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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ١إىل نوفمرب /تشرين الثاين ٢٦الدوحة، من 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

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

  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

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

  *مذكرة مقّدمة من األمانة    

  موجز    
ُعقد االجتماع السابع لفريق اخلرباء االستشاري املعاد تشكيله املعين بالبالغـات             

فريـق اخلـرباء    (الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة             
ونظر الفريـق  . ٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٩ إىل ١٧الفترة من  يف أكرا، غانا، يف   )االستشاري

        /أيلـول إىل  أبريـل   /نيـسان يف التقدم املُحرز يف تنفيذ برنامج عمله خالل الفتـرة مـن             
وأجرى الفريق أيضاً استعراضاً    .  ويف تنظيم أنشطته للفترة املتبقية من العام       ،٢٠١٢سبتمرب  

 وتقييماً لإلجنازات الرئيسية    ٢٠١٢-٢٠١٠للفترة  لألنشطة املنفذة يف إطار برنامج عمله       
ويوجز هذا التقرير نتـائج مناقـشات       . والدروس املستفادة يف سياق تنفيذ برنامج عمله      

ويتضمن أيضاً توصيات من شأهنا أن تفيد يف حتسني فعاليـة           . الفريق يف اجتماعه السابع   
ق األول لالتفاقية فيما يتعلق بإعداد تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرف        

بالغاهتا الوطنية، ويف تلبية االحتياجات احملددة الناشئة عن اشتراطات اإلبـالغ اجلديـدة             
  .املتعلقة باألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

__________ 

لة حلقة العمل التدريبية التطبيقية املعقودة يف       ي حىت يتسىن تضمينها حص     املقرر وعدامل بعدقُدِّمت هذه الوثيقة      *  
 .٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢ إىل ٨، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، يف الفترة من فيينتيان
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  ٣  ٥-٤  .....................................................نطاق املذكرة  -  ءبا     
  ٤  ٦  ..................اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم     
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  ٨  ٢٣  .....٢٠١٢ديسمرب /سبتمرب إىل كانون األول/تنظيم العمل يف الفترة من أيلول  -  هاء     
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  مقدمة  -أوالً  

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

فريـق  (ية  املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاق           
، مـن أجـل     ٢٠١٢ إىل عام    ٢٠١٠لفترة ثالث سنوات تبدأ من عام       ) اخلرباء االستشاري 

األطـراف غـري املدرجـة يف املرفـق         البالغات الوطنية املقدمة مـن      حتسني عملية إعداد    
 بوضـع برنـامج عمـل       فريق اخلرباء االستشاري   وكلّف مؤمتر األطراف     .لالتفاقية األول
  .جتماعه األول يف ا٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة

وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أحاطت علماً، يف دورهتا الثانية والثالثني، بربنامج               -٢
  . ورحبت به٢٠١٢-٢٠١٠فريق اخلرباء االستشاري للفترة  )١(عمل
، تيسري عمل فريـق     ١٥-م أ /٥وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب مقرره          -٣

ماعات وحلقات عمل وجتميع تقارير اجتماعاته وحلقات عمله اخلرباء االستشاري بتنظيم اجت 
  . لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

  نطاق املذكرة  -باء  
يتضمن هذا التقرير مداوالت االجتماع السابع لفريق اخلرباء االستـشاري املعـاد              -٤

نامج عمله منـذ    وقد استعرض الفريق يف اجتماعه السابع التقدم احملرز يف تنفيذ بر          . تشكيله
 اتفق،  ٢٠١٢مارس  /آذار ٧ إىل   ٥اجتماعه السابق املعقود يف بانكوك، تايلند، يف الفترة من          

ويتضمن التقرير أيضاً موجز نتائج عمليـة       . لفترة املتبقية من العام   يف ا أيضاً على تنظيم عمله     
  .٢٠١٢-٢٠١٠التقييم املتعلقة بتنفيذ برنامج عمله للفترة 

 هذا التقرير، مثة مخسة تقارير أخرى تتضمن معلومات مفصلة عـن            وباإلضافة إىل   -٥
حلقات العمل التدريبية التطبيقية على الصعيد اإلقليمي اليت ُنظمت يف إطار برنـامج عمـل               

  .)٢(٢٠١٢أكتوبر /تشرين األولإىل أبريل /نيسانالفريق خالل الفترة من 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2010/10 ٢١، الفقرة. 
)٢( FCCC/SBI/2012/25، وFCCC/SBI/2012/17، وFCCC/SBI/2012/18، وFCCC/SBI/2012/26 ،

 .FCCC/SBI/2012/32و
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   للتنفيذاإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية  -جيم  
 الدروس املستفادة   تناولقد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد النظر يف هذا التقرير، يف              -٦

فريق اخلرباء االستشاري وواليته، فترة تكليف  يف بثهاوالتوصيات الواردة يف التقرير يف سياق    
 دورتـه    يعتمده مؤمتر األطراف يف    مقررشروع  مبواحلاجة إىل استمرار عمله، هبدف التوصية       

  . الثامنة عشرة

  مداوالت االجتماع السابع لفريق اخلرباء االستشاري  -ثانياً  
  ١٧ُعقد االجتماع السابع لفريق اخلرباء االستشاري يف أكرا، غانا، يف الفترة مـن                -٧

وُعقد هذا االجتماع عقب حلقة العمل التدريبية التطبيقيـة         . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٩إىل  
شأن تقييم التخفيف من آثار تغري املناخ، اليت ُنظمت يف املكان نفسه يف الفترة              ملنطقة أفريقيا ب  

 استعراض التقدم   يف،  أهداف االجتماع  ومتثلت أهم . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٤ إىل   ١٠من  
احملرز يف تنفيذ األنشطة املقررة يف برنامج عمل الفريق منذ اجتماعه السادس، وتنظيم أنشطته              

، وتقييم عملية تنفيذ واليته خالل      ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول إىل  بتمرب  س/أيلولللفترة من   
  .٢٠١٢ إىل ٢٠١٠الفترة 

  .)٣( عضواً من أعضاء فريق اخلرباء االستشاري٢١وحضر االجتماع   -٨
، رئيسة فريق اخلرباء االستشاري،     )أنتيغوا وبربودا  (تشووافتتحت السيدة روليتا كما     -٩

ورحبت يف مالحظاهتـا االسـتهاللية باألعـضاء        . ٢٠١٢رب  سبتم/أيلول ١٧االجتماع يف   
املشاركني يف االجتماع وأعربت باسم الفريق عن امتناهنـا حلكومـة غانـا الستـضافتها               

  . االجتماع
وقدمت الرئيسة نبذة عن تنظيم عمل فريق اخلرباء االستشاري خالل االجتمـاع،              -١٠

  : الذي تضمن ما يلي
  ؛ ٢٠١٢مارس /آذارق منذ تنفيذ برنامج عمل الفري  )أ(  
 عمل الفريق لكي تنظر فيها اهليئة الفرعيـة         املقدمة بشأن رحلية  املتقارير  ال  )ب(  

  للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني؛ 
  . ٢٠١٢-٢٠١٠تقييم عملية تنفيذ برنامج عمل الفريق خالل الفترة   )ج(  

__________ 

ممثلوا االحتاد األورويب، أنتيغوا وبربودا، أنغوال، الربازيل، بنغالديش، تايلند، اجلزائـر، مجهوريـة ترتانيـا                )٣(
املتحدة، سري النكا، سوازيلند، سويسرا، شيلي، الصني، غانا، غرينادا، هولنـدا، الواليـات املتحـدة               

برنـامج األمـم املتحـدة      (وحضر االجتماع أيضاً ثالثة خرباء ميثلون منظمات دولية         . األمريكية، اليابان 
 ).اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
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  ٢٠١٢مارس /ذارآتنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري منذ   -ثالثاً  

  معلومات حمدَّثة بشأن تنقيح املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري  -ألف  
قدمت األمانة معلومات حمدَّثة عن تنقيح املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستـشاري              -١١

تقيـيم   بقوائم جرد غازات الدفيئة، وتقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، و            املتعلقة
وقالت األمانة إن املواد التدريبية املتعلقة بقوائم جرد غـازات          . التخفيف من آثار تغري املناخ    

الدفيئة وبتقييم التخفيف من آثار تغري املناخ حظيت مبزيد من التنقيح عمالً بالتوجيه الـذي               
ملتعلقة بتقييم وأشارت إىل أن عملية حتديث املواد التدريبية ا. قدمه الفريق يف اجتماعه السادس

قيد القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، اليت قدم الفريق تعليقات موضوعية بشأهنا، عملية         
وذكّرت األمانة الفريق بأنه مـا دامـت   . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول وُيتوقع استكماهلا يف     اإلجناز

يط اهلادئ بشأن تقيـيم  حلقة العمل التدريبية التطبيقية على الصعيد اإلقليمي ملنطقة آسيا واحمل     
 يف فيينتيان، مجهورية    ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول القابلية للتأثر والتكيف، املقرر عقدها يف       

الو الدميقراطية الشعبية، مل ُتعقد بعد، فمن املمكن توقع إجراء مزيد من التنقيح لتلك املـواد                
وأفادت األمانة الفريـق  . ينهاالتدريبية إذا قدم املشاركون يف حلقة العمل تعقيبات بشأن حتس       

بأنه يف إطار هذا السيناريو ميكن إجراء مزيد من التنقيح للمواد التدريبية خالل أسبوع مـن                
  .استكمال حلقة العمل

 من حتديث املواد التدريبية يف      االنتهاءونّوهت رئيسة فريق اخلرباء االستشاري بأمهية         -١٢
وبناًء على التعقيبات   . تخدمني على نطاق أوسع    نشرها بني املس   ىنسيتأقرب وقت ممكن لكي     

 على الصعيد اإلقليمي، أوصـى      املنظمةتطبيقية  التدريبية  العمل  الحلقات  خمتلف  الواردة من   
الفريق بترمجة املواد التدريبية احملدَّثة إىل لغات أخرى من اللغات الرمسية لألمم املتحدة، رهناً              

الفريق أيضاً على أن ُيدرج يف املواد التدريبية احملدَّثة نـص    ووافق أعضاء   . بتوافر املوارد املالية  
 تنقيح تكون موضعيتعلق بإخالء املسؤولية، يشري إىل أن املواد التدريبية وثائق عمل ميكنها أن  

