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الشركاء وأصحاب املصلحة والقطاعات على مل تالتنسيق والتعاون بني مستويات متعددة لصنع القرار، تشتعزيز إىل هناك إطار حوكمة قطري يهدف 
ويتطلب وضع إطار احلوكمة هذا وقًتا وجهًدا من فرق العمل التابعة ألصحاب املصلحة املتعددين،  من أجل خلق ترتيبات مؤسسية فعالة للتخطيط.

 اوخصوصً كما يتطلب ختصيص اسرتاتيجيات لتطوير القدرات والبالغات،  فضًال عن تكوين جمموعات عمل من اخلرباء واملواطنني املعنيني.
   اإلرادة السياسية واملوارد والتمويل.

) وتقارير التحديثات لفرتة NCsالوطنية ( البالغاتعة متنوعة من األمثلة تتناول الرتتيبات املؤسسية الناجحة املتعلقة بتنفيذ توجد جممو 
، نستخلص منها أن الرتتيبات املؤسسية املصممة تصميًما جيًدا، واليت متتاز بتحديد األدوار واملسؤوليات على حنو واضح تنيالقادمالسنتني 

اية املطاف يف إعداد تقارير ذات صلة بالسياسات اليت تربط العمل املناخي بأولويات التنمية الوطنية ودعم ملختلف الش ركاء، تسهم يف 
  تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على املستوى الوطين احمللي من خالل:

رير التحديثات لفرتة السنتني يرأسها قيادات قوية يف جمال تغري املناخ الوطنية وتقا البالغاتإنشاء كيانات وطنية للتنسيق بني  .1
القطاعات (من القطاع اخلاص)،  ووممثلميكنها مشاركة جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك صناع القرار 

 وجمتمع البحث واجملتمع املدين؛

طنية، وإتاحة البيانات واملعلومات للجمهور، وتكوين هيئة قوية تدريب اجلهات الفاعلة الو  بناء القدرات التقنية واملؤسسية: .2
 ومتحمسة وثابتة من املوظفني العموميني لالحتفاظ بالقدرات املؤسسية؛

  .تهاوإتاح ذات الصلة بالسياسات فيها املوثوقمجع البيانات واملعلومات  .3

تفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عرب تقارير التحديثات ويُنظر إىل تكثيف الشروط املتعلقة مبتطلبات إعداد التقارير مبوجب ا
ا فرصة الستمرارية مزيد من التعاون وتبادل املعلومات واحملافظة على القدرات، وكذلك فرصة إلعداد الرتتيبات  لفرتة السنتني على أ

  الوطنية الفردية). البالغاتاملؤسسية املخصصة ملشروعات  إلعداد الرتتيبات اخالفً املؤسسية اليت ميكن أن تستمر على مر الزمن (

النامية بإعداد ترتيبات مؤسسية فعالة الستكمال البالغات الوطنية  بالدحتتوي هذه الوثيقة على نظرة عامة لعدد من األمثلة اليت تشرح كيفية قيام ال
النامية، مع تسليط الضوء على بعض الدروس  بالدمت وضعها يف خمتلف ال وتربهن هذه األمثلة على تنوع الرتتيبات املؤسسية اليت .ااخلاصة 

   .منها الشاملة املستفادة وأفضل املمارسات اليت انبثقت

   إضافية للرتتيبات املؤسسية: املزيد من املعلومات، توفر الوثائق التالية أوصافً 

صوًصا "الدروس املستفادة واخلربات املكتسبة من )، وخhttp://ncsp.undp.orgتقارير برنامج دعم البالغات الوطنية ( •
الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول التفاقية  البالغاتإعداد  ":بالدإعداد البالغات الوطنية" و 'أوراق ال

 خمتارة" بالدجتميع للدروس املستفادة واخلربات املكتسبة من  -األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

 (WRI)الصادرة عن معهد املوارد العاملية  (MAPT)دراسات حاالت مشروع تتبع عملية قياس األداء  •

(https://sites.google.com/site/maptpartnerresearch)  
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 قوية ةبناء قياد. 1

  

