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 23-/م أ-مشروع مقرر 
نطررر ال االسرررتعرار الررربورل المقارررل للهررربف العررر لما الطويرررل األجرررل   

 بموجب االتف قية وللتقبم الع م المحرز نحو تحقيقه
 إن مؤمتر األطراع، 
 ،10، الفقرة 21-/م أ10إىل ابقرر  يشري إذ 
 اهليئاااة الفراياااة لف شاااورة الرف ياااة والت نولوجياااةبالتوصاااية ابقرماااة مااان وإذ حيااايل اف اااا   

نطااا  االسااتررا  ،   الاارورة الساةسااة واألربرااا ل اال من  ااا، بشاا ن اهليئااة الفرايااة لفتنفياا و 
 ، لفتقرم الرام احملرز حنو حتقيقهاألجل ووج  االتفاقية و  الرورا ابق ل لف رع الرابو الطويل

، اهليئاة الفراياة لفتنفيا و  اهليئة الفراياة لف شاورة الرف ياة والت نولوجياة أن تست نف يقرر   
نطااا  االسااتررا  الاارورا (، النظاار   2019  الاارورة اس سااا ل اال من  ااا يونيران/يونيااه 

، ري ااا الراام احملاارز حناو حتقيقااه األجال ووجاا  االتفاقياة ولفتقاارم ابق ال لف اارع الراابو الطوياال
 توصاية  ينظار في اا ماؤمتر اهليئة الفراية لفتنفي و  اهليئة الفراية لف شورة الرف ية والت نولوجية حتيل

 التوصاية ها   وسارتااو (،2019 الثاا//نوف س يتشارين والرشارين اسامساة ةورتاه   األطراع
الراماااال  الفريااااق إطااااار   الرابيااااة فةاحلصااااي اساااات ال  بر فيااااة ابترفقااااة الصاااافة ذات األا ااااال

، وا فيااات 2018اب صااا ابرااي باتفااا  بااارير، واحلااوار التيسااريا، الاا ا سااي رقر   اااام 
 .(1يالفحا التقي

__________ 

 .132، الفقرة FCCC/SBI/2016/8، و46، الفقرة FCCC/SBSTA/2016/2 (1ي
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 23-/م أ-مشروع مقرر 
برنرر  ت ترربريب ءاررراع االسررتعرار المشرر رتيت  ررا االسررتعرار التقنررا   

المقب رررررة  رررررت األطرررررراف لتقررررر رير  تررررررة السرررررنتيت والا  ررررر   الوطنيرررررة 
 المبرجة  ا المر ق األول ل تف قية

 إن مؤمتر األطراع، 
 2-/م أ9و 1-/م أ2مااااان االتفاقياااااة وإىل ابقاااااررات  12و 7و 4إىل اباااااواة  إذ يشااااري 

 18-/م أ19و 17-/م أ2و 13-/م أ1و 10-/م أ18و 7-/م أ33و 5-/م أ4و 3-/م أ6و
 ،الوطنية وتقارير فرتة السنتا بش ن ال الغات

بشاا ن اب اااةت التوجي يااة لالسااتررا  التقااي  20-/م أ13إىل ابقاارر  وإذ يشااري أي ااا   
لف رفوماااات اب فااا  ان اااا ووجااا  االتفاقياااة ابترفقاااة بقاااوا م جااارة غاااازات الرفيئاااة، وتقاااارير فااارتة 

 السنتا وال الغات الوطنية ابقرمة من األطراع ابررجة   ابرفق األول لالتفاقية،
بشااا ن برناااامت تااارري   اااساع االساااتررا   20-/م أ15إىل ابقااارر  رااا ل وإذ يشاااري   

ابشاااررا   االسااتررا  التقااي لتقااارير فاارتة الساانتا وال الغااات الوطنيااة ابقرمااة ماان األطااراع 
 ابررجة   ابرفق األول لالتفاقية،

  التوصاااايات ذات الصاااافة ابقرمااااة ماااان اهليئااااة الفرايااااة لف شااااورة الرف يااااة  وقاااار نظاااار 
 والت نولوجية،

