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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للمشورة العلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية 
  الدورة األربعون

 ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥- ٤بون، 
  من جدول األعمال) أ(١١البند 

  القضايا املنهجية مبوجب االتفاقية
 بشأن تنقيح املبادئ التوجيهيـة السـتعراض      برنامج العمل   

 تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك استعراض
  قوائم اجلرد الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

برنامج العمل بشأن تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض تقارير فتـرة              
اسـتعراض قـوائم اجلـرد      السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك       

  الوطنية، املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    
يف  مناقـشاهتا    )اهليئة الفرعية ( للمشورة العلمية والتكنولوجية     واصلت اهليئة الفرعية    -١

 املبادئ التوجيهيـة  تنقيح  واملتعلق ب  السابعة والثالثني  هتادوريف   برنامج العمل املتفق عليه    إطار
استعراض قوائم اجلرد الوطنية،  الستعراض تقارير فترة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذلك   

  .)١()ربنامج العمليشار إليه فيما يلي ب( دان املتقدمة األطرافاملقدمة من البل
تحـدة  وذكّرت اهليئة الفرعية بأن املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اتفاقية األمـم امل             -٢

فيما يتعلق باالستعراض التقين لتقارير فتـرة الـسنتني         ) االتفاقية(اإلطارية بشأن تغري املناخ     
األطراف املدرجة  (والبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية           

ذا ركزت اهليئة   ل. )٢(قد اتفق بشأهنا مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة        ) يف املرفق األول  
__________ 

 .، املرفق األولFCCC/SBSTA/2012/5الوثيقة  )١(
 .١٩-م أ/٢٣املقرر  )٢(
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الفرعية مناقشتها على املبادئ التوجيهية اليت وضعتها االتفاقية فيما يتعلق باالستعراض التقين            
يشار إليها فيما يلي (لقوائم جرد غازات الدفيئة املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول            

  ).درجة يف املرفق األولباملبادئ التوجيهية الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف امل
وتقدمت اهليئة الفرعية يف عملها املتعلق باملبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم             -٣

، واتفقت على مواصلة هذه املناقشة يف       )٣(اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول       
نظر فيه   مشروع مقرر لي   بغية اقتراح ) ٢٠١٤ديسمرب  /كانون األول (دورهتا احلادية واألربعني    

  ). ٢٠١٤ديسمرب /كانون األول(مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين 
 ١٥ لربنامج العمل، إىل موافاة األمانة، حبلـول  ودعت اهليئة الفرعية األطراف، وفقاً     -٤

، باملزيد من اآلراء ومقترحات تعديالت على نصوص فقرات حمددة مـن            ٢٠١٤يوليه  /متوز
لتوجيهية املنقحة الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق             املبادئ ا 
  . وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة إتاحة اإلسهامات على املوقع الشبكي لالتفاقية. األول

، نـسخة  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٥وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد، حبلول          -٥
بادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم اجلرد املقدمة مـن األطـراف           املمشروع  حمدثة من   

املدرجة يف املرفق األول، مع تعقب التعديالت، باالستناد إىل املناقشة اليت جـرت يف هـذه                
وسيشكل هـذا املـشروع     .  أعاله ٤ وإسهامات األطراف املشار إليها يف الفقرة        )٤(الدورة

  . أدناه٦ حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة اليت ستجري يفمسامهة يف املناقشة 
وأكدت اهليئة الفرعية من جديد ضرورة عقد حلقة عمل يف إطار برنامج العمل يف                -٦

 للسماح باملضي يف مناقشة املسائل العالقة والتقدم يف إعداد          )٥(٢٠١٤النصف الثاين من عام     
قدمة من األطراف املدرجة يف املرفق      نص املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم اجلرد امل       

وسُتنظم األمانة، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية، حلقة العمل هذه الـيت سـتكون              . األول
وطلبت اهليئة  . )٦(مفتوحة جلميع األطراف، بغية تشجيع مشاركة أكرب عدد ممكن من اخلرباء          

 مسامهة يف دورهتـا احلاديـة        عن حلقة العمل تلك ليكون     الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً     
كما طلبت إليها أن تعد نسخة أحدث من مشروع املبادئ التوجيهيـة املنقحـة              . واألربعني

الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، مع تعقب التعديالت،             
 أعـاله  ٥ يف الفقـرة  باالستناد إىل النسخة احملدثة من مشروع املبادئ التوجيهية املشار إليها   

وسيشكل ناتج املناقشات اجلارية يف الدورة      . واملناقشة اليت جرت يف حلقة العمل آنفة الذكر       
األربعني للهيئة الفرعية واملتعلقة بتنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض قوائم اجلرد املقدمة مـن             