  لمناخ ذات دور رائدخلية تغير ا :1مثال 

 أفغانستان الدولة:

 وكالة محاية البيئة الوطنية املؤسسة الرائدة:

 مل ُتذكر املؤسسات األخرى املشاركة:

  الوطنية البالغاتإنشاء كيان وطين ذي قيادة قوية لتنسيق  الغرض من الرتتيب املؤسسي:
 

الوطنية حلماية البيئة خلية تغري املناخ، يعمل لديها هيئة من اخلرباء التقنيني يف يف أفغانستان، أنشأت الوكالة  وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:
وقد تلقى هؤالء اخلرباء تلخيًصا ألهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  خمتلف اجملاالت.

 ما بني الوزارات ذات الصلة.إضافة إىل التزامات الدول األعضاء، وقد شرعوا يف تنسيق مبادرات تغري املناخ في

ويضمن هذا  كما أداروا املعطيات اليت قدمتها املؤسسات املختلفة واليت استخدمت يف إعداد البالغات الوطنية.
النهج إمكانية استخدام مصادر البيانات احلكومية كمصدر متماسك للمعلومات، واحلد من الشكوك اليت تنتج 

 عن استخدام مصادر بيانات خمتلفة.

http://ncsp.undp.org/sites/default/files/National%20Communications_Lesso للحصول على معلومات إضافية:
ns%20Learned.pdf  

 

  عمال تغير المناختعزيز الدعم المؤسسي أل :2مثال 

 الفلبني الدولة:

 مكتب اإلدارة البيئية املؤسسة الرائدة:

 مل ُتذكر املؤسسات األخرى املشاركة:

  الوطنية البالغاتإنشاء كيان وطين ذي قيادة قوية لتنسيق  الغرض من الرتتيب املؤسسي:

 

وزارة البيئة) بأعمال األمانة العامة للجنة املشرتكة بني الوكاالت لتغري املناخ، يف الفلبني، قام مكتب اإلدارة البيئية ( وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:
 البالغات) و ىلاألو الوطنية  البالغاتالوطنية األوىل يف البالد ( البالغاتكما كان مبثابة جهة التنسيق إلعداد 

ويف الوقت احلايل،  .(TNC)لثة الوطنية الثا بالغاتوقد تغّري هذا الرتتيب بالنسبة لل ).SNCالوطنية الثانية (
من الرئيس، وذلك  الً قلييتوىل مكتب تغري املناخ، حتت إشراف جلنة تغري املناخ، املسؤولية، وعلى مستوى أقل 

كما تشرف جلنة تغري املناخ على  لضمان احلصول على البيانات واملشاركة رفيعة املستوى على املستوى الوزاري.
 ة لتغري املناخ.تنفيذ االسرتاتيجية الوطني
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 الفلبني الدولة:

http://ncsp.undp.org/sites/default/files/National%20Communications للحصول على معلومات إضافية:
_Lessons%20Learned.pdf  
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  الوطنية البالغاتة أصحاب المصلحة والتنسيق بينهم والتواصل معهم بخصوص إعداد تقارير مشارك :3مثال 

 النيجر الدولة:

 الذي ُأسس حتت إشراف رئيس جملس الوزراء. (CNEDD)اجمللس الوطين للبيئة والتنمية املستدامة  املؤسسة الرائدة:

)؛ املؤسسات البحثية والتدريبية واألكادميية؛ NGOsاملنظمات غري احلكومية (اخلدمات العامة وشبه العامة؛  املؤسسات األخرى املشاركة:
 اجملتمع املدين؛ القطاع اخلاص

 القيادة القوية من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على الصعيد الوطين الغرض من الرتتيب املؤسسي:

)، واليت ُتشكل جدول األعمال الوطين للقرن PNEDDنيجر خطة بيئية وطنية للتنمية املستدامة (وضعت ال وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:
بني الربامج الستة ذات األولوية اليت  1996. وتُنسق هذه اخلطة اليت وُضعت يف يناير/كانون الثاين لعام 21

