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  احملتويات
  املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف    
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    ١٩-م أ/١٦املقرر     
  أعمال جلنة التكيف

   ،إن مؤمتر األطراف  
  ،)١( بتقرير جلنة التكيفإذ يرحب  
   ،نف الذكرإىل نقص املوارد الذي أشار إليه التقرير اآلوإذ يشري بقلق   
ـ   التقدم الذي أحرزته جلنة التكيف يف تنفيذ        تقدير  بيالحظ    -١    هاخطـة عمل

  : فيما يتعلق مبا يلياً وخصوصالثالثية السنوات، 
  ؛تعزيز اتساق التكيف يف إطار االتفاقيةيف احملرز التقدم   )أ(  
  ؛ )٢(٢٠١٣ التقرير املوضوعي عن حالة التكيف لعام إعداد  )ب(  
  عقد أول منتدى سنوي للتكيف؛  )ج(  
  ؛طط التكيف الوطنيةخبإنشاء فرقة العمل املعنية   )د(  
اً بوضع ثالثة مسارات ألنشطة خطة العمل الثالثية تلـك تعزيـز          يرحب    -٢  

  لالتساق الشامل؛ 
 واملشورة  التقين تقدمي الدعم جلنة التكيف على مواصلة عملها بشأن       يشجع    -٣  

السعي، يف تنفيـذ خطـة      على   و ، ال سيما فيما يتعلق خبطط التكيف الوطنية       ،إىل األطراف 
 إطـار   اهليئات والربامج األخرى املعنيـة يف     التآزر مع   عملها، إىل حتقيق مزيد من االتساق و      

  ؛املنظمة
 ٢٠١٤لعـام   تنظر يف جعل تقريرها املوضوعي       إىل جلنة التكيف أن      يطلب  -٤  

  ؛ أكثر تركيزاً
الدورة خالل انعقاد   اً  خاصاً   أن تنظم اجتماع    إىل جلنة التكيف   اًأيض يطلب  -٥  

 لعرض أنشطتها وإجراء حوار مـع األطـراف وسـائر           األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني    
  أصحاب املصلحة املعنيني؛

نصيب رئيس ونائب    إبدال منصْيب الرئيسني املشاركْين للجنِة التكيف مب       يقرر  -٦  
  ؛ ٢٠١٤عام من االجتماع األول الذي ستعقده اللجنة يف اً رئيس جلنة التكيف، اعتبار

__________ 

)١( FCCC/SB/2013/2. 
 .<unfccc.int/6997.php#AC>: العنوان التايلميكن االطالع عليه يف  )٢(
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 إىل جلنة التكيف إدخال التغيريات الالزمة على نظامهـا الـداخلي            يطلب  -٧  
   أعاله؛ ٦يتعلق بالفقرة  فيما

ضـية  واليابان وكـذلك املفو   والنرويج   عن تقديره حلكومات أملانيا      يعرب  -٨  
كومة فيجي تقديره حللعمل جلنة التكيف، واً األوروبية على تقدمي مسامهات مالية وعينية دعم     

  على استضافة االجتماع الرابع للجنة التكيف وحلقة العمل املتعلقة برصد وتقييم التكيف؛ 
 جبهود جلنة التكيف يف سبيل زيادة الكفاءة يف اسـتخدام املـوارد             يرحب  -٩  

  ل تعزيز التعاون مع اهليئات األخرى املنشأة مبوجب االتفاقية؛املتاحة بطرق تشم
ة، حسب مقتضى   عان جلنة التكيف على دعم عملها من خالل االست        يشجع  -١٠  
وارد وقدرات وخربات املنظمات واملراكز وشبكات العمل املعنية خـارج إطـار            مباحلال،  

  االتفاقية؛ 
الكافية لتنفيذ خطة عمل جلنـة       تشجيعه لألطراف على توفري املوارد       يكرر  -١١  
  .)٣( بنجاح ويف الوقت املطلوبالثالثية السنواتالتكيف 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢

__________ 

  .١٨-م أ/١١ املقرر من ٦الفقرة  )٣(
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    ١٩-م أ/١٧املقرر     
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه            

   والتكيف معه
  ، مؤمتر األطراف إن   
  ،١٧-م أ/٦ و،١٦-م أ/١ و،١١-م أ/٢ إىل املقررات يشريإذ   
 ذات الـصلة     واالحتياجـات املعرفيـة    تطور املعلومات العلمية والتقنية    يدركوإذ    

  بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، 
 معارف وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسـات        أمهيةب يسلم أيضاً  وإذ  

  لتكيف مع تغري املناخ، ا  يفيدية والنُّهج واألدوات املراعية للمنظور اجلنساينالتقل
اليت أُنشئت  والشراكات  اليت اكُتِسَبت    احلاجة إىل االستناد إىل اخلربات       وإذ يالحظ   

أثناء تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املنـاخ والقابليـة            اليت أُتيحت   واملعارف  
   إىل حد اآلن، والتكيف معهللتأثر به 
  ، )١( بتقرير جلنة التكّيفوإذ يرحب  
 مواصلة برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر           يقرر  -١  

الناشئة  املعرفية حتياجاتال، الذي يتناول ا   ١١-م أ /٢ يف إطار أحكام املقرر       به والتكيف معه  
املنـشأة  املتعلق بالتكيف وغريه من مسارات العمل واهليئات   إطار كانكون   من  أمور  يف مجلة   

   اليت حددهتا األطراف؛ املعرفية حتياجاتاالمبوجب االتفاقية و
  :يلي مابوسائل تشمل برنامج عمل نريويب، أمهية تعزيز ضرورة  يقرر أيضاً  -٢  
وتقـوم   أنشطة تستند إىل بعضها البعض وترتبط مبسائل عملية       االستعانة ب   )أ(  

  التكيف؛العاملني يف جمال  على إشراك
 خطـط  يف ذلك عملية    مبا مع املسارات األخرى ذات الصلة،    إقامة روابط     )ب(  

يف ذلـك جلنـة       مبـا  وجب االتفاقية، مبالتكيف الوطنية، وهيئات البحوث واملراقبة املنهجية       
  وآلية التكنولوجيا؛اً التكيف، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو

هبدف حتسني فهم وتقييم تـأثريات تغـري املنـاخ          معرفية  منتجات  إعداد    )ج(  
  اف؛ استجابة لالحتياجات اليت حتددها األطر والقابلية للتأثر به والتكيف معه

__________ 

)١( FCCC/SB/2013/2. 
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بصورة فعالة على الصُّعد اإلقليمـي والـوطين        املعرفية  نتجات  املدعم نشر     )د(  
 الوطنية، وخباصة يف البلدان  تنسيقال شبكات املعارف وجهات  بوسائط تشمل   ودون اإلقليمي   

  النامية؛ 
بوسـائل  فعالية أساليب برنـامج عمـل نـريويب،         تعزيز   بضرورة   يسلّم  -٣  
  :يلي ما تشمل

 كـي  ونشرها مبوجب برنامج عمل نـريويب        املعرفية نتجاتتعزيز أمهية امل    )أ(  
ي والوطين ودون   على الصعد اإلقليم  املتعلقة به    ويف اإلجراءات التكيف  يسترشد هبا يف خطط     

  الوطين؛
والعاملني يف  والتعاون مع املنظمات الشريكة     العمل   املتبعة يف حتسني النُّهج     )ب(  

 ،يف ذلك املراكز والـشبكات اإلقليميـة        مبا التكيف وخربائه يف برنامج عمل نريويب،     جمال  
  ؛ التكيف على الصعد اإلقليمي والوطين ودون الوطينتوجيه خطط وإجراءات حيّسن  مبا

  ربنامج عمل نريويب؛ب املعين التنسيق  جهاتمنتدى تعزيز تطوير  )ج(  
  أن تنظر، يف دورهتا     اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      إىل   يطلب  -٤  
 ٣تعزيز فعالية األساليب الوارد وصفها يف الفقرة        ُسبل   يف   ،)٢٠١٤يونيه  /حزيران(األربعني  
  أعاله؛

 يف  أن تنظـر  هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      إىل ا اً  يطلب أيض   -٥  
  :يلي ماتشمل مسائل 

  النظم اإليكولوجية؛  )أ(  
  املستوطنات البشرية؛  )ب(  
   املوارد املائية؛  )ج(  
  الصحة؛  )د(  
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تواصل،         يطلب كذلك   -٦  
ـ ، مناقشة   )٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول  (األربعنيو  احلادية يف دورهتا  املطروحـة   سائلامل
  ؛، حسب االقتضاء يف إطار برنامج عمل نريويبللبحث

 أن تدمج األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج عمل نريويب القـضايا             يقرر  -٧  
  اجلنسانية ومعارف الشعوب األصلية واملعارف التقليدية، ودور النظم اإليكولوجية وآثارها؛

والعاملني برنامج عمل نريويب    يف إطار     األطراف واملنظمات الشريكة   يشجع  -٨  
 بتكثيف التعاون مع املراكـز والـشبكات         الربنامج  التكيف على دعم فعالية تنفيذ     يف جمال 
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اإلقليمية، وخباصة القائمة منها يف البلدان النامية، واليت تتيح املعلومات واملعارف وتنـشرها             
  يمي والوطين؛على الصعيدين اإلقل

 املنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب على دعم فعالية تنفيذه          اًأيض يشجع  -٩  
 مبا التـزم بـه مـن       الوفاءيف إطار     اليت تتحقق  والنتائج  اليت تتخذ  اإلجراءاتباإلبالغ عن   

  اختاذ إجراءات؛باملتعلِّقة دعوات ال وبتلبية إجراءات
ا ومهامها، إىل تقدمي مزيد من التوصيات       لواليتهاً   جلنة التكيف، وفق   يدعو  -١٠  

