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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠1٧تشرين الثاين/نوفمرب  15-6بون، 
 )ج( من جدول األعمال املؤقت٤البند 

 املعلومات املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 تقدمي الدعم املايل والتقين

  جاااارا ات قليميااااة بإاااا ن  عاااادا اإلتطبيقيااااة التدريبيااااة العماااا  الحلقااااات   
البالغاااات الوطنياااة والتقاااارير ا د اااة لفااا ة يف التخفياااا واإلباااال  عن اااا 

  السنتني
 تقرير مقّدم من األمانة  

 موجز  
، نظّااااي فريااااا اتااااربامل ا ابلشاااااال امليااااق ملبمنااااا  الو ن اااا  امل دماااا  ماااان ٢٠1٧يف عااااا   

لقائااد   لاانيق  م إ لاانيتطب    لنيعماات تاادايب  يتاأل ااراغ نااد املداجاا  يف املرفااا األول لمتقاق اا     اا
األ راغ ند املداج  يف املرفا األول لمتقاق  . ونُّظمت      اليمت األوىل لقائد  املنط   األفري    

آب/أنسااط ، والثان اا  لقائااد  منط اايت آاباا ا وا اا   ا ااا    ٢٤إىل  ٢1يف بريلااوا ، يف القاان  ماان 
 ول/اباابلمرب. و اااان ا اادغ مااان أي ٧إىل  ٤وأواوم الشاارق  ، يف اباا ي اياااد،  مبااو  ، يف القااان  ماان 

   ااايت اليمااات سااااتني مسااااعد  ساااعد األ اااراغ ع اااي إعااادا  إجاااراملا  الل ق ااا  وا بااام  عن اااا يف 
البمنا  الو ن   والل ااير ا دث  لقن  السنلني، وتيزيز قدا  اتربامل الو ن ني ع ي اابل دا  "املبا   

 اغ ناااد املداجااا  يف املرفاااا األول لمتقاق ااا "اللوج   اا   عااادا  البمناااا  الو ن ااا  امل دمااا  مااان األ ااار 
"املبا   اللوج     لمتقاق   ف ما يلي اا ععادا  الل اااير ا دثا  لقان  السانلني امل دما  مان األ اراغ و

 ما شك ت      اليمت منرب اً للبا ل ثرل لآلاامل والداوس ند املداج  يف املرفا األول لمتقاق  ". 
املسلقا   واللجااب امللص   بيم    البمنا  الو ن   والل ااير ا ّدث  لقن  السنلني وععدا سا، وسو 

واعلاارب املشاااا ون    اايت اليماات ساااتني مق اادتني يف تيزيااز ميااااف ي  مااا ل ااد ت اادير اً لاادا املشاااا ني.
  السنلني. بك ق   إعدا  إجراملا  الل ق   وا بم  عن ا يف البمنا  الو ن   والل ااير ا دث  لقن 

  ويُوجز سعا الل رير وقائع    يت اليمت ويلضمن م  صاً ل مناقشا  اليت خت  ل ما.
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألا 

 ، ااباالمراا عماات فريااا اتااربامل ا ابلشاااال19-  أ/19قااّرا مااؤألر األ ااراغ، مبوجااد م اار اد  -1
 امليق ملبمنا  الو ن   امل دم  من األ راغ ند املداج  يف املرفا األول لمتقاق   )فرياا اتاربامل

يااؤ ل وقاارا أيضاااً أن ، ٢٠18إىل عااا   ٢٠1٤ا ابلشاااال( ملااد  ناا  اباانوا  أللااد ماان عااا  
يف  فريااا اتاااربامل ا ابلشااااال م امااان، يف إ ااااا تنق اااع و يلااان، وف ااااً لمخلصا اااا  املنّ حااا  املداجااا 

 مرفا ذل  ال راا.
، ٢٠1٧ و ب اً لل   ا خلصا ا ، أجارا فرياا اتاربامل ا ابلشااال يف اجلماعان األول لياا  -٢

لااربجم  اً يف بااون، أملان ااا، حتااديث ٢٠1٧شااباف/فرباير  16إىل  1٤املي ااو  يف القاان  اململااد  ماان 
 ،٢٠1٧ووافا فرياا اتاربامل ا ابلشااال، يف إ ااا خطا  عم ان لياا   .(1)٢٠18-٢٠1٧عم ن ل قن  

ع ي تنظ ي    ا  عمت تدايب   تطب     إق  م   لأل راغ ند املداجا  يف املرفاا األول لمتقاق ا  
ألول( بشاااإن إعااادا  إجاااراملا  الل ق ااا  وا بااام  عن اااا يف )األ اااراغ ناااد املداجااا  يف املرفاااا ا

  .(٢)والل ااير ا دث  لقن  السنلنيالبمنا  الو ن   
، الط د إىل فرياا اتاربامل ا ابلشااال 19-  أ/19وقّرا مؤألر األ راغ، مبوجد م راد  -3

د تنظار ف ان يف  واا ااا أن ي اّد  يف  ات عاا  ت ريااراً مر   ااً عان عم اان إىل ا  ئا  القرع ا  ل لنق اع لكاا
 .(3)مللزامن مع  واا  مؤألر األ راغاليت تي د 

 نطاق التقرير -اب  
يلضّمن سعا الل رير، امليد يف إ ااا ا بام  عان ت اد  أعماال فرياا اتاربامل ا ابلشااال،  -٤

أ اراغ موجزاً ل وقائع واملناقشاا  الايت خت  ات    ايت عمات تادايب لني تطب   لاني إق  م لاني لقائاد  
  :(٤)ند مداج  يف املرفا األول لمتقاق   تنلمد إىل املنا ا اللال  

 ؛٢٠1٧آب/أنسط   ٢٤إىل  ٢1املنط   األفري   ، يف بريلوا  يف القن  من  )أ( 
منط   آاب ا وا    ا ا   ومنط   أواوم الشرق  ، يف اب ي ايد،  مبو  ، يف  )ب( 
 .٢٠1٧أي ول/اببلمرب  ٧إىل  ٤القن  من 

 اإلجرا ات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ -جيم 
قاااااد تاااااوّ  ا  ئااااا  القرع ااااا  ل لنق اااااع، بياااااد النظااااار يف ساااااعا الل ريااااار، أن ت اااااد  إىل فرياااااا اتاااااربامل  -5

ا ابلشااااال،  ساااد ا قلضاااامل، مزياااداً مااان اللوج ااان بشاااإن ت ااادر املسااااعد  الل ن ااا  إىل األ اااراغ ناااد 
 األول لمتقاق   ف ما يلي ا ععدا  البمنا  الو ن   والل ااير ا د ث  لقن  السنلني.املداج  يف املرفا 

