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 قرير الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةت
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برناااامج تااادريء اباااراض اتعاااتعراق المشاااار ين  اااا اتعاااتعراق التقناااا   
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مبوجبهمريريا نرنريريامل عمريري   أنشريري اللريري ين ، 17-/م أ2و 11-/م أ1املقريريررين  إىلوإذ يشريريري كريري ل   
يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية من أج  تنقيح املبادئ التوجيهية الستعراض 

 اجلرد الوطنية،تقارير فرتة السنتني والبالغات الوطنية، مبا يف ذل  استعراض قوائم 
"املبريريريريريريادئ التوجيهيريريريريريرية املنقحريريريريريرية ، الريريريريريري م اعتومريريريريريريدت مبوجبريريريريريري  11-/م أ22إىل املقريريريريريريرر وإذ يشريريريريريريري  

إلعريريريريريداد البالغريريريريريات الوطنيريريريريرية املقدمريريريريرية مريريريريرين األطريريريريريراف املدرجريريريريرية يف املرفريريريريري  األول لالتفاقيريريريريرية، اجلريريريريري   األول  
"، السريرينوية لزريريااات الدفيئريريرية املبريريادئ التوجيهيريرية لالتفاقيريرية اإلطاريريرية فيمريريا يتعلريري  نريريرياإلنال  عريرين قريريوائم اجلريريرد

لالسريريريتعراض التقريريريل للمعلومريريريات بريريريادئ التوجيهيريريرية امل، الريريري م اعتومريريريدت مبوجبريريري  "(1)21-/م أ-واملقريريريرر 
تقريريريريارير فريريريريرتة السريريريرينتني املبلريريريريه عنهريريريريا مبوجريريريريي االتفاقيريريريرية فيمريريريريا يتاريريريري  نقريريريريوائم جريريريريرد غريريريريااات الدفيئريريريرية و 

 ،"ل لالتفاقيةوالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرف  األو 
التوصريريريريريرييات ذات الاريريريريريريلة املقدمريريريريريرية مريريريريريرين اهليئريريريريريرية الفرعيريريريريريرية للمشريريريريريريورة العلميريريريريريرية يف وقريريريريريريد ن ريريريريريرير  

 والتكنولوجية،
نأمهيريريريرية نرنريريريريامل تريريريريدريي ضريريريريربا  االسريريريريتعراض املشريريريرياركني يف االسريريريريتعراض التقريريريريل  وإذ يسريريريريل م 

  التفاقية،لاملقدمة من األطراف املدرجة يف املرف  األول  لقوائم جرد غااات الدفيئة
إىل األمانريريريريرية تنفيريريريريري  نرنريريريريريامل تريريريريريدريي ضريريريريريربا  االسريريريريريتعراض املشريريريريرياركني يف  يطلريريريريريي -1 

االسريريتعراض التقريريل لقريريوائم جريريرد غريريااات الدفيئريرية املقدمريرية مريرين األطريريراف املدرجريرية يف املرفريري  األول مريرين 
، على النحريو املبريني يف املرفري ، مبريا يشريم  إجريرا  امتحريان للعريربا  وإعطريا  األولويرية لتن رييم االتفاقية
 دراسية سنوية نشأن الدورة األساسية؛حلقة 

األطريريريراف املدرجريريرية يف املرفريريري  األول لالتفاقيريريرية علريريريى تقريريريد  الريريريدعم املريريريا   يشريريري   -2 
  ذل ؛ لتنفي  نرنامل التدريي إذا كان ناستطاعتها

إىل األمانريرية أن تريريدرا يف التقريريرير السريرينوم الريري م تقدمريري  إىل اهليئريرية الفرعيريرية  يطلريريي -3 
نشريريريأن تشريريريكي  أفرقريريرية ضريريريربا  االسريريريتعراض، معلومريريريات عريريرين نريريريرامل  لوجيريريريةللمشريريريورة العلميريريرية والتكنو 

التدريي، ال سيما إجرا ات تن يم االمتحان واضتيار املتريدرنني واملريدرنني، لكريت تريتمكن األطريراف 
 .من تقييم فعالية الربنامل

__________ 

 )أ( من جدول أعمال مؤمتر األطراف.3قرتح العتماده يف البند الفرعت مشروع مقرر م (1)
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 المر ق

برناااامج تااادريء اباااراض اتعاااتعراق المشاااار ين  اااا اتعاااتعراق التقناااا   
المقدمااة ماان األطااراف المدرجااة  ااا المر ااق  لد يئااةلقااوا   جاارئ ااااداة ا