   يف إطار برنامج عمل نريويب؛ اليت يلزم االضطالع هبانشطةاأل بشأن
يف ذلك الدعم املايل،      مبا  البلدان املتقدمة األطراف على توفري الدعم،      حيث  -١١  

  لتنفيذ برنامج عمل نريويب؛
كة األخـرى يف   األطراف واملنظمات والوكاالت واملنظمات الـشري      يدعو  -١٢  

  االقتضاء؛حسب برنامج عمل نريويب إىل دعم تنفيذ الربنامج، 
  : يلي  ما اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  إىل يطلب  -١٣  
يـشمل    مبـا  دورهتا األربعني، أن تدرس وتواصل بلورة أنشطة إضافية يف          )أ(  
  ريويب؛ توقيت تنفيذ هذه األنشطة يف إطار برنامج عمل نحتديد

يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني       أن تقّيم تنفيذ برنامج عمـل نـريويب           )ب(  
  ؛ توقيت هذه األنشطةيشمل حتديد  مباتواصل وضع أنشطة إضافية،و) ٢٠١٦ مايو/أيار(

تعزيز يكفل   مبا أن تستعرض برنامج عمل نريويب يف دورهتا الثامنة واألربعني          )ج(  
  .والعشرين عن ذلك إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة اًتقريروتقدم وفعاليته، أمهيته 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢
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    ١٩-م أ/١٨املقرر     
  خطط التكيُّف الوطنية

  ،إن مؤمتر األطراف  
  ، ١٨-م أ/١٢، و١٧-م أ/٥، و١٦-م أ/١ إىل املقررات إذ يشري  
طيط والعمـل املبكـرين     من خالل التخ   أن التكيف األفضل قيمة يتحقق    إذ يؤكد   و  
  مجيع املستويات، على واملتكاملني
   أمهية تناول التخطيط للتكيف يف سياق التنمية املستدامة األوسع نطاقاً،إذ يؤكد جمدداًو  
أن معاجلة خماطر تغري املناخ وآثاره سوف تساهم يف حتقيـق التنميـة             إذ يالحظ   و  

  املستدامة على األمد الطويل،
التخطيط للتكيف على املستوى الوطين عملية مستمرة وتدرجييـة          أن    إىل يشريإذ  و  

متكررة، ينبغي تنفيذها باالستناد إىل أولويات حمددة على املستوى الوطين، مبا فيها تلـك              و
كما ينبغـي تنـسيقها مـع       املبينة يف الوثائق واخلطط واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة،         

  ت والربامج الوطنية يف جمال التنمية املستدامة،األهداف واخلطط والسياسا
االضطالع بعملية خطط التكيف الوطنية استثمار للمستقبل        أن   علىيشدد    -١  

 بطريقـة متـسقة     سيمكّن البلدان من تقييم احتياجات التكيف وترتيبها حسب أولويتـها         
  واستراتيجية؛

، الـيت   )١(الوطنيـة املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف        ب يرحب  -٢  
 يف االضطالع بعملية خطط التكيف الوطنية اخلاصة هبا،         ستساعد البلدان األطراف األقل منواً    

  واليت ميكن أن تستخدمها أطراف أخرى؛
 خلطط التكيف الوطنية لصاحل أقل      إنشاء برنامج الدعم العاملي    ب اً أيض يرحب  -٣  
  ؛البلدان األطراف األقل منواًين إىل  من أجل تيسري تقدمي الدعم التق)٢(البلدان منواً
 ومنظمات األمـم املتحـدة والوكـاالت        البلدان األطراف املتقدِّمة   يدعو  -٤  

الثنائية واملتعددة األطـراف إىل      املعنية، وكذلك الوكاالت     تاملتخصصة وغريها من املنظما   
لـدان األطـراف    الب مواصلة زيادة دعمها املايل والتقين لعملية خطط التكيف الوطنية لصاحل         

  األقل منواً والبلدان األطراف النامية األخرى املعنية اليت ليست من أقل البلدان منواً؛

__________ 

)١( <unfccc.int/7279>. 
يتـاح  . ينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة بشراكة مع منظمات ووكاالت أخـرى               )٢(

  .<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>: املزيد من املعلومات يف الصفحة اإللكترونية التالية
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منظمات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وغريهـا مـن          اًأيض يدعو  -٥  
الثنائية واملتعددة األطراف إىل النظر يف إنـشاء بـرامج          وكذلك الوكاالت     املعنية، تاملنظما

ة خطط التكيف الوطنية أو تعزيز هذه الربامج يف إطار والياهتا، حسب االقتضاء،             لدعم عملي 
اليت ليست من أقل البلدان      مما قد يسهل تقدمي الدعم املايل والتقين إىل البلدان األطراف النامية          

، مبعلومات بشأن الطريقة ٢٠١٤مارس / آذار٢٦يدعوها إىل موافاة األمانة، حبلول  منواً، كما
  استجابت هبا هلذه الدعوة؛اليت 

 ٢٦حبلـول   أن تقـدم،     األطراف واملنظمـات املعنيـة إىل        كذلك يدعو  -٦  
خرباهتا املكتسبة من تطبيق املبادئ التوجيهيـة األوليـة          معلومات عن    ،٢٠١٤ مارس/آذار

، فضالً عن أي معلومات أخرى متصلة بصياغة هذه اخلطط          )٣(لصياغة خطط التكيف الوطنية   
 لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا        تي جتمعها األمانة يف وثيقة متفرقا     وتنفيذها، لك 

  ؛)٢٠١٤ يونيه/حزيران(األربعني 
ملبادئ التوجيهية األولية لصياغة ُخطط التكيـف       ااستعراض  مواصلة   يقرر  -٧  
اعياً  مر إذا اقتضى احلالتنقيحها، و)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول (العشرين  يف دورته    الوطنية

  . أعاله٦يف ذلك املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢

__________ 

  .، املرفق١٧-أم /٥املقرر  )٣(
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    ١٩-م أ/١٩املقرر     
عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املُقدَّمـة مـن           

  األطراف غري املُدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
  ،إن مؤمتر األطراف  
 مـن   ٧ و ٣ و ١سيما الفقـرات      ال  إىل األحكام ذات الصلة يف االتفاقية،      إذ يشري   

  ،١٢ من املادة ٧ و٥ و٤ و١، والفقرات ٤ املادة
، ١١-أ م/٨ و ،٨-أ م/١٧ و ،٨-أ م/٣ و ،٥-أ م/٨ إىل املقـررات     وإذ يشري أيضاً    

  ،١٨-أ م/١٨، و١٨-أ م/١٧، و١٧-أ م/١٤ و،١٧-أ م/٢، و١٦-أ م/١، و١٥-أ م/٥و
 بأن فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف           وإذ يسلِّم   

غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية قد ساهم مسامهة كبرية يف حتـسني عمليـة إعـداد                 
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن طريق تقدمي              

   الوطنية،بالغاهتاورة والدعم التقنيني، وبالتايل تعزيز قدرة هذه األطراف على إعداد املش
حتـسني املعلومـات     تنص على   اليت ١٦-أ م/١ من املقرر    ٦٠ إىل الفقرة    وإذ يشري   

الواردة يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة،               
اخلرباء االستشاري ميكنه مواصلة تقدمي املشورة والدعم التقنيني من أجل          يؤكد أن فريق     وإذ

  السنتني، إعداد التقارير احملّدثة لفترة
 أمهية تقدمي املشورة والدعم التقنيني املناسبني لعملية إعـداد البالغـات            وإذ يؤكد   

ل فيه األطراف غـري     الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني، وكذلك أمهية توفري منتدى تتباد         
  املدرجة يف املرفق األول جتارهبا يف هذه العملية،

  أن البلدان النامية حباجة إىل تعزيز الدعم يف إطار عملية حتسني اإلبالغ،وإذ يدرك   
أن إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة الـسنتني عمليـة           وإذ يدرك أيضاً      
  متواصلة،
 فريق اخلرباء االستشاري املعـين بالبالغـات الوطنيـة     استمرار عمل يقرر  -١  

املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية ملدة مخس سـنوات متتـد مـن                 
  ؛٢٠١٨  إىل عام٢٠١٤ عام

 أن يضطلع فريق اخلرباء االستشاري بوظائفه، يف إطـار تنفيـذ            يقرر أيضاً   -٢  
  ملدرجة يف مرفق هذا املقرر؛واليته، وفقاً لالختصاصات املنقحة ا

 أن تكون عضوية فريق اخلرباء االستـشاري علـى النحـو            يقرر كذلك   -٣  
  ؛٨-أ م/٣ من مرفق املقرر ٨ إىل ٣املنصوص عليه يف الفقرات من 
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 أن يتألف فريق اخلرباء االستشاري من خرباء ُيختارون من قائمة خرباء يقرر  -٤  
 تغري املناخ املشهود هلم باخلربة يف فرع واحد على األقل           اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن    

التقارير احملّدثة لفترة الـسنتني وفقـاً للمبـادئ التوجيهيـة            من فروع البالغات الوطنية أو    
  ؛)١(الصلة ذات

 اجملموعات اإلقليمية على أال تألو جهداً، عنـد ترشـيح خربائهـا             يشجع  -٥  
 لضمان التمثيل املتوازن يف جماالت اخلربة املشار إليها         لالنضمام إىل فريق اخلرباء االستشاري،    

 ٧-أ م/٣٦ أعاله، وكذلك ملراعاة التوازن بـني اجلنـسني وفقـاً للمقـررين              ٤يف الفقرة   
  ؛١٨-أ م/٢٣و

