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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة واألربعون

 (1)2015 كانون األول/ديسمرب  11تشرين الثاين/نوفمرب إىل  30باريس، 

 )ب( من جدول األعمال املؤقت4البند 
 التقارير المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية 

فريق الخبراء االستشاري المعنيي بالبالغياا الوطنيية المقدمية مين عمل 
    األطراف غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقية

البالغييياا الوطنيييية بتقريييير مر ليييي عييين عميييل فرييييق الخبيييراء االستشييياري المعنيييي   
المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق األول لالتفاقيية  تقريير عين  لقية 

 لتدريبية للمنطقة األفريقية بشأن إعداد التقارير المحدَّثة لفترة السنتينالعمل ا
  

 مذكرة مقدمة من األمانة  
  

 موجز 
عقــد فريــرب ا ــرباش اي تشــارا املغــ  بالبيةــاق الومن ــط املقدمــط مــن األمــرا  ةــ  املدرجــط  

يف املرفرب األول ليتفاق ط، مبساعدة مـن األمانـط، قةقـط عمـر تدريب ـط إقة م ـط لةمنفقـط األفريق ـط بشـ ن 
ةـــط لفـــقة الســـنتر املقدمـــط مـــن األمـــرا  ةـــ  املدرجـــط يف املرفـــ رب األول ليتفاق ـــط، إعـــداد التقـــارير الدرت

. وكـــان ا ـــد  مـــن قةقـــط 2015شـــبارب/فرباير  25إىل  23وذلـــ  يف بـــون، ،ملان ـــا، يف الفـــقة مـــن 
الغمـــر تـــو تغزيـــز قـــدرة ا ـــرباش الـــومن ر مـــن األمـــرا  ةـــ  املدرجـــط يف املرفـــرب األول ليتفاق ـــط عةـــ  

ةــط لفــقة الســنتر املقدمــط مــن ا ــتادا" ملاملبــادت التوج ل ــط ليتفاق ــط ف مــا يتغةــرب بيعــداد التقــارير ا لدرت
الدول ـــــط. التشـــــاور والتحة ـــــر األمـــــرا  ةـــــ  املدرجـــــط يف املرفـــــرب األول ليتفاق ـــــطمل، والتوع ـــــط بغمة ـــــط 

 ويغرض تذا التقرير مداويق قةقط الغمر ويتضمن مةاصًا لةمناقشاق.
 

__________ 

 لدورة يف وقت يقرب.الددة ألعمال اُتؤكد املواع د  (1) 
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 مقدمة -أوالا  
 

 الوالية -ألف 
 
فريــــرب ا ــــرباش اي تشــــارا ،ن يواصــــر ، 19-/" ،19قــــرر مــــؤفر األمــــرا ، مبوجــــب مقــــرر   -1

املغــ  بالبيةــاق الومن ــط املقدمــط مــن األمــرا  ةــ  املدرجــط يف املرفــرب األول ليتفاق ــط )فريــرب ا ــرباش 
، وقـــرر ،يضـــاً ،ن (2)2018إىل عـــا"  2014ملـــدة ســـس  ـــنواق فتـــد مـــن عـــا" عمةـــ  اي تشـــارا( 

فقــاً ليختصاصــاق املنقحــط املدرجــط يــؤدا فريــرب ا ــرباش اي تشــارا ملامــ ، يف إمــار تنف ــذ وييتــ ، و 
 يف مرفرب ذل  القرار.

ووفقــــــاً يختصاصــــــاق فريــــــرب ا ــــــرباش اي تشــــــارا، و ــــــ  الفريــــــرب يف اجتماعــــــ  األول مــــــن  -2
ــــــــا، يــــــــوم   الســــــــنط ــــــــذا ُعقــــــــد يف بــــــــون، ،ملان  ، برنــــــــام  عمــــــــر 2014شــــــــبارب/فرباير  28و 27ال
يف  ــــوش التقــــد" الــــرز يف  2015. ونـُقِّــــن برنــــام  الغمــــر تــــذا يف عــــا" (3)2018-2014 لةفــــقة

 تنف ذ ،عمال فريرب ا رباش اي تشارا.
، عةـــ  عقـــد ةـــي  قةقـــاق 2014واتفـــرب فريـــرب ا ـــرباش اي تشـــارا، يف خفـــط عمةـــ  لغـــا"  -3

ةــط  عمــر تدريب ــط إقة م ــط لغمــرا  ةــ  املدرجــط يف املرفــرب األول ليتفاق ــط بشــ ن إعــداد التقــارير الدرت
دق قةقــط الغمــر األوىل، ملنفقــط ،مريكــا اليت ن ــط والكــارين، يف مدينــط بنمــا، لفــقة الســنتر. وقــد ُعقــ

، وُعقــــدق قةقــــط الغمــــر الثان ــــط، ملنفقــــط آ ــــ ا 2014فوز/يول ــــ   18إىل  16بنمــــا، يف الفــــقة مــــن 
 ،يةـــول/ 10إىل  8والـــ هل ا ـــادت ومنفقـــط ،وروبـــا الشـــرق ط، يف مدينـــط يريفـــان، ،رم ن ـــا، يف الفـــقة مـــن 

. ،مـــا قةقـــط الغمــــر التدريب ـــط اإلقة م ـــط لةمنفقـــط األفريق ــــط، الـــيت كـــان مـــن املقــــرر (4)2014  ـــبتمرب
، فقـــد ُ،جةـــت وُعقـــدق 2014آب/،ةســـفس  20إىل  18عقـــدتا يف لـــوم ، توةـــو، يف الفـــقة مـــن 

 بسبب املااو  الصح ط يف ةرب ،فريق ا. 2015شبارب/فرباير  25إىل  23يف بون يف الفقة من 
، إىل فريـــــرب ا ــــرباش اي تشـــــارا ،ن 19-/" ،19األمــــرا ، مبوجـــــب املقــــرر ومةــــب مـــــؤفر  -4

يقـد" تقريـراً مرقة ـاً  ـنوياً عـن ،عمالـ  إىل ا  ئـط الفرع ـط لةتنف ـذ لكـ  تن ـر ف لـا يف دورا ـا الـيت تُغقـد 
 بالتزامن م  دوراق مؤفر األمرا .

