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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦ ،بون
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٤البند 

ملرفق البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف ا        
  األول لالتفاقية

  عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغـات الوطنيـة         
  املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

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

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  إضافة    

وأفـضل  /التحديات املشتركة واخليارات ودراسات احلاالت اإلفرادية         
املمارسات املتاحة للبلدان والسبل املمكنة لتيسري تطـوير عمليـات          

  إعداد البالغات الوطنية واستمرارها على املدى الطويل
  

__________ 

 موعدها حىت يتسىن تضمينها حمصلة مناقشات حلقة العمل املعقـودة          قُدمت هذه الوثيقة متأخرة عن      *  
، وحمصلة مناقشات االجتماع الرابع لفريق اخلرباء االستشاري        ٢٠١١مارس  / آذار ٢٣-٢١يف الفترة   

املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة املعقـود يف                 
  .٢٠١١مارس /ر آذا٢٦-٢٤ الفترة
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  موجز    
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ـ    املشتركة وتقدمي   التحديات  حتديد   وأفـضل  /االت اإلفراديـة  اخليارات ودراسـات احل
املمارسات املتاحة للبلدان والسبل املمكنة لتيسري تطوير عمليات إعداد البالغات الوطنيـة            

  .واستدامتها على املدى الطويل
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  مقدمة  -أوالً   

  الوالية  - ألف  
تنص اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة مـن              -١

، يقـدم على أن   ) فريق اخلرباء االستشاري  (األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        
تطوير ن أجل تيسري    غري املدرجة يف املرفق األول م     املشورة التقنية إىل األطراف     تنفيذاً لواليته،   

عداد البالغات الوطنية،   إل الطويل، وإنشاء أفرقة تقنية وطنية       على املدى العمليات واستدامتها   
  .)١(على استمراريتهاواحلفاظ ، قوائم جرد غازات الدفيئةمبا فيها 

 )٢(٢٠١٢-٢٠١٠برنامج عمله للفترة    واستجابة لذلك، وضع فريق اخلرباء االستشاري         -٢
وأحاطت . ٢٠١٠مارس  / آذار ٣١ إىل   ٢٩األول املعقود يف بون بأملانيا يف الفترة من         يف اجتماعه   

اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والثالثني، علماً بربنامج عمل فريق اخلـرباء االستـشاري               
 . )٣(ورحبت به

 : وأدرج فريق اخلرباء االستشاري املهام التالية يف برنامج عمله  -٣

اء دراسة استقصائية جلمع املعلومات من البلدان والوكـاالت الثنائيـة          إجر  )أ(  
واملتعددة األطراف بشأن املشاكل ذات الصلة باستدامة عملية إعـداد البالغـات الوطنيـة              

قـوائم جـرد    مبا فيها   عداد البالغات الوطنية،    إل أفرقة تقنية وطنية   يةاستمرارعلى  احلفاظ  و
  ؛غازات الدفيئة

اجملمعة عن طريق الدراسة االستقصائية، وكذا املعلومات       علومات  املوليف  ت  )ب(  
اخليارات ودراسات  املشتركة وتقدمي   التحديات  الواردة يف البالغات الوطنية، من أجل حتديد        

وأفضل املمارسات املتاحة للبلدان والسبل املمكنة لتيسري تطوير عمليـات          /احلاالت اإلفرادية 
عـداد  إلالطويل، وإنشاء أفرقة تقنية وطنيـة       على املدى   امتها  إعداد البالغات الوطنية واستد   

  .على استمراريتهاواحلفاظ ، قوائم جرد غازات الدفيئةمبا فيها البالغات الوطنية، 

   املذكرةنطاق  -باء   
للمساعدة يف إعداد وإجناز املهام املشار إليها أعاله، أجرى فريق اخلرباء االستـشاري               -٤

 االتـصال   وجهـات عدته يف استخالص التعليقات من اخلرباء الوطنيني        دراسة استقصائية ملسا  

__________ 

 ).ج(٢، املرفق، الفقرة ١٥-م أ/٥املقرر  )١(
 .FCCC/SBI/2010/INF.2ورد يف املرفق األول للوثيقة  )٢(
 .٢١، الفقرة FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )٣(
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الوطنية ومنسقي مشاريع البالغات الوطنية بشأن احتياجاهتم التقنية ومن القـدرات وبـشأن             
  .مشاكل وحتديات إبقاء األفرقة التقنية الوطنية واحلفاظ عليها من أجل إعداد البالغات الوطنية

ات عن املشاكل ذات الصلة باستدامة عمليات البالغـات         ويقدم هذا التقرير معلوم     -٥
األفرقة التقنية الوطنية   استمرارية  الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول واحلفاظ على          

قوائم جرد غازات الدفيئة، على النحو احملدد يف الدراسـة          مبا فيها   عداد البالغات الوطنية،    إل
  . أعاله٤فقرة االستقصائية املشار إليها يف ال

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم   
قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد أن نظرت يف هذا التقرير، يف تقدمي املزيد مـن                  -٦

مـن  ) ج(٢اإلرشادات إىل فريق اخلرباء االستشاري بشأن تنفيذ واليته املتـصلة بـالفقرة             
  .قدمي املشورة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األولاختصاصاته املتعلقة بت

  عملية استخالص املعلومات  -ثانياً   

  الدراسة االستقصائية  - ألف  
أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علماً، يف دورهتـا الثانيـة والـثالثني، بالدراسـتني                -٧

يف سياق تنفيذ برنامج عمله     جراءمها   يعتزم فريق اخلرباء االستشاري إ     اللتني )٤(االستقصائيتني
ودعت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل أن تقـدم لفريـق اخلـرباء االستـشاري        

  .)٥(املعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب
 أعاله إىل مجيع األطراف     ٤رسلت الدراسة االستقصائية املشار إليها يف الفقرة        وقد أُ   -٨

ف اليت تـدعم    األول، وكذلك إىل الوكاالت املتعددة والثنائية األطر      غري املدرجة يف املرفق ا    
 ٣٩من خرباء ميثلـون  اً وتلقى فريق اخلرباء االستشاري ردود. عملية إعداد البالغات الوطنية   