__________ 

يتاح النص الناتج الستعراض املبادئ التوجيهية املنقحة الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة               )٣(
  .<http://unfccc.int/7414>: يف املرفق األول على العنوان

  .أعاله) ٣(نظر احلاشية ا )٤(
  .٧٠رة ، الفقFCCC/SBSTA/2013/5الوثيقة  )٥(
 . لسياسة االتفاقية بشأن توفري الدعم املايل للمشاركة يف عملية االتفاقيةوفقاً )٦(
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 ن حلقة العمل، مع تعقب    األطراف املدرجة يف املرفق األول، إىل جانب اإلضافات املنبثقة ع         
 يف سياقات منها مناقشات اهليئة الفرعيـة يف          أولياً دخالًالتعديالت، وإسهامات األطراف، م   

  .دورهتا احلادية واألربعني، حبيث يتسىن لألطراف غري احلاضرة يف حلقة العمل تقدمي إسهاماهتا
مانة بشأن مـشروع     باملعلومات الواردة يف مذكرة األ     وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٧

برنامج تدريب خرباء االستعراض املشاركني يف االستعراض التقين لتقـارير فتـرة الـسنتني            
  .)٧(والبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول

وطلبت إىل األمانة أن تتيح     . وأقرت اهليئة الفرعية بأمهية تنفيذ برنامج التدريب املذكور         -٨
، على أساس جترييب، دورات تدريبية إلكترونية يف إطار برنامج     ٢٠١٤ الثاين من عام     يف النصف 

وستتاح الدورات التدريبية على    . تدريب خرباء االستعراض املشاركني يف عمليات االستعراض      
  . الدورة العشرين ملؤمتر األطرافأساس جترييب إىل حني اعتماد برنامج التدريب يف

عية على أن تواصل، يف دورهتا احلادية واألربعـني، نظرهـا يف            واتفقت اهليئة الفر    -٩
 أعاله، باالستناد إىل نص مشروع املقرر الوارد        ٨ و ٧برنامج التدريب املشار إليه يف الفقرتني       

يف املرفق، بغية اقتراح مشروع مقرر بشأن برنامج التدريب كي ينظر فيه مـؤمتر األطـراف        
  .ويعتمده يف دورته العشرين

 باحلاجة إىل حتديث وتنقيح واستكمال املـواد اخلاصـة          قرت اهليئة الفرعية أيضاً   وأ  -١٠
 بربنامج تدريب الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، نظـراً             

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية     "النسخة املنقحة من     )٨(إىل اعتماد مؤمتر األطراف   
املبـادئ التوجيهيـة    : ن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، اجلـزء األول         املقدمة م 

الـيت  " لالتفاقية اإلطارية بشأن اإلبالغ عن قوائم اجلرد السنوية النبعاثات غازات الدفيئـة           
املبادئ التوجيهية املتعلقة بالقوائم الوطنية جلرد انبعاثات غازات الدفيئة والصادرة يف           تضمنت  

، وكي ُتؤخذ يف احلسبان املبـادئ        عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ       ٢٠٠٦عام  
التوجيهية الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت تنظـر              

 وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانـة إعـداد   . أعاله ٣فيها اهليئة الفرعية ويشار إليها يف الفقرة        
برنامج تدريب رمسي الستعراض قوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق األول،    

  .كي تنظر فيه اهليئة يف دورهتا احلادية واألربعني
علماً باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت          ة الفرعية   اهليئوأحاطت    -١١

إىل األمانة وطلبت .  أعاله١٠ و٨ و ٦الفقرات   إليه يف    ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار     
  .  يف هذه االستنتاجات رهناً بتوافر املوارد املاليةاملطلوبةأن تضطلع باإلجراءات 

__________ 

)٧( FCCC/SBSTA/2014/INF.12. 
 .١٩-م أ/٢٤املقرر  )٨(
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Annex 

 [English only] 

[   Draft decision -/CP.20  

Training programme for review experts for the technical review of 
biennial reports and national communications from Parties included in 
Annex I to the Convention 

 The Conference of the Parties, 

 Recalling Articles 4, 7 and 12 of the Convention, and decisions 2/CP.1, 9/CP.2, 
6/CP.3, [4/CP.5,] 33/CP.7, 18/CP.10, 1/CP.13 and 2/CP.17 [and 19/CP.18] on national 
communications and biennial reports, 

 Also recalling decision 23/CP.19 on the guidelines for the review of biennial reports 
and national communications, including national inventory reviews, 

