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    ١٩-م أ/١٦املقرر     
  أعمال جلنة التكيف

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

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

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

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

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

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

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

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

 إىل جلنة التكيف إدخال التغيريات الالزمة على نظامهـا الـداخلي            يطلب  -٧  
   أعاله؛ ٦يتعلق بالفقرة  فيما

__________ 

)١( FCCC/SB/2013/2. 
 .<unfccc.int/6997.php#AC>: ميكن االطالع عليه يف العنوان التايل )٢(
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واليابان وكـذلك املفوضـية     والنرويج    عن تقديره حلكومات أملانيا    يعرب  -٨  
كومة فيجي تقديره حللعمل جلنة التكيف، واً األوروبية على تقدمي مسامهات مالية وعينية دعم     

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

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

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

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢

  

__________ 

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

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

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

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

غري املنـاخ والقابليـة     أثناء تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات ت       اليت أُتيحت   واملعارف  
   إىل حد اآلن، للتأثر به والتكيف معه

  ، )١( بتقرير جلنة التكّيفوإذ يرحب  
 مواصلة برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر           يقرر  -١  

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

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

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

يف ذلـك جلنـة       مبـا  وجب االتفاقية، مبالتكيف الوطنية، وهيئات البحوث واملراقبة املنهجية       
  وآلية التكنولوجيا؛اً ن منوالتكيف، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدا

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

__________ 

)١( FCCC/SB/2013/2. 
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بصورة فعالة على الصُّعد اإلقليمـي والـوطين        املعرفية  نتجات  املدعم نشر     )د(  
 الوطنيـة، وخباصـة يف      التنـسيق  شبكات املعارف وجهات  ائط تشمل   بوسودون اإلقليمي   

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

 كـي  ونشرها مبوجب برنامج عمل نـريويب        املعرفية نتجاتتعزيز أمهية امل    )أ(  
على الـصعد اإلقليمـي والـوطين    املتعلقة به  تويف اإلجراءاالتكيف يسترشد هبا يف خطط   

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

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

  ربنامج عمل نريويب؛ب املعين التنسيق  جهاتمنتدى تعزيز تطوير  )ج(  
 أن تنظـر، يف      اهليئة الفرعية للمشورة العلميـة والتكنولوجيـة        إىل   يطلب  -٤  
تعزيز فعالية األساليب الوارد وصـفها يف       ُسبل   يف   ،)٢٠١٤يونيه  /حزيران(األربعني   دورهتا
   أعاله؛٣ة الفقر

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

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

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

والعاملني برنامج عمل نريويب    يف إطار     األطراف واملنظمات الشريكة   يشجع  -٨  
 بتكثيف التعاون مع املراكـز والـشبكات         الربنامج  التكيف على دعم فعالية تنفيذ     يف جمال 

عارف وتنـشرها   اإلقليمية، وخباصة القائمة منها يف البلدان النامية، واليت تتيح املعلومات وامل          
  على الصعيدين اإلقليمي والوطين؛
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 املنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب على دعم فعالية تنفيذه          اًأيض يشجع  -٩  
 مبا التـزم بـه مـن       الوفاءيف إطار     اليت تتحقق  والنتائج  اليت تتخذ  اإلجراءاتباإلبالغ عن   

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

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

  لتنفيذ برنامج عمل نريويب؛
نظمات والوكاالت واملنظمات الـشريكة األخـرى يف       األطراف وامل  يدعو  -١٢  

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

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

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

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

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

  ملستدامة على األمد الطويل،ا
التخطيط للتكيف على املستوى الوطين عملية مستمرة وتدرجييـة          أن    إىل إذ يشري و  

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

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

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

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

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

الثنائية واملتعددة األطـراف إىل      املعنية، وكذلك الوكاالت     تاملتخصصة وغريها من املنظما   
البلـدان األطـراف     لية خطط التكيف الوطنية لصاحل    مواصلة زيادة دعمها املايل والتقين لعم     

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

__________ 

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

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

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

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

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

لة بصياغة هذه اخلطط    ، فضالً عن أي معلومات أخرى متص      )٣(لصياغة خطط التكيف الوطنية   
 لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا        توتنفيذها، لكي جتمعها األمانة يف وثيقة متفرقا      

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

  . أعاله٦يف ذلك املعلومات املشار إليها يف الفقرة 

  اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين٢٢

  

__________ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ني، وكذلك أمهية توفري منتدى تتبادل فيه األطراف غـري          الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنت    
  املدرجة يف املرفق األول جتارهبا يف هذه العملية،

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

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

 أن يضطلع فريق اخلرباء االستشاري بوظائفه، يف إطـار تنفيـذ            يقرر أيضاً   -٢  
  اليته، وفقاً لالختصاصات املنقحة املدرجة يف مرفق هذا املقرر؛و

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

التقارير احملّدثة لفترة السنتني وفقاً للمبادئ التوجيهيـة         األقل من فروع البالغات الوطنية أو     
  ؛)١(الصلة ذات

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

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

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

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

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

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

  اعتماد مقرر يف هذا الصدد يف الدورة نفسها؛
  :يلي ر عمل فريق اخلرباء االستشاري عن طريق ماّسنة أن تي إىل األمايطلب  -٩  
تنظيم اجتماعات وحلقات عمل فريق اخلرباء االستشاري وجتميع تقـارير            )أ(  

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

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

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

  بإعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني؛

__________ 

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

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

لوجسيت، إىل فريـق اخلـرباء      يف ذلك الدعم التقين وال     تقدمي املساعدة، مبا    )ه(  
االستشاري من أجل إعداد وتنظيم برامج تدريبية مالئمة للخرباء التقنيني املعينني، على أساس             
أحدث مواد تدريبية لفريق اخلرباء االستشاري، هبدف حتسني عملية التحليل الـتقين، مـع              

يف إعـداد تقاريرهـا     مراعاة الصعوبات اليت تواجهها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           
  احملّدثة لفترة السنتني؛

 البلدان األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية والبلـدان           حيث  -١٠  
األطراف املتقدمة األخرى ذات االستطاعة على توفري املوارد املالية لتحسني الـدعم الـذي              

ذ الكامل لعمـل فريـق اخلـرباء        تقدمه األمانة لعمل فريق اخلرباء االستشاري ولدعم التنفي       
  االستشاري؛

 على النحو الذي عرضته األمانة، باآلثار املالية التقديرية املترتبة          حييط علماً،   -١١  
 أعاله، وعلى اإلجراءات األخرى املدرجة يف       ٩على اإلجراءات اليت طلبتها األمانة يف الفقرة        

  مرفق هذا املقرر؛
جات من املوارد اإلضافية لتنفيذ اإلجـراءات        بأن االحتيا  حييط علماً أيضاً    -١٢  

ميكن توفريها من خـالل      مرفق هذا املقرر ال     أعاله ويف  ٩ذات الصلة املشار إليها يف الفقرة       
  ؛٢٠١٥-٢٠١٤امليزانية األساسية املعتمدة لألمانة لفترة السنتني 

هنـاً   أن يكون تنفيذ األمانة لإلجراءات اليت دعا إليها هذا املقـرر ر     يطلب  -١٣  
  .بتوافر املوارد املالية
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  املرفق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ذلك قوائم جرد غـازات       اأجل إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة السنتني، مب        
  الدفيئة، بشكل مستمر؛

تقدمي توصيات، حسب االقتضاء، بشأن العناصر اليت سُينظر فيها يف إطار             )د(  
التنقيح املقبل للمبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفتـرة الـسنتني             

تفاقية، مع مراعاة الصعوبات اليت القتها      املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لال        
األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف سياق إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرهـا احملّدثـة               

  السنتني؛ لفترة
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مّد األطراف، بناء على طلبها، باملشورة والدعم التقنيني ومبعلومات عـن             )ه(  
املساعدة املالية والتقنيـة الثنائيـة واإلقليميـة        يف ذلك مصادر     األنشطة والربامج القائمة، مبا   

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

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

   من االتفاقية؛٤من املادة ) و(١ للفقرة اًماعية واالقتصادية والبيئية، وفقاالجت
تقدمي املعلومات واملشورة التقنية استناداً، إن أمكن، إىل الدروس املستفادة            )ز(  
املمارسات، بشأن عملية إعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفتـرة الـسنتني            وأفضل  

من  وغريه يتعلق بالتمويل  يف ذلك فيما   املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، مبا        
  الدعم املتاح؛