__________ 

 . http://unfccc.int/2608.phpملاح يف املوقع اللايل:  (1)
 /https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cgeملاااااااااح يف املوقااااااااع الشاااااااابكد اللااااااااايل:  (٢)

application/pdf/cge_workplan_2017.pdf.  
 . ٧، الق ر  19-  أ/19امل را  (3)
(٤) FCCC/SBI/2017/15 . 

http://unfccc.int/2608.php
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/cge_workplan_2017.pdf
https://unfccc.int/files/national_reports/non-annex_i_natcom/cge/application/pdf/cge_workplan_2017.pdf
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 لوقائعا -اثنياا  
ئد ، نظّي فريا اتربامل ا ابلشاال، مللياون مع برجم  األمي امللحاد  ا ااا٢٠1٧يف عا   -6

بارجم  الادعي اليااملد  عادا  البمناا  اً ، ومها ا  ئلان ال لان تديران ميوبرجم  األمي امللحد  ل ب ئ 
الو ن اا  والل ااااير ا دثاا  لقاان  الساانلني امل دماا  ماان األ ااراغ نااد املداجاا  يف املرفااا األوىل،    اايت 
عمااات تااادايب لني تطب   لاااني إق  م لاااني لقائاااد  األ اااراغ ناااد املداجااا  يف املرفاااا األول بشاااإن إعااادا  

 منا  الو ن   والل ااير ا دث  لقن  السنلني:إجراملا  الل ق   وا بم  عن ا يف الب
     عمت لقائد  املنط   األفري    اابلضافل ا  كوم  جنوب أفري  ا واملكلد  )أ( 

و ضارسا ٤1 خباداً  و ن ااً  ميثّ اون 3٤ ا ق  مد ألفري  ا اللابع لربجم  األمي امللحد  ل ب ئ  يف بريلوا ، 
 رفاً  من األ ر اغ املنلم   إىل املنط   وند املداجا  يف املرفاا األول لمتقاق ا ، وابال  أعضاامل مان 

 ؛(5)شاال، وش صان آخران من أست الرألفريا اتربامل ا ابل
     عمت لقائد  منط   آاب ا وا    ا ا   ومنط ا  أواوم الشارق   اابلضاافل ا  )ب( 

و ضاارسا 39 خبااداً  و ن اااً  ميثّ ااون ٢6  رفاااً  ماان األ ااراغ املنلم اا  إىل املنط لااني  كوماا   مبااو  ، 
وند املداج  يف املرفا األول لمتقاق  ، وثمث  أعضامل ومراقد وا د من فرياا اتاربامل ا ابلشااال، 

 .(6)وش ص آخر من أست الرأل
 ومش ت األسداغ الرئ س   حل  يت اليمت اللدايب لني ساتني ما ي د:  -٧

اابل دا  "املبا   اللوج      عدا  البمنا  تيزيز قدا  اتربامل الو ن ني ع ي  )أ( 
ل  اااا ف ماااا بياااد املشااااا إالو ن ااا  امل دمااا  مااان األ اااراغ ناااد املداجااا  يف املرفاااا األول لمتقاق ااا " )
 ناد املداجا  يف األ اراغ مملبا   اللوج     لمتقاق   بشإن إعدا  البمنا  الو ن ا  امل دما  مان

سااانلني ّدثااا  لقااان  الااير ا لمتقاق ااا  ف ماااا يلي ّاااا ععااادا  الل ااا املرفاااا األول( و"املباااا   اللوج   ااا 
 ا بياااد مملباااا  ل  اااا ف ماااإامل ّدمااا  مااان األ اااراغ ناااد املداجااا  يف املرفاااا األول لمتقاق ااا " )املشااااا 
 جاراملا  الل ق ا إ إعادا  اللوج     لمتقاق   ف ما يلي ا ععدا  الل ااير ا دث ( من أجت ت ساد

 ل طري ؛ا يف الل ااير ا دث  لقن  السنلني والبمنا  الو ن   اوا بم  عن 
إات ا  فقاات للبااا ل اآلاامل والاداوس املساالقا   واللجااااب ف ماا يلصاات بيم  اا  إعاادا   )ب( 

 لضامل.الل ااير ا د ث  لقن  السنلني والبمنا  الو ن   وت دمي ا،  سد ا ق
ملشااا،ني، واعلماادات مللااايل جاادويل  وساا كمً اً مواتبياات    لااا اليماات اللاادايب لان تصاام  -8

ونطّات    لااا اليمات، مان خامل عاارو  وألاااين تطب   ا  تقاع  ا ، املوا اا ع  .(٧)ملشاا،نيعمات 
 اللال   يف مثاين ج سا :

 اااة عاماااة عااان التخفياااا العااااملن مااان تاثر تغاااري املنااااخ  النتاااائ  الرئيساااية  )أ( 
. تناولات ساعد لل يئاة اككومياة الدولياة املعنياة بتغاري املنااخ املنبثقة عن تقرير التقيايم اااام 

اجل ساا  الساا اق الياااملد والاان   اليامل اا  ل ل ق اا  ماان آاثا تغااد املناااخ، مبااا يف ذلاا  ا  اسااا  
امللي    أبا د  ناازا  الدف ئا  وتادف ا ا وفر اا  ساعد ا  اساا ، وابابت وتادابد الل ق ا  يف 

 واب اابا  ومؤابسا  الل ق  ؛ اب اق اللنم   املسلدام ،
__________ 

 خربامل من جامي    د اتون ومن شر    امكو ل طاق  النظ ق . (5)
 .الو ال  األملان   ل لياون الدويلخبد من  (6)
 ير  جدول األعمال اليا  املسل د  حل  يت اليمت يف املرفا. (٧)
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االساااتةابة اككومياااة الدولياااة للتخفياااا مااان تاثر تغاااري املنااااخ  االتفاقياااة  )ب( 
. قادمت ساعد اجل سا   اوا  عاما  عان الك ق ا  الايت ختقا  ،اا وبروتوكول كيوتاو واتفااق ابريا 

 رياا ا  اطم  احلكوما  الو ن   يف الب دان املل دم  والب دان النام   مان آاثا تغاّد املنااخ عان 
بيم  ااا   كوم اا   ول اا  مبااا يف ذلاا  يف إ اااا ا تقاق اا  وبروتو ااول   وتااو واتقاااق ماياا . وقااد 
اً اّ ااز  اجل ساا  ع ااي الل ق اا  ماان آاثا تغااّد املناااخ يف اباا اق الب اادان النام اا ، لكناان جاارا أيضاا

 تناول الينا ر امللي    ملب دان املل دم  مياجل  واابي  لكد تكلمت الصوا ؛
. تناولات ساعد اجل سا  ا علباااا  حتديد واختيار وتنفيذ  جارا ات التخفياا )ج( 

