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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٨-١ليما، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٤البند 

 فق األول لالتفاقية  املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املر      التقارير  
 عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدَّمة من        

  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

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

إعداد التقـارير    العمل التدريبيتني اإلقليميتني بشأن      يتعن حلق تقرير  
احملدَّثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق             

  لالتفاقية األول

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

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

املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبساعدة من األمانة، حلقيت عمل تدريبيتني إقليميـتني             
بشأن إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول              

__________ 

قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدَّد لتقدميها لكي تؤخذ يف االعتبار نتائج االجتماع الثالث عشر لفريـق                   *  
مة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الذي          اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقد     

 .٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٢ و١١مي عقد يف يريفان، بأرمينيا، يو
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مـا  فُعقدت حلقة العمل اخلاصة مبنطقة أمريكا الالتينية والكارييب يف مدينـة بن           : لالتفاقية
، وُعقدت حلقة العمل اخلاصة مبنطقـة  ٢٠١٤يوليه / متوز١٨ إىل ١٦ببنما، يف الفترة من   

 ١٠ إىل   ٨آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة أوروبا الشرقية يف يريفان بأرمينيا، يف الفترة مـن              
اخلرباء الـوطنيني مـن   هلدف من حلقيت العمل تعزيز قدرة      وكان ا . ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول

املبادئ التوجيهية لالتفاقية   "درجة يف املرفق األول لالتفاقية على استخدام        األطراف غري امل  
فيما يتعلق بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق              

ويعرض هـذا التقريـر   . ، والتوعيةُ بعملية املشاورات والتحليالت الدولية"األول لالتفاقية 
  .قيت العمل ويتضمن ملخصاً للمناقشاتمداوالت حل
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، استمرار عمـل فريـق اخلـرباء        ١٩-م أ /١٩قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             
وقـرر   .)١(٢٠١٨ إىل عام    ٢٠١٤ملدة مخس سنوات متتد من عام       ) فريق اخلرباء االستشاري  (

 تنفيذ واليته، وفقاً    فه، يف إطار  مؤمتر األطراف أيضاً أن يضطلع فريق اخلرباء االستشاري بوظائ        
  .لالختصاصات املنقحة املدرجة يف مرفق ذلك املقرر

، وضع فريـق اخلـرباء      ١٩-م أ /١٩ووفقاً لالختصاصات الواردة يف مرفق املقرر         -٢
 كانون  ٢٨ و ٢٧االستشاري، يف اجتماعه األول من السنة الذي ُعقد يف بون بأملانيا، يومي             

  .)٢(٢٠١٨-٢٠١٤مج عمل للفترة ، برنا٢٠١٤يناير /الثاين
، على تنظيم ثـالث     ٢٠١٤واتفق فريق اخلرباء االستشاري، يف برنامج عمله لعام           -٣

حلقات عمل تدريبية إقليمية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بـشأن إعـداد      
لمنطقة األفريقية، الـيت    غري أن حلقة العمل التدريبية اإلقليمية ل      . التقارير احملدثة لفترة السنتني   

 يف لـومي بتوغـو،      ٢٠١٤أغسطس  / آب ٢٠ إىل   ١٨كان من املقرر عقدها يف الفترة من        
، بسبب املخاوف الصحية يف منطقـة       ٢٠١٥فرباير  / شباط ٢٥-٢٣أُجلت إىل غاية الفترة     

  .غرب أفريقيا
، إىل فريق اخلرباء االستشاري     ١٩-م أ /١٩وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٤

أن يقدم يف كل عام تقريراً مرحلياً عن عمله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكـي تنظـر فيـه يف            
  .)٣(دوراهتا اليت ُتعقد بالتزامن مع دورات مؤمتر األطراف

  نطاق املذكرة  -باء  
يتضمن هذا التقرير، الذي أُعد يف إطار التقرير املرحلي عن عمـل فريـق اخلـرباء               -٥

للمداوالت واملناقشات اليت دارت يف حلقـيت العمـل التـدريبيتني           ، ملخصاً   )٤(االستشاري
اإلقليميتني التاليتني لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بشأن إعـداد التقـارير              

  :احملدثة لفترة السنتني
__________ 

 .١، الفقرة ١٩-م أ/١٩املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2014/17. 
 .٧، الفقرة ١٩-م أ/١٩املقرر  )٣(
)٤( FCCC/SBI/2014/17. 



FCCC/SBI/2014/18 

5 GE.14-18877 

حلقة العمل التدريبية اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب بشأن إعداد            )أ(  
 ١٨ إىل   ١٦ير احملدثة لفترة السنتني، اليت ُنظمت يف مدينة بنما ببنما، يف الفتـرة مـن                التقار
  ؛٢٠١٤يوليه /متوز

حلقة العمل التدريبية اإلقليمية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة أوروبـا             )ب(  
 يف الفتـرة    الشرقية بشأن إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني، اليت ُنظمت يف يريفان بأرمينيا،           

  .٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٨من 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم  
قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ، بعد أن نظرت يف هذا التقرير، أن توجـه إىل فريـق                   -٦

قنيـة  اخلرباء االستشاري، حسب االقتضاء، مزيداً من اإلرشادات بشأن تقدمي املـساعدة الت           
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لتمكينها من الوفاء بالتزاماهتا يف جمـال اإلبـالغ                إىل

  .مبوجب االتفاقية

  ملخص املداوالت  -ثانياً  
، نظم فريق اخلرباء االستـشاري حلقـيت عمـل          ٢٠١٤يف النصف الثاين من عام        -٧

  :السنتني، مها كاآليتتدريبيتني إقليميتني بشأن إعداد التقارير احملدثة لفترة 
حلقة العمل التدريبية اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب بشأن إعداد            )أ(  

التقارير احملدثة لفترة السنتني، اليت استضافتها حكومة بنما يف مدينة بنما ببنمـا، يف الفتـرة                
 طرفـاً   ٢٥ثلون   خبرياً وطنياً مي   ٣٢وحضر حلقة العمل    . ٢٠١٤يوليه  / متوز ١٨ إىل   ١٦ من

غري مدرج يف املرفق األول من منطقة أمريكا الالتينية والكارييب، فضالً عن سـتة أعـضاء                
  أخصائيني من فريق اخلرباء االستشاري، وممثل ألمانة مرفق البيئة العاملية؛

حلقة العمل التدريبية اإلقليمية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة أوروبـا             )ب(  
إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني، اليت استضافتها حكومة أرمينيا يف يريفـان  الشرقية بشأن  

 خبرياً وطنياً   ٣٩ العمل   وحضر حلقة . ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ١٠ إىل   ٨بأرمينيا، يف الفترة من     
 طرفاً غري مدرج يف املرفق األول من منطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقة أوروبـا               ٣٢ميثلون  

 أعضاء أخصائيني من فريق اخلرباء االستشاري، وممثل لربنامج األمم          ١٠الً عن   الشرقية، فض 
  .املتحدة اإلمنائي

اخلـرباء  يتني اإلقليميتني يف تعزيز قدرة      ومتثلت بعض أهم أهداف حلقيت العمل التدريب        -٨
 لفتـرة   املبادئ التوجيهية لالتفاقية فيما يتعلق بإعداد التقارير احملدثـة        "الوطنيني على استخدام    

 باسم  املشار إليها فيما يلي   " (السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         
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من أجل تيسري إعداد تقارير بلداهنم      ) املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثة لفترة السنتني      
تخلصة واخلربات املكتسبة فيما    احملدثة لفترة السنتني؛ وإتاحة حمفل لتبادل اآلراء والدروس املس        

  .يتعلق بعملية وإعداد البالغات الوطنية والتقارير احملدثة لفترة السنتني، حسب االقتضاء
، )٥(وُصممت كلتا حلقيت العمل، اللتان ُنظمتا بناًء على جدويل أعمـال متـشاهبني         -٩

ترة السنتني، مـن خـالل   لتناول مجيع العناصر األساسية لعملية اإلبالغ يف التقارير احملدثة لف        
مكثف، مبا يف ذلك العروض اإليضاحية ومتارين احملاكاة، اليت اسـُتكِملت     اتباع هنج حتاوري    

  .كذلك جبلسات األسئلة واألجوبة التفاعلية
ويرد يف الفصل الثالث أدناه ملخص املناقشات الـيت دارت يف خمتلـف جلـسات              -١٠

  .العمل حلقيت

  ملخص املناقشات  -ثالثاً  
  :تضمنت حلقتا العمل التدريبيتان اإلقليميتان سبع جلسات موضوعية تناولت ما يلي  -١١

حملة عامة عن إطار القياس واإلبالغ والتحقق اخلـاص بالبلـدان الناميـة               )أ(  
األطراف مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك تفاصيل عن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثة             

ية ونتائج املشاورات والتحليالت الدولية؛ وتقدمي الدعم من أجل إعداد          لفترة السنتني؛ وعمل  
  التقارير احملدثة لفترة السنتني؛

اإلبالغ عن الظروف الوطنية والترتيبات املؤسسية يف التقارير احملدثة لفتـرة      )ب(  
  السنتني، استناداً إىل التجارب السابقة يف تقدمي البالغات الوطنية؛

  قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛اإلبالغ عن   )ج(  
  اإلبالغ عن إجراءات التخفيف وآثارها؛  )د(  
يود والثغرات، وما يتصل بذلك مـن احتياجـات ماليـة           اإلبالغ عن الق    )ه(  

  .ومن احتياجات يف جمال بناء القدرات، والدعم املتلقىوتكنولوجية 
اليت تناولت اجلوانب ذات    ويف كل جلسة من هذه اجللسات، تلت العروَض النظرية            -١٢

الصلة من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثة لفترة السنتني مناقشاٌت تفاعلية استهدفت            
وفيما يتعلق باجللستني اللـتني تناولتـا       . مواضيع حمددة بفضل جمموعة من األسئلة التوجيهية      