وطلب الفريق إىل األمانة نشر املواد التدريبية املنقحة على املوقع الشبكي           . وحتسني متواصلني 
  . حلفظ البياناتكذلك من خالل الوسائط الرقميةلالتفاقية اإلطارية و

حلقات العمل التدريبية التطبيقية على الصعيد اإلقليمي املعقودة يف الفترة من             -باء  
  ٢٠١٢سبتمرب /أيلول إىل ٢٠١٢أبريل /نيسان
، عقد فريق اخلرباء االستشاري،     ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولإىل  أبريل  /نيسانيف الفترة من      -١٣

مانة، أربع حلقات عمل تدريبية على الصعيد اإلقليمي اسـتهدفت حتـسني            مبساعدة من األ  
قدرات اخلرباء الوطنيني من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، املشاركني يف عملية إعداد        

  : البالغات الوطنية، وهي احللقات التالية
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وطنية لغازات  حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن قوائم اجلرد ال           )أ(  
  ؛٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٧ إىل ٢٣الدفيئة، ُعقدت يف سواكومبوند، ناميبيا، يف الفترة من 

حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بـشأن             )ب(  
 تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، ُعقدت يف سانت ماريز، أنتيغوا وبربـودا، يف              

  ؛٢٠١٢يوليه /متوز ١٣ إىل ٩الفترة من 
حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بـشأن             )ج(  

 ٢٠ إىل   ١٦تقييم التخفيف من آثار تغري املناخ، ُعقدت يف سانت مـاريز يف الفتـرة مـن                 
  ؛٢٠١٢يوليه /متوز

 تقييم التخفيف من آثار تغري      حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن        )د(  
  .٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٤ إىل ١٠املناخ، ُعقدت يف أكرا يف الفترة من 

 املواد التدريبية املنقحة لفريـق      استناداً إىل وكانت حلقات العمل هذه، اليت ُعقدت         -١٤
ء فيما بني  أعاله، مبثابة منرب لتبادل اآلرا١٢ و١١اخلرباء االستشاري، املشار إليها يف الفقرتني 

ومتخضت حلقات العمل هذه عن تعقيبات بشأن املواد التدريبية احملدَّثة          . املشاركني واخلرباء 
  .من أجل مواصلة حتسينها

ورحب فريق اخلرباء االستشاري بالتقدم احملرز يف عقد حلقات العمـل بنجـاح،               -١٥
  .وأعرب يف هذا الصدد عن تقديره للمساعدة املقدمة من األمانة

  برامج التعلم اإللكتروين وشبكة اخلرباء على اإلنترنت  -جيم  
بدأ فريق اخلرباء االستشاري، يف اجتماعه السادس، النظر يف نطاق بـرامج الـتعلم                -١٦

اإللكتروين ومضموهنا ومجهورها املستهدف، ووافق على مواصلة النظر يف تلك املـسألة يف             
لفريق، مشروع مذكرة مفاهيمية كانـت      وقدمت األمانة، بناًء على طلب ا     . اجتماعه السابع 

 املذكرة أهـداف بـرامج      عند تقدمي وعرضت األمانة   . قد أعدهتا إسهاماً منها يف املناقشات     
التعلم اإللكتروين وشبكة اخلرباء على اإلنترنت، ونطاقها، وهيكلها، ومجهورها املستهدف،           

  .البلورهت واخلطوات التالية الوصول إليها واملشاركة فيهاوُسُبل 
 وتوىل. وأجرى أعضاء فريق اخلرباء االستشاري مداوالت مكثفة بشأن هذه املسألة           -١٧

وتـرد يف   . الفريق يف إطار جلسة عامة توضيح وتنقيح املذكرة املفاهيمية اليت أعدهتا األمانة           
 املذكرة املفاهيمية النهائية اليت أعدها الفريق، واليت ميكن أن          FCCC/SBI/2012/INF.15الوثيقة  

  .تكون أساساً لوضع برامج التعلم اإللكتروين
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. )٤(وقدمت األمانة أيضاً معلومات حمّدثة بشأن إنشاء شبكة للخرباء على اإلنترنـت      -١٨
 يقوم علـى  وقدمت كذلك نبذة عامة عن املفهوم الوظيفي للمنرب الشبكي اإللكتروين، الذي            

ت الصلة بالبالغات الوطنية املقدمة   الوثائق ذا  جمموعة مكتبة للوثائق تضم     تتمثالن يف وظيفتني  
 منتـديات   يـضم منرب على شبكة اإلنترنت     يف  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، و       

، وهـي   ٢٠١٢ديـسمرب   /كانون األول  الشبكة اإللكترونية يف     بدء تشغيل وُيتوقع  . للنقاش
قية علـى الـصعيد     تستهدف أساساً اخلرباء الذين شاركوا يف حلقات العمل التدريبية التطبي         

  .اإلقليمي اليت نظمها فريق اخلرباء االستشاري

  ١٥-م أ/٥من مرفق املقرر ) ه(و) د(٢تقدمي املعلومات املشار إليها يف الفقرة   -دال  

 االجتماعيـة   )٥(اج اعتبارات تغـري املنـاخ يف الـسياسات واإلجـراءات          رخطوات إد   -١  
  واالقتصادية والبيئية ذات الصلة

ريق اخلرباء االستشاري، املمثل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، جتميعـاً          قدم عضو ف    -١٩
أو املواد اإلرشادية ذات الصلة املتعلقة بإدراج اعتبارات تغري املناخ يف           /لقائمة أولية بالوثائق و   

  . السياسات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة
 بإعادة  اهطلب إىل ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي تنقيح       ونظر الفريق يف القائمة و      -٢٠

ووافق . أو املواد/هيكلة املعلومات حبسب املواضيع لتيسري البحث يف القائمة الشاملة للوثائق و
  . الفريق على إدراج القائمة املنقحة يف املواد التدريبية اخلاصة به ونشرها ضمن هذه املواد

 والتقنية الثنائية واإلقليميـة      مصادر املساعدة املالية   يشمل مبا   ،جلاريةاألنشطة والربامج ا    -٢  
ر وتدعم إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري         املتعددة األطراف، اليت تيسّ   و

  )٦(املدرجة يف املرفق األول
 قدم عضو فريق اخلرباء االستشاري، املمثل لربنامج األمم املتحدة للبيئة، مـشروع             -٢١

جتميع املعلومات املتعلقة مبراكز االمتياز اإلقليمية اليت تقدم التدريب أو تنفذ األنـشطة ذات              
الصلة بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أو ذات الفائـدة               

  . هلذه البالغات
ألمم املتحدة للبيئـة  ونظر فريق اخلرباء االستشاري يف املعلومات اليت أعدها برنامج ا        -٢٢

 القائمة حبيث تـدرج  ةيف شكل قائمة شاملة مبراكز االمتياز، وطلب إىل الربنامج إعادة هيكل  
ورأى الفريق أن مثة حاجـة إىل تكميـل القائمـة بإضـافة     . مراكز االمتياز حبسب املناطق  

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2012/2 ٢٠، الفقرة. 
 .١٥-م أ/٥من مرفق املقرر ) د(٢الفقرة  )٥(
 .١٥-م أ/٥من مرفق املقرر ) ه(٢الفقرة  )٦(
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رامية إىل تيـسري    معلومات عن مصادر املساعدة املالية الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف ال         
ودعم إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، بغية تنفيـذ        

وبناًء على ذلك، طلب الفريق إىل األمانة جتميع هذه املعلومـات           . واليته على النحو الكامل   
ـ  يف البالغات الوطنية املقدمة أن ترد املعلومات اليت ميكن   استناداً إىل  مـن األطـراف   واء س

وطلب الفريـق أيـضاً إىل      . األطراف غري املدرجة فيه   أو  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      
برنامج األمم املتحدة للبيئة وإىل فرادى األعضاء اآلخرين يف الفريق اإلسهام يف هذه املهمـة               

  . للفريقوسُتنشر القائمة املنقحة أيضاً كجزء من املواد التدريبية. بقدر استطاعتهم

    ٢٠١٢ديسمرب /كانون األولإىل سبتمرب /أيلوللفترة من يف اتنظيم العمل   -هاء  
حدد فريق اخلرباء االستشاري اإلجراءات التالية اليت يلزم القيام هبا يف سياق تنفيـذ                -٢٣

  :واليته احلالية املتصلة بتقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
عقد حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تقييم             )أ(  

تشرين  ١٢ إىل   ٨القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وذلك يف فيينتيان خالل الفترة من             
  ؛٢٠١٢أكتوبر /األول

تنظيم لقاء جانيب يف الدوحة، قطر، خالل الدورة الثامنـة عـشرة ملـؤمتر         )ب(  
ألطراف والدورة الثامنة ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطـراف يف بروتوكـول             ا

ة كيوتو، لعرض الدروس املستفادة، والتحديات، واإلجنازات اليت حققها الفريق يف إطار فتر           
  .)٧( وواليته احلاليتنيتكليفه

  ١٧-م أ/١٤ واملقرر ١٧-م أ/٢املناقشات غري الرمسية بشأن املقرر   -واو  
اتفق فريق اخلرباء االستشاري يف اجتماعه السادس على أن يواصـل، يف اجتماعـه               -٢٤

 إذا  ٢٠١٢وواليته إىل ما بعد عـام       تكليفه   فترة استمرار   بشأنالسابع، املناقشة غري الرمسية     
  .وافقت األطراف على ذلك

 اهليئة قد تود أن     وأشار الفريق إىل أن املسألة حمل نظر اهليئة الفرعية للتنفيذ، وإىل أن             -٢٥
تنظر، يف إطار مداوالهتا بشأن هذه املسألة، يف الدروس املستفادة والتحديات والتوصـيات             

  .الواردة يف هذا التقرير

__________ 

 إىل  ١٥/١٣ من الساعة    ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ ثننياال عقد اللقاء اجلانيب، مبدئياً، يوم       زمعمن امل  )٧(
 .٤٥/١٤الساعة 
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استعراض عملية تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء االستشاري للفتـرة            -رابعاً  
٢٠١٢-٢٠١٠   

  معلومات أساسية  -ألف  
ته اخلامسة عشرة، تشكيل فريق اخلرباء االستـشاري        أعاد مؤمتر األطراف، يف دور      -٢٦

ووضع الفريق املعاد تشكيله، يف     . )٨(٢٠١٢ إىل عام    ٢٠١٠من عام   متتد  لفترة ثالث سنوات    
 على أساس الوالية اليت كلفه هبا مؤمتر        ٢٠١٢-٢٠١٠اجتماعه األول، برنامج عمله للفترة      

  . ١٥-م أ/٥األطراف مبوجب مقرره 
 عمـل  ، يف دورهتا الثانية والثالثني، بربنامج   ورحبت  الفرعية للتنفيذ علماً   وأحاطت اهليئة   -٢٧

FCCC/SBI/2010/INF.2 الوارد يف املرفق األول للوثيقة ٢٠١٢-٢٠١٠الفريق للفترة 
)٩(.  