. من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول وثالث وكاالت متعددة وثنائية األطـراف            اً  طرف
  .صائية يف مرفق هذه الوثيقةويرد استبيان الدراسة االستق

__________ 

من اختصاصات فريق اخلرباء االستـشاري بينمـا        ) ب(و) أ(٢املهام املشار إليها يف الفقرة      تتناول إحدامها    )٤(
 ).ج(٢شار إليها يف الفقرة تشمل الثانية املهمة امل

  .  ٢٤         ، الفقرة FCCC/SBI/2010/10        الوثيقة  )٥(
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  النتائج  - باء  
 يف املائة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول هي فقط اليت قـدمت               ٢٦مبا أن     -٩

 فإن فريق اخلرباء االستشاري يقر حبدود نتائج الدراسة االستقـصائية عنـد إجـراء               اً،ردود
نترنت، وهو ما قد يكون تسبب       الدراسة االستقصائية على اإل    وأتيحت املشاركة يف  . حتليلها

 عن طريق ربـط  ط فيما يتعلق بإمكانية الوصول إليهايف بعض الصعوبات لألطراف، ليس فق    
لكن نتائج الدراسة   . على اإلنترنت   فيما يتعلق بتعبئة الرد كامالً    اً  موثوق باإلنترنت، وإمنا أيض   

 .التقريرهذا تجميع ل  هاماًُمدخالًأتاحت االستقصائية 

باملـشاكل ذات الـصلة     جتميع نتائج الدراسة االستقصائية املتعلقـة         - ثالثاً  
اسـتمرارية  البالغات الوطنية واحلفاظ علـى      إعداد  عملية  دامة  باست
عداد البالغات الوطنية، مبا فيها قوائم جـرد        إلوطنية  التقنية  الفرقة  األ

  غازات الدفيئة

   املؤسسيةدواعي القلق  - ألف  
 االستقصائية أن معظم اجمليبني تراوحـت اختيـاراهتم بـني           أظهرت نتائج الدراسة    -١٠

على أسئلة متعلقة باالستفادة من اإلجـراءات       اً  جواب" متوسط الصعوبة " و "اًبتاتاً  صعب ليس"
  . واخلربة التنظيمية املوجودة

، يف سياق إعدادهم بالغاهتم      كل قسم  يفوذكر اجمليبون أن حتديث البيانات الواردة         -١١
لـسابقة  املهام املتصلة بالبالغات الوطنيـة ا أدوا الوصول إىل اخلرباء الذين   وديدة،  الوطنية اجل 
  ".متوسط الصعوبة"إىل " بعض الشيءاً صعب"كان أمراً 

واعترب معظم اجمليبني االستفادة من اإلجراءات القائمة واخلربة التنظيميـة يف إعـداد               -١٢
  ."اًجداً صعب"مقترحات مشاريع التخفيف والتكّيف 

قوائم اجلـرد الوطنيـة     وجتدر اإلشارة إىل أن اجمليبني اعتربوا حتديث القسم املتعلق ب           -١٣
واعُترب هذا القسم أحد أصعب اجملاالت اليت ينبغي االسـتفادة          . "اًجداً  صعب "لغازات الدفيئة 

  :من اإلجراءات واخلربات التنظيمية السابقة فيما يليفيها 
  دعم داخل البلد؛احلصول على مستوى رفيع من ال  )أ(  
  حتقيق التنسيق بني خمتلف الوزارات داخل البلد؛  )ب(  
  .التوصل إىل اتفاق يتيح التفاعل مع السلطات الوطنية املعنية  )ج(  
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، اعتـرب   قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة     بوفيما يتعلق بإمتام تعبئة القسم املتعلق         -١٤
احلصول على اخلربة يف نظـم إدارة غـازات    مثالً(اجمليبون القيام جبميع األنشطة ذات الصلة     

الدفيئة، وتطوير العالقات مع املنظمات اخلارجية، وضمان التوافر املستمر للموظفني وإمكانية           
وبدا الوصول إىل املنظمـات اخلارجيـة   ". متوسط الصعوبة) "الوصول إىل املنظمات املناسبة   

  .نشطة من بني هذه األصعوبةاملالئمة أحد أكثر املهام 
إنشاء أفرقة إلعداد البالغات الوطنية واحلفاظ عليها، وعند النظر على وجه التحديد يف       -١٥

صـعب  "إىل  " متوسط الصعوبة "اعترب اجمليبون احلفاظ على املوظفني التقنيني واإلداريني كليهما         
خربة يف قوائم وتشري نتائج الدراسة االستقصائية إىل أن العثور على املوظفني الذين لديهم . "اًجد

صعب "إىل " متوسط الصعوبة"جرد غازات الدفيئة، وبرامج التخفيف والتكيف، واحلفاظ عليهم 
الفجوة بني تقدمي الـبالغ   مثالً(إىل حمدودية التمويل، وتأخر املشاريع اً  ويعود هذا أساس  . "اًجد

اجتذاب  ة، وصعوب ، وارتفاع الطلب على اخلرباء داخل البلد      )الوطين األول والشروع يف الثاين    
اجلوانب األخرى املتصلة بإنشاء األفرقة     وصف  وتراوحت  . عقود قصرية األجل  بواسطة  خرباء  

واحلفاظ عليها، من مثل العثور على املوظفني الداخليني املؤهلني واملنظمات الوطنية والدوليـة             
 .طرف، حسب ال"اً جدصعباً" و"اًليس صعباً بتات"اعتبار أنه بني اً املؤهلة، عموم

القضايا املؤسسية األساسـية    عّد مسألة تعيني املوظفني وتأخر عملية التوظيف يف         وُت  -١٦
إنشاء أفرقة إلعداد البالغات الوطنية واحلفاظ عليهـا الـيت أظهـرت            املتصلة بالقدرة على    
ـ  "وأبدى اجمليبون   . بشأهنا" قلق متوسط "وجود  الدراسة االستقصائية    قلـق  " إىل   "اًقلقاً هين

وتـوافر الوقـت،    قضايا أخرى، مثل جداول مواعيد أعضاء الفريـق          فيما يتعلق ب   "متوسط
  .وحاالت التأخري يف شراء املعدات الالزمة والقيود على اإلنفاق