اختيار تقدمي التوجيه واملشورة الدورية إىل األمانة ملساعدهتا يف الوفاء مبعايري             )ح(  
، مع مراعاة   ١٩-أ م/٢٠  من املقرر  ٥ إىل   ٣تشكيلة فريق اخلرباء التقنيني، وفقاً للفقرات من        

  التقارير اليت تقدمها األمانة يف هذا الصدد على أساس نصف سنوي؛
، ومبساعدة من األمانـة، بإعـداد       ٢٠١٤ يتجاوز عام  القيام، يف موعد ال     )ط(  

اء التقنيني املعينني، استناداً إىل أحدث املواد التدريبية لفريق   وتنظيم برامج تدريبية مناسبة للخرب    
اخلرباء االستشاري، هبدف حتسني التحليل التقين، مع مراعاة الـصعوبات الـيت واجهتـها              

  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف سياق إعداد تقاريرها احملّدثة لفترة السنتني
 يف سياق حتديد برنامج عمله وتنفيـذه، األعمـال      يراعي فريق اخلرباء االستشاري،     -٣

األخرى ذات الصلة اليت تقوم هبا أفرقة اخلرباء مبوجب االتفاقية، بغية جتنـب االزدواجيـة                
  .العمل يف
  .ينقح فريق اخلرباء االستشاري نظامه الداخلي، إذا لزم األمر  -٤
  .٢٠١٨-٢٠١٤ل للفترة يعد فريق اخلرباء االستشاري، يف اجتماعه األول، برنامج عم  -٥
 أعاله  ٢حييل فريق اخلرباء االستشاري التوصيات املتعلقة باملسائل املشار إليها يف الفقرة              -٦

  .إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لكي تنظر فيها، حبسب االقتضاء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

املتقدمة األطراف األخرى ذات االستطاعة على توفري املوارد املالية الالزمة لعمـل األمانـة              
  ءات اليت تقتضيها األحكام الواردة يف املرفق؛ أعاله واإلجرا٣املطلوب يف الفقرة 

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

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

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

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

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

املعين بالتحليل التقين  - ١٧-م أ/٢ملرفق الرابع للمقرر  من ا٣ املشار إليه يف الفقرة -التقنيني 
للتقارير احملدثة لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة               

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

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

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

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

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

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

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

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

وفيما يتعلق باألعضاء اآلخرين يف     . التقنيني االستشاري على أالّ يتجاوز العدد ثلث فريق اخلرباء       
  . االستشاري  يف فريق اخلرباءذين كانوا أعضاًءفريق اخلرباء التقنيني، سُتعطى األولوية للخرباء ال

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

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

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

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

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

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

امية واألطراف من أقـل     إجراء مشاورات وحتليالت دولية خاصة بالدول اجلزرية الصغرية الن        
  .البلدان منواً بوصفها جمموعة أطراف، إذا ارتأت ذلك

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

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

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

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

  .بالتشاور مع الطرف املعين، يف مهلة ثالثة أشهر من استالم التعليقات
 أعـاله يف    ١٠ار إليه يف الفقرة     وسُتشري اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل التقرير املوجز املش         -١١

  .استنتاجاهتا وستتيحه على املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية
وخالل التحليل التقين، ميكن أن يقدم الطرف املعين معلومات تقنية إضافية إىل فريق               -١٢

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

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

  . أعاله بعد انتهاء مدة خدمته يف فريق اخلرباء التقنيني١٣ السرية املشار إليها يف الفقرة
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ويهدف التحليل التقين يف إطار املشاورات والتحليالت الدولية إىل زيادة شـفافية              -١٥
إجراءات التخفيف وآثارها؛ وال تشكل مناقشة مدى مالءمة هذه السياسات والتدابري احمللية            

  :االضطالع مبا يلي اء التقنينيوجيب على فريق اخلرب. جزءاً من العملية
حتديد مدى تضمن التقرير احملدث لفترة السنتني املقدم من الطرف املعـين              )أ(  

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

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

الواردة يف املرفـق    " لفترة السنتني املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          
  ية ميكن أن يقدمها الطرف املعين؛، وأي معلومات تقنية إضاف١٧-م أ/٢الثالث للمقرر 

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

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

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

  مية األطرافمن جانب البلدان النا
  ،إن مؤمتر األطراف  
  ،١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ إىل مقرريه إذ يشري  
 بأن املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية اليت      وإذ يقر   

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

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

  ن حيث التكلفة،هنجاً فعاالً م
 املبادئ التوجيهية العامة لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية         يعتمد  -١  

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

راف إىل استخدام املبادئ التوجيهيـة الـواردة يف     البلدان النامية األط   دعوي  -٢  
  املرفق على أساس طوعي؛

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

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

  .الصلة ذات
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  رفقامل

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

  من جانب البلدان النامية األطراف

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

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

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

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

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

اإلقرار بعمليات القياس والتحقق الداخلية اليت تتناول إجـراءات التخفيـف             -جيم  
  استخدام هذه اإلجراءات واإلبالغ عنهااملالئمة وطنياً و

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

ية أخرى، قد تود البلدان األطـراف       ومن ناح . عمليات القياس واإلبالغ والتحقق الداخلية    
النامية أن ُتنشئ طوعاً عمليات أو إجراءات أو نظماً حملية لعمليات القياس واإلبالغ والتحقق              

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

  :االعتبار الظروف والقدرات واألولويات الوطنية

__________ 

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

  عند اللزوم؛ والكيانات والترتيبات والنظمهبذه املؤسسات  االعتراف أو/املالئمة وطنياً، و
يـشمل مجـع      واملدعومة حملياً، مبا   قياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      )ب(  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . من االتفاقية٧من املادة ) ز(٢دورته العشرين وفقاً للفقرة 

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

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

  إن مؤمتر األطراف،  
، ١٢ و ٤ باألحكام ذات الـصلة مـن االتفاقيـة، وال سـيما املادتـان               إذ ُيذكّر   

ــرراتو ، ٨-م أ/١٩، و٧-م أ/٣٣، و٥-م أ/٦و، ٣-م أ/٦ و،٢-م أ/٩ و،١-م أ/٢ املق
قوائم اجلرد الوطنية   والبالغات الوطنية   ، املتعلقة ب  ١٣-م أ /١، و ١٠-م أ /١٨، و ٩-م أ /١٢و

  لالتفاقية، لغازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول
اللذين ُوضع مبوجبهما برنـامج  ، ١٧-م أ/٢ و١٦-م أ/١ باملقررينوإذ ُيذكّر أيضاً    

مشورة العلمية والتكنولوجية من أجل إمتـام تنقـيح املبـادئ           عمل يف إطار اهليئة الفرعية لل     
التوجيهية الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض قـوائم             

  ،التاسعة عشرة ملؤمتر األطرافاجلرد الوطنية، يف موعد أقصاه الدورة 
غات الوطنية وتقارير فترة     إىل أن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض البال       وإذ يشري   

السنتني سينتهي حبلول موعد الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، يف حني سينتهي تنقـيح              
 حبلول موعد الدورة العشرين ملـؤمتر       قوائم جرد غازات الدفيئة   ستعراض  توجيهية ال البادئ  امل

  ،)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(األطراف 
ستعراض تتسم بالكفاءة وبالفعالية من حيث التكلفـة         باحلاجة إىل عملية ا    وإذ يسلم   

  ،طراف أو األمانةزائد تتحمله األ ءعبتنطوي على  وال وتكون قابلة للتطبيق
املقدمة من اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة          يف التوصيات ذات الصلة   وقد نظر     

 والتكنولوجية،

 مبوجبمات املبلغ عنها    لمعلوللالستعراض التقين   املبادئ التوجيهية    "يعتمد  -١  
قوائم جرد غازات الدفيئة وتقارير فترة السنتني والبالغـات الوطنيـة           فيما يتصل ب  االتفاقية  

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

  األوىل تقـارير ال تخدام املبادئ التوجيهية لالستعراض يف استعراض      اس يقرر  -٢  
، وكـذلك يف  ٢٠١٤ واستعراض البالغات الوطنية السادسة اعتباراً من عـام          فترة السنتني ل

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

 أن ُتتخذ اإلجراءات املطلوبة من األمانة يف هذا املقرر رهناً بتـوافر             يطلب  -٣  
  .املوارد املالية
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  املرفق

