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    الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية الهيئة
عرررررررا  ورتهرررررررا  الهيئرررررررة الفرعيرررررررة للمشرررررررورة العلميرررررررة والتكنولوجيرررررررة تقريرررررررر  

   حزيرررران  11إلررر   1واألربعررريال المعقرررو ة  رررا برررون  رررا الفتررررة  رررا  الثانيرررة
 2015يونيه 

 
   إضا ة  

إلررر   رررألتمر األطرررراب العا ررر  بوألرررفه اجتمررراق األطرررراب  رررا  شرررروق  قررررر   حيررر    
 بروتوكول كيوتو لينظر  يه ويعتمده

  
 المحتويات

 الصفحة   

 عملياتأعضاء أفرقة خرباء االستعراض املشاركني يف  برنامج تدريب -11-/م أإ-مشروع املقرر   
. من بروتوكول كيوتو 8مبوجب املادة  السنوياالستعراض  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
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   11- م  إ-المقرر   شروق  
  

 عمليرراتبرنررا ت ترردريض  عأرراة   رقررة ستررراة االشررتعراف المشرراركيا  ررا   
  ا بروتوكول كيوتو 8بموجض الما ة  السنوياالشتعراف 

 
 إن مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، 
 ،(1)11-/م أإ-، و5-/م أإ8، و1-/م أإ24، و1-/م أإ22يف املقــــررات  وقــــد ن ــــر 

 ،(2)11-/م أإ-و
بأمهيــــة برنــــامج تــــدريب أعضــــاء أفرقــــة خــــرباء االســــتعراض املشــــاركني يف عمليــــات  وإذ يســــل م 

مــن بروتوكــول كيوتــو، واــو برنــامج يســتند إد برنــامج التــدريب  8االســتعراض الســنوي مبوجــب املــادة 
 اخلاص خبرباء استعراض قوائم جرد غازات الدفيئة مبوجب االتفاقية،

ــــ  حتــــد   أن األمانــــة إد يطلــــب -1  ــــ   وتنف  الــــدورات املتعلقــــة بــــالن م الوطنيــــة، وتط ي
مـن بروتوكـول   7مـن املـادة  4التعديالت، وطرائ  احملاسـ ة املتعلقـة باليميـات املسـنمبدة مبوجـب الفقـرة 

 نشــطةاأل كيوتــو، واســتعراض الســوالت الوطنيــة واملعلومــات املتعلقــة باليميــات املســنمبدة، واســتعراض
كيوتــو، واــر دورات مدرجــة يف برنــامج  بروتوكــول مــن 3 املــادة مــن 4و 3 الفقــرتني مبوجــب املنفَّــ ة

 8تـدريب أعضــاء أفرقـة خــرباء االسـتعراض املشــاركني يف عمليـات االســتعراض السـنوي مبوجــب املــادة 
تنفيــ  املقـــررات مــن بروتوكــول كيوتــو، علــا النحــو امل ــني  يف املرفـــ ، لتوســيد أي ت يــ ات تنشــأ عــن 

مقــررات أخــرت ذات صــلة صــادرة عــن مــؤمتر  ، وأي8-/م أإ1واملقــرر  7-/م أإ4إد  7-/م أإ2 مــن
األطـــراف العامـــل بوصـــفه اجتمـــاع األطـــراف يف بروتوكـــول كيوتـــو، مبـــا يف ذلـــ  الن ـــر يف املتطل ـــات 

 أو االن عاثــات ديـدبتح كميــة   التزامـات لـدياا ليســ  الـي األول املرفـ  يف اخلاصـة بـاألطراف املدرجــة
ــ  برنــامج التــدريب احملــدَّ  يف أقــر   خفضــاا لفــ ة االلتــزام الةانيــة مبوجــب بروتوكــول كيوتــو، وأن تنف 