الرئ س   امللص   عجرامل ت   ما  ليم    الل ق   وحتديد إجاراملا  الل ق ا ، و اعا اليوائاا الايت 
قد حتول  ون ختط   سعد ا جراملا  وتنق عسا. وُشار ت اتطاوا  الرئ سا   الايت تُاّلباع يف حت  ات 

الل ق  ، مبا يف ذل  اخل اا سعد ا جراملا  وحتديدسا حبسد األولويا ، وقُاّدمت  ا  إجراملا  
عاماا  عاان األ وا  امللا اا  وأمث اا  عاان األ وا  الشااائي  ا اباال دا  لل  اا ي إمكاااج  الل ق اا . 
وُأجنااز ألاارين تطب  ااد ماباال دا  ااااذج فا ااا  لبنااامل منحااة الك قاا  ا فنا اا   ل حااد ماان انبيااااث  

 الدف ئ ، وُاجرل حت  ت مليد  امليايد للحديد إجراملا  الل ق   حبسد األولوي ؛ نازا 
. قدمت ساعد اجل سا  إاشاا ا  بشاإن املماااباا  حتلي  تاثر  جرا ات التخفيا ) ( 

اجل ااد  للح  اات النلااائ  امللوقياا   جااراملا  الل ق اا ، أل اللح  اات املساابا لااآلاثا، مبااا يف ذلاا  ت  اا ي 
اللنم اا  املساالدام .  مااا قااّدمت  اا  عاماا  عاان اتطااوا  المزماا   جاارامل  ع ااي ق اا  آاثا إجااراملا  الل

ت  ا ي مسابا، و اعا أمث ا  عان املن ج اا  واأل وا  امللا ا  لل  ا ي آاثا إجاراملا  الل ق ا  يف جمااا   
 خمل ق . وأُ اج ألرين تطب  د ع ي و ع خ  أاباس ملشرو  ختق  ؛

. قااّدمت سااعد اجل ساا   اا  وجااا االتفاقيااةاإلبااال  عاان  جاارا ات التخفيااا م )ه( 
عاماا  عاان اباا اق إباام  الب اادان النام اا  عاان إجااراملا  الل ق اا  يف البمنااا  الو ن اا  والل ااااير ا دثاا  
لقن  السنلني، وعن اللك  ا  ذل الصا  . وُشار ت األ كاا  امللي  ا  عجاراملا  الل ق ا  والاواا   يف 

لبمناااا  الو ن ااا  امل دمااا  مااان األ اااراغ ناااد املداجااا  يف املرفاااا املباااا   اللوج   ااا  لمتقاق ااا   عااادا  ا
األول، واملبااا   اللوج   ااا  لمتقاق اا  ف ماااا يلي ااا ععااادا  الل ااااير ا دثااا  لقاان  السااانلني.  مااا ُشااار ت 
الن   املمكن اتباع ا إزامل ت در املي وما  ع ي حناو ملساا ماع أ كاا  ا بام ، وُفّصا ت مان خامل 

  مي وما  مسلمد  من البمنا  الو ن   والل ااير ا دث  لقن  السنلني؛أمث   تسلند إىل
. نطّاات سااعد اجل ساا  الينا اار  نإااا  أو تعزيااز ال تيبااات املاسسااية الوطنيااة )و( 

الرئ ساا   ل نت باااا  املؤابسااا   الو ن اا  الرام ااا  إىل إعااادا  البمناااا  الو ن اا  والل اااااير ا دثااا  لقااان  
السنلني وت دمي ا. واب  ت أمث   ع ي النت با  املؤابس   امليلمد  يف الب دان النام  ، مبا يف ذل  

قُاّدمت مي وماا  عان   ق ا  اللصادل  دو يا  أ واا ومسؤول ا  أ حاب املص ح  الرئ سا ني، و 
 ال داا  امللص   مملواا  من خمل اللياون أو إقام  الشرا ا ؛ 

. اّ ز  اجل سا  ع اي تباا ل الاداوس املسالقا   واللجاااب تبا ل اآلرا  بني األقران )ز( 
  والل ااااير ا دثاا  املكلسااب  ف مااا يلي ااا ععاادا  إجااراملا  الل ق اا  وا باام  عن ااا يف البمنااا  الو ن اا

 لقن  السنلني؛
من احتياجات مالية وتقنية واحتياجاات يف  القيو  والثغرات، وما يتص  هبا (ح) 

. ُخّصصت اجل س  جمال بنا  القدرات، فيما يتعلق إبعدا   جرا ات التخفيا واإلبال  عن ا
 اتلام   من      اليمت للبا ل اآلاامل بشإن سعا املو و .

 ملضمون املناقشا  اليت خت  ت      اليمت. لقصت اللايل موجزاً ويلضمن ا -9
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 املناقإات -اثلثاا  
ا از  اليارو  امل دماا  ع اي شارح الاان   املّلبيا  يف إعادا  إجااراملا  الل ق ا  وا باام   -1٠

لأل كااا  ذا  الصاا   م باام   عن ااا يف البمنااا  الو ن اا  والل ااااير ا دثاا  لقاان  الساانلني وف اااً 
ومابل دا  أمث   م مواب . وتم ت در اليرو  ع د ج سا  لألابئ   واألجوب  وإجرامل ألااين يف 

 إىل  ااابا   ا   إفرا يا . و  تسامه ساعد اللماااين ل مشااا نياً إ اا أفرق  اليمت القرع   اابلنا 
م  عن اا فحساد، بات مكنال ي أيضااً م لساب  رب  عم    يف إعادا  إجاراملا  الل ق ا  وا با

 من تبا ل اآلاامل والداوس املسلقا   خمل اليم   .
 وتر  املم ظا  الرئ س   امل دم  خمل      اليمت يف القصول القرع   أ جد. -11

 الصورة العامةالتخفيا من تاثر تغري املناخ   -ألا 
عا املو و  وال محا  الياما  امل دما  أفضت املناقشا  اليت خت  ت اجل سلني املكرابلني   -1٢

عن الل ق   الياملد من آاثا تغد املناخ وعم    اللصدل احلكومد الدويل للغد املناخ عن  ريا 
 الل ق   من آاثاد، إىل ما ي د:

أعرب املشاا ون عن ت ديرسي لل در    عام  عان الن ااف الرئ سا   الايت تضاّمن ا  )أ( 
  ئاااا  احلكوم اااا  الدول اااا  املين اااا  بلغااااد املناااااخ، مبااااا يف ذلاااا  الصاااام  بااااني ت رياااار الل  اااا ي اتااااام  ل 