  
 نطاق المذكرة -باء 

 
ار التقريـر املرقةـ  عـن عمـر فريـرب ا ـرباش اي تشـارا، يتضمن تذا التقرير، الذا ،ُعـد يف إمـ -5

مةاصاً لةمداويق واملناقشاق اليت دارق يف قةقط الغمر التدريب ط اإلقة م ط لةمنفقـط األفريق ـط بشـ ن 
 .2015شبارب/فرباير  25 إىل 23إعداد التقارير الدرتةط لفقة السنتر، املغقودة يف بون يف الفقة من 

__________ 

 .1، الفقرة 19-/" ،19املقرر  (2) 
 (3) FCCC/SBI/2014/17. 
 (4) FCCC/SBI/2014/18. 
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 ا التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذاإلجراءا -جيم 
 
ن ـــــر يف تـــــذا التقريـــــر، ،ن تقـــــد" إىل فريـــــرب ا ـــــرباش القـــــد تـــــودف ا  ئـــــط الفرع ـــــط لةتنف ـــــذ، بغـــــد  -6

اي تشـــارا مزيـــداً مـــن التوج ـــ  بشـــ ن تقـــدمي املســـاعدة التقن ـــط إىل األمـــرا  ةـــ  املدرجـــط يف املرفـــرب 
 بالتزاما ا املتغةقط بتقدمي التقارير مبوجب ايتفاق ط.األول لتمك نلا من الوفاش 

  
 خالصة المداوالا -ثانياا  

 
ةـــط  -7 شـــار  يف قةقـــط الغمـــر التدريب ـــط اإلقة م ـــط لةمنفقـــط األفريق ـــط بشـــ ن إعـــداد التقـــارير الدرت

درجــط يف ملاةــ   مــن املنفقــط األفريق ــطمــن األمــرا  مرفــاً  43خبــ اً ومن ــاً ميثةــون  48لفــقة الســنتر 
املرفــرب األول، باإل ــافط إىل  ــتط مــن ،عضــاش فريــرب ا ــرباش اي تشــارا واثــر لربنــام  األمــم املتحــدة 

 لةب ئط بوصفلم من ذوا ا ربة.
قـدرة تغزيـز  ‘1‘، مـا يةـ   من بر ما مشةـتومشةت األتدا  الرئ س ط حلةقط الغمر الومن ط،  -8

توج ل ــط ليتفاق ــط ف مــا يتغةــرب بيعــداد التقــارير الدرتةــط لفــقة ا ــرباش الــومن ر عةــ  ا ــتادا" ملاملبــادت ال
الســنتر املقدمــط مــن األمــرا  ةــ  املدرجــط يف املرفــرب األول ليتفاق ــطمل )ُيشــار إل لــا يف مــا يةــ  با ــم 

ةـط املبادت التوج ل ط املتغةقط بالتقارير الدرتةط لفـقة السـنتر( مـن ،جـر ت سـ  إعـداد تقـارير بةـدا م الدرت 
،ن تكون قةقط الغمر الومن ط حمفًي لتبادل اآلراش والدروص املستفادة وا ـرباق يف  ‘2‘لفقة السنتر؛ 

 وإعداد البيةاق الومن ط والتقارير الدرتةط لفقة السنتر، قسب ايقتضاش.بتجل ز ما يتغةرب 
ول ،عمـال قةقــيت ادشــب    ـوُعقـدق قةقـط الغمـر اإلقة م ــط تـذ  بنـاًش عةــ  جـدول ،عمـال  -9

، وُصـــممت قةقـــط الغمـــر   ـــ  (5)،عـــي  3رة  األخـــرير املشـــار إل لمـــا يف الفقـــالغمـــر اإلقة م تـــر
ةــــط لفـــــقة الســــنتر، باتبـــــا   ـــــ   تغفــــ  ا ـــــ  الغناصــــر األ ا ـــــ ط لغمة ــــط اإلبـــــيا يف التقـــــارير الدرت

الغامـــط، وشـــار  احلضـــور تفـــاعة . وقُـــدمت مغةومـــاق عـــن مريـــرب الغـــروض اإليضـــاق ط يف اجلةســـاق 
ــ القاــط الشــفويط مــن رق خــدماق يف فــارين حماكــاة، و،فرقــط مصــغرة، وجةســاق ، ــئةط و،جوبــط. ويسرت

 املشاركط النشفط يف ا   ،نشفط قةقط الغمر.ومن الفرنس ط إىل اإلنكة زيط اإلنكة زيط إىل الفرنس ط 
 يف جةساق قةقط الغمر. ويرد يف الفصر الثال  ،دنا  مةاص لةمناقشاق اليت دارق -10

  
 ملخص المناقشاا -ثالثاا  

 
 تضمنت قةقط الغمر التدريب ط اإلقة م ط  ب  جةساق مو وع ط تناولت ما ية    -11

__________ 

 يرد جدول ،عمال قةقاق الغمر يف املرفرب األول. (5) 
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لـــط عامـــط عـــن إمـــار الق ـــاص واإلبـــيا والتحقـــرب ا ـــا  بالبةـــدان النام ـــط األمـــرا   )،( 
ـــط، مبـــا يف ذلـــ  تفاصـــ ر املبـــادت التوج ل ـــط ا ةـــط لفـــقة الســـنتر، مبوجـــب ايتفاق  ملتغةقـــط بالتقـــارير الدرت

 وعمة ط ونتائ  املشاوراق والتحة يق الدول ط؛ 
 دعم عمة ط إعداد التقارير الدرتةط لفقة السنتر؛  )ب( 
ةــــــط لفــــــقة  )ج(  اإلبــــــيا عــــــن ال ــــــرو  الومن ــــــط والقت بــــــاق املؤ ســــــ ط يف التقــــــارير الدرت

 السنتر، ا تنادًا إىل التجارب السابقط يف تقدمي البيةاق الومن ط؛ 
 اإلبيا عن إجراشاق التاف ف وآةارتا؛  )د( 
 اإلبيا عن قوائم اجلرد الومن ط لغازاق الدف ئط؛  )ه( 
د والثغـراق، ومـا يتصـر بـذل  مـن اقت اجـاق مال ـط وتكنولوج ـط، اإلبيا عن الق و  )و( 