 التقين للمعلومات املبلغ عنها مبوجـب       ستعراض لال املبادئ التوجيهية     
االتفاقية فيما يتصل بقوائم جرد غازات الدفيئة وتقارير فترة الـسنتني           

املدرجـة يف املرفـق      األطـراف  املقدمـة مـن   والبالغات الوطنية   
  لالتفاقية األول

    اجلزء األول    
  هيكل املبادئ التوجيهية

تتألف املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن استعراض قوائم اجلرد السنوية من             -١
  .اجلزء الثاين واجلزء الثالث من هذه املبادئ التوجيهية

طارية بشأن استعراض تقارير فترة السنتني من       وتتألف املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإل      -٢
  .اجلزء الثاين واجلزء الرابع من هذه املبادئ التوجيهية

وتتألف املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن استعراض البالغات الوطنية مـن             -٣
  .اجلزء الثاين واجلزء اخلامس من هذه املبادئ التوجيهية

    اجلزء الثاين    
   لالستعراضالنهج العام

  قابلية التطبيق  -ألف  
األطراف املدرجـة يف    (خيضع ما تقدمه األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية            -٤

من معلومات يف قوائم جردها لغازات الدفيئة وتقاريرها لفترة السنتني وبالغاهتا           ) املرفق األول 
ألحكام اً  ؤمتر األطراف ووفق  باملقررات ذات الصلة مل     الوطنية لعمليات استعراض جترى عمالً    

  .هذه املبادئ التوجيهية
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 هدافاأل  -باء  

فيما يتصل  مبوجب االتفاقية   املبلغ عنها   يلي أهداف استعراض املعلومات     تتمثل فيما     -٥
بـاملقررات ذات      الوطنية وعمالً   والبالغات وتقارير فترة السنتني  قوائم جرد غازات الدفيئة     ب

 :طرافالصلة الصادرة عن مؤمتر األ

 متضاربة وغري   ميسرة بطريقة   إجناز استعراض تقين تام وموضوعي وشامل،       )أ(  
يف  األطـراف املدرجـة      جانب فرادى ومفتوحة وشفافة، جلميع جوانب تنفيذ االتفاقية من        

 جمتمعة؛األطراف تلك واملرفق األول 

  معلومات متسقة وشفافة وقابلة للمقارنة ودقيقة وكاملة مـن         تقدميتعزيز    )ب(  
   األطراف املدرجة يف املرفق األول؛جانب

 املبلغ عنها ملعلومات  امساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول يف حتسني           )ج(  
 بـاملقررات   الوطنية وعمـالً   والبالغات   وتقارير فترة السنتني  يف قوائم جرد غازات الدفيئة      

 لتزاماهتا مبوجب االتفاقية؛نفيذ اعن ت فضالً ،ؤمتر األطرافالصادرة عن مذات الصلة األخرى 

من أجل  وذات صلة   علومات دقيقة ومتسقة    مب مؤمتر األطراف    تزويدضمان    )د(  
 .استعراض تنفيذ االتفاقية

املقارنـة  قابليـة    و االتساقتعزيز  لالستعراض يف   أهداف املبادئ التوجيهية    وتتمثل    -٦
 فيما يتصل بقوائم جرد غازات       املبلغ عنها مبوجب االتفاقية    علوماتاملوالشفافية يف استعراض    

 .الدفيئة وتقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية

 عامالنهج ال  -جيم  

 مبوجـب   املبلغ عنها استعراض املعلومات   على   أحكام هذه املبادئ التوجيهية      سريت  -٧
الوطنيـة  والبالغـات   وتقارير فترة السنتني    قوائم جرد غازات الدفيئة     ب فيما يتصل االتفاقية  

 . ذات الصلة الصادرة عن مؤمتر األطرافباملقررات مالًوع

 غـازات الدفيئـة   قوائم جرد   استعراض  ب املتعلقة على وجه التحديد   حكام  األ وترد  -٨
 مـن هـذه املبـادئ التوجيهيـة         حمددة أجزاء   وتقارير فترة السنتني يف    والبالغات الوطنية 

 .الستعراضل

 يف تقريـره    رج يف املرفق األول   طرف مد   املقدمة من   ذاهتا  املعلومات وال ُتستعرض   -٩
 فريـق   جانبمن  وبالغه الوطين وقوائم جرده لغازات الدفيئة إال مرة واحدة           لفترة السنتني 

 .)فريق االستعراض (خرباء االستعراض

وشامل جلميع جوانب تنفيـذ     تام   تقين بإجراء استعراض  االستعراضأفرقة  وتضطلع    -١٠
بـشأن   قد ُتثار  إشكاالت أية   وحتدد ،درجة يف املرفق األول    األطراف امل  جانباالتفاقية من   
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 أفرقة  وتنجز.  أدناه ٧٨ و ٦٤و) اجلردب الفرع اخلاص  (×× الفقراتاملشار إليها يف    اجلوانب  
ملعلومات با تزويد مؤمتر األطراف على وجه السرعة       بقصد تقنيةالستعراضات  الااالستعراض  

 . املبادئ التوجيهيةلإلجراءات املبينة يف هذهاً  وفقالالزمة

 أسـئلة إىل   توجيـه  عملية االستعراض،    منيف أي مرحلة    االستعراض،  جيوز ألفرقة   و  -١١
 معلومات  االستعراض أو طلب معلومات إضافية أو     املشمولة ب األطراف املدرجة يف املرفق األول      

تلـك  إىل   أن تقـدم اقتراحـات       االستعراضأفرقة  ويتعّين على   . بشأن قضايا حمددة  ية  توضيح
، اإلشكاالت تسوية تلك  كيفية   إليها بشأن املشورة  تسدي  األطراف املدرجة يف املرفق األول و     
  أيضاً االستعراض أفرقة   ويتعني على . االستعراضب املشمولمع مراعاة الظروف الوطنية للطرف      

 .اممؤمتر األطراف أو اهليئة الفرعية للتنفيذ، بناء على طلبهإىل  التقنية املشورة إسداء

 إمكانيـة   االستعراضفرقة  أل تتيح املرفق األول أن     ويتعني على األطراف املدرجة يف      -١٢
ـ              اً الوصول إىل املعلومات الالزمة إلثبات وتوضيح تنفيذ التزاماهتا مبوجـب االتفاقيـة، وفق

أن اً ويتعني عليها أيـض  مؤمتر األطراف، ذات الصلة اليت اعتمدها   إلبالغ  لللمبادئ التوجيهية   
 علـى األطـراف     ويتعني. الزيارات القطرية مناسبة أثناء    تسهيالت عمل لك األفرقة   تتيح لت 

تلبية طلباهتا بشأن   واالستعراض  أن تبذل كل جهد معقول للرد على مجيع أسئلة أفرقة           كذلك  
 .حلصول على معلومات توضيحية إضافيةا

 سرية املعلومات    

 بيانات أو معلومات    ول على  فريق االستعراض بشأن احلص    طلب من إىل   لالستجابة  -١٣
 فترة  لوصول إىل البيانات املستخدمة يف إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة وتقارير          لإضافية أو   

 هـذه   سـرية شري إىل   ياملرفق األول أن    جيوز لطرف مدرج يف     ،  البالغات الوطنية  و السنتني
  املستند إليه  األساسب أن يديل لطرف  ا يتعني على يف مثل هذه احلالة،     و. بياناتالعلومات أو   امل

حيفظ أن  باً   ضمان تلقي الطرف  وبعد ؛محاية هذه املعلومات، مبا يف ذلك أي قانون داخلي        يف  
 وعلـى   الداخليللقانون  اً   البيانات السرية وفق    الطرف مقّديالبيانات،  فريق االستعراض سرية    

 املدرج  الطرففيذ   معلومات أو بيانات كافية لتقييم تن       فريق االستعراض إىل   حنو يتيح وصول  
اليت  املنهجية ذات الصلة     لإلرشادات امتثاله ومدى مبوجب االتفاقية    هيف املرفق األول التزامات   

 أي معلومات أو بيانات سرية مقدمة  وحيفظ فريق االستعراض سرية   .  األطراف اعتمدها مؤمتر 
عتمدها يسألة   بشأن هذه امل   مقررات أية   مع مراعاة  ،هلذه الفقرة اً   وفق  من األطراف  من طرف 