  : ما يليإجنازوبشكل عام، متكن الفريق، بفضل التنفيذ الناجح لربنامج عمله، من   -٢٨
 إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجـل           تقدمي املساعدة التقنية    )أ(  

اإلعداد املنتظم لقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وتقييم القابلية         أمور منها يف املقام األول      
للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وتقييم التخفيف من آثار تغري املناخ، وذلك مـن خـالل                

  حلقات العمل التدريبية التطبيقية؛حتديث املواد التدريبية للفريق و
تقدمي توصيات بشأن العناصر اليت سُينظر فيها يف إطار عملية مقبلة لتنقيح              )ب(  

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول             "
إعداد البالغات  فيما يتعلق ب  لالتفاقية  ُيشار إليها يف هذا التقرير باملبادئ التوجيهية        " (لالتفاقية

، مع مراعـاة الـصعوبات الـيت        )الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول        
  واجهتها هذه األطراف يف سياق إعداد أحدث بالغاهتا الوطنية؛

تقدمي املشورة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول، لتيـسري               )ج(  
ات واستدامتها يف األجل الطويل، وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليها، من أجـل              العملي

  استمرار إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك قوائم جرد غازات الدفيئة؛ كفالة 
التعاون مع أفرقة اخلرباء األخرى التابعة لالتفاقية، ومـع برنـامج دعـم               )د(  

  .كومية الدولية املعنية بتغري املناخالبالغات الوطنية، ومع اهليئة احل
 )١٠(درجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة      وشكر فريق اخلرباء االستشاري األطراف امل       -٢٩

تنفيذ برنـامج   إلتاحة  اليت قدمت إسهامات مالية      )١١(الربامج املتعددة األطراف  /والوكاالت
__________ 

 .١٥-م أ/٥ من املقرر ١الفقرة  )٨(
 .FCCC/SBI/2010/10 من الوثيقة ٢١الفقرة  )٩(
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ليت استـضافت حلقـات     وشكر الفريق أيضاً األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ا         . عمله
  .)١٢(العمل واالجتماعات اليت ُنظمت يف إطار برنامج عمله

  إسداء املشورة التقنية إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ   -باء  
ذ برنامج عمله يأعد فريق اخلرباء االستشاري، يف سياق اإلبالغ عن التقدم احملرز يف تنف             -٣٠

، ٢٠١٢ إىل   ٢٠١٠الفرعية للتنفيذ خالل الفترة من عام       وإسداء املشورة التقنية املناسبة إىل اهليئة       
  .  موجز هلذه التقارير١ويرد يف اجلدول . عدداً من التقارير التقنية لكي تنظر فيها اهليئة

  ١اجلدول 
  ملخص التقارير التقنية اليت أعدها فريق اخلرباء االستشاري

   الوثيقةرمز    التقرير
تشاري املعاد تشكيله، املعقود    االجتماع األول لفريق اخلرباء االس    

  ٢٠١٠مارس / آذار٣١ إىل ٢٩يف بون، أملانيا، يف الفترة من 
 FCCC/SBI/2010/INF.2 

االجتماع الثاين لفريق اخلرباء االستشاري، املعقود يف مانيال،        
  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول ٢٩ إىل ٢٧الفلبني، يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2010/21 

نية اليت تؤثر يف األطراف غري املدرجـة يف         املشاكل والعوائق التق  
املرفق األول لالتفاقية يف سياق عملية إعداد بالغاهتـا الوطنيـة           

  وتقييم احتياجاهتا من بناء القدرات

 FCCC/SBI/2010/21/Add.1 

حلقة عمل نظّمت لتبادل اآلراء بشأن العناصر الـيت ميكـن           
لتوجيهية إلعداد  املبادئ ا "تناوهلا يف إطار عملية مقبلة لتنقيح       

البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق         
مع مراعاة الصعوبات اليت واجهتها األطراف      " األول لالتفاقية 

بالغات غري املدرجة يف املرفق األول يف سياق إعداد أحدث          
الوطنية، املعقودة يف سانت ماريز، أنتيغوا وبربـودا، يف الفتـرة           

  ٢٠١١ مارس/ آذار٢٣  إىل٢١ من

 FCCC/SBI/2011/5/Add.1 

__________ 

يطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية،      حتاد األورويب، رومانيا، سويسرا، فنلندا، كندا، اململكة املتحدة لرب        اال )١٠(
 .الواليات املتحدة األمريكية

غازات الدفيئة،  اجلرد الوطنية ل  برنامج دعم البالغات الوطنية، ووحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بقوائم           )١١(
 .وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

. ري النكا، شيلي، غانـا، الفلـبني، ناميبيـا        وا وبربودا، تايلند، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، س       غأنتي )١٢(
باإلضافة إىل تلك األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، استضاف برنامج األمم املتحدة للبيئـة حلقـة                 و

العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم القابلية للتأثر لتغري املناخ والتكيف معـه، املعقـودة يف                 
 .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١ على ٧يف الفترة من نريويب، كينيا، 
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   الوثيقةرمز    التقرير
دراسة استقصائية بشأن حتديد املشاكل والعوائق التقنية الـيت         
تؤثر يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف سياق عملية          

  إعداد بالغاهتا الوطنية وتقييم احتياجاهتا من بناء القدرات 

 FCCC/SBI/2011/5/Add.2 

ريق اخلرباء االستشاري، املعقود يف سانت      االجتماع الرابع لف  
  ٢٠١٢مارس /آذار ٢٦ إىل ٢٤ماريز يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2011/5/Rev.1 

حلقة العمل بشأن تيسري تطوير العمليـات واسـتدامتها يف          
األجل الطويل وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفـاظ عليهـا          

ا يف ذلك ألغراض إعداد البالغات الوطنية على حنو مستمر، مب
قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، املعقودة يف بون يـومي          

  ٢٠١١يونيه /حزيران ٢٢ و٢١

 FCCC/SBI/2011/10/Add.1 

حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر        
الكارييب بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، املعقودة يف 

 ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ىل  إ٥ يف الفترة من سانتياغو، شيلي،

 FCCC/SBI/2011/10/Add.2 

االجتماع األول لفريق اخلرباء االستشاري املعقود يف سانتياغو 
  ٢٠١١سبتمرب /أيلول ١٣ و١٢يومي 

 FCCC/SBI/2011/10 

حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم القابلية         
اخ والتكيف معه، املعقودة يف نريويب، كينيا، يف        للتأثر بتغري املن  

  ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١ إىل ٧الفترة من 

 FCCC/SBI/2012/12 

حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ    
بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغـازات الدفيئـة، املعقـودة يف           

يناير /كانون الثاين  ٣٠كولومبو، سري النكا، يف الفترة من       
  ٢٠١٢فرباير / شباط٣إىل 

 FCCC/SBI/2012/13 

حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ    
بشأن تقييم التخفيف من آثار تغـري املنـاخ، املعقـودة يف            

 / آذار٢فربايـر إىل  / شباط٢٧بانكوك، تايلند، يف الفترة من  
  ٢٠١٢مارس 

 FCCC/SBI/2012/14 

االجتماع السادس لفريق اخلرباء االستـشاري، املعقـود يف         
  ٢٠١٢مارس /آذار ٧ إىل ٥بانكوك، يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2012/2 

حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن قوائم اجلرد 
الوطنية لغازات الدفيئة، املعقودة يف سواكومبوند، ناميبيا، يف        

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٣الفترة من 

 FCCC/SBI/2012/25 

حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر        
الكارييب بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه،         

 / متـوز ١٣ إىل ٩املعقودة يف سانت ماريز يف الفتـرة مـن     
  ٢٠١٢ يوليه

 FCCC/SBI/2012/17 
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   الوثيقةرمز    التقرير
دريبية التطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر      حلقة العمل الت  

الكارييب بشأن تقييم التخفيف من آثار تغري املناخ، املعقـودة         
  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٠ إىل ١٦يف سانت ماريز يف الفترة من 

 FCCC/SBI/2012/18 

حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم التخفيف        
 ١٠املناخ، املعقودة يف أكرا، غانا، يف الفترة مـن          من آثار تغري    

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤ إىل

 FCCC/SBI/2012/26 

حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ    
بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، املعقودة         

 ٨، يف الفترة من     يف فيينتيان، مجهورية الو الدميقراطية الشعبية     
  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٢إىل 

 FCCC/SBI/2012/32  

مذكرة مفاهيمية عن برامج التعلم اإللكتروين املتعلقة بإعداد        
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق         

  األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2012/INF.15  

ستشاري املعقود يف أكرا يف     االجتماع السابع لفريق اخلرباء اال    
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٩ إىل ١٧الفترة من 

 FCCC/SBI/2012/28  

  ألطراف غري املدرجة يف املرفق األولإىل اإسداء املشورة وتقدمي الدعم التقين   -جيم  
وافق فريق اخلرباء االستشاري، كخطوة أوىل حنو تنفيذ واليته، على مجع معلومات              -٣١

والتحديات واملشاكل التقنية والعوائق اليت تواجهها األطراف غري املدرجـة          بشأن الصعوبات   
 فيما يتعلـق  يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية، واستخدام املبادئ التوجيهية لالتفاقية            

بإعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، واستدامة عملية             
وبناًء على ذلك، أجرى الفريق دراستني      . الغات الوطنية واحلفاظ على األفرقة التقنية     تقدمي الب 