ب مهيااة برنااامت تاارري   اااساع االسااتررا  ابشاااررا   االسااتررا  التقاااي  وإذ يسااف م 
لتقارير فرتة السنتا وال الغات الوطنية ابقرماة مان األطاراع ابررجاة   ابرفاق األول لالتفاقياة 

 وب مهية حتسا برنامت الترري ،
اااااااا  يطفاااااااا  -1   التاااااااارري ، بناااااااااع افاااااااا  مااااااااواة برنااااااااامت اإىل األمانااااااااة أن حتس 
واضرة   اات ارهاا اساسة اب تسا ة   إجاراع االسترراضاات  21-/م أ9و 19-/م أ24 ابقررين

التقنياااة لتقاااارير فااارتة السااانتا وال الغاااات الوطنياااة ابقرماااة مااان األطاااراع ابررجاااة   ابرفاااق األول 
رة وتقاارير فارتة السانتا ، ق ل برع استرراضات ال الغات الوطنية السااب2014لالتفاقية من  اام 

 ؛2018الثالثة ابقرمة من األطراع ابررجة   ابرفق األول لالتفاقية   اام 
اساصة بالرورات ال ينية ابست ِرم  وصَفةن إىل األمانة أن حتس   ويطف  أي ا   -2 

 جرف ا أيسر است راما ؛الترري ية هبرع 
إىل األماناااة أن تنفااا  برناااامت التااارري  واالمتحاناااات ساااساع  ويطفااا  رااا ل  -3 

االسااتررا  التقااي ابشاااررا   اسااتررا  تقااارير فاارتة الساانتا وال الغااات الوطنيااة ابقرمااة ماان 
 األطراع ابررجة   ابرفق األول لالتفاقية اف  النحو اب ا   ابرفق؛

سانوا إىل اهليئاة الفراياة لف شاورة إىل األمانة أن تررج،   تقريرهاا ال ويطف  -4 
الرف يااة والت نولوجيااة ااان تشاا يل أفرقااة  ااساع االسااتررا ، مرفومااات ااان برنااامت التاارري ، 

سااي ا ااان إجااراعات تنظاايم االمتحااان وا تيااار ابتاارربا، ل ااو تاات  ن األطااراع ماان تقياايم  وال
 فرالية السنامت.
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 المر ق 

تيت  ررا االسررتعرار التقنررا برنرر  ت ترربريب ءاررراع االسررتعرار المشرر ر   
لتقررررر رير  تررررررة السرررررنتيت والا  ررررر   الوطنيرررررة المقب رررررة  رررررت األطرررررراف 

 المبرجة  ا المر ق األول ل تف قية
 تف صيل برن  ت التبريب -ألف 

الغااار  مااان هااا   الااارورات هاااو تااارري   اااساع االساااتررا  ابشااااررا   االساااتررا   -1
وطنيااة ابقرمااة ماان األطااراع ابررجااة   ابرفااق األول التقااي لتقااارير فاارتة الساانتا وال الغااات ال

. أماا بالنسا ة لف تارربا تننيف اا ومي ان اإلنرتنا  شا  ة افا  الارورات مجيا  وساتتا لالتفاقياة. 
ال ين جيرون صروبة   االتصال بش  ة اإلنرتنا ، فساتوز ع افاي م الارروس بوساا ل إل رتونياة 

 شااريطة االسااتررا ، بر فيااة اب ت ااا ماان ابتاارربا أي ااا  لغااري الاارورات تتااا  وسااوعأ اار . 
ة بناااع  افاا  الساان ماارار افاا  متاوااة الاارورات مجياا  وساات ون. إضااافية مااوارة ذلاا  يتطفاا  أال

 طف  ابترربا، ةون تيسرِي مررب.
وستشاااات ل مجياااا  الاااارورات الترري يااااة افاااا  امتحااااان. وساااات ون إجااااراعات االمتحااااان  -2

 موورة وموضواية وشفافة.
وساااي را االمتحاااان ااااس اإلنرتنااا . وسااات ت  ،    اااروع اساااتثنا ية، ترتي اااات أ ااار   -3

إلجااراع االمتحانااات، شااريطة أن هاارا هاا   االمتحااان ب شااراع األمانااة وأال  يتطفاا  ذلاا  مااوارة 
 إضافية.