 .املقدرت"واقت اجاق يف جمال بناش القدراق، والدعم 
وعقـــــب الغـــــروض املقدمـــــط يف كـــــر جةســـــط مـــــن تـــــذ  اجلةســـــاق، ُخصـــــص وقـــــت لغ ـــــئةط  -12

إىل ت ســـ   واألجوبـــط وملناقشـــاق األفرقـــط املصـــغرة ا ـــتناداً إىل جمموعـــط مـــن األ ـــئةط اإلرشـــاديط الرام ـــط
النقــاا الــدد ا ــد . وباإل ــافط إىل مناقشــاق األفرقــط املصــغرة، ُ،جريــت فــارين حماكــاة يف اجلةســط 
الــــيت تناولــــت مو ــــو  ملاإلبــــيا عــــن إجــــراشاق التاف ــــف وآةارتــــامل واجلةســــط الــــيت تناولــــت مو ــــو  

اقت اجــاق يف ملاإلبــيا عــن الق ــود والثغــراق ومــا يتصــر بــذل  مــن اقت اجــاق مال ــط وتكنولوج ــط، و 
. وقــد ُصــممت تــذ  التمــارين   ــ  تقــد" لةمشــاركر مؤشــراً (6)ملاملقــدرت"جمــال بنــاش القــدراق، والــدعم 

ةــــط لفـــــقة الســــنتر، ونـُُلــــ  اإلبــــيا، وفقـــــاً  بشــــ ن املغةومــــاق الــــيت ينبغـــــ  إدراجلــــا يف التقــــارير الدرت
 لةمبادت التوج ل ط املتغةقط بالتقارير الدرتةط لفقة السنتر.

ويــــرد ،دنــــا  مةاــــص لةغناصــــر الرئ ســــ ط لةمناقشــــاق الــــيت جــــرق يف كــــر جةســــط مــــن تــــذ   -13
اجلةســاق. وي يُغــرض بشــكر منفصــر مةاــص املناقشــط الــيت دارق يف اجلةســط الــيت تناولــت مو ــو  
ةــط لفــقة الســنترمل؛ وإاــا تُنــاق  الغناصــر الرئ ســ ط  ــذ  اجلةســط يف  ملدعــم عمة ــط إعــداد التقــارير الدرت

 اق املوا    الفن ط الواردة ،دنا .  
  

لمحة عامة عن إطار القييا  واإلبيالو والتحقيق الخيال بالبليدان الناميية األطيراف  -ألف 
 بموجب االتفاقية

 
 امليق اق التال ط.إىل املناقشاق التفاعة ط اليت جرق يف تذ  اجلةسط ،فضت  -14
ق وحمتــوو و،قكــا" املبــادت التوج ل ــط ،شــاد املشــاركون بفائــدة تــذ  اجلةســط يف تو ــ ن نفــا -15

ةــــط لفــــقة الســــنتر، وكــــذل  عمة ــــط ونتــــائ  املشــــاوراق والتحةــــ يق الدول ــــط.  املتغةقــــط بالتقــــارير الدرت
__________ 

 اإلرشاديط.ترد يف املرفرب الثاين النماذج واأل ئةط  (6) 
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وانصــب ايتتمــا" ،يضــاً عةــ  عمة ــط ترشــ ن ا ــرباش لــادراج يف قائمــط خــرباش ايتفاق ــط، وكــذل  عةــ  
قـــرب ف مـــا يتصـــر باملبـــادرة املغـــززة  فـــ  اينبغاةـــاق عمة ـــط ا ـــتغراض إمـــار الق ـــاص واإلبـــيا والتح

 .  (7)النااط عن إزالط الغاباق وتدتورتا
ةـط لفـقة السـنتر يف  -16 و ةهل املشـاركون الضـوش عةـ  نيـدير اةنـر يتغةقـان بتقـدمي التقـارير الدرت

 السنواق اليت يتوافرب ف لا تقدمي تذ  التقارير م  تقدمي البيةاق الومن ط، مها  
نيديـــــد ايختيفـــــاق يف املغةومـــــاق والب انـــــاق الواجـــــب إدراجلـــــا يف قـــــوائم اجلـــــرد  )،( 

 الومن ط لغازاق الدف ئط يف التقريرين؛ 
البـــت يف حمتـــوو التقريـــر الـــدرت  لفـــقة الســـنتر عنـــدما يُقـــد" تـــذا التقريـــر كمـــوجز  )ب( 

فــاق الرئ ســ ط بــر التويــاق لةــبيا الــوم . والــتمس املشــاركون تو ــ حاً ،يضــاً بشــ ن نيديــد ايختي
 اليت ينبغ  اإلبيا عنلا يف اجملايق املتداخةط عندما تُقد" الوةائرب كتقارير مستقةط.

والــــتمس املشــــاركون تو ــــ حاً كــــذل  بشــــ ن تسةســــر التق ــــ م التقــــ  لةمســــتوياق املرجغ ــــط  -17
واإلبـــيا يف املرفــرب التقـــ   لةمبــادرة املغـــززة  فــ  اينبغاةـــاق النااــط عـــن إزالــط الغابـــاق وتــدتورتا،

 لةتقرير الدرت  لفقة السنتر.
ومُةـــب تو ـــ ن آخـــر بشـــ ن الـــدعم املـــاب املقـــد" مـــن مرفـــرب الب ئـــط الغامل ـــط مـــن ،جـــر إعـــداد  -18

ةـــط لفـــقة الســــنتر. و،عـــرب املشـــاركون عــــن قةقلـــم إزاش عـــد" تــــوافر  البيةـــاق الومن ـــط والتقــــارير الدرت
وتُتاـــذ إجـــراشاق التحضـــ  لبـــدش الغمـــر يف مـــا ؤقتـــط عنـــدما ُيســـتكمر تقريـــر التمويـــر ،ةنـــاش الفـــقة امل

 التقرير التاب.
  