مع املعلومات  جلاستقصائيتني وحتليالً للمعلومات الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة كوسيلة          
وعالوة على ذلك، مجع الفريق معلومـات مـن         . من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      

لثنائية واملتعددة األطراف واملنظمات الدولية املشارِكة يف دعم األطـراف غـري            الوكاالت ا 
  . )١٣(املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية

 أعاله فريق اخلرباء االستشاري مـن       ٣١وقد مكَّنت األنشطة املشار إليها يف الفقرة          -٣٢
ئق وسد الفجوات وتلبية االحتياجـات  وضع جمموعة من التوصيات الرامية إىل التصدي للعوا  

التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول واحتياجاهتا من القدرات الالزمة إلعداد بالغاهتا      

__________ 

 .FCCC/SBI/2010/21/Add.1ترد نتائج الدراستني االستقصائيتني يف الوثيقة  )١٣(
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، مبثابـة   FCCC/SBI/2010/21/Add.1تلك التوصيات، املدرجة يف الوثيقـة       وكانت  . الوطنية
  .ج عملههات مفيدة للفريق يف تنفيذ األنشطة الالحقة يف برنامتوج
ووافق الفريق على تقدمي املشورة التقنية والدعم إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق               -٣٣

األول، بعدة سبل منها حلقات العمل، والتدريب التطبيقي، وحتديث مواده التدريبية املتعلقة            
ف معه، وتقيـيم  بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وتقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكي 

  .٢٠١١، وذلك بدايةً من عام  من آثار تغري املناخالتخفيف
 الفريق، مبساعدة من األمانة واملستشارين، حتديث مواده التدريبية اليت كان قد            وتوىل  -٣٤

عمليـة حتـديث املـواد    يف رشد وقد اسُت. ٢٠٠٥ إىل عام   ٢٠٠٤أعدها يف الفترة من عام      
 أعاله، بغية   ٣٢الستقصائيتني وبالتوصيات املشار إليها يف الفقرة       التدريبية بنتائج الدراستني ا   

 اجلوانب العلميـة واألسـاليب      ووجيهة ُيسترشد هبا يف تناول    حمدَّثة  إىل معلومات   اد  ناالست
ـ تقييم القابلية للتأثر    وقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة،      باملتعلقة  واألدوات والبيانات    تغري ب

أشار الفريق إىل أن حتـديث      إذ  و.  من آثار تغري املناخ    ه، وتقييم التخفيف  املناخ والتكيف مع  
املواد التدريبية عملية مستمرة، طلب إىل األمانة أن تتيح لألطراف غري املدرجـة يف املرفـق                

 املوقع الشبكي   عرباألول وللجهات املعنية األخرى النسخ اإللكترونية للمواد التدريبية احملدَّثة          
  .)١٤(إلطاريةلالتفاقية ا

 شهراً، مبساعدة من األمانـة، حلقـات   ١٤ونظَّم الفريق على مدى فترة تزيد على     -٣٥
العمل التدريبية التطبيقية التسع التالية، بفضل الدعم املايل والتقين املقدَّم من األطراف ومـن              

  :منظمات دولية
كارييب بـشأن   حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر ال          )أ(  

 ٩ إىل   ٥ ُعقدت يف سانتياغو، شيلي، يف الفتـرة مـن           ،قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة    
  ؛٢٠١١ سبتمرب/أيلول

حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ              )ب(  
  ؛٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١١ إىل ٧والتكيف معه، ُعقدت يف نريويب، كينيا، يف الفترة من 

حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن قوائم اجلـرد              )ج(  
كـانون   ٣٠الوطنية لغازات الدفيئة، ُعقدت يف كولومبو، سري النكـا، يف الفتـرة مـن         

  ؛٢٠١٢فرباير /شباط ٣إىل يناير /الثاين
احمليط اهلادئ بشأن تقييم التخفيف     حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة آسيا و        )د(  

 ٢إىل  فربايـر   /شـباط  ٢٧ُعقدت يف بانكوك، تايلند، يف الفترة مـن         ،  من آثار تغري املناخ   
  ؛٢٠١٢مارس /آذار

__________ 

)١٤( http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/start.htm. 
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حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات             )ه(  
  ؛٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٧ إىل ٢٣الدفيئة، ُعقدت يف سواكومبوند يف الفترة من 

حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بـشأن             )و(  
      ٩تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، ُعقدت يف سانت مـاريز يف الفتـرة مـن                  

  ؛٢٠١٢يوليه /متوز ١٣إىل 
ينية والبحر الكارييب بـشأن     حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أمريكا الالت        )ز(  

 ٢٠ إىل   ١٦، ُعقدت يف سانت ماريز يف الفتـرة مـن            من آثار تغري املناخ    تقييم التخفيف 
  ؛٢٠١٢يوليه /متوز

من آثار تغري    حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم التخفيف          )ح(  
  ؛٢٠١٢ سبتمرب/أيلول ١٤ إىل ١٠، ُعقدت يف أكرا يف الفترة من املناخ

حلقة عمل تدريبية تطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تقييم القابليـة              )ط(  
تـشرين   ١٢ إىل   ٨تغري املناخ والتكيف معه، ُعقدت يف فيينتيـان يف الفتـرة مـن              بللتأثر  
  .٢٠١٢أكتوبر /األول
 الـوطنيني    يف بناء قدرات اخلرباء     فعال وكان حللقات العمل التدريبية التطبيقية تأثري       -٣٦

. من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول املشاركني يف عملية إعداد البالغـات الوطنيـة              
متخضت حلقات العمل هذه عن تعقيبات بشأن حتسني املواد التدريبيـة لفريـق اخلـرباء               و

االستشاري، كما كانت مبثابة حمفل لتبادل اآلراء فيما بني األطراف ومع اخلرباء واجلهـات              
  .ة احملتملة الثنائية واملتعددة األطرافاملاحن
شاركت فئة  : وشاركت يف كل حلقة من حلقات العمل هذه فئتان من املشاركني            -٣٧

وقد ُوجهت للمـشاركني    .  شبكة اإلنترنت  من خالل  شاركت أو شخصياً، وفئة     حضورياً
كون املـشار مخسة أيام، أما  أو شخصياً دعوات حلضور حلقات العمل، على مدى     حضورياً

وبـصورة  . (WebEx) أداة للتداول بالفيـديو      من خالل تدريب  ال فتلقوامن خالل اإلنترنت    
 خبرياً  ٣١٦،  السالفة الذكر ، من خالل حلقات العمل التسع       احلضوريعامة، تلقى التدريب    

تغري املناخ والتكيـف    بوطنياً معنيني بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وتقييم القابلية للتأثر           
، من مناطق أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، وآسيا         من آثار تغري املناخ    معه وبتقييم التخفيف  

 موجز واف للمشاركني يف حلقات العمـل    ٢ويرد يف اجلدول    . ، وأفريقيا )١٥(واحمليط اهلادئ 
وباإلضافة إىل ذلك، شارك يومياً عـن ُبعـد يف مجيـع            . حبسب املنطقة وموضوع التدريب   

 خـبرياً  ٣٣ اليت ُعقدت كل منها على مدى مخسة أيـام،      ،ل التدريبية التطبيقية  حلقات العم 
  .وطنياً يف املتوسط

__________ 

 .باإلضافة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أوروبا الشرقية )١٥(
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  ٢اجلدول 
أعداد اخلرباء الوطنيني من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول الذين تلقوا تدريباً مـن               

قـة  اخلرباء االستـشاري، حبـسب املنط     خالل حلقات العمل التدريبية التطبيقية لفريق       
  وموضوع التدريب

 املنطقة 
القابلية للتأثر بتغري 
 املناخ والتكيف معه

رد ـقوائم اجل
الوطنية لغازات 

  التخفيف الدفيئة

  حبسب املنطقةاجملموع حضورياً/عدد املشاركني شخصياً 
 ٨٣ ٢٤ ٣٠ ٢٩ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 ١١٢ ٣٤ ٤١ ٣٧ )أ(آسيا واحمليط اهلادئ
 ١٢١ ٤٥ ٤١ ٣٥ أفريقيا

 ٣١٦ ١٠٣ ١١٢ ١٠١ اجملموع حبسب املوضوع
املتوسط حبسب املنطقة )يومياً(عدد املشاركني من خالل اإلنترنت  

 )يومياً(

 ٤٥ ٣٠ ٥٠ ٥٦ أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 ٢٥ ٢ ٥٠ ٢٣ )أ(آسيا واحمليط اهلادئ

 ٣٠ ١٠ ٥٠ ٣٠ أفريقيا
 ٣٣ ١٤ ٥٠ ٣٦ حبسب املوضوع) يومياً(املتوسط 

  .باإلضافة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أوروبا الشرقية  )أ(  

واعترف أيضاً فريق اخلرباء االستشاري، يف برنامج عمله، باحلاجة إىل إيالء أولويـة           -٣٨
ـ              ادئ متساوية لعمله املتعلق بتقدمي توصيات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن التنقيح املقبل للمب

التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وبشأن             
تقدمي املشورة التقنية إىل هذه األطراف لتيسري تطوير عمليات إعـداد البالغـات الوطنيـة               

كفالـة   األجل الطويل وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليها مـن أجـل              يفواستدامتها  
  .استمرار إعداد البالغات الوطنية، مبا يف ذلك قوائم جرد غازات الدفيئة

وبناًء على ذلك، قام الفريق، بعد النظر يف تقرير حلقة العمل املتعلقة بتبـادل اآلراء                 -٣٩
حول العناصر اليت ميكن النظر فيها يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات              

ن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، بوضع جمموعة توصيات لكي تنظر            الوطنية املقدمة م  
  . )١٦(فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثني

ج وحصيلة تنفيذ كل والية من واليات       واتويرد يف مرفق هذا التقرير موجز واف لن         -٤٠
  .١٥-م أ/٥ يف مرفق املقرر ةالفريق الوارد

__________ 

)١٦( FCCC/SBI/2011/5/Rev.1املرفق ،. 
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ون مع اهليئات األخرى املعنية يف إطار االتفاقية وبرنامج دعم البالغـات            التعا  -دال  
  الوطنية