اللجنة الفنية لتغري املناخ وتقلباته هلذه الغاية، تشكلت جلان فنية متخصصة، مبا يف ذلك  اوحتقيقً  حتتوي عليها.
)CTCVC.(  وتضم ممثلني من اخلدمات العامة وشبه  1997تشكلت اللجنة الفنية لتغري املناخ وتقلبه عام

 اخلاص. القطاع واملدين؛ اجملتمع وواألكادميية؛ والتدريبية البحثية املؤسساتو املنظمات غري احلكومية؛ و ؛ ةالعام

ة يف دعم األمانة التنفيذية للمجلس الوطين للبيئة والتنمية املستدامة يف تنفيذ برنامج وتتمثل مهمة هذه اللجن
واحدة من الربامج الستة ذات األولوية خلطة البيئة الوطنية للتنمية هذه اللجنة تغري املناخ وتقلبه، كما تعد 

رية بشأن تغري املناخ على املستوى املستدامة، واليت هدفها الرئيسي تنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة اإلطا
 البالغاتاملستدامة اإلشراف على إعداد  والتنمية للبيئة الوطين وقد تولت األمانة التنفيذية/اجمللس الوطين.

الوطنية، باعتبارها جهة التنسيق اخلاصة باالتفاقيات الثالثة اليت عقدت بعد اتفاقية ريو، مبا يف ذلك االتفاقيات 
األمانة  وتستضيف ). املناخ (مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ). املتعلقة بتغري
الوطنية حتت إشراف  البالغاتس الوطين للبيئة والتنمية املستدامة مشروعات التنمية اخلاصة بالتنفيذية/اجملل

  اللجنة الفنية لتغري املناخ وتقلبه.

هذا وقد أنشأ الدعم املؤسسي للجنة التنفيذية/اجمللس الوطين للبيئة والتنمية املستدامة، وهي املؤسسة املسؤولة  
ج متعدد التخصصات والتشاركية استخدم يف تطوير الً فضالوطنية،  البالغاتعن تطوير  الغات إالب عن وضع 

بني اجلهات الفاعلة (الدولة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص) واالختصاصيني يف  اوتعاونيً  اديناميكيً  الوطنية، عمالً 
واالقتصاد واالتصاالت واألرصاد  خمتلف اجملاالت (مثل الزراعة والثروة احليوانية والغابات واملوارد املائية والطاقة

الوطنية يف املستقبل، وتنفيذ  البالغاتجيب احلفاظ على هذه الديناميكية لتطوير  اجلوية وعلم املناخ والصحة).
)، والربنامج النموذجي ملواجهة آثار تغري املناخ NAPAمشروعات من برنامج العمل الوطين للتكيف (

)PPCRلقة بتغري املناخ وتقلبه.) وغريها من املبادرات املتع 

 SNC of Niger, and http://ncsp.undp.org/sites/default/files/Country للحصول على معلومات إضافية:
papers Final Version_1.pdf 
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  إنشاء كيان تنسيق وطني ذي قيادة قوية على الصعيدين الوطني ودون الوطني :4مثال 

 املكسيك الدولة:

 (SEMARNAT)املعهد الوطين للبيئة وتغري املناخ  املؤسسة الرائدة:

برئاسة رئيس  2013أنشئت جلنة دائمة مشرتكة بني الوزارات بشأن تغري املناخ يف يناير/كانون الثاين عام  املؤسسات األخرى املشاركة:
الداخلية والشؤون اخلارجية واملالية والطاقة والزراعة والثروة احليوانية والتنمية  املكسيك، وتضم الوزارات التالية:

الريفية ومصايد األمساك واألغذية والتعليم العام والسياحة والبيئة واملوارد الطبيعية واالقتصاد واالتصاالت والنقل  
 لتنمية االجتماعية.والصحة والبحرية وا

 إنشاء كيان تنسيق وطين ذي قيادة قوية على الصعيدين الوطين ودون الوطين الغرض من الرتتيب املؤسسي:

، بعدها مت وضع برنامج الدراسة 1993) يف املكسيك خلية تغري املناخ عام INEأنشأ املعهد الوطين للبيئة ( وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:
؛ وكجزء من الربنامج، مت التنسيق لعدد من حلقات 1996و 1994املناخ بني العامني  القطري بشأن تغري