ثيية لفتييرة  -باء  اإلبييالو عيين ال ييروف الوطنييية والترتيبيياا الملسسييية فييي التقييارير المحدَّ
 السنتين، استناداا إلى التجارب السابقة في تقديم البالغاا الوطنية

 
 امليق اق التال ط.إىل ط يف تذ  اجلةسط املناقشاق التفاعة ،فضت  -19
قــــدد املشــــاركون بغــــ  الغناصــــر األ ا ــــ ط إلنشــــاش وإدامــــط القت بــــاق املؤ ســــ ط الــــيت تةــــن  -20

بصورة فغالط ايقت اجاق الناشئط عن إصدار تقريـر حمـدرت  لفـقة السـنتر كـر عـامر، وملواكبـط عمة ـط 
عةــ  الــدعم الس ا ــ ، ونيديــد املؤ ســاق ذاق الدول ــط. ويشــمر ذلــ  احلصــول التشــاور والتحة ــر 

يف ت ئـــط التنســـ رب، وتشـــك ر فريـــرب مـــن ا ـــرباش واملنســـقر يف الـــوزاراق املاتصـــط. وجلـــط وصـــر الصـــةط 
ويتغةرب عنصر آخـر ملـم جـرو نيديـد  بايتفاقـاق والغقـود ومـذكراق التفـاتم ذاق الصـةط بالب انـاق 

__________ 

، البةـدان النام ــط األمــرا  عةـ  اإل ــلا" يف إجــراشاق 16-/" ،1مــن املقــرر  70شـج  مــؤفر األمــرا ، يف الفقـرة  (7) 
التاف ـــف يف قفـــا  الغابـــاق، بتنف ـــذ األنشـــفط التال ـــط  خفـــ  اينبغاةـــاق النااـــط عـــن إزالـــط الغابـــاق؛ وخفـــ  

نـــاق كربـــون الغابـــاق؛ واإلدارة املســـتدامط لةغابـــاق؛ وتغزيـــز اينبغاةـــاق النااـــط عـــن تـــدتور الغابـــاق؛ وقفـــ   زو 
  زوناق كربون الغاباق.
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خـــرباش متغـــددين يف إىل جانـــب جل ـــدة التنســـ رب، وتقـــدمي ا ـــدماق. واعتُـــربق املؤ ســـاق املنا ـــبط وا
 الوزاراق املشاركط يف الغمة ط، عامًي ملمًا لضمان اي تدامط.

وتتمثــــر بغــــ  الســــماق األ ا ــــ ط لة ــــرو  الومن ــــط الــــيت ت ســــر األداش الفغــــال لةقت بــــاق  -21
،مــــر  املؤ ســــ ط يف ،قــــد البةــــدان يف وجــــود دعــــم   ا ــــ  رف ــــ  املســــتوو، وإمــــار تشــــريغ  إلنشــــاش

 تت لف من اثة  الوزاراق املاتةفط. ومن طابيا، وجلان ،و ،فرقط عمر ل

القت بــاق املؤ ســ ط املســتدامط و ــ  ومــن ،مثةــط التحــدياق الرئ ســ ط الــيت ُقــددق يف  ــ اق  -22
الـــيت ميكـــن ،ن تغمـــر عةـــ  ، ـــاص مســـتمر، والاف ـــط عةـــ  تـــذ  القت بـــاق، مـــا يةـــ   نقـــص الـــوع  

الس ا ـ ؛ وعـد" ا ـتقرار احلكومـاق واملؤ سـاق؛ والتغـ اق يف املـو فر؛  الس ا   و غف الـدعم
تقا ـــم ترت بـــاق ميشمـــط وايفتقـــار إىل املـــوارد التقن ـــط والبشـــريط واملال ـــط؛ وعـــد" تـــوافر الب انـــاق؛ وعـــد" 

ةــ ط الب انــاق. و ــط نيــد رئ ســ  آخــر تــو ،ن األنشــفط املتغةقــط بيعــداد البيةــاق الومن ــط والتقــارير الدرت
 لفقة السنتر ل ست  من الو ائف األ ا  ط لةارباش الومن ر املشاركر. 

وف مـــا يتغةـــرب بالقت بـــاق املؤ ســـ ط الراتنـــط املتغةقـــط بيعـــداد البيةـــاق الومن ـــط والقـــدرة عةـــ   -23
ةــط لفـقة الســنتر كــر عـامر، ،فــاد املشــاركون  التغةـب عةــ  التحـدياق الــيت تغــقض إصـدار تقــارير حمدرت

غط بةدان بوجـود ترت بـاق مؤ سـ ط كاف ـط يف بةـدا م. و،شـار املشـاركون مـن مغ ـم البةـدان إىل من بض
عـــد" وجـــود ترت بـــاق مؤ ســـ ط كاف ـــط يف بةـــدا م. وتغكـــف عـــدة بةـــدان عةـــ  إعـــداد الـــبيا الـــوم  
الثالــ ، الــذا يتــ ن فرصــط ج ــدة لتوم ــد عمة ــط اإلبــيا، ي  ــ ما اإلبــيا عــن قــوائم جــرد ةــازاق 

 ئط، وإلنشاش ت اكر دائمط ذاق ،دوار ومسؤول اق حمددة بو وح يف الوزاراق املاتصط. الدف 
ــــديت  -24 ميق ــــط تف ــــد بــــ ن املؤ ســــاق املشــــاركط يف عمة ــــط اإلبــــيا تفتقــــر إىل الو ــــوح و،ُب

ةــــط لفــــقة الســــنتر ويف  بشــــ ن القت بــــاق املؤ ســــ ط و،دوارتــــا يف عمة ــــط اإلبــــيا وإعــــداد التقــــارير الدرت
 الدول ط.التشاور والتحة ر اي تجابط ملتفةباق عمة ط 

  
 اإلبالو عن إجراءاا التخفيف وآثارها -جيم 

 
 امليق اق التال ط. إىل املناقشاق التفاعة ط اليت دارق يف تذ  اجلةسط ،فضت  -25
يتمثــــــر اةنــــــان مــــــن التحــــــدياق الرئ ســــــ ط ،مــــــا" نيديــــــد املغةومــــــاق ذاق الصــــــةط بــــــيجراشاق  -26

ةــــط لفــــقة الســــنتر، يف  التاف ــــف واإلبــــيا عنلــــا، وفقــــاً لةمبــــادت التوج ل ــــط املتغةقــــط بالتقــــارير الدرت
بــر الــوزاراق املشــاركط يف عمة ــط اإلبــيا، وعــد" وجــود آل ــط جلمــ  الب انــاق وتول ــف  يف مــا التنســ رب

ـــــ  املســـــتوياق، ومواشمـــــط  املغةومـــــاق. وقـــــدد املشـــــاركون كـــــًي مـــــن نيســـــر آل ـــــط التنســـــ رب عةـــــ  ا 
 اإلجراشاق مبا يتفرب و،تدا  ومقاصد و،ولوياق التنم ط الومن ط، باعتبارمها  ب ر املض  قدماً. 