يف   إىل األمانة أن تنشر قائمة أعضاء فريق اخلرباء االستشاري، مبـا           يطلب  -٦  
أو التقارير احملّدثة لفترة السنتني،     /غات الوطنية و  يتعلق بالبال  ذلك جمال خربهتم وجتارهبم فيما    

  وأن ختطر اهليئة الفرعية للتنفيذ هبذه التعيينات؛
تقريراً مرحلياً    إىل فريق اخلرباء االستشاري أن يقدم يف كل عام         يطلب أيضاً   -٧  

دورات عن عمله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيه يف دورهتا اليت ُتعقد بـالتزامن مـع                
  مؤمتر األطراف؛

 - نـوفمرب /تشرين الثـاين  ( أن يستعرض، يف دورته الثانية والعشرين        يقرر  -٨  
، والية واختصاصات فريق اخلرباء االستشاري، مـن أجـل          )٢٠١٦ديسمرب  /كانون األول 

  اعتماد مقرر يف هذا الصدد يف الدورة نفسها؛
  :يلي تشاري عن طريق مار عمل فريق اخلرباء االسّس إىل األمانة أن تييطلب  -٩  
تنظيم اجتماعات وحلقات عمل فريق اخلرباء االستشاري وجتميع تقـارير            )أ(  

  اجتماعاته وحلقات عمله كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ؛
إىل فريق اخلرباء االستشاري، حبسب االقتـضاء،        تقدمي الدعم التقين الالزم     )ب(  

والتقارير احملّدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف        الوطنيةيتعلق بعملية إعداد البالغات      فيما
  غري املدرجة يف املرفق األول؛

التنسيق مع الربامج واملنظمات املتعددة األطراف األخرى ذات الصلة هبدف            )ج(  
يتعلـق   تقدمي دعم مايل وتقين إضايف إىل فريق اخلرباء االستشاري، حبسب االقتضاء، فيمـا            

  ات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني؛بإعداد البالغ

__________ 

، "املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة               " )١(
املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بالتقارير احملّدثة لفترة الـسنتني          "، و ٨-م أ /١٧الواردة يف مرفق املقرر     

 .١٧-م أ/٢، الواردة يف املرفق الثالث للمقرر " املرفق األول لالتفاقية من األطراف غري املدرجة يفةاملقدم
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تعميم املواد اإلعالمية والتقارير التقنية اليت يعّدها فريق اخلرباء االستشاري            )د(  
  على األطراف، واجلهات ذات الصلة من خرباء ومنظمات؛

يف ذلك الدعم التقين واللوجسيت، إىل فريـق اخلـرباء           تقدمي املساعدة، مبا    )ه(  
ي من أجل إعداد وتنظيم برامج تدريبية مالئمة للخرباء التقنيني املعينني، على أساس             االستشار

أحدث مواد تدريبية لفريق اخلرباء االستشاري، هبدف حتسني عملية التحليل الـتقين، مـع              
مراعاة الصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعـداد تقاريرهـا               

  السنتني؛احملّدثة لفترة 
 البلدان األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية والبلـدان           حيث  -١٠  

األطراف املتقدمة األخرى ذات االستطاعة على توفري املوارد املالية لتحسني الـدعم الـذي              
تقدمه األمانة لعمل فريق اخلرباء االستشاري ولدعم التنفيذ الكامل لعمـل فريـق اخلـرباء               

  اري؛االستش
 على النحو الذي عرضته األمانة، باآلثار املالية التقديرية املترتبة          حييط علماً،   -١١  

 أعاله، وعلى اإلجراءات األخرى املدرجة يف       ٩على اإلجراءات اليت طلبتها األمانة يف الفقرة        
  مرفق هذا املقرر؛

جـراءات   بأن االحتياجات من املوارد اإلضافية لتنفيذ اإل       حييط علماً أيضاً    -١٢  
ميكن توفريها من خـالل      مرفق هذا املقرر ال     أعاله ويف  ٩ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة       

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية األساسية املعتمدة لألمانة لفترة السنتني 
 أن يكون تنفيذ األمانة لإلجراءات اليت دعا إليها هذا املقـرر رهنـاً       يطلب  -١٣  

  .بتوافر املوارد املالية
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  رفقامل

اختصاصات فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة            
  من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

يهدف فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري              -١
لبالغات الوطنية والتقارير احملّدثـة     املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إىل حتسني عملية إعداد ا         

األطـراف غـري    (لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية            
  وذلك بتقدمي املشورة والدعم التقنيني إىل هذه األطراف؛) املدرجة يف املرفق األول

  :يلي يضطلع فريق اخلرباء االستشاري، يف إطار تنفيذ واليته، مبا  -٢
يتعلق باملشاكل واملصاعب اليت تؤثر على  حتديد وتقدمي املساعدة التقنية فيما    )أ(  

عملية إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة  
  يف املرفق األول؛

املرفـق األول   تقدمي املساعدة والدعم التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف            )ب(  
تقاريرها احملّدثة لفتـرة الـسنتني ووفقـاً         من أجل تيسري عملية وإعداد بالغاهتا الوطنية أو       

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق              "  ل
ادئ التوجيهية لالتفاقية املب "  ل، ووفقاً أيضا٨ً-أ م/١٧الواردة يف مرفق املقرر " األول لالتفاقية

يتعلق بالتقارير احملّدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول               فيما
  ؛١٧-أ م/٢الواردة يف املرفق الثالث للمقرر " لالتفاقية
تقدمي املشورة التقنية إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بغية تيـسري            )ج(  

ات إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني واستدامتها يف األجـل            تطوير عملي 
يشمل وضع ترتيبات مؤسسية مالئمة وإنشاء أفرقة وطنية واحلفاظ عليها، مـن             الطويل، مبا 

يف ذلك قوائم جرد غـازات       أجل إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني، مبا        
  بشكل مستمر؛الدفيئة، 
تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، بشأن العناصر اليت سُينظر فيها يف إطار             )د(  

التنقيح املقبل للمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفتـرة الـسنتني             
قتها املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مع مراعاة الصعوبات اليت ال             

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف سياق إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرهـا احملّدثـة               
  السنتني؛ لفترة
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مّد األطراف، بناء على طلبها، باملشورة والدعم التقنيني ومبعلومات عـن             )ه(  
 واإلقليميـة   يف ذلك مصادر املساعدة املالية والتقنيـة الثنائيـة         األنشطة والربامج القائمة، مبا   

واملتعددة األطراف، من أجل تيسري ودعم عملية إعداد البالغات الوطنية والتقـارير احملّدثـة             
  لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛

بـشأن تقـدمي     املشورة والدعم التقنـيني   ب مّد األطراف، بناء على طلبها،      )و(  
 الرامية إىل دمج اعتبارات تغري املناخ يف السياسات واإلجراءات          املعلومات املتعلقة باخلطوات  

   من االتفاقية؛٤من املادة ) و(١ للفقرة اًماعية واالقتصادية والبيئية، وفقاالجت
تقدمي املعلومات واملشورة التقنية استناداً، إن أمكن، إىل الدروس املستفادة            )ز(  

ات الوطنية والتقارير احملّدثة لفتـرة الـسنتني        وأفضل املمارسات، بشأن عملية إعداد البالغ     
من  وغريه يتعلق بالتمويل  يف ذلك فيما   املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، مبا        

  الدعم املتاح؛
تقدمي التوجيه واملشورة الدورية إىل األمانة ملساعدهتا يف الوفاء مبعايري اختيار             )ح(  

، مع مراعاة   ١٩-أ م/٢٠  من املقرر  ٥ إىل   ٣، وفقاً للفقرات من     تشكيلة فريق اخلرباء التقنيني   
  التقارير اليت تقدمها األمانة يف هذا الصدد على أساس نصف سنوي؛

، ومبساعدة من األمانـة، بإعـداد       ٢٠١٤ يتجاوز عام  القيام، يف موعد ال     )ط(  
 أحدث املواد التدريبية لفريق وتنظيم برامج تدريبية مناسبة للخرباء التقنيني املعينني، استناداً إىل      

اخلرباء االستشاري، هبدف حتسني التحليل التقين، مع مراعاة الـصعوبات الـيت واجهتـها              
  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف سياق إعداد تقاريرها احملّدثة لفترة السنتني

، األعمـال  يراعي فريق اخلرباء االستشاري، يف سياق حتديد برنامج عمله وتنفيـذه         -٣
األخرى ذات الصلة اليت تقوم هبا أفرقة اخلرباء مبوجب االتفاقية، بغية جتنـب االزدواجيـة                

  .العمل يف
  .ينقح فريق اخلرباء االستشاري نظامه الداخلي، إذا لزم األمر  -٤
  .٢٠١٨-٢٠١٤يعد فريق اخلرباء االستشاري، يف اجتماعه األول، برنامج عمل للفترة   -٥
 أعاله  ٢خلرباء االستشاري التوصيات املتعلقة باملسائل املشار إليها يف الفقرة          حييل فريق ا    -٦

  .إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيها، حبسب االقتضاء

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢
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    ١٩-م أ/٢٠املقرر     
الت الدوليـة   املعين باملشاورات والتحلي  التقنيني  تشكيل فريق اخلرباء    
  وطرائقه وإجراءاته

  إن مؤمتر األطراف،   
، اللذين أُنـشئت مبوجبـهما عمليـة        ١٧-م أ /٢ و ١٦-م أ /١ باملقررين   يذكرإذ    

املتعلقة بالتقارير احملدثة لفترة السنتني، يف إطار اهليئة الفرعيـة           املشاورات والتحليالت الدولية  
آثارها، واعُتمدت مبوجبـهما الطرائـق      للتنفيذ، بغرض زيادة شفافية إجراءات التخفيف و      