 الل ق   من آاثا تغد املناخ واللك   مين، حبسد الظروغ الو ن  ؛
إىل ز    ف اي الك ق ا  الايت ميكان اً تؤ ل عم    إعادا  املساامها  ا اد   و ن ا )ب( 

 ق ا  مان آاثا تغاّد املنااخ مان خامل اتّباا  أن يرت د ،ا مسلوا الطموح امل ّدا ف ما يلي اا ملل
 يف ت   ي الل ق  ؛اً هن  أ ثر  رام  وانلظام

اابلقسر املشاا ون عن  ري ا  إ ااج اآلل اا  الساوق   يف عم  ا  إعادا  البمناا   )ج( 
واملباا   مايا  من اتقااق  6الو ن   والل ااير ا دث  لقن  السنلني. وأشاا اللقسد امل ّد  إىل املا   
 اللوج     لمتقاق   ف ما يلي ا ععدا  الل ااير ا دث  لقن  السنلني؛

تكلسد حت  م  القئا  الرئ س   ملنساب  ل طاعاا  مي ّنا  أمه اً  مان   ا  حتدياد  ) ( 
 اجملا   اليت ميكن أن تنّقع ف  ا إجراملا  الل ق  .

 هاوتنفيذ هاواختيار  حتديد  جرا ات التخفيا -اب  
 ش  ت اابي املي وماا  بشاإن و اع الس ااباا  امللي  ا  بلغاّد املنااخ يف ب ادان املشااا ني  -13

وييكاا   اً؛قطاع اااً اب اابااات اً والاابيي اآلخاار ييلمااد هنجاا مر ااز ً اً اب اابااات اً أن الاابيي ييلمااد هنجاا
 الن   املسل د  الظروغ الو ن   والنت با  املؤابس   الراسن .

ع ااي بيااي الااداوس املساالقا   بشااإن حتديااد إجااراملا  الل ق اا   واباا   املشاااا ون الضااومل -1٤
واخل ااساااا وتنق اااعسا. وأشاااااوا إىل  ااايوب  احلصاااول ع اااي الب ااااج  المزمااا   جااارامل عم  اااا  ت  ااا ي 
الل ق   من آاثا تغد املناخ وف ي ا فنا ا  ذا  الص  ، وأبارزوا أن مشااا   أ احاب املصا ح  

 ااا   ااارواي  ل لو ااات إىل توافاااا يف اآلاامل ومياجلااا  خ اااااا  أ ثااار الرئ سااا ني يف عم  ااا  ت  ااا ي الل ق
 و وي   األجت ف ما يلي ا ملل ق  .اً تي  د
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لكاد تُق اي أ وا  ومن ج اا   خارب  ت ن ا  قطريا وأّ د بياي املشااا ني ع اي أمه ا  بناامل  -15
 ت   ي عم    الل ق   ولكد ميكن تك  ق ا حبسد الظروغ ا    .

ملي    حب وق امل ك   القكري ،   تل ه األ وا  واملن ج ا  اجلااسز  الايت ُتسال د  وألابباب  -16
لو اااع النمااااذج مي وماااا   اف ااا  عااان   ق ااا  عمااات النماااوذج وعااان ا فنا اااا  األاباابااا  ،  اااا يضاااقد 

ما يسليان مبسلشااين ي ادمون اتارب  الل ن ا  يف جماال اً  يوب  ع ي ت   ي مدا انطباق النموذج. ونالب
 اخل ااسي ل نموذج وأن يثبلوا انطباقن ع ي الس اق. املسلشااونع النماذج؛ ومن امل ي أن يربا سؤ مل و 
واأا بيااي املشاااا ني أن عم  اا  و ااع منحن ااا  الك قاا  احلدياا  تقااي ا نبيااااث  تساال ز   -1٧

ب ااااج  عمااامً  ث قااااً وإمكااااج  ت ن ااا  عال ااا ، وتلط اااد مااان و ختطااا   املاااواا  بينايااا  واحلصاااول ع اااي 
 ومي وما  ج د .

واعلااارب املشااااا ون أن اللمااارين اللطب  اااد بشاااإن اخل ااااا إجاااراملا  الل ق ااا  وترت ب اااا حبساااد  -18
األولوياا  ماباال دا  اللح  اات املليااد  امليااايد، سااو ألاارين مق ااد. واأوا أناان ميكاان تك  اا  ا  اااا اللح   ااد 

  ترت ااد إجااراملا  الل ق اا  ا ااد   املساال د  يف سااعا اللماارين بساا ول   اباال دامن يف ب ااداهني بغاار 
 حبسد األولوي .

 حتلي  تاثر  جرا ات التخفيا -جيم 
أشاا عد  من املشاا ني إىل أن ب داهني بصد  بعل اجل او  يف اباب ت حت  ات آاثا إجاراملا   -19

الل ق اا . وقااد ت اااروا اآلاامل بشااإن الصاايوم  الاايت تياان  احلصااول ع ااي الب اااج  ماان أ ااحاب 
رئ س ني، واللح ا من جو   الب اج  امل دم ، وابد الثغرا  يف الب اج  عناد حت  ات آاثا املص ح  ال

 إجراملا  الل ق  .
وتبا ل املشاا ون  اا،ي يف ا علماا  ع اي مسلشاااين لو اع ابا ناايوسا  مرجي ا ، وأشاااوا  -٢٠

السااا ناايوسا  املرجي ااا  إىل  اااروا  أن يسااااعد املسلشاااااون يف بناااامل اتااارب  الل ن ااا  ال طريااا  لكاااد تُق اااي 
وميكااان اابااال دام ا بقيال ااا  مااان جاناااد الك ااااج  الو ن ااا  املك قااا  بل طااا   أنشاااط  اللصااادل للغاااد 

 املناخ، وندسا من أ حاب املص ح  املشاا ني يف تنق ع إجراملا  الل ق  .
وخااامل اللمااارين ع اااي إجااارامل ت  ااا ي  ماااد مبسااا  ت اااااا  الل ق ااا  مااان ناااازا  الدف ئااا   -٢1

   الك قا  احلديا  ل  قاي ومصاقوف  القارز امللياد   املياايد(، اباّ ي املشااا ون أبن ا  اطم )منحن ا
،اااعد األنشاااط  يف ب اااداهني ابااا لوق  ع اااي تاااوافر الب ااااج  واتااارب  الل ن ااا  ذا  الصااا   والااادعي املاااايل 

ن سااعد امل ااد  لم ااطم  مليماات الاامز . واعلااربوا أن تاادابد مااع الب اااج  ومراقباا  جو  ااا و ااما
 اجلو   م م  أيضاً.

