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 ير المنهجيات والورقات الفنيةإطار اتخاذ القرار بالنسبة لكل من التقارير الخاصة وتقار
  ،، وُعدِّل في الدورة الثامنة والعشرين)2003فبراير /  شباط21-19باريس،  (اعتمدته الهيئة في دورتها العشرين

  )2008سبتمبر /  أيلول4 –أغسطس /  آب31جنيف، (وفي الدورة التاسعة والعشرين ) 2008أبريل /  نيسان10-9 بودابست،(
  

لتيسير عملية تحديد األولويات المستهدفة في آل من ) مذآورة أدناه(د إطار ومجموعة من المعايير قررت الهيئة اعتما
وُيطبق هذا اإلطار وفقًا . التقارير الخاصة وتقارير المنهجية والورقات الفنية بالنسبة لفترة التقييمين الرابع والخامس

، وال يفرض عليها، عند اتخاذها (IPCC)شد به الهيئة ، ويستخدم لكي تستر(IPCC)للمبادئ التي تحكم عمل الهيئة 
القرارات في المستقبل، فيما يخص برنامج عملها، مع مالحظة أن النظر في القرارات المتعلقة بهذه التقارير سيتم على 

  .أساس آل حالة على حدة
  

  :اإلطار والمعايير
  
  :رابع وتقرير التقييم الخامسقررت الهيئة ما يلي بالنسبة لفترة إعداد تقرير التقييم ال  ●
  ينبغي منح األولوية لتقرير التقييم؛  ●
ينبغي أن تواصل الهيئة استجابتها لطلبات توفير المعلومات إلى اتفاقيات األمم المتحدة التي تعالج قضايا تغير   ●

قية األمم المتحدة وينبغي أن ُتمنح طلبات اتفا. المناخ التي تقتضي بعض الدعم في مجال التقييم العلمي والفني
   أولوية أآبر من طلبات االتفاقيات والمنظمات األخرى؛(UNFCCC)اإلطارية بشأن تغير المناخ 

وتحاول . تقارير الخاصة عنصرًا أساسيًا في صياغة واختيار ال(IPCC) الهيئة  التي اتخذتهامبادرةالويمكن اعتبار   ●
بالمعلومات ذات الصلة بشكل )  وآخرينUNFCCCاتفاقية  (عامةدوائر السياسات الأن تمد  )عند االقتضاء(الهيئة 

  استباقي؛
  . ودورها وإجراءاتها(IPCC)ويلزم أن تتسق التقارير مع والية الهيئة   ●
  

  : ما يلي على االعتبارات المذآورة أعاله قررت الهيئة إضافًة إلى ذلكوبناًء
  
  :رارات المتعلقة بالتقارير الخاصة وتقارير المنهجيةينبغي مراعاة ما يلي في عملية توجيه اتخاذ الق)  ألف(
  
 أي -تقارير المنهجيات / تستحق التحليل على مستوى التقارير الخاصةالتقدم الفني لكي / توافر األدبيات العلمية  ●

فني موثوق عن موضوع يختلف عن الموضوعات المعروضة في /  تقييم عمليإلجراء معلومات آافية توافر
  ؛)(IPCC)مثل موضوع وارد في تقارير سابقة للهيئة (مكان آخر 

  ؛)UNFCCCمثل طلب مقدم من اتفاقية (مصدر الطلب   ●
  تعُلق الموضوع مباشرة بفهم مسألة تغير المناخ؛  ●
  ؛(IPCC)مل تابع للهيئة ا من أآثر من فريق عي مدخالتالنظر في المسائل التي تقتض  ●
اسات بما في ذلك المنهجيات والمدخالت األخرى المتعلقة بعملية اتخاذ ارتباط الموضوع باعتبارات خاصة بالسي  ●

  القرار؛
   الخبراء؛توافر  ●
   الخبراء إلعداد تقرير التقييم؛توافرال ينبغي أن تقلص عملية إعداد التقرير فرص   ●
 التقرير إذا آان موضوعدقة التوقيت بالنسبة لتوفير الموارد المالية والبشرية المطلوبة إلعداد التقرير، والسيما   ●

  يتعلق بتقرير التقييم؛
  .المسائل التي تستحق عناية صريحة خارج إطار فترة التقييم  ●
  
 ،(IPCC)مراعاة أن الورقات الفنية تعتمد على مواد موجودة بالفعل في تقارير التقييم أو التقارير الخاصة للهيئة )  باء(

  :رات المتعلقة بالورقات الفنية اتخاذ القراوينبغي مراعاة ما يلي في توجيه
  
  فني للموضوع المعني؛/ ضرورة وجود منظور موضوعي ودولي وعلمي  ●
  ؛)UNFCCCمثل طلب مقدم من اتفاقية (مصدر الطلب   ●
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 واستمرار زاوية مختلفة، من ، ربما لمعالجة الموضوع(IPCC)وجود معلومات آافية في تقارير منشورة للهيئة   ●
  شورة؛تحديث التقارير المن

  مستوى تعقيد الموضوع؛  ●
  ؛(IPCC)مل للهيئة ا من أآثر من فريق عنظر في المسائل التي تقتضي مدخالتال  ●
 بما في ذلك المنهجيات والمدخالت األخرى الالزمة لعملية اتخاذ  العامةارتباط الموضوع باعتبارات السياسات  ●

  القرار؛
   الخبراء؛توافر  ●
  بشرية المالئمة لخطة العمل؛ والإتاحة الموارد المالية  ●
  . أو باعتباره تقريرًا خاصًا، إطار تقرير التقييم على نحو أفضلفيقد تتم معالجة الموضوع   ●