  واملبادئ التوجيهية إلجراء املشاورات والتحليالت الدولية، 
 أن املشاورات والتحليالت الدولية ُتجرى على حنو غري تدخلي وغـري            إىليشري   وإذ  

  عقايب وحيترم السيادة الوطنية، 
بالكفاءة والفعالية من    باحلاجة إىل عملية مشاورات وحتليالت دولية تتسم         وإذ ُيسلِّم   

  حيث التكلفة والطابع العملي، وال تلقي عبئاً مفرطاً على األطراف واألمانة،
 بالصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول            وإذ ُيسلِّم أيضاً    
يف عملية اإلبـالغ مبوجـب االتفاقيـة،        ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (لالتفاقية  

ضرورة مراعاة القدرات والظروف الوطنية، وضرورة بناء القدرات، واحلاجة إىل تقـدمي            وب
الدعم املايل يف الوقت املناسب إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لتسهيل إعـدادها               

  للتقارير احملدثة لفترة السنتني يف الوقت املناسب،
املعين بالبالغات الوطنية املقدمة مـن   بأن فريق اخلرباء االستشاري      وإذ ُيسلِّم كذلك    

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية سيضطلع بدور هام يف تيسري تقدمي املـشورة               
  والدعم التقنيني إىل األطراف قصد إعداد تقاريرها احملدَّثة لفترة السنتني وتقدميها،

املـشار إليـه يف      تشكيل وطرائق وإجراءات فريق اخلرباء التقنـيني         يعتمد  -١  
  ، بالصيغة الواردة يف املرفق؛١٧-م أ/٢ من املرفق الرابع للمقرر ١ الفقرة

 األطراف إىل تعيني خرباء تقنيني يتمتعون بالكفاءة الالزمة ليـشكّلوا           يدعو  -٢  
  جزءاً من قائمة خرباء االتفاقية اإلطارية؛

  طارية؛ إىل األمانة مسك وحتديث قائمة خرباء االتفاقية اإليطلب  -٣  
 إىل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة          اً أيض يطلب  -٤  

من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وضع وتنظيم بـرامج تدريبيـة مالئمـة       
 ، استناداً ١٧-م أ /٢للخرباء التقنيني املعينني آخذاً يف االعتبار املرفقني الثالث والرابع للمقرر           

إىل أحدث املواد التدريبية لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة مـن              
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غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، بغية حتسني التحليل الـتقين، مـع مراعـاة                األطراف
ـ              ا الصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف إعداد تقاريره

  احملدثة لفترة السنتني؛
 البلدان املتقدمة األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية والبلدان          يشجع  -٥  

املتقدمة األطراف األخرى ذات االستطاعة على توفري املوارد املالية الالزمة لعمـل األمانـة              
   املرفق؛ أعاله واإلجراءات اليت تقتضيها األحكام الواردة يف٣املطلوب يف الفقرة 

 البلدان املتقدمة األطراف واألطراف املتقدمة األخرى املدرجة        يشجع أيضاً   -٦  
يف املرفق الثاين لالتفاقية على توفري موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية التكـاليف الكاملـة               

،  من االتفاقية واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطـراف        ٤ من املادة    ٣املتفق عليها وفقاً للفقرة     
  بغية دعم أي عملية إبالغ الزمة للمشاورات والتحليالت الدولية؛

 االضطالع بإجراءات األمانة املطلوبة يف هذا املقرر وتلك اليت تنص           يطلب  -٧  
  .عليها األحكام الواردة يف املرفق رهناً بتوفر املوارد املالية
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  املرفق

للتقـارير احملدثـة    املعين بالتحليل التقين    التقنيني  تشكيل فريق اخلرباء        
لفترة السنتني املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول             

  ، وطرائقه وإجراءاتهلالتفاقية
هتدف هذه الوثيقة إىل تقدمي تفاصيل عن تشكيل وطرائق وإجراءات فريق اخلـرباء               -١

ين بالتحليل التقين املع - ١٧-م أ/٢ من املرفق الرابع للمقرر ٣ املشار إليه يف الفقرة -التقنيني 
للتقارير احملدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة               

، على حنو غري تدخلي وغري عقايب وحيترم الـسيادة          )األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (
ى مالءمـة هـذه     ، مناقشة ملد  ١٦-م أ /١ من املقرر    ٦٤الوطنية، وال يتضمن، وفقاً للفقرة      

  .السياسات والتدابري الداخلية
وفيما يتعلق باختيار أعضاء    . وستقدم األمانة الدعم اإلداري إىل فريق اخلرباء التقنيني         -٢

هذا الفريق، ستسترشد األمانة بفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من            
اقية، الذي سيقدم مشورة دوريـة إىل األمانـة         األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتف      

وتقدم األمانة تقاريرها .  من هذا املرفق٥ إىل ٣ملساعدهتا يف الوفاء باملعايري وفقاً للفقرات من       
  .سنوي إىل فريق اخلرباء االستشاري بشأن تشكيل فريق اخلرباء التقنيني على أساس نصف

يف قائمة خرباء االتفاقية اإلطارية، مع       نيوُيشكَّل فريق خرباء تقنيني من خرباء مدرج        -٣
مراعاة اخلربات الالزمة لتغطية جماالت املعلومات الواردة يف التقارير احملدثة لفترة الـسنتني،             

، علـى أن تؤخـذ      ١٧-م أ /٢من املرفق الرابع للمقـرر      ) أ(٣وعلى النحو املبني يف الفقرة      
  .الظروف الوطنية للطرف املعين يف احلسبان

د وضع الربنامج التدرييب لفريق اخلرباء االستشاري، وحدهم اخلرباء املرشـحون           وبع  -٤
 ٤ الذين أكملوا بنجاح برنامج التدريب اخلاص بفريق اخلرباء االستشاري املشار إليه يف الفقرة            

وينبغي أن يضم فريق اخلرباء     .  يف فريق اخلرباء التقنيني    من هذا املقرر حيق هلم أن يكونوا أعضاءً       
نيني، على سبيل األولوية، ويف حدود املمكن، عضواً واحداً على األقل من فريـق اخلـرباء                التق

وفيما يتعلق باألعضاء اآلخرين يف     . التقنيني االستشاري على أالّ يتجاوز العدد ثلث فريق اخلرباء       
  . ستشارياال  يف فريق اخلرباءفريق اخلرباء التقنيني، سُتعطى األولوية للخرباء الذين كانوا أعضاًء

وُيراعى يف تكوين فريق اخلرباء التقنيني ضمان أن تكون غالبية اخلـرباء يف التـشكيلة                 -٥
وينبغي بذل كل اجلهد    .  اخلرباء التقنيني من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول         ألفرقة العامة

 األول  رفـق لضمان التوازن اجلغرايف، لدى اختيار اخلرباء، بني األطراف غـري املدرجـة يف امل             
أحدمها من دولة   : خرباء تقنيني خبريان   ويترأس كل فريق  . واألطراف املدرجة يف املرفق األول    
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وينبغي أن  . طرف مدرجة يف املرفق األول وآخر من دولة طرف غري مدرجة يف املرفق األول             
فيهـا  يضمن اخلبريان املتشاركان يف الرئاسة أن يكون أداء التحليالت التقنية اليت يشاركان             

  .١٧-م أ/٢متماشياً مع أحكام هذا املرفق وأحكام املرفق الرابع للمقرر 
وجيب أالّ يكون اخلبري من     . ويعمل اخلرباء املشاركون يف الفريق بصفتهم الشخصية        -٦

رعايا دولة طرف جيري حتليل تقريرها احملدَّث لفترة السنتني وال معّيناً من تلك الدولة، كما                
وال ُيجري  . كاً يف إعداد التقرير احملدَّث لفترة السنتني الذي جيري حتليله         جيب أالّ يكون مشار   

  .نفس فريق اخلرباء التقنيني التحليل التقين لتقارير حمدثة لفترة سنتني متتابعة ولنفس الدولة
وُيجري فريق اخلرباء التقنيني التحليل التقين للتقارير احملدثة لفترة السنتني يف مكـان               -٧

سنتني مندرجة يف    وز لفريق خرباء تقنيني أن ُيجري حتليالً لعدة تقارير حمدثة لفترة          وجي. واحد
، جيـوز   ١٧-م أ /٢من املقرر   ) د(٥٨ووفقاً للفقرة   . سلسلة من التحليالت التقنية املنفصلة    

إجراء مشاورات وحتليالت دولية خاصة بالدول اجلزرية الصغرية النامية واألطراف من أقـل             
  .بوصفها جمموعة أطراف، إذا ارتأت ذلكالبلدان منواً 

وجيب أن ُيفضي التحليل التقين للتقارير احملدثة لفترة السنتني إىل إجناز تقرير مـوجز              -٨
  .سنتني جرى تقدميه وحتليله لكل تقرير حمدث لفترة

 أعاله، يف   ٨وُينجِز فريق اخلرباء التقنيني مشروع تقرير موجز، مشار إليه يف الفقرة              -٩
وينبغي تقاسم مشروع التقرير املوجز مـع       . قصاها ثالثة أشهر من بداية التحليل التقين      مهلة أ 

الطرف املعين من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ليستعرضه ويعلق عليه يف مهلة ثالثة               
  .أشهر من استالمه

 أعاله  ٩رة  وجيب على فريق اخلرباء التقنيني الرد على التعليقات املشار إليها يف الفق             -١٠
والواردة من الطرف املعين وأخذها يف االعتبار، ووضع اللمسات األخرية على التقرير املوجز،      

  .بالتشاور مع الطرف املعين، يف مهلة ثالثة أشهر من استالم التعليقات
 أعـاله يف    ١٠وسُتشري اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل التقرير املوجز املشار إليه يف الفقرة              -١١
  .اجاهتا وستتيحه على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطاريةاستنت
وخالل التحليل التقين، ميكن أن يقدم الطرف املعين معلومات تقنية إضافية إىل فريق               -١٢