  اهليئات األخرى املعنية يف إطار االتفاقية  -١  
أسهم فريق اخلرباء االستشاري يف املناقشة املعمَّقة اليت جرت بشأن أعمـال بنـاء                -٤١

وجرت املناقشة  . وجب االتفاقية القدرات يف املؤسسات اليت أُنشئت واملبادرات اليت أُطلقت مب        
يف اجلزء الثالث من الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين               

تـشرين   ٧ إىل   ١الطويل األجل مبوجب االتفاقية، املعقود يف بنما سييت، بنما، يف الفترة من             
ر بناء القدرات الـيت     وعرض رئيس الفريق، يف هذا االجتماع، عناص      . ٢٠١١أكتوبر  /األول

  .تناوهلا برنامج عمل الفريق
وكان رئيس فريق اخلرباء االستشاري هو ممثل الفريق يف الـدورة األوىل ملنتـدى                -٤٢

وهذا املنتدى، الذي هـو  . ٢٠١٢مايو /أيار ٢٣ و٢٢ديربان، املعقود يف بون، أملانيا، يومي     
ر األطراف املعقـودة يف ديربـان،       ترتيب مؤسسي اُتفق عليه يف الدورة السابعة عشرة ملؤمت        

جنوب أفريقيا، لتيسري حتسني رصد واستعراض فعالية عملية بناء القدرات، يتيح لألطـراف             
وللجهات املعنية األخرى تبادل األفكار والتجارب والدروس املستفادة واملمارسات اجليـدة           

  .بشأن تنفيذ أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية
وان من فريق اخلرباء االستشاري، مها أيضاً عضوان يف فريق اخلـرباء            ويضطلع عض   -٤٣

املعين بأقل البلدان منواً، مبهمة كفالة وجود تبادل مستمر للمعلومات بني الفريقني، وبتنسيق             
  .عمليات التخطيط وتنفيذ األنشطة يف إطار برناجمي عمل الفريقني

اون والتآزر مع أفرقة خـرباء أخـرى        ويرى الفريق أن الفرصة متاحة ملزيد من التع         -٤٤
هيئات منشأة مبوجب االتفاقية، مثل فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً، واللجنـة            أو/و

غري أن فتـرة  . التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وجلنة التكيف  
على حنو مكثف مع أفرقة خرباء أخـرى  تكليف الفريق وواليته مل متكناه من التعاون والتآزر   

ومع اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية نظراً إىل برنامج عمله الطموح الذي ينبغي أن ينفـذ يف    
وعالوة على ذلك، تأثر التعاون . فترة زمنية قصرية لكي ُتنفذ والية الفريق على النحو املنشود      

ثالً، كانت معظم األنشطة املدرجة يف      فم. مع هيئات أخرى باختالف األطر الزمنية للواليات      
برنامج عمل الفريق قد قطعت بالفعل مرحلة متقدمة من التنفيذ يف الوقت الذي أنـشأ فيـه        

  .بعض اهليئات املذكورة أعاله مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة
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  برنامج دعم البالغات الوطنية  -٢  
زر مع برنامج دعم البالغات الوطنيـة       واصل فريق اخلرباء االستشاري التعاون والتآ       -٤٥

من أجل تلبية احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من بناء القـدرات الالزمـة                
  .إلعداد بالغاهتا الوطنية

ونظم الربنامج، بالتعاون مع الفريق، حلقة عمل للبلدان اليت هـي بـصدد إعـداد                 -٤٦
 تـشرين   ١سـبتمرب إىل    / أيلول ٢٩، يف الفترة من     بالغاهتا الوطنية، وذلك يف مانيال، الفلبني     

وكان اهلدف العام حللقة العمل هو تقدمي إرشادات عامـة لألفرقـة            . ٢٠١٠أكتوبر  /األول
الوطنية وتيسري تبادل اخلربات فيما بينها بشأن املسائل التقنية والسياساتية املتعلقـة بإعـداد              

  .بالغاهتا الوطنية األولية
يضاً إسهامات عينية ومالية ولوجستية من أجل تنفيذ برنامج عمـل           وقدم الربنامج أ    -٤٧

  :الفريق، وال سيما لألنشطة التالية
  حتديث املواد التدريبية للفريق؛  )أ(  
  تنظيم حلقات تدريبية تطبيقية على الصعيد اإلقليمي؛  )ب(  
  جتميع مصادر املعلومات املتعلقة خبطوات دمج اعتبارات تغري املناخ؛  )ج(  
جتميع معلومات عن مراكز االمتياز اإلقليمية اليت تقـدم بـرامج تدريبيـة          )د(  

تنفذ أنشطة تتعلق بالبالغات الوطنية واملصادر الثنائية األطـراف واإلقليميـة واملتعـددة              أو
األطراف املقدمة للمساعدة املالية والتقنية من أجل تيسري ودعم إعداد البالغـات الوطنيـة              

  . املدرجة يف املرفق األولاملقدمة من األطراف غري

  اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ  -٣  

واصل فريق اخلرباء االستشاري إقامة عالقات وثيقة مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية              -٤٨
بتغري املناخ، ال سيما يف جمال إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، حيث تلقى الفريـق                

  .ت منتظمة عن تطورات العمل الذي جتريه اهليئة فيما يتعلق باملنهجياتمعلوما
وقدمت اهليئة، من خالل وحدة الدعم التقين لفرقة العمل املعنية بقوائم اجلرد الوطنية               -٤٩

لغازات الدفيئة، موارد مالية وخربة إىل حلقات العمل التدريبية التطبيقية اليت نظمها الفريـق              
مي، وأسهمت كذلك يف حتديث املواد التدريبية للفريق املتعلقـة بقـوائم            على الصعيد اإلقلي  

  .اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة
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  الدروس املستفادة واملالحظات  -هاء  
حدد فريق اخلرباء االستشاري، يف سياق تنفيذ برنامج عمله، النقاط التالية باعتبارها              -٥٠

  :من أهم الدروس املستفادة واملالحظات
حظ الفريق أمهية استمرارية الدعم التقين الذي يقدمه، وكذلك أمهية إتاحة           يال  )أ(  

املواد التدريبية وسهولة احلصول عليها وحتديثها على حنو منتظم، بغية ضمان بناء القدرات على              
  حنو فعال، ال سيما من أجل مواصلة حتسني عملية اإلبالغ وإنشاء ذاكرة مؤسسية؛

بات من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول مـن          يواصل الفريق تلقي طل     )ب(  
ويف هـذا الـصدد،   . أجل استمرار دعم عملية بناء قدراهتا على الصعيدين اإلقليمي والوطين     

يرى الفريق أن للوكاالت املنفذة والوكاالت احلكومية الدولية األخرى دوراً مهماً يف تيسري             
  ؛دعم بناء القدرات، ال سيما على الصعيد الوطين

أتاحت حلقات العمل التدريبية التطبيقية على الصعيد اإلقليمـي الفرصـة             )ج(  
للفريق لفهم احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من الدعم التقين علـى حنـو                
أفضل، وإلجياد حلول عملية من خالل التفاعل املباشر مع املمارسني املشاركني يف عمليـة               

  ؛إعداد البالغات الوطنية
يوافق الفريق على التوصية املقدمة من املشاركني يف حلقة العمل بأن ينصب          )د(  

  تركيز حلقات العمل التدريبية التطبيقية اليت ستعقد مستقبالً على تنفيذ خيارات التكيف؛
يرى الفريق أن هنج تقدمي التدريب التطبيقي، الذي يشارك فيـه مباشـرة               )ه(  

 هنج بالغ الفائدة للفريق يف تقدميه معلومات عملية إىل اهليئـة  املمارسون على الصعيد الوطين،  
  الفرعية للتنفيذ؛

ميكن للفريق أن ينفذ برنامج عمله يف الوقت املناسب إذا توافرت املـوارد               )و(  
  املناسبة يف وقتها؛

يرى الفريق أنه جنح يف تنفيذ برنامج عمله الطموح، الذي تضمن عقد تسع               )ز(  
ة تطبيقية على الصعيد اإلقليمي وحتديث املواد التدريبية املتعلقة بقـوائم           حلقات عمل تدريبي  

اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وتقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيـف معـه، وتقيـيم               
  ؛)١٧(التخفيف من آثار تغري املناخ، وذلك يف فترة عام ونصف تقريباً

حملدثة املستخدمة يف حلقات العمل التدريبية      يرى الفريق أن املواد التدريبية ا       )ح(  
  التطبيقية على الصعيد اإلقليمي تكون أكثر نفعاً وجدوى إذا أُثريت بأمثلة إقليمية؛

__________ 

وضع برنامج عمله، وختطـيط أنـشطة       على   فترة العام ونصف العام األوىل ملدته         خالل  الفريق تركز عمل  )١٧(
 .التنفيذ، وحشد املوارد املالية
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يعترف الفريق بالصعوبات القائمة يف استخدام النمـاذج، مبـا يف ذلـك               )ط(  
حب بالنظر يف إدخال    استخدام جمموعات البيانات احمللية يف الدورات التدريبية التطبيقية، وير        

  حتسينات يف الربامج التدريبية التطبيقية املقبلة؛
يدرك الفريق أمهية التدريب التطبيقي يف جمال التخفيف من آثار تغري املناخ،              )ي(  

ويعترف بأمهية مواءمة برامج التدريب مع مناطق معّينة، وبأمهية النظر يف تنويـع األسـاليب        
  لتخفيف من آثار تغري املناخ؛والُنهج املستخدمة يف تقييم ا

يسلِّم الفريق باهتمام املشاركني باجلوانب اهليكلية واملؤسـسية إلجـراءات            )ك(  
اإلبالغ، مبا يف ذلك احلاجة احملددة إىل مراعاة التحديات اجلديدة الناشئة عن التطورات احلديثة،              

  .  يف املرفق األول لالتفاقيةال سيما اشتراطات اإلبالغ اجلديدة املتعلقة باألطراف غري املدرجة

  التحديات  -واو  
رغم تأكيد الفريق أنه جنح يف تنفيذ واليته املتمثلة يف تقدمي املـساعدة التقنيـة إىل                  -٥١

