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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثون

   ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 

   من جدول األعمال١٠البند 
  من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة     

  واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو   

  إبالغ واستعراض املعلومات املقدمة مـن األطـراف املدرجـة يف     
  املرفق األول لالتفاقية واليت هي أطراف أيضاً يف بروتوكول كيوتو 

  ةمشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  إضافة

  ئة الفرعية للتنفيذتوصية اهلي
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني، التوصية مبشروع املقرر التايل لكي يعتمده مؤمتر األطراف   

  :العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته اخلامسة

  ٥- م أإ/- مشروع املقرر 
  تعراض املشاركني يف برنامج التدريب احملدَّث ألعضاء أفرقة خرباء االس

   من بروتوكول كيوتو٨ مبوجب املادة عمليات االستعراض السنوي
  إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو،  

  ، ١- م أإ/٢٤، و٩- م أ/٢١، و٨- م أ/٢٣، و٧- م أ/٢٣ات  يف املقرروقد نظر  

  عية للتنفيذ،  يف التوصيات ذات الصلة للهيئة الفروقد نظر أيضاً  
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عمليـات   بأمهية برنامج تدريب أعضاء أفرقة خـرباء االسـتعراض املـشاركني يف              وإذ يسلِّم   
 من بروتوكول كيوتو، وهو الربنامج الـذي يـستند إىل برنـامج             ٨ مبوجب املادة    ض السنوي االستعرا

  التدريب اخلاص خبرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة مبوجب االتفاقية، 

 إىل األمانة أن تضع وتنفِّذ برنامج التدريب احملـدَّث ألعـضاء أفرقـة خـرباء                طلبي  - ١  
 من بروتوكول كيوتو، على النحو ٨ مبوجب املادة ستعراض السنوياالعمليات االستعراض املشاركني يف 

  املبيَّن يف مرفق هذا املقرر، ويشمل ذلك امتحان اخلرباء؛

ألول لالتفاقية واليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول  األطراف املدرجة يف املرفق ا يشجع  - ٢  
  يف استطاعتها أن تقدِّم الدعم املايل لتعزيز برنامج التدريب على أن تفعل ذلك؛، اليت كيوتو

 قـوائم   املقدم بشأن أنشطة استعراض   إىل األمانة أن ُتدرج، يف تقريرها السنوي        يطلب    - ٣  
 والتكنولوجية، معلومات عن برنامج التدريب، وخباصة معلومات اجلرد إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية

  .عن إجراءات االمتحان واختيار املتدربني واملدربني، حىت يتسىن لألطراف تقييم فعالية الربنامج
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  املرفق
  برنامج التدريب احملدَّث ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشاركني يف 

   من بروتوكول كيوتو٨دة  مبوجب املا السنوياالستعراضعمليات 
   تفاصيل برنامج التدريب- ألف 

  هتدف الدورات إىل تدريب أعضاء أفرقة خرباء االستعراض على استعراض املعلومات املقدمـة مبوجـب           - ١
  أما فيما يتعلق باملتدربني الذين . اإلنترنتشبكة وُتتاح مجيع الدورات التدريبية عرب .  من بروتوكول كيوتو٧املادة 

الدورات بالوسائل اإللكترونية؛ وفيما خيص الدورات      فتوزع  ستطيعون الوصول بسهولة إىل شبكة اإلنترنت،       ال ي 
وبناًء على طلب طرف من     . مدرب، يتصل املتدربون باملدرب عن طريق الوسائل اإللكترونية       تنفَّذ مبساعدة   اليت  

. ض بشرط أال يتطلب ذلك مـوارد إضـافية        ألطراف، تتاح الدورات أيضاً آلخرين من املهتمني بعملية االستعرا        
  . وتتاح مجيع الدورات، بدون مدرب، للمتدربني على مدار السنة

  . وتكون إجراءات االمتحان موحَّدة وموضوعية وشفافة. وتشمل مجيع الدورات التدريبية امتحاناً  - ٢

كملون بنجـاح متطلبـات     خرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة الذين ي       اخلرباء اجلدد من    وُيدعى    - ٣
املشاركة يف استعراض مركزي أو قطري، يعملون فيه جنباً إىل جنب مع اخلرباء             إىل  برنامج التدريب ذات الصلة     

