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 أناالتفاقية اإلطارية بش
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والثالثون

   ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١  إىلنوفمرب/ تشرين الثاين٢٦  منالدوحة،
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

   ية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطن
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               
: ف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة       الوطنية املقدمة من األطرا   

تقرير عن حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بـشأن تقيـيم          
  التخفيف

  مذكرة مقدمة من األمانة    

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

حلقة عمل تدريبية تطبيقيـة     ) فريق اخلرباء االستشاري  (ة  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقي    
   / أيلـول  ١٤ إىل   ١٠ بغانا، يف الفترة مـن       ،كراأ أفريقيا بشأن تقييم التخفيف يف       ملنطقة
ويعرض هذا التقرير مداوالت حلقة العمل، ويلخص العروض، مبا فيهـا           . ٢٠١٢ سبتمرب

 اخلرباء االستشاري بـشأن تقيـيم       فريقية حمدثة ل  العروض املقدمة باستخدام مواد تدريب    
  .وتوصياتتعقيبات التخفيف، وما ورد من املشاركني يف احللقة من 
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  مقدمة  -أوالً  

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

        اف غـري املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة          املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطر     
  سـياق   قصد تقدمي الدعم لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف          ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  

  . عملية البالغات الوطنية وإعدادها
ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية والثالثني بربنامج عمل فريق اخلـرباء               -٢

 الذي وضعه يف اجتماعه األول املعقود يف بون، أملانيا، يف           ٢٠١٢-٢٠١٠فترة  االستشاري لل 
  .)١(، وأحاطت به علما٢٠١٠ًمارس /آذار
أعـاله،   ٢ لربنامج عمله املشار إليه يف الفقرة        ونظم فريق اخلرباء االستشاري، وفقاً      -٣

كرا، بغانـا، يف    أ يف    ُعقدت حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم التخفيف        
اخلـرباء  قـدرة   ، وذلك من أجل رفع مستوى       ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤  إىل ١٠الفترة من   

الوطنيني من املنطقة على إجراء تقييم التخفيف واإلبالغ عن نتائج هذا التقييم يف بالغـاهتم               
  .الوطنية

 ، تيسري عمل فريـق    ١٥-م أ /٥وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب مقرره          -٤
اخلرباء االستشاري بتنظيم اجتماعات وحلقات عمل وجتميع تقـارير هـذه االجتماعـات             

  .وحلقات العمل كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
ير، بالتوصـيات  ، بعد النظر يف هذا التقر   رمبا تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً         -٥

 من التوجيهـات إىل فريـق اخلـرباء         اليت قدمها املشاركون يف حلقة العمل وأن تقدم مزيداً        
  سياق االستشاري بشأن تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف            

  . إعداد بالغاهتا الوطنية

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ٢١، الفقرة. 
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  مداوالت حلقة العمل  -ثانياً  

  لافتتاح حلقة العم  -ألف  
استضافت وكالة محاية البيئة يف غانا، باسم حكومة غانا، حلقة العمـل التدريبيـة                -٦

 ١٤  إىل ١٠كرا يف الفتـرة مـن       أ يفاملعقودة  التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم التخفيف       
  . ٢٠١٢سبتمرب /أيلول

انية لتغري  نسينكيريي، رئيس اللجنة الوطنية الغ    . أ. وترأس افتتاح حلقة العمل السيد إ       -٧
كرا وذكر أنه واثق من أن حلقة العمل ستزيد مـن تعزيـز             أورحب باملشاركني يف    . املناخ

قدرات اخلرباء األفارقة وإمدادهم باملهارات الالزمة إلجراء عمليات تقييم التخفيف وإجيـاد            
  . حلول تعتمد أحدث التقنيات للتصدي لتغري املناخ

، رئيسة فريق اخلرباء االستشاري،     )يغوا وبربودا أنت( السيدة روليتا كاماتشو     ورحبت  -٨
يف بياهنا االفتتاحي باملشاركني وشكرت وكالة محاية البيئة يف غانا على وضع ترتيبات ممتازة              

وأعربت عن أملها الصادق يف أن تساهم حلقة العمـل يف حتـسني             . الستضافة حلقة العمل  
مكن املشاركون من تطبيق املهارات اليت      جودة البالغات الوطنية يف منطقة أفريقيا ويف أن يت        

يكتسبوهنا خالل حلقة العمل يف إجراء تقييمات التخفيف بصورة ناجحة وحتديد إجـراءات             
  .التخفيف القابلة للتنفيذ من أجل املسامهة يف التصدي لتغري املناخ يف بلداهنم