و،شــار املشــاركون ،يضــاً إىل ،ن افتقــار ،صــحاب املصــةحط إىل الــوع  بيمــار الق ــاص واإلبــيا  -27
والتحقــــرب يُغــــد نيــــدياً يغــــوق اإلبــــيا عــــن إجــــراشاق التاف ــــف. واقــــقح بغــــ  املشــــاركر ،ن تضــــ  

 ن ا" لةق اص واإلبيا والتحقرب ف ما يتغةرب بيجراشاق التاف ف.لو   احلكوماق إماراً ومن ًا 
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ةــط لفــقة الســنتر فثــر ور  -28 ،و املشــاركون ،ن املبــادت التوج ل ــط ليتفاق ــط املتغةقــط بالتقــارير الدرت
ـــــادت  نيـــــدياً ،مـــــا" اإلبـــــيا عـــــن إجـــــراشاق التاف ـــــف، إذ إن بغـــــ  األقكـــــا" الـــــواردة يف تـــــذ  املب

ــــد مــــن الو ــــوح يف تــــذ  ةــــ  التوج ل ــــط ةامضــــط وعر ــــط لةت ويــــر  املو ــــوع . و ــــط قاجــــط إىل مزي
 قكا" دون جغةلا إلزام ط.األ

ودارق مناقشــط مو ــغط بشــ ن التحــدياق الــيت واجلــت عمة ــط تق ــ م التقــد" الــرز يف تنف ــذ  -29
 إجراشاق التاف ف وآةارتا. وجرو نيدي  ومناقشط التحدياق التال ط 

تنف ـــذ بغـــ  املشـــاري  دون مراعـــاة حلـــدود زمن ـــط وا ـــحط ،و مغـــا  ،و مؤشـــراق ،و  )،( 
 اينبغاةاق، اا جيغر من الصغب رصد التقد" الرز يف التنف ذ؛  إلمكان ط خف 

عةــ  ،نشــفط التاف ــف، الومن ــط ،نشــفط التك ــف وتقــدمي  ــغف الــدعم الس ا ــ ،  )ب( 
وافتقار ،صحاب املصةحط لةوع . ة  ،ن  مـن شـ ن مـنن تغـ  املنـاد مزيـداً مـن ايتتمـا" وإدراجـ  يف 

 اجلط تذا التحدا؛ خفط التنم ط الومن ط ،ن يسلم يف مو 
لتحق ــرب منــاف  اقتصــاديط واجتماع ــط مشــقكط، إاــا تُتاــذ بغــ  إجــراشاق التاف ــف  )ج( 

ــــاح املغةومــــاق املتغةقــــط كــــذ  اإلجــــراشاق بالك ف ــــط الــــيت تتفــــرب مــــ  اقت اجــــاق وشــــكر  لــــذل  ي تُت
 املبادت التوج ل ط ليتفاق ط املتغةقط بالتقارير الدرتةط لفقة السنتر؛ 

النمــــاذج الــــواردة يف املــــواد التدريب ــــط لفريــــرب ا ــــرباش اي تشــــارا املتغةقــــط بــــيجراشاق  )د( 
التاف ــــف )يف شـــــكر جـــــداول( ل ســـــت وا ـــــحط و ــــوقاً كـــــامًي، ومـــــن   ينبغـــــ  تو ـــــ ن  تةـــــف 

 الغناصر الواردة يف تذ  النماذج؛ 
ا ــتادا"  بــ  م يغــانون مــن عــد" كفايــط املغــار  وا ــربة يف،فــادوا مغ ــم املشــاركر  )ه( 

 النماذج واألدواق ذاق الصةط اليت ميكن ،ن ت سِّر توقغاق انبغا  ةازاق الدف ئط؛ 
درجــاق إعــداد القت بــاق املؤ ســ ط عةــ  املســتوو الــوم  مــن ،جــر ت ســ   تفــاوق )و( 

 الق اص واإلبيا والتحقرب، فضًي عن مغةوماق اإلبيا عن إجراشاق التاف ف كر عامر؛ 
وج لةمؤ ســـــاق يف إعـــــداد قـــــوائم جـــــرد ةـــــازاق الدف ئـــــط، ويف رصـــــد الـــــدور املـــــزد )ز( 

ولويــط لب انــاق قــوائم جــرد تُغفــ  األنيــدياً ،مــا" احلصــول عةــ  الب انــاق، إذ ميثــر إجــراشاق التاف ــف، 
 ةازاق الدف ئط.

و ةرتم املشاركون باحلاجط إىل آل ـط تنسـ رب ومن ـط مـن ،جـر اي ـتفادة مـن الس ا ـاق القائمـط  -30
اق جديــدة، إلتاقــط عمة ــط التنســ رب عةــ  املســتوو املؤ ســ . واقــقح املشــاركون قــًي وو ــ    ا ــ

ةـــ  الوييـــاق املؤ ســـ ط، ونيديـــد املؤ ســـاق األكثـــر ميشمـــط لتحمـــر عيتمثـــر يف إلقـــاش ن ـــرة ناقـــدة 
 .  مغ نطمسؤول اق 

  
 اإلبالو عن قوائم الجرد الوطنية لغازاا الدفيئة -دال 

 
 امليق اق التال ط.إىل املناقشاق التفاعة ط اليت دارق يف تذ  اجلةسط ،فضت  -31
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خيتةـــف و ـــ  كـــري مـــن القت بـــاق املؤ ســـ ط املتغةقـــط بيعـــداد قـــوائم جـــرد ةـــازاق الدف ئـــط كـــر  -32
عـــامر، وكفايـــط تـــذ  القت بـــاق لةتغةـــب عةـــ  التحـــدياق، مـــن مكـــان إىل آخـــر يف املنفقـــط. وب نمـــا 
،شــار بغــ  املشــاركر إىل وجــود ،مــر مؤ ســ ط و،فرقــط  ــذا الغــرض يف بةــدا م،  ــةفموا بغــد" كفايــط 