  تفا يةلاألول 
 تفاصيل برنامج التدريء -ألف 

للمعلومريات املبلريه  االسريتعراض التقريل الزرض مرين ذري ه الريدورات ذريو تريدريي اعريربا  علريى -1
عنهريريا مبوجريريي االتفاقيريرية نشريريأن قريريوائم جريريرد غريريااات الدفيئريرية )قريريوائم اجلريريرد(، واملقدمريرية مريرين األطريريراف 

رجريريرية يف املرفريريري  األول لالتفاقيريريرية. وسريريريتوتاح ريريريري  ذريريري ه الريريريدورات التدريبيريريرية علريريريى اإلنرتنريريري . أمريريريا املد
نالنسريريبة للمتريريدرنني الريري ين عريريدون صريريعونة يف االتاريريال نشريريبكة اإلنرتنريري ، فسريريتواع علريرييهم الريريدرو  

مري  نايزة إلكرتونية. ونالنسبة للدورات التدريبية اليت يتوىل مدرنون تيسريذا، سيتواصري  املتريدرنون 
مدرنيهم إلكرتونياً أثنا  فرتة التدريي. وسريتتاح الريدورات التدريبيرية أيضرياً للعريربا  ا ضريرين املهتمريني 
ناالسريتعراض التقريل لقريوائم اجلريرد، ةريريطة أال يسريتل م ذلري  مريوارد إسريافية. وسريتورتر ريري  الريريدورات 

 التدريبية متاحة للمتدرنني، عند الطلي، طوال السنة دون مساعدة من مدرب.

وسريريريتن م حلقريريرية دراسريريريية ضتاميريريرية سريريرينوية يف إطريريريار الريريريدورة األساسريريريية مريريرين نرنريريريامل التريريريدريي  -2
 (.اجلردقوائم ل ضربا  االستعراض اجلدد املشاركون يف االستعراض التقلمشاركاً ) 31حلوا  

وميكريريريريرين أن توريريريريرين م سريريريريرينوياً حلقريريريريريات دراسريريريريريية إقليميريريريريرية إسريريريريريافية عريريريريريربا  االسريريريريريتعراض اجلريريريريريدد  -3
عراض التقل لقوائم اجلرد، وحلقة دراسية لت ديد معلومريات ضريربا  االسريتعراض املشاركني يف االست

نتريوافر املريوارد. وميكرين تن رييم احللقريات الدراسريية  املتمرسني يف االستعراض التقل لقوائم اجلرد، رذنرياً 
نالت امن م  اجتماعات املستعرسني الرئيسيني، لتع ي  معارفهم ومعارف ضريربا  لت ديد املعلومات 

 ستعراض املتمرسني يف االستعراض التقل لقوائم اجلرد.اال
إجريرا ات االمتحريان موح ريدة وستشتم  ري  الريدورات التدريبيرية علريى امتحريان. وسريتكون  -2

 وموسوعية وةفافة.
ريريرك عريريادًة أثنريريا  تلريري  احللقريرية.  -1 وعنريريدما رضريرير املشريرياركون حلقريرية دراسريريية، فريريجن االمتحريريان عو

ريريركأن   ترتيبريريات أضريريرك لالمتحريريان، ةريريريطة ويف ريريري  احلريرياالت األضريريرك، سريريتوتع حتريري  إةريريراف  عو
أمريريا للريريدورات التدريبيريرية الريرييت ال تتضريريمن حلقريرية دراسريريية،  مريريوارد إسريريافية. ذلريري  يتطلريريياألمانريرية وأال 

 فسيو رك االمتحان عرب اإلنرتن .

وسريرييودعى ضريريريربا  االسريريريتعراض اجلريريريدد املريريريدرنني علريريى إجريريريرا  اسريريريتعراض تقريريريل لقريريريوائم اجلريريريرد،  -1
فون نن ريرياح ريريري  متطلبريريات الربنريريامل التريريدريا وعتريريااون االمتحانريريات، إىل املشريرياركة يف الريري ين يسريريتو 
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عمليريريريريات اسريريريريتعراض مرك يريريريرية أو قطريريريريرية، حيريريريرين سريريريرييعملون جنبريريريرياً إىل جنريريريريي مريريريري  ضريريريريربا  اسريريريريتعراض 
 متمرسني.

