم ميثلون أطرافاً غري مدرجة يف املرفق األول من منطقة أفريقيا، وذلك من خالل شـبكة                

.  خرباء يف جمال غازات الدفيئة من كل بلد   ١٠تسمح مبشاركة   اليت  لتداول بالفيديو   لويبكس  
.  خبرياً آخرين يف التـدريب عـن ُبعـد         ٢٥٠وقد أتاحت هذه الشبكة مشاركة أكثر من        

، مبساعدة من األمانة، إتاحة هـذه الفرصـة          يف املستقبل  رباء االستشاري وسيواصل فريق اخل  
ة االفتراضية يف حلقات العمل هذه،      اإلضافية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول للمشارك       

  .املواردرهناً بتوافر 
وقد ُنظمت حلقة العمل بدعم مايل من االحتاد األورويب ووحـدة الـدعم الـتقين                -١١
مل املعنية بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية            الع لفرقة

  .بتغري املناخ

  تنظيم العمل  -باء  
أوجزت رئيسة فريق اخلرباء االستشاري تنظيم حلقة العمل وفقاً جلدول األعمـال              -١٢

 جلسات ُنظمـت    ١٠ الذي أُعد بالتشاور مع فريق اخلرباء االستشاري، والذي يشتمل عل         
  :)٣(على النحو التايل، مبا يراعي توصيات حلقة العمل اإلقليمية السابقة

املبـادئ  "اختذت اجللسة األوىل شكل عرض للمعلومات األساسـية عـن             )أ(  
" التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية            

  الت االنبعاث اخلاصة باهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛عاِموقاعدة بيانات ُم
جلرد اتناولت اجللسة الثانية اجلوانب العامة والقضايا الشاملة املتعلقة بقوائم            )ب(  
غازات الدفيئة، منها حتليل الفئات الرئيسية، وتقييم درجة عدم التـيقن، وضـمان             لالوطنية  
  وسد الثغرات يف البيانات؛مراقبة اجلودة، /اجلودة

كانت اجللسات من الثالثة إىل الثامنة، اليت تزامن انعقادها، جلسات تدريبية             )ج(  
تطبيقية تناولت منهجيات اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ فيما يتعلق جبميع أقـسام              

هليئـة املـشمولة    اجلرد الوطين لغازات الدفيئة؛ وُخصصت الفترات الصباحية ملنـهجيات ا         
، يف حني ُخصصت الفترات املسائية لتمارين كان علـى املـشاركني أن             ٨-م أ /١٧ باملقرر

يعاجلوا فيها البيانات املتصلة باألنشطة واختيار معاِمالت االنبعاثات ومسائل منهجية أخرى            
غازات جلرد  استعمال برجميات االتفاقية    هبدف تقدير انبعاثات غازات الدفيئة أو احتجازها ب       
  الدفيئة لدى األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2011/10/Add.2 ١٧، الفقرة. 
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وُخصصت اجللسة التاسعة لعروض املشاركني الذين قدموا فيها منظوراهتم           )د(  
الوطنية بشأن الترتيبات املؤسسية لقوائم جرد غازات الدفيئة، والتحـديات والتجـارب يف             

ة إىل عرض بـشأن التطـوير الـتقين         سياق إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، إضاف       
لربجميات االتفاقية املتعلقة جبرد غازات الدفيئة لدى األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول،              

  ؛٢٠١٣يونيه /وُيتوقع إطالق هذه الربجميات يف حزيران
كانت اجللسة األخرية جلسة تلخيص تبـادل فيهـا املـشاركون اآلراء              )ه(  

بينهم ومع اخلرباء بشأن الترتيبات املؤسسية، واحتياجات الدعم املايل والتقين، وبـشأن             فيما
  .أفضل طريقة لتناول هذه املسائل عند إعداد البالغات الوطنية

ة التطبيقية، خرباء وأعـضاء يف      وأدار اجللسات التدريبية، مبا فيها اجللسات التدريبي        -١٣
  .)٤(لفريقواد التدريبية احملّدثة ليق اخلرباء االستشاري باستعمال املفر
وقدم املشاركون أيـضاً توصـيات بـشأن        . ويف اخلتام، جرى تقييم حلقة العمل       -١٤

التحسينات املمكن إدخاهلا مستقبالً على املواد التدريبية، وبصفة عامة على حلقات العمـل             
  .اإلقليمية املماثلة

  موجز املناقشات  -جيم  
لسات التدريبية التطبيقية تبادالً مكثفاً لآلراء فيما بـني         أمثرت العروض وكذلك اجل     -١٥

  : املشاركني ومع اخلرباء خبصوص ما يلي
  صعوبات سد الثغرات يف البيانات، وكذلك عدم حفظ البيانات احلالية؛  )أ(  
احلاجة إىل وضع ترتيبات مؤسسية مناسبة، والصعوبات املرتبطة بـذلك،            )ب(  

   اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛لدعم اإلعداد املنتظم لقوائم
اختيار منهجيات اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وتطبيقها والسنة            )ج(  

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

  ودقتها واتساقها ومتامها وقابليتها للمقارنة؛غازات الدفيئة 
  مراقبة اجلودة؛/وضع وتنفيذ إجراءات ضمان اجلودة  )ه(  

__________ 

فريق اخلرباء االستشاري، وهي متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقيـة          جيري حتديث املواد التدريبية احلالية ل      )٤(
 :العنوان التايليف اإلطارية 

<http://unfccc.int/national_report/nonannex_i_natcom/training_material/methodological_documents/

items/349.php>.  
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غري املدرجة  لدى األطراف   استعمال برجميات االتفاقية جلرد غازات الدفيئة         )و(  
  يف املرفق األول، وسبل التغلب على الصعوبات األكثر شيوعاً؛

تقين وأفضل طريقة لتلبيتها لضمان اإلعداد املنتظم  احتياجات الدعم املايل وال     )ز(  
  لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛

املساعدة اليت ميكن لفريق اخلرباء االستشاري تقدميها على املستوى الوطين            )ح(  
  .لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، لدى طلبها ذلك

  تعقيبات املشاركني واالستنتاج  -ثالثاً  

  تعقيبات املشاركني  -ألف  
طُلب من املشاركني يف حلقة العمل، أثناء انعقادها، تقدمي تعقيبات يومية من أجـل          -١٦

وباإلضافة إىل ذلك، أُجري عقب     . كل يوم ُتَتناول  مجع آرائهم بشأن العناصر املوضوعية اليت       
 ردودهم   مشاركاً ٥٠وقدم  . حلقة العمل استقصاء إلكتروين أُتيح أيضاً للمشاركني عن ُبعد        

  .وفيما يلي ملخص ردودهم. على االستقصاء اإللكتروين
رّحب املشاركون حبلقة العمل التدريبية التطبيقية وركزوا علـى اجلوانـب التاليـة         -١٧

  :بوصفها عناصر رئيسية لنجاح حلقة العمل بوجه عام
التوجيهات اليت قُدمت بشأن وضع ترتيبات مؤسسية لدعم عملية إعـداد             )أ(  

اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، والفرصة اليت أُتيحت ملناقشة التحديات اليت تواجههـا            قوائم  
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

يف العروض اليت حّددت بوضوح املبادئ التوجيهيـة املنقحـة الـصادرة              )ب(  
 الوطنيـة لغـازات     عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قوائم اجلرد          ١٩٩٦ عام

تعزيز فهم جوانب خمتلفة، مثل حتليل الفئات     إىل  الدفيئة، وتطبيق منهجيات هذه اهليئة اليت تؤدي        
  مراقبة اجلودة، وكيفية استخدام رأي اخلرباء لسد ثغرات البيانات؛/الرئيسية، وضمان اجلودة

ات مواد مرجعية خمتلفة ومصادر بيانات ميكـن اسـتخدامها يف دور      تقدمي    )ج(  
تدريبية إضافية على املستوى الوطين، وإتاحة هذه البيانات للخرباء الوطنيني املـشاركني يف             

  إعداد البالغات الوطنية؛
  التفاعل مع املدربني واخلرباء الوطنيني بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛  )د(  
  .تشغيل الربجميات وتقدمي مناذج عملية  )ه(  
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ركني أن الوحدات التدريبية واضحة ومفيدة وذات صلة بعملهم،         ورأى معظم املشا    -١٨
  .١الشكل كما يتضح من 

  ١الشكل 
   لعدة قطاعاتتقييم العروض املتعلقة بالقضايا الشاملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وأبرز املشاركون النقاط التالية بوصفها عناصر رئيسية لنجـاح دورات التـدريب              -١٩
  : القطاعية
استخدام األراضي وتغيري   واالستعانة ببيانات   ية التدريب   الطابع املتدرج لعمل    )أ(  

كيفية حتديد خمتلف الفئات الفرعية داخل أي قطـاع         لتوضيح  احلراجة  واستخدام األراضي   
  وعملية التوثيق واألدوات املتاحة؛

استخدام األمثلـة ذات    يشمل  حتديد دور العمليات الصناعية الرئيسية، مبا         )ب(  
   املقدم يف العروض؛الصلة ومستوى التفصيل

مبادئ توجيهية مبـّسطة،    وتقدمي  تطبيق املفاهيم الرئيسية يف قطاع الطاقة،         )ج(  
  ومعاِمالت االنبعاث والتحويل؛

استخدام الفئات الفرعية يف قطاع النفايات ويف مصدر االنبعاثات، ووصف            )د(  
  صادر؛ منهجية تقدير انبعاثات امليثان وثنائي أكسيد الكربون من خمتلف امل