 .مؤمتر األطراف

ـ بيانات  العلومات و املعن  أعضاء فريق استعراض بعدم اإلفصاح       يظل التزام   -١٤ سرية ال
 م بعـد انتـهاء خدمتـه       حىت سارياً أعاله   ١٣ للفقرة    وفقاً  من األطراف  قدمة من طرف  امل
 .الفريق يف
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  واإلجراءاتاآلجال  -دال  

  )١(ةاستعراض قوائم جرد غازات الدفيئ  -أوالً  
طرف غازات الدفيئة مقدمة مبوجب االتفاقية من       ل جرد   قائمة ختضع لالستعراض كل    -١٥

 .للجزء الثاين واجلزء الثالث من هذه املبادئ التوجيهيةاً مدرج يف املرفق األول، وفق

 سنتنيفترة التقارير استعراض   -ثانياً  

مقدم مبوجـب   ني  خيضع لالستعراض من جانب فريق استعراض كل تقرير فترة سنت           -١٦
للجزء الثاين واجلزء الرابع من هذه املبـادئ        اً  مدرج يف املرفق األول، وفق    طرف  االتفاقية من   
 .التوجيهية

لتقارير فترة   كل جهد ممكن الستكمال االستعراض الفردي        االستعراض أفرقة   وتبذل  -١٧
 مـدرج يف    كل طـرف  فيما يتصل ب  تقدميها  احملدد ل  األجلمن  اً   شهر ١٥السنتني يف غضون    

 .املرفق األول

 خيـضع معـا،   وتقارير فترة السنتني      الوطنية البالغاتفيها   تقدم   اليتيف السنوات   و  -١٨
 .البالغ الوطين وتقرير فترة السنتني الستعراض قطري

خيـضع   بالبالغ الـوطين،  اً  يقدم فيها تقرير فترة السنتني مقترن     يف السنوات اليت ال     و  -١٩
 استنتاجاتإىل  اً   استناد  لفريق االستعراض،   ميكن لكن. عراض مركزي  الست تقرير فترة السنتني  

 بناء  تنظم األمانة،  و ؛قطرياًاً   استعراض التايلاالستعراض  يكون  أن  ب، أن يوصي    )٢(االستعراض
 . الطرفهذا بشأن قطرياً ، استعراضاًالطرفعلى طلب 

 أخرى مبوجب   راضعمليات استع إجراء  ألمانة، عند االقتضاء، أن تنظر يف       ل وميكن  -٢٠
،  استعراضات تقارير فترة الـسنتني والبالغـات الوطنيـة    تنسيق يف سياق  االتفاقية اإلطارية 

 .لظروف الوطنيةا إىل حتسني فعالية تكلفة عملية االستعراض واحلاجة وخباصة من أجل مراعاة

 استعراض البالغات الوطنية  -ثالثاً  

 لبالغـات لكمال االستعراض الفردي    أفرقة االستعراض كل جهد ممكن الست     تبذل    -٢١
كل طـرف مـدرج يف      فيما يتصل ب  تقدميها  ل األجل احملدد  من    شهراً ١٥ يف غضون  الوطنية

 .املرفق األول

__________ 

 بشأن املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن استعراض قـوائم اجلـرد            ××–××حيز خمصص للفقرات     )١(
 .السنوية

 . أدناه٦٤تتعلق استنتاجات فريق االستعراض باإلشكاالت املشار إليها يف الفقرة  )٢(
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 مقـدم مبوجـب   بالغ وطـين  كلُّوخيضع لالستعراض من جانب فريق استعراض         -٢٢
امس من هذه املبادئ    للجزء الثاين واجلزء اخل   اً  املرفق األول، وفق  طرف مدرج يف    االتفاقية من   
 .التوجيهية

 أخرى مبوجب االتفاقيـة     استعراضإجراء عمليات   ألمانة، عند االقتضاء، يف     ا وتنظر  -٢٣
وخباصة مـن   ،   استعراضات تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية       تنسيق يف سياق  اإلطارية

 .لوطنيةلظروف اا إىل حتسني فعالية تكلفة عملية االستعراض واحلاجة أجل مراعاة

  والترتيبات املؤسسيةأفرقة خرباء االستعراض  -هاء  

  خرباء االستعراضأفرقة  -أوالً  

 قوائم جرد غازات الدفيئة   ب فيما يتصل تفاقية  االمبوجب  مقدمة  معلومات  تسند كل     -٢٤
ـ  ذات الصلة    باملقررات  وعمالً  الوطنية والبالغاتوتقارير فترة السنتني      ؤمتر األطـراف إىل   مل

واإلطار الزمين احملددين   لإلجراءات  اً   وفق ها عن استعراض  يكون مسؤوالً   واحد عراضفريق است 
 مدرج يف املرفق األول      طرف  املقدمة من  املعلومات تستعرض   وال .يف هذه املبادئ التوجيهية   

 .فريق استعراض يتألف من نفس األعضاء  جانب منمتتاليتني مرتني

 املقدمـة لمعلومـات   ل وشامل   اض تقين تام   إجراء استعر   استعراض ويتوىل كل فريق    -٢٥
 الوطنيـة    والبالغات  وتقارير فترة السنتني   غازات الدفيئة بقوائم   فيما يتصل مبوجب االتفاقية   

، حتت مسؤوليته اجلماعية، تقرير     وُيِعّد الفريق  ،ؤمتر األطراف ملالصلة  باملقررات ذات     وعمالً
 إشـكاالت  ة أي وحيدد ارفق األول التزاماهت  تنفيذ األطراف املدرجة يف امل    مدى  م  قّيياستعراض  

قوائم جـرد غـازات     الفرع اخلاص ب   (×× الفقراتشار إليها يف    امل قد ُتثار بشأن اجلوانب   
 . أفرقة االستعراض عن إصدار أي حكم سياسيومتتنع.  أدناه٧٨ و٦٤و) الدفيئة

على ء خيتارون   وتتألف هذه األفرقة من خربا    .  أفرقة االستعراض  وتتوىل األمانة تنسيق    -٢٦
فرقـة  وميكن أل. ستعراض رئيسيني خرباء ا   كما تضم  أساس خمصص من قائمة خرباء االتفاقية     

 يف  أن تتبـاين   أحكام هذه املبادئ التوجيهيـة       املدرجة يف  لتنفيذ املهام    املشكّلةاالستعراض  
 ولـصيغة االسـتعراض،   ب املـشمول لظروف الوطنية للطرف    ل مراعاة   تشكيلتها و هاحجم

مهمـة  الالزمـة لكـل     خلربة  املتصلة با  واالحتياجات املختلفة    ،اض، وعدد التقارير  االستعر
 .رباء إضافينيخب عند الضرورة تعزيز فريق االستعراضميكن و. استعراض

 . بصفتهم الشخصيةونرباء املشاركويعمل اخل  -٢٧

 ترشحهم   كما  قائمة خرباء االتفاقية   ليدرجوا يف األطراف يف االتفاقية اخلرباء     وترشح    -٢٨
 . عند االقتضاءاملنظمات احلكومية الدولية
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 يف اجملاالت الـيت     أن تكون لديهم كفاءة معترف هبا      نيخلرباء املشارك ا وُيشترط يف   -٢٩
للمقررات ذات الصلة ملـؤمتر     اً  وتتوىل األمانة، وفق  . هلذه املبادئ التوجيهية  اً  ستعرض وفق سُت

الحق بعـد   التقييم  عن ال   فضالًخلرباء  ا ه إىل تقدمي الالزمالتدريب  األطراف، تصميم وتفعيل    
ما يلزم مـن      أن يكون لدى اخلرباء    زمة لضمان الأو أي وسيلة أخرى     /و )٣( التدريب إكمال
 . يف أفرقة االستعراضةلمشاركتؤهلهم لكفاءة 

رعايا الطرف استعراض معيَّن أال يكونوا من      نشاط  املشاركني يف    اخلرباء   وُيشترط يف   -٣٠
 . الطرفهذا هلمّومي أو يعّينهم وأالالستعراض اب املشمول

 األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول           املشاركون املنتمون إىل   اخلرباءوُيموَّل    -٣١
لإلجراءات اً  مبرحلة انتقالية وفق اليت متر اقتصاداهتا لالتفاقية واألطراف املدرجة يف املرفق األول     

 األخـرى    األطـراف   املنتمون إىل  اخلرباءوُيموَّل  . قيةملشاركة يف أنشطة االتفا   املطبقة بشأن ا  
 .املدرجة يف املرفق األول من حكوماهتم