مة غانا على   باملشاركني يف حلقة العمل وشكر حكو     أيضاً  ب أحد ممثلي األمانة     رّحو  -٩
وأكد على ضرورة أن تكون تقييمات التخفيـف   . استضافة حلقة العمل وعلى كرم ضيافتها     

خرى، من مثل تقييم االحتياجات التكنولوجيـة   البلدان متوائمة مع العمليات األ  اليت تقوم هبا  
   وإعداد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واالستراتيجيات اإلمنائيـة اخلفيـضة االنبعاثـات           

  . اخلاصة هبا
أماللو، املدير التنفيذي لوكالة محاية البيئة يف غانا، أن التزام          . وذكر السيد دانييل س     -١٠

حتقيق التنميـة   على  يف الوقت نفسه    العمل  غانا بالسعي إىل حتقيق اقتصاد متالئم مع املناخ و        
اسـتراتيجيتها   يف  جيـداً املستدامة ومنو اقتصادي منصف خفيض الكربون معرب عنه تعـبرياً        

 لغانا وهي بصدد    كرا مفيد جداً  أف أن استضافة حلقة العمل هذه يف        وأضا. اإلمنائية الوطنية 
إعداد بالغها الوطين الثالث، وإعداد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا وترتيـب             

  . أولوياهتا، وإعداد أول تقرير ُمحدَّث هلا لفترة السنتني

فى أمحد، نائب وزير البيئة والعلوم والتكنولوجيـا يف غانـا، يف            وذكر السيد مصط    -١١
. كلمته الرئيسية أن تغري املناخ أصبح يف صلب التنمية االقتصادية يف معظم البلـدان الناميـة           

وتعكف . وسلط الضوء على بعض املبادرات امللموسة اليت قامت هبا غانا للتصدي لتغري املناخ   
النهائية لسياستها الوطنية لتغري املناخ اليت يتوقع أن تقدم رؤيـة            على وضع الصيغة     غانا حالياً 
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 عنصر التنميـة    ويقترن. عامة للتصدي لتغري املناخ تتماشى وخطتها اإلمنائية املتوسطة املدى        
 بشأن تطلع غانا إىل     سياسايت حمدد خبطاب  السياسة الوطنية لتغري املناخ     يف  اخلفيضة الكربون   

 ٢٠١١وقد سنت غانا قانون الطاقة املتجددة لعام        . خفيضة الكربون السري على درب التنمية     
أيضاً أعدت  و.  بصدد تصميم خمطط التعريفة التفضيلية إلمدادات الطاقة املتجددة        وهي حالياً 

  .٢٠٣٠خطة عمل وطنية للطاقة املستدامة للجميع حبلول 

  .وجزة عن تنظيمهان أحد ممثلي األمانة أهداف حلقة العمل وقدم نبذة عامة موبيَّ  -١٢
  :وفيما يلي أهداف حلقة العمل  -١٣

إعداد تقييم التخفيف يف    على   اخلرباء الوطنيني من منطقة أفريقيا       ةبناء قدر   )أ(  
سياق البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول عن طريق إطالعهـم علـى               

  أحدث املعارف العلمية وشىت األدوات واملنهجيات؛

املشاركني بشأن سبل مواصلة تعزيز املواد التدريبية احملّدثة        تعقيبات  تماس  ال  )ب(  
  لفريق اخلرباء االستشاري املتعلقة بتقييم التخفيف؛

  .منرباً لتبادل اآلراء فيما بني املشاركني ومع اخلرباءحلقة العمل أن تكون   )ج(  
اً غـري مـدرج يف    طرف٣٩ خبرياً وطنياً من     ٤٥وقد حضر حلقة العمل ما جمموعه         -١٤

  .، وأربعة أعضاء من فريق اخلرباء االستشاري)٢(املرفق األول
  .مت حلقة العمل بدعم مايل من الواليات املتحدة األمريكيةظِّوُن  -١٥
عرب اإلنترنت باسـتخدام    املتوسط   مشاركني يف    ١٠يومياً  وشارك يف حلقة العمل       -١٦

  . نظام ويبيكس

  تنظيم األعمال  -باء  
 حلقة العمل التدريبية التطبيقية على مدار مخسة أيام وضمت سبع وحدات            تواصلت  -١٧

  : على النحو التايل

نبذة عامة إمجالية عـن     فيها  مت  ّدكانت أوىل الوحدات وحدة استهاللية قُ       )أ(  
  األساس العلمي لتغري املناخ وسياق التصدي له؛