وقــ  نيــن، رانــاف بتــوافر املــوارد املاليــة، مــني الــرص علــا تضــمني الــدورات القواعــد والطرائــ  الســارية 
 علا ف ة االلتزام الةانية مبوجب بروتوكول كيوتو؛

أعـال،، إن   1إد األمانة أن تُعد  وتُنف   الدورات املشار إلياا يف الفقـرة  يطلب أيضاف  -2 
كــان ذلــ  نينــاف ولــول موعــد االســتعراض األول لقــوائم ا ــرد اخلاصــة بفــ ة االلتــزام الةانيــة مبوجــب 

ـــ ة بروتوكـــول كيوتـــو، مشـــدداف علـــا إعطـــاء األولويـــة قعـــداد الـــدورة املتعلقـــة باســـتعراض األنشـــطة  املنفَّ
 من بروتوكول كيوتو؛ 3من املادة  4و 3مبوجب الفقرتني 

إد األمانـــة أن تواصـــل نارســـتاا الاليـــة املتمةلـــة يف تضـــمني تقريراـــا  يطلـــب كـــ ل  -3 
الســنوي إد ائيئــة الفرعيــة للمشــورة العلميــة والتينولوجيــة عــن االســتعراض التقــ  لقــوائم جــرد غــازات 

__________ 
 .FCCC/SBSTA/2015/L.13 لوثيقةلمشروع مقرر يرد يف املرف  األول  (1) 
 .FCCC/SBSTA/2015/L.13 مشروع مقرر يرد يف املرف  الةاين الوثيقة (2) 
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ف املدرجــة يف املرفــ  األول لالتفاقيــة الــي اــر أيضــاف أطــراف يف بروتوكــول  الدفيئــة املقدمــة مــن األطــرا
 تن ــــيم بــــءجراءات املتعلقــــة املعلومــــات كيوتــــو، معلومــــات عــــن برنــــامج التــــدريب احملــــدَّ ، وخباصــــة

 الربنامج؛ فعالية األطراف تقي م لير واملدر بني، املتدربني واختيار االمتحان
ملرفــــ  األول لالتفاقيــــة الــــي اــــر أيضــــاف أطــــراف يف األطــــراف املدرجــــة يف ا يشــــوني -4 

 1املشـــار إليــه يف الفقـــرة  التــدريب برنــامج بروتوكــول كيوتــو، القـــادرة علــا تقــديل الـــدعم املــا  لتنفيـــ 
 ذل ؛ تفعل أن أعال،، علا
ــــة باآلثــــار حيــــيم علمــــاف  -5  املشــــار إلياــــا يف  األنشــــطة علــــا امليزانيــــة يف امل ت ــــة التقديري
 األمانة؛ هبا أعال، املقرر أن تضطلني 1 الفقرة

 بتـــوافر رانـــاف  املقـــرر اـــ ا يف مناـــا املطلوبـــة بـــاقجراءات األمانـــة تضـــطلني أن يطلـــب -6 
 .املالية املوارد
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 مر قال
  

برنررا ت ترردريض  عأرراة   رقررة ستررراة االشررتعراف المشرراركيا  ررا عمليررات   
  ا بروتوكول كيوتو 8بموجض الما ة االشتعراف السنوي 

 
 تفاألي  برنا ت التدريض - لف 

 
علــا اســتعراض  االســتعراض أعضــاء أفرقــة خــرباء تــدريب برنــامج التــدريب إد دورات هتــدف -1

التدري يـــــة يف  الـــــدورات مجيـــــني وســـــُتتا . مـــــن بروتوكــــول كيوتـــــو 7املعلومــــات املقدمـــــة مبوجـــــب املـــــادة 
 الـدورات ستقدَّم اقن ن ، ش ية إد الوصول عليام يصعب باملتدربني ال ينوفيما يتعل  . اقن ن 
وفيمــا  ــد الــدورات الــي يقــدماا مــدر ، سيتواصــل املتــدربون واملــدر   أخــرت؛ إلي ونيــة بوســائل
 بعملية املاتمة األخرت سُتتا  الدورات أيضاف للواات األطراف، من أي طلب علا وبناءف  إلي ونياف.
وسـُتتا  علـا مـدار العـام للمتـدربني، بنـاءف علـا . إضـافية مـوارد ذلـ  يتطلـب أال شـريطة ،االستعراض