 هبذه املبادئ التوجيهية وتعمل      يف سياق إجراء استعراضاهتا    ستعراضاال وتتقيد أفرقة   -٣٢
  مؤمتر األطراف واهليئة الفرعية للمشورةاليت اعتمدهاعلى أساس اإلجراءات املقررة واملنشورة    

واملراقبـة وحفـظ سـرية      ضمان اجلودة   يشمل األحكام املتعلقة ب   العلمية والتكنولوجية، مبا    
 .املعلومات

 اختصاصات أفرقة خرباء االستعراض  -ثانياً  

 تقـين    فريق اسـتعراض   يفاً   ليكون عضو  املشترط توفرها يف خبري   الكفاءات  تتعلق    -٣٣
 . اجلزء الثالث من هذه املبادئ التوجيهيةيتناوهلااجملاالت اليت بلقوائم جرد غازات الدفيئة 

 تقـين   فريق اسـتعراض يفاً   ليكون عضو  املشترط توفرها يف خبري   الكفاءات  وتتعلق    -٣٤
 من هذه املبادئ    من اجلزء الرابع  ) ج(٥٩الفقرة   املشار إليها يف  اجملاالت  ب لتقارير فترة السنتني  

 .التوجيهية

 تقـين   فريق اسـتعراض يفاً   ليكون عضو  خبرياملشترط توفرها يف    الكفاءات  وتتعلق    -٣٥
مـن هـذه    أدناه من اجلزء اخلامس     ) ج(٧٧الفقرة   املشار إليها اجملاالت  ب للبالغات الوطنية 
 .املبادئ التوجيهية

 تشكيل أفرقة خرباء االستعراض  -ثالثاً  

 يئةالدفاليت يسند إليها استعراض قوائم غازات       أعضاء أفرقة االستعراض      األمانة ختتار  -٣٦
 ذات الصلة باملقررات وعمالً املقدمة مبوجب االتفاقية  الوطنيةوالبالغاتوتقارير فترة السنتني 

__________ 

 يؤهلـهم    ممـاثالً  رباء الذي خيتارون عدم املشاركة يف التدريب أن جيتازوا بنجـاح تقييمـاً            يتعني على اخل   )٣(
 للمشاركة يف أفرقة االستعراض
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تناول  ألفرقة االستعراض  مراعية يف ذلك أن تتيح مهاراهتم وكفاءاهتم اجلماعية       ؤمتر األطراف   مل
 . أعاله، على التوايل٣٥ و٣٤ و٣٣ املذكورة يف الفقرات اجملاالت

املنتمني  حتقيق التوازن بني اخلرباء      مع مراعاة مانة أعضاء أفرقة االستعراض     األوختتار    -٣٧
 ة العام ةالتشكيليف    املرفق األول  مدرجة يف غري  املرفق األول وأطراف    إىل أطراف مدرجة يف     

 وتبـذل .  أعاله ٣٦ دون اإلخالل مبعايري االختيار املشار إليها يف الفقرة          ،ألفرقة االستعراض 
 ممكن لضمان التوازن اجلغرايف بني اخلرباء املختارين مـن األطـراف غـري          األمانة كل جهد  

 .من األطراف املدرجة يف املرفق األول األول واخلرباء املختارين ملرفق يف ااملدرجة

من طرف مدرج يف املرفق     اً  رئيسياً  يضم كل فريق استعراض خبري    األمانة أن   وتكفل    -٣٨
 . املرفق األولغري مدرج يفآخر من طرف اً رئيسياً األول وخبري

 أعـاله،   ٣٥ و ٣٤ و ٣٣دون اإلخالل مبعايري االختيار املشار إليها يف الفقـرات          وب  -٣٩
على األقل لغـة     جييد أحد األعضاء      أفرقة االستعراض، بقدر اإلمكان، أن     ةتشكيليف   ُيكفل

 .االستعراضاملشمول بالطرف 

  للمشورة العلمية والتكنولوجيـة    يئة الفرعية  اهل تقدمه إىل اً  سنوياً   األمانة تقرير  وتعّد  -٤٠
وخـرباء  االسـتعراض   أفرقـة    أفرقة االستعراض، مبا يف ذلك اختيار خـرباء          ةبشأن تشكيل 
 اإلجراءات املتخذة لضمان تطبيق معايري االختيار املشار إليها         وبشأن الرئيسيني،   االستعراض
 . أعاله٣٧ و٣٦يف الفقرتني 

 نورئيسياالستعراض الخرباء   -رابعاً  

مبهامهم كخرباء استعراض رئيسيني متشاركني      يضطلع خرباء االستعراض الرئيسيون     -٤١
 .هلذه املبادئ التوجيهيةاً قيادة أفرقة االستعراض وفقيف 

يكفلوا إجـراء االستعراضـات الـيت        أن   ويتعني على خرباء االستعراض الرئيسيني      -٤٢
على حنو متسق   ادئ التوجيهية ذات الصلة و    للمباً  يشاركون فيها ضمن أفرقة االستعراض وفق     

عمليات الفحـص الـتقين      جودة وموضوعية    يكفلواأن  اً   أيض ويتعني عليهم . األطرافبني  
ملقارنـة  ا ةاالستمرارية وقابلي والشامل يف سياق االستعراضات وأن حيرصوا على كفالة          التام

 .والتقيد باآلجال

ـ    ن،  والستعراض الرئيـسي   ا يتوىل خرباء وبدعم إداري من األمانة،       -٤٣ ل يف سـياق ك
 :استعراض ما يلي

تتاح خلرباء االستعراض مجيع املعلومات الضرورية املقدمـة مـن         أن   كفالة  )أ(  
 قبل االستعراض؛األمانة 

 تقدم احملرز يف االستعراض؛الرصد   )ب(  
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أفرقة االسـتعراض إىل الطـرف املـشمول        تنسيق تقدمي استفسارات من       )ج(  
 إدراج اإلجابات يف تقرير االستعراض؛سيق وتن باالستعراض

 عند اللزوم؛، فريق االستعراضأعضاء إىل  التقنيةتقدمي املشورة   )د(  

ـ     كفالة تنفيذ     )ه(   هلـذه املبـادئ    اً  االستعراض وإعداد تقرير االستعراض وفق
 التوجيهية؛

 يف  حـددت  الـيت    لإلشكاالتاألولوية  يويل فريق االستعراض    ضمان أن     )و(  
 .االستعراض السابقةتقارير 

إىل يقـدم  سـنوي   إعداد تقريرويتوىل خرباء االستعراض الرئيسيون بصورة مجاعية       -٤٤
 كجزء من التقرير الـسنوي املـشار إليـه يف            للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة الفرعية 

كيفية حتسني نوعية وكفاءة واتساق عمليـات       بشأن  اقتراحات  وُيضّمن   أعاله،   ٤٠ الفقرة
 . أعاله من هذه املبادئ التوجيهية٥الستعراض يف ضوء الفقرة ا

 ونخرباء االستعراض املخصص  -خامساً  

بني اخلرباء الذين ترشحهم األطراف     من  املخصصني  خرباء االستعراض   ختتار األمانة     -٤٥
بني اخلرباء الـذين ترشـحهم      من  عندما ال تتاح فيهم اخلربة املطلوبة للمهمة،        اً  أو، استثنائي 

. ددةاحمل اتالستعراضلقائمة خرباء االتفاقية    واملدرجني يف    املعنيةاملنظمات احلكومية الدولية    
 .للواجبات املنصوص عليها يف ترشيحهماً  فردية وفقاستعراضهام ويضطلع هؤالء اخلرباء مب

بلداهنم  يف   املستنديمبهام االستعراض     خرباء االستعراض  وحسب االقتضاء، يضطلع    -٤٦
 .ركزيةامل واالستعراضات يف الزيارات القطرية نويشاركو

 دور األمانة  -سادساً  

تنـسق  و ، إعداد جدول زمين لالسـتعراض     يشمل، مبا   اتستعراضاالاألمانة  تنظم    -٤٧
  .الالزمةكافة املعلومات ب  وتزود فريق االستعراض العمليةهترتيبات
قـارير االسـتعراض حتـت     ومواد ومناذج ت   االستعراض أدوات   هتيئةاألمانة  وتتوىل    -٤٨

 .إشراف خرباء االستعراض الرئيسيني

 خرباء االستعراض الرئيسيني، تنسيق    مع   بالتعاونخالل االستعراض،    األمانةوتتوىل    -٤٩
فريق االستعراض املعين والطرف املشمول باالستعراض، وتسهر على حفـظ          االتصاالت بني   