ــــاإلبيا، وباحلاجــــط إىل مواصــــةط تغــــدير ا ــــتجا ــــدة والناشــــئط املتغةقــــط ب ــــدا م لةمتفةبــــاق اجلدي بط بة
ونيســـر تةـــ  األمـــر واألفرقـــط لكـــ  تـــؤدا و ائفلـــا بشـــكر مســـتمر. و ـــةفموا ،يضـــاً بـــ ن اي ـــتدامط 

بغــ  تتــ ةر بغــد" اي ــتقرار النــاجم عــن تنقــر ا ــرباش الــومن ر املشــاركر يف اإلبــيا، وب نــ ، لــذل ، ين
 اي تشارير ا ارج ر.ا رباش نيسر قدرة ا رباش الومن ر واحلد من اعتمادتم عة  

ةــــط لفــــقة  -33 ويف بغــــ  البةــــدان، ُفــــنن األولويــــاق اإلاائ ــــط ، ــــبق ط عةــــ  إعــــداد التقــــارير الدرت
 الســـنتر. ويف تةــــ  احلــــايق، توقــــ  املشــــاركون صــــغوبط يف إصـــدار قــــوائم جــــرد ةــــازاق الدف ئــــط كــــر

عـــامر ن ـــراً إىل نقـــص خـــربة املـــو فر البـــاقر يف جمـــال إعـــداد مقققـــاق املشـــاري ، واـــ  الب انـــاق، 
وا ــــتكمال قــــوائم جــــرد ةــــازاق الدف ئــــط. و،شــــار املشــــاركون إىل احلاجــــط إىل تر ــــ   مســــؤول ط اــــ  

اجــــط إىل ب انــــاق األنشــــفط با ــــتادا" ،داة قانون ــــط ،و إداريــــط رأ ــــط. و،شــــار املشــــاركون ،يضــــاً إىل احل
تن ـــ م قةقـــاق عمـــر دون إقة م ـــط مـــن ،جـــر زيـــادة عـــدد ا ـــرباش، واحلاجـــط إىل إنشـــاش شـــبكط خـــرباش 

 لتبادل ا رباق.
و،شــــار املشــــاركون، يف مناقشــــتلم ليعتبــــاراق الرئ ســــ ط يف إمــــار الســــغ  إىل إصــــدار قــــوائم  -34

ةــط لغــازاق الدف ئــط، إىل ،مه ــط وجــود ترت بــاق مؤ ســ ط وك فايــط تــذ  القت بــاق لةوفــاش جــرد ومن ــط حمدرت
مبتفةبـــاق اإلبـــيا الســـنط. وُ ـــةهل الضـــوش ،يضـــاً عةـــ  عـــدد مـــن ايعتبـــاراق األخـــرو، منلـــا  بنـــاش 

الب انـــاق، واملـــو فر ذوا الصـــةط يف والقـــائمر  مـــ  ، الوكـــايق الرائـــدةقـــدراق كـــري مـــن ا ـــرباش يف 
الب انــــــاق ومغاجلتلــــــا يف ا ــــــ  الــــــوزاراق املاتصــــــط، ومقــــــدم  الب انــــــاق؛ وا ــــــتدامط عمة ــــــط اــــــ  

 القفاعاق؛ وقف  وتوة رب عمة ط اجلرد؛ وإصدار دل ر لتوج   عمة ط إعداد قوائم اجلرد.
الـيت تغـقض الوفـاش مبتفةبـاق اإلبـيا يف إمـار املبـادت التال ـط ونوقشت وُقددق التحدياق  -35

 التوج ل ط ليتفاق ط املتغةقط بالتقارير الدرتةط لفقة السنتر  
ايفتقـار إىل الب انــاق، ونـو  اآلل ــط الــيت ميكـن إنشــاعتا لت ســ  اـ  الب انــاق. وكــان  )،( 

 ،قد احلةول املفروقط  مان  د ةغراق الب اناق والتحدي  الدورا لب اناق األنشفط؛
ـــــط  )ب(  تقـــــدمي  ةســـــةط زمن ـــــط متســـــقط عـــــن الســـــنواق املبةـــــ  عنلـــــا يف البيةـــــاق الومن 

الب انــاق. و،شــار بغــ  املشــاركر يف ثغــراق الا، ن ــراً إىل وجــود الكثــ  مــن الســابقط، والاف ــط عة لــ
 إىل ، م يغكفون عة  إعداد آل اق ملواجلط تذا التحدا؛

ــــط ليتفاق ــــط املتغةقــــط بالتقــــارير  )ج(   ــــغف قــــدرة ا ــــرباش عةــــ  تفب ــــرب املبــــادت التوج ل 
ةـط لفــقة السـنتر مــن ،جـر إعــداد قـوائم اجلــرد الومن ـط لغــازاق الدف ئـط. وبغ ــط املضـ  قــدماً، اقــُقح  الدرت

،يضـــاً عقـــد قةقـــاق عمـــر لبنـــاش القـــدراق، وإقامـــط شـــبكاق خـــرباش، وإنشـــاش منتـــدو إلدارة املغـــار  
 كد  تبادل املغةوماق واملغار  وا رباق؛
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قـــدرة البةـــدان عةـــ  نيمـــر املصـــروفاق الـــيت تزيـــد عةـــ  ايعتمـــاداق املاصصـــط مـــن  )د( 
الغامل ـــط، مبـــا يف ذلـــ  إدامـــط عمـــر الفريـــرب الرئ ســـ . و ـــةفم املشـــاركون بيمكان ـــط  صـــندوق مرفـــرب الب ئـــط