وخااامل اللمااارين ع اااي حتدياااد ا نبياااااث  املرجي ااا  حبساااد ال طاااا ،   ااا  املشااااا ون أن  -٢٢
، املين اا  بلغااد املنااااخ الب اااج  واملي ومااا  الااواا   مااان منظمااا   ول اا  مثااات ا  ئاا  احلكوم اا  الدول ااا 

دول ااا  ل طاقااا  ميكااان اابااال دام ا لساااد ومنظمااا  األنعيااا  والزااعااا  اللابيااا  لألماااي امللحاااد ، والو الااا  ال
الثغرا  يف الب اج  ع ي الصي دين الاو ق وا  اد. في اي اباب ت املثاال، ميكان يف  الا  عاد  وجاو  
عوامت انبياث فد   حبسد الب د، اابل دا  ال  ي اليا ي  اليت تل ح ا ا  ئ  احلكوم   الدول ا  لل ب ا  

ني و اع خطا  للحساني ماع الب ااج  واحلقااا ع   اا ا  ل اجا  القواي . ويف الوقت نقسن، يليا
  اً.وحتديد عوامت انبياث قطري  ميكن تنق عسا تداجي 



FCCC/SBI/2017/17 

GE.17-17107 8 

 اإلبال  عن  جرا ات التخفيا موجا االتفاقية - ال 
، تيلااارب املباااا   اللوج   ااا  لمتقاق ااا  بشاااإن إعااادا  الل اااااير ا دثااا  لقااان  السااانلني عمومااااً  -٢3

كاااني الب ااادان مااان ت ااادر املي وماااا  ع اااي حناااو يلماشاااي ماااع قاااداا ا وااباااي  ومرنااا  مباااا يكقاااد للم
وظروف ا الو ن  . وأشاا املشاا ون أيضااً إىل أمه ا  أن يُلااح ل  اربامل الاو ن ني ااوذج إبام  وأمث ا  

 عد الغاي ، اقانح بياي املشااا ني النظار يف اً يسنشدون ،ما يف عم    إعدا  املي وما . وحت   
ااير فدثاا  لقاان  الساانلني ومااا ُنشاار ماان ت ااااير مااوجز  عاان اللح  اات الل ااق ل ل ااااير مااا قُااّد  ماان ت اا

ا دث  لقن  السنلني ،ادغ ميرفا  الك ق ا  الايت تياّد ،اا الب ادان النام ا  إجاراملا  الل ق ا  وتُب ّا  
 بيد. ف مااً ت ن  عن ا وعن آاثاسا، والك ق   اليت حُتّ ت ،ا املي وما  املبّ   عن ا حت  مً 

وأعاارب بيااي املشاااا ني عاان  ااد ي إزامل مااا يليااني ا باام  عناان يف البمنااا  الو ن اا   -٢٤
والل ااااير ا دثاا  لقاان  الساانلني ف مااا يلي ااا عجااراملا  الل ق اا ، واللمسااوا املشااوا  بشااإن   ق اا  

ت اات الليااا د مااع املي ومااا  املشاامول  يف سااعين النااوعني ماان الل ااااير. وابااّ طت املناقشااا  الاايت 
الضومل ع ي أمه   ت ادر مي وماا  ملمااباك  ومّلسا   يف الل ريارين، و  ابا ما وأن الل اااير ا ّدثا  

 اً.لقن  السنلني  دغ إىل حتدي  البمنا  الو ن   امل دم  مؤّخر 
ولااااو   أناااان ينبغااااد تضاااامني الل ااااااير ا دثاااا  لقاااان  الساااانلني مي ومااااا  عاااان إجااااراملا   -٢5

ا . وُشااّد  ع ااي أناان ينبغااد أن تكااون املي ومااا  امللي  اا  مب ل اا  مرا اات الل ق اا  احلال اا  وامل اار 
الل ق  ، مبا يف ذل  الل ط   واللنق اع، وا اح  و ق  ا  وأن تكاون يف الوقات ذاتان  ام ا  قادا 

 ا مكان حب   تسمه بق ي  ب ي  ونطاق إجراملا  الل ق   املّل ع  وامل ّرا  وامللوقّي . 
دل ت اادر مي وماا  عان ا ر اا  الرئ سا    جاراملا  الل ق اا  وقاد لاو   أنان مان اجملا -٢6

 ألهنا تساعد ال اا  ع ي ف ي إجراملا  الل ق   املب   عن ا وو ي ا يف الس اق الصح ه.
وابّ ي املشاا ون أبمه   أن يكون املسؤولون املك قون ععادا  البمناا  الو ن ا  والل اااير  -٢٧

ما  مملباا   اللوج   ا  لمتقاق ا  بشاإن إعادا  البمناا  الو ن ا  ا دث  لقن  السنلني ع ي  ااي  ات
امل دم  مان األ اراغ ناد املداجا  يف املرفاا األول واملباا   اللوج   ا  ف ماا يلي اا ععادا  الل اااير 

 ا دث  لقن  السنلني،  ماجً لقيال   اليمت العل يضط ع بن املسلشااون واتربامل املين ون.
ين امللي ا م بم  املشاا ني  رب  مباشر  يف تطب ا أ كاا  ا بام  الاواا   يف ومنه اللمر  -٢8

املبااا   اللوج   ااا   عاادا  الل اااااير ا ّدثاا  لقااان  الساانلني، وحت  ااات املي ومااا  األاباابااا   الاايت ييااادسا 
نلني. وألثّات أ اد اتربامل ال طاع ون وتول   املي وما  اليت يليني ت دمي ا يف الل ااير ا ّدث  لقن  الس

اللحااد   الاايت أاثاسااا املشاااا ون يف حتديااد نطاااق وأمه اا  املي ومااا  امل دماا   عطااامل و اا   ق ااا 
 جاااارامل الل ق اااا ، و ب ياااا  ا جاااارامل، واللغط اااا  )أل ال طاعااااا  والغااااازا (، واألسااااداغ الكم اااا ، 

مه ا  الن  از ع اي ومؤشارا  الل اد ، و اعا املن ج اا  وا فنا اا . واباّ   املشااا ون الضاومل ع اي أ
 تنس ا مسامها  أ حاب املص ح  ل لإّ د من أن املي وما  امللي    عجراملا  الل ق   شام  .

