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  ١٥- م أ/- مشروع املقرر 
  املراقبة املنهجية للمناخ

  إن مؤمتر األطراف،  

   من االتفاقية،٥، وإىل املادة ٤من املادة ) ح(- )ز(١ إىل الفقرة إذ يشري  

  ، ١٠- م أ/٥، و٩- م أ/١١، و٥- م أ/٥، و٤- م أ/١٤، و٣- م أ/٨ت  إىل املقــرراوإذ يــشري كــذلك  
  ،١٣- م أ/١١و

   يف استنتاجات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثالثني،وقد نظر  

   أمهية دور النظام العاملي ملراقبة املناخ يف تلبية احلاجة إىل مراقبة املناخ مبوجب االتفاقية،وإذ يالحظ  

  :يعرب عن تقديره  - ١  

لألمانة والوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخ على إعدادها التقرير املتعلق بالتقدم احملرز               )أ(
املشار إليها   (خطة تنفيذ نظام املراقبة العاملية للمناخ دعماً التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ             بشأن  

  ؛)النظام العاملي ملراقبة املناخفيما بعد خبطة تنفيذ 

لألمانة والوكاالت الراعية للنظام العاملي للمراقبة األرضية على وضعها إطاراً إلعـداد املـواد                )ب(
  التوجيهية، واملقاييس واملبادئ التوجيهية لإلبالغ بالنسبة لنظم املراقبة األرضية للمناخ؛

تها املنسقة، باسم األطراف الداعمـة لوكـاالت        استجابض على   للجنة املعنية بسواتل رصد األر      )ج(
  الفضاء املشاركة يف عمليات الرصد العاملي، لالحتياجات اليت أُعرب عنها يف خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ؛

 يف جمال حتسني نظم مراقبة املناخ ذات        ٢٠٠٨- ٢٠٠٤ بالتقدم الكبري احملرز يف أثناء الفترة        يقر  - ٢  
  تفاقية؛الصلة باال

 أنه، رغم التقدم احملرز، مل حتصل سوى تطورات حمدودة يف حتقيق اسـتمرارية طويلـة                يالحظ  - ٣  
األجل لعدة نظم املراقبة املوقعية وال تزال هناك مناطق واسعة، يف أفريقيا على سبيل املثال، ال توجد فيها عمليات    

  املراقبة والقياس يف املوقع؛

  ات من املعلومات املتعلقة باملناخ مبوجب االتفاقية ال ُتلىب مجيعها؛ أن االحتياج أيضاًيالحظ  - ٤  

 األطراف على العمل من أجل التصدي لألولويات والثغرات احملددة يف التقريـر املتعلـق               حيث  - ٥  
ت يف  بالتقدم احملرز بشأن خطة تنفيذ النظام العاملي ملراقبة املناخ، ال سيما تنفيذ خطط العمل اإلقليمية اليت ُوضع                
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، وضمان استمرارية العمل الطويل األجل للشبكات املوقعية األساسية، ال سـيما يف             ٢٠٠٦- ٢٠٠١أثناء الفترة   
  النطاقني احمليطي واألرضي، مبا يف ذلك عرب تقدمي املوارد الالزمة؛

   وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل القيام بالعمل ذاته؛يدعو  - ٦  

 األطراف ذات االستطاعة على دعم األنشطة الرامية إىل استدامة عمليات مراقبة املناخ يف         يشجع  - ٧  
  األجل الطويل يف البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية؛

راقبة املناخ يف أجل     أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ إىل حتديث خطة تنفيذ النظام العاملي مل            يدعو  - ٨  
أقصاه الدورة الثالثة والثالثون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، مسترشدةً يف ذلك باللجنة التوجيهية 
للنظام العاملي ملراقبة املناخ، ومراعيةً ما ينشأ من احتياجات يف جمال مراقبة املناخ، ال سيما االحتياجات املتعلقـة             

  بأنشطة التكيف؛

 األمانة والوكاالت الراعية للنظام العاملي ملراقبة املناخ على تنفيذ إطـار إعـداد املـواد                يشجع  - ٩  
التوجيهية واملقاييس واملبادئ التوجيهية لإلبالغ بالنسبة لنظم املراقبة األرضية للمناخ، بوصف ذلك آلية إطاريـة               