احتياجـات  ا يتصل بذلك من   قيود والثغرات وم  اإلبالغ عن إجراءات التخفيف وآثارها، وال     
 املتلقى، أعقبت العـروَض     ومن احتياجات يف جمال بناء القدرات والدعم      مالية وتكنولوجية   

الـصورية  وُصـممت التمـارين     . بني املـشاركني  صورية تلتها مناقشات تفاعلية     متارين  
__________ 

 .يرد يف املرفق الثاين منوذج جلدول أعمال حلقة العمل )٥(
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ترة الـسنتني   املشاركني على املعلومات اليت يتعني اإلبالغ عنها يف التقارير احملدثة لف           إلطالع
وكيفية اإلبالغ عنها، وفقاً لألحكام ذات الصلة يف املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثة             

  .لفترة السنتني
. كـل جلـسة  ويرد أدناه ملخص للعناصر الرئيسية اليت تناولتها املناقشات يف إطار       -١٣
تقدمي الدعم من "يت تناولت للمناقشة اليت دارت يف إطار اجللسة الُيعَرض ملخص منفصل    وال

ُيناقَُش بدالً من ذلك يف سياق املواضيع الفنيـة  ؛ بل "ة لفترة السنتني  أجل إعداد التقارير احملدث   
  .الواردة أدناه

  حلقة العمل التدريبية اإلقليمية ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب  -ألف  

بالبلدان النامية األطراف   حملة عامة عن إطار القياس واإلبالغ والتحقق اخلاص           -١  
مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلك السياق واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثة   

  لفترة السنتني، وعملية ونتائج املشاورات والتحليالت الدولية
أشار بعض املشاركني إىل أن جوانب معينة من املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقـارير               -١٤

ترة السنتني مبهمة وتترك من مث جماالً للتفسري فيما يتعلق بالعناصر اليت يتعني اإلبالغ              احملدثة لف 
وأقر املشاركون بأن حلقة العمل التدريبية ساعدهتم يف التوصل إىل فهم أفضل للعناصر             . عنها

  .اليت يتعني اإلبالغ عنها يف التقارير احملدثة لفترة السنتني
لفتـرة  لقلق بشأن توقيت تقدمي أول تقرير حمـدث         ركني عن ا  وأعرب بعض املشا    -١٥

، أن تقدمه األطراف غـري      ١٧-م أ /٢من القرار   ) أ(٤١السنتني الذي يفترض، وفقاً للفقرة      
، مبا يتفق مع قدراهتا ومستوى      ٢٠١٤ديسمرب  /حبلول كانون األول   املدرجة يف املرفق األول   

ن القلق إزاء وترية تقدمي التقارير احملدثـة        وأعربوا أيضاً ع  . الدعم املقدم هلا يف إعداد التقارير     
ولذلك، أبرزوا احلاجة إىل وضـع الترتيبـات        . الالحقة، اليت َتقرر أن تقدم مرة كل سنتني       

وشدد آخرون على ضرورة استكشاف السبل اليت تتيح لإلبالغ . املؤسسية املناسبة أو تعزيزها
  .ر احملدثة لفترة السنتنييف إطار العمليات األخرى إمكانية اإلسهام يف التقاري

املبادئ التوجيهية إلعداد "وأثري عدد من األسئلة تلتمس توضيح أوجه االختالف بني      -١٦
واملبـادئ  " البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة            

وما تالها من مناقشات    وساعدت العروض   . التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثة لفترة السنتني     
  .ملختلف املواضيع اليت تناولتها حلقة العمل يف اإلجابة على معظم تلك األسئلة

 خالل هذه اجللسة أيضاً إجراءات القياس واإلبـالغ         دارتوتناولت املناقشات اليت      -١٧
ليـع يف   والتحقق املتعلقة باالنبعاثات البشرية املنشأ من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البوا          

قطاع الغابات، ومبخزونات الكربون يف الغابات، وتغري خمزون الكربون يف الغابات وتغـري             
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، مـع   ١٦-م أ /١ من املقرر    ٧٠املناطق احلرجية نتيجة لتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة          
  .من املقرر نفسه) ج(و) ب(٧١مراعاة الفقرة 

إعداد التقارير احملدثـة لفتـرة الـسنتني،        ويل  متيضاً مسألة   وأثار املشاركون مراراً أ     -١٨
سيما فيما يتعلق جبولة تقدمي تلك التقارير، باإلضافة إىل توقيت تقدمي مقترح املشروع إىل    وال

وبغية معاجلة هـذا الـشاغل،      . مرفق البيئة العاملية وإقراره لتمويل عملية إعداد تلك التقارير        
روع املقدم إىل املرفق لتمويلـه جـولتني مـن          اقترح بعض املشاركني أن يشمل مقترح املش      
  .جوالت تقدمي التقارير احملدثة لفترة السنتني

اإلبالغ عن الظروف الوطنية والترتيبات املؤسسية يف التقارير احملدثة لفتـرة الـسنتني،               -٢  
  استناداً إىل التجارب السابقة يف تقدمي البالغات الوطنية

ن اإلبالغ عن الظروف الوطنية والترتيبات املؤسسية       خلصت املناقشات التفاعلية بشأ     -١٩
يف التقارير احملدثة لفترة السنتني، استناداً إىل التجارب السابقة يف تقدمي البالغات الوطنية، إىل              

  :املالحظات التالية
فـبعض العناصـر    ". واحد يناسب اجلميـع   "ليس هناك ترتيب مؤسسي       )أ(  

ؤسسية، ولكن الترتيبات عموماً ترتبط بالظروف الوطنية       األساسية توجد يف مجيع الترتيبات امل     
  للبلد وبقدراته؛

بغية إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني وتقـدميها يف الوقـت املناسـب،            )ب(  
؛ بـل هـي مقبولـة       "خاطئة"أو  " صحيحة"ميكن تصنيف الترتيبات املؤسسية باعتبارها       ال
تتماشى مع املستوى املطلوب من اجلودة والتفاصيل،       دامت املعلومات تتدفق تدفقاً سلساً و      ما

  والشروط األخرى اليت حددهتا هيئة التنسيق الوطنية؛
لدى معظم البلدان شكل من أشكال الترتيبات املؤسسية املوضوعة ألغراض          )ج(  

ولبعض هذه الترتيبات طابع مؤسسي إىل حد ما، غري أن بعـضها            . إعداد البالغات الوطنية  
ل ُيتبع على أساس خمصص لكل مشروع، ومن مث فمـن األرجـح أن تواجـه                اآلخر ما زا  

األطراف اليت تتبع هذه الترتيبات املخصصة حتديات يف استيفاء متطلبات اإلبـالغ املعـززة              
ومع ذلك، فاحلصول على املوارد املالية الكافية عنصر رئيـسي يف وضـع             . مبوجب االتفاقية 

  .فاظ عليهاترتيبات مؤسسية متينة وتعزيزها واحل
واعترف املشاركون بأن العوامل التالية بعض من العناصر الرئيسية الـيت تـسهم يف         -٢٠

  :وضع الترتيبات املؤسسية املتينة وتعزيزها واحلفاظ عليها
وضع ترتيبات مؤسسية رمسية الستبقاء املوظفني املهرة وتوليد املعلومات يف            )أ(  

عن إشراك اجلهات املعنية ومتخذي القرارات على       الوقت املناسب وبالشكل املناسب، فضالً      
  أعلى مستوى ممكن، على مر الزمن وحبسب االقتضاء؛



FCCC/SBI/2014/18 

9 GE.14-18877 

توعية متخذي القرارات املسؤولني عن إقناع الوكاالت األخـرى بقبـول           )ب(  
  الترتيبات؛
تعيني كيان رمسي واحد مزود باملوارد املالية والبشرية الكافية يدعم تنفيـذ              )ج(  

صلة بالتقارير احملدثة لفترة السنتني، ويكون وكالة حمورية لتعبئة املسامهات الالزمة         األنشطة املت 
  من خمتلف الوكاالت املعنية بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني؛

استخدام مناذج لتوثيق مفاهيم الترتيبات املؤسسية وعملية وضعها حرصـاً            )د(  
 أصحاب املصلحة على اخلطـوات الالزمـة،        على اطالع املسؤولني احلكوميني وغريهم من     

  .وإدراكهم ألدوارهم ومسؤولياهتم يف إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني

  اإلبالغ عن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة  -٣  
يف اجللسة اليت تناولت اإلبالغ عن قوائم اجلرد الوطنية         خلصت املناقشات التفاعلية      -٢١

  : التقارير احملدثة لفترة السنتني إىل املالحظات التاليةلغازات الدفيئة يف
قد تؤثر ندرة البيانات، فضالً عن سرية املعلومات وإمكانية الوصول إليها،             )أ(  

وال سيما املعلومات املستمدة من القطاع اخلاص، يف عملية التقارير احملدثة لفترة الـسنتني،              
ات السالسل الزمنية لقوائم اجلـرد الوطنيـة   تؤثر بوجه خاص يف القدرة على وضع بيان  وقد

  لغازات الدفيئة؛
بالنسبة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت ترغب يف الوصـول               )ب(  

إىل نظام الدفع القائم على النتائج للحد من االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف               
ن تكون البيانات واملعلومات عن األنشطة ذات الصلة        البلدان النامية، من املهم احلرص على أ      

املقدمة لالستفادة من نظام الدفع على أساس النتائج متسقة مع قوائم اجلرد الوطنية لغـازات               
  الدفيئة اليت ُتعدها وُتبلغ عنها يف تقاريرها احملدثة لفترة السنتني؛

ت الشريكة وتعزيز   لتغيري نظرة املؤسسا  ‘ تقبُّل‘من الضروري إرساء عملية       )ج(  
شعورها بامتالك زمام األمور، لزيادة استعدادها ونشاطها كجهات مسامهة يف اجلهود الـيت             

  يبذهلا البلد يف جمال إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة كل سنتني؛
رأى بعض املشاركني أن حتديث قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة مـرة              )د(  