ةــــط لفــــقة مــــن خــــيل تــــذا التحــــدا تفــــادا  تــــداخر دوراق فويــــر البيةــــاق الومن ــــط والتقــــارير الدرت
 السنتر؛ 
،جــور مــديرا املشــاري  جتــاوز الشــررب الــذا قــدد  مرفــرب الب ئــط الغامل ــط، وتــو عــد"  )ه( 

 ا رباش املؤتةر. يشكر عائقًا حيول دون جةب  املائط من إااب املبة  املاصص، يف 10لنسبط 
  

اإلبييالو عيين القيييود والثغييراا، ومييا يت ييل بييذلم ميين ا تياجيياا مالييية وتكنولوجييية  -هاء 
 المقدَّموا تياجاا في مجال بناء القدراا، والدعم 

 
 امليق اق التال ط. إىل سط املناقشاق التفاعة ط اليت دارق يف تذ  اجلة،فضت  -36
ةــط لفــقة الســنتر وتقــدميلا  -37 تشــمر بغــ  الغقبــاق الرئ ســ ط الــيت تغــقض إعــداد التقــارير الدرت

يف الوقــــت املقــــرر مــــا يةــــ   ايفتقــــار إىل ا ـــــربة التقن ــــط؛ وعــــد" كفايــــط ا ــــت غاب مفلــــو" إجـــــراشاق 
 ســ ط؛ وعـد" وجــود آل ـط لةق ــ  ؛ يــرتبهل كـا مــن تكنولوج ـاق؛ و ــغف القـدراق املؤ  التاف ـف ومـا

 وت خر التموير املقد" من مرفرب الب ئط الغامل ط. 
ــــط لفــــقة الســــنتر،  -38 ة ــــيت جيــــب إدراجلــــا يف التقــــارير الدرت ــــ  املغةومــــاق ال وف مــــا يتغةــــرب بتجم 

عةـــ   ـــب ر املثـــال  ،وإبـــيا تـــذ  املغةومـــاق، ،شـــار املشـــاركون إىل عـــدد مـــن بواعـــ  القةـــرب، منلـــا
عـد" وجـود آل ـط تنســ رب داخة ـط لتتبدـ  التـدفقاق املال ـط املتغةقــط ب نشـفط تغـ  املنـاد؛ و ــوش  ،احلصـر ي

ــــر يتغةــــرب  ــــط ،و فوي ــــط رأ  تو ــــ م األمــــوال املقدمــــط مــــن املــــاعر، ي  ــــ ما يف شــــكر مســــاعدة إاائ 
 باملناد؛ وايفتقار إىل ايتصال وتبادل املغةوماق املال ط ف ما بر القفاعاق. 

مـــا يةـــ   إنشـــاش إمـــار   ا ـــاق وتشـــريغ  لتنســـ رب و/،و تتبـــ   املتـــرمر نـُُلـــ  اإلبـــيا وتشـــ -39
الــدعم املــاب، مبــا يف ذلــ  فــرض عقوبــاق عةــ  اجللــاق الفاعةــط الومن ــط ةــ  املمتثةــط؛ وإنشــاش ن ــا" 
لتتبدـــ  التمويـــر املتغةـــرب باملنـــاد مـــن ،جـــر نيســـر شـــفاف ت ، وذلـــ  بالتغـــاون بـــر الشـــركاش يف التنم ـــط 
ـــط. و،عـــرب املشـــاركون عـــن ،مه ـــط تر ـــ   عمة ـــط اإلبـــيا كـــد   ـــمان ا ـــتدامتلا،  والبةـــدان املتةق 
وذلــ  بينشــاش فريــرب عمــر وزارا ومــ . و ــُ فةب بغــد ذلــ  مــن كــر وزارة ،ن تقــد" مغةومــاق عــن 
 قفاعا ــا. ويُغــد جتم ــ  قاعــدة ب انــاق تشــمر ا ــ  املغةومــاق املتغةقــط بالتمويــر والتكنولوج ــا وبنــاش

 ةمقارنط م  وجود املغةوماق يف شكر جمز، يف مواق   تةفط. لم زة  ،القدراق
  

 االستنتاج -رابعاا  
 

قققــت قةقــط الغمــر فائــدة بتجم ــ  جمموعــط متنوعــط وج ــدة مــن ا ــرباش املشــاركر يف إعــداد  -40
 التقارير الدرتةط لفقة السنتر. 
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و،دو تصـــم م قةقــــط الغمــــر التدريب ـــط اإلقة م ــــط، الــــيت مشةـــت عرو ــــاً يف اجلةســــاق الغامــــط  -41
ومناقشـاق يف إمـار ،فرقـط مصـغرة وفـارين حماكـاة، إىل   ئـط ب ئـط مؤات ـط لةتفاعـر بـر ا ـرباش املشـاركر 

 يف عمة ط اإلبيا وبناش قدرا م. 
والنمـــــاذج الـــــيت ،عـــــدتا فريـــــرب ا ـــــرباش و،عـــــرب املشـــــاركون عـــــن تقـــــديرتم لةمـــــواد التدريب ـــــط  -42

ةــط لفــقة الســنتر ولغقــد قةقــط الغمــر التدريب ــط اإلقة م ــط،  اي تشــارا مــن ،جــر إعــداد التقــارير الدرت
ةــ  ، ــم ،شــاروا إىل ،ن مــن املمكـــن نيســر فائــدة تــذ  املــواد بتـــوف  الو ــوح لغمــرا  عــن مريـــرب 

 ط املتغةقط بالتقارير الدرتةط لفقة السنتر. التفس  املو وع  لةمبادت التوج ل ط ليتفاق 
و ـــــط قاجـــــط إىل الن ـــــر يف مةـــــب تقـــــدمي مزيـــــد مـــــن التوج ـــــ  بشـــــ ن نـُُلـــــ  احلصـــــول عةـــــ   -43

ةــط لفــقة الســنتر، وتــو مــا مــن  املغةومــاق اليزمــط لةوفــاش بالتزامــاق اإلبــيا ف مــا يتغةــرب بالتقــارير الدرت
ــــن قــــدرة األمــــرا  عةــــ  إعــــد ةــــط وج ــــدة لفــــقة الســــنتر، ومــــن   زيــــادة شــــ ن  ،ن حيسِّ اد تقــــارير حمدرت

ةـــط لفـــقة الســـنتر يف إمـــار املشـــاوراق والتحةـــ يق  ،رجح ـــط إجـــراش نية ـــر تقـــ  نـــاجن لةتقـــارير الدرت
 الدول ط.