 الطلب، مجيني الدورات بدون مدر .
 موحـــدة االمتحـــان إجـــراءات وستشـــتمل مجيـــني الـــدورات التدري يـــة علـــا امتحـــان. وســـتيون -2

 وشفافة. وستوري االمتحانات علا اقن ن . وموضوعية
ُييملـون بنوـا  متطل ـات  الـ ين قوائم جـرد غـازات الدفيئـة ا ـددُ  استعراض خرباء وسُيدعا -3

 مني جنب إد جن اف  فيعملون قطري، أو مركزي استعراض يف برنامج التدريب ذات الصلة إد املشاركة
 قوائم جرد غازات الدفيئة املتمرسني. استعراض خرباء
 أن األود حمـــــاولتام يف الـــــدورات مـــــن دورة امتحــــان يف ينوحـــــون ال الـــــ ين للخـــــرباء وجيــــوز -4

 الـــي املاـــام مجيـــني املطلـــو  الوقـــ  يف ييونـــوا قــد أدوا أن شـــريطة أخـــرت، مـــرة إد االمتحـــان يتقــدموا
 االمتحان. قعادة نتيوة إضافية تياليف األمانة تتي د وأال الدورة، يف ُحددت

 التـــدريب، برنـــامج دورات يف مـــدر بني العمـــل إد املناســـ ة الفنيـــة اخلـــربة ذوو اخلـــرباء وســـُيدعا -5
 بالربيـد والدعم املشورة اخلرباء اؤالء وسيقدم. دورة كل تتناوئا الي املواضيني مااراهتم ت طر أن علا

 املــــدربني بــــني ج ــــرايف تــــوازن لتحقيــــ  األمانــــة أخــــرت. وستســــعا إلي ونيــــة بوســــائل اقليــــ وين أو
 التدريب. برنامج يف املشاركني

  
 برنا ت التدريض ورات  -باة 

 
 النظم الوطنية -1 

ـــاد  الـــدورة اـــ ، تتنـــاول :الوألرررف ـــن م الســـتعراض التوجيايـــة امل   مـــن 1 الفقـــرة مبوجـــب الوطنيـــة ال
 7 املـادتني يف إلياـا املشـار التوجيايـة امل ـاد  مـن الصـلة ذات واألجـزاء كيوتـو بروتوكـول مـن 5 املـادة
 كيوتو. بروتوكول من 8و
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 .2016 اإلعدا :
 .2022-2016 التنفيذ:

 قــوائم اســتعراض وخــرباء املتخصصــني، غــ  واخلــرباء الرئيســيون، االســتعراض خــرباء الجمهررور المسررتهدب:
 الدفيئــة غــازات جــرد لقــوائم التقــ  لالســتعراض األساســية الــدورة بنوــا  أكملــوا الــ ين الدفيئــة غــازات جــرد
 .(األول املرف  يف املدرجة األطراف) لالتفاقية األول املرف  يف املدرجة باألطراف اخلاصة

 تعل م إلي وين بدون مدر . نوق الدورة:
 ا دُد وخـرباء الدفيئة غازات جرد قوائم استعراض خرباء أن ييون ُيش ط :وشكله اال تحان شروط

 وجيـري. االسـتعراض خـرباء أفرقـة يف املشـاركة ق ل االمتحان ا دُد قد جنحوا يف الرئيسيون االستعراض
 عرب اقن ن . االمتحان