ن يشكل حتدياً، بالنظر إىل أن التحديث اإلحصائي لبيانات األنشطة املتصلة       كل سنتني ميكن أ   
   سنوات؛١٠إىل  ٥ات تلك القوائم ال حيدث إال مرة كل ببعض قطاع

أشار مشاركون إىل أن بعض األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول                )ه(  
ة بتغري املناخ إلعـداد قـوائم   املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعني     يستخدم بالفعل   

يشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهيـة هليئـة          (٢٠٠٦اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة لعام      
  .، وتساءلوا عن كيفية التعامل مع هذا األمر أثناء عملية املشاورات والتحليالت الدولية)املناخ
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ن أن تساعد األطراف غـري      وتبادل املشاركون بعض األفكار واالقتراحات اليت ميك        -٢٢
املدرجة يف املرفق األول على حسن التأقلم مع احلاجة إىل حتديث قوائم اجلرد الوطنية لغازات               

  :الدفيئة مرة كل سنتني، منها األفكار واالقتراحات التالية
إعداد قـوائم اجلـرد     مسية لضمان استيعاب وطين لعملية      وضع ترتيبات ر    )أ(  

مع مرور الوقت على معارف األشـخاص املـدرَّبني ذوي          واحلفاظ   لوطنية لغازات الدفيئة،  ا
  املهارات الالزمة؛

  زيادة إشراك اجلهات املعنية؛  )ب(  
مواصلة تدريب املوظفني على تنفيذ خمتلف منهجيات هيئة املناخ املتاحـة             )ج(  

 ١٩٩٦ لعـام    املبادئ التوجيهية املنقحة إلعداد قوائم اجلرد الوطنية لغـازات الدفيئـة          مثل  (
يشار إليها فيما يلي باملبادئ التوجيهية       (هليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      ا الصادرة عن 

إرشادات املمارسات اجليدة وإدارة حاالت عدم التيقن يف قوائم اجلرد          ؛ و )املنقحة هليئة املناخ  
تخدام األراضي وتغيري   دليل املمارسات اجليدة فيما يتعلق بأنشطة اس      ؛ و الوطنية لغازات الدفيئة  

  ؛)استخدام األراضي واحلراجة
استحداث أداة جلمع البيانات وجتهيزها وحتليلها، تتضمن جداول وأشكاالً           )د(  

ري بتعليمات توضيحية بسيطة، حسب االقتضاء، ليستخدمها مقدمو البيانات من أجل تيـس           
  .مالئم ويف الوقت املناسبيف شكل ‘ الصحيحة‘تقدمي البيانات 

  اإلبالغ عن إجراءات التخفيف وآثارها  -٤  
يف اجللسة اليت تناولت اإلبالغ عن إجراءات التخفيـف  خلصت املناقشات التفاعلية      -٢٣

  :وآثارها إىل املالحظات التالية
اعُترب افتقار املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثة لفترة السنتني لشرطي            )أ(  

ياً أمام حتديد املعلومات عن إجـراءات التخفيـف وآثارهـا           الوضوح والتفصيل حتدياً رئيس   
وباإلضافة إىل ذلك، أشري إىل أن مناذج اإلبالغ اليت صممها فريـق اخلـرباء        . واإلبالغ عنها 

االستشاري كجزء من مواده التدريبية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفترة الـسنتني منـاذج              
  شديدة التفصيل؛

ار كثري من إجراءات وخطط التخفيف إال يف غضون إطـار           قد ال تظهر آث     )ب(  
ومن مث،  . زمين ميتد إىل ما بعد جولة فترة السنتني احملددة لتقدمي التقارير احملدثة لفترة السنتني             

فإذا كان مستوى التفاصيل اليت يتعني اإلبالغ عنها فيما يتعلق بإجراءات التخفيف عالياً جداً، 
  مع مرور الزمن؛التقارير احملدثة لفترة السنتني لتكرار من مسات فإن من احملتمل أن يصبح ا

اعُتبِر تتبع التقدم احملرز يف تنفيذ إجراءات التخفيف مقارنة باالسـتثمارات             )ج(  
املالية وانبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وعمليات اإلزالة بواسطة البواليع حتدياً رئيـسياً،             



FCCC/SBI/2014/18 

11 GE.14-18877 

طرية املسؤولة عن صـياغة إجـراءات التخفيـف وتنفيـذها           وما يؤكده هو أن األفرقة الق     
واإلشراف على االستثمارات املالية وتعقبها، فضالً عن إعداد وتنسيق قوائم جـرد غـازات     

باالفتقار إىل  رِن ُبعد آخر مرتبط هبذا التحدي       وقُ. حاور بالضرورة حتاوراً منتظماً   الدفيئة، ال تت  
   تسمح بإجراء تقييم جمد للتقدم احملرز؛البيانات املتعلقة باملؤشرات اليت قد

شدد بعض املشاركني على أن التعقيدات التقنية اليت ينطوي عليها وضـع              )د(  
سيناريوهات لتوقعات انبعاثات غازات الدفيئة وتقييم التخفيف حتد رئيسي آخر يرتبط أساساً 

  .باالفتقار إىل اخلربة والبيانات واملعلومات الالزمة
شاركون بعض األفكار واالقتراحات اليت ميكن أن تساعد األطراف غـري           وتبادل امل   -٢٤

املدرجة يف املرفق األول على حسن التأقلم مع احلاجة إىل اإلبالغ عن إجراءات التخفيـف               
  :وآثارها يف التقارير احملدثة مرة كل سنتني، منها األفكار واالقتراحات التالية

لتكاليف املالية واإلدارية اليت ينطـوي      من أجل احلد من اجلهود البشرية وا        )أ(  
عليها اإلبالغ عن املعلومات املفصلة بشأن إجراءات التخفيف وآثارها، اقترح املـشاركون            
جتميع األنشطة، كخطوة أولية، لتيسري اإلبالغ على مستوى أعلى، سواء على الصعيد الوطين             

  أو حسب القطاع، عن السياسات والربامج واخلطط؛
جلهات املعنية على مجيع املستويات، مبا فيهـا القطـاع اخلـاص،            توعية ا   )ب(  

 مبوجب االتفاقية، من أجـل     بإجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ ومتطلبات اإلبالغ عنها        
إبالغ املعلومات وتبادهلا، وتكوين نظرة أكمل عن إجراءات التخفيف اجلارية يف البلد            تعزيز  

  يف فترة زمنية معينة؛
 مراعاة املعارف بني املؤسسات الوطنية لتعزيز تدريب األشـخاص           تعميم  )ج(  

املشاركني يف وضع إجراءات التخفيف وتنفيذها ورصدها، وذلك مثالً من خالل تـصميم             
  يف كل وزارة أو مؤسسة معنية؛‘ تدريب املدربني‘وتطبيق برنامج 

  صدي؛مواصلة تعزيز فهم التبعات االجتماعية واالقتصادية لتدابري الت  )د(  
اعُتبِر هنجاً عملياً لإلبالغ عن إجـراءات       استخدام الشكل اجلدويل، الذي       )ه(  

ولذلك الغرض، أشار بعض املشاركني إىل أن من املفيد إدراج مزيد مـن      . التخفيف وآثارها 
  .التعليمات أو األمثلة يف املواد التدريبية

ومـن  تكنولوجية  وت مالية   اإلبالغ عن القيود والثغرات، وما يتصل بذلك من احتياجا          -٥  
  احتياجات يف جمال بناء القدرات، والدعم املتلقى

يف اجللسة اليت تناولت اإلبالغ عن القيـود والثغـرات          خلصت املناقشات التفاعلية      -٢٥
احتياجات يف جمال بنـاء القـدرات   يتصل بذلك من احتياجات مالية وتكنولوجية ومن         وما

  :تاليةوالدعم املتلقى، إىل املالحظات ال
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الصوري أن لدى معظم املشاركني فهماً خمتلفاً ملستوى        بينت نتائج التمرين      )أ(  
ونوع املعلومات اليت يتعني اإلبالغ عنها وفقاً للمبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثة لفترة        

متواصالً ورأى املشاركون أن اإلبالغ عن العناصر اليت تناولتها هذه اجللسة إبالغاً            . السنتني
ينطوي على عملية تعلم قد يتطلب نضجها الكايف وقتاً ميتد جولتني أو ثالثاً مـن جـوالت               

  تقدمي التقارير احملدثة لفترة السنتني؛
يشكل عدم وجود إطار قانوين لتبادل البيانات وما ينتج عن ذلك من قيود               )ب(  

جلمع وتنظيم املعلومات   تعترض الوصول إىل البيانات، فضالً عن عدم وجود نظم وإجراءات           
الضرورية لإلبالغ يف التقارير احملدثة لفترة السنتني، أو ضعف هذه النظم واإلجراءات، عوائق             

  وحتديات رئيسية قد تعرقل إعداد تلك التقارير وتقدميها يف الوقت املناسب؛
أثريت مسألة تتعلق باجلولة والتوقيت فيما يتصل باألموال الواردة من مرفق             )ج(  

، ينبغي أن يتاح التمويل الالزم      فلما كان يتعني إجناز التقارير احملدثة كل سنتني       : بيئة العاملية ال
  ؛للتقرير التايل فور إجناز التقرير احلايل

متكّن مشارك واحد فقط من ِذكر وكالة وطنية حتتفظ بسجل معلومـات              )د(  
 الدعم سيشكل حتـدياً أمـام       ولذلك، فإن اإلبالغ عن هذا    . عن الدعم املايل والتقين املتلقى    

  األطراف األخرى؛
أشار املشاركون أيضاً إىل ضرورة زيادة التمويل املقدم من مرفـق البيئـة               )ه(  

أو تعزيز الترتيبات املؤسـسية املناسـبة       /العاملية للتقارير احملدثة لفترة السنتني دعماً لوضع و       
البيانـات الالزمـة إلدارة     واستقدام ما يكفي من املوظفني، فضالً عن استحداث قواعـد           