لوطنية لألطـراف   وركزت الوحدة الثانية على التخفيف يف سياق البالغات ا          )ب(  
للمشاركني نبذة عامة عن جتـارب إجـراء تقيـيم          فيها  دمت  غري املدرجة يف املرفق األول وقُ     

__________ 

 مجهوريـة   ، جزر القمـر   ، توغو ، تشاد ،ي بوروند ، بوركينا فاسو  ، بوتسوانا ، بنن ، أوغندا ، أنغوال ،إريتريا )٢(
 سـان  ، زمبـابوي  ، زامبيا ، رواندا ، جيبويت ، جنوب أفريقيا  ، مجهورية الكونغو الدميقراطية   ،أفريقيا الوسطى 
 -  غينيـا ، غينيا، غانا، غامبيا ، غابون ، الصومال ، سرياليون ، السودان ، سوازيلند ، السنغال ،تومي وبرينسييب 

 . نيجرييا، النيجر، موريتانيا، مصر، مدغشقر، مايل، ليسوتو، ليربيا، كينيا، الكونغو، كوت ديفوار،بيساو
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م فيها ممثلـو    دَّ قطرية قَ  عروضاًأيضاً  تضمنت هذه الوحدة    و. التخفيف والدروس املستفادة منه   
  م الوطنية؛سبعة بلدان من املنطقة جتربتهم يف إجراء تقييم التخفيف يف سياق إعداد بالغاهت

إجـراء  مـن   غرض  الالوحدة الثالثة للمشاركني نبذة عامة عن       يف  مت  دِّوقُ  )ج(  
تقييم التخفيف وخطواته األساسية واالعتبارات املرعية يف تصميمه، وكذلك قضايا تتعلـق            

. تغري املنـاخ    يف جمال  باالستفادة من هذه التقييمات لوضع خطط عمل وطنية أكثر تفصيالً         
 وضع فيه املشاركون منحنيات كلفة التخفيف وإمكانات سياسـات           مجاعياً تضمنت متريناً و

  ؛ُمفترضلتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة يف بلد لشىت 
 عن خيارات التخفيف وقضاياه واحلواجز      وتضمنت الوحدة الرابعة عروضاً     )د(  

 املشاركون  خاللهفرزواشتملت الوحدة أيضاً على مترين مجاعي . اليت تعترضه حسب القطاع
  خيارات التخفيف من غازات الدفيئة باستخدام التحليل املتعدد املعايري؛

وأُطلع املشاركون يف الوحدة اخلامسة علـى األسـاليب املتبعـة وأدوات              )ه(  
 ميزات   ذلك النمذجة الشائعة االستخدام اليت ميكن تطبيقها عند إجراء تقييم التخفيف، مبا يف           

وعمل املـشاركون يف شـكل      . اليت حيتاجها ومتطلباته التقنية   كل هنج وحدوده والبيانات     
    من سيناريوهات التخفيف باستخدام نظام ختطـيط بـدائل         يطجمموعات لبناء سيناريو بس   

  الطاقة الطويل األمد؛
يـف يف   وتضمنت الوحدة السادسة عروضاً بشأن اإلبالغ عن تقييم التخف          )و(  

لتوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطـراف        املبادئ ا "   البالغات الوطنية عمالً ب   
 إلعـداد   ،يشار إليها يف ما يلي باملبادئ التوجيهيـة       " (غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية     

  ؛)نيةالبالغات الوط
وقدمت للمشاركني يف الوحدة األخرية أمثلة جملموعات الوثائق اليت ميكـن          )ز(  

  مة لتطوير عملية تقييم التخفيف على الصعيد الوطين وتعهدها؛أن تستخدمها البلدان املهت
 فريق اخلرباء االستشاري  ةا رئيس هتوأجريت، يف األخري، مناقشة تفاعلية سّير       )ح(  

ناقش أثناءها املشاركون تنظيم وحمتوى حلقة العمل وأثاروا نقاطاً بشأهنما، كما ناقـشوا             و
. يا اليت تواجهها البلدان يف إعداد بالغاهتـا الوطنيـة         القيود التقنية واملؤسسية واملالية والقضا    

 توصيات بشأن السبل املمكنة ملواصلة حتسني املواد التدريبية لفريـق اخلـرباء             ضاًوقدموا أي 
  .االستشاري وبشأن كيفية تنظيم حلقات العمل اإلقليمية يف املستقبل

 وأعضاء فريق اخلرباء وأدار التدريَب الذي تضمن جلسات عملية تطبيقية استشاريون  -١٨
  .)٣(االستشاري باستخدام املواد التدريبية احملدثّة للفريق