  نإا  أو تعزيز ال تيبات املاسسية الوطنية -ها  
جاارا تبااا ل مثماار ل لجااااب املكلسااب  والااداوس املساالقا   ف مااا يلي ااا بو ااع أو تيزيااز  -٢9

إىل  عااي اليماات امللي ااا أب اار ال  اااس وا باام  واللح ااا، مبااا يف ذلاا  النت بااا  املؤابساا   الرام اا  
إعااادا  البمناااا  الو ن ااا  والل اااااير ا دثااا  لقااان  السااانلني، و اااعل  مملشااااا   يف اللح  ااات الل اااق 
ل ل ااير ا ّدث  لقن  السنلني خمل عم    اللشاوا واللح  ت الدول  . وأظ ار  املناقشاا  أن  ات 

   بعل اجل و  لليزيز النت با  املؤابس  .الب دان بصد
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وعمكاااااان إ ااج تااااادابد ال  ااااااس وا بااااام  واللح اااااا يف مساااااااا  اليمااااات ذا  الصااااا    -3٠
ل اااوزااا  امل لصااا  وال طاعاااا  املين ااا  أن يسااااعد يف اابااالدام  اليم  ااا  واحلاااد مااان ا  ل اجاااا  

 امللي    مملواا .
ا قلصاا ي  أن  - النت باا  املؤابسا   ل لنم ا  ا جلماع ا وعمكان إ ااج تغاد املنااخ يف  -31

يسامه بلقاا ل و ااع ترت باا  مؤابساا   إ ااف   ف مااا يلي اا بلغااد املنااخ وجُينّيااد احلاجا  إىل  ي ااد 
 أ حاب املص ح .

وييلرب اللإي اد الس ااباد الرف اع املسالوا م ماا  نشاامل س ئا  تنسا ا خملصا  أل ا  السا ط   -3٢
   ل دفا  عن ال ضا  امللص   بلغد املناخ، وللزويدسا مل داا  المزم .ال انون   المزم

وتشمت ا علبااا  الرئ س   اليت جيد مراعا ا عند و اع ترت باا  مؤابسا   و ن ا  إ اا   -33
املصاااا امللضااااب  مل ل اا  أ ااحاب املصاا ح ، و مااني املااواا  الكاف اا ، وإعطااامل األولوياا  ليم  اا  

بصوا  تداجي  ، وإعدا  خطاب يس   الضومل ع اي القوائاد الايت جين  اا أ احاب  وتنق عساالليزيز 
 املص ح ، وإ قامل  ابع مؤابسد ع ي اليمت. 

ومتاات بيااي الب اادان تلياااون أ ثاار فااإ ثر مااع املؤابسااا  األ ا مي اا  واملكاتااد الو ن اا   -3٤
سلشااين اتااج ني ع ي املاً لإل صاملا  من أجت جيت ترت با ا املؤابس   مسلدام  وأقت اعلما 

 مع مروا الوقت.
ويف  ااني أن الااداوس املساالقا   واللجااااب املكلسااب  ماان ب اادان أخاارا تلاا ه مي ومااا   -35

 قّ ما ، يلوقا  تصام ي وس كاات النت باا  املؤابسا   المزما  ل   اااس وا بام  واللح اا ع اي ا ل اجااا 
 وظروفن. ب د بي نن

 تبا ل اآلرا  بني األقران -واو 
 ضر يف    ا  اليمت ا ق  م   ذا  الص    عد الدوا ، مشاا ون من ناج وم واي   -36

مولاادوفا وأونناادا وف  اات ج ، وعر ااوا  اااا،ي املكلسااب  و اواباا ي املساالقا   ف مااا يلي ااا ععاادا  
 نلادا املشااا ني. وتلضاماً البمنا  الو ن ا  والل اااير ا ّدثا  لقان  السانلني، وساو ماا ل اد  ادا   با

 الرابائت الرئ س    عد الدوا  اللي  ما  اللال  :
ا نل اااال مااان اللصااام ي املقااااس مد لااانظي الر اااد والل  ااا ي إىل و اااع نُظاااي عم  ااا   )أ( 

 وتلناابد أ ثر مع ظروغ  ت ب د ع ي  د  لدعي إجراملا  ال  اس وا بم  واللح ا؛
ب اااااج  وق ااباااا ا و ااااع ا  اااااا ال ااااانوين والنت بااااا  املؤابساااا   لليزيااااز مااااع ال )ب( 

 وا بم  عن ا؛
املضد يف بنامل خرب  ت ن   قطري  مسلدام  ف ما يلي اا ععادا  وت ادر البمناا   )ج( 

 الو ن   والل ااير ا ّدث  لقن  السنلني ل حد من ا علما  املقرف ع ي اتربامل اتااج ني؛
جاار  نااازا  الدف ئاا   احلصااول ع ااي الاادعي املااايل والل ااق لبنااامل نُظااي   اا  قااوائي ) ( 

 تكون قوي  ومسلدام  وتدعي عم    حتديد إجراملا  الل ق  .
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القيااو  والثغاارات ومااا يتصاا  بااذلج ماان احتياجااات ماليااة وتقنيااة واحتياجااات يف  -زاي 
 جمال بنا  القدرات، فيما يتعلق إبعدا   جرا ات التخفيا واإلبال  عن ا

 ىل املم ظا  اللال  :أفضت املناقشا  اليت خت  ت سعد اجل س  إ -3٧
 يليني حتسني الو ول إىل املي وما  امللي    ملدعي املايل والل ق؛  )أ( 
يااازال  م اااع ال اااداا  مااان املؤابساااا  الو ن ااا   عااادا  إجاااراملا  الل ق ااا     )ب( 

 ؛ وا بم  عن ا يشّكت حتد ً 
حلكوم ااا  اابااال دا  املباااا   اللوج   ااا  ل   ئااا  اينبغاااد ت ااادر تو ااا حا  بشاااإن  )ج( 

يف م ابت الص غ   ٢٠٠6الدول   املين   بلغد املناخ بشإن قوائي اجلر  الو ن   لغازا  الدف ئ  ليا  
بشاإن قاوائي  1996املبا   اللوج     ل   ئ  احلكوم ا  الدول ا  املين ا  بلغاد املنااخ لياا  املن ح  لاااا 

  لقن  السنلني؛،  عدا  الل ااير ا ّدث  اجلر  الو ن   لغازا  الدف ئ 
يليني املضد يف بنامل ال اداا  المزما  لق اي الب ااج  وا  ل اجاا  مان   ا   ) ( 

 جو   الب اج  للحسني جو   البمنا  الو ن   والل ااير ا دث  لقن  السنلني؛
اب كون من املق د تصم ي وو ع أ وا  تسلج د   ل اجا  وظاروغ الب ادان  )ه( 

 والدول اجلزاي  الصغد  النام  ؛اً مثت أقت الب دان او  ذا  ال داا  ا دو  ،
ميكن أن يكون من املق اد اابلكشااغ القارمل امللا ا  يف إ ااا اليم  ا  احلكوم ا   )و( 

 الدول   ملواملم  عم    ت در املي وما  قدا ا مكان؛
 ا لييلاارب ااباال دا  اللياااون ف مااا بااني ب اادان اجلنااوب، ع ااي ابااب ت املثااال  مناارب للباا )ز( 

اللجااب املكلسب  والداوس املسلقا  ، واابلكشاغ القرمل امللا ا  لم اطم  أبنشاط  مشان   
 ،دغ ابد الثغرا  ذا  الطابع ا ق  مد يف الب اج ، من الن وج امل ن   الواعد .