  .املعلومات اليت يتعني اإلبالغ عنها
وتبادل املشاركون بعض األفكار واالقتراحات اليت ميكن أن تساعد األطراف غـري              -٢٦

املدرجة يف املرفق األول على أن ُتضّمن تقاريرها احملدثة اليت تقدم مرة كل سنتني معلومـات                
ومن احتياجات يف   ن احتياجات مالية وتكنولوجية     يود والثغرات، وما يتصل بذلك م     عن الق 

  :جمال بناء القدرات والدعم املتلقى، ومن هذه األفكار واالقتراحات ما يلي
نترنت جلمع املعلومات عن الدعم الذي حتتاجـه        وضع نظام على شبكة اإل      )أ(  

  تتلقاه؛خمتلف املنظمات والدعم الذي 
 املسؤولة عن مجع وتنـسيق إسـهامات        تعزيز التفاعل بني الوكالة احملورية      )ب(  

خمتلف اجلهات املعنية ومقدمي البيانات لضمان عدم ازدواج حساب املعلومات اليت يـتعني             
  .اإلبالغ عنها، وضمان التغطية الشاملة جلميع املصادر، قدر اإلمكان
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حلقة العمل التدريبية اإلقليمية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ ومنطقـة أوروبـا              -باء  
  شرقيةال

  حملة عامة عن إطار القياس واإلبالغ والتحقق اخلاص بالبلدان النامية مبوجب االتفاقية  -١  
التمس املشاركون خالل املناقشات توضيح املدة الزمنية اليت يتعني فيها اإلبالغ عن              -٢٧

ت ات يف جمال بنـاء القـدرا      املعلومات املتعلقة باالحتياجات املالية والتكنولوجية واالحتياج     
 ١٠ سنوات و٥املتلقى يف هذا الصدد، بالنظر إىل أن هذا اإلطار الزمين ميتد عادة بني     والدعم  
وأُبلغ املشاركون بأن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثة لفترة السنتني ال حتدد    . سنوات

 تعكس تلك   هذا اإلطار الزمين، ولذلك ُيترك القرار بشأنه لكل بلد على حدة حرصاً على أن             
التقارير التمويل الذي ييسر اإلبالغ عن تغري املناخ، وتكون له صـلة باألوضـاع احلاليـة                

وأثريت مسائل مماثلة فيما يتعلق بسيناريوهات التخفيف       . واملقبلة، ويراعي احلساب املزدوج   
  .اليت ُتعترب أيضاً إجراءات طويلة األجل

 التخفيف يف البلدان النامية تـؤثر يف        وأعرب املشاركون عن القلق من أن إجراءات        -٢٨
امليزانيات احمللية، ويصعب من مث على هذه البلدان التعهد بالتزامات يف هذا الصدد أو التقيـد    

  .ولذلك مل يتضح السبيل إىل سد هذه الثغرة يف التخفيف. هبا
ـ              -٢٩ الل والتمس املشاركون أيضاً توضيح السبل اليت ميكن هبا لفريق اخلرباء التقين، خ

التحليل التقين للتقارير احملدثة لفترة السنتني، أن يتعامل مع التقارير اليت ختضع للتحليل التقين              
يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدولية وتتضمن معلومات عن قوائم جـرد وطنيـة              

وجيهيـة  لغازات الدفيئة أُعدت باستخدام املبادئ التوجيهية هليئة املناخ بدالً من املبـادئ الت            
وأُوضح أن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثـة لفتـرة الـسنتني            . املنقحة هليئة املناخ  

  .تشري إال إىل املبادئ التوجيهية املنقحة هليئة املناخ ال

اإلبالغ عن الظروف الوطنية والترتيبات املؤسسية يف التقارير احملدثة لفتـرة الـسنتني،               -٢  
  ارب السابقة يف تقدمي البالغات الوطنيةاستناداً إىل التج

خلصت املناقشات التفاعلية بشأن اإلبالغ عن الظروف الوطنية والترتيبات املؤسسية            -٣٠
يف التقارير احملدثة لفترة السنتني، استناداً إىل التجارب السابقة يف تقدمي البالغات الوطنية، إىل              

  :املالحظات التالية
 عن رأي مفاده أن احلفاظ على ترتيبات مؤسـسية    أعرب معظم املشاركني    )أ(  

مستدامة تعمل بفعالية باستمرار حتد رئيسي بسبب القيود املفروضة على املوارد والقـدرات             
ومع ذلك، أبدوا تفاؤالً من أن الترتيبات املؤسسية القائمة قادرة مبا يكفـي             . الوطنية املتاحة 

  اد وتقدمي تقرير حمدث مرة كل سنتني؛على التأقلم مع التحدي اجلديد املتمثل يف إعد



FCCC/SBI/2014/18 

GE.14-18877 14 

أشري إىل أن مهام املؤسسات املشاركة يف عملية وإعداد التقـارير احملدثـة               )ب(  
لفترة السنتني ختتلف من بلد إىل آخر؛ غري أن فعالية أدائها ترتبط ارتباطاً شـديداً بـاإلرادة                 

يف هذا الصدد، ُيعتَبر حتسني    و. والدعم السياسيني، فضالً عن مشاركة اجلهات املعنية وتعاوهنا       
الوعي والتنسيق بني السياسيني وواضعي السياسات ومتخذي القرارات واخلرباء، فضالً عـن         

  زيادة الدعم املايل والتقين، عنصرين ميكن أن يسامها يف مواصلة تعزيز الترتيبات املؤسسية؛
تـدريب،  ُشدد على أن نقص املوارد املاليـة، واالفتقـار إىل اخلـربة وال              )ج(  

واالضطراب السياسي وغياب الدعم السياسي، جوانب رئيسية تؤثر سـلباً يف فعاليـة أداء              
  الترتيبات املؤسسية ؛

أثريت أيضاً احلاجة إىل مزيد من التوجيه التقين بـشأن بعـض املواضـيع                )د(  
  مراقبة اجلودة؛/املنهجية، مثل إجراءات ضمان اجلودة

ام بتقدمي التقارير احملدثة كل سنتني ميكن أن        رأى بعض املشاركني أن االلتز      )ه(  
وميكن أن يشكل يف الوقت ذاته عبئاً إضافياً        . يسهم يف حتسني الترتيبات املؤسسية يف البلدان      

  .على املوارد البشرية واملالية
وحدد املشاركون بعض العناصر األساسية لوضع الترتيبات املؤسسية واحلفاظ عليها،     -٣١

  :تشمل ما يلي
ينبغي أن ُيضفى على الترتيبات املؤسسية القائمة اليت تستند يف الغالـب إىل        )أ(  

لبـات  املشاريع طابع مؤسسي يف نظام دائم لكي تلىب بفعالية االحتياجات الناشئة عـن املتط        
وملعاجلـة عمليـة    لتقارير احملدثة لفترة السنتني،     املتعلقة بإعداد ا  اإلضافية لإلبالغ كل سنتني     

ومن شأن وجود ترتيب دائم ومنظم أن يعاجل املسائل املتصلة         . لتحليالت الدولية املشاورات وا 
  مبشاركة اجلهات املعنية وباملوارد البشرية الالزمة للتعامل مع متطلبات اإلبالغ اإلضافية تلك؛

ينبغي ربط عملية اإلبالغ باستراتيجية التنمية الوطنيـة، ضـماناً لتعمـيم              )ب(  
  الوطنية القائمة واستنادها إليها؛مراعاهتا يف العمليات 

هناك حاجة إضافية إىل إشراك ممثلني على مستوى أعلى يف عملية اإلبالغ              )ج(  
الوطنية، مبا يف ذلك مواصلة تعزيز الترتيبات املتخذة لتحسني التنسيق بني السياسيني وواضعي             

يادة ترسيخه بوضع   لكايف، ينبغي ز  فإذا توفر الدعم السياسي ا    . السياسات ومتخذي القرارات  
  مناسب، إذا لزم األمر؛قانوين إطار أو /تشريع و
ينبغي أن تنشئ هيئة التنسيق الوطنية، يف جمال التعاون بينها وبني أصحاب              )د(  

املصلحة املتعاونني واخلرباء، حمفالً للحوار من أجل سد الثغرات يشمل توفري مزيد من الدعم              
لضمان اطالع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية اطالعاً تاماً علـى          املايل والتقين الرامي إىل التوعية      

  عملية التقارير احملدثة لفترة السنتني، وزيادة اهتمامها هبا؛



FCCC/SBI/2014/18 

15 GE.14-18877 

بغية دعم الترتيبات املؤسسية واستدامتها، ينبغي أن تقدم األطراف متـويالً             )ه(  
نافذة التمويل املتاحـة يف     أو تتعهد بالتزامات مالية باستمرار، وتستفيد من        /وطنياً متواصالً و  

مرفق البيئة العاملية لضمان عدم وجود فجوة زمنية بني جوالت اإلبالغ اخلاصـة بالتقـارير               
  احملدثة لفترة السنتني والتمويل؛

ينبغي توفري تدريب متواصل للخرباء املشاركني يف عملية وإعداد التقـارير             )و(  
يكتسبها اخلرباء اجلدد، إذ ميكن أن يعاجل ذلك  الوطنية، وال سيما من أجل تعزيز املعارف اليت         

  أي تراجع ناجم عن انتقال املوظفني داخلياً أو خارجياً؛
بغية اإلعداد الفعال للمشاركة يف عملية املشاورات والتحليالت الدوليـة،            )ز(  

ميكن يف املستقبل إدراج مسألة تقدمي الدعم خالل تلـك العمليـة ضـمن اختـصاصات                
  رباء املستقدمني ملساعدة البلد يف إعداد تقاريره الوطنية؛االستشاريني واخل

ينبغي أن يستهدف التدريب اخلرباء الوطنيني املـشاركني يف االسـتعراض             )ح(  
مراقبـة  /الداخلي للتقارير احملدثة لفترة السنتني باعتباره جزءاً من إجراءات ضـمان اجلـودة       