__________ 

 على موقـع اتفاقيـة    جيري يف الوقت احلاضر حتديث املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري املتاحة حالياً            )٣(
-http://unfccc.int/national_reports/non> :بشأن تغري املنـاخ علـى اإلنترنـت       األمم املتحدة اإلطارية    

annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php>. 
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  موجز العروض   -ثالثاً  

  التخفيف من آثار تغري املناخ  -ألف  
قُدمِّ للمشاركني يف الوحدة األوىل مدخل عن املسائل األساسية املتصلة بـالتخفيف              -١٩

مجالية عن األساس العلمي لتغري املناخ وسـياق        من آثار تغري املناخ، مبا يف ذلك نبذة عامة إ         
 عن املصادر األساسية النبعاثات غازات الدفيئة وبواليعها   ومشلت الوحدة عروضاً  . التصدي له 

وقطاعاهتا، وكذلك املنافع اليت ميكن جنيها من إجراءات أنشطة التخفيـف، مبـا يف ذلـك           
  .عل بني التخفيف والتكيفعالقاهتا بالقضايا األوسع لالستدامة والتنمية والتفا

  التخفيف يف سياق البالغات الوطنية   -باء  
    هذه الوحدة مقدمة عن التخفيف من آثار تغري املناخ يف إطار االتفاقيـة،             تضمنت    -٢٠
 والتجارب والدروس املستفادة    ،البالغات الوطنية سياق  التخفيف يف   مسألة تناول   يف ذلك    مبا

  .طورات األخرية ذات الصلة بالتخفيف يف إطار االتفاقيةيف اإلبالغ عن التخفيف، والت

سياق إجراء تقييمات التخفيف واإلبالغ عنها يف البالغات        وأُطلع املشاركون على      -٢١
 وُبّينت بإجياز فوائد العملية وفوائد      ،الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        

  :ض ما يليوتضمن العر. إعداد البالغات الوطنية

نبذة عامة عن املكونات األساسية للبالغات الوطنية املقدمة من األطـراف             )أ(  
غري املدرجة يف املرفق األول، واملبادئ التوجيهية املستخدمة إلعدادها، وأمثلة من املعلومات            

  ؛ املنطقة البالغات الوطنية املقدمة من بعض بلدانيفاملبلغ عنها يف الفصول املخصصة للتخفيف 
موجز للدروس املستفادة والتجارب املذكورة يف البالغات الوطنية بـشأن            )ب(  

  تصميم تقييمات التخفيف وإجرائها واإلبالغ عن نتائجها؛
نبذة عامة عن املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورتيه الـسادسة              )ج(  

لتقارير احملدثة لفترة املتعلقة با املقررات عشرة والسابعة عشرة اليت هلا صلة بالتخفيف، وحتديداً   
واملشاورات والتحاليل الدولية، وإجراءات التخفيف املالئمـة وطنيـاً، وسـجل           السنتني،  

  .إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً
 بزيادة فهم العناصر األساسية للمبادئ التوجيهية املعتمدة        وأبدى املشاركون اهتماماً    -٢٢

السنتني وكذلك فرص التمويل املتاحة للجولة األوىل وما يليها من          بشأن التقارير احملدثة لفترة     
  . لتقارير احملدثة لفترة السنتنيجوالت تقدمي ا

 ونيجرييـا   ، ومصر ، ومدغشقر ، وغانا ، ورواندا ، وجزر القمر  ،وعرض ممثلو أوغندا    -٢٣
تيبـات  جتارب بلداهنم يف إجراء تقييمات التخفيف، مبا يف ذلك املعلومـات املتعلقـة بالتر             
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املؤسسية اليت وضعت الستخالص املعلومات املطلوبة؛ والتحديات واحلواجز اليت تعترضـها؛   
وأشار بعض مقدمي العـروض إىل أن       . وآفاقهاوالسبل اليت ذللت هبا؛ والدروس املستفادة؛       

 يف حتديد مدى مالءمة إجراءات التخفيف وإمكاناهتا يف احلد          كان مفيداً فرز اخليارات   مترين  
 يف ترتيـب أولويـات      وميكن للتمرين أن يساهم أيضاً    . النبعاثات على الصعيد الوطين   من ا 

وشددوا على ضرورة . إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً مبا يتماشى وخططها اإلمنائية الوطنية        
التقارير احملدثة لفترة السنتني،     الوطنية على معاجلة القضايا الناشئة من مثل إعداد          ةتعزيز القدر 