على أسئلة بشأن احلفاظ على استدامة      اً  وسلط اجمليبون الضوء، يف تعليقاهتم العامة رد        -١٧
ياكل اإلدارية الوطنية ونقص اخلـربة والقـدرات        األفرقة التقنية الوطنية، على التغريات يف اهل      

ونقص املوظفني املالئمني للقيام بالعمل، وغري ذلك من األولويات املتضاربة، بوصفها قضايا            
  .تؤثر على عملية إعداد البالغات الوطنية

  يةدواعي القلق املال  - باء  
م القلق بشأن عدد من     أشار معظم اجمليبني على الدراسة االستقصائية إىل أنه يساوره          -١٨

أو إنشاء  /الصعوبات املالية اليت حتد من قدرهتم على استدامة عملية إعداد البالغات الوطنية و            
فعلى سبيل املثال، يساور اجمليبني القلق بشأن       . أفرقة إلعداد البالغات الوطنية واحلفاظ عليها     

وإضافة إىل ذلك،   . اخلينياحلصول على متويل كاف وثابت للموظفني التقنيني واإلداريني الد        
يساورهم القلق بشأن توظيف املستشارين التقنيني وشراء املعدات الالزمة وغري ذلـك مـن              

ر يف صرف األموال واخنفـاض      وأثريت أيضاً حاالت تأخ   . املوارد إلعداد البالغات الوطنية   
  .قيمة العملة وصعوبات العثور على مصادر التمويل والتمويل املشترك وتعبئتها
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وأشار بعضهم إىل   . هناالصعوبات املالية اليت يواجهو   سرد  وتوسع عدد من اجمليبني يف        -١٩
ر يف صرف األموال من الوكاالت املنفذة مل تؤد فقط إىل تأخري إمتام املشاريع              أن حاالت تأخ  

وعالوة على ذلك،   . إىل فجوات يف أفرقتها الوطنية    اً  ذات الصلة بالبالغات الوطنية، وإمنا أيض     
لدفع مستحقات املنـسق واملستـشارين التقنـيني،          مثالً( عدم كفاية مستويات التمويل      أثّر

أو االستفادة من   /واستخالص البيانات، وتغطية جمال العمل الرامي إىل وضع سيناريوهات و         
  .على قدرة بعض البلدان على إمتام بالغاهتا الوطنية بطريقة شاملة) تقنيات النمذجة

على أن من دواعي قلقهم الرئيسية الطريقة اليت خيصص هبا مرفـق          اً  ضوأكد اجمليبون أي    -٢٠
يتناول  هنج نازل من أعلى إىل أسفل ال      اتباع  أي  (البيئة العاملية التمويل إلعداد البالغات الوطنية       

، مما يؤدي إىل وجود العديد مـن البلـدان املفتقـرة            )للبلدان االحتياجات والظروف اخلاصة  
ضافة إىل ذلك، أشار بعض اجمليبني إىل ارتفاع تكاليف املستشارين الدوليني           وإ. موارد كافية  إىل

 كان أحد دواعي القلـق الرئيـسية        اً،وأخري. لعدم كفاية مستوى التمويل احلايل    اً  بوصفه سبب 
أشار إليها اجمليبون هو تقلبات سعر الصرف اليت أدت إىل تقلـص ميزانيـات املـشاريع                 اليت

  . يف املائة يف إحدى احلاالت٥٠يف بعض احلاالت ومبا يقارب إىل  يف املائة ١٥-١٠ بنسبة
وإضافة إىل دواعي القلق املتعلقة بالصعوبات املالية، أشار اجمليبون إىل أن من شـأن                -٢١

يف تبديد بعض دواعي القلق التمويلية واملالية       اً  املساعدة والدعم التقنيني أن يكون مفيد     تنوع  
فعلى سبيل املثال، يرى كل     .  إعداد البالغات الوطنية يف بلداهنم     ذات الصلة باستمرار عملية   

أن من شأن تدريب منسق وموظفي مشاريع إعداد البالغات الوطنيـة علـى             اً  اجمليبني تقريب 
وعالوة على ذلك، ذكر معظم     . "اًمفيد جد "إىل  " بعض الشيء اً  مفيد"التسيري املايل أن يكون     

  : االستفادة مما يلي"اًمفيد جد"إىل " لشيءبعض ااً مفيد"اجمليبني أنه سيكون 
  احة وعلى قضايا التمويل املشترك؛التدريب على اآلليات املالية واملصادر املالية املت  )أ(  
أو مـصادر   /زيادة فرص تبادل املعلومات والتعاون بشأن التسيري املـايل و           )ب(  

  التمويل فيما بني البلدان غري األطراف يف املرفق األول؛
  .مساعدات أخرى، من مثل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي  )ج(  

  قوائم جرد غازات الدفيئةبرجمية   - جيم  
 قوائم جرد غازات الدفيئةلربجمية ُحدد نوعان من القضايا يف استخدام النسخة احلالية   -٢٢

  :، ومها)٢-٣-١النسخة (لالتفاقية اإلطارية 
  :، من مثل ما يليالربجميةرد يواجه مشاكل تقنية يف استخدام أن جممِّع قوائم اجل  )أ(  
  ؛)يف بعض احلاالتاً عمل جيدال ت(اكرو تطبيقات املمشاكل مع   ‘١‘  
  مشاكل مع نسخ خمتلف اللغات؛  ‘٢‘  



FCCC/SBI/2011/5/Add.2 

9 GE.11-61457 

  ؛الربجميةمعارف تكنولوجيا املعلومات الستخدام /نقص مهارات  ‘٣‘  
 الـيت  ١٩٩٦لعـام   ة املنقحـة    لمبادئ التوجيهي عدم وجود الفهم الالزم ل      ‘٤‘  
 غازات الدفيئـة  ل الوطنية جلردابشأن قوائم   املعنية بتغري املناخ    هليئة احلكومية الدولية    وضعتها ا 

  بكفاءة؛الربجمية  الستخدام ٨-م أ/١٧املشار إليها يف مرفق املقرر 
أو /يود جممِّع قوائم اجلرد استخدام أو تنفيذ أحدث املبـادئ التوجيهيـة و             )ب(  