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية، فإنه واجه التحديات التاليـة              
  :وفعاليةاليت أعاقت تقدمي األنشطة املقررة بكفاءة 

كُلف الفريق بربنامج عمل طموح ُينفذ يف فترة ثالث سنوات، ويـشمل              )أ(  
  جمموعة من األنشطة الرئيسية اليت ينبغي أن ُتنفذ يف آن واحد؛

واجه الفريق صعوبات يف زيادة املوارد املالية وضمان توافرها يف الوقـت              )ب(  
  واألمانة؛ املناسب، بالنظر إىل ختطيط ميزانيات اجلهات املاحنة 

أثر عدم وجود إمكانية للتنبؤ باملواد املالية يف ختطـيط األنـشطة املقـررة                )ج(  
  وتنفيذها يف الوقت املناسب؛

أدى عدم التمكن من حتديد اخلرباء املناسـبني وتعبئتـهم للمـشاركة يف               )د(  
  الدراسات االستقصائية وحلقات العمل إىل التقليل من نوعية املدخالت؛

لفريق صعوبة يف احملافظة على معايري عالية ويف حتديث املواد التدريبية           واجه ا   )ه(  
  املعدة لكي تليب احتياجات جهات معنية شديدة التنوع؛

عاىن الفريق من حمدودية قدرته على االسـتجابة لالحتياجـات الناشـئة              )و(  
  لألطراف، بسبب واليته احملددة واحملدودة؛

 تقدمي التدريب وعدم توافر املـواد التدريبيـة         واجه الفريق عوائق لغوية يف      )ز(  
  بلغات خمتلفة؛
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تأثر الفريق بقلة املدربني الذين ميكنهم املـشاركة يف حلقـات العمـل،               )ح(  
باإلضافة إىل عدم دراية بعض املدربني بوالية الفريق وموارده وباالحتياجات والقيود الوطنية            

  واإلقليمية املختلفة للمشاركني؛
قوائم جـرد غـازات     (يذ أعمال الفريق حبسب الفئات املواضيعية       أدى تنف   )ط(  

يف ) الدفيئة، وتقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وتقييم التخفيف، ومسائل أخرى           
بعض الظروف إىل صعوبات يف معاجلة املسائل بطريقة مشولية، وكذلك يف تنـاول املـسائل       

  .الشاملة لعدة جماالت

  ياتالتوص  -زاي  
حدد الفريق، استناداً إىل األفكار واخلربات املكتسبة من تنفيـذ برنـامج عملـه،                -٥٢

التوصيات التالية اليت قد تفيد يف حتسني فعالية املساعدة التقنية املقدمة إىل األطـراف غـري                
عالوة على ذلك، تليب هـذه التوصـيات        . املدرجة يف املرفق األول إلعداد بالغاهتا الوطنية      

ات حمددة تراعي الصعوبات اجلديدة الناشئة عن أمور مستجدة، ال سيما االشتراطات            احتياج
  .اجلديدة املتعلقة باإلبالغ من جانب األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  تقدمي ونشر املواد التدريبية  -١  

ستشاري، قبـل   من شأن توزيع نسخ إلكترونية من املواد التدريبية لفريق اخلرباء اال            -٥٣
ومـن شـأن    . عقد حلقات العمل التدريبية إن أمكن، أن يعزز حتقيق أهداف هذه احللقات           

  .إنتاج نسخ وطنية من هذه املواد التدريبية أن يعزز فائدهتا
  .وينبغي إتاحة املواد التدريبية احملدثة للجمهور  -٥٤

  مواصلة إثراء املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري  -٢  

ينبغي إدراج مزيد من دراسات احلاالت اإلفرادية املستقاة من األطراف املدرجة يف              -٥٥
املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف املواد التدريبية للفريـق ويف بـرامج                

  .التعلم اإللكتروين
ـ             -٥٦ ات وينبغي إدراج مزيد من األمثلة ودراسات احلاالت اإلفرادية وأفـضل املمارس

  .املستقاة من مناطق خمتلفة من أجل حتسني فائدة الدورات التدريبية التطبيقية
وينبغي ألي حتديث أو تنقيح مقبل للمواد التدريبية للفريق أن يسترشد هبدف حتسني               -٥٧

وينبغي أن يراعي أيضاً القيود والفجوات اإلقليمية، فضالً        . دقة املعلومات واتساقها وشفافيتها   
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ات، وأن يضع يف االعتبار أية اشتراطات جديدة تتعلـق بـاإلبالغ يف إطـار               عن االحتياج 
  .االتفاقية

والحظ الفريق الفائدة الكبرية للتمارين التطبيقية اليت ُتستخدم فيها منـاذج تقيـيم               -٥٨
التخفيف، وأوصى بتحسني التدريب بتضمينه مزيداً من املعلومات عن القطاعات غري الطاقية            

  .ثلة املتعلقة بالبلدانومزيداً من األم
والحظ الفريق أيضاً أن املشاركني أبرزوا املسائل املتصلة باحلصول على البيانـات              -٥٩

وتوافرها، واقترح أن تنظر دورات التدريب املقبلة يف مسألة استخدام النمـاذج يف غيـاب               
  .البيانات الوطنية الكافية

  مواصلة تعزيز املشاركة  -٣  

ع املشاركني يف حلقات العمل التدريبية التطبيقية على تقاسـم          ينبغي مواصلة تشجي    -٦٠
  .تعلموه مع زمالئهم على الصعيد الوطين وإتاحته هلم بعد انتهاء حلقات العمل ما
ولتحقيق أعلى مستويات الكفاءة من حيث حضور املـشاركني املناسـبني وتنظـيم               -٦١

  .قد حلقات العمل قبل وقت كاٍفحلقات العمل، ينبغي اختاذ إجراءات التخطيط واإلعداد لع
وأشار الفريق إىل ضرورة تشجيع املشاركني يف حلقات العمل التدريبية التطبيقيـة              -٦٢

على تكريس وقت للمواد النظرية األساسية، اليت ينبغي إتاحتها قبل حلقة العمل، مبا يف ذلك               
  .التمرينات التمهيدية، بغية زيادة فعالية التدريب التطبيقي

  صلة حتسني بناء القدراتموا  -٤  

ميكن للتعلّم اإللكتروين أن ُيليب االحتياجات اليت أعرب عنها املشاركون فيما يتصل              -٦٣
بالتدريب على الصعيد القطري، وأن ُيسهم أيضاً يف تيسري تبادل اآلراء فيما بـني اخلـرباء                

  . اإلقليميني
التواصل الشبكي، وتركيـزهم    وأشار الفريق إىل اهتمام املشاركني بتبادل اخلربات و         -٦٤

على مسائل التنفيذ، وأشار أيضاً إىل أن من شأن إنشاء شبكة للخرباء، مبا يف ذلـك علـى                  
  . الصعيد اإلقليمي، أن ييّسر تبادل املعارف واخلربات وأفضل املمارسات

وينبغي العمل على إنشاء قاعدة بيانات للمهنيني الذين يتلقون التدريب يف حلقـات               -٦٥
إما باحلضور الشخـصي   ( اليت يعقدها الفريق يف جمال قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة            العمل

، مع احلفاظ على هذه القاعدة وإتاحتـها لألطـراف،          )أو مبتابعة التدريب عرب شبكة اإلنترنت     
حبيث ميكن االستعانة هبم على الصعيد الوطين من أجل دعم عمليات حساب قـوائم اجلـرد                
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. ت الدفيئة اليت يتزايد تواترها اآلن، مما ُيعزز القدرات احمللية على هتيئة قوائم اجلرد             الوطنية لغازا 
  .وينبغي أيضاً تيسري التواصل والتفاعل فيما بني هؤالء املهنيني من خالل الشبكة اإللكترونية

وينبغي توعية األفرقة املعنية بقوائم اجلرد الوطنيـة لغـازات الدفيئـة باملنـهجيات         -٦٦
، مثل املبادئ التوجيهية إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة        (دوات اجلديدة املتاحة    واأل

؛ والربجميات اجلديـدة    ٢٠٠٦الصادرة عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام           
انـات اهليئـة   لقوائم اجلرد اليت أعدهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وقاعـدة بي        

، ممـا يـساعد     )احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ املتعلقة ُمبعامالت انبعاث غازات الدفيئة         
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على زيادة شفافية قوائم جردها لغازات الدفيئة، وزيادة 

  .دقتها وكماهلا وإمكانية مقارنتها واتساقها
الرامي إىل بناء قدرة اخلرباء الوطنيني على إعداد قوائم اجلـرد     وينبغي مواصلة الدعم      -٦٧

  .الوطنية لغازات الدفيئة على الصعيدين اإلقليمي والوطين
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  املرفق

  ١٥-م أ/٥موجز واٍف بنواتج وحصيلة تنفيذ كل والية من واليات الفريق، الواردة يف مرفق املقرر     

فقرة الوالية يف مرفق    
  املهام  ١٥-م أ/٥املقرر 

السبل املقررة لتحقيـق النـواتج      
  الناتج أو احلصيلة املنجزة  السبل املنفذة لتحقيق النواتج واألنشطة  واألنشطة

حتديد املشاكل والقيود التقنية اليت       )أ(٢
 غري املدرجـة    تواجهها األطراف 

يف املرفق األول يف عملية إعـداد       
بالغاهتا الوطنية وتقييم احتياجاهتا    
يف جمال بناء القـدرات، وذلـك       
بإجراء دراسة استقصائية تـشمل     
األطراف غري املدرجة يف املرفـق      

  األول

 ٥٦أُجريت دراسة استقصائية استجاب هلـا       
طرفاً مـن األطـراف غـري املدرجـة يف          

  األول املرفق

، الـيت   FCCC/SBI/2010/21/Add.1يقة  الوث
تقدم معلومات عن املشاكل والقيود الـيت       
تواجهها األطراف غري املدرجـة يف املرفـق    
األول يف عملية إعداد بالغاهتا الوطنية، وعن       
احتياجاهتا من بناء القـدرات، وشـواغلها       
والصعوبات اليت تعترضـها، والفجـوات      

 الوطنية،  املتعلقة بقدرهتا على إعداد البالغات    
والتوصيات املتـصلة بالتـصدي للقيـود       
والفجوات وما يتعلق بذلك من احتياجـات   