  .١٧-م أ/٢ من املرفق الرابع للمقرر ٤اخلرباء التقنيني، على النحو املبني يف الفقرة 
لسرية وفقاً للتشريعات الوطنية    ل ضافية خاضعة وعندما تكون بعض املعلومات التقنية اإل       -١٣

  . سرية هذه املعلوماتحيفظ للطرف املعين، جيب على فريق اخلرباء التقنيني أن
وجيب أن يتواصل التزام عضو فريق اخلرباء التقنيني بعدم الكشف عـن املعلومـات               -١٤

  .ريق اخلرباء التقنيني أعاله بعد انتهاء مدة خدمته يف ف١٣السرية املشار إليها يف الفقرة 
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ويهدف التحليل التقين يف إطار املشاورات والتحليالت الدولية إىل زيادة شـفافية              -١٥
إجراءات التخفيف وآثارها؛ وال تشكل مناقشة مدى مالءمة هذه السياسات والتدابري احمللية            

  :االضطالع مبا يلي وجيب على فريق اخلرباء التقنيني. جزءاً من العملية
حتديد مدى تضمن التقرير احملدث لفترة السنتني املقدم من الطرف املعـين              )أ(  

من املبادئ التوجيهية الواردة يف املرفـق الرابـع         ) أ(٣عناصر املعلومات املذكورة يف الفقرة      
  ؛١٧-م أ/٢للمقرر 

إجراء حتليل تقين للمعلومات الواردة يف التقرير احملدث لفترة السنتني علـى             )ب(  
املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ إلعداد التقارير احملدثـة           "ني يف   النحو املب 

الواردة يف املرفـق    " لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          
  ، وأي معلومات تقنية إضافية ميكن أن يقدمها الطرف املعين؛١٧-م أ/٢الثالث للمقرر 

حتديد احتياجات بناء القدرات، بالتشاور مع الطرف املعين، وذلك من أجل   )ج(  
، واملـشاركة يف املـشاورات      ١٧-م أ /٢تيسري عملية اإلبالغ وفقاً للمرفق الثالث للمقرر        

 ٤ من املادة    ٣، مع مراعاة الفقرة     ١٧-م أ /٢والتحليالت الدولية وفقاً للمرفق الرابع للمقرر       
  .من االتفاقية

   العامة العاشرةاجللسة
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢
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    ١٩-م أ/٢١املقرر     
املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخليـة         
اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخـذة          

  من جانب البلدان النامية األطراف
  ،إن مؤمتر األطراف  
  ،١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ إىل مقرريه شريإذ ي  
 بأن املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت      وإذ يقر   

تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخذة من جانب البلدان الناميـة              
تنطوي على تدخل، وأن تراعي      ، وال األطراف يتعني أن تكون طوعية، وعملية، وغري إلزامية       

الظروف الوطنية واألولويات الوطنية، وحتترم تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وتستند 
إىل النظم والقدرات القائمة، وتقر بنظم القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية القائمة، وتتوخى            

  هنجاً فعاالً من حيث التكلفة،
وجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية        املبادئ الت  يعتمد  -١  

اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً املتخذة من جانـب البلـدان              
  املتقدمة األطراف، بصيغتها املدرجة يف املرفق أدناه؛

ـ      دعوي  -٢   واردة يف  البلدان النامية األطراف إىل استخدام املبادئ التوجيهيـة ال
  املرفق على أساس طوعي؛

 بقوة البلدان النامية األطراف املدرجة يف املرفـق الثـاين لالتفاقيـة     شجعي  -٣  
والبلدان املتقدمة األطراف األخرى ذات االستطاعة على تقدمي الدعم إىل البلدان األطـراف             

، وعلى تلبية االحتياجات النامية املهتمة، مبا يف ذلك الدعم املايل والتقين والدعم ببناء القدرات
اخلاصة احملددة وطنياً يف جمال بناء القدرات، من خالل وسائل التنفيذ، وفقاً ملواد االتفاقيـة               

  .الصلة ذات
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  رفقامل

املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخليـة             
لياً املتخـذة   اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حم       

  من جانب البلدان النامية األطراف

  املبادئ  -ألف  
تنطـوي   هذه املبادئ التوجيهية مبادُئ عامة، وطوعية، وعملية، وغري إلزامية، وال           -١

على تدخل، وقطرية التوجه، وتراعي الظروف الوطنية واألولويات الوطنية، وحتتـرم تنـوع          
إىل النظم والقدرات الوطنية القائمة، وتقر بـنظم        إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وتستند      

  .)١(القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية القائمة، وتتوخى هنجاً فعاالً من حيث التكلفة

  الغرض  -باء  
يتمثل الغرض يف توفري مبادئ توجيهية عامة، تستخدمها البلدان األطراف الناميـة              -٢

ملذكورة أعاله، وتقدمي وصف لعمليـات القيـاس        طوعاً، وتستند إىل املبادئ املتفق عليها ا      
  .واملدعومة حملياًوطنياً واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة 

اإلقرار بعمليات القياس والتحقق الداخلية اليت تتناول إجـراءات التخفيـف             -جيم  
  املالئمة وطنياً واستخدام هذه اإلجراءات واإلبالغ عنها

ُتشجع البلدان األطراف النامية على استخدام العمليات أو الترتيبات أو النظم احمللية              -٣
القائمة، مبا يف ذلك املعلومات، واملنهجيات، واخلرباء، والعناصر األخرى املتاحة حمليـاً، يف             

ومن ناحية أخرى، قد تود البلدان األطـراف        . عمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية    
مية أن ُتنشئ طوعاً عمليات أو إجراءات أو نظماً حملية لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق              النا

  .الداخلية اليت تتناول إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً
إزاء ما يلـي، آخـذة يف        النهج العام املعتمد   للبلدان النامية األطراف أن تبني     ميكن  -٤

  :درات واألولويات الوطنيةاالعتبار الظروف والق

__________ 

)١( FCCC/SBSTA/2012/5 ٨٩، الفقرة. 
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وغري ذلك من أمور     ونظم وترتيبات وكيانات مؤسسات إنشاء ما يلزم من     )أ(  
هبا يف عمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت تتناول إجـراءات التخفيـف            يستعان

  وم؛عند اللز هبذه املؤسسات والكيانات والترتيبات والنظم االعتراف أو/املالئمة وطنياً، و
يـشمل مجـع      واملدعومة حملياً، مبا   قياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      )ب(  

  املناسبة املتاحة، وتوثيق املنهجيات؛ وإدارة املعلومات
يـشمل   التحقق من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واملدعومة حملياً، مبا          )ج(  

يعزز فعالية عملية التحقق من      ، مبا االستعانة خبرباء حمليني يستخدمون عمليات موضوعة حملياً      
  .حيث التكلفة

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢
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    ١٩-م أ/٢٢املقرر     
البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق           

  األول لالتفاقية
  إن مؤمتر األطراف،  
 ،٤مـن املـادة    ) ب(و) أ(٢ والفقرة   ،٣دة   من املا  ١ والفقرة   ،٢ إىل املادة    إذ يشري   
   وغريها من األحكام ذات الصلة من االتفاقية،١٢ واملادة

، ٤-م أ /١١ و ،٣-م أ /٦ و ،١-م أ /٣ و ،١-م أ /٢ إىل املقـررات     وإذ يشري أيـضاً     
   ،١٣-م أ /١٠ و ،١١-م أ /٧ و ،٩-م أ /١ و ،٨-م أ /٤ و ،٧-م أ /٣٣ و ،٥-م أ /٤و
  ،١٨-م أ/١٩ و،١٧-م أ/٢ و،١٦-م أ/٩و

 على أن البالغات الوطنية وبيانات جرد غازات الدفيئة السنوية املقدمة من     وإذ يشدد   
هي مـصدر   ) األطراف املدرجة يف املرفق األول    (األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

ستعراض تنفيذ هذه األطراف لالتفاقية، وأن التقـارير الناشـئة عـن            الاملعلومات الرئيسي   
   املعمقة هلذه البالغات الوطنية توفر معلومات إضافية هامة هلذا الغرض،االستعراضات

 ،٤-م أ /١١ و ،٣-م أ /٦ و ،١-م أ /٢ إىل أن األمانة تعد، وفقاً للمقررات        وإذ يشري   
، تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات الواردة يف كل بالغ مـن       ١٦-م أ /٩ و ،٧-م أ /٣٣و

ألطراف املدرجة يف املرفق األول لينظر فيـه مـؤمتر األطـراف            البالغات الوطنية املقدمة من ا    
  ويعتمده،
، أن  ١٧-م أ /٢ إىل أن مؤمتر األطراف طلب إىل األمانة، يف املقـرر            وإذ يشري أيضاً    

تعد تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات اليت أوردهتا البلدان األطراف املتقدمة يف تقاريرهـا             
) ٢٠١٤ديـسمرب   /كانون األول (يه مؤمتر األطراف يف دورته العشرين       لفترة السنتني لينظر ف   

   من االتفاقية،٧من املادة ) ز(٢ودوراته الالحقة، وفقاً للفقرة 
 ،١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/٩ إىل أن املوعد احملدد، وفقاً ألحكام املقررين وإذ يشري كذلك  

جة يف املرفـق األول والتقـارير       لتقدمي البالغات الوطنية السادسة املقدمة من األطراف املدر       
 ،٢٠١٤ينـاير  / كانون الثاين١األوىل لفترة السنتني املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة هو      

الغاهتا الوطنيـة  وأن على البلدان األطراف املتقدمة أن تقدم تقاريرها لفترة السنتني كمرفق لب      
  ،أو كتقرير مستقل