  .املتمرسني يف استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة

المتحان يف حماولتهم األوىل أن يتقدموا ل     من الدورات   وجيوز للخرباء الذين ال ينجحون يف امتحان دورة           - ٤
مرة أخرى بشرط أن يكون اخلبري قد اضطلع جبميع املهام اليت ُيكلف هبا يف أثناء الدورة يف الوقت احملدد، وبشرط 

  .أال يتطلب التقدم لالمتحان مرة أخرى تكبد األمانة تكاليف إضافية

لتدريب على أن تغطي     اخلربة الفنية املناسبة إىل العمل كمدربني يف دورات برنامج ا          وُيدعى اخلرباء ذوو    - ٥
  ويقدم هؤالء اخلرباء املشورة والدعم عن طريق الربيد اإللكتـروين          . مهاراهتم املوضوعات اليت تتناوهلا كل دورة     

  .وتسعى األمانة إلقامة توازن جغرايف بني املدربني املشاركني يف برنامج التدريب. أو بالوسائل اإللكترونية األخرى

  ب دورات برنامج التدري- باء 

   النظم الوطنية- ١

 مـن   ٥ مـن املـادة      ١ستعراض النظم الوطنية مبوجب الفقرة      الغطي هذه الدورة املبادئ التوجيهية      ت: الوصف
   من بروتوكول كيوتو٨ و٧املادتني املشار إليها يف بروتوكول كيوتو واألجزاء ذات الصلة من املبادئ التوجيهية 

  ٢٠٠٦: اإلعداد
  ٢٠١٤- ٢٠٠٦: التنفيذ
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ن، واخلرباء غري املتخصصني، وخرباء استعراض قوائم جرد غازات وخرباء االستعراض الرئيسي:  املستهَدفاجلمهور
ـ  الدفيئة الذين أكملوا بنجاح الدورة األساسية لالستعراض التقين لقوائم جرد غازات الدفيئة              األطراف اخلاصة ب

  )املرفق األولاملدرجة يف طراف األ(املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 
  تعلّم إلكتروين بدون مدرب: نوع الدورة

ُيشترط جناح خرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة وخرباء االستعراض الرئيسيني           : شروط االمتحان وشكله  
  .وجيري االمتحان عرب شبكة إنترنت. يف االمتحان قبل املشاركة يف أفرقة خرباء االستعراض

   تطبيق التعديالت- ٢

تغطي هذه الدورة مقررات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو               : الوصف
 من بروتوكـول كيوتـو      ٥ من املادة    ٢واإلرشادات التقنية املتعلقة مبنهجيات إدخال التعديالت مبوجب الفقرة         

  بروتوكول كيوتو من ٨ و٧املادتني املشار إليها يف واألجزاء ذات الصلة من املبادئ التوجيهية 
  ٢٠٠٦: اإلعداد
  ٢٠١٤- ٢٠٠٦: التنفيذ

خرباء االستعراض الرئيسيون وخرباء االستعراض املتمرسون يف استعراض قوائم جرد غازات           : اجلمهور املستهَدف 
الدفيئة، وخرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة الذين أكملوا بنجاح الدورة األساسية لالستعراض الـتقين               

  املرفق األولاخلاصة باألطراف املدرجة يف د غازات الدفيئة لقوائم جر
  تعلّم إلكتروين مبساعدة مدرب: نوع الدورة

خرباء استعراض قوائم جرد غـازات الدفيئـة        يطبق شرط النجاح يف االمتحان على       : شروط االمتحان وشكله  
  .ري االمتحان عرب شبكة اإلنترنتوجي. يف أفرقة خرباء االستعراضمشاركتهم قبل وخرباء االستعراض الرئيسيني 

 املسَندة  بالكمياتطرائق احملاسبة املتعلقة      - ٣
  ٧ من املادة ٤مبوجب الفقرة 

املعلومـات املقدمـة يف   الذين يستعرضون توفر هذه الدورة إرشادات ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض    : الوصف
 من بروتوكول كيوتو، واحتياطي فترة ٣ من املادة ٨ و٧التقرير األويل، وحساب الكمية املسَندة مبوجب الفقرتني 