  الدولية لتوحيد املقاييس؛أرضية مشتركة بني وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمة 

 اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض على مواصلة تنسيق ودعم تنفيـذ العنـصر املتعلـق             يشجع  - ١٠  
  بالسواتل يف النظام العاملي ملراقبة املناخ؛

 األطراف الداعمة لوكاالت الفضاء املشاركة يف عمليات الرصد العاملي على متكني هـذه              حيث  - ١١  
، تنفيذاً )١(تمرار يف تنفيذ اإلجراءات احملددة يف التقرير احملدث للجنة املعنية بسواتل رصد األرضالوكاالت من االس

منسقاً عرب اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، من أجل تلبية االحتياجات ذات الصلة املنصوص عليها يف االتفاقية، 
  .ات يف األجل الطويلال سيما من خالل ضمان استمرارية عمليات الرصد ووجود البيان

                                                      

)١( FCCC/SBSTA/2008/Misc.11. 
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  ١٥- م أ/- مشروع املقرر 

برنامج التدريب احملّدث خلرباء استعراض قوائم جـرد غـازات      
  الدفيئة على إجراء االستعراض التقين لقوائم اجلرد املقدمة مـن          

  األطراف املدرجة يف املرفق األول                 
  إن مؤمتر األطراف،

  االتفاقية، من ١٢ و٧ و٤إذ يشري إىل املواد   

  ،٩- م أ/١٢ و٨- م أ/١٩املقررين وإذ يشري كذلك إىل   

  ،اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةيف التوصيات ذات الصلة املقدمة من وقد نظر   

 إجـراء   اض قوائم جـرد غازات الدفيئة علـى      ـّدث خلرباء استعر  احملتدريب  البرنامج  بأمهية   وإذ يسلّم 
   لالتفاقية،وائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األولاالستعراض التقين لق

 حمـّدث خلرباء استعراض قوائم جـرد غـازات         إىل األمانة وضع وتنفيذ برنامج تدريب      يطلب  - ١
  لالتفاقية، على حنو ماتقين لقوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األولاستعراض  إجراء الدفيئة على

هو مبني يف املرفق، ويشمل ذلك إجراء امتحان للخرباء، وإعطاء األولوية لتنظيم حلقة دراسية سـنوية بالنـسبة                  
  للدورة األساسية؛ 

بتقدمي الدعم املايل    لالتفاقية اليت هي يف مركز يسمح هلا         األطراف املدرجة يف املرفق األول    حيث    - ٢  
  على أن تفعل ذلك؛ لتعزيز برنامج التدريب 

 واملقـدم إىل  إىل األمانة أن تضمن تقريرها السنوي املتعلق بأنشطة استعراض قوائم اجلرد         يطلب    - ٣  
، معلومات عن برنامج التدريب، وخباصة املعلومات املتعلقة بإجراءات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  . ف من تقييم فعالية الربنامجتنظيم االمتحان واختيار املتدربني واملدربني، لكي تتمكن األطرا
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  املرفق
 قوائم جرد غازات    استعراضبرنامج التدريب احملّدث خلرباء     

  االستعراض التقين لقوائم اجلرد املقدمة من  الدفيئة على إجراء
  األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية             

   تفاصيل برنامج التدريب- ألف 

تقـين  استعراض   خرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة على إجراء       و تدريب   غرض من الدورات ه   لا  - ١
. إلكترونياًالتدريبية  وستتاح مجيع الدورات    . لقوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

وبالنسبة للمتدربني الذين يصعب عليهم الوصول إىل شبكة اإلنترنت، ستقدم الدورات بوسائل إلكترونية أخرى؛              
وبناء على طلب أي    . وسيتمكن املتدربون من االتصال باملدربني إلكترونياً بالنسبة للدورات اليت يقدمها مدرب          

أخرى مهتمة بعملية االستعراض، شريطة أال يستوجب ذلـك          جلهات    أيضاً من األطراف، ميكن أن تتاح الدورة     
  .وتكون مجيع الدورات اليت ال حتتاج إىل مدربني متاحة للمتدربني على مدار العام. توفري موارد إضافية