 .األطراف بني أفرقة االستعراض وسجل باالتصاالت اليت جتري

تجميع وحترير تقـارير    ب بالتعاون مع خرباء االستعراض الرئيسيني،     األمانة،   وتضطلع  -٥٠
 .االستعراض النهائية
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بشأن قوائم جرد   االستعراض الرئيسيني   خلرباء   اجتماعات سنوية    عقد األمانة   وتيسر  -٥١
 املتعلقـة ملعلومات   تلخيص ا  وتتوىل.  الوطنية  والبالغات وتقارير فترة السنتني  الدفيئة  غازات  

 االضطالع االستعراض الرئيسيني يف      خرباء  عمل لتيسريالقضايا اليت أثريت يف االستعراضات      ب
 . األطرافبنيضمان اتساق االستعراضات املتمثلة يف همتهم مب

خـرباء   تصميم وتنفيذ أنشطة تدريب خرباء االستعراض، مبا يف ذلك           وتتوىل األمانة   -٥٢
 اهليئـة  بناء على إرشاداتالتقييم الالحق ملؤهالت اخلرباء، تضطلع ب و ن،واالستعراض الرئيسي 

 ). أعاله٢٩انظر الفقرة (للمشورة العلمية والتكنولوجية الفرعية 

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةاإلرشادات املقدمة من  -سابعاً  

ألمانـة بـشأن   ا ة إىلعامادات إرش  للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة الفرعية تقدم    -٥٣
  عملية االستعراض  بشأن أفرقة االستعراض، وإىل أفرقة االستعراض        عمل اختيار اخلرباء وتنسيق  

 إىل إتاحـة  أعـاله  ٤٤ و٤٠ التقارير املذكورة يف الفقـرتني  ويرمي إعداد. من جانب اخلرباء  
  .هذه اإلرشادات وضع من أجل  للمشورة العلمية والتكنولوجيةالفرعيةللهيئة مدخالت 

 التقارير والنشرإعداد   -واو  

 وُيدرج. ماعيةاجل حتت مسؤوليتها  االستعراضتقارير   إعداد    أفرقة االستعراض  تتوىل  -٥٤
تقـارير  ويتعني إعداد   . يف تقرير واحد فقط   )  أعاله ٧انظر الفقرة    (ذاهتااستعراض املعلومات   

 : األولكل طرف مدرج يف املرفقبالنسبة ل التاليةاالستعراض 

 هنائي عن استعراض    استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة، تقريرٌ     فيما يتعلق ب    )أ(  
 للجزء الثاين واجلزء الثالث من هذه املبادئ التوجيهية؛اً قوائم جرد غازات الدفيئة، وفق

تقارير  تقين عن استعراض     ، تقريرٌ تقارير فترة السنتني  استعراض  فيما يتعلق ب    )ب(  
 للجزء الثاين واجلزء الرابع من هذه املبادئ التوجيهية؛اً وفق، فترة السنتني

الـبالغ   عـن اسـتعراض      استعراض البالغات الوطنية، تقريرٌ   فيما يتعلق ب    )ج(  
 .للجزء الثاين واجلزء اخلامس من هذه املبادئ التوجيهيةاً ، وفقالوطين

 صـيغة  وفـق ل  كل طرف مدرج يف املرفق األو     ب  اخلاصة تقارير االستعراض وُتعّد    -٥٥
 العناصر احملددة املوصوفة يف األجـزاء  وُتضمَّن ، أدناه٥٦ الفقرة مماثلة ملا يرد يف   وحماور عامة 

 .من هذه املبادئ التوجيهيةمن الثالث إىل الرابع 

 : أفرقة االستعراض العناصر التاليةاليت تعّدها االستعراض مجيع تقارير وُتضّمن  -٥٦

 وموجز؛مقدمة   )أ(  
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ـ املستعرضة و كل عنصر من العناصر     يتناول  الستعراض التقين   لوصف    )ب(   اً فق
  من الثالث إىل اخلـامس     جزاءاأل يف   الذي يرد تفصيله  نطاق االستعراض   ب ذات الصلة    للفروع

 :من هذه املبادئ التوجيهية، مبا يف ذلك

  أدناه؛٧٨ و٦٤و×× للفقرات  وفقاًقد ُتثار  إشكاالت ةيألوصف  '١'

 ؛املثارة اإلشكاالت لتسوية  فريق االستعراضمقدمة منأي اقتراحات  '٢'

املـشمول  طـرف املـدرج يف املرفـق األول         ال يبـذهلا ية جهود   ألتقييم   '٣'
 خـالل   حيـددها فريـق االسـتعراض      إشكاالت ة ملعاجلة أي  باالستعراض
 ؛ُتعاجلمل وخالل االستعراضات السابقة حددها  أو اجلارياالستعراض 

 .ة التقرير النهائيمصادر املعلومات املستخدمة يف صياغ '٤'

تعليق مشفوعة ب  - بعد إكماهلا وإحالتها     كافة تقارير االستعراض  وتتوىل األمانة نشر      -٥٧
 إىل الطـرف    -  تقرير االستعراض النهائي   بشأن  من الطرف املشمول باالستعراض    مكتوب

 .ةذه املبادئ التوجيهيهلاً وفقمؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية، حسب االقتضاء، واملعين 

    اجلزء الثالث    
الستعراض التقين لقـوائم    ا  لالتفاقية اإلطارية بشأن   بادئ التوجيهية امل

جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول            
 )٤(لالتفاقية

    اجلزء الرابع    
تقـارير  لالستعراض التقين   ا  لالتفاقية اإلطارية بشأن   بادئ التوجيهية امل

 من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيةملقدمة اسنتني ال فترة

 الغرض من االستعراض  -ألف  

 واالستعراض  لتقييمعملية ا هو اخلطوة األوىل ل   لتقارير فترة السنتني    االستعراض التقين     -٥٨
التقدم الـذي أحرزتـه البلـدان       استعراض   يفلعملية  ذه ا األهداف العامة هل  وتتمثل  . الدولية

 الـدعم املـايل والتكنولـوجي       إتاحةقدمة يف حتقيق خفض االنبعاثات وتقييم       األطراف املت 

__________ 

 بشأن املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن استعراض قـوائم اجلـرد            ××-××حيز خمصص للفقرات     )٤(
 .السنوية
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  تقييم االنبعاثات وعمليات اإلزالة املرتبطة     عن  فضالًالقدرات للبلدان النامية األطراف،      وبناء
اهليئة الفرعية للتنفيذ،   ككل يف إطار    فض االنبعاثات على نطاق االقتصاد      خل باألهداف الكمية 

ملقارنـة  ا وشفافة، هبدف تعزيز قابلية      ومتماسكة دقيقةروف الوطنية، بطريقة    مع مراعاة الظ  
واالستعراض الدولية إىل الوقـوف علـى   تقييم الضافة إىل ذلك، هتدف عملية    وإ. وبناء الثقة 

 .واإلبالغيةتنفيذ املتطلبات املنهجية مدى 

من األطراف املدرجة    لتقارير فترة السنتني املقدمة    أغراض االستعراض التقين     وتتمثل  -٥٩
 :ما يليفييف املرفق األول 

 ال يشملها اليت  تقارير فترة السنتني     وشامل ألجزاء    تام تقين استعراض   إجناز  )أ(  
 لغازات الدفيئة؛  السنويةجلرد اقوائم استعراض

للتأكـد  أعاله،  ) أ(٥٩لفقرة  مع مراعاة ا  إجناز فحص موضوعي وشفاف،       )ب(  
املبادئ "  ل وفقاًاملطلوبة  املعلومات الكمية والنوعية يف املرفق األول  األطراف املدرجة    تقدميمن  

 ؛)٥("التوجيهية لالتفاقية اإلطارية بشأن تقارير البلدان املتقدمة األطراف لفترة السنتني

املقدمة من األطراف   تقارير فترة السنتني    تعزيز اتساق املعلومات الواردة يف        )ج(  
 املدرجة يف املرفق األول؛

إبالغها عن املعلومات   مساعدة األطراف املدرجة يف املرفق األول يف حتسني           )د(  
 وتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية؛

فض االنبعاثات  املتعلق خب  ا يف حتقيق هدفه   األطراف تقدم   إجناز فحص ملدى    )ه(  
  ككل؛على نطاق االقتصاد