فز، مبا يف ذلك املدفوعات النقدية، لقاء       اجلودة، وينبغي أن يستكشف أيضاً فرص توفري احلوا       
  الوقت املكرس لذلك االستعراض؛

لدى األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية نظـم وطنيـة متطـورة               )ط(  
ومكتملة إلعداد البالغات الوطنية وقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، تشمل مجلة أمـور             

وميكن أن تستفيد األطـراف غـري       . لومات وتبادهلا أو رمسي جلمع املع   /منها إطار قانوين و   
  .أو الرمسية/املدرجة يف املرفق األول من استعراض ما يوجد من هذه األطر القانونية و

  اإلبالغ عن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة  -٣  
يف اجللسة اليت تناولت اإلبالغ عن قوائم اجلرد الوطنية         خلصت املناقشات التفاعلية      -٣٢

  :لغازات الدفيئة يف التقارير احملدثة لفترة السنتني إىل املالحظات التالية
املؤسسية القائمة لـديهم ميكـن أن       أشار بعض املشاركني إىل أن الترتيبات         )أ(  

. تتمكن على حنو مالئم من إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة وحتديثها مرة كل سـنة               
م  التحديات املتصلة بالقدرات املالية والتقنية، ورأوا أن ما لديه         غري أن مشاركني آخرين أبرزوا    

مواجهة الطلب املستمر على بيانات إضافية بشكل مالئـم،  من ترتيبات مؤسسية قد يعجز عن       
وشددوا أيضاً على أن نقص البيانـات املتاحـة   . بسبب حمدودية املوارد البشرية واملالية والتقنية  

  بالغ ويف تقدمي التقارير احملدثة لفترة السنتني يف الوقت املناسب؛ميكن أن يؤثر يف جودة اإل
فيما يتعلق بنطاق التقارير احملدثة لفترة السنتني، جيب على األطراف غـري              )ب(  

املدرجة يف املرفق األول أن تقدم تقرير جرد وطين يف إطار املعلومات املتعلقة بقوائم اجلـرد                
العديد من املشاركني ساورهم الشك بشأن شكل ومضمون        غري أن   . الوطنية لغازات الدفيئة  
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تقرير اجلرد الوطين ألن املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتقارير احملدثة لفترة السنتني ال تتـضمن              
  هذه املعلومات احملددة؛

ما زالت البلدان تواجه حتديات يف احلفاظ على أفرقتها الوطنية، وال تـزال               )ج(  
وميكن معاجلة هذه املسألة بنقل املعارف بني اخلـرباء احمللـيني           . دودةلديها قدرات تقنية حم   

  املدرَّبني واألخصائيني الشباب املشاركني يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛
عند حتديث قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة مرة كل سنتني، من املهـم               )د(  

ألخرى السابقة أو اجلارية ذات الصلة واالستناد إليها، مثل االستفادة من املبادرات واألنشطة ا
تقييم االحتياجات التكنولوجية، علماً بأهنا تتطلب أحياناً إجراء استعراض آلخر تقـديرات            

  انبعاثات غازات الدفيئة؛
ال يزال توافر البيانات وحفظ البيانات حتدياً ميكن حله باستخدام األساليب             )ه(  

  ئ التوجيهية هليئة املناخ؛الواردة يف املباد
ما زالت التحديات اليت تعترض حفظ البيانات قائمة ومستمرة، مما يـدل              )و(  

ديثو العهد هبذا اجملال يعتـربون      وما زال األخصائيون ح   . على احلاجة إىل مزيد من التحسني     
  .مستمرفيئة معقدة، وحيتاجون من مث إىل تدريب براجميات جرد غازات الد

ـ          وتبادل ا   -٣٣ ري ملشاركون بعض األفكار واالقتراحات اليت ميكن أن تساعد األطراف غ
التغلب بطريقة أفضل على احلاجة إىل حتديث قـوائم اجلـرد           املدرجة يف املرفق األول على      

  :الوطنية لغازات الدفيئة مرة كل سنتني، ومنها األفكار واالقتراحات التالية
قة وبني يف التنسيق الداخلي ضمن األفرميكن معاجلة التحدي املستمر املتمثل     )أ(  

رمسي على الترتيبات املؤسسية، مبا يف ذلك اإلنفاذ القانوين،         الوزارات من خالل إضفاء طابع      
من قبيل  رة تفاهم بني الوزارات أو قانون وطين، لتيسري أنشطة          بطرق تشمل مثالً وضع مذك    

  وزارات؛مجع البيانات ومعاجلتها، أو إنشاَء أفرقة مشتركة بني ال
ينبغي أن يتواصل التمويل من مرفق البيئة العاملية وامليزانية الوطنية من أجل              )ب(  

حتسني نوعية قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وضمان استدامة الفريق الـوطين املعـين               
  اجلرد؛ بقوائم

ينبغي أن يتواصل بناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي والوطين ليتـسىن             )ج(  
وميكن أن حيدد فريق اخلرباء االستشاري، مبساعدة       . طوير قدرات اخلرباء الوطنيني باستمرار    ت

وميكـن  .  مزيد من بناء القدرات والتدريب داخل البلد       من األمانة، األطراف اليت حتتاج إىل     
لتدوم فترة أطول تتراوح بني أسبوعني       داخل البلد يم حلقات العمل املخصصة للتدريب      تصم

  ابيع؛وثالثة أس
ينبغي تشجيع التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان           )د(  

  اجلنوب، وال سيما يف تقاسم بيانات األنشطة وعوامل االنبعاثات وأفضل املمارسات؛
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لترتيبـات  بغية تعزيز استدامة الفريق الوطين املعين بقوائم اجلرد وتعزيـز ا            )ه(  
ون عملية إعداد قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة ذات طـابع           تكاملؤسسية، من املهم أن     

إعـداد   وحتقيقاً هلذه الغاية، سيكون من املستصوب، ملن استطاع ذلك من البلدان،          . مستمر
  قائمة جرد غازات الدفيئة سنوياً بدالً من إعدادها مرة كل سنتني؛

 أن يساعد البلـدان  من شأن الوصول إىل منوذج إلعداد تقرير اجلرد الوطين       )و(  
  .يف عملية اإلبالغ

  إلبالغ عن إجراءات التخفيف وآثارهاا  -٤  
يف اجللسة اليت تناولت اإلبالغ عن إجراءات التخفيـف    خلصت املناقشات التفاعلية    -٣٤

  :وآثارها إىل املالحظات التالية
أبرز املشاركون عدداً من التحديات اليت يواجهوهنـا حاليـاً أو ُيـرجح أن                )أ(  

وتشمل هذه  . يواجهوها مستقبالً يف اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بإجراءات التخفيف وآثارها         
 عدم وجود تعريف واضـح      -٢ مستوى التفاصيل املطلوبة يف اإلبالغ؛       -١: التحديات ما يلي  

 صعوبة  -٣لبعض عناصر اإلبالغ الرئيسية، مثل إجراءات التخفيف واالفتراضات واملنهجيات؛          
مناسبة، وال سيما    مؤسسية ترتيبات  االفتقار إىل  -٤الكمي لبعض إجراءات التخفيف؛     التحديد  

جلمع البيانات وتبادهلا بني خمتلف أصحاب املصلحة أو الوكاالت، ولرصد التقـدم احملـرز يف               
   حتديد اإلطار الزمين الذي جيب اإلبالغ فيه عن إجراءات التخفيف؛-٥التنفيذ واإلبالغ عنه؛ 

أشار بعض املشاركني إىل أن اإلبالغ عن املعلومات يف شكل جدويل هـو               )ب(  
األنسب للمعلومات الكمية، ولكنه حيصر املعلومات يف العناصر األساسية فقط؛ فلن تتمكن            
مجيع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من حتديد كمية املعلومات اليت يـتعني اإلبـالغ         

  ومات نوعية؛عنها، وقد تدرج من مث معل
عند حتديد مؤشرات التقدم احملرز يف تنفيذ إجراءات التخفيف واإلبالغ عن             )ج(  

مؤشرات "و" مؤشرات التقدم"هذه املؤشرات، ال بد من توخي احلذر لضمان عدم اخللط بني   
املؤشرات املستخدمة تـؤثر يف مـستوى فهـم إجـراء      /وهذا أمر هام ألن املقاييس    ". األثر

واعُترف أيضاً بأن املؤشرات ال تبني مجيعاً التقدم احملرز مـرة كـل             . يفالتخف) إجراءات(
سنتني، فقد يستغرق بعضها أكثر من عامني لقياس حجم التقدم أو مالحظتـه علـى حنـو               

وبعض املؤشرات أسهل استخداماً من غريها، بالنظر إىل حجم املعلومات املتاحة يف            . ملموس
ملعقدة بعض الشيء فقد تتطلب مزيداً من اجلهد، مثـل          أما املؤشرات ا  . اإلحصاءات الوطنية 
  .مجع بيانات إضافية

وتبادل املشاركون بعض األفكار واالقتراحات اليت ميكن أن تساعد األطراف غـري              -٣٥
التغلب بطريقة أفضل على احلاجة إىل اإلبالغ عن إجـراءات           املدرجة يف املرفق األول على    

  :دثة مرة كل سنتني، منها األفكار واالقتراحات التاليةالتخفيف وآثارها يف التقارير احمل
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تقاسم الدروس املستخلصة وتبادل املعلومات والنتائج باعتبارها مـصدراً           )أ(  
تبـادلوا خالهلـا    ولذلك الغرض، أجرى املشاركون مناقشات مستفيـضة        . للمواد املرجعية 

  املستفادة والنتائج احملرزة؛اخلربات والدروس 
ف واضح للقياس واإلبالغ والتحقق الداخلي يف البلد، يعطـي          وضع تعري   )ب(  

  األولوية إلجراءات التخفيف كي يتسىن ختصيص املوارد بأكرب قدر من الفعالية؛
التقبُّل السياسي، مبا يف ذلك إشراك املكاتب السياسية الرفيعة املستوى مثل             )ج(  