 
 تطتيق التعديالت -2 

 بروتوكــول يف األطـراف اجتمـاع بوصــفه العامـل األطـراف مــؤمتر مقـررات الـدورة اــ ، تتنـاول الوألرف:
 مــن 5 املــادة مــن 2 الفقــرة مبوجــب التعــديالت إدخــال مبناويــات املتعلقــة التقنيــة واقرشــادات كيوتــو

ـــاد  مـــن الصـــلة ذات واألجـــزاء كيوتـــو بروتوكـــول  مـــن 8و 7 املـــادتني يف إلياـــا املشـــار التوجيايـــة امل 
 كيوتو. بروتوكول
 .2016 اإلعدا :
 .2022-2016 التنفيذ:

الدفيئــة  غــازات جــرد قــوائم اســتعراض وخــرباء الرئيســيون، االســتعراض خــرباء الجمهررور المسررتهدب:
 األساســــية لــــدورةا بنوــــا  أكملــــوا الــــ ين الدفيئـــة غــــازات جــــرد قــــوائم اســــتعراض وخــــرباء املتمرســـون،
 األول. املرف  يف املدرجة باألطراف اخلاصة الدفيئة غازات جرد لقوائم التق  لالستعراض
 تعل م إلي وين مبساعدة مدر  . نوق الدورة:

 ا دُد وخـرباء الدفيئة غازات جرد قوائم استعراض خرباء أن ييون ُيش ط :وشكله اال تحان شروط
 وجيـري. االسـتعراض خـرباء أفرقـة يف املشـاركة ق ل االمتحان قد جنحوا يفا دُد  الرئيسيون االستعراض
 عرب اقن ن . االمتحان

 
 7 الما ة  ا 4 الفقرة بموجض المسَندة بالكميات المتعلقة المحاشتة طرائق -3 

 املعلومـات يستعرضـون الـ ين االسـتعراض خـرباء أفرقـة ألعضـاء إرشـادات الـدورة اـ ، تقدم :الوألف
 اليميــــة وحســــا  األو  املتعلـــ  بفــــ ة االلتــــزام الةانيـــة مبوجــــب بروتوكــــول كيوتـــو، التقريــــر يف املقدمـــة
 كيوتـو، بروتوكـول مـن 3 املـادة ميـرراف مـن 8و 8ميـرراف ثانيـاف و 7ميرراف و 7الفقرات  مبوجب املسنمبدة
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 مبوجـب املسـنمبدة اتباليميـ املتعلقة احملاس ة الوطنية، وفقاف لطرائ  والسوالت االلتزام، ف ة واحتياطر
 .7 املادة من 4 الفقرة

 .2016 اإلعدا :
 .2022-2016 التنفيذ:

 الوطنيــــة الــــ ين يستعرضــــون الســــوالت االســــتعراض أعضــــاء أفرقــــة خــــرباء الجمهررررور المسررررتهدب:
 الرئيسيون. االستعراض وخرباء املتخصصني، غ  واخلرباء املسنمبدة، باليميات اخلاصة واملعلومات
 تعل م إلي وين بدون مدر  . نوق الدورة:

 وجيـــري ُيشـــ ط امتحـــان األعضـــاء ا ـــدد يف أفرقـــة خـــرباء االســـتعراض. :وشررركله اال تحررران شرررروط
 عرب اقن ن . االمتحان