للهيئة احلكومية الدولية، وهي أمور ال تدعمها النـسخة احلاليـة           األعلى   ستوىاملليب  أسا
  .للربنامج احلاسويب

مقارنة  على عدد أكرب من األسئلة يف هذا اجلزء من الدراسة االستقصائية             ومل ُيجب   -٢٣
وقد يكون السبب يف هذا عدم وجود ترتيبات مؤسسية جيدة تعكس إعداد            . أجزاء أخرى ب

  . على الصعيد الوطينغازات الدفيئة م جردقوائ
وذكر حوايل نصف اجمليبني على الدراسة االستقصائية الذين يستخدمون النـسخة             -٢٤

  .مشاكل تذكرال يواجهون يف ذلك التفاقية اإلطارية أهنم ربجمية ااحلالية ل
تفاقيـة  البرجميـة ا   إىل أن أكثر من ثلث اجمليبني ال يستخدمون          وجتدر اإلشارة أيضاً    -٢٥

 بـسبب املـشاكل     ستقصائية، فإن بعضهم ال يستخدمها    لنتائج الدراسة اال  اً  ووفق. اإلطارية
وإضافة إىل ذلك، أشار بعض اجمليبني إىل أن املستـشارين          .  أعاله ٢٢املشار إليها يف الفقرة     

يقـدمون   والالربجمية   اجلرد اخلاصة هبم ال يستخدمون هذه     اخلارجيني الذين جيمعون قوائم     
ـ  /يف التواصل الداخلي و   اً  نقصاً  وهذا يعين ضمن  . افسريات لعدم استخدامهم هل   ت يف اً  أو إفراط

  .االعتماد على اخلربة اخلارجية
التفاقية اإلطارية، برجمية اوأعرب معظم اجمليبني عن اهتمامهم باختبار النسخة املقبلة من   -٢٦

  .اد قوائم جرد غازات الدفيئةوهو ما يدل على أن العديدين يتطلعون إىل أداة أفضل إلعد
ومن حيث عدد اخلرباء املشاركني يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغـازات الدفيئـة،          -٢٧

استخدام األراضي وتغـيري اسـتخدام      خيصص عادة عدد أكرب من اخلرباء لقطاعي الطاقة، و        
قطاعني مما خيصص لغريها من القطاعات، وهو ما يدل على أن هذين ال            ،األراضي واحلراجة 

مـن اخلـرباء   اً حمدوداً لكن يبدو أن هناك، يف املتوسط، عدد    . أكرب من غريمها    يتطلبان عمالً 
املشاركني يف عمل قوائم جرد غازات الدفيئة يف العديد من األطراف غري املدرجة يف املرفـق       

سري وجيعل نقص اخلرباء من الع    . األول، وإن كانت هناك استثناءات فيما يتعلق ببعض البلدان        
اً ضمان استدامة إعداد قوائم اجلرد، وخباصة يف احلاالت اليت يلعب فيهـا املستـشارون دور              

  .يف عملية إعدادهااً أساسي
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  بناء القدرات والتدريب: شاملة لعدة قطاعاتالسائل امل  - دال  
ذين من شأهنما أن يساعدا     لعلى سؤال متصل بنوع املساعدة والدعم التقنيني ال       اً  رد  -٢٨

دامة عملية إعداد البالغات الوطنية واحلفاظ على أفرقة إعدادها، اعترب اجمليبون ما يلي             يف است 
  ":مفيد للغاية" إىل "اًجداً مفيد"

  زيادة فرص تبادل املعلومات والتعاون فيما بني األطراف؛  )أ(  
  تدريب املدربني؛لتوفري تدريب عملي وأثناء العمل، وبرامج   )ب(  
  دوات التعلم عن بعد اليت تستخدم اإلنترنت؛تقدمي املساعدة بأ  )ج(  
التوأمة مـع   مبادرات  التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، والتعاون الثالثي، و         )د(  

  .املعاهد املكلفة باإلبالغ يف األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
 وتوفري على حنو خاص على التدريب العملي على املنهجيات،      اً  وقد كان الطلب عالي     -٢٩

مواد تعطي نظرة عامة عن األدوات املتاحة، وتبادل املعلومات بـشأن أفـضل املمارسـات       
ز جـودة   وميكن ملثل تبادل املعلومات والتدريب هذا أن يعـزّ        . والتطورات يف بلدان أخرى   

  .املعلومات املقدمة يف البالغات الوطنية
 مثة شعور بأمهيته البالغة يف       رصد مستمرة نقل املعارف الذي     وينبغي أن تدعم عمليةُ     -٣٠

  .التصدي لفقدان املهارات الناتج عن فقدان األفراد املكلفني بإعداد البالغات الوطنية

  التوصيات  - رابعاً  

  دواعي القلق املؤسسية  - لفأ  
 إىل املعلومات املقدمة من األطراف يف الدراسة االستقصائية، يوصي فريـق            استناداً  -٣١

أن تقدم املساعدات إىل األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول يف              اخلرباء االستشاري ب  
  : اجملاالت التالية

  تبادل املعلومات وزيادة التعاون مع مجيع األطراف؛  )أ(  
  حتديد أنسب الترتيبات واهلياكل املؤسسية على الصعيد الوطين؛  )ب(  
فـاظ علـى    حتديد احلوافز وفرص التطور الوظيفي والوسائل املالئمة للح         )ج(  

  املوظفني املشاركني يف إعداد البالغات الوطنية؛
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حتسني مهارات التسيري، مبا فيها املالية واإلدارية، للموظفني املـشاركني يف             )د(  
  إعداد البالغات الوطنية؛

  توفري التدريب العملي وأثناء العمل؛   )ه(  
  .توفري أحدث املعلومات واألدوات  )و(  

  ليةاملادواعي القلق   - باء  
 إىل املعلومات املقدمة من األطراف يف الدراسة االستقصائية، يوصي فريـق            استناداً  -٣٢

ـ اخلرباء االستشاري بأن تقدم املساعدات إىل األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول               اً وفق
تقوم البلدان املتقدمة النمو األطـراف      " من االتفاقية اليت تنص على أن        ٤ من املادة    ٣للفقرة  

