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  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة الثالثون

  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٠- ١بون، 

  من جدول األعمال ) أ(٧البند 
  القضايا املنهجية يف إطار االتفاقية

  ة منـة املقدمـازات الدفيئـرد غـات املتعلقة بقوائم جـاستعراض املعلوم
  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واحتياجات التدريب املتصلة هبا  األطراف 

   ة منـازات الدفيئة املقدمـرد غـات املتعلقة بقوائم جـاستعراض املعلوم
  تياجات التدريب املتصلة هبااملدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واح األطراف

  مشروع استنتاجات مقدمة من الرئيس

  إضافة

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتوصية مقدمة من 
، يف دورهتا الثالثني، تقدمي مـشروع       )اهليئة الفرعية  (اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    قررت    

  :راف يف دورته اخلامسة عشرةاملقرر التايل ليعتمده مؤمتر األط

  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،  

   من االتفاقية،١٢و ٧ و٤إذ يشري إىل املواد   
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  ،٩- م أ/١٢ و٨- م أ/١٩املقررين وإذ يشري كذلك إىل   

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

 اض قوائم جـرد غازات الدفيئة علـى      ـّدث خلرباء استعر  احملتدريب  البرنامج  بأمهية   وإذ يسلّم   
   لالتفاقية،لتقين لقوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األولاالستعراض اإجراء 

 حمـّدث خلرباء استعراض قوائم جـرد       إىل األمانة وضع وتنفيذ برنامج تدريب      يطلب  - ١  
 تقين لقوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجـة يف املرفـق األول           استعراض   إجراء   غازات الدفيئة على  

لى حنو ما هو مبني يف املرفق، ويشمل ذلك إجراء امتحان للخرباء، وإعطاء األولوية لتنظيم               لالتفاقية، ع 
  حلقة دراسية سنوية بالنسبة للدورة األساسية؛ 

على تقدمي الدعم املايل لتعزيز برنامج التدريب من جانب األطراف املدرجـة يف             حيث    - ٢  
  املرفق األول لالتفاقية اليت تستطيع أن تفعل ذلك؛ 

إىل األمانة أن تضمن تقريرها السنوي إىل اهليئة الفرعية املتعلق بأنشطة استعراض       يطلب    - ٣  
قوائم اجلرد، معلومات عن برنامج التدريب، وخباصة املعلومات املتعلقة بـإجراءات تنظـيم االمتحـان           

  . واختيار املتدربني واملدربني، لكي تتمكن األطراف من تقييم فعالية الربنامج
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  فقاملر
 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   ات الدفيئة على إجراء   خرباء استعراض قوائم جرد غاز    غرض من الدورات هو تدريب      لا  - ١
وبالنسبة . كترونياًوستتاح مجيع الدورات إل   . لقوائم اجلرد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

كترونية أخرى؛ وسيتمكن نترنت، ستقدم الدورات بوسائل إلللمتدربني الذين يصعب عليهم الوصول إىل شبكة اإل
وبنـاء علـى طلـب أي مـن     .  بالنسبة للدورات اليت يقدمها مدربكترونياً إلتصال باملدربنياملتدربون من اال  

جلهات أخرى مهتمة بعملية االستعراض، شريطة أال يستوجب ذلك توفري          اً  األطراف، ميكن أن تتاح الدورة أيض     
  .دار العاموتكون مجيع الدورات اليت ال حتتاج إىل مدربني متاحة للمتدربني على م. موارد إضافية

اً  مشارك ٣٠وستنظم حلقة دراسية ختامية سنوية يف إطار الدورة األساسية من برنامج التدريب حلوايل                - ٢
  ).خرباء استعراض قوائم اجلرد اجلدد(

حلقات دراسية تدريبية إضافية خلرباء استعراض قوائم اجلرد اجلدد، وحلقة دراسية اً وميكن أن ُتنظم سنوي  - ٣
وميكن تنظيم احللقة الدراسية التجديدية . خرباء االستعراض املتمرسني، وذلك رهناً بتوافر املواردلتجديد معلومات 

بصورة متزامنة مع اجتماعات خرباء االستعراض الرئيسيني بغية استكمال تدريب هؤالء اخلرباء وغريهم من خرباء          
  .االستعراض املتمرسني

وستكون إجراءات االمتحانات موحدة وموضوعية     . اناتوستشتمل مجيع الدورات التدريبية على امتح       - ٤
  . وتتسم بالشفافية

ويف الظروف  . وعادة ما جيري االمتحان يف احللقة الدراسية اخلتامية يف الدورات اليت تنتهي حبلقة ختامية               - ٥
وجب ذلك  االستثنائية، تتخذ ترتيبات أخرى إلجراء االمتحانات، شريطة أن تكون حتت إشراف األمانة وأال يست             

  .  بالنسبة للدورات األخرىوسيكون االمتحان إلكترونياً. توفري موارد إضافية

وخرباء االستعراض اجلدد الذين يستوفون الشروط احملددة يف برنامج التدريب ستقدم له الدعوة للمشاركة   - ٦
  . ملتمرسني يف هذا اجملاليف استعراض مركزي أو قطري، فيعملون جنباً إىل جنب مع خرباء استعراض قوائم اجلرد ا