األول لالتفاقية أن تقدم بالغاهتا الوطنيـة   األطراف املدرجة يف املرفق      يدعو  -١  
  ؛١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/٩السادسة وفقاً للمقررين 
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 إىل األمانة أن تعد تقريراً جتميعياً وتوليفياً عن املعلومات اليت أوردهتا            يطلب  -٢  
األطراف املدرجة يف املرفق األول يف بالغاهتا الوطنية السادسة لينظر فيه مؤمتر األطـراف يف               

  . من االتفاقية٧من املادة ) ز(٢ه العشرين وفقاً للفقرة دورت

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢
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    ١٩-م أ/٢٣املقرر     
تقارير فترة   ستعراض ال تنقيح املبادئ التوجيهية  املتعلق ب برنامج العمل   

مبا يف ذلك اسـتعراض قـوائم اجلـرد         السنتني والبالغات الوطنية،    
  ة، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف الوطني

 إن مؤمتر األطراف،   

، ١٢ و ٤باألحكام ذات الـصلة مـن االتفاقيـة، وال سـيما املادتـان              ُيذكّر  إذ    
ــرراتو ، ٨-م أ/١٩، و٧-م أ/٣٣، و٥-م أ/٦و، ٣-م أ/٦ و،٢-م أ/٩ و،١-م أ/٢ املق
قوائم اجلرد الوطنية   والبالغات الوطنية   املتعلقة ب  ،١٣-م أ /١ و ،١٠-م أ /١٨و ،٩-م أ /١٢و

 لالتفاقية، األطراف املدرجة يف املرفق األوللغازات الدفيئة، املقدمة من 

اللذين ُوضع مبوجبهما برنـامج  ، ١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ يناملقررباً أيضُيذكّر وإذ    
 املبادئ التوجيهية   عمل يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بغية إمتام تنقيح          

الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قوائم اجلرد الوطنية،    
 ،التاسعة عشرة ملؤمتر األطرافيف موعد أقصاه الدورة 

املبادئ التوجيهية الستعراض البالغات الوطنية وتقارير فترة        إىل أن تنقيح     وإذ يشري   
ل موعد الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، يف حني سينتهي تنقـيح            السنتني سينتهي حبلو  

 حبلول موعد الدورة العشرين ملـؤمتر       قوائم جرد غازات الدفيئة   ستعراض  توجيهية ال البادئ  امل
  ،)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(األطراف 
ـ       باحلاجة إىل عملية استعراض   وإذ يسلم      ة  تتسم بالكفاءة وبالفعالية من حيث التكلف

 ، طراف أو اخلرباء أو األمانةزائد تتحمله األ ءعبتنطوي على  وال وتكون قابلة للتطبيق

  املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف التوصيات ذات الصلةوقد نظر   

 مبوجبلمعلومات املبلغ عنها    للالستعراض التقين   املبادئ التوجيهية    "يعتمد  -١  
فترة السنتني والبالغـات الوطنيـة      ائم جرد غازات الدفيئة وتقارير      قوفيما يتصل ب  االتفاقية  

املشار إليها فيما يلي باسم املبـادئ       " (املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       
   الواردة يف املرفق؛، بصيغتها)التوجيهية لالستعراض

  األوىل تقـارير ال ض يف استعراض   استخدام املبادئ التوجيهية لالستعرا    يقرر  -٢  
 وكـذلك يف    ٢٠١٤ واستعراض البالغات الوطنية السادسة اعتباراً من عـام          فترة السنتني ل

عمليات االستعراض الالحقة لتقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية إىل أن يقـرر مـؤمتر              
  األطراف إدخال أي تعديالت عليها؛ 

هناً بتـوافر   بة من األمانة يف هذا املقرر ر       أن ُتتخذ اإلجراءات املطلو    يطلب  -٣  
  .املوارد املالية
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Annex 

[English only] 

 Guidelines for the technical review of information reported under the 
Convention related to greenhouse gas inventories, biennial reports and 
national communications by Parties included in Annex I to the 
Convention 

PART I: STRUCTURE OF THE REVIEW GUIDELINES 

1. The UNFCCC guidelines for review of annual inventories are composed of Part II 
and Part III of these guidelines. 

2. The UNFCCC guidelines for review of biennial reports are composed of Part II and 
Part IV of these guidelines. 

3. The UNFCCC guidelines for review of national communications are composed of 
Part II and Part V of these guidelines. 

PART II: GENERAL APPROACH TO THE REVIEW 

       A. Applicability 

4. Information provided by Parties included in Annex I to the Convention (Annex I 
Parties) in their greenhouse gas (GHG) inventories, biennial reports (BRs) and national 
communications (NCs) will be subject to reviews pursuant to relevant decisions of the 
Conference of the Parties (COP), in accordance with the provisions of these guidelines.  

       B. Objectives 

5. The objectives of the review of information reported under the Convention related to 
GHG inventories, BRs and NCs and pursuant to relevant decisions of the COP are the 
following: 

 (a) To provide, in a facilitative, non-confrontational, open and transparent 
manner, a thorough, objective and comprehensive technical review of all aspects of the 
implementation of the Convention by individual Annex I Parties and Annex I Parties as a 
whole; 

 (b) To promote the provision of consistent, transparent, comparable, accurate and 
complete information by Annex I Parties; 

 (c) To assist Annex I Parties in improving their reporting of information 
contained in GHG inventories, BRs and NCs and pursuant to other relevant decisions of the 
COP and the implementation of their commitments under the Convention; 

 (d) To ensure that the COP has accurate, consistent and relevant information in 
order to review the implementation of the Convention. 

6. The objectives of the review guidelines are to promote consistency, comparability 
and transparency in the review of information reported under the Convention related to 
GHG inventories, BRs and NCs. 
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      C. General approach 

7. The provisions of these guidelines will apply to the review of information reported 
under the Convention related to GHG inventories, BRs and NCs and pursuant to relevant 
decisions of the COP.  

8. Specific provisions for the review of GHG inventories, NCs and BRs are included in 
specific parts of these review guidelines. 

9. The same information submitted by an Annex I Party in its BR, NC and GHG 
inventory will be reviewed only once, by an expert review team (ERT). 

10. The ERTs shall provide a thorough and comprehensive technical review of all 
aspects of the implementation of the Convention by Annex I Parties and shall identify any 
potential issues referred to in paragraphs XX (inventory section), 64 and 78 below. The 
ERTs shall conduct technical reviews to provide information expeditiously to the COP in 
accordance with the procedures detailed in these guidelines. 

11. At any stage in the review process, the ERTs may put questions to, or request 
additional or clarifying information from, the Annex I Parties under review regarding 
identified issues. The ERTs should offer suggestions and advice to those Annex I Parties on 
how to resolve such issues, taking into account the national circumstances of the Party 
under review. The ERTs shall also provide technical advice to the COP or the Subsidiary 
Body for Implementation (SBI), upon request. 

12. The Annex I Parties under review should provide the ERTs with access to the 
information necessary to substantiate and clarify the implementation of their commitments 
under the Convention, in accordance with the relevant reporting guidelines adopted by the 
COP, and, during in-country visits, should also provide appropriate working facilities. The 
Parties should make every reasonable effort to respond to all questions and requests of the 
ERTs for additional clarifying information. 

Confidentiality 

13. In response to a request from the ERT for additional data or information, or access 
to data used in the preparation of the GHG inventory, BR and NC reports, an Annex I Party 
may indicate whether such information or data are confidential. In such a case, the Party 
should provide the basis for protecting such information, including any domestic law, and, 
upon receipt of assurance that the data will be maintained as confidential by the ERT, will 
submit the confidential data in accordance with domestic law and in a manner that allows 
the ERT access to sufficient information or data for the assessment of the implementation 
of the commitments under the Convention by Annex I Parties and the conformity with the 
relevant methodological guidance as agreed by the COP. Any confidential information or 
data submitted by a Party in accordance with this paragraph shall be maintained as 
confidential by the ERT, in accordance with any decisions on this matter adopted by the 
COP. 

14. An ERT member’s obligation not to disclose confidential information and data 
submitted by a Party in accordance with paragraph 13 above shall continue after the 
termination of his or her service on the ERT. 
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      D. Timing and procedures 

I. Review of greenhouse gas inventories1 

15. Each GHG inventory submitted under the Convention by an Annex I Party will be 
subject to review, in accordance with part II and part III of these guidelines. 

II. Review of biennial reports 

16. Each BR submitted under the Convention by an Annex I Party will be subject to a 
review by an ERT, in accordance with part II and part IV of these guidelines. 

17. The ERTs shall make every effort to complete the individual review of BRs within 
15 months of the due date of their submission for each Annex I Party.  

18. In the years when NCs and BRs are submitted together, both the NC and BR will be 
subject to an in-country review.  

19. In the years when the BR is not reported in conjunction with the NC, the BR shall be 
subject to a centralized review. However, the ERT, based on the findings of the review,2 
can recommend that the next review be an in-country review and, upon a Party’s request, 
the secretariat shall organize an in-country review for that Party. 

20. The secretariat, where appropriate, may consider other UNFCCC review processes 
when coordinating BR and NC reviews, in particular with a view to addressing the need to 
improve the cost-effectiveness of the review process and national circumstances. 

III. Review of national communications 

21. The ERTs shall make every effort to complete the individual review of NCs within 
15 months of the due date of their submission for each Annex I Party.  

22. Each NC submitted under the Convention by an Annex I Party shall be subject to a 
scheduled in-country review by an ERT, in accordance with part II and part V of these 
guidelines.  

23. The secretariat, where appropriate, shall consider other UNFCCC review processes 
when coordinating BR and NC reviews, in particular with a view to addressing the need to 
improve the cost-effectiveness of the review process and national circumstances. 

