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 شأناالتفاقية اإلطارية ب
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
  من جدول األعمال ) أ(٤البند 

  درجة يف املرفق األول لالتفاقيةالبالغات الوطنية املقدَّمة من األطراف غري املُ
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املُقدَّمة من األطراف          

  غري املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املُقدَّمـة مـن               
  يةاألطراف غري املُدرجة يف املرفق األول لالتفاق

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس     
لفريق اخلرباء االستـشاري     )١(أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً بالتقارير املرحلية        -١

فريـق  (املعين بالبالغات الوطنية املُقدمة من األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             
وأشادت اهليئة الفرعية بالفريق إلعـداد      . )٢(٢٠١٣وبربنامج عمله لعام    ) اخلرباء االستشاري 

والحظت اهليئة الفرعية التوصية املتعلقة بضرورة وضـع        . ٢٠١٣وتنفيذ برنامج عمله لعام     
برنامج عمل طويل املدى يشمل أنشطة فريق اخلرباء االستشاري، وذلك لكي يليب بـصورة              

ساعدة التقنية من أجل الوفـاء  فعالة الحتياجات األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول من امل         
  .)٣( اليت تقع عليها اإلبالغبالتزامات

__________ 

)١( FCCC/SBI/2013/7و FCCC/SBI/2013/17. 
)٢( FCCC/SBI/2013/7. 
)٣( FCCC/SBI/2013/17 ٥٢، الفقرة. 
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والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء االستـشاري يف        -٢
. تنفيذ أنشطته، مبا يف ذلك عقد حلقات عمل بشأن إعداد التقارير املُحدَّثة لفتـرة الـسنتني           

  .)٤(يت العملورّحبت اهليئة الفرعية حبلق
والحظت اهليئة الفرعية أيضاً مع التقدير املواد التدريبية اليت أعدها فريـق اخلـرباء                -٣

وإدراكاً منـها   . )٥(االستشاري، وهي متاحة للجمهور يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية        
تـرة الـسنتني،    لدور املواد التدريبية يف تيسري إعداد البالغات الوطنية والتقارير املُحدَّثـة لف           

شجعت اهليئة الفرعية األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول على االستفادة من هذه املـواد               
وأشارت اهليئة الفرعية إىل أن املواد التدريبية ينبغي حتديثها وإثراؤها بـصورة            . قدر اإلمكان 

 املرفـق األول،  دورية، مع مراعاة االحتياجات احلالية واملستقبلية لألطراف غري املُدرجـة يف     
ويشمل ذلك إضافة أمثلة عمليـة      . وأحكام االتفاقية، واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف      

وذات صلة ودراسات حاالت إفرادية وأفضل املمارسات حبيث تعكس خمتلـف الظـروف             
  .)٦(واالحتياجات اإلقليمية والوطنية، من أجل تعزيز فائدة املواد التدريبية

 املُدرجة يف التقارير املرحلية املشار إليها       )٧( الفرعية علماً بالتوصيات   وأحاطت اهليئة   -٤
 أعاله، واليت قد تفيد يف زيادة فعالية املساعدة التقنية املقدمة إىل األطراف غـري               ١يف الفقرة   

املُدرجة يف املرفق األول للوفاء مبتطلباهتا املتعلقة باإلبالغ، وهي تشمل توصيات تتعلق مبنظور             
وشـجعت اهليئـة   . شاركة، وبتحسني عملية بناء القدراتطويل املدى، وبتعزيز التعاون وامل 

الفرعية فريق اخلرباء االستشاري على مراعاة هذه التوصيات، حبسب االقتـضاء، يف إعـداد           
برنامج عمله وتنفيذ أنشطته، مما ُيمكّن الفريق من تقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف غـري               

  .املُدرجة يف املرفق األول
، واملنظمـات   )٨(ة الفرعية األطراف املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       وشكرت اهليئ   -٥

 اليت قدمت مسامهات مالية لتنفيـذ أعمـال فريـق اخلـرباء             )٩(املتعددة األطراف، والربامج  
  .االستشاري

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2013/INF.13و FCCC/SBI/2013/18. 
يف املوقـع   متاحـة   املواد التدريبية التكميلية لفريق اخلرباء االستشاري بشأن التقارير املُحدَّثة لفترة السنتني             )٥(

<http://unfccc.int/7915.php>. 
)٦( FCCC/SBI/2013/17 ٦٠، الفقرة. 
)٧( FCCC/SBI/2013/17 ٦٠-٥٠، الفقرات. 
وكندا، وامللكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا      االحتاد األورويب، وبلجيكا، ورومانيا، وسويسرا، وفنلندا،        )٨(

 .الشمالية، والنرويج، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان
 لفرقة العمل املعنية بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة         برنامج دعم البالغات الوطنية، ووحدة الدعم التقين       )٩(

 . املناخ، وبرنامج األمم املتحدة للبيئةالتابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري
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، استكملت اهليئة الفرعية نظرها يف فتـرة        ١٨-م أ /١٨ من املقرر    ٥وعمالً بالفقرة     -٦
الستشاري وواليته، ومدى احلاجة إىل استمرار عمله، وأوصت مـؤمتر          تكليف فريق اخلرباء ا   

األطراف مبشروع مقرر بشأن هذه املسألة لكي ينظر فيه ويعتمده يف دورته التاسعة عـشرة               
  ).FCCC/SBI/2013/L.24/Add.1لالطالع على نص املقرر، انظر الوثيقة (
ستنتاج بشأن هذه املسألة لكي     وأوصت اهليئة الفرعية مؤمتر األطراف أيضاً مبشروع ا         -٧

لالطالع على نص االسـتنتاج، انظـر الوثيقـة    (ينظر فيه ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة       
FCCC/SBI/2013/L.24/Add.2.(  

        