  تقنية وقدراتية
  

تقدمي املساعدة التقنيـة إىل     
األطراف غري املدرجـة يف     
املرفق األول بشأن اإلعداد    
املنتظم لقوائم اجلرد الوطنية    
لغازات الدفيئـة، وتقيـيم     

ري املنـاخ   القابلية للتأثر بتغ  
والتكيف معـه، وتقيـيم     
التخفيف، وإجراء البحوث   
واملراقبة املنهجية، والتثقيف   
والتدريب والتوعية العامة،   
ونقل التكنولوجيا، وبنـاء    
القدرات، هبدف حتسني دقة    
املعلومــات واتــساقها  
ــا   ــفافيتها يف بالغاهت وش

  الوطنية 

تقييم املعلومـات الـواردة يف      
البالغات الوطنية املقدمة مؤخراً    
من أجـل حتديـد الـشواغل       
والصعوبات والفجوات املتعلقـة    
بالقدرات اليت أبرزهتا األطـراف     

  ا الوطنيةيف سياق إعداد بالغاهت

 بالغاً وطنياً ثانياً قدمتـها      ٢٧جرى تقييم   
  أطراف غري مدرجة يف املرفق األول

  

تقييم املساعدة التقنية املقدمة من         
ــرى  ــسات أخ ــة ومؤس أفرق

حتديد الفجوات وجتّنـب     هبدف
  االزدواجية

أُجريت دراسة استقصائية مشلت برنامج دعم      
البالغات الوطنية، وبرنامج األمـم املتحـدة       

  للبيئة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي
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فقرة الوالية يف مرفق    
  املهام  ١٥-م أ/٥املقرر 

السبل املقررة لتحقيـق النـواتج      
  الناتج أو احلصيلة املنجزة  السبل املنفذة لتحقيق النواتج واألنشطة  واألنشطة

جتميع املعلومـات واملقترحـات         
املذكورة أعاله من أجل معاجلـة      
ــة   ــوات وتلبي ــود والفج القي
االحتياجات التقنيـة والقدراتيـة     

  ذات الصلة

ُجمعت معلومات يف تقرير فريـق اخلـرباء        
االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة     

املدرجة يف املرفق األول،    من األطراف غري    
  وقُدم التقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ

  

تقدمي تلك النواتج واحلصائل يف         
الدورة السادسة عشرة ملـؤمتر     
  األطراف يف إطار نشاط جانيب

قُدمت نواتج وحصائل الدراسة االستقـصائية      
)FCCC/SBI/2010/21/Add.1(   إىل الـدورة ،

اف يف إطار نشاط    السادسة عشرة ملؤمتر األطر   
  جانيب 

  

تقدمي املساعدة التقنية، بطـرق         
منها حلقات العمل، والتدريب    
التطبيقي، وتدريب املـدربني،    
واالتصال قدر اإلمكان بأفرقـة     
خرباء ومؤسسات أخرى، مبـا     

  فيها مراكز االمتياز اإلقليمية

ُعقدت تسع حلقات عمل تدريبية تطبيقيـة       
زات الدفيئـة،   بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغا    

وتقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيـف       
  معه، وتقييم التخفيف

تدريب جمموعة من اخلرباء الـوطنيني مـن        
 ٣١٦(األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      

 مشاركاً  ٣٣مشاركاً حضروا احللقات وحنو     
يومياً يف املتوسط يف كل حلقة عمـل مـن          

 تقارير عن   وأُِعدت تسعة ). خالل اإلنترنت 
حلقات العمل توجز املداوالت والتوصيات     

  لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ 
تنفيذ نشاط واحد على األقـل          

  يف كل منطقة
ُعقدت ثالث حلقات عمل تدريبية تطبيقية      
يف كل منطقة، تناولت قوائم اجلرد الوطنية       
لغازات الدفيئة، وتقييم القابلية للتأثر بـتغري       

  والتكيف معه، وتقييم التخفيف املناخ 

  

حتديد املشاكل والقيـود الـيت          
تواجهها األطراف غري املدرجة    
يف املرفق األول اليت مل تستكمل      

  بالغاهتا الوطنية األولية 

ُعقدت حلقة عمل تقنية نظمها فريق دعـم        
البالغات الوطنية بالتعاون مع فريق اخلـرباء     

 / أيلـول  ٢٩يف الفترة مـن     (االستشاري  
، ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١سبتمرب إىل   

  )يف مانيال، الفلبني

قُدمت توجيهات بشأن العناصر الرئيـسية      
للبالغات الوطنية، وجرى تبادل للمعلومات     
والدروس املستفادة وأفضل املمارسات بـني      
فريق اخلرباء االستشاري ومثانية من األطراف      
غري املدرجة يف املرفق األول من أجل تيسري        

 الستكمال الناجح للبالغات الوطنية األولية ا
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فقرة الوالية يف مرفق    
  املهام  ١٥-م أ/٥املقرر 

السبل املقررة لتحقيـق النـواتج      
  الناتج أو احلصيلة املنجزة  السبل املنفذة لتحقيق النواتج واألنشطة  واألنشطة

تقــدمي املــساعدة التقنيــة إىل     
األطراف غري املدرجة يف املرفق     
األول اليت مل تستكمل بالغاهتا     
الوطنية األولية، واالتصال قدر    
ــرباء   ــة خ ــان بأفرق اإلمك
ومؤسسات أخرى، مبـا فيهـا      

  مراكز االمتياز اإلقليمية

    

يبية للفريق  استعراض املواد التدر      
وحتديثها، مع مراعاة تعقيبـات     
األطــراف غــري املدرجــة يف 

  األول املرفق

جرى حتديث املواد التدريبية املتعلقة بقوائم      
جرد غازات الدفيئة، وتقييم القابلية للتـأثر       
  بتغري املناخ والتكيف معه، وتقييم التخفيف 

حتديث املواد التدريبية للفريق بشأن تقيـيم       
أثر بتغري املناخ والتكيـف معـه،       القابلية للت 

وتقييم التخفيف، وقوائم اجلـرد الوطنيـة       
  لغازات الدفيئة

وضع وتنفيذ بـرامج للـتعلّم          
اإللكتــروين وإنــشاء شــبكة 

  للخرباء على اإلنترنت 

طُلب إىل األمانة أن ُتعـد بـرامج للـتعلّم     
اإللكتروين وأن تنشئ منتدى على اإلنترنت      

  لشبكة من اخلرباء

مفهــوم إعــداد بــرامج للــتعلم بلــورة 
  )أ(اإللكتروين

  إنشاء منتدى على اإلنترنت لشبكة من اخلرباء        
تقدمي توصـيات، حـسب      )ب(٢

االقتضاء، بشأن العناصر اليت    
سُينظر فيها يف إطار تنقـيح      

للمبـادئ التوجيهيـة    "مقبل  
إلعداد البالغـات الوطنيـة     
املقدمة من األطـراف غـري      

" ولاملدرجــة يف املرفــق األ
يشار إليها فيما يلي باملبادئ     (

، مـع   )التوجيهية لالتفاقيـة  
مراعــاة الــصعوبات الــيت 
واجهتــها األطــراف غــري 
املدرجة يف املرفق األول لدى     
 إعداد أحدث بالغاهتا الوطنية 

ــصعوبات   ــيم ال ــد وتقي حتدي
والتحــديات واملــشاكل الــيت 
تواجهها األطراف غري املدرجـة     
ــتخدا ــق األول يف اس م يف املرف

املبادئ التوجيهيـة لالتفاقيـة يف      
إعداد أحدث بالغاهتا الوطنيـة،     
وذلك بإجراء دراسة استقـصائية     
مرافقة للدراسـة االستقـصائية     

أعاله، ) أ(٢ املشار إليها يف الفقرة   
وبتقييم املعلومـات الـواردة يف      

 البالغات الوطنية

ُنفذت باالقتران مع الواليـة الـواردة يف        
  أعاله) أ(٢ الفقرة

انظـر  (FCCC/SBI/2010/21/Add.1وثيقة  ال
  )أعاله ملزيد من التفاصيل) أ(٢ الفقرة
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فقرة الوالية يف مرفق    
  املهام  ١٥-م أ/٥املقرر 

السبل املقررة لتحقيـق النـواتج      
  الناتج أو احلصيلة املنجزة  السبل املنفذة لتحقيق النواتج واألنشطة  واألنشطة

عقد حلقة عمـل لتبـادل اآلراء           
بشأن العناصر اليت ميكن النظـر      
فيها يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ      
التوجيهية لالتفاقية، مع مراعـاة     
الصعوبات اليت واجهتها األطراف    
 غري املدرجة يف املرفق األول لدى     

  إعداد أحدث بالغاهتا الوطنية

ُعقدت حلقة عمل لتبـادل اآلراء بـشأن        
العناصر اليت ميكن النظر فيها يف إطار تنقيح        

يف الفترة  (مقبل للمبادئ التوجيهية لالتفاقية     
 يف ٢٠١١مــارس / آذار٢٣ إىل ٢١مــن 

 )سانت ماريز، أنتيغوا وبربودا

، تتضمن  FCCC/SBI/2011/5/Add.1الوثيقة  
راء املتبادلة بشأن العناصـر الـيت       موجزاً لآل 

ميكن النظر فيها يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ      
  التوجيهية لالتفاقية 

ستأخذ حلقة العمل يف االعتبار         
نتائج الدراسـة االستقـصائية     

 املذكورة أعاله

    

استناداً إىل األنشطة املـذكورة         
أعاله، تقدمي توصيات، حسب    
 االقتضاء، بشأن العناصر الـيت    
سُينظر فيها يف إطار تنقيح مقبل      
للمبادئ التوجيهية لالتفاقية، مع    
مراعاة الصعوبات اليت واجهتها    
األطراف غري املدرجة يف املرفق     
األول لـدى إعـداد أحــدث   

 بالغاهتا الوطنية

وضعت جمموعة من التوصيات على أساس      
حصيلة اآلراء املتبادلة فيما بني املشاركني يف       

العناصر اليت ميكن النظر    حلقة العمل بشأن    
فيها يف إطار تنقيح مقبل للمبادئ التوجيهية       