  رئيس الوزراء؛
هات املعنيـة أو الوكـاالت وعقـد        مجع البيانات وتبادهلا بني خمتلف اجل       )د(  

  اجتماعات مشتركة منتظمة؛
  توفري املوارد املالية للمؤسسات ذات الصلة؛  )ه(  
السلطات دون الوطنية    التعاون مع الفريق الوطين جلرد غازات الدفيئة ومع         )و(  

  املعنية بتنفيذ إجراءات التخفيف ورصدها؛
ن طريق هيئة تنـسيق واحـدة       إضفاء الطابع الالمركزي على املعلومات ع       )ز(  

  .مسؤولة عن إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني، لتجميع املعلومات وإدراجها يف التقارير

 مـن تكنولوجية و و مالية احتياجات اإلبالغ عن القيود والثغرات، وما يتصل بذلك من         -٥  
  احتياجات يف جمال بناء القدرات، والدعم املتلقى

يف اجللسة اليت تناولت اإلبالغ عن القيـود والثغـرات           لتفاعليةخلصت املناقشات ا    -٣٦
احتياجات يف جمال بنـاء القـدرات        وتكنولوجية ومن  مالية احتياجات يتصل بذلك من   وما

  :والدعم املتلقى إىل املالحظات التالية
يبدو أن املشاركني عموماً يفهمون متطلبات اإلبالغ عن القـضايا الـيت              )أ(  

ومع ذلك، ال يزال هناك بعض االلتبـاس        . جللسة فهماً واضحاً واعتادوا عليها    تناولتها هذه ا  
  فيما يتعلق بتصنيف وضع األنشطة، واملوازنة بني املعلومات الكمية والنوعية؛

اعترف املشاركون عموماً أيضاً بأن تغطية مجيع املعلومات املتعلقة بالـدعم        )ب(  
يشكل حتدياً كبرياً، بالنظر إىل تنوع اجلهات الفاعلة        الالزم واملتلقى يف بلد ما تغطية شاملة س       

وتزداد صعوبة التحدي   . املشاركة يف صياغة الدعم الالزم وحشده، ويف تنفيذ الدعم املتلقى         
أحياناً بسبب أوجه االختالف يف تفسري الدعم املتلقى لألنشطة اإلمنائية الـيت يكـون مـن                

  ؛نتائجها الثانوية فوائد متصلة بتغري املناخ
شدد املشاركون على أن توافر البيانات، واالفتقار إىل الشفافية وإمكانيـة             )ج(  

الوصول إىل البيانات املالية، واملساعدة التقنية والدعم يف جمال بناء القدرات، وعدم التنـسيق              
واالفتقار إىل حمفل لتوحيد عمليات اإلبالغ الوطين بعض من التحديات أو العقبات الرئيسية             
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 ترض جتميع وإبالغ املعلومات املتعلقة بالقيود والثغرات ومـا يتـصل بـذلك مـن              اليت تع 
  احتياجات يف جمال بناء القدرات والدعم املتلقى؛ وتكنولوجية ومن مالية احتياجات
أفاد بعض املشاركني بأهنم أنشؤوا جلنة وطنية معنية بعملية اإلبالغ متكّنهم             )د(  

  أخرى؛من الوصول إىل البيانات من قطاعات 
يشكل حتويل خمتلف أنواع الدعم الالزم واملتلقى إىل نقد، مثل املـسامهات       )ه(  

الدعم املايل   العينية، حتدياً أمام البلدان، ألن حتديد قيم مستقلة ليس عملية بسيطة يف جماالت            
  .اليت تتداخل أحياناً تداخالً كبرياً والتقين والدعم يف جمال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا

وتبادل املشاركون بعض األفكار واالقتراحات اليت ميكن أن تساعد األطراف غـري              -٣٧
التعامل على حنو أفضل مع اإلبالغ عـن القيـود والثغـرات،            املدرجة يف املرفق األول على    

حتياجات يف جمال بنـاء القـدرات       ا وتكنولوجية ومن  مالية احتياجات يتصل بذلك من   وما
اريرها احملدثة اليت تقدم مرة كـل سـنتني، ومـن هـذه األفكـار               والدعم املتلقى، يف تق   

  :ما يلي واالقتراحات
هناك حاجة إىل التنسيق وإىل حمفل لإلبالغ الواضح عن الـدعم الـالزم               )أ(  

وُتعترب وزارة املالية عموماً، مثـاالً      . واملتلقى لقطاع تغري املناخ ضمن خمتلف الوزارات املعنية       
ي دور الوكالة احملورية اليت ينبغي أن تسند إليها مهمـة تنـسيق             على مؤسسة ميكن أن تؤد    

  مسامهات خمتلف املؤسسات الوطنية واجلهات املعنية؛
. من املهم تفصيل وتوضيح أنشطة أو فئـات الـدعم الـالزم واملتلقـى               )ب(  

وباإلضافة إىل ذلك، فإن توثيق خيارات األنشطة أو الفئات، يف شكل حواش، واإلبالغ عنها      
التقارير احملدثة لفترة السنتني جانب هام أيضاً ألنه سييسر زيادة فهم وشفافية املعلومـات              يف  

  املبلغ عنها؛
يتطلب استقاء البيانات من املؤسسات القطاعية واجلهات املعنية األخـرى            )ج(  

املشاركة قدراً من الوقت والتخطيط، ولذلك من املهم إخطارها مسبقاً مبتطلبات اإلبـالغ             
ولـذلك الغـرض، رأى     . ة مبسامهات كل منها ليتسىن هلا أن ختطط بفعالية ملواردها         املتصل

  املشاركون ضرورة إرساء عملية التخطيط على الصعيدين الوطين ودون الوطين؛
اعُترب مجع املعلومات من اجلهات املاحنة عن الدعم املقدَّم، وال سيما الدعم              )د(  

  .تعزيز جهود مجع املعلومات على الصعيد الوطيناملايل والتقين، وسيلة أخرى من وسائل 

  االستنتاجات  -رابعاً  
أبدى املشاركون نشاطاً كبرياً واخنرطوا يف املناقشات وجلسات األفرقة الفرعية طيلة             -٣٨

جيد يف توزيع حلقة العمل بني العـروض وجلـسات           توازن ونتج ذلك عن  . حلقيت العمل 
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ويبدو أن األسئلة التوجيهيـة الـيت أُعـدت         . الصورية ناألسئلة واألجوبة التفاعلية والتماري   
بوقت طويل قد أدت إىل نتائج جيدة، إذ كان املـشاركون            عقد حلقة العمل   ووزعت قبل 

  .الصورية على أمت االستعداد للمناقشات التفاعلية والتمارين
 هلما وعموماً، يعتقد فريق اخلرباء االستشاري أن حلقيت العمل كانتا ناجحتني وتسىن          -٣٩

  :حتقيق ما يلي
تعزيز اإلملام باملعلومات اليت يتعني اإلبالغ عنها يف التقارير احملدثـة لفتـرة               )أ(  
  ؛)أي متطلبات اإلبالغ(السنتني 
تأكيد الترتيبات املؤسسية اليت ينبغي وضعها لتوليد املعلومات اليت يـتعني             )ب(  

 قد تواجهها األطراف يف معـرض       والتحديات اليت ) أي األساليب واألدوات  (اإلبالغ عنها   
  القيام بذلك؛

تعزيز فهم سبل اإلبالغ عن املعلومات وفقاً للمبادئ التوجيهيـة املتعلقـة              )ج(  
بالتقارير احملدثة لفترة السنتني، والتحديات اليت قد تواجهها األطراف يف معرض القيام بذلك،             

أي عمليـة املـشاورات      (فضالً عن سبل استخدام املعلومات الواردة يف تلـك التقـارير          
  ؛)والتحليالت الدولية، مبا فيها التحليل التقين

توضيح الثغرات املمكنة يف القدرات املؤسسية والتقنية واملالية، ويف البيانات            )د(  
  واملعلومات، وحتديد احللول أو االعتبارات املمكنة لسدها؛

  .ء اإلقليمينيإتاحة فرصة لتبادل اآلراء وإقامة الشبكات بني اخلربا  )ه(  
وعزز املشاركون هذا الرأي أيضاً من خالل استبيان تقييم حلقة العمل، إذ أقـروا                -٤٠

بأغلبية ساحقة بأن حلقيت العمل ساعدتا يف متتني ما لديهم من معارف وخـربات متـصلة                
وأعربوا أيضاً عن االرتياح    . باملوضوع وضرورية إلعداد أوىل تقاريرهم احملدثة لفترة السنتني       

  .لتصميم حلقيت العمل التدريبيتني ومضموهنما
ومع ذلك أشار فريق اخلرباء االستشاري إىل وجود بعض الفرص لزيـادة حتـسني                -٤١

  :تصميم وتنفيذ حلقات العمل التدريبية هذه يف املستقبل، بإجراءات ميكن أن تشمل اآليت
 العمـل،   االستمرار يف توفري مواد التدريب سلفاً للمشاركني يف حلقـات           )أ(  

وحيث إن اخلربات واملعارف والدرايـة الكافيـة   . وتقدمي صيغة مقتضبة من العروض أثناءها    
باملواد األساسية قد ختتلف بني املشاركني، فإن مضمون العروض والتمارين ينبغي أن يصمم             

  تصميماً متوازناً ليالئم مجيع املشاركني؛
  : اجللسات، من خالل ما يليحتسني التمارين التطبيقية اليت ُتجرى أثناء  )ب(  
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حتسني وتبسيط جداول اإلبالغ الواردة ضمن املواد التدريبية التكميلية اليت           '١'
  ؛)٦(أعدها فريق اخلرباء االستشاري بشأن التقارير احملدثة لفترة السنتني

الصورية بدراسات حاالت إفرادية افتراضـية لـتمكني         استكمال التمارين  '٢'
  ين تطبيقية أمشل وأكثر واقعية؛اخلرباء من املشاركة يف متار