 كل طرف مدرج    فيذعلومات موثوقة عن تن   مب مؤمتر األطراف    كفالة تزويد   )و(  
 .ملقارنة وبناء الثقةا مبوجب االتفاقية هبدف تعزيز قابلية ه التزاماتيف املرفق األول

 إجراءات عامة  -باء  

. مـدرج يف املرفـق األول      طرف   خيضع لالستعراض كل تقرير فترة سنتني يقدمه        -٦٠
 السنوات اليت    يف باالقتران مع بالغه الوطين   الطرف  تقرير فترة السنتني املقدم من      ستعرض  وُي
 .ان فيها معاًقدمي

، حتضرياته يف هذا الـصدد    كجزء من   و قبل االستعراض،    وينجز فريق االستعراض،    -٦١
 لتقرير فترة السنتني املقدم من الطرف املدرج يف املرفـق األول املـشمول          مستندياًاً  استعراض

ة، بأي أسئلة تكـون     وخيطر فريق االستعراض الطرف املعين، عن طريق األمان       . باالستعراض
 .لديه بشأن املعلومات املقدمة يف تقرير فترة السنتني وبأي جوانب سُيركِّز عليها االستعراض

__________ 

 .١٨-م أ/١٩، املرفق األول، واملقرر ١٧-م أ/٢املقرر  )٥(
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 يستند إىل  ، الذي ستعراض التقين اال تقرير   يف إعداد  التقين   وتتمثل نتيجة االستعراض    -٦٢
  املتعلـق  دفه يف حتقيق ه   الطرفتقدم  مدى  فحص  ويشمل   املعمول هبا معايري إعداد التقارير    

 . ككلفض االنبعاثات على نطاق االقتصادخب

 االستعراضنطاق   -جيم  

 : ما يلي االستعراض الفردييشمل  -٦٣

ملتطلبات اإلبالغ الواردة   اً  ، وفق تقرير فترة السنتني  دى اكتمال   ملتقييم  إجناز    )أ(  
 ؛ الوقت احملدد يفالتقرير قد قُدِّم ما إذا كان ، وتوضيح١٨-م أ/١٩ و١٧-م أ/٢ين يف املقرر

غـازات   الـسنوية ل   رد اجل  مع قوائم  تقرير فترة السنتني  اتساق  فحص مدى     )ب(  
 ؛ يف فحص قوائم اجلرد يف حد ذاهتاتعمقوالبالغ الوطين، دون الدفيئة 

 الـيت مل    تقرير فترة الـسنتني   أجزاء  يقتصر على   ل   تقين مفصّ  إجناز فحص   )ج(  
 :، مبا يف ذلك ما يليغازات الدفيئةل  اجلرد السنويةاستعراض قوائميتناوهلا 

للطرف فيما يتصل كمي باهلدف المجيع االنبعاثات وعمليات اإلزالة املتعلقة  '١'
 ككل؛فض االنبعاثات على نطاق االقتصاد خب

الكمي للطـرف   دف  اهل ببلوغ املتعلقةاالفتراضات والشروط واملنهجيات     '٢'
 ككل؛ االقتصاد نطاقفض االنبعاثات على فيما يتصل خب

فض االنبعاثات  الكمي خل دف  اهلحتقيق  الذي أحرزه الطرف صوب     تقدم  لا '٣'
 ؛ ككل االقتصادنطاقلى ع

بنـاء القـدرات إىل      يف   دعماً و اً وتكنولوجي اً مالي اً دعم مدى تقدمي الطرف   '٤'
 األطراف من البلدان النامية؛

، تقرير فترة الـسنتني    البالغ الوطين بتزامن مع    فيهايف السنوات اليت يقدم       )د(  
تقرير  يوجد تداخل بني حمتوى      حيثما،  البالغ الوطين  من استعراض    اً جزء كون االستعراض ي

 .فترة السنتني والبالغ الوطين

  حتديد اإلشكاالت    
لفرادى فروع تقرير فتـرة   خالل االستعراض التقين تتعلق اإلشكاالت اليت قد ُتحدد   -٦٤

 :السنتني مبا يلي

 الشفافية؛  )أ(  

 ؛االكتمال  )ب(  
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 التقيد باآلجال احملددة؛  )ج(  

 .١٧-م أ/٢ر للمقراً سنتني وفقلتقدمي تقارير فترة الاملبادئ التوجيهية بااللتزام   )د(  

 اآلجال  -دال  

يف التقيد باألجل احملـدد لتقـدمي        إذا توقع طرف مدرج يف املرفق األول صعوبات        -٦٥
، من أجـل    قدر اإلمكان  جل،قبل هذا األ  األمانة بذلك   يبلغ   تقريره لفترة السنتني، فعليه أن    

 .تسهيل ترتيبات عملية االستعراض

لتقارير فترة  أفرقة االستعراض كل جهد ممكن الستكمال االستعراض الفردي         وتبذل    -٦٦
كل طـرف مـدرج يف      فيما يتصل ب  تقدميها  ل األجل املقرر من  اً   شهر ١٥ يف غضون  السنتني

 .املرفق األول

 يـتعني علـى   الستعراض،  ل  املخصص ل األسبوع لبت معلومات إضافية خال   إذا طُ و  -٦٧
 املعلومـات يف غـضون      لتقدمي هذه املرفق األول بذل كل جهد معقول       املدرج يف   لطرف  ا

 .الستعراضاملخصص لأسبوعني بعد األسبوع 

وُيعّد فريق االستعراض املعين بتقرير فترة السنتني اخلاص بكل طرف مدرج يف املرفق               -٦٨
 يف  ة املفصل الصيغة يتّبع فيه الستعراض التقين   لتقرير  مشروع  ماعية،  حتت مسؤوليته اجل  األول،  
يف غضون مثانية أسابيع بعد األسـبوع       للتقرير   على أن تعّد النسخة النهائية     أدناه،   ٧١الفقرة  

 .الستعراضاملخصص ل

طـرف  ال تقرير فترة سنتني إىل   كل  املتعلق ب  مشروع تقرير االستعراض التقين      وُيرَسل  -٦٩
لطـرف املعـين أربعـة      ا وميهل. للتعليق عليه ستعراض  املشمول باال يف املرفق األول    درج  امل

 .من تسلمه مشروع التقرير لتقدمي تعليقات عليه )٦(أسابيع

التقين املتعلق بتقرير    االستعراض   ه بشأن تقريرل النهائية   النسخة ويعّد فريق االستعراض    -٧٠
يف غضون أربعة أسابيع مـن      ،   املرفق األول   يف  املدرج طرفالتعليقات  اً  مراعي،  فترة السنتني 

وإحالتـها إىل مـؤمتر     نشر مجيع تقارير االستعراض النهائية      وتتوىل األمانة   . تلقي التعليقات 
األطراف مشفوعة بأية تعليقات مكتوبة ترد من الطرف املشمول باالستعراض بشأن تقريـر             

 .االستعراض النهائي

  التقاريرتقدمي  -هاء  

) ب(٥٤ املشار إليه يف الفقـرة       التقينعناصر احملددة التالية يف تقرير االستعراض        ال تدرج  -٧١
 :أعاله

__________ 

 . يوم عمل إذا صادفت فترة األربعة أسابيع لدى الطرف عطلة رمسية٢٠أربعة أسابيع، أو  )٦(
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أعـاله، مبـا يف     ) ج(٦٣لعناصر احملددة يف الفقـرة      ل التقيننتائج الفحص     )أ(  
فـض االنبعاثـات علـى نطـاق        خب  املتعلق  يف حتقيق هدفه   الطرفم  تقّدمدى  فحص   ذلك

 ؛ككل االقتصاد

 . أعاله٦٤ للفقرة  وفقاًددةاإلشكاالت احمل  )ب(  

    اجلزء اخلامس    
لبالغات لالستعراض التقين   لالتفاقية اإلطارية بشأن ا   بادئ التوجيهية   امل

 الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 الغرض  -ألف  

ل ألطـراف املدرجـة يف املرفـق األو       لأغراض استعراض البالغات الوطنية     تتمثل    -٧٢
 :ما يليلالتفاقية في

 فرادى األطراف املدرجة تنفيذدى  وشامل مل  تامإنشاء عملية استعراض تقين       )أ(  
 ؛ مبوجب االتفاقيةاالتزاماهتيف املرفق األول وتلك األطراف جمتمعة 

 من  للتأكد  موضوعي وشفاف  إجناز فحص أعاله،  ) أ(٧٢مع مراعاة الفقرة      )ب(  
املبـادئ  "    ل  وفقاً  املطلوبة املعلومات الكمية والنوعية  فق األول   األطراف املدرجة يف املر   تقدمي  

التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة،             
الـيت اعتمـدها    "بشأن البالغات الوطنيـة لالتفاقية اإلطارية   توجيهية  البادئ  امل: اجلزء الثاين 

 األطراف؛ مؤمتر

ألطراف املدرجة يف   ل يف البالغات الوطنية     اليت ترد تعزيز اتساق املعلومات      )ج(  
 املرفق األول؛

املعلومات إبالغها عن    حتسني    املرفق األول يف   مساعدة األطراف املدرجة يف     )د(  
 ؛ من االتفاقية وتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية١٢مبوجب املادة 

 فـرادى   تنفيـذ مدى  علومات موثوقة عن    مبكفالة تزويد مؤمتر األطراف       )ه(  
 . مبوجب االتفاقيةاالتزاماهتاألطراف املدرجة يف املرفق األول وتلك األطراف جمتمعة 

 إجراءات عامة  -باء  

ويكـون  ،  مدرج يف املرفق األول   طرف  خيضع لالستعراض كل بالغ وطين يقدمه         -٧٣
 .ني تقرير فترة السنتمع استعراضباالقتران عند االقتضاء ذلك 
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بالغ وطين يقدمه مبوجب االتفاقية طرف مدرج يف         كل   وخيضع الستعراض قطري    -٧٤
 .املرفق األول

 غـازات   ا من  جمموع انبعاثاهت  اليت ال يتجاوز  ألطراف املدرجة يف املرفق األول      وجيوز ل   -٧٥
  استخدام األراضي وتغيري    جمال باستثناء(ثاين أكسيد الكربون    مكافئ  من   مليون طن    ٥٠الدفيئة  

باسـتثناء األطـراف    و،   قدمتـه  غازات الدفيئة لجرد  آلخر   وفقاً) استخدام األراضي واحلراجة  
 . الستعراض مركزيا الوطنيةبالغاهت  ختتار خضوعأناملدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، 

 استعراض مستندي للبالغ الوطين    إجناز قبل االستعراض،    ويتوىل فريق االستعراض،    -٧٦
، عن طريـق    وخيطر فريق االستعراض  . االستعراضب املشموليف املرفق األول    طرف املدرج   لل

ز كّ اليت سـري   االتقد تكون لديه بشأن البالغ الوطين واجمل      أي أسئلة   باألمانة، الطرف املعين    
 .الستعراضعليها ا

 االستعراضنطاق   -جيم  

 : أعاله٩ الفقرة مع مراعاة، ي ما يلي االستعراض الفرديشمل  -٧٧

املبادئ التوجيهية إلعـداد    "    ل  وفقاً البالغ الوطين دى اكتمال   ملتقييم  جناز  إ  )أ(  
بادئ امل: البالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلزء الثاين           

اليت اعتمدها مـؤمتر األطـراف،   " البالغات الوطنية تقدمي   بشأن    لالتفاقية اإلطارية  توجيهيةال
 ؛ احملدداألجليف البالغ الوطين قد قُدم  ما إذا كان حوتوضي

  مع تلك الـواردة يف البالغ الوطينلتحقق من اتساق املعلومات الواردة يف  ا  )ب(  
  نفسها ترد  املعلوماتكانت  إذا  ويف حالة ما    . غازات الدفيئة  تقرير فترة السنتني وقوائم جرد    

 احدة؛مرة وإال املعلومات ال ُتستعرض  آخر، تقريريف 

الـبالغ الـوطين    فريدة الواردة يف    ال للمعلومات   مفصل تقين فحص   إجناز  )ج(  
البالغ  ، مع مراعاة حماور   فيهالواردة  إلجراءات واملنهجيات املستخدمة يف إعداد املعلومات       لو

 :الوطين الواردة أدناه

 انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات اإلزالة؛بالظروف الوطنية ذات الصلة  '١'

 ؛ قوائم جرد غازات الدفيئةمعلومات '٢'

 السياسات والتدابري؛ '٣'

  واألثر الكلي للسياسات والتدابري؛التوقعات '٤'

  تغري املناخ وتدابري التكيف؛وتأثرياتتقييم الضعف  '٥'

 املوارد املالية؛ '٦'
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 نقل التكنولوجيا؛ '٧'

 ؛)٧(املنهجيالبحث والرصد  '٨'

 التعليم والتدريب والتوعية العامة؛ '٩'

 ٧٨ مشاكل حمتملة مشار إليها يف الفقـرة         ة وحتديد أي  روف الوطنية مراعاة الظ   )د(  
 .أدناه

 اإلشكاالتحتديد     

لفرادى فـروع الـبالغ      خالل االستعراض التقين     قد ُتحدد  اليت   تتعلق اإلشكاالت   -٧٨
 : مبا يليالوطين

 الشفافية؛  )أ(  

 ؛االكتمال  )ب(  

 ؛باآلجال احملددة التقيد  )ج(  

 . ٥-م أ/٤باملقرر  لتقدمي البالغات الوطنية عمالً املبادئ التوجيهيةبااللتزام   )د(  

 اآلجال  -دال  

باألجل احملدد لتقدمي بالغه    يف التقيد    إذا توقع طرف مدرج يف املرفق األول صعوبات         -٧٩
، من أجل تسهيل ترتيبات     قدر اإلمكان  قبل هذا األجل،  األمانة بذلك   يبلغ   الوطين، فعليه أن  
 .عملية االستعراض

للبالغـات  فرقة االستعراض كل جهد ممكن الستكمال االستعراض الفردي         أوتبذل    -٨٠
كل طـرف مـدرج يف      فيما يتصل ب  تقدميها  ل األجل املقرر من  اً   شهر ١٥ يف غضون  الوطنية

 .املرفق األول

 يـتعني علـى   الستعراض،  ل  املخصص لبت معلومات إضافية خالل األسبوع    إذا طُ و  -٨١
 املعلومات يف غضون أسـبوعني  لتقدميكل جهد معقول املرفق األول بذل   املدرج يف   لطرف  ا

 .الستعراضاملخصص لبعد األسبوع 

ويعّد فريق االستعراض املعين بالبالغ الوطين اخلاص بكل طرف مـدرج يف املرفـق      -٨٢
 يف  ة املفصل الصيغة يّتبع فيه الستعراض التقين   لتقرير  مشروع  حتت مسؤوليته اجلماعية،    األول،  
 يف غضون مثانية أسابيع بعد األسـبوع        على أن تعّد النسخة النهائية للتقرير      أدناه،   ٨٥الفقرة  

 .الستعراضاملخصص ل
__________ 

 .العاملية ملراقبة املناخ للمعلومات املقدمة بشأن النظم تشمل املعلومات املقدمة ضمن هذا الباب موجزاً )٧(
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درج املطرف  ال بالغ وطين إىل  كل  املتعلق ب  مشروع تقرير االستعراض التقين      ويرَسل  -٨٣
من  )٨(لطرف املعين أربعة أسابيع   ا وميهل. للتعليق عليه ستعراض  املشمول باال يف املرفق األول    

 .لمه ملشروع التقرير لتقدمي تعليقات عليهتس

، الـبالغ الـوطين    استعراض   ه بشأن تقريرل النهائية   النسخة ويعّد فريق االستعراض    -٨٤
. يف غضون أربعة أسابيع من تلقي التعليقات      ،   املرفق األول   املدرج يف  طرفالتعليقات  اً  مراعي

التها إىل مؤمتر األطراف مشفوعة بأية     وإحنشر مجيع تقارير االستعراض النهائية      وتتوىل األمانة   
 .املشمول باالستعراض بشأن تقرير االستعراض النهائيالطرف تعليقات مكتوبة ترد من 

 التقاريرتقدمي   -هاء  

) ج(٥٤ الفقـرة     العناصر احملددة التالية يف تقرير االستعراض املشار إليـه يف          تدرج  -٨٥
 :أعاله

 أعاله؛) ج(٧٧ الفقرة ين للعناصر احملددة يفاستعراض تق  )أ(  

  . أعاله٧٨و) د(٧٧ للفقرتني  وفقاًاإلشكاالت احملددة  )ب(  

 اجللسة العامة العاشرة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٢

        

__________ 

 .مسية يوم عمل إذا صادفت فترة األربعة أسابيع لدى الطرف عطلة ر٢٠أربعة أسابيع، أو  )٨(