وساااوع ي ااارا   اااساع االساااتررا  اسااارة، الااا ين يساااتوفون بن اااا  مجيااا  متطف اااات  -4
االمتحاناااات، إىل ابشااااررة   اساااتررا و مررااانا أو ق طااارا، ويااا  برناااامت التااارري  وجيتاااازون 

 سير فون جن ا  إىل جن  م   ساع استررا  مت ر سا.
وب م ااان اسااساع الاا ين و جيتااازوا امتحااان ةورة ماان الاارورات   احملاولااة األوىل التقاارم  -5

سانرة إلياه اب اام اباس اري قار أر ال مجيا   جمرةا  لالمتحان مرة واوارة فقال، شاريطة أن ي اون
أثنااااع التااارري    الوقااا  ابطفاااوب وأال يساااتفنم إجاااراع  اسولاااة الثانياااة مااان االمتحاااان مصااااريف 

 إضافية من األمانة.

 اورا  الارن  ت التبرياا -ب ع 
الجوانب الع  ة والمتق طعة  ع عبة  ج ال  لعملية استعرار الا     الوطنية وتقر رير  -1 

  ترة السنتيت
: تش ل ه   الرورة متطف ات اإلبالغ واإلجراعات الالزمة لف وان  الرامة من ا فية الوصف

اسااتررا  ال الغااات الوطنيااة وتقااارير فاارتة الساانتا ووجاا  االتفاقيااة، و اارع إىل إاطاااع حملااة 
اامة شامفة ان متطف ات اإلبالغ واالستررا  والتوجياه ألفرقاة  اساع االساتررا  بشا ن ها   

وات الالزمة إلجراع االسترراضات   إطار ا فياة التقيايم واالساتررا  الاروليا. الر فية واسط
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وتساار  الاارورة إىل ترنياان االتسااا  والنناهااة   ا فيااة االسااتررا  وذلاا  بتقاار  التوجيااه التقااي 
 بش ن نا   ت االستررا  الرامة واست رام األةوات.

 .2017: اإلعباا
 .2020-2017: التنفيذ

 :  ساع استررا  جرة ومت ر سون و ساع استررا  ر يسيون.فالجمهور المستهب
 : الترف م اإلل رتو/، بال مررب.نوع التبريب

: يترااااا  افاااا   ااااساع االسااااتررا  اساااارة و ااااساع االسااااتررا   تطلارررر   اال تحرررر م و رررركله
 ساااساع وين غاااوالر يسااايا اسااارة اجتيااااز االمتحاااان ق ااال ابشااااررة   أفرقاااة  اااساع االساااتررا . 

 . االمتحان اس اإلنرتن .لالمتحان اس وع ابت رسا واسساع الر يسيا االستررا 

االسررتعرار التقنررا لفهررباف وللسي سرر   والترربابير وها رهرر  وإسرره  ه   ررا تحقيررق تلرر   -2 
 األهباف
: تقرم ه   الرورة توجي ا  ااماا  ونا    اا  ااماة إلجاراع اساتررا  تقاي لف رفوماات اان الوصف
ا  السياسااو الااوطي واألهااراع والسياسااات والتاارابري ابترفقااة بت فيااف غااازات الرفيئااة، السااي

 وآثار رل سياسة وتربري من ه   السياسات والترابري ومسامهته    فض غازات الرفيئة.
 .2017: اإلعباا
 .2020-2017: التنفيذ

يستررضاااون األهاااراع :  اااساع االساااتررا  اسااارة وابت رساااون الااا ين الجمهرررور المسرررتهبف
 .والسياسات والترابري، و ساع االستررا  الر يسيون

 : الترف م اإلل رتو/، بال مررب.نوع التبريب
: يتراااا افااا   اااساع االساااتررا  اسااارة اجتيااااز االمتحاااان ق ااال  تطلاررر   اال تحررر م و ررركله

ف ااساع ابت رسااا ابشاااررة   أفرقااة  ااساع االسااتررا . وين غااو سااساع االسااتررا  الر يساايا ول
ال ين يستررضون األهراع والسياسات والترابري وآثارها ومسامهت ا   حتقيق تف  األهراع، 

 أن خي روا لالمتحان. االمتحان اس اإلنرتن .