 
 المسَندة بالكميات المتعلقة والمعلو ات الوطنية السجالت اشتعراف -4 

 املعلومـات يستعرضـون الـ ين االسـتعراض خـرباء أفرقـة ألعضـاء إرشـادات الـدورة اـ ، تقدم الوألف:
 ميـــرراف مـــن 8و 8ميـــرراف ثانيـــاف و 7ميـــرراف و 7الفقــرات  مبوجـــب املســـنمبدة باليميـــات املتعلقـــة الســنوية
 اقليــ وين والنمــوذ  كيوتــو بروتوكــول بوحــدات املتعلقــة واملعلومــات كيوتــو، بروتوكــول مــن 3 املــادة
 إرشادات الدورة تقدم ذل ، إد وباقضافة. كيوتو بروتوكول من 7 املادة من 4 للفقرة وفقاف  املوحَّد،
 السـوالت يف تعـديالت مـن األطـراف تُ لـ  عنـه مـا ذلـ  يف مبا الوطنية، السوالت استعراض بشأن
 لت ـــادل التقنيـــة والتزاماـــا باملعـــاي  (1)11-/م أإ-و 8-/م أإ1و 1-أإ م/15 للمقـــررات وفقـــاف  الوطنيـــة
 السوالت. ن م بني ال يانات
 .2016 اإلعدا :
 .2022-2016 التنفيذ:

 الوطنيــــة الــــ ين يستعرضــــون الســــوالت االســــتعراض أعضــــاء أفرقــــة خــــرباء الجمهررررور المسررررتهدب:
 الرئيسيون. االستعراض وخرباء املتخصصني، غ  واخلرباء املسنمبدة، باليميات املتعلقة واملعلومات
 تعل م إلي وين مبساعدة مدر  ، راناف بتوافر املوارد. نوق الدورة:

 االســـتعراض وخـــرباء املتخصصـــني ا ـــدُد غـــ  ُيشـــ ط أن ييـــون اخلـــرباء :وشررركله اال تحررران شرررروط
 الســوالت اســتعراض نــن ســيتولون االســتعراض خــرباء أفرقــة جــدد يف أعضــاء وأي الرئيســيون ا ــددُ 

 يف مشـــاركتام قــد جنحــوا يف االمتحــان ق ــل املســـنمبدة باليميــات املتعلقــة الســنوية واملعلومــات الوطنيــة
 االمتحان عرب اقن ن . وجيري. االستعراض خرباء أفرقة

__________ 

 .FCCC/SBSTA/2015/L.13مشروع مقرر يرد يف املرف  الةاين للوثيقة  (1) 
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 كيوتو بروتوكول  ا 3 الما ة  ا 4و 3 الفقرتيا بموجض المنفَّذة األنشطة اشتعراف -5 
 املعلومـات يستعرضـون الـ ين االسـتعراض خـرباء أفرقـة ألعضـاء إرشـادات الـدورة اـ ، تقدم :الوألف
 املشمولة والراجة األراضر استخدام وت ي  األراضر استخدام أنشطة عن االلتزام ف ة خالل املقدمة
 8-/م أإ2و 7-/م أإ2 املقــررات متطل ــات وفــ  كيوتــو، بروتوكــول مــن 3 املــادة مــن 4و 3 بــالفقرتني

ــــــ  يف مبــــــا ،9-/م أإ6و  مــــــن 5 املــــــادة مــــــن 2 الفقــــــرة مبوجــــــب التعــــــديالت إدخــــــال إجــــــراءات ذل
 كيوتو. بروتوكول
 .2016 اإلعدا :
 .2022-2016 التنفيذ:

 وت يـــ  األراضـــر اســـتخدام بأنشـــطة املتعلقـــة ا ـــرد قـــوائم اســـتعراض خـــرباء الجمهرررور المسرررتهدب:
 الرئيسيون. االستعراض وخرباء والراجة األراضر استخدام

 وافر املوارد.تعل م إلي وين مبساعدة مدر  ، راناف بت نوق الدورة:
 بأنشـــطة املتعلقـــة ا ـــرد قـــوائم اســـتعراض خـــرباء ُيشـــ ط أن ييـــون مجيـــني :وشررركله اال تحررران شرررروط
وخـرباء االسـتعراض الرئيسـيون ا ـدُد قـد جنحـوا  والراجة األراضر استخدام وت ي  األراضر استخدام

 عرب اقن ن . االمتحان وجيري. االستعراض خرباء أفرقة يف مشاركتام يف االمتحان ق ل
 
 