وقد . واالستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات، والنظم الوطنية للقياس واإلبالغ والتحقق        
  . تلت ذلك جلسة لألسئلة واألجوبة قدم خالهلا مشاركون آخرون بدورهم جتارهبم الوطنية

  املفاهيم واهليكل واخلطوات: تقييم التخفيف  -جيم  
داف إجراء تقييمـات التخفيـف       عامة عن غرض وأه    هذه اجللسة نبذةٌ  يف  مت  دِّقُ  -٢٤

معلومات عن ترمجة تقييمات التخفيف إىل خطط عمل أيضاً  قدمت  و. مفصل خلطواهتا  ودليل
تغري املناخ، مبا يف ذلك أمثلة لالستراتيجيات اإلمنائية خفيضة الكربون اجلاري           يف جمال   وطنية  
قييمات التخفيـف  وأوجزت اخلطوات األساسية إلجراء ت    . املنطقةعها وتنفيذها يف بلدان     وض

  :على النحو التايل
تبيان أهداف التقييم وترتيبها من حيث األولويـة وحتديـد املـشاركني              )أ(  

  وأصحاب املصلحة الرئيسيني فيها؛
  حتديد نطاق التقييم وإطاره الزمين؛  )ب(  
  الوطنية؛  مع الظروف اختيار منهجية التقييم متاشياً  )ج(  
  مجع البيانات والفرضيات ومعايرهتا؛   )د(  
  وضع سيناريوهات خطوط األساس؛  )ه(  
  ؛وفرزهاحتديد خيارات التخفيف   )و(  
  .وضع سيناريوهات التخفيف وتقييمها  )ز(  

 بني تقييم التخفيف، وقـوائم      الترابطوتضمنت اجللسة أيضاً نبذة عامة موجزة عن          -٢٥
وقُدمت للمشاركني قائمـة بـاملوارد      . ية التأثر، وتقييم التكيف   جرد غازات الدفيئة، وقابل   

  . الستخدامها عند ختطيط تقييمات التخفيف وإجرائها

  خيارات التخفيف وقضاياه واحلواجز اليت تعترضه حسب القطاع   -دال  
هذه الوحدة نبذة عامة عن مصادر انبعاثات غازات الدفيئـة واجتاهاهتـا            يف  مت  دِّقُ  -٢٦

 حسب القطاع واملنطقة؛ وفرص خفض االنبعاثات الـشاملة لعـدة قطاعـات؛             ومسبباهتا
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والتكنولوجيات واملمارسات اليت ختفض انبعاثات غازات الدفيئة؛ والسياسات والتدابري الـيت     
 واملمارسات وتنفيذها؛ واحلواجز الـشائعة؛ واحللـول        وجياتتؤدي إىل األخذ هبذه التكنول    

حتديد بعض إمكانات التخفيف يف قطاعـات       متثل يف   مترين   إىل املشاركون   وانتقل. املمكنة
. كانـات جز احملتملة أمام حتقيق هذه اإلم     بعينها يف بلدان كل واحد منهم على حدة؛ واحلوا        

 إجراءات التخفيف يف سياق إعـداد       ديدموارد ملساعدهتم على حت   أيضاً  قُدمت للمشاركني   و
  . بالغاهتم الوطنية وحتليلها وصياغتها

  األساليب واألدوات : ليل التخفيفحت  -هاء  
أساليب وأدوات النمذجة الشائعة االستخدام     ع املشاركون يف هذه الوحدة على       أُطل  -٢٧

منوذج وأوجـه   /اليت ميكن تطبيقها عند إجراء تقييم التخفيف ونوقشت خالهلا مزايا كل هنج           
      على شـىت الربجميـات     وأُطلع املشاركون . قصوره واحتياجاته من البيانات ومتطلباته التقنية     

أو األدوات املصممة لغرض تقييم التخفيف يف قطاع الطاقة، مبا يف ذلك تلك اليت اختربت               /و
باستفاضة وتُوصل إىل أهنا موثوقة إمجاال، ومن مث ميكن استخدامها على نطاق واسع علـى               

راء تقييمـات    نبذة عامة عن اخلطوات العامة إلج      دمت للمشاركني أيضاً  وقُ. الصعيد العاملي 
  .وبعض األدوات الشائعة االستخداميف قطاعات غري طاقية التخفيف 

  اإلبالغ عن التخفيف يف البالغات الوطنية  -واو  
 قُدمت للمشاركني يف هذه الوحدة نبذة عامة عن اإلبـالغ عـن التخفيـف يف                 -٢٨

ارية بشأن تغري املنـاخ     البالغات الوطنية عمالً باملبادئ التوجيهية التفاقية األمم املتحدة اإلط        
املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، الواردة يف              