ألطراف املتقدمة النمو األخرى املدرجة يف املرفق الثاين، بتوفري موارد مالية جديدة وإضافية             وا
لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها اليت تتكبدها البلدان الناميـة األطـراف يف االمتثـال               

  ."١٢ من املادة ١اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 
ألطراف غري املدرجة يف املرفق األول      حددهتا ا وتتصل معظم دواعي القلق املالية اليت         -٣٣

بالتمويل املقدم من مرفق البيئة العاملية، بصفته هيئة تشغيلية آللية متويل االتفاقية، من خـالل               
  .هيئاته املنفذة

 إىل املعلومات املقدمة من األطراف يف الدراسة االستقصائية، يوصي فريـق            استناداًو  -٣٤
م املساعدات إىل األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول يف             اخلرباء االستشاري بأن تقد   

  :)٦(اجملاالت التالية
تقاسم أفضل املمارسات يف التصدي لدواعي القلق املالية والتمويلية املرتبطة            )أ(  
 البالغات الوطنية واحلفاظ     إعداد إنشاء أفرقة أو  /وعمليات إعداد البالغات الوطنية     ة  باستدام
  ؛عليها

على مراقبة تكـاليف املـشاريع      مثالً(ريب على مهارات التسيري املايل      التد  )ب(  
  ، مبا يف ذلك بشأن إجراءات اإلبالغ؛)ورصد امليزانيات

  التدريب على وضع مقترحات املشاريع بشكل مستمر؛  )ج(  
حتديد مؤسسات البحوث وغريها من املؤسسات اليت ميكن التعاون معهـا             )د(  

   معها؛كة عالقاتوإقامة شببشكل غري جتاري 

__________ 

 مبـستويات لتوصيات  صلة ل بالنظر إىل أن والية فريق اخلرباء االستشاري مقصورة على املشورة التقنية، ال              )٦(
 .املساعدة املالية
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حتديد أوجه التآزر مع مشاريع جارية أخرى من أجل زيادة الفعالية مـن               )ه(  
  .حيث الكلفة

ويعترب فريق اخلرباء االستشاري النقاط التالية هامة يف تيسري حتسني إعداد البالغات              -٣٥
  :الوطنية

حـاالت  ينبغي تشجيع الوكاالت املنفذة ملرفق البيئة العاملية على تقلـيص             )أ(  
  التأخر يف صرف املوارد املالية؛

والوكـاالت املنفـذة علـى مراعـاة         ينبغي تشجيع مرفق البيئة العامليـة       )ب(  
  .االحتياجات والظروف اخلاصة للبلدان مراعاة تامة وتلبيتها

  قوائم جرد غازات الدفيئةبرجمية   - جيم  
الستقصائية، يوصي فريـق     إىل املعلومات املقدمة من األطراف يف الدراسة ا        استناداً  -٣٦

اخلرباء االستشاري بأن تقدم املساعدات إىل األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول يف                
  :اجملاالت التالية

 قوائم جرد غـازات الدفيئـة     برجمية  تعزيز أنشطة التدريب على استخدام        )أ(  
سسات املسؤولة عن   لالتفاقية اإلطارية، من أجل زيادة عدد اخلرباء القطاعيني من خمتلف املؤ          

   يف بلد من البلدان؛غازات الدفيئةل  الوطنيةرداجلقوائم خمتلف القطاعات املشمولة ب
التفاقيـة  برجميـة ا  إعطاء األولوية لتدريب املوظفني احملليني على استخدام          )ب(  

  اإلطارية، لكي يتسىن هلم أن حيلوا حمل املستشارين الدوليني؛
عات األكثر أمهية لألطراف، ومنها على سـبيل        تركيز التدريب على القطا     )ج(  

  ؛استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجةاملثال الطاقة و
التفاقيـة  ا برجميـة تشجيع أفرقة إعداد قوائم اجلرد الوطنية على استخدام           )د(  

  إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة؛برجمية أخرى متخصصة اإلطارية أو 
اءات واملمارسات ذات الصلة، مبا يشمل ترتيبات مؤسـسية         ترسيخ اإلجر   )ه(  

إلعداد قوائم اجلرد، من أجل متكني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االستفادة من               
  .التجارب املاضية ومواصلة حتسني بالغاهتا الوطنية، وخباصة قوائم جرد غازات الدفيئة

 التالية هامة يف تيسري حتسني إعداد البالغات        ويعترب فريق اخلرباء االستشاري النقاط      -٣٧
  :الوطنية

ينبغي لألمانة تسريع وضع اللمسات األخرية على النسخة اجلديـدة مـن              )أ(  
  التفاقية اإلطارية، مع مراعاة املشاكل التقنية اليت ظهرت حىت اآلن؛برجمية ا
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 موقـع   يفاً  ينبغي إنشاء منتدى للمستخدمني وقسم لألسئلة األكثر تـواتر          )ب(  
وينبغي تقدمي الدعم لتيسري تبادل التجـارب فيمـا بـني           . االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت   

اقية اإلطارية لكي يتـسىن     التفبرجمية ا غري  برجمية أخرى   /استخدام أدوات سياق  األطراف يف   
  ؛ األعلىستوىاملأساليب تطبيق 

ل تعـيني قائـد     ينبغي لكل طرف من األطراف غري املدرجة يف املرفق األو           )ج(  
للفريق الوطين إلعداد قائمة اجلرد الوطنية ليقوم بتنسيق عملية إعداد قوائم جـرد غـازات               

يف التواصل مع الوزارات والوكاالت واملنظمات الدوليـة  اً مركزياً الدفيئة برمتها ويلعب دور 
  .املعنية، وذلك من أجل تعزيز استدامة عملية إعداد قوائم اجلرد

  بناء القدرات والتدريب: شاملة لعدة قطاعاتالسائل امل  - دال  
 إىل املعلومات املقدمة من األطراف يف الدراسة االستقصائية، يوصي فريـق            استناداً  -٣٨

اخلرباء االستشاري بأن تقدم املساعدات إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من أجـل   
ومثة حاجة إىل التركيـز علـى   . زيزهااحلفاظ على قدرات أفرقة إعداد البالغات الوطنية وتع  