 مشاركاً  ٣٠وستنظم حلقة دراسية ختامية سنوية يف إطار الدورة األساسية من برنامج التدريب حلوايل                - ٢
  ).قوائم اجلرد اجلددخرباء استعراض (

 إضافية خلرباء استعراض قوائم اجلرد اجلدد، وحلقة      إقليمية وميكن أن ُتنظم سنوياً حلقات دراسية تدريبية        - ٣
وميكن تنظيم احللقة   . املتمرسني، وذلك رهناً بتوافر املوارد    رد  اجلاستعراض قوائم   دراسية لتجديد معلومات خرباء     
الرئيسيني بغية استكمال تدريب    رد  اجلقوائم  نة مع اجتماعات خرباء استعراض      الدراسية التجديدية بصورة متزام   

  .هؤالء اخلرباء وغريهم من خرباء االستعراض املتمرسني

وستكون إجراءات االمتحانات موحدة وموضوعية     . وستشتمل مجيع الدورات التدريبية على امتحانات       - ٤
  . وتتسم بالشفافية

ويف . لدورات اليت تنتهي حبلقة ختاميـة     بالنسبة ل  احللقة الدراسية اخلتامية     ناء أث وعادة ما جيري االمتحان     - ٥
  الظروف االستثنائية، تتخذ ترتيبات أخرى إلجراء االمتحانات، شـريطة أن تكـون حتـت إشـراف األمانـة                  

  . وسيكون االمتحان إلكترونياً بالنسبة للدورات األخرى. وأال يستوجب ذلك توفري موارد إضافية

 وّجه إلـيهم  اجلدد الذين يستوفون الشروط احملددة يف برنامج التدريب ست        رد  اجلقوائم  خرباء استعراض   و  - ٦
الدعوة للمشاركة يف استعراض مركزي أو قطري، فيعملون جنباً إىل جنب مع خرباء استعراض قـوائم اجلـرد                  

  . املتمرسني يف هذا اجملال

بإحدى الدورات يف احملاولة األوىل جيـوز هلـم التقـدم إىل    واخلرباء الذين ال جيتازون امتحان االلتحاق        - ٧
أُسندت إلـيهم   ، شريطة أن يكونوا قد أدوا يف الوقت املطلوب مجيع املهام اليت              فقط االمتحان مرة واحدة أخرى   

  . الدورة، وأال تتكبد األمانة تكاليف إضافية نتيجة إلعادة االمتحانأثناء 
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مدرِّبني يف دورات الربنامج التدرييب، مع      ك للعملتعراض قوائم اجلرد    وسُيختار خرباء متمرسون يف اس       - ٨
سيقوم هؤالء املدربون بإسداء املشورة و. ضيع اليت يتم تناوهلا يف كل دورة اجلماعية املوامتهضمان أن تشمل مهارا

 ىل حتقيـق التـوازن   ستسعى األمانة إ  و. وتقدمي الدعم عن طريق الربيد اإللكتروين وغريه من الوسائل اإللكترونية         
   .اجلغرايف بني املدرِّبني املشاركني يف الربنامج التدرييب

جدد للدورات اليت يقوم مدربون بتيسريها، سـتعطي األمانـة   استعراض قوائم جرد  وعند اختيار خرباء      - ٩
تفاقية اإلطارية، من ، الذين ُرِشحوا إلدراجهم يف قائمة خرباء االنياألولوية إىل خرباء استعراض قوائم اجلرد الوطني

  . األطراف الذين مل يشاركوا من قبل يف أنشطة االستعراض

   دورات برنامج التدريب- باء 
الدورة األساسية الستعراض قوائم جرد غازات الدفيئة         - ١

  لألطراف املدرجة يف املرفق األول

 ية االستعراض مبوجب االتفاقيـة    تتناول هذه الدورة املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بعمل       : وصف الدورة 
 بشأن استعراض قوائم اجلرداملعين بتغري املناخ الدويل اإلطارية، كما تتناول بصفة عامة إرشادات الفريق احلكومي 

، وإرشادات الفريق احلكـومي الـدويل بـشأن         ١٩٩٦املبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل لعام        (
وانب حمددة  ج ، فضالً عن  )١()ة باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      املمارسات السليمة املتعلق  