الريريريري ين ل رريريريريالفهم احلريريريريم يف اجتيريريريرياا امتحريريريريان دورة  ضريريريريربا  االسريريريريتعراض اجلريريريريددونجمكريريريريان  -7
 ، ةريريريطة أن يكريريون اعبريريريفقريري  متحريريان مريريرة واحريريدةأن يعيريريدوا تقريريد  اال يف احملاولريرية األوىل تدريبيريرية
األمانرية  تتكبريدوأال  احملريدد،أثنا  التريدريي يف الوقري   إلي  قد أكم  ري  املهام اليت أسندت املعل

 االمتحان. إعادة تقد  جرا  مااريف إسافية 
إطريريريار االسريريريريتعراض التقريريريل لقريريريريوائم اجلريريريريرد إىل يف وسريريرييودعى ضريريريريربا  االسريريريتعراض املتمرسريريريريون  -8

غريريريريري أن االمتحانريريريريات ليسريريريري  إل اميريريريرية عريريريريربا  متانعريريريرية الريريريريدورات التدريبيريريريرية املتاحريريريرية علريريريريى اإلنرتنريريريري . 
االسريريريريريتعراض املتمرسريريريريريريني، وإن كريريريريريريانوا يوشريريريريريري عون علريريريريريريى تقريريريريريدميها، وميكريريريريريرين تن يمهريريريريريريا نريريريريريريالت امن مريريريريريري  

 اجتماعات املستعرسني الرئيسيني.

راض املتمرسريريون الريري ين لريريديهم درايريرية يف غريريال اإلنريريال  عريرين قريريوائم وسريرييودعى ضريريربا  االسريريتع -1
اجلريريرد واستعراسريريها إىل االسريريطالع نريريدور مريريدرنني يف دورات الربنريريامل التريريدريا ذات الاريريلة، علريريى 
حنريو يضريمن أن تزطريت مهرياراتم غتمعرية املواسريي  الرييت تتناوهلريا كري  دورة تدريبيرية. وستسريعى األمانرية 

 املدرنني املشاركني يف الربنامل التدريا.إىل حتقي  تواان جزرايف نني 
وسريريريريتعطت األمانريريريرية األولويريريريرية، لريريريريدك اضتيريريريريار ضريريريريربا  االسريريريريتعراض اجلريريريريدد حلضريريريريور الريريريريدورات  -11

التدريبيرية الريرييت ييسريريرذا مريريدرنون، إىل ضريريربا  االسريريتعراض الريري ين ميتلكريريون درايريرية يف غريريال اإلنريريال  عريرين 
االتفاقيريرية مريرين أطريريراف لريرييخ لريريديها ضريريربا   الريري ين روةريريحوا إلدراجهريريم يف قائمريرية ضريريربا و قريريوائم اجلريريرد، 

 استعراض ةاركوا من قب  يف أنشطة استعراسية. 

 ابرنامج التدريبئوراة ال -باض 
ألطاراف المدرجاة  اا المقدماة مان ا الدورة األعاعية تعتعراق  وا   جرئ اااداة الد يئاة -1 

 المر ق األول

لالسريريريريتعراض التقريريريريل لتوجيهيريريريرية بريريريريادئ اامل   تشريريريريم  ذريريريري ه الريريريريدورة مقدمريريريرية ةريريريرياملة نشريريريريأن "الوصااااف
تقريريريارير فريريريرتة للمعلومريريريات املبلريريريه عنهريريريا مبوجريريريي االتفاقيريريرية فيمريريريا يتاريريري  نقريريريوائم جريريريرد غريريريااات الدفيئريريرية و 

"، وعرسرياً عامرياً السنتني والبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرف  األول لالتفاقية
دمريريرية مريريرين األطريريريراف املدرجريريرية يف املرفريريري  األول لالتفاقيريريريرية، املبريريريادئ التوجيهيريريرية إلعريريريداد البالغريريريات الوطنيريريرية املقعريريرين "

اجلريريريريري   األول  املبريريريريريادئ التوجيهيريريريريرية لالتفاقيريريريريرية اإلطاريريريريريرية فيمريريريريريا يتعلريريريريري  نريريريريرياإلنال  عريريريريرين قريريريريريوائم اجلريريريريريرد السريريريريرينوية لزريريريريريااات 
ريريريل االسريريريتعراض التقريريريل لقريريريوائم اجلريريريرد و الدفيئريريرية  املبريريريادئ التوجيهيريريرية"، وإرةريريريادات نشريريريأن إجريريريرا ات ورو

إعريداد قريوائم اجلريرد الوطنيرية لزريااات الدفيئرية مية الدولية املعنية نتزري املناخ نشأن العامة للهيئة احلكو 
، ناإلسافة إىل جوانريي دريددة مرين (إلعداد قوائم اجلرد الوطنية 2111مبادئ عام ) 2111لعام 

اسريريريتعراض اهليئريريرية احلكوميريريرية الدوليريريرية لقطاعريريريات  الطاقريريرية؛ والعمليريريريات الاريريريناعية واسريريريتعدام املنريريريتل، 