 Having considered the relevant recommendations of the Subsidiary Body for 
Scientific and Technological Advice, 

 Recognizing the importance of a training programme for review experts for the 
technical review of biennial reports and national communications from Parties included in 
Annex I to the Convention, 

1. Requests the secretariat to develop and implement the training programme for 
review experts for the technical review of biennial reports and national communications 
from Parties included in Annex I to the Convention (Annex I Parties), including the 
examination of experts, as outlined in the appendix; 

2. Encourages [Annex I] Parties in a position to do so to provide financial support for 
the implementation of the training programme; 

3. Requests the secretariat to include, in its annual report on the composition of expert 
review teams to the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, information 
on the training programme, in particular on examination procedures and the selection of 
trainees, so that Parties may assess the effectiveness of the programme. 
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Appendix  

Training programme for review experts for the technical review of 
biennial reports and national communications of Parties included in 
Annex I to the Convention 

A.  Details of the training programme 

1. The courses are intended to train review experts for the technical review of biennial 
reports and national communications of Parties included in Annex I to the Convention. All 
training courses will be available online. For trainees without easy access to the Internet, 
courses will be distributed through electronic means. At the request of a Party, the courses 
will also be made available to others interested in the review process, provided that this 
does not require additional resources. All courses will be available to trainees all year 
round.  

2. All training courses will include an examination. Examination procedures will be 
standardized, objective and transparent. 

3. The examination will take place online. In exceptional circumstances, other 
arrangements for examinations will be made, provided that the examinations take place 
under the supervision of the secretariat and that this does not require additional resources.  

4. New review experts who successfully complete the relevant requirements of the 
training programme and pass the examinations will be invited to participate in a centralized 
or in-country review, working alongside experienced review experts. 

5. Experts who do not pass an examination for a course at the first attempt may retake 
the examination once only, provided that the expert has fulfilled all of the tasks assigned 
during the training course in a timely manner and that the retake does not require the 
secretariat to incur additional costs. 

 

B.  Courses of the training programme 

1.  General and cross-cutting aspects of the review of national 
communications and biennial reports 

Description: This course covers the reporting requirements and the procedures for the 
general aspects of the review process of national communications and biennial reports 
under the Convention and aims to provide a comprehensive overview of the reporting and 
review requirements and guidance to expert review teams on the process and steps for 
conducting reviews under the international assessment and review process. The course 
promotes consistency and fairness in the review process by providing technical guidance on 
the general review approaches and use of tools. 
Preparation: 2014   
Implementation: 2014–2016 
Target audience: New review experts and lead reviewers. 
Type of course: E-learning, without instructor. 
Examination requirements and format: New review experts and lead reviewers must 
pass the examination before participating in expert review teams. Online examination. 
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2.  Technical review of targets and of policies and measures, their effects and 
their contribution to achieving those targets 

Description: This course provides general guidance and approaches for the technical 
review of information on national policy context and greenhouse gas (GHG) mitigation 
targets, policies and measures (PaMs), effects of each individual policy or measure and its 
contribution to the reduction of GHG emissions. 
Preparation: 2014  
Implementation: 2014–2016 
Target audience: New review experts reviewing targets and PaMs, and lead reviewers. 
Type of course: E-learning, without instructor. 
Examination requirements and format: New review experts must pass the examination 
before participating in expert review teams. Online examination. 

3.  Technical review of greenhouse gas emissions, emission trends, projections, 
and the total effect of policies and measures 

Description: This course provides general guidance and approaches for the technical 
review of information on GHG emissions, emission trends, projections, and the total effect 
of PaMs. 
Preparation: 2014  
Implementation: 2014–2016 
Target audience: New review experts reviewing emission trends, projections and the total 
effect of PaMs, and lead reviewers. 
Type of course: E-learning, without instructor 
Examination requirements and format: New review experts must pass the examination 
before participating in expert review teams. Online examination. 

4.  Technical review of the provision of financial support, technology transfer 
and capacity-building 

Description: This course provides general guidance and approaches for the technical 
review of information on the provision of financial resources by Parties included in Annex 
II to the Convention to Parties not included in Annex I to the Convention, the promotion, 
facilitation and financing of the transfer of technology, and capacity-building, including 
creating national expertise on climate change related issues, strengthening institutions and 
developing educational, training and awareness-raising activities. 
Preparation: 2014  
Implementation: 2014–2016 
Target audience: New review experts reviewing provision of financial support, technology 
transfer and capacity-building, and lead reviewers 
Type of course: E-learning, without instructor 
Examination requirements and format: New review experts must pass the examination 
before participating in expert review teams. Online examination.   ] 

        