 استنتاجات -اا رابع 
 ت ااديرسي ملاانح يأعاارب املشاااا ون يف    اايت اليماات اللاادايب لني اللطب   لااني ا ق  م لااني عاان  -38

 فر اا  تناااول  ااابااا   ااا   إفرا ياا  يف امل اادان ماان خاامل إجاارامل ألااااين تطب   اا . واّ ااد املشاااا ون
ز  ع اي مللقاعت النش  مع األقران وأعضامل فريا اتاربامل ا ابلشااال ونادسي مان اتاربامل. اً أيض

ذلاا  أن توزيااع املااوا  اللدايب اا  ع ااي املشاااا ني قباات    اا  اليماات رااه  ااي م عاادا   ااا ُمسااب اً 
وأعاارب بياي املشاااا ني عاان عاازم ي ااباال دا  ت اا  املااوا   واملشااا   ف  ااا ماان و ع ااي حنااو فيااال.

 اللدايب   أابااباً للدايد خربامل و ن ني آخرين.
 جنحت    لا اليمت ف ما ي د: اً،وعموم -39

األول ع اي  ري ا  إ م  اتاربامل الاو ن ني مان األ اراغ ناد املداجا  يف املرفاا  )أ( 
اً إعدا  إجراملا  الل ق   وا بم  عن ا يف البمنا  الو ن   والل ااير ا دث  لقن  السنلني وف ا

 ل مبا   اللوج      عدا  الل ااير ذا  الص  ؛
اليمت مبثاب  منرب للبا ل اللجااب املكلسب  والداوس املسلقا   ف ماا باني خاربامل  )ب( 

 املنط   نقس ا؛و ن ني ينلمون إىل 
 تيزيز اللوا ت ف ما بني اتربامل الو ن ني؛ )ج( 
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تاااوفد منااارب لقرياااا اتاااربامل ا ابلشااااال مااان أجااات اللقاعااات ماااع اتاااربامل الاااو ن ني  ) ( 
وا  م  مباشر  ع ي الداوس املسلقا   واللجااب املكلسب ، و عا ع ي ال  او  واللحاد   الايت 

 تواج  ا الب دان.
املشاا ني املسلجوبني أن    يت اليمات إماا  لاازاتن أو ج ّاداتن، ع اي النحاو واعلرب ميظي  -٤٠

 املبني  يف الشكت أ جد.
 تقييم املإاركني جلو ة حلقيت العم  التدريبيتني التطبيقيتني اإلقليميتني

 

  واأا املشاا ون أن اليوامت اللال   ميكن ا تيزيز فيال      ا  اليمت مسل بمً : -٤1
 اليوامت املنبث   عن      اليمت املنظم  لقائد  املنط   األفري   ؛ )أ( 

النظاار يف تنظاا ي    ااا  عماات ع ااي الصااي دين  ون ا ق  مااد والااو ق حب اا   '1'
 ميكن أن ُ را الن اشا  ب غا  األمي امللحد  ذا  الص  ؛

سا   ل ب اادان ز    عاد  املشااا ني ماان  ات ب ااد بغار  ز    تيزياز ال اادا  املؤاب '٢'
 املشاا   ملنظر إىل ما حل  ا  اليمت سعد من أثر؛

 اابل دا  املزيد من األمث   ا ق  م   يف املوا  واللمااين اللدايب  ؛ '3'
ألدياد مااد     اا  اليماات إىل نساا  أ   بغاار  إات اا  املزيااد ماان الوقاات جلم ااع  '٤'

 اجل سا ، و  اب ما ل لمااين اللطب    ؛ 
  ا  م دان    ظ اا   ق   مع ب اج  األنشط  يف املوقع؛ إ ااج ز  '5'
الن  ااااز ع ااااي خمل اااا  اتواازم ااااا  وامليااااا    والنماااااذج املساااال دم  لل اااادير  '6'

 انبيااث  نازا  الدف ئ  وإمكاج  الل ق  ؛
ا ا   ا اا    - اليوامت املنبث ا  عان    ا  اليمات املنظما  لقائاد  منط ا  آابا ا )ب( 
 :أواوم الشرق  ومنط   

النظار يف مااا إذا  ااان ينقاع الن  ااز ب اادا أ ارب ع ااي منااا ا فاد   انااي القائااد   '1'
 اليت ينطول ع   ا تبا ل الداوس املسل  ص  من منا ا أخرا؛
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النظاار يف ز    وتااد  تنظاا ي    ااا  عماات   ااعد لكااد يساالق د عااد  أ اارب ماان  '٢'
 املشاا ني؛

د ميكااان ختصااا ص ماااا يكقاااد مااان الوقااات لكااات ألدياااد ماااد     ااا  اليمااات لكااا '3'
 وألرين؛ مو و 

إ ااااف  ج سااا  لل ااادر إاشاااا ا  تداجي ااا  بشاااإن   ق ااا  اابااال دا  أ ا  للحدياااد  '٤'
 إجراملا  الل ق   واخل ااسا وا بم  عن ا يف إ اا ا تقاق  ؛

تيزيز اجل س  امللي    آباثا إجراملا  الل ق   للغطاد مباا يكقاد اآلاثا املساب     '5'
 واآلاثا الم   ؛

النظاااار يف إ ااج ألااااااين  ااااواي  بشااااإن إجااااراملا  الل ق اااا  لكاااات قطااااا  ماااان   '6'
 مبا يف ذل  ألااين ع ي   ق   مراقب  جو   الب اج  اجملّمي ؛ ال طاعا ،

إات ااا  املزياااد مااان الوقااات ل مناقشاااا  امللي  ااا  مبوا ااا ع نن ااا  ا لاااوا وبك ق ااا   '٧'
 خمل   األ وا  امللا   )مثت الس ناايوسا  املرجي   ل ل ق  (. اابل دا 

وأعرب املشاا ون وأعضامل فرياا اتاربامل ا ابلشااال واألمانا  الياما  عان ت اديرسي حلكاوميت  -٤٢
  مبو   وجناوب أفري  اا واملكلاد ا ق  ماد ألفري  اا اللاابع لاربجم  األماي امللحاد  ل ب ئا  ع اي اابلضااف 

    يت اليمت.
وأعرب فريا اتربامل ا ابلشاال عان ت اديرد لاربجم  الادعي اليااملد للياونان ماع القرياا ع اي  -٤3

تنظ ي    يت اليمت ساتني. وشكر فريا اتربامل ا ابلشااال ت ا  الب ادان األ اراغ املل دما  املداجا  
املال اا  المزماا  يف املرفااا الثاااين لمتقاق اا  وندسااا ماان الب اادان األ ااراغ املل دماا  الاايت أات اات املااواا  