FCCC/CP/2014/L.7/Add.3 

5 GE.14-24097 

كمريا سريتقدم الريدورة   .واستعدام األراست وتزيري استعدام األراسريت واحلراجرية، والنفايريات وال راعة،
  لاياغة تقارير استعراض موسوعية ومتسقة نني أفرقة االستعراض وسهلة القرا ة.  إرةادات
 2111 اإلعدائ:
 2111-2111  التنفيذ

عراض التقريل لقريوائم جريرد ضريربا  االسريتعراض اجلريدد واملتمرسريون للمشرياركة يف االسريت   ونالمستهد
 غااات الدفيئة
 تعليم إلكرتوين ييسره مدرب، وتلي  حلقة دراسية ضتامية  نوع التدريء

يتعريريني علريريى ضريربا  االسريريتعراض اجلريريدد مرين أجريري  االسريريتعراض التقريريل   متطلبااة اتمتاااان وهااكل 
ضريريريريريربا   لقريريريريريوائم اجلريريريريريرد اجتيريريريريرياا االمتحريريريريريان العريريريريريام وامتحريريريريريان  ضريريريريرير قطريريريريرياعت قبريريريريري  املشريريريريرياركة يف أفرقريريريريرية

االسريريريريريريتعراض. ويوشريريريريريري   املستعرسريريريريريريون الرئيسريريريريريرييون وضريريريريريريربا  االسريريريريريريتعراض املتمرسريريريريريريون علريريريريريريى تقريريريريريريد  
رك االمتحانات ناحلضور الشعات.   االمتحانات. وُتو

 اعتعراق النماجج المعقدة وأعاليء المستوى األعلى -0 

نريريي إرةريريادات وإجريريرا ات عامريرية، ناإلسريريافة إىل إرةريريادات نشريريأن جوا   تقريريدم ذريري ه الريريدورةالوصااف
ريرك نواسريطة النمرياذا املعقريدة وأسرياليي املسريتوك  دددة مرين اسريتعراض تقريديرات االنبعاثريات الرييت ُتو

 األعلى )أساليي املستوك الثالن(. 
 2111 اإلعدائ:
 2111-2112  التنفيذ

املستعرسون الرئيسيون وضريربا  االسريتعراض للمشرياركة يف االسريتعراض التقريل لقريوائم   المستهد ون
 اجلرد

 تعليم إلكرتوين، دون مدرب  يءنوع التدر 
 اضتيارم، امتحان إلكرتوين ياحح  املمتحن ننفس    متطلباة اتمتاان وهكل 

 تاسين اتتصال وتيسير توا ق اآلراض  ا إطار أ ر ة ابراض اتعتعراق -3 
إرةريريادات وأدوات لتحسريريني عمريري  أفرقريرية ضريريربا  االسريريتعراض وتيسريريري    تقريريدم ذريري ه الريريدورةالوصااف

  . عملهم كفري 
 2113 اإلعدائ:
 2111-2112  التنفيذ

املستعرسون الرئيسيون وضريربا  االسريتعراض للمشرياركة يف االسريتعراض التقريل لقريوائم   المستهد ون
 اجلرد 
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 تعليم إلكرتوين، دون مدرب  نوع التدريء
 اضتيارم، امتحان إلكرتوين ياحح  املمتحن ننفس   متطلباة اتمتاان وهكل 

 ااوا   جاارئ ااااداة المتمرعااين  ااا اعااتعراق خبااراض ت ديااد معلوماااة الل يةالقااة الدراعااال -جي  
 الد يئة 

  تقريريدم ذريري ه احللقريرية الدراسريريية السريرينوية إرةريريادات عامريرية عريرين جوانريريي دريريددة ومعقريريدة مريرين الوصااف
االسريريتعراض التقريريل لتقريريديرات انبعاثريريات غريريااات الدفيئريرية. وذريريت متك ريرين ضريريربا  االسريريتعراض املتمرسريريني 

اض التقريريل لقريريوائم اجلريريرد مريرين توطيريريد معريريارفهم وُتديريريدذا، سريريوا  فيمريريا يتاريري  املشريرياركني يف االسريريتعر 
 ناجلواني املتعددة القطاعات أو ناملسائ  اعاصة نقطاعات دددة.

 ، رذنا نتوافر املوارد2111-2112  التنفيذ
املستعرسريريريون الرئيسريريرييون وضريريريربا  االسريريريتعراض املتمرسريريريون للمشريريرياركة يف االسريريريتعراض   المساااتهد ون

 قوائم اجلرد التقل ل
    