 ) وغريها من اجلامعات.UNAMالعمل مع العلماء والفنيني من اجلامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك (

طنية وأول دراسة وكانت نتائج الدراسة القطرية اليت تضمنت أول قائمة وطنية جلرد انبعاثات الغازات الدفيئة الو 
الوطنية األوىل يف املكسيك، واليت مت إرساهلا إىل  بالغاتحول التكيف والتخفيف، مبثابة مدخالت كبرية لل

  .1997اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف عام 
سة (اليت مت إرساهلا يف الوطنية من األوىل حىت اخلام البالغاتوجدير بالذكر أّن الفريق األساسي الذي شارك يف 

   ) ظل كما هو تقريًبا، واحلال كذلك مع املؤسسات املكسيكية األخرى املشاركة يف العملية.2012عام 
، أعّد املعهد الوطين للبيئة املواد وبدأ يف تقدمي التدريب الالزم خبصوص شرح الغازات 2009يف بداية عام 

 املناخ إىل الواليات املكسيكية حبيث ميكنهم شرح براجمهم ) وسيناريوهات االنبعاثات وتغريGHGsالدفيئة (
   اخلاصة بشأن تغري املناخ.

، وأنشأت مخس اخططهوالية  ةعشر  إحدىوقد أكملت  حىت وقتنا هذا. هامجيعوتشارك الواليات املكسيكية 
ني بالواليات ذات مشرتكة بني الوزارات بشأن تغري املناخ، ووضعت بعض الواليات األخرى قوان اواليات جلانً 

سبانيا إو من احلكومة املكسيكية، وكذلك من اململكة املتحدة  وقد تلقت الواليات أمواالً  صلة بتغري املناخ.
  األمريكية والبنك الدويل. بالدوفرنسا واليابان، ومن مصرف التنمية لل

) واملعهد ICLEI( ، بدأت احلكومات احمللية من أجل االستدامة2012يف ديسمرب/كانون األول من عام 
الوطين للبيئة، بتمويل من اململكة املتحدة، العمل على وضع برامج العمل البلدية بشأن تغري املناخ 

)PACMUNs.(  مت االنتهاء من وضع برامج العمل البلدية بشأن تغري 2013وحبلول يوليو/متوز من عام ،
ية يف املكسيك، وبالتايل فإن نطاق املشروع  بلد 2.558هناك  برناًجما آخر قيد اإلعداد. 255املناخ وظل 

  كبري.
. وحيدد هذا القانون اإلطار 2012وقد مت نشر القانون العام بشأن تغري املناخ يف يونيو/حزيران من عام

املؤسسي إلجراءات التكيف والتخفيف يف املكسيك ويقسم املسؤوليات بني املستويات الثالثة للحكومة 
ومبوجب هذا القانون، وغريه من التشريعات األخرى، تشّكل جملس تغري املناخ  دية).(االحتاد والوالية والبل

واللجنة الوزارية املشرتكة بشأن تغري املناخ، كما مت وضع اسرتاتيجية وطنية بشأن تغري املناخ وبرنامج خاص بشأن 
   ألهداف التخطيط. احتقيقً تغري املناخ 

  عهد الوطين للبيئة وتغري املناخ.وقد حتّول املعهد الوطين للبيئة إىل امل
للمعهد الوطين لتغري املناخ، وسيتم بدء   40-20-10الرؤية، تأسست 2013ويف يونيو/حزيران من عام 
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 املكسيك الدولة:

 .2013) بنهاية عام 2018 – 2013الربنامج اخلاص بشأن تغري املناخ اخلاص به (يف الفرتة من 

 http://www.inecc.gob.mx للحصول على معلومات إضافية:

   الوطنية: البالغاتأمثلة أخرى إلنشاء كيانات وطنية ذات قيادات قوية لتنسيق 

ة الوطني البالغاتالوطنية الثالثة، وسريان العمل يف إعداد  البالغاتالوطنية بعد اكتمال  البالغاتمن حيث  احظً تعد مجهورية أوروغواي الدولة األوفر 
الوطنية األوىل يف البالد،  البالغاتويعود جزء من النجاح الذي حققته يف هذا الصدد إىل تأسيسها يف وقت مبكر، خالل إعداد  الرابعة حالًيا،.