بعض جوانب املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير      وتضمنت الوحدة أيضاً    . ٨-م أ /١٧ قررامل
 الرئيـسية    األهـدافَ   العـرضُ  وأوجز. ١٧-م أ /٢املُحدَّثة لفترة السنتني الواردة يف املقرر       

 التخفيف يف البالغات الوطنيـة    بقة  عن املعلومات املتعل  لإلبالغ  لإلبالغ  وللمبادئ التوجيهية   
 تدم، قُ وأخرياً.  توقيت تقدمي هذه التقارير     وإضافة إىل ذلك، تناول العرض أيضاً      .ونطاقهما

ذلك توضيح خمتلـف طـرق      أيضاً بعض األمثلة للممارسات اجليدة يف جمال اإلبالغ، مبا يف           
عرض نتائج قوائم جرد غازات الدفيئة، وخيارات التخفيف وما يرتبط بذلك من منحنيـات              

  . الكلفة احلدية للخفض

  بناء الترتيبات الوطنية الالزمة لتقييم التخفيف  -زاي  
ميكـن لألطـراف   متكاملة وثائق  ة للمشاركني مثال جملموع الوحدة األخرية   يف دمقُ  -٢٩

وتشمل مواضيع  . وكفالة استمرارها صياغة عمليات تقييم التخفيف     يف  أن تستخدمها   املهتمة  
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حتليل انبعاثات القطاعات الرئيسية؛ والترتيبـات      :  ما يلي  املكونات اخلمسة جملموعة الوثائق   
 البيانات؛ ونظم حفظ سجالت حتليل التخفيف؛ ادراملؤسسية؛ وأساليب تقييم التخفيف ومص

اجلهـود الـيت    ويقصد من جمموعة الوثائق تقلـيص       . تقييم التخفيف وخطة وطنية ملواصلة    
لوضع ترتيبات إجراء تقييمات التخفيـف      إىل بذهلا    لتقييم التخفيف    وطينسيحتاج أي فريق    

  . وضمان االتساق فيما بني التقارير وداخلها مع مرور الوقت

  التمارين التطبيقية  -حاء  
ين تطبيقي تفاعلي باستخدام دراسة     املشاركون ثالث جلسات خصصت لتمر    حضر    -٣٠

  :حالة إفرادية إلجراء تقييم التخفيف، على النحو املبني فيما يلي

 خليارات التخفيف تـألف مـن        بسيطاً ثابتاًفرزاً  ، أجرى املشاركون    أوالً  )أ(  
ساب بعض املؤشرات   حلانات بسيط   جدول بي استخدام   ‘١‘: متثال فيما يلي  جزأين أساسيني   

يف فحص التخفيف، مبا يف ذلك إمكانيات خفـض انبعاثـات           املستند إليها   ية  الكمية الرئيس 
دراسة هذه النتـائج     ‘٢‘من خيارات التخفيف وتكاليف ذلك؛      غازات الدفيئة يف كل خيار      

  إمجالية؛ فرز من أجل وضع مصفوفة الفرز دراسة متأنية بإجراء تقييم نوعي ملختلف معايري 

وضـع  الفـرز يف     البيانات والنتائج احملصلة من      املشاركوناستخدم  ثانياً،    )ب(  
منوذج نظام ختطيط   استناداً إىل   سيناريو بسيط من سيناريوهات التخفيف من غازات الدفيئة         

  بدائل الطاقة الطويل األمد؛

ختطـيط  نظام  "استخدام  وفوائد   لتكاليف   حتليالًاملشاركون  أجرى  أخرياً،    )ج(  
تقييم كمي لتكاليف شىت السياسات     يتيح إجراء   الذي   ")LEAP( بدائل الطاقة الطويل األمد   

عدم فعل  "املتمثل يف   األساسي  والتدابري املستخدمة يف سيناريو التخفيف ومقارنتها بالسيناريو        
  ". أي شيء

  التعليقات والتوصيات   -رابعاً  
ن بشأتعقيبات  قدم املشاركون، خالل جلسة املناقشة التفاعلية يف هناية حلقة العمل،             -٣١

ألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول يف        إىل ا سبل تعزيز تقدمي الدعم يف جمال بناء القدرات         
يومية تعقيبات  طلب إىل املشاركني تعبئة استمارة      و. عملية البالغات الوطنية وإعدادها   سياق  
 مجعت من خالهلا معلومات عن جماالت حلقة العمل اليت اعتربها املشاركون مفيـدة              ةقصري
ياهتم لتحسني املواد التدريبية وآراؤهم بشأن مضمون حلقة العمل التدريبية التطبيقيـة            وتوص