خمتلف سالسل اختاذ القرار يف القطاع الزراعي اليت ميكنها أن ُتيّسر عمليـة        )ه(  
  .مجع البيانات وحساهبا، واحلاجة إىل حتليل الفئات الرئيسية والفئات الفرعية

 إىل أي مدى كان حمتوى العروض مفيداً ومالئماً لعملك أو ملمارستك؟

مكونات العملية 
الفعالة لتقدير وجتميع 

ية قوائم اجلرد الوطن
 لغازات الدفيئة

دود
 الر
عدد

 

حتليل الفئات 
 الرئيسية

تقييم درجة 
 عدم التيقّن

إجراءات
 /ضمان اجلودة
 مراقبة اجلودة

 سّد ثغرات
 البيانات

عرض أدوات
 أخرى

 غري مفيد وغري مالئم مفيد ومالئم إىل حد ما مفيد ومالئم جداً
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ورأى املشاركون أن هنج الدورات التدريبية القطاعية وحمتواها بشكل عام يتـسمان         -٢٠
  .٢لشكل اكما يتضح من بالوضوح، 

  ٢الشكل 
  تقييم العروض املتعلقة بالقطاعات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
وقدم املشاركون يف حلقة العمل التعليقات والتوصيات التالية هبدف حتسني دورات             -٢١

  :التدريب التطبيقية املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة اليت سُتعقد يف املستقبل
الستخدام الربجميات أثنـاء دورات التـدريب       من املهم إتاحة وقت كاٍف        )أ(  
  التطبيقية؛
ينبغي إتاحة دورات تدريبية تطبيقية إضافية بشأن كيفية احلـصول علـى              )ب(  

البيانات من قاعدة بيانات معاِمالت االنبعاث التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري              
  .لرئيسيةالفئات التحليل مزيد من الوقت إتاحة املناخ، وكذلك 

وأشار املشاركون يف حلقة العمل إىل االحتياجات التالية فيما يتعلق بتقدمي الدعم املايل               -٢٢
  :والتقين إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف جمال قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

  حتسني الربامج اإلقليمية املتعلقة ببناء القدرات والتدريب؛  )أ(  
األفكـار وبنـاء    تقاسم  تعزيز تبادل اخلرباء اإلقليميني والوطنيني من أجل          )ب(  

  .قدرات اخلرباء اإلقليميني

 كيف ترى حمتوى العروض القطاعية؟

دود
 الر
عدد

) ٪( 

العمليات  الطاقة
 الصناعية

ياستخدام األراض النفايات
وتغيري استخدام 
 األراضي واحلراجة

 الزراعة

 متاماًواضح  واضح إىل حد ما
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إعداد البالغات الوطنية املقدمـة     لعملية  االحتياجات املالية والتقنية    مناقشة  ويف أثناء     -٢٣
التحـديث  ب املشاركون بالتطورات املتعلقة بمن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، رحّ    

غازات الدفيئة لدى األطراف غري      يف إطار االتفاقية من أجل جرد        املستخدمةالتقين للربجميات   
وأكد العديد من املشاركني أن هذه الربجميات ستكون أداة مفيـدة           . املدرجة يف املرفق األول   

زمة لتطـوير   جملّمعي قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وحثوا األمانة على حشد املوارد الال           
  . هذه الربجميات وعلى إتاحتها لألطراف يف أقرب وقت ممكن

اإلبالغ اإلضافية املنصوص   اجللسة متطلبات   ومشلت املناقشات اليت جرت أثناء هذه         -٢٤
اعتمده مؤمتر الذي  بشأن إعداد التقارير احملّدثة لفترة السنتني، ١٧-م أ/٢عليها نتيجة للمقرر    

وجرى أثناء املناقشات   .  يف ديربان، جبنوب أفريقيا    ة املعقود ة عشر ةعالسابيف دورته   األطراف  
تقدمي توضيح بشأن األموال املتاحة إلعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني، واملبادئ التوجيهية            

مرفق البيئة العاملية، وإجراءات احلصول على متويل للتقارير احملّدثـة          السياساتية اليت أصدرها    
. ، وكذلك السنة أو السنوات اليت ينبغي أن ُتقدم فيها قوائم جرد غازات الدفيئة          لفترة السنتني 

ويف ضوء هذه التطورات احلديثة، أكد معظم األطراف أمهية مواصلة تقدمي املساعدة املاليـة              
  .ذه األطرافاخلاصة هبوالتقنية إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة 

  خامتة  -باء  
ديرهم للتدريب املقدم، وشكروا فريق اخلرباء االستشاري       أعرب املشاركون عن تق     -٢٥

على تنظيم حلقة العمل، وحكومة ناميبيا على استضافتها هذه احللقة يف مرافق ممتازة، وشعب 
وشكروا أيضاً األطراف واملنظمـات     . ناميبيا على حفاوة ترحيبه باملشاركني يف حلقة العمل       

  .ت مالية لتنظيم حلقة العملاليت قدمت تربعا)  أعاله١١انظر الفقرة (

        