    E. Expert review teams and institutional arrangements 

I. Expert review teams 

24. Each submission of information reported under the Convention related to GHG 
inventories, BRs and NCs and pursuant to relevant decisions of the COP shall be assigned 
to a single ERT, which shall be responsible for performing the review thereof in accordance 
with the procedures and time frames established in these guidelines. The submissions of an 
Annex I Party shall not be reviewed in two successive reviews by an ERT with identical 
composition. 

25. Each ERT shall provide a thorough and comprehensive technical review of the 
information reported under the Convention related to GHG inventories, BRs and NCs and 
pursuant to relevant decisions of the COP and shall, under its collective responsibility, 
prepare a review report, assessing the implementation of the commitments of the Annex I 

__________ 
 1 Placeholder for paragraphs XX–XX on the UNFCCC guidelines for review of annual 

inventories. 
 2 The findings from the ERT are related to issues indicated in paragraph 64 below. 
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Party and identifying any potential issues referred to in paragraphs XX (GHG inventory 
section), 64 and 78 below. The ERTs shall refrain from making any political judgement.  

26. The ERTs shall be coordinated by the secretariat and shall be composed of experts 
selected on an ad hoc basis from the UNFCCC roster of experts and shall include lead 
reviewers. The ERTs formed to carry out the tasks under the provisions of these guidelines 
may vary in size and composition, taking into account the national circumstances of the 
Party under review, the format of the review, the number of reports and the different needs 
for expertise for each review task. Additional experts may be added to a review team where 
necessary. 

27. Participating experts shall serve in their personal capacity. 

28. Experts shall be nominated by Parties to the Convention to the UNFCCC roster of 
experts and, as appropriate, by intergovernmental organizations. 

29. Participating experts shall have recognized competence in the areas to be reviewed 
in accordance with these guidelines. The training to be provided to the experts, and the 
subsequent assessment after the completion of the training3 and/or any other means needed 
to ensure the necessary competence of the experts for their participation in ERTs, shall be 
designed and operationalized by the secretariat in accordance with relevant decisions of the 
COP. 

30. Experts selected for a specific review activity shall neither be nationals of the Party 
under review nor be nominated or funded by that Party. 

31. Participating experts from Parties not included in Annex I to the Convention (non-
Annex I Parties) and Annex I Parties with economies in transition shall be funded 
according to the existing procedures for participation in UNFCCC activities. Experts from 
other Annex I Parties shall be funded by their governments. 

32. In conducting reviews, the ERTs shall adhere to these guidelines and work on the 
basis of established and published procedures agreed upon by the COP and the Subsidiary 
Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA), including quality assurance and 
control and confidentiality provisions. 

II. Competences of the expert review teams 

33. The competences required to be a member of an ERT for the technical review of 
GHG inventories are in the areas to be covered in part III of these guidelines. 

34. The competences required to be a member of an ERT for the technical review of 
BRs are in the areas referred to in paragraph 59(c) in part IV of these guidelines. 

35. The competences required to be a member of an ERT for the technical review of 
NCs are in the areas referred to in paragraph 77(c) below in part V of these guidelines. 

III. Composition of the expert review teams 

36. The secretariat shall select the members of the ERTs to review the GHG inventories, 
BRs and NCs submitted under the Convention and pursuant to relevant decisions of the 
COP in such a way that the collective skills and competencies of the ERTs address the 
areas mentioned in paragraphs 33, 34 and 35 above, respectively. 

__________ 
 3 The experts that opt not to participate in the training have to undergo a similar assessment 

successfully to enable them to qualify for participation in ERTs. 
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37. The secretariat shall select the members of the ERTs with a view to achieving a 
balance between experts from Annex I and non-Annex I Parties in the overall composition 
of the ERTs, without compromising the selection criteria referred to in paragraph 36 above. 
The secretariat shall make every effort to ensure geographical balance among the experts 
selected from non-Annex I Parties and among those selected from Annex I Parties. 

38. The secretariat shall ensure that in any ERT one co-lead reviewer shall be from an 
Annex I Party and one from a non-Annex I Party. 

39. Without compromising the selection criteria referred to in paragraphs 33, 34 and 35 
above, the formation of ERTs should ensure, to the extent possible, that at least one 
member is fluent in the language of the Party under review. 

40. The secretariat shall prepare an annual report to the SBSTA on the composition of 
ERTs, including the selection of experts for the review teams and the lead reviewers, and 
on the actions taken to ensure the application of the selection criteria referred to in 
paragraphs 36 and 37 above. 

IV. Lead reviewers 

41. Lead reviewers shall act as co-lead reviewers for the ERTs in accordance with these 
guidelines.  

42. Lead reviewers should ensure that the reviews in which they participate are 
performed by each ERT according to the relevant review guidelines and consistently across 
Parties. They should also ensure the quality and objectivity of the thorough and 
comprehensive technical examinations in the reviews and provide for the continuity, 
comparability and timeliness of the reviews. 

43. With the administrative support of the secretariat, lead reviewers shall, for each 
review: 

 (a) Ensure that the reviewers have all of the necessary information provided by 
the secretariat prior to the review; 

 (b) Monitor the progress of the review; 

 (c) Coordinate the submission of queries of the ERT to the Party under review 
and coordinate the inclusion of the answers in the review report; 

 (d) Provide technical advice to the members of the ERT, if needed; 

 (e) Ensure that the review is performed and the review report is prepared in 
accordance with these guidelines; 

 (f) Ensure that the ERT gives priority to issues raised in previous review reports. 

44. Lead reviewers shall also collectively prepare an annual report to the SBSTA as part 
of the annual report referred to in paragraph 40 above, containing suggestions on how to 
improve the quality, efficiency and consistency of the reviews in the light of paragraph 5 
above of these guidelines.  

V. Ad hoc review experts 

45. Ad hoc review experts shall be selected by the secretariat from those nominated by 
Parties or, exceptionally and only when the required expertise for the task is not available 
among them, from those nominated by relevant intergovernmental organizations belonging 



FCCC/CP/2013/10/Add.2 

GE.14-60159 30 

to the UNFCCC roster of experts for specific reviews. They shall perform individual review 
tasks in accordance with the duties set out in their nomination. 

46. Review experts shall, as necessary, perform desk review tasks in their home 
countries and participate in in-country visits and centralized reviews. 

VI. Role of the secretariat 

47. The secretariat shall organize the reviews, including the preparation of a schedule 
for the review, the coordination of the practical arrangements concerning the review and the 
provision of all relevant reported information to the ERT concerned. 

48. The secretariat shall develop review tools and materials and templates for review 
reports under the guidance of the lead reviewers. 

49. The secretariat shall coordinate, together with the lead reviewers, the 
communication during the review between the ERT concerned and the Party under review 
and shall maintain a record of communications between ERTs and Parties. 

50. The secretariat, together with the lead reviewers, shall compile and edit the final 
review reports. 

51. The secretariat shall facilitate annual meetings of the lead reviewers for GHG 
inventories, BRs and NCs. It shall summarize information on issues raised in the reviews to 
facilitate the work of lead reviewers in fulfilling their task to ensure consistency in the 
reviews across Parties. 

52. The secretariat shall design and implement training activities for review experts, 
including lead reviewers, and the subsequent assessment of the experts’ qualifications, 
under the guidance of the SBSTA (see para. 29 above). 

VII. Guidance provided by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice 

53. The SBSTA shall provide general guidance to the secretariat on the selection of 
experts and the coordination of the ERTs, and to the ERTs on the expert review process. 
The reports mentioned in paragraphs 40 and 44 above are intended to provide the SBSTA 
with inputs for elaborating such guidance. 

      F. Reporting and publication 

54. The ERTs shall, under their collective responsibility, produce review reports. The 
review of the same information (see para. 7 above) shall be reflected in one report only. 
The following review reports should be produced for each Annex I Party: 

 (a) For the review of GHG inventories, a final report on the review of the GHG 
inventory, in accordance with part II and part III of these guidelines; 

 (b) For the review of BRs, a technical report on the review of the BR, in 
accordance with part II and part IV of these guidelines; 

 (c) For the review of NCs, a report on the review of the NC, in accordance with 
part II and part V of these guidelines. 

55. The review reports for each Annex I Party shall follow a format and outline 
comparable to that set out in paragraph 56 below and shall include the specific elements 
described in parts III–V of these guidelines. 

56. All review reports prepared by ERTs shall include the following elements: 
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 (a) An introduction and a summary; 

 (b) A description of the technical review of each of the elements reviewed 
according to the relevant sections on the scope of the review detailed in parts III–V of these 
guidelines, including:  

(i) A description of any potential issues identified in accordance with paragraphs 
XX, 64 and 78 below; 

(ii) Any suggestions provided by the ERT to resolve the potential issues; 

(iii) An assessment of any efforts made by the Annex I Party under review to 
address any potential issues identified by the ERT during the current review or 
during previous reviews that have not been addressed; 

(iv) The sources of information used in the formulation of the final report. 

57. Following their completion, all review reports shall be published and forwarded by 
the secretariat, together with a written comment on the final review report made by the 
Party under review, to the Party concerned, the COP and the subsidiary bodies, as 
appropriate, following these guidelines.  

PART III: UNFCCC Guidelines for the technical review of greenhouse gas inventories 
from Parties included in Annex I to the Convention4 

 

PART IV: UNFCCC Guidelines for the technical review of biennial reports from 
Parties included in Annex I to the Convention 

      A. Purpose of the review 

58. The technical review of BRs is the first step of the international assessment and 
review (IAR) process. The overall objectives of the IAR process are to review the progress 
made by developed country Parties in achieving emission reductions and to assess the 
provision of financial, technological and capacity-building support to developing country 
Parties, as well as to assess emissions and removals related to quantified economy-wide 
emission reduction targets under the SBI, taking into account national circumstances, in a 
rigorous, robust and transparent manner, with a view to promoting comparability and 
building confidence. In addition, the IAR process aims at assessing the implementation of 
methodological and reporting requirements. 