  . وتنظيمها
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  إىل أن حلقة العمل التدريبية التطبيقية كانت مفيدة جـداً          وأشار املشاركون عموماً    -٣٢
قة وفيما يلي جوانب حل. ختفيف آثار تغري املناخ يف إطار االتفاقية      ملسألة وأهنا وسعت فهمهم  

  :العمل اليت اعتربوها مفيدة
نبذة عامة واسعة عن عمليـة      فيها  الطابع الشامل حللقة العمل اليت قدمت         )أ(  

  إجراء تقييم التخفيف؛ 
، املقدمة بلغة بـسيطة     والسليمة تقنياً  واملتمايزة   العروض الواضحة واملفصلة    )ب(  

  يسهل فهما؛
 بـني    جيـداً  تفـاعالً شـهدت   الطابع الشديد التفاعلية حللقة العمل اليت         )ج(  

  املشاركني ومقدمي العروض؛
العروض القطرية الغنية باملعلومات، مبا يف ذلك األمثلـة اجليـدة لـشىت               )د(  

اعتـربت  و. الترتيبات املؤسسية اليت وضعت واليت ميكن تكرارها يف بلدان أخرى يف املنطقة           
جلـرد  اقـوائم  املؤسسية إلعداد وضع الترتيبات  خمتلف املنظورات الوطنية بشأن     أيضاً مفيدةً

   والتحديات اليت ظهرت والنهج اليت استخدمت لتجاوزها؛ فيئة؛غازات الدلالوطنية 
بسيط مـن   سيناريو  صياغة  مكنت التمارين التدريبية التطبيقية، وال سيما         )ه(  

نبذة عن   وتقدمي   "نظام ختطيط بدائل الطاقة الطويل األمد     "سيناريوهات التخفيف باستخدام    
االسـتعانة  قواعد البيانات واألدوات القائمة على اإلنترنت، من حتصيل فهم عملي لكيفيـة             

  النماذج؛ ب
وفوائـد  اخلطوات املتبعة يف إجراء تقييمات التخفيف وحتليـل تكـاليف             )و(  

  خيارات التخفيف؛
خمتلف األساليب اليت ميكن هبا لألطراف تقـدمي املعلومـات والنتـائج يف               )ز(  
تخدمة يف عملية البالغـات  البيانات املس ومجع وحفظ   ، وخمتلف مناذج تنظيم     وطنيةالبالغاهتا  
  ، والترتيبات املؤسسية املمكنة خالل هذه العملية؛الوطنية

نتائج تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدولية املعنيـة بـتغري املنـاخ،               )ح(  
 التخفيف على الناتج احمللي اإلمجـايل؛       والفوائد اإلضافية للتخفيف واآلثار املمكنة إلجراءات     

وأثر الناتج احمللي اإلمجايل على االنبعاثات والتصدي آلثارها؛ وترمجة تقييمات التخفيف إىل            
  خطط وطنية لتغري املناخ؛ 

ثة لفترة الـسنتني،    املعلومات املتعلقة بالقضايا الناشئة من مثل التقارير احملدّ         )ط(  
وطنياً، وسجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً، والعمليـة         وإجراءات التخفيف املالئمة    

  الدولية للتشاور والتحليل؛ 
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 ، واحلواجز اليت تعترضه   ،املعلومات القطاعية عن خيارات التخفيف وقضاياه       )ي(  
  التخفيف من منظور شامل لعدة قطاعات؛ ، ومبدأ تناول وفرص جتاوزها

   إعداد البالغات الوطنية؛يةن يف عملأمهية إشراك أصحاب املصلحة املتعددي  )ك(  
، وتبـادل   وإقامة شبكات تواصلية  فرص التعاون فيما بني بلدان اجلنوب،         )ل(  

  .املعلومات والتجارب العملية فيما بني املشاركني
وإضافة إىل التعليقات اليومية اليت قدمها املشاركون، أجريت دراسـة استقـصائية              -٣٣

عامة من املشاركني، مبن فـيهم مـن        تعقيبات  ة العمل جلمع    بواسطة اإلنترنت يف هناية حلق    
  .  على الدراسة االستقصائية مشاركا٣٥ًورد . شاركوا عن بعد

الدراسة االستقـصائية   يف  وأظهرت نتائج الدراسة االستقصائية أن أغلبية املشاركني          -٣٤
  .البياين أدناهالشكل كما يتضح من ال عملهم، وهاماً جمل وجدوا حمتوى حلقة العمل مفيداً