االسرررتعرار التقنرررا الناع اررر    ررر زا  الب يئرررةل واالتج هررر   علررر  صرررعيب االناع اررر  ل  -٣ 
 والتبابير والتوقع  ل واألار اإلجم لا للسي س  

: تقرم ه   الرورة توجي ا  ااما  ونا    اا  ااماة ألغارا  االساتررا  التقاي لف رفوماات الوصف
ان ان راثات غازات الرفيئة، واالهاهات اف  صرير االن راثاات، والتوقراات، واألثار اإلمجاا  

 لفسياسات والترابري.
 . 2017: اإلعباا
 .2020-2017: التنفيذ
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 اااساع االساااتررا  اسااارة وابت رساااون الااا ين يستررضاااون االهاهاااات : الجمهرررور المسرررتهبف
افاا  صاارير االن راثااات والتوقرااات واألثاار اإلمجااا  لفسياسااات والتاارابري، و ااساع االسااتررا  

 .الر يسيون
 : الترف م اإلل رتو/، بال مررب.نوع التبريب

ز االمتحاااان ق ااال : يتراااا افااا   اااساع االساااتررا  اسااارة اجتياااا تطلاررر   اال تحررر م و ررركله
ابشااااررة   أفرقاااة  اااساع االساااتررا . وين غاااو ساااساع االساااتررا  الر يسااايا وابت رساااا الااا ين 
يستررضااون ان راثااات غااازات الرفيئااة، واالهاهااات افاا  صاارير االن راثااات، والتوقرااات واألثاار 

 اإلمجا  لفسياسات والترابري، أن خي روا لالمتحان. االمتحان اس اإلنرتن .

 االستعرار التقنا لواقع تقبيم البعم الم لا ونقل التكنولوجي  وبن ع القبرا  -٤ 
: تقاار م ها   الاارورة توجي ااا  ااماا  ونا    ااا  ااماة  إلجااراع االساتررا  التقااي لف رفومااات الوصرف

ان واق  تقر  األطاراع ابررجاة   ابرفاق الثاا/ لالتفاقياة الارام اباا  لريطاراع غاري ابررجاة 
ابرفاااق األول لالتفاقياااة، وألغااارا  ترنيااان وتيساااري ومتويااال ا فياااات نقااال الت نولوجياااا، وبنااااع   

القررات، وا   ذل  إجياة اساسة الوطنياة   ابساا ل ابتصافة بتغاري ابنااز، وترنيان ابؤسساات، 
 وتطوير األنشطة   جماالت الترفيم والترري  وإذراع الواو.

 .2017: اإلعباا
 .2020-2017: التنفيذ

:  ااساع االسااتررا  اسااارة وابت رسااون الاا ين يستررضااون واقاا  تقااار  الجمهررور المسررتهبف
 .الرام ابا  ونقل الت نولوجيا وبناع القررات، و ساع االستررا  الر يسيون

 : الترف م اإلل رتو/، بال مررب.نوع التبريب
سرة اجتياز االمتحان ق ال ابشااررة : يترا  اف   ساع االستررا  ا تطلا   اال تح م و كله

  أفرقااة  ااساع االسااتررا . وين غااو ساااساع االسااتررا  الر يساايا وابت رسااا الاا ين يستررضاااون 
واقاا  تقاار  الاارام ابااا  ونقاال الت نولوجيااا وبناااع القااررات أن خي ااروا لالمتحااان. االمتحااان اااس 

 اإلنرتن .
    