 اخلاصة بالطاقة، واالنبعاثات املتسربة، والعمليـات الـصناعية،   للقطاعات  فريق احلكومي الدويل    من استعراض ال  
إضفاء الطابع  شادات بشأن   كما ستقدِّم هذه الدورة إر    . والنفاياتوتغيري استخدام األراضي واحلراجة،     والزراعة،  
  .وتيسريها للقارئ  وجعلها متسقة بني أفرقة االستعراض تقارير االستعراضالتقين على

   ٢٠٠٩عام : إعداد الدورة

   ٢٠١٤- ٢٠٠٩: تنفيذها

  اجلددرد اجلاستعراض قوائم خرباء : املتدربون املستهدفون

   حلقة دراسية ختاميةتعلم بواسطة احلاسوب يتوىل تيسريه مدرب وُتعقد: نوع الدورة

اجلدد اجتياز االمتحان قبل املشاركة يف أفرقة رد اجلاستعراض قوائم  يتعني على خرباء    : شروط االمتحان وطريقته  
  .وحيضر املتدرب ألداء االمتحان. خرباء االستعراض

                                                      

 املتعلقة ١٩٦٦ملناخ لعام  املبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري ا:النص الكامل )١(
هذه القوائم وجوانب الشك يف إدارة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، والتوجيهات املتعلقة باملمارسات السليمة 

 .والتوجيهات املتعلقة باملمارسات السليمة الستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
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   مستوىاألعلى استعراض النماذج املعقدة واألساليب -٢
ت وإجراءات عامة، فضالً عن تتناول اجلوانب احملددة الستعراض تقـديرات           تقدم هذه الدورات إرشادا   : وصف الدورة 

  )ذات ثالثة مستوياتأساليب (مستوى األعلى ساليب األاالنبعاثات اليت ُتنجز باستخدام مناذج معقدة و
   ٢٠١٠عام : إعداد الدورة

   ٢٠١٤-٢٠١١: تنفيذها
الذين يشاركون يف االستعراضات، مبن  رد  اجلاستعراض قوائم   ء  خرباء االستعراض الرئيسيون وخربا   : املتدربون املستهدفون 

  اجلددرد اجلاستعراض قوائم فيهم خرباء 
  تعلم بواسطة احلاسوب من دون مدرب : نوع الدورة

  .املمَتحن نفسهصححه يامتحان إلكتروين . اختياري: شروط االمتحان وطريقته
  قة خرباء االستعراض حتسني االتصال وتيسري حتقيق توافق اآلراء يف أفر-٣

  توفر هذه الدورة األدوات الالزمة لتحسني عمل أفرقة خرباء االستعراض وتيسر العمل اجلماعي: وصف الدورة

   ٢٠٠٣عام : إعداد الدورة
   ٢٠١٤-٢٠٠٩: تنفيذها

ثابـة دورة   املتمرسون وهـي مب   رد  اجلاستعراض قوائم   اجلدد وخرباء   رد  اجلاستعراض قوائم   خرباء  : املتدربون املستهدفون 
  لتجديد املعلومات 

  تعلم بواسطة احلاسوب من دون مدرب : نوع الدورة
  .إلكتروين يصححه املمَتحن نفسهامتحان . اختياري: شروط االمتحان وطريقته

   املتمرسنيغازات الدفيئةاستعراض قوائم جرد  احللقة الدراسية التجديدية خلرباء -جيم 
لقة الدراسية السنوية إرشادات عامة بشأن جوانب حمـددة ومعقـدة ذات صـلة             توفر هذه احل  : وصف احللقة الدراسية  

املتمرسني من تعزيز وجتديـد معـارفهم املتعلقـة         رد  اجلاستعراض قوائم   ومتكن خرباء   . باستعراض تقديرات االنبعاثات  
  باجلوانب الشاملة والقضايا القطاعية على حد سواء 

  ردرهناً بتوافر املوا ٢٠١٤-٢٠١١: تنفيذها
ـ استعراض قوائم   خرباء االستعراض الرئيسيون وخرباء     : املتدربون املستهدفون    املتمرسـون الـذين يـشاركون      رد  اجل

  .يف االستعراضات

_ _ _ _ _  