  تقييم العروض املتعلقة باملسائل الشاملة لعدة قطاعات
  

التخفيف يف سياق البالغات    = التخفيف من آثار تغري املناخ؛ الوحدة باء        =  الوحدة ألف    :مالحظة  
خفيـف  خيارات الت = املفاهيم واهليكل واخلطوات؛ الوحدة دال      : تقييم التخفيف = الوطنية؛ الوحدة جيم    

األسـاليب واألدوات؛   : حتليل التخفيـف  = وقضاياه واحلواجز اليت تعترضه حسب القطاع؛ الوحدة هاء         
بناء الترتيبات الوطنية الالزمـة     = اإلبالغ عن التخفيف يف البالغات الوطنية؛ الوحدة زاي         = الوحدة واو   

  .لتقييم التخفيف

  التوصيات   -ألف  
ية لتحسني األدوات التدريبية وهيكـل وحمتـوى        أدىل املشاركون بالتوصيات التال     -٣٥

  :احللقات التدريبية التطبيقية املقبلة بشأن تقييم التخفيف
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Not helpful and relevant Moderately helpful and relevant Very helpful and relevant

 ما هي الوحدات األكثر فائدة وأمهية لعملك؟
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 مفيدة وهامة للغاية مفيدة وهامة نسبياً غري مفيدة وهامة
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توزيع بعض العروض النظرية األساسية قبل حلقة العمل لكي يتسىن تكريس     )أ(  
مزيد من الوقت للتدريب العملي والتطبيقي أو ختصيص مزيد من الوقت للتمارين التدريبيـة              

  يم مزيد من التمارين التطبيقية اجلماعية؛أو تنظ/و

إدراج مزيد من املعلومات واملناقشة بشأن الترتيبات املؤسـسية يف ضـوء              )ب(  
  إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني وإعداد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وتنفيذها؛ 

لبيانـات  املتصلة بإمكانيـة الوصـول إىل ا      الصعوبات  بشأن  وحدة  إدراج    )ج(  
وتوافرها وسبل جتاوزها، وهي مشكلة شائعة يبدو أن العديد من األطراف غري املدرجـة يف               

  املرفق األول تواجهها؛ 

تقدمي مزيد من دراسات احلاالت اإلفرادية أو األمثلة من املنطقة لـتمكني              )د(  
  املشاركني من فهم أفضل لسياسات وبرامج التخفيف اجلاري تنفيذها يف املنطقة؛ 

النمـاذج واألدوات   املتعلقة ب  مزيد من املعلومات والتمارين التطبيقية       إتاحة  )ه(  
  ، وال سيما يف الزراعة واحلراجة؛ غري الطاقية
  تقدمي معلومات عن شىت مصادر التمويل املتاحة لتنفيذ إجراءات التكيف؛   )و(  
بريين مـن   ز يعاجل جماالت حمددة، وتوجيه الدعوة إىل خ       تدريب مركَّ إتاحة    )ز(  

  حلقات العمل التدريبية التطبيقية اإلقليمية؛ حلضور كل بلد على األقل 
ترمجة مواد التدريب إىل لغات األمم املتحدة األخرى وغريها من اللغـات              )ح(  

  اهلامة يف املنطقة؛
تكملة حلقات العمل التدريبية التطبيقية اإلقليمية عن طريق إنشاء شبكة للخرباء             )ط(  

ريب علـى  ، وعن طريق تنظيم املزيد من التـد       اإلقليمي لتبادل التجارب واملعلومات    على الصعيد 
  الصعيد الوطين لتمكني اخلرباء من تعلم استخدام األدوات اليت تناسب ظروفهم الوطنية؛ 

  . قامة برنامج العتماد اخلرباء الوطنيني املدربني عن طريق حلقات العمل هذهإ  )ي(  

  خامتة  -باء  
شاركون عن تقديرهم للدورة التدريبية وشكروا فريق اخلرباء االستـشاري        أعرب امل   -٣٦

واألمانة على تنظيم حلقة العمل، وحكومةَ غانا على الترحيب احلار هبم وعلى استضافة حلقة     
وشكر املشاركون أيضاً حكومة الواليات املتحدة األمريكيـة        . العمل وتوفري مرافق ممتازة هلا    

واختتمت السيدة كاماتشو حلقة العمل بشكرها      .  لتنظيم حلقة العمل    الدعم املايل   تقدمي على
للمشاركني واملدربني وغريهم من أعضاء فريق اخلرباء االستشاري واألمانة على املسامهة يف            

  .جناح حلقة العمل

        