الطلب من اخلرباء أن يقدموا أمثلة وطنية ميكن اسـتخدامها كدراسـات             '٣'
  حاالت إفرادية خالل جلسات التدريب؛

مراعاة اجلوانب التالية عند تنظيم األفرقة الفرعية، كي تؤدي جلساهتا اليت              )ج(  
  :ق فيها املشاركة القصوىتتناول التمارين املختلفة إىل أكرب قدر من التوجيه وتتحق

العمل قدر اإلمكان على أن يضم الفريـق مـشاركني ومـديري            : اللغة '٤'
  مناقشات من فريق اخلرباء االستشاري يتكلمون اللغة نفسها؛

أو /اخللفية التقنية ومستوى اخلربة واملشاركة يف عملية البالغات الوطنية و          '٥'
إىل فريـق وأخـصائيي     التقارير احملدثة لفترة السنتني؛ مثل ضم املنـسقني         

  التخفيف إىل فريق آخر؛
اجلمع بني البلدان اليت تنتمي إىل املنطقة نفسها        : الظروف اإلقليمية والوطنية   '٦'

  أو البلدان اليت تتشابه ظروفها الوطنية؛/و
تشجيع األمانة على أن تستكشف، مبا يتماشى مع مواردها، السبل الـيت              )د(  

  :تكفل ما يلي
مل املقبلة بشأن التقارير احملدثة لفترة الـسنتني، ألن         متديد فترة حلقات الع    '١'

  مدة ثالثة أيام ال تكفي لتناول مجيع مواضيع تلك التقارير على حنو شامل؛
  .دعوة خرباء إضافيني من األطراف إىل حضور حلقات العمل '٢'

وأعرب فريق اخلرباء االستشاري عن شكره للبلدان املتقدمة األطراف املدرجـة يف              -٤٢
 الثاين لالتفاقية وغريها من البلدان املتقدمة األطراف اليت أتاحت موارد ماليـة حللقـة               املرفق
وشكر الفريق أيضاً حكومة بنما وحكومة أرمينيا على استضافتهما تباعاً حلقيت العمل . العمل

التدريبيتني اإلقليميتني لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية من منطقـة أمريكـا              
  .تينية والكارييب ومنطقيت آسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا الشرقيةالال

__________ 

 االستـشاري  اخلـرباء  فريق أعدها اليت التكميلية التدريبية املواد ضمن الواردة اإلبالغ جداول من الغرض )٦(
 غري األطراف ختتار وقد. املقترحة اجلدولية األشكال من شكالً تكون أن السنتني لفترة احملدثة التقارير بشأن

 بالتقارير املتعلقة التوجيهية املبادئ يف ددةاحمل املتطلبات تستويف أخرى جداول وضع األول املرفق يف املدرجة
 .السنتني لفترة احملدثة
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Annex I 

[English only] 

Agenda for the regional training workshops on the preparation of 
biennial update reports from non-Annex I Parties 

Day 1: 8 September 2014 

8–9 a.m.  Registration 

Session 1: Opening and overview of the workshop 

• Opening remarks – Chair of the Consultative Group of Experts on National 
Communications from Parties not included in Annex I to the Convention (CGE) 

• Welcome – secretariat 

• Keynote address – host country 

• Self-introduction by participants  

9–9.45 a.m. 

• Workshop objectives and agenda – secretariat 

10–10.30 a.m.  Coffee break 

Session 2: Overview of the measurement, reporting and verification framework 
for developing countries under the Convention 

• Biennial update report (BUR) context and guidelines – secretariat 

• International consultation and analysis (ICA): process and outcome – secretariat 

10.30–11.30 
a.m. 

• Question and answer session 

Session 3: Support for the preparation of biennial update reports 

• Results of the survey on problems and constraints, lessons learned and best 
practices – secretariat 

• Technical support for the preparation of BURs – CGE Chair 

• Supporting countries on the ground – United Nations Development 
Programme/United Nations Environment Programme 

11.30 a.m.–
12.30 p.m. 

• Question and answer session 

12.30–2 p.m. Lunch break 

Session 4: Reporting of national circumstances and institutional arrangements in 
biennial update reports, reflecting on previous national communication 
experiences 

• Presentation of factual elements for reporting national circumstances and 
institutional arrangements in BURs – secretariat 

2–3.30 p.m. 

• Reflecting on experiences from national communications: building sustainable 
institutional arrangements – possible tools, best practices and lessons learned, and 
approaches for reporting national circumstances and institutional arrangements in 
BURs – CGE 
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Day 1: 8 September 2014 

• Question and answer session 

3.30–4 p.m.  Coffee break 

Session 4: Reporting of national circumstances and institutional arrangements in 
biennial update reports, reflecting on previous national communication 
experiences (continued) 

• Interactive break-out group discussion: (three groups: one CGE member as a 
moderator per break-out group with country representatives as participants) – CGE 

(a) What are some of the essential elements necessary for setting up and 
maintaining institutional arrangements that respond sufficiently to the needs 
arising from the preparation of BURs and from the ICA process? 

(b) What are some of the key factors and features of the national circumstances 
that facilitate the efficient functioning of institutional arrangements in the 
country; for example, political support, awareness among senior 
policymakers and decision makers, and support from external entities? 

(c) What are the key challenges in setting up and maintaining sustainable 
institutional arrangements that function on a continuous basis? 

(d) Are the current national institutional arrangements in place to deal with the 
preparation of national communications adequate to cope with the challenge 
of producing a BUR every two years?  

(e) Is there a clear understanding among the institutions involved of their role in 
the national institutional arrangements for the preparation of BURs in 
response to the requirements of the ICA process? For example, who will be 
responsible for providing feedback during the three-month period that the 
Party will have to review and comment on the draft summary report 
prepared by the team of technical experts? Who will be responsible for 
providing answers to the Party’s questions during the facilitative sharing of 
views?  
Who will be responsible for dealing with the comments and questions 
received during the ICA process in the preparation of the subsequent BUR? 

• The moderator of each break-out group will provide a summary of the discussions 
of the break-out group to the plenary (five minutes for each moderator)  

4–5.30 p.m. 

• Interactive discussion 

 
 

Day 2: 9 September 2014 

Session 5: Reporting on mitigation actions and their effects 

• Key provisions in the “UNFCCC biennial update reporting guidelines for Parties 
not included in Annex I to the Convention” (UNFCCC reporting guidelines on 
BURs) and approaches for reporting mitigation actions and their effects in the 
BUR – CGE 

• Reporting the methodologies and assumptions, objectives, steps taken or 
envisaged, progress of implementation and results achieved in the BUR: 
approaches and examples – CGE 

9–10.30 a.m. 

• Question and answer session 



FCCC/SBI/2014/18 

GE.14-18877 24 

Day 2: 9 September 2014 

10.30–11 a.m.  Coffee break 

Session 5: Reporting on mitigation actions and their effects (continued) 11 a.m.–12.30 
p.m. 

• Mock exercise (details of the mock exercise are contained in annex A to the 
agenda1) 

12.30–2 p.m. Lunch break  

Session 5: Reporting on mitigation actions and their effects (continued) 

• Interactive break-out group discussion based on the mock exercise conducted in the 
previous part of the session: (three groups: one CGE member as a moderator per 
break-out group with country representatives as participants) – CGE 

(a) Are there any challenges in identifying and reporting information on 
mitigation actions and their effects using the UNFCCC reporting guidelines 
on BURs? If so, what are they and how can they be addressed? 

(b) What are some of the challenges experienced in assessing the progress of 
implementation of mitigation actions and their effects? How have these 
challenges been addressed? 

(c) What preparations have been made or will be needed at the national level to 
enhance existing, or set up new, institutional arrangements to facilitate 
domestic measurement, reporting and verification as well as the reporting of 
information on mitigation actions every two years?  

(d) Are the institutions involved in the monitoring of the mitigation actions the 
same as those involved in the greenhouse gas (GHG) inventory preparation 
process?  

• The moderator of each break-out group will provide a summary of the discussions 
of the break-out group to the plenary (five minutes for each moderator) 

2–3.30 p.m. 

• Interactive discussion 

3.30–4 p.m. Coffee break 

Session 6: Reporting of national greenhouse gas inventories 

• Key provisions in the UNFCCC reporting guidelines on BURs on the reporting of 
information on national GHG inventories in the BUR – CGE 

• Question and answer session 

• Overview of the tables and methods presented in the Revised 1996 IPCC 
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, referred to in decision 
2/CP.17, annex III, the tools available for estimating emissions in national GHG 
inventories, the key considerations in applying potential updates to activity data, 
and the minimum requirements with regard to inventory years, frequency and 
submission dates – CGE  

4–5.30 p.m. 

• Question and answer session 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Not reproduced in this document. 
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Session 6: Reporting of national greenhouse gas inventories (continued) 

• Dealing with the reporting of elements that are encouraged: GHG inventory 
preparation and management, compilation, documentation and archiving, and final 
inventory approval processes/procedures – CGE 

9–10.30 a.m. 

• Question and answer session 

10.30–11 a.m.  Coffee break 

Session 6: Reporting of national greenhouse gas inventories (continued) 

• Interactive break-out group discussion: (one CGE member as a moderator for each 
of the three break-out groups with country representatives as participants) –  
CGE 

(a) As per the UNFCCC reporting guidelines on BURs, the scope of the BUR 
includes the provision of an update on the national GHG inventory, including 
a national inventory report. Are there current national institutional 
arrangements in place to deal with the preparation of the national GHG 
inventory, and can they adequately cope with the challenge of producing 
updates every two years? 

(b) What are some of the key considerations that Parties need to take into account 
when preparing national GHG inventories and updating the data every two 
years? 