و،عـــرب فريـــرب ا ـــرباش اي تشـــارا عـــن شـــكر  لةبةـــدان املتقدمـــط األمـــرا  املدرجـــط يف املرفـــرب  -44
 موارد مال ط حلةقط الغمر. وفرق  تا من الدول املتقدمط األمرا  اليت الثاين ليتفاق ط ولغ
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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: 23 February 2015 

8–9 a.m.  Registration 

9–9.45 a.m. Session 1: Opening and overview of the workshop 

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

 Welcome – secretariat 

 Self-introduction by participants  

 Workshop objectives and agenda – secretariat 

10–10.30 a.m.  Coffee break 

10. 0–11.30 3
a.m. 

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

 Biennial update report (BUR) context and guidelines – secretariat 

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

 Question and answer session 

11.30 a.m.–
12.30 p.m. 

Session 3: Support for the preparation of biennial update reports 

 CGE findings: problems, constraints, lessons learned and best practices – secretar-
iat 

 Technical support for the preparation of BURs – CGE Chair 

 Supporting countries on the ground – United Nations Development Pro-
gramme/United Nations Environment Programme 

 Question and answer session 

12.30–2 p.m. Lunch break 

2–3.30 p.m. Session 4: Reporting on national circumstances and institutional arrangements in 
biennial update reports, reflecting on previous national communication experi-
ences 

 Presentation of factual elements for reporting national circumstances and institu-
tional arrangements in BURs – secretariat 

 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 

 Question and answer session 
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3.30–4 p.m.  Coffee break 

4–5.30 p.m. Session 4: Reporting on national circumstances and institutional arrangements in 
biennial update reports, reflecting on previous national communication experi-
ences (continued) 

 Interactive breakout group discussion (three groups: one CGE member as a moder-
ator per breakout group with country representatives as participants) – CGE 

(a) What are some of the essential elements necessary for setting up and main-
taining institutional arrangements that respond sufficiently to the needs aris-
ing 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 breakout group will provide a summary of the discussions 
of the breakout group to the plenary (five minutes for each moderator)  

 Interactive discussion 

 

Day 2: 24 February 2015 

9–10.30 a.m. 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 envis-
aged, progress of implementation and results achieved in the BUR: approaches and 
examples – CGE 

 Question and answer session 

10.30–11 a.m.  Coffee break 
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Day 2: 24 February 2015 

11 a.m.–12.30 
p.m. 

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

  Mock exercise (details of the mock exercise are contained in annex A to the agen-
da)1 

12.30–2 p.m. Lunch break  

2–3.30 p.m. Session 5: Reporting on mitigation actions and their effects (continued) 

 Interactive breakout group discussion based on the mock exercise conducted in the 
previous part of the session (three groups: one CGE member as a moderator per 
breakout 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 breakout group will provide a summary of the discussions 
of the breakout group to the plenary (five minutes for each moderator) 

 Interactive discussion 

3.30–4 p.m. Coffee break 

4–5.30 p.m. Session 6: Reporting on 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 Guide-
lines 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 mini-
mum requirements with regard to inventory years, frequency and submission dates 
– CGE  

 Question and answer session 

 

  

 
 

 1 Not reproduced in this document. 
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Day 3: 25 February 2015 

9–10.30 a.m. Session 6: Reporting on national greenhouse gas inventories (continued) 

 Dealing with the reporting of elements that are encouraged: GHG inventory prepa-
ration and management, compilation, documentation and archiving, and final in-
ventory approval processes/procedures – CGE 

 Question and answer session 

10.30–11 a.m.  Coffee break 

11 a.m.–12.30 
p.m. 

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

 Interactive breakout group discussion (one CGE member as a moderator for each 
of the three breakout groups with country representatives as participants) –  
CGE 

(a) As per the UNFCCC reporting guidelines on BURs, the scope of the BUR in-
cludes the provision of an update on the national GHG inventory, including a 
national inventory report. Are there current national institutional arrange-
ments 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 follow-
ing requirements contained in decision 2/CP.17 and the UNFCCC reporting 
guidelines on BURs: 

 The first BUR submitted by Parties not included in Annex I to the 
Convention (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 breakout group will provide a summary of the discussions 
of the breakout group to the plenary (five minutes for each moderator)  

 Interactive discussion 

12.30–2 p.m. Lunch break  

2–3.30 p.m. Session 7: Reporting on constraints and gaps, and related finance, technology and 
capacity-building needs and support received 

 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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Day 3: 25 February 2015 

 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 breakout 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 
breakout 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 breakout group will provide a summary of the discussions 
of the breakout 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 

Nature of the action 

Coverage 

Quantitative goals Progress indicators Sectors Gases 

Example 

i. i. i. i. 

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 

ii. 

2.a 

3.b 

Objectives and progress of implementation 

Objectives of the action 

Steps taken or envisaged to 
achieve the action 

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

Estimated emission 
reductions, to the extent 
possible Steps taken 

Steps 
envisaged 

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 
 

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 
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5. At the end of the exercise, the tables will be collected by the moderators and three 

breakout groups will be formed at which the tables will be presented by the participants (two to 

three minutes each). After the presentations, the breakout 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 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.  

 III. 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: 

 (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 

paragraph 7(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     
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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     

Figure 6 

Suggested tabular format 7.3: reporting information on support received: technical, financial, capacity-building and 

transfer of technology  

Reporting period 

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

Multilateral 

sources 

Funding from 

Annex II and other 

developed country 

Parties 

Party 

contribution 

Multilateral 

financial 

institutions, 

including regional 

development 

banks 

Other 

sources 
 

Preparation of 

biennial update 

report 

Financial      

Capacity-
building      

Technical      

Technology 

transfer      

Climate change 

activities 

contained in the 

biennial update 

report 

Financial      

Capacity-
building      

Technical      

Technology 

transfer      

8. At the end of the exercise, the tables will be collected by the moderators and three 

breakout groups will be formed at which the tables will be presented by the participants (two to 

three minutes each). After the presentations, the breakout 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. 

 