59. The purposes of the technical review of BRs from Annex I Parties are the following:  

 (a) To provide a thorough and comprehensive technical review of the parts of 
BRs that are not otherwise covered in the annual GHG inventory review;  

 (b) Taking into account paragraph 59(a) above, to examine in an objective and 
transparent manner whether quantitative and qualitative information was submitted by 
Annex I Parties in accordance with the “UNFCCC biennial reporting guidelines for 
developed country Parties” adopted by the COP;5  

__________ 
 4 Placeholder for paragraphs XX–XX on the UNFCCC guidelines for review of annual 

inventories. 
 5 Decision 2/CP.17, annex I; decision 19/CP.18. 
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 (c) To promote consistency of the information contained in BRs submitted by 
Annex I Parties;  

 (d) To assist Annex I Parties in improving their reporting of information and the 
implementation of their commitments under the Convention; 

 (e) To undertake an examination of the Party’s progress in achieving its 
economy-wide emission reduction target.  

 (f) To ensure that the COP has reliable information on the implementation of 
commitments under the Convention by each Annex I Party with a view to promoting 
comparability and building confidence. 

      B. General procedures 

60. Each Annex I Party’s BR will be reviewed. A Party’s BR shall be reviewed in 
conjunction with its NC in the years in which both the BR and the NC are submitted. 

61. Prior to the review, as part of its preparation, the ERT shall conduct a desk review of 
the BR of the Annex I Party under review. The ERT, through the secretariat, shall notify 
the Party concerned of any questions the team has regarding the information provided in the 
BR and of any focal areas for the review.  

62. The output of the technical review will be a technical review report, building on 
existing reporting standards and including an examination of the Party’s progress in 
achieving its economy-wide emission reduction target.  

      C. Scope of the review 

63. The individual review will: 

 (a) Provide an assessment of the completeness of the BR, in accordance with the 
reporting requirements contained in decisions 2/CP.17 and 19/CP.18, and an indication of 
whether it was submitted on time; 

 (b) Examine the consistency of the BR with the annual GHG inventory and NC 
but it will not include in-depth examination of the inventory itself; 

 (c) Undertake a detailed technical examination of only those parts of the BR that 
are not included in the annual GHG inventory review, including the following: 

(i) All emissions and removals related to the Party’s quantified economy-wide 
emission reduction target;  

(ii) Assumptions, conditions and methodologies related to the attainment of the 
Party’s quantified economy-wide emission reduction target; 

(iii) Progress the Party has made towards the achievement of its quantified 
economy-wide emission reduction target; 

(iv) The Party’s provision of financial, technological and capacity-building 
support to developing country Parties; 

 (d) In the years in which an NC is submitted at the same time as the BR, serve as 
part of the review of the NC, where there is an overlap between the content of the BR and 
that of the NC. 
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Identification of issues 

64. The issues identified during the technical review of individual sections of the BR 
shall be identified as relating to the following: 

 (a) Transparency; 

 (b) Completeness; 

 (c) Timeliness; 

 (d) Adherence to the biennial report reporting guidelines as per decision 2/CP.17. 

       D. Timing 

65. If an Annex I Party expects difficulties with the timeliness of its BR submission by 
the due date, it should inform the secretariat thereof by the due date of the submission, to 
the extent possible, in order to facilitate the arrangements of the review process.  

66. The ERTs shall make every effort to complete the individual review of BRs within 
15 months of the due date of their submission for each Annex I Party. 

67. If additional information is requested during the review week, the Annex I Party 
should make every reasonable effort to provide the information within two weeks after the 
review week. 

68. The ERT for the review of the BR of each Annex I Party shall, under its collective 
responsibility, produce a draft technical review report following the format detailed in 
paragraph 71 below, to be finalized within eight weeks after the review week. 

69. The draft technical review report of each BR shall be sent to the Annex I Party 
subject to the review for comment. The Party concerned shall be given four weeks6 from its 
receipt of the draft report to provide comments thereon. 

70. The ERT shall produce the final version of the BR technical review report, taking 
into account the comments of the Annex I Party within four weeks of receipt of the 
comments. All final review reports shall be published and forwarded by the secretariat, 
together with any written comments on the final review report by the Party that is the 
subject of the report, to the COP. 

       E. Reporting 

71. The following specific elements shall be included in the technical review report 
referred to in paragraph 54(b) above: 

 (a) The results of the technical examination of the elements specified in 
paragraph 63(c) above, including an examination of the Party’s progress in achieving its 
economy-wide emission reduction target; 

 (b) An identification of issues in accordance with paragraph 64 above. 

__________ 
 6 Four weeks, or 20 working days if the Party has a public holiday occurring within the four-

week time frame. 
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PART V: UNFCCC Guidelines for the technical review of national communications 
from Parties included in Annex I to the Convention 

       A. Purpose 

72. The purposes of the review of NCs from Annex I Parties are the following: 

 (a) To establish a process for a thorough and comprehensive technical review of 
the implementation of the commitments under the Convention by individual Annex I 
Parties and Annex I Parties as a group;  

 (b) Taking into account paragraph 72(a) above, to examine in an objective and 
transparent manner whether quantitative and qualitative information was submitted by 
Annex I Parties in accordance with the “Guidelines for the preparation of national 
communications by Parties included in Annex I to the Convention, Part II: UNFCCC 
reporting guidelines on national communications” adopted by the COP; 

 (c) To promote consistency of the information contained in the NCs of Annex I 
Parties; 

 (d) To assist Annex I Parties in improving their reporting of information under 
Article 12 of the Convention and the implementation of their commitments under the 
Convention; 

 (e) To ensure that the COP has reliable information on the implementation of 
commitments under the Convention by each Annex I Party and Annex I Parties as a whole. 

      B. General procedures 

73. Each Annex I Party’s NC will be reviewed, where relevant in conjunction with the 
review of the BR. 

74. Each NC submitted under the Convention by an Annex I Party shall be subject to an 
in-country review. 

75. Annex I Parties with total GHG emissions of less than 50 Mt CO2 eq (excluding land 
use, land-use change and forestry) in accordance with their most recent GHG inventory 
submission, with the exception of Parties included in Annex II to the Convention, may 
choose to undergo a centralized review for their NCs. 

76. Prior to the review, the ERT shall conduct a desk review of the NC of the Annex I 
Party under review. The ERT, through the secretariat, shall notify the Party concerned of 
any questions the team has regarding the NC and of any focal areas for the review. 

      C. Scope of the review 

77. The individual review will, noting paragraph 9 above: 

 (a) Provide an assessment of the completeness of the NC in accordance with the 
“Guidelines for the preparation of national communications by Parties included in Annex I 
to the Convention, Part II: UNFCCC reporting guidelines on national communications” 
adopted by the COP, and an indication of whether it was submitted on time;  

 (b) Check the consistency of information contained in the NC with that 
contained in the BR and GHG inventory. If the same information is reported elsewhere, the 
information should be reviewed only once; 
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 (c) Undertake a detailed technical examination of the unique information 
contained in the NC and the procedures and methodologies used for the preparation of the 
information therein, noting that the outline of the NC is included in the list below:  

(i) National circumstances relevant to GHG emissions and removals; 

(ii) GHG inventory information; 

(iii) Policies and measures; 

(iv) Projections and the total effect of policies and measures; 

(v) Vulnerability assessment, climate change impacts and adaptation measures; 

(vi) Financial resources; 

(vii) Transfer of technology; 

(viii) Research and systematic observation;7 

(ix) Education, training and public awareness; 

 (d) Giving consideration to national circumstances, identify any potential issues 
referred to in paragraph 78 below. 

Identification of issues 

78. The issues identified during the technical review of individual sections of the NC 
shall be identified as relating to the following: 

 (a) Transparency; 

 (b) Completeness; 

 (c) Timeliness; 

 (d) Adherence to the NC reporting guidelines as per decision 4/CP.5. 

       D. Timing 

79. If an Annex I Party expects difficulties with the timeliness of its NC submission by 
the due date, it should inform the secretariat thereof by the due date of the submission, to 
the extent possible, in order to facilitate the arrangements of the review process.  

80. The ERTs shall make every effort to complete the individual review of NCs within 
15 months of the due date of their submission for each Annex I Party. 

81. If additional information is requested during the review week, the Annex I Party 
should make every reasonable effort to provide the information within two weeks after the 
review week.  

82. The ERT for the review of the NC of each Annex I Party shall, under its collective 
responsibility, produce a draft of the review report following the format detailed in 
paragraph 85 below, to be finalized within eight weeks after the review week. 

__________ 
 7 Information provided under this heading includes a summary of the information provided 

on global climate observing systems. 
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83. The draft of each NC review report shall be sent to the Annex I Party subject to the 
review for comment. The Party concerned shall be given four weeks8 from its receipt of the 
draft report to provide comments thereon. 

84. The ERT shall produce the final version of the NC review report, taking into 
account the comments of the Annex I Party within four weeks of receipt of the comments. 
All final review reports shall be published and forwarded by the secretariat, together with 
any written comments on the final review report by the Party that is the subject of the 
report, to the COP. 

       E. Reporting 

85. The following specific elements shall be included in the report referred to in 
paragraph 54(c) above: 

 (a) A technical review of the elements specified in paragraph 77(c) above; 

 (b) An identification of issues in accordance with paragraphs 77(d) and 78 
above. 

 
10th plenary meeting 

22 November 2013 

       

 
  

__________ 
 8 Four weeks, or 20 working days if the Party has a public holiday occurring within the four-

week time frame. 