(c) What are the specific challenges your Party may face in fulfilling the 
following requirements contained in decision 2/CP.17 and the UNFCCC 
reporting guidelines on BURs: 

− The first BUR submitted by non-Annex I Parties shall cover, at a 
minimum, the inventory for the calendar year no more than four years 
prior to the date of the submission, or more recent years if information is 
available, and subsequent BURs shall cover a calendar year that does not 
precede the submission date by more than four years; 

− Any change to the emission factors may be made in the subsequent full 
national communication; 

− Each non-Annex I Party is encouraged to provide a consistent time series 
covering the years reported in the previous national communication;  

− Are there any additional challenges in developing and reporting national 
GHG inventories using the UNFCCC reporting guidelines on BURs? If 
so, what are they and how can they be addressed? 

• The moderator of each break-out group will provide a summary of the discussions 
of the break-out group to the plenary (five minutes for each moderator)  

11 a.m.–12.30 
p.m. 

• Interactive discussion 

12.30–2 p.m. Lunch break  

Session 7: Reporting on constraints and gaps, and related finance, technology and 
capacity-building needs and support received 

2–3.30 p.m. 

• Key provisions in the UNFCCC reporting guidelines on BURs and approaches for 
reporting constraints and gaps, and related finance, technology and capacity-
building needs and support received – CGE  
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• Question and answer session 

• Mock exercise (details of the mock exercise are contained in annex A to the 
agenda) 

3.30–4 p.m. Coffee break 

4–5.30 p.m. Session 7: Reporting on constraints and gaps, and related finance, technology and 
capacity-building needs and support received (continued) 

• Interactive break-out group discussion based on the mock exercise conducted in the 
previous part of the session: (one CGE member as a moderator for each of the three 
break-out groups with country representatives as participants) – CGE 

(a) What are the key barriers/challenges/bottlenecks that may hinder the 
preparation and timely submission of BURs? 

(b) What are the key barriers/challenges/bottlenecks in compiling and reporting 
information on constraints and gaps, and related finance, technology and 
capacity-building needs and support received? 

(c) What are some of the possible approaches that could be used to identify and 
report, in a robust manner, constraints and gaps, and related financial, 
technical and capacity-building needs, as well as development and transfer of 
technology needs? 

(d) What are some of the key considerations that Parties need to take into account 
when compiling and reporting every two years information on financial, 
technical, capacity-building, development and transfer of technology support 
received for climate change activities as well as for the preparation of the 
BUR? 

• The moderator of each break-out group will provide a summary of the discussions 
of the break-out group to the plenary (five minutes for each moderator) 

 

• Interactive discussion 

5.30–5.50 p.m. Feedback and evaluation 

5.50–6 p.m. Session 8: Concluding session  
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Annex II 

[English only] 

Design, structure and content of the interactive mock exercises 

 I. Note to the participants 

1. All the participants are urged to bring to the workshop copies of their country’s latest 
national communication submitted under the Convention and any other relevant 
background material that was used in the preparation of that document, either in print or in 
digital format. This information will serve as a valuable input to be consulted during the 
mock exercises detailed below. 

2. It is also strongly recommended, as a preparatory activity, that participants read and 
are thoroughly familiar with their latest national communication submitted under the 
Convention prior to attending the workshop. This will also serve as important background 
for the interactive discussions. 

 II. Mock exercise on session 6: reporting on mitigation actions 
and their effects 

3. Each participant will be provided with three suggested tabular formats to cover the 
information on mitigation actions and their effects, to the extent possible, including: 

 (a) The name and description of the mitigation action, including information on 
the nature of the action, the coverage (i.e. sectors and gases), the quantitative goals and the 
progress indicators; 

 (b) Information on methodologies and assumptions; 

 (c) The objectives of the action and steps taken or envisaged to achieve that action; 

 (d) Information on the progress of implementation of the mitigation actions, the 
underlying steps taken or envisaged, and the results achieved, such as the estimated 
outcomes (metrics depending on type of action) and estimated emission reductions, to the 
extent possible; 

 (e) Information on international market mechanisms; 

 (f) One of the objectives of the “UNFCCC biennial update reporting guidelines 
for Parties not included in Annex I to the Convention”, contained in decision 2/CP.17, 
annex III, is to facilitate reporting, to the extent possible, on any economic and social 
consequences of response measures.  

4. Each participant will be instructed to choose one mitigation action (previously 
communicated by the Party concerned or created by the participant). Based on the chosen 
mitigation action, the participant will be asked to individually fill in, to the extent possible, 
the three tables provided below with the information listed in paragraph 3(a–f) above. 
Thirty minutes will be allotted for this individual exercise. Members of the Consultative 
Group of Experts on National Communications from Parties not included in Annex I to the 
Convention (CGE) and the secretariat will be available as resource persons to facilitate and 
assist the participants in undertaking the exercise. 
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Figure 1 
Suggested tabular format 6.1: description of mitigation actions 

Name: state the name of the action here 

Description: provide a description of the action here and further details in the columns below 

Coverage Nature of the 
action 

Sectors Gases 

Quantitative goals Progress indicators 

i. i. i. i. Example  

ii. ii. ii. ii. 

 

Figure 2  
Suggested tabular format 6.2: details of mitigation actions 

Name: state the name of the action here 

Information 

Methodologies Assumptions 

i.  1.a 

2.a ii. 

3.b 

Objectives and progress of implementation 

Steps taken or envisaged to achieve 
the action 

Objectives of the 
action  

Steps taken Steps envisaged 

Results achieved 
such as estimated 
outcomes (metrics 
depending on the 
type of action) 

Estimated 
emission 
reductions, to 
the extent 
possible 

i. i. i. i. i. 

ii. ii. ii. ii. 

Information on international market mechanisms 

Information on international mechanisms relevant to the implementation of the action 
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Figure 3 
Suggested tabular format 6.3: reporting information on any economic and social consequences of response 
measures 
 

Response measures action Social and economic 
consequences from the 
response measures action 

Challenges and barriers 
to address the 
consequences 

Support needed to address 
the consequences 

1. In this column, non-
Annex I Parties could 
provide a description of 
specific action(s) of 
response measures  
  

2. In this column, Parties 
could report on the 
consequences of the 
specific action identified in 
column 1, including any 
information on how the 
consequence has been 
linked to the action. 
The information should be 
disaggregated in terms of 
intensity and magnitude 
as: low; medium or 
moderate; and high (to 
create specific criteria for 
disaggregation) 

3. In this column, Parties 
could report on challenges 
and barriers in 
addressing/coping with 
the consequences 
identified in column 2. 
  
Parties may also provide 
further information under 
the section on reporting 
finance, technology and 
capacity-building needs 
and support received 

4. In this column, Parties 
could report on the support 
needed for economic 
diversification. 
  
Parties may also provide 
further information under 
the section on reporting 
finance, technology and 
capacity-building needs and 
support received  

    

    

    

 
 

5. At the end of the exercise, the tables will be collected by the moderators and three 
break-out groups will be formed at which the tables will be presented by the participants 
(two to three minutes each). After the presentations, the break-out groups will be 
encouraged to identify the areas where no information was available and/or the reporting of 
such information was not considered to be possible by the participants, as well as the 
challenges involved in filling in the tables. 

6. The moderators of the break-out groups will summarize the presentations and 
subsequent discussions and make a presentation to the plenary as the initial inputs for the 
continuation of the session.  

 II. Mock exercise for session 7: reporting on constraints and 
gaps, and related finance, technology and capacity-building 
needs and support received 

7. Each participant will be provided with three suggested tabular formats to cover the 
information on constraints and gaps, and related finance, technology and capacity-building 
needs and support received, as follows: 
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 (a) Constraints and gaps, and related financial, technical and capacity-building 
needs; 

 (b) Financial resources, technology transfer, capacity-building and technical 
support received from the Global Environment Facility, Parties included in Annex II to the 
Convention and other developed country Parties, the Green Climate Fund and multilateral 
institutions for activities relating to climate change, including for the preparation of the 
current BUR; 

 (c) Technology needs, which must be nationally determined, and technology 
support received. 

 (d) Based on the information reported in the latest national communications 
submitted under the Convention and/or any other relevant background documents, each 
participant will be asked to individually fill in the tables with the information requested in 
items (a–c) above. Thirty minutes will be allotted for this individual exercise. CGE 
members and representatives of the secretariat will be available to facilitate the exercise and 
assist the participants. 

 

Figure 4 
Suggested tabular format 7.1: reporting information on financial, technical and capacity-building  
needs and support 

  Status  
(ongoing/ 
planned/completed) 

Overall support 
needed 

Support received Additional support 
needed 

Activity 1         

Activity 2         

Activity 3         

Activity 4         

 
 
Figure 5 
Suggested tabular format 7.2: reporting information on nationally determined technology needs and technology 
support received 

  Reporting period: 

 Status  
(ongoing/planned/ 
completed) 

Overall support needed Support received Additional support 
needed 

Activity 1     

Activity 2     

Activity 3     

 Activity 4         
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Figure 6 
Suggested tabular format 7.3: reporting information on support received: technical, financial, capacity-building 
and transfer of technology  

Reporting period: 

Description of support, including USD amount (exchange rate) Type 

Multilateral 
sources 
  

Funding from 
Annex II and 
other 
developed 
country Parties 
  

Party 
contribution 
  

Multilateral 
financial 
institutions, 
including 
regional 
development 
banks 
 

Other 
sources 
  

Financial      

Capacity-
building 

          

Technical            

Preparation of 
biennial 
update report 
 

Technology 
transfer 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Financial      

Capacity-
building 

          

Technical            

Climate 
change 
activities 
contained in 
the biennial 
update report 

Technology 
transfer 

          

 
8. At the end of the exercise, the tables will be collected by the moderators and three 
break-out groups will be formed at which the tables will be presented by the participants 
(two to three minutes each). After the presentations, the break-out groups will be 
encouraged to identify the areas where no information was available and/or the reporting of 
such information was not considered to be possible by the participants, as well as the 
challenges involved in filling in the tables. 

9. The moderators of the breakout groups will summarize the presentations and 
subsequent discussions and make a presentation to the plenary as the initial inputs for the 
continuation of the session. 

       