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

  . وأال تتكبد األمانة تكاليف إضافية نتيجة إلعادة االمتحان
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مدرِّبني يف دورات الربنامج التدرييب، مع      ك للعملوسُيختار خرباء متمرسون يف استعراض قوائم اجلرد           - ٨
شورة سيقوم هؤالء املدربون بإسداء املو. ضيع اليت يتم تناوهلا يف كل دورة اجلماعية املوامتهضمان أن تشمل مهارا

 ستسعى األمانة إىل حتقيـق التـوازن     و. كترونيةتقدمي الدعم عن طريق الربيد اإللكتروين وغريه من الوسائل اإلل         و
   .اجلغرايف بني املدرِّبني املشاركني يف الربنامج التدرييب

إىل وعند اختيار خرباء استعراض جدد للدورات اليت يقوم مدربون بتيسريها، ستعطي األمانة األولويـة                 - ٩
خرباء استعراض قوائم اجلرد الوطنية، الذين ُرِشحوا إلدراجهم يف قائمة خرباء االتفاقية اإلطارية، من األطـراف                

  . الذين مل يشاركوا من قبل يف أنشطة االستعراض

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

  ق األوللألطراف املدرجة يف املرف

 تتناول هذه الدورة املبادئ التوجيهية واإلجراءات املتعلقة بعملية االستعراض مبوجب االتفاقيـة           : وصف الدورة 
املبادئ التوجيهية  (الدويل بشأن استعراض قوائم اجلرداإلطارية، كما تتناول بصفة عامة إرشادات الفريق احلكومي 

إرشادات الفريق احلكومي الدويل بشأن املمارسات السليمة املتعلقة ، و١٩٩٦املنقحة للفريق احلكومي الدويل لعام 
فريق وانب حمددة من استعراض قطاعات الج ، فضالً عن)١()باستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

دام األراضي  وتغيري استخ والزراعة،   احلكومي الدويل اخلاصة بالطاقة، واالنبعاثات املتسربة، والعمليات الصناعية،       
  تقـارير االسـتعراض    إضفاء الطابع التقين على   كما ستقدِّم هذه الدورة إرشادات بشأن       . والنفاياتواحلراجة،  

  .وتيسريها للقارئ وجعلها متسقة بني أفرقة االستعراض

   ٢٠٠٩عام : إعداد الدورة

   ٢٠١٤- ٢٠٠٩: تنفيذها

  خرباء االستعراض اجلدد: املتدربون املستهدفون

  تعلم بواسطة احلاسوب يتوىل تيسريه مدرب وُتعقد حلقة دراسية ختامية: رةنوع الدو

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

  
                                                      

 املتعلقة ١٩٦٦ املبادئ التوجيهية املنقحة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام :النص الكامل )١(
لقـوائم  هذه ا 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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  توىاستعراض النماذج املعقدة واألساليب عالية املس - ٢

عن تتناول اجلوانب احملـددة السـتعراض         تقدم هذه الدورات إرشادات وإجراءات عامة، فضالً      : وصف الدورة 
  )٣أساليب املستوى (تقديرات االنبعاثات اليت ُتنجز باستخدام مناذج معقدة وأساليب عالية املستوى 

   ٢٠١٠عام : إعداد الدورة

   ٢٠١٤- ٢٠١١: تنفيذها

رباء االستعراض الرئيسيون وخرباء االستعراض الذين يشاركون يف االستعراضات، مبن          خ: املتدربون املستهدفون 
  فيهم خرباء االستعراض اجلدد

  تعلم بواسطة احلاسوب من دون مدرب : نوع الدورة

  .كتروين يتم تصحيحه ذاتياًامتحان إل. اختياري: شروط االمتحان وطريقته

  ء يف أفرقة خرباء االستعراض حتسني االتصال وتيسري حتقيق توافق اآلرا- ٣

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

   ٢٠٠٣عام : إعداد الدورة

   ٢٠١٤- ٢٠٠٩: تنفيذها

  تجديد املعلومات خرباء االستعراض اجلدد وخرباء االستعراض املتمرسون وهي مبثابة دورة ل: املتدربون املستهدفون

  تعلم بواسطة احلاسوب من دون مدرب : نوع الدورة

  .امتحان إليكتروين يتم تصحيحه ذاتياً. اختياري: شروط االمتحان وطريقته

  احللقة الدراسية التجديدية خلرباء االستعراض املتمرسني -  جيم

بشأن جوانب حمددة ومعقدة ذات صلة توفر هذه احللقة الدراسية السنوية إرشادات عامة : وصف احللقة الدراسية
ومتكن خرباء االستعراض املتمرسني من تعزيز وجتديد معارفهم املتعلقة باجلوانب          . باستعراض تقديرات االنبعاثات  

  الشاملة والقضايا القطاعية على حد سواء 

   ٢٠١٤- ٢٠١١: تنفيذها

  . اض املتمرسون الذين يشاركون يف االستعراضاتخرباء االستعراض الرئيسيون وخرباء االستعر: املتدربون املستهدفون

_ _ _ _ _ 