 للنظ ي    يت اليمت. 
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Annex  

  Agenda of the regional hands-on training workshops on the 
preparation of mitigation actions and reporting on them in 
national communications and biennial update reports 

[English only] 

 

Time Agenda items 

 Day 1 

08:30–09:00 Registration 

09:00–09:20 Opening session                                                                  

- Welcome remarks – Consultative Group of Experts (CGE)  
- Workshop opening remarks – UNFCCC official opening address – host country 

09:20–09:45 Introductory session 

- Introduction – workshop participants  
- Overview of workshop – objectives, agenda and expectations 

09:45–10:15 Coffee break 

10:15–12:30 Mitigating climate change: the bigger picture  

- Overview of global mitigation of climate change: key results from the IPCC AR 5  

{This session aims to provide global context on mitigation and will cover key messages 

drawing from the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: 

approaches to climate change mitigation, trends in stocks and flows of greenhouse gases and 

their drivers, mitigation pathways and measures in the context of sustainable development, 

and mitigation policies and institutions} 

 
- Intergovernmental response to mitigate climate change: the Convention, the Kyoto Protocol 

and the Paris Agreement  

{This session aims to provide a broad picture of how national governments from both 

developed and developing countries collectively respond to mitigate climate change as part of 

the intergovernmental processes, including the Convention, the Kyoto Protocol and the Paris 

Agreement. The emphasis will be on mitigation in the context of developing countries. 

However, in order to have a complete global picture, an overview of those elements relating to 

developed countries will also be broadly addressed.} 

12:30–14:00 Lunch break 

14:00–15:30 Identification, selection and implementation of mitigation actions  

- Determining the context for mitigation actions 

{This session aims to highlight what the key considerations are in conducting mitigation 

assessments and identifying mitigation actions. It also covers potential barriers that need to be 

taken into consideration in planning and implementing mitigation actions.} 

15:30–16:15 Coffee break 

16:15–18:00 (cont.) Identification, selection and implementation of mitigation actions   

- Steps for successful selection, design and implementation of mitigation actions 

{This session gives an overview of the main steps involved in mitigation analysis.} 

 Day 2 

09:00–10:00 (cont.) Identification, selection and implementation of mitigation actions   

- An overview of available tools and examples of commonly used tools available for mitigation 
potential assessment 

{In this session, an overview of tools available plus examples of commonly used tools for 

mitigation potential assessment will be provided. For each tool, the discussion covers the 

general description, type of data/input needed to use the tool, outputs from the tool, and 

strengths and limitations of the tool.} 

10:00–10:30 Coffee break 

10:30–12:30  

 

(cont.) Identification, selection and implementation of mitigation actions 
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Time Agenda items 

- Hands-on exercise  
{The participants will engage in a hands-on exercise using spreadsheet models to: (1) 
construct a greenhouse gas cost-curve based on a hypothetical narrative (to be provided as a 
part of the exercise); and (2) prioritize mitigation actions using multi-criteria analysis.} 

12:30–14:00 Lunch break 

14:00–15:30 (cont.) Identification, selection and implementation of mitigation actions 

 

Hands-on exercise: results and discussion  

{The participants will share their results of the exercise. The participants will also share their 

experience and lessons learned in undertaking the exercise.} 

15:30–16:00 Coffee break 

16:00–17:00 Analysing the impacts of mitigation actions                                           

This session provides guidance on good practice for the analysis of expected results of mitigation 

actions; that is, ex ante analysis of effects, including assessment of sustainable development 

impacts of mitigation actions. It also provides an overview of steps required to conduct an ex ante 

assessment as well as examples of existing methodologies and tools to assess impacts in different 

fields. It also covers different dimensions of progress on implementation, including understanding 

the status of implementation and results achieved to date.} 

17:00–18:00 (cont.) Analysing the impacts of mitigation actions 

- Hands-on exercise: baseline setting  
{The participants will engage in an exercise on baseline determination.} 

 Day 3 

09:00–10:30 

 

Reporting mitigation to the Convention 

- Reporting mitigation in national communications and biennial update reports: the context and 
mandate, and approaches and examples  

{This session provides an overview of the context and mandate for developing countries to report 

information on mitigation in their national communications and biennial update reports. It also 

provides possible approaches for communication of information consistent with the reporting 

provisions. The approaches are further elaborated through examples drawn from information 

submitted by developing countries in their national communications and biennial update reports.} 

10:30–11:00 Coffee break 

11:00–12:30  (cont.) Reporting mitigation to the Convention  

 

- Hands-on exercise: preparing and reporting information in the biennial update report (BUR)  

{On the basis of a hypothetical narrative, participants in smaller groups will prepare information 

on mitigation actions to be reported in the BUR.} 

12:30–14:00 Lunch break 

14:00–16:00 Setting up or enhancing national institutional arrangements  

 
- {This session provides an overview of key components of national institutional arrangements 

for preparing and submitting national communications and biennial update reports. It also 
includes examples of institutional arrangements put in place by some developing countries 
which managed to support the increased frequency of the preparation of national 
communications and biennial update reports. For example, improving coordination of 
information to be included in national communications and BURs; clearly defining roles and 
responsibilities of key stakeholders involved in the process; and addressing resource capacity 
constraints through partnership or collaboration.} 

16:00-16:30 Coffee break 

16:30–18:00 (cont.) Setting up or enhancing national institutional arrangements 

- Hands-on exercise  

{On the basis of a hypothetical narrative, participants in smaller groups will apply their 

knowledge in setting up institutional arrangements. The participants will share their results of 

the exercise. The participants will also share their experiences and lessons learned in 

undertaking the exercise.} 

 Day 4 
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Time Agenda items 

09:00–10:30 Peer exchange 

- Experience and lessons learned: country presentations (X and Y) 

{Two countries each will present their experience and lessons learned on the preparation of 

national communications and biennial update reports, including those relating to national 

institutional arrangements.} 

10:30–11:00 Coffee break 

 

11:00–12:30 (cont.) Peer exchange 

- Moderated discussion 

{Based on the context set by the country presentations, this session includes an interactive 

discussion where a moderator will facilitate the discussion by posing targeted questions 

relating to challenges, experiences and lessons learned in using the reporting guidelines to 

prepare national communications and biennial update reports.} 

12:30–14:00 Lunch break 

 

14:00–15:00 Constraints and gaps, and related finance, technical and capacity-building needs in relation 

to mitigation                           

 
- {This session provides a platform for workshop participants to exchange views on constraints 

and gaps, and related support needed to prepare and report information on mitigation.} 

15:00–15:30 Workshop assessment and closing 

    