زيادة القدرات التقنية للخرباء داخل القطاع العام، وكذا إىل العمل باستمرار مـع هـؤالء               
  .اخلرباء باستخدام أنواع شىت من طرائق تنمية القدرات وتعزيزها

ويعترب فريق اخلرباء االستشاري النقاط التالية هامـة يف تيـسري حتـسني إعـداد                 -٣٩
  :الوطنية اتالبالغ

مستمر ومستدام للقدرات يف السنوات املقبلة ألن مثة        هناك حاجة إىل بناء       )أ(  
حنو التحليل ستصبح متاحة عند شـروع العديـد مـن    اً ونزوعاً  مناهج وأدوات أكثر تعقيد   

وسيساعد بناء القدرات األطراف علـى ضـمان        . األطراف يف إعداد بالغاهتا الوطنية الثالثة     
  .فرقة التقنية واحلفاظ على املعارف املكتسبة من أجل إعداد البالغات الوطنيةاستمرارية األ

أثبتت آليات عاملية وإقليمية، من مثل برنامج دعم البالغات الوطنية، فائدهتا             )ب(  
استدامة قدرات األطراف؛ ومثة حاجة ملحة إىل اختاذ إجراءات السـتمرار           مسألة  يف معاجلة   

  .ة ثغرة يف الترتيبات املؤسسية القائمة اليت تقدم الدعمهذا الدعم لكي ال حتدث أي
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Annex 
[English only] 

Survey on identification of technical problems and constraints 
affecting non-Annex I Parties in the process of preparation of 
their national communications and assessment of capacity-
building needs 

1. The survey entitled “Collection of information on problems related to the 
sustainability of the national communication process and the maintenance of national 
technical teams for the preparation of national communications, including greenhouse gas 
inventories, on a continuous basis” was sent to UNFCCC national focal points and/or 
coordinators of national communications of Parties not included in Annex I to the 
Convention (non-Annex I Parties) and multilateral and bilateral agencies supporting the 
national communication process. In responding to the survey, Parties either coordinated the 
inputs of the different agencies or circulated the survey among the experts in their country 
for them to respond individually. The survey was conducted between July and December 
2010. A total of 39 non-Annex I Parties responded to the survey, representing 25.5 per cent 
of the total non-Annex I Parties. The following is the regional breakdown: 15 from Africa, 
11 from Asia, four from Eastern Europe and nine from Latin America and the Caribbean.  

2. The survey has four parts: 

 (a) Part 1: Background Information: asks about you and your role in preparing 
your country’s national communication or in helping non-Annex I Parties in the preparation 
of their national communications; 

 (b) Part 2: Institutional Concerns and Solutions: asks you to describe 
institutional constraints that you face in ensuring the sustainability of your national 
communication process over time and in maintaining a consistent national technical team to 
prepare your national communication; 

 (c) Part 3: Financial Concerns and Solutions: asks you to describe financial and 
funding constraints that you face in ensuring the sustainability of your national 
communication process over time and in maintaining a consistent national technical team to 
prepare your national communication; 

 (d) Part 4: Greenhouse Gas (GHG) Inventory Software: asks for information 
that will assist the UNFCCC in improving its existing GHG inventory software and to 
enable the UNFCCC to contact you for feedback about a prototype version of the software 
that it is currently developing. 

 I. Background information 

1. Please indicate the type of organization you represent: 

 (a) Non-Annex I Party country; 
 (b) Multilateral or bilateral organization that provides national communication 
support to non-Annex I Party(s) (Please skip to question number 7). 

2. Please provide the following information about yourself: 

 (a) Your country name;   
 (b) Your name;  
 (c) Your job title;  
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 (d) Your organization name;  
 (e) Your office name;  
 (f) Your phone number;  
 (g) Your email address. 
3. Is there a Project Coordinator for your country’s national communication?  

 (a) Yes, I am Project Coordinator 
 (b) Yes, someone else is Project Coordinator (Please provide name) 
 (c) No, we do not have a Project Coordinator 

4. What is your role in preparing the national communication? 

5. Please indicate which national communications your country has completed (Check 
all that apply)  

 (a) First national communication;  
 (b) Second national communication;  
 (c) Third national communication;  
 (d) Fourth national communication;  
 (e) Have not completed a national communication. 

6. Please indicate if your country is in the process of preparing a national communication
  

 (a) First national communication; 
 (b) Second national communication; 
 (c) Third national communication; 
 (d) Fourth national communication. 
 (e) We are not currently working on a national communication (Please skip to Part 
2). 

7. Please provide the following information about yourself: 

 (a) Your name;  
 (b) Your job title;  
 (c) Your organization name; 
 (d) Your office name;  
 (e) Your phone number;  
 (f) Your email address. 

8. What non-Annex I country(s) have you worked with to help prepare their national 
communications?  

9. What type of support do you provide to non-Annex I Parties relating to their national 
communications? (Check all that apply)  

 (a) Technical support;  
 (b) Administrative and/or institutional support;  
 (c) Financial advice;  
 (d) Other. 

10. Please use this box to provide more detail about the ways you support non-Annex I 
countries in preparing their national communications. 

11. Which sections and/or tasks related to the national communications do you provide 
assistance on? (Check all that apply) 

 (a) Preparation of the Executive Summary; 
 (b) Other information considered relevant to the achievement of the objective of the 
Convention;  
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 (c) National circumstances; 
 (d) Constraints and gaps, and related financial, technical, and capacity needs; 
 (e) National GHG inventory;  
 (f) National communication submission;  
 (g) Programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate 
change;  
 (h) Preparation of project proposal for funding;  
 (i) Programmes containing measures to mitigate climate change.  

12. When working with non-Annex I Parties on their national communications, with 
whom do you typically work? (Check all that apply) 

 (a) Project Coordinator for national communication;  
 (b) Project technical staff; 
 (c) Project administrative staff;  
 (d) Ministry officials;  
 (e) Other.  

 II. Institutional Concerns and Solutions 

 1. Sustainability of the National Communication Process 

1. Have you been involved in preparing or working with a non-Annex I Party to prepare 
more than one national communication? 

 (a) Yes;  
 (b) No (Please skip to question 7). 