كبري يف تعزيز إجراءات وقد سامهت هذه اللجنة إىل حد   وتشكيل جلنة وطنية مشرتكة بني الوزارات لالستجابة لتغري املناخ تُقّدم املشورة إىل وزارة البيئة.
  تغري املناخ جبمهورية أوروغواي.

  التنسيق بين الوزارات وفيما بين القطاعات :5مثال 

 بليز الدولة:

 وزارة املوارد الطبيعية والبيئة املؤسسة الرائدة:

 العامة، وإدارات األرصاد والبيئة واجليولوجيا وزارات الثروة السمكية والتنمية الزراعية واالقتصادية، وجلنة املرافق املؤسسات األخرى املشاركة:

 التنسيق بني الوزارات وفيما بني القطاعات الغرض من الرتتيب املؤسسي:

الوطنية، إىل جانب عدد كبري  البالغاتوزارة املوارد الطبيعية والبيئة هي الكيان املسؤول عن تنسيق  دتعيف بليز،  وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:
من بينها وزارات الثروة  الوطنية؛ البالغاتات األخرى واجلهات احلكومية اليت تشارك يف عملية إعداد من الوزار 

وقد شكلت  السمكية والتنمية الزراعية واالقتصادية، وجلنة املرافق العامة، وإدارات األرصاد والبيئة واجليولوجيا.
وقد مت توقيع مذكرات تفاهم  الوطنية الثانية. غاتالبالمجيع املؤسسات جلان تغري املناخ اليت تشرف على إعداد 

على سبيل  -الوطنية وليس  البالغاتلضمان أن املعلومات املقدمة من القطاع اخلاص ُتستخدم فقط إلعداد 
 لزيادة الضرائب على الشركات. - املثال 

http://ncsp.undp.org/sites/default/files/National%20Communications للحصول على معلومات إضافية:
_Lessons%20Learned.pdf  

  أمثلة أخرى للتنسيق بين الوزارات وفيما بين القطاعات:

الوطنية الثانية، وقدمت هذه اجملموعات  بالغاتللعمل على مخسة مكونات لل، تشّكلت مخس جمموعات عمل أساسية بني القطاعات بنغالديشيف 
ا متعددة التخصصات، ومثلت املؤسسات احلكومية وغري احلكومية  التوجيه إىل املوظفني الفنيني بشأن تطوير كل مكون. ومتّيزت هذه اجملموعات بكو

 البالغاتالسنة لرصد التقدم احملرز خبصوص األنشطة وتقدمي توصيات لتحسني نوعية  واألوساط األكادميية، وكانت جتتمع أربع مرات على األقل يف
  الوطنية.

وزارة البيئة هي املنظمة  دوتع من مجيع الوزارات الرئيسية واملنظمات غري احلكومية.ن و ممثل سامواالوطنية يف  البالغاتولدى الفريق القطري املعين ب
   رئاسة الفريق، األمر الذي يظهر األمهية اليت ُمتنح ملسائل التمويل لتغري املناخ يف ساموا. الرائدة، وتشرتك وزارة املالية يف

 يف وزارة النقل والطريان وليست يف وزارة البيئة. ةالوطنية، بالتعاون مع وحدة التنسيق املوجود البالغات، تشرتك عدة وزارات يف إعداد سيراليونيف 

  .اواقعيً الوطنية بني ما هو مأمول وما ميكن أن يتحقق  البالغاتهذا النحو يف حتقيق التوازن خبطة عمل ويساعد انضمام عدة وزارات على 
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الوطنية إىل جانب مشاركة وزارة البيئة ووزارات املوارد الطبيعية والتعليم  البالغات، تشرف جلنة توجيهية مشرتكة بني الوزارات على إعداد توفالويف 
  عن املكتب الوطين لتغري املناخ واملنظمات غري احلكومية واملراكز البحثية واالستشارية. الً فضواملالية،  والصحة والعمل والطاقة