   ٧ من املادة ٤طرائق احملاسبة املتعلقة بالكميات املسندة مبوجب الفقرة املعدة وفق االلتزام، والسجالت الوطنية 
  ٢٠٠٦: اإلعداد
  ٢٠١٤- ٢٠٠٦: التنفيذ

الوطنية واملعلومات اخلاصـة    أعضاء أفرقة خرباء االستعراض الذين يستعرضون السجالت        : اجلمهور املستهَدف 
  غري املتخصصني، وخرباء االستعراض الرئيسيون اخلرباء بالكميات املسَندة، و

  تعلّم إلكتروين بدون مدرب: نوع الدورة
  . نترنتاإلوجيري االمتحان عرب شبكة . اختياري: شروط االمتحان وشكله
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 الوطنيـة واملعلومـات     السجالتاستعراض    - ٤
  ملسَندةاملتعلقة بالكميات ا

توفر هذه الدورة إرشادات ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض الذين يستعرضون املعلومات السنوية املتعلقة : الوصف
 من بروتوكول كيوتو، واملعلومـات املتعلقـة بوحـدات    ٣ من املادة   ٨ و ٧بالكميات املسَندة مبوجب الفقرتني     

وباإلضافة إىل  .  من بروتوكول كيوتو   ٧ من املادة    ٤للفقرة  وفقاً  بروتوكول كيوتو والنموذج اإللكتروين املوحَّد      
ذلك، توفر الدورة إرشادات بشأن استعراض السجالت الوطنية، مبا يف ذلك ما تشري إليه األطراف من تعديالت                 

   وااللتزام باملعايري التقنية لتبادل البيانات بني نظم السجالت١- م أإ/١٥يف السجالت الوطنية وفقاً للمقرر 
  ٢٠٠٩: عداداإل

  ٢٠١٤- ٢٠٠٩: التنفيذ
أعضاء أفرقة خرباء االستعراض الذين يستعرضون السجالت الوطنية واملعلومات املتعلقـة           : اجلمهور املستهَدف 
  غري املتخصصني، وخرباء االستعراض الرئيسيوناخلرباء بالكميات املسَندة، و

  واردفر املاتعلّم إلكتروين مبساعدة مدرب، رهناً بتو: نوع الدورة
غري املتخصصني وخـرباء االسـتعراض      يطبق شرط النجاح يف االمتحان على اخلرباء        : شروط االمتحان وشكله  

الرئيسيني وأي أعضاء يف أفرقة خرباء االستعراض يتولون استعراض السجالت الوطنية واملعلومات السنوية املتعلقة         
  .وجيري االمتحان عرب شبكة اإلنترنت. ضيف أفرقة خرباء االستعرامشاركتهم قبل ، بالكميات املسَندة

 ٤ و٣استعراض األنشطة املنفَّذة مبوجب الفقرتني      - ٥
   من بروتوكول كيوتو٣من املادة 

يف أثناء املقدمة توفر هذه الدورة إرشادات ألعضاء أفرقة خرباء االستعراض الذين يستعرضون املعلومات : الوصف
ـ   وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      أنشطة استخدام األراضي  عن  فترة االلتزام       مـن   ٤ و ٣الفقرتني  املشمولة ب

، مبا يف ذلك إجراءات إدخال التعديالت مبوجب        ١- م أإ /١٥متطلبات املقرر   وفق   من بروتوكول كيوتو     ٣املادة  
   من بروتوكول كيوتو ٥ من املادة ٢الفقرة 
  ٢٠٠٩: اإلعداد
  ٢٠١٤- ٢٠٠٩: التنفيذ

 استعراض قوائم اجلرد املتعلقة بأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي            خرباء: اجلمهور املستهَدف 
  واحلراجة وخرباء االستعراض الرئيسيون

  فر املوارداتعلّم إلكتروين مبساعدة مدرب، رهناً بتو: نوع الدورة
تعلقـة بأنـشطة   خرباء استعراض قوائم اجلرد امليطبق شرط النجاح يف االمتحان على     : شروط االمتحان وشكله  

وجيري االمتحان . يف أفرقة خرباء االستعراضقبل مشاركتهم استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة 
  . نترنتاإلعرب شبكة 

 -  -  -  -  - 