2. Which of the following national communications have you participated in preparing? 
(Please check all that apply)  

 (a) First national communication;  
 (b) Second national communication;  
 (c) Third national communication;  
 (d) Fourth national communication. 

3. Based on your experience with non-Annex I Party national communications, have you 
built on your previous experience with national communications to help prepare your most 
recent national communications? For example, you might have built on previous experience 
by updating data and resources, using procedures developed for your first national 
communication, and/or learning from previous experiences. Have you been able to build on 
these past experiences not at all, some of the time, most of the time, or all of the time? 

4. Overall, how easy/difficult has it been to build on your previous experience with 
national communications? Has it been not at all difficult, slightly difficult, moderately 
difficult, very difficult, or extremely difficult?  

5. Please characterize the extent to which you have found that when preparing a new 
national communication you can update data and resources from each of the sections or 
tasks related to the previous national communication. Is it not at all difficult, slightly 
difficult, moderately difficult, very difficult, or extremely difficult to update data and 
resources?  

 (a) Executive summary;  
 (b) National circumstances;  
 (c) National GHG inventory;  
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 (d) Programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate 
change; 
 (e) Programmes containing measures to mitigate climate change;   
 (f) Other information considered relevant to the achievement of the objective of the 
Convention; 
 (g) Constraints and gaps, and related financial, technical, and capacity needs; 
 (h) Preparation of project proposal for funding.   

6. Please characterize the extent to which you have found that when preparing a new 
national communication you can build on existing procedures and organizational 
experience from the sections or tasks related to the previous national communications. Is it 
not at all difficult, slightly difficult, moderately difficult, very difficult, or extremely difficult 
to build on past procedures and organizational experience?  

 (a) Executive summary;  
 (b) National circumstances;  
 (c) National GHG inventory;  
 (d) Programmes containing measures to facilitate adequate adaptation to climate 
change;  
 (e) Programmes containing measures to mitigate climate change;  
 (f) Other information considered relevant to the achievement of the objective of the 
Convention;  
 (g) Constraints and gaps, and related financial, technical, and capacity needs; 
 (h) Preparation of project proposal for funding.  

7. One area of the national communication for which it is particularly important to 
update data and to build on past experiences is the National GHG Inventory section. Please 
characterize the level of ease/difficulty involved in conducting the following activities 
related to completing this section of your national communication. Are these activities not 
at all difficult, slightly difficult, moderately difficult, very difficult, or extremely difficult? 

 (a) Obtaining expertise in data management systems to prepare and update GHG 
inventories on a continuous basis;  
 (b) Developing relationships with outside organizations (e.g. universities, private 
industry, consultants, associations) to coordinate activity data collection and update and 
maintain the GHG inventory; 
 (c) Consistent availability of staff within your organization who have appropriate 
expertise on GHG inventory development; 
 (d) Consistent access to appropriate outside organizations (e.g. universities, private 
industry, consultants, associations) on GHG inventory development.  

 2. Institutional Concerns and Solutions Related to the Sustainability of the National 
Communication Process and the Maintenance of the National Communication Team 

8. Please characterize the level of ease/difficulty related to the following potential issues 
related to achieving a sustainable national communication process. Are these issues not at 
all difficult, slightly difficult, moderately difficult, very difficult, or extremely difficult? 

 (a) Obtaining high-level support within your country for preparing your national 
communication on a consistent basis;  
 (b) Obtaining ministry-level approval of the national communication;  
 (c) Achieving coordination among ministries in preparing the national 
communication; 
 (d) Attaining agreements that enable interaction between relevant authorities in 
preparing the national communication; 
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 (e) Preparing project proposals for funding subsequent national communications; 
 (f) Preparing project proposals for funding adaptation and mitigation projects 
recommended in your national communication;  
 (g) Submitting project proposals;   
 (h) Obtaining approval of project proposals;   
 (i) Engaging national stakeholders in the national communication process . 

9. Please use this box to expand on the types of institutional difficulties identified above, 
especially where your answer was A major concern, and to describe any other types of 
institutional concerns you have experienced related to achieving a sustainable national 
communication process. 

10. Please characterize the level of ease/difficulty involved in building and 
maintaining your national communication team. Is it not at all difficult, slightly difficult, 
moderately difficult, very difficult, or extremely difficult? 

 (a) Identifying qualified in-house staff to manage the national communication team; 
 (b) Identifying qualified in-house technical staff to help prepare the national 
communication;  
 (c) Identifying qualified in-house administrative staff to help prepare the national 
communication;  
 (d) Maintaining a consistent technical national communication team to work on two 
or more national communications;  
 (e) Maintaining a consistent administrative national communication team to work 
on two or more national communications;  
 (f) Identifying qualified national organizations (e.g. universities, private industry, 
consultants, associations) to assist with preparing the national communication; 
 (g) Identifying qualified international organizations (e.g. universities, private 
industry, consultants, associations) to assist with preparing the national communication; 
 (h) Identifying and maintaining consistent staff or outside consultants with specific 
expertise in preparing GHG inventories;  
 (i) Identifying and maintaining consistent staff or outside consultants with specific 
expertise in developing programmes containing measures to facilitate adequate adaptation 
to climate change;  
 (j) Identifying and maintaining consistent staff or outside consultants with specific 
expertise in developing programmes containing measures to mitigate climate change; 
 (k) Identifying and maintaining consistent staff or outside consultants with specific 
expertise in completing the national communication section on Other information 
considered relevant to the achievement of the objective of the Convention.  
 (l) Identifying and maintaining consistent staff or outside consultants with expertise 
in developing project proposals.  
11. Please use this box to expand on the types of difficulties you encounter when 
building and maintaining a national communication team, especially where you responded 
that it is Very difficult or Extremely difficult. Please also describe any other difficulties you 
have encountered in building and maintaining a national communication team. 

12. Following is a list of institutional concerns that could constrain your ability to 
build and maintain a national communication team. Please indicate whether each of these is 
not at all a concern, a slight concern, a moderate concern, or a major concern to you as 
you build and maintain your team. 

 (a) Accommodating team member schedules, issues, or other problems;  
 (b) Recruitment and hiring delays (e.g. for staff and consultants);  
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 (c) Delays due to Allowable Spending Limits;  
 (d) Delays due to purchasing equipment and other resources for the national 
communication;  
 (e) Availability of time to complete national communications; 
 (f) Translating national communications.  