 لالتفاقية

 FCCC/SBI/2011/5/Rev.1تــرد يف الوثيقــة 
جمموعة من التوصيات املقدمة من الفريـق إىل        
اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن العناصر اليت ميكـن        
النظر فيها يف إطار تنقـيح مقبـل للمبـادئ          

 ة التوجيهية لالتفاقي

تقدمي املشورة التقنيـة إىل      )ج(٢
األطراف غري املدرجـة يف     
املرفق األول بغيـة تيـسري      
تطوير العمليات واستدامتها   
يف األجل الطويل وإنـشاء     
أفرقة تقنية وطنية واحلفـاظ     

تقصائية جلمـع   إجراء دراسة اس  
ــدان   ــن البل ــات م معلوم
والوكاالت الثنائية واملتعـددة    
األطراف بشأن املـشاكل ذات     
الصلة باستدامة عملية إعـداد     
البالغات الوطنية واحلفاظ على    

ئية بشأن املـشاكل    أُجريت دراسة استقصا  
املتصلة باستدامة عملية إعـداد البالغـات       
الوطنية واحلفاظ على اسـتمرارية األفرقـة       
التقنية الوطنية إلعداد البالغـات الوطنيـة       
لألطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول        
لالتفاقية، مبا فيها قـوائم اجلـرد الوطنيـة         

 FCCC/SBI/2011/5/Add.2توجـز الوثيقـة    
التحـديات املـشتركة واخليـارات      : يلي ما

ــة وأفــضل  ودراســات احلــاالت اإلفرادي
املمارسات املتاحة للبلدان، والـسبل املمكنـة       

د البالغات الوطنية   لتيسري تطوير عمليات إعدا   
واستدامتها على املدى الطويل، وجمموعة مـن       
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فقرة الوالية يف مرفق    
  املهام  ١٥-م أ/٥املقرر 

السبل املقررة لتحقيـق النـواتج      
  الناتج أو احلصيلة املنجزة  السبل املنفذة لتحقيق النواتج واألنشطة  واألنشطة

عليها، من أجـل إعـداد      
البالغات الوطنية، مبـا يف     
ذلك قوائم جرد غـازات     

 الدفيئة، بشكل مستمر

استمرارية األفرقة التقنية املعنيـة     
بإعداد البالغات الوطنية، مبا يف     
  ذلك قوائم جرد غازات الدفيئة 

وتلقى الفريق ردوداً مـن     . لغازات الدفيئة 
 طرفاً غري مدرج يف املرفق      ٣٩ثلون  خرباء مي 

األول ومن ثالث وكاالت متعددة األطراف      
 وثنائية األطراف

التوصيات قدمها الفريق بشأن تقدمي املـساعدة       
التقنية ملعاجلة الـشواغل املؤسـسية واملاليـة،        
واستخدام برجميات قوائم اجلـرد، واملـسائل       
األخرى الشاملة لعدة جمـاالت مثـل بنـاء         

  القدرات والتدريب 
اليت ُجمعت من   توليف املعلومات       

خالل الدراسـة االستقـصائية     
وكذلك املعلومات الـواردة يف     
البالغات الوطنية، من أجل حتديد     
التحــديات املــشتركة وإبــراز 
اخليارات ودراسـات احلـاالت     
اإلفرادية وأفـضل املمارسـات     
املتاحة للبلدان والسبل املمكنـة     
لتيسري تطوير عمليـات إعـداد      

ا على  البالغات الوطنية واستدامته  
املدى الطويل، وإنشاء أفرقة تقنية     
وطنية إلعداد البالغات الوطنيـة،     
مبا فيها قوائم جرد غازات الدفيئة،      

  واحلفاظ على استمراريتها 

عقد حلقة عمل بـشأن تيـسري تطـوير         
العمليات واستدامتها يف األجل الطويـل،      
وإنشاء أفرقة تقنية وطنية واحلفاظ عليهـا       

 الوطنية على حنـو     ألغراض إعداد البالغات  
مستمر، مبا يف ذلك قوائم اجلـرد الوطنيـة         

 ٢٠يف بون أملانيا يـومي      (لغازات الدفيئة   
  )٢٠١١يونيه / حزيران٢١و

 FCCC/SBI/2011/10/Add.1يرد يف الوثيقة    
موجز لتبادل أفـضل املمارسـات      : ما يلي 

والدروس املستفادة من إنشاء أفرقـة تقنيـة     
البالغـات  وطنية واحلفاظ عليها إلعـداد      

الوطنية، مبا فيها قوائم جرد غازات الدفيئة،       
على أسـاس مـستمر؛ وتوصـيات مـن         
املشاركني يف حلقة العمل لتيسري إنشاء أفرقة       
تقنية وطنية واحلفاظ عليها إلعداد البالغات      
الوطنية، مبا فيها قوائم جرد غازات الدفيئة،       

  على أساس مستمر

تقدمي املشورة والدعم التقنـيني         
ىل األطراف، بطـرق منـها      إ

حلقــات العمــل والتــدريب 
  التطبيقي وتدريب املدربني 

أُدرجت يف املواد التدريبية احملدثة للفريـق       
جوانب معّينة متعلقة بإنشاء األفرقة التقنيـة       
الوطنية واحلفاظ عليها إلعداد البالغـات      
الوطنية، وجرى تناول هـذه اجلوانـب يف        

  ية للفريقحلقات العمل التدريبية التطبيق

  ملزيد من التفاصيل) أ(٢انظر الفقرة 
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فقرة الوالية يف مرفق    
  املهام  ١٥-م أ/٥املقرر 

السبل املقررة لتحقيـق النـواتج      
  الناتج أو احلصيلة املنجزة  السبل املنفذة لتحقيق النواتج واألنشطة  واألنشطة

تنفيذ نشاط واحد على األقـل          
  يف كل منطقة

عقد ثالث حلقات عمل تدريبية تطبيقية يف       
كل منطقة تناولت قوائم اجلـرد الوطنيـة        
لغازات الدفيئة، وتقييم القابلية للتأثر بـتغري       

  املناخ والتكيف معه، وتقييم التخفيف 

  ملزيد من التفاصيل) أ(٢انظر الفقرة 

تقدمي املشورة والدعم التقنيني      )د(٢
إىل األطراف، لدى طلبـها،     
بشأن تقدمي املعلومات املتعلقة    
باخلطوات الرامية إىل دمـج     
اعتبارات تغـري املنـاخ يف      
ــراءات  ــسياسات واإلج ال
ــصادية  ــة واالقت االجتماعي

من ) و(١ والبيئية، وفقاً للفقرة  
  من االتفاقية ٤ املادة

استعراض املواد التدريبية للفريق    
  وحتديثها حبسب االقتضاء 

    

مجع وتوليف معلومات تقنية عن         
األدوات والدعم املتاحني بـشأن     
تقدمي املعلومات املتعلقة باخلطوات    
الرامية إىل دمج اعتبـارات تغـري    
املناخ يف السياسات واإلجراءات    

  االجتماعية واالقتصادية والبيئية

لومات التقنية بالتعـاون مـع      ُجمعت املع 
برنامج دعم البالغات الوطنيـة وبرنـامج       
األمم املتحدة اإلمنائي ومبساعدة من أعضاء      

  الفريق

خالصة مصادر املعلومات بشأن خطـوات      
  دمج اعتبارات تغري املناخ 

إتاحة تلك املعلومـات التقنيـة        
  لألطراف، لدى طلبها 

يبية ُنشرت املعلومات من خالل املواد التدر     
  احملدثة للفريق

املعلومات متاحة للجمهور علـى املوقـع       
  الشبكي لالتفاقية

العمل بقدر اإلمكان وبناًء على         
طلب األطراف علـى تقـدمي      
املشورة والدعم التقنيني إلتاحة    
املعلومات املتعلقة بـاخلطوات    
الرامية إىل دمج اعتبارات تغـري      
املناخ يف السياسات واإلجراءات    

   واالقتصادية والبيئية االجتماعية

قُدم ذلك اجلانب من املـشورة والـدعم        
التقنيني عادة أثناء حلقات العمل التدريبيـة       

  اليت شارك فيها الفريق 
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فقرة الوالية يف مرفق    
  املهام  ١٥-م أ/٥املقرر 

السبل املقررة لتحقيـق النـواتج      
  الناتج أو احلصيلة املنجزة  السبل املنفذة لتحقيق النواتج واألنشطة  واألنشطة

تزويد األطراف غري املدرجة     ) ه(٢
يف املرفق األول، بناًء علـى      
طلبــها، مبعلومــات عــن 
األنشطة والربامج اجلاريـة،    
مبا فيها مصادر املـساعدة     

ــة امل ــة الثنائي ــة والتقني الي
واإلقليميــة واملتعــددة  
األطراف، من أجل تيـسري     
ودعم إعـداد البالغـات     
الوطنية املقدمة من األطراف    
 غري املدرجة يف املرفق األول

مجع وتوليف معلومـات عـن      
األنشطة والربامج اجلارية، مبـا     
يشمل مصادر املساعدة املاليـة     
والتقنيــة الثنائيــة واإلقليميــة 

ددة األطراف، من أجـل     واملتع
تيسري ودعم إعداد البالغـات     
الوطنية املقدمة من األطراف غري     

 املدرجة يف املرفق األول

ُجمعت املعلومات ذات الصلة من خـالل       
التعاون مع برنامج دعم البالغات الوطنيـة       
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومبساعدة مـن   

  أعضاء الفريق

اكز االمتيـاز   خالصة املعلومات املتعلقة مبر   
اإلقليمية اليت تقدم التدريب بشأن اجملـاالت       
املوضوعية ذات الصلة بالبالغات الوطنيـة      

  )مقدمة من برنامج األمم املتحدة للبيئة(

إتاحة املعلومات لألطراف، بناًء        
 على طلبها 

ُنشرت املعلومات من خالل املواد التدريبية      
  احملدثة للفريق 

ر علـى املوقـع     املعلومات متاحة للجمهو  
 الشبكي لالتفاقية

ولذلك مل يتـسن البـدء يف       . ٢٠١٢نوفمرب  /كان من املزمع إعداد برامج التعلّم اإللكتروين استناداً إىل املواد التدريبية احملّدثة للفريق، اليت سُتستكمل يف تشرين الثاين                   )أ(
  .اإلعداد الكامل لتلك الربامج

 ــــــــــ