13. Please use this box to expand on the types of institutional constraints identified 
above, especially where your answer was A major concern, and to describe any other types 
of institutional concerns that you have experienced. 

14. Please rate how useful the following types of technical assistance and support 
would be in helping you sustain the national communication process and/or build and 
maintain your national communication team. Would they be not at all useful, slightly 
useful, moderately useful, very useful, or extremely useful?  

 (a) On-the-job training for the national communication Project Coordinator and 
staff;  
 (b) Hands-on training;   
 (c) Web-based “e-learning” training tools and sessions;   
 (d) Development of a train-the-trainers programme that will increase the number of 
qualified trainers who can provide in-country support on national communications; 
 (e) Increased opportunities for information exchange and collaboration among non-
Annex I Parties;  
 (f) Other assistance (e.g. South-South cooperation, triangular cooperation, twinning 
with A1 reporting institutes). 

15. Please use this box to expand on types of technical assistance and support that 
would be helpful in sustaining your national communication process and/or building and 
maintaining your national communication team, especially where your response was Very 
useful or Extremely useful. Please also suggest other types of technical assistance that 
would help you sustain the national communication process and/or build and maintain your 
national communication team. 

16. Please provide any additional information you would like to share related to 
institutional concerns and solutions in sustaining your national communication process over 
time and/or maintaining a consistent national technical team to prepare your national 
communication. 

 III. Financial Concerns and Solutions  

1. Following is a list of potential financial difficulties that could constrain your ability 
to sustain your national communication process and/or build and maintain a national 
communication team. Please indicate whether each of these is not at all a concern, a slight 
concern, a moderate concern, or a major concern to you as you build and maintain your 
team. 

 (a) Obtaining sufficient and consistent funding for in-house technical staff; 
 (b) Obtaining sufficient and consistent funding for in-house administrative staff; 
 (c) Obtaining sufficient and consistent funding to hire external technical 
consultants;  
 (d) Obtaining sufficient and consistent funding for purchasing equipment and other 
resources required to prepare your national communications;  
 (e) Delays due to Allowable Spending Limits;  
 (f) Currency appreciation;  
 (g) Currency depreciation; 
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 (h) Identifying and mobilizing sources of funding and co-funding; 
 (i) Delays in disbursement of funds.  

2. Please use this box to expand on the types of financial constraints identified above, 
especially where your answer was A major concern, and to describe any other types of 
financial difficulties and concerns you have experienced related to achieving a sustainable 
national communication process and/or building and maintaining a national communication 
team. 

3. Please rate how useful the following types of technical assistance and support would 
be in helping to address financial and funding concerns related to sustaining your national 
communication process and/or building and maintaining a national communication team. 
Would they be not at all useful, slightly useful, moderately useful, very useful, or extremely 
useful? 

 (a) Training on financial management for the national communication Project 
Coordinator and staff;  
 (b) Training about available funding mechanisms and sources of funding and co-
funding; 
 (c) Increased opportunities for information exchange and collaboration on financial 
management and/or funding sources among non-Annex I Parties;  
 (d) Other assistance (e.g. triangular cooperation).  

4. Please use this box to expand on types of technical assistance and support that would 
be helpful in addressing financial and funding concerns related to sustaining your national 
communication process and/or building and maintaining a national communication team, 
especially where your response was Very useful or Extremely useful. Please also suggest 
other types of assistance that would be useful. 

5. Please provide any additional information you would like to share related to 
financial concerns and solutions in sustaining your national communication process over 
time and/or maintaining a consistent national technical team to prepare your national 
communication. 

 IV. Greenhouse Gas Inventory Software  

1. The UNFCCC is currently improving the existing GHG inventory software (version 
1.3.2) in order to facilitate the process for reporting GHG data for non-Annex I Parties’ 
national communications. The UNFCCC will seek feedback on this prototype from 
interested non-Annex I Parties and will incorporate this information into a new version that 
better supports your needs in reporting GHG data. 

2. Are you interested in testing the prototype and providing feedback to the UNFCCC? 

3. Are you currently using a data management/reporting software for GHG inventory 
related information?  

 (a) The UNFCCC GHG inventory software for non-Annex I Parties (version 1.3.2);  
 (b) An earlier version of the UNFCCC GHG inventory software;  
 (c) Another product (please provide name and detailed information);  
 (d) No, please indicate why. 

4. If you are using the current version of the UNFCCC GHG inventory software 
(1.3.2), have you encountered any problems that you would like to see resolved in the new 
version (2.0)? 
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 (a) Yes, please describe the problems you have encountered and ways they might 
be resolved; 
 (b) No. 

5. If you are not using the current version of the UNFCCC GHG inventory software 
(1.3.2), are you experiencing problems with the GHG Inventory software that your country 
is currently using? 

 (a) Yes, please describe the problems you are facing and any initiatives to address 
these problems; 
 (b) No.  

6. Do you plan to import/export GHG data between various systems? 

 (a) Yes, please indicate the systems, language and version used; 
 (b) No. 

7. Please indicate the number of experts, by sector, who are involved in preparing your 
GHG inventory. 

8. Please provide the following details about the computer system where your GHG 
inventory software is installed: 

 (a) Language of your computer system: 
(i) Arabic;  
(ii) Chinese; 
(iii) English; 
(iv) French;  
(v) Spanish;    
(vi) Russian;   
(vii) Other (please specify). 

 (b) Screen resolution    
 (c) Screen size    
 (d) Operating system and version:  

(i) MS Windows; 
(ii) MAC;  
(iii) Linux; 
(iv) Unix;  
(v) Other (please specify). 

 (e) Internet browser and version: 
 (f) FireFox version; 

(i) Explorer version; 
(ii) Safari version;  
(iii) Other (please specify).  

 (g) Speed of internet connection  
 (h) Do you have Java? 
9. Do you have sufficient technical resources to help you install and maintain GHG 
inventory software? 

10. Do you have sufficient technical resources to help you install and maintain your 
computer system?  

11. Please provide contact information for one or more people to whom we can send 
additional information about the UNFCCC GHG inventory software. 

        