ممثل من القطاعات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملؤسسات األكادميية والقطاع اخلاص لتحديد  100استطالًعا مشل أكثر من  أوروغوايأجرت 
م عن احلالة الوطنية.جماالت املشكالت والتماس ا    نطباعا

ا  يتشارك يف رئاستها ممثلون من احلكومة واملنظمات غري احلكومية، استناًدا إىل املعرفة اليت اختارت مجهورية فيجي جمموعات العمل املواضيعية اخلاصة 
ا املنظمات غري احلكومية من خالل إجراء عدد من  وقد زادت هذه الرئاسة املشرتكة من امللكية  بتغري املناخ. املتعلقة روعاتاملشواخلربة اليت تتمتع 

  الوطنية هلذه العملية.

جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة يف فريقها القطري، تضم هذه اجملموعة ليس فقط جلنة توجيهية مشرتكة بني الوزارات واملنظمات  جزر كوكأشركت 
وأيد الفريق القطري أمانة قوية قدمت  ، واجمللس االستشاري الديين والزعماء التقليديني.نيمدنيدة قا اأيضً غري احلكومية واملراكز البحثية، ولكن تضم 

  اخلدمات التنظيمية واإلدارية.

الوطنية، كما أولت  البالغاتاجلمعيات النسائية ومجاعات السكان األصليني بوضوح يف مجيع املشاورات واالجتماعات اخلاصة بإعداد  بوليفياأشركت 
  الوطنية نفسها. البالغاتاية خاصة ملصاحل هذه اجلماعات يف التدابري والتوصيات الواردة يف عن

  الوطنية وإدامته  بالبالغاتتجربة الترتيبات اإلدارية إلعداد العمل  :6مثال 

 ألبانيا الدولة:

 وزارة البيئة والغابات وإدارة املياه املؤسسة الرائدة:

وزارة االقتصاد والتجارة والطاقة ووزارة الزراعة واألغذية ووزارة األشغال العامة والنقل ووزارة الصحة ووزارة  املؤسسات األخرى املشاركة:
) واجلامعات واملؤسسات األكادميية األخرى INSTATالسياحة ووزارة التكامل ومعهد اإلحصاءات (

 واملديرية العامة للطوارئ املدنية واملنظمات غري احلكومية املهتمة

 مشاركة أصحاب املصلحة املتعددين والقطاعات املتعددة واملشاركة متعددة املستويات الغرض من الرتتيب املؤسسي:

الوطنية  بالغاتللالوطنية عمًال ذا قيمة عالية وخصصت  البالغاتبوجه عام، اعتربت حكومة ألبانيا إعداد  وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:
العديد من املؤسسات واملتخصصني التدريب الالزم، فضًال  ىعالوة على ذلك تلقّ  .اكبريً املاضية موارد وجهًدا  

الوطنية حبيث  البالغات روعاتمشولضمان امللكية القطرية، فقد مت تصميم  عن بناء القدرة املؤسسية وتقويتها.
د من أّن األهداف تتكامل مع االستشارات املكثفة ألصحاب املصلحة خالل عمليات اجلرد وأثناء التنفيذ للتأك

الوطنية، مت تناول تغري املناخ  البالغاتمع نتائج  اومتشيً  والغايات تتفق مع األولويات الوطنية للتنمية املستدامة.
    كما مت حشد املوارد. يف أوراق السياسات واالسرتاتيجيات القطاعية األخرى.

  التحديات واخلطوات اليت اختذت ملعاجلة ذلك:

 نسيق دائمة بشأن قضايا تغري املناخ.عدم وجود هيئة ت .1

الوطنية الثالثة، لكنها مل  البالغاتو الوطنية الثانية  البالغاتو الوطنية األوىل  بالغاتللمت إنشاء جلنة توجيهية 
سيرتأس الوطنية الثالثة، بذلت جهود إلنشاء جلنة مشرتكة بني الوزارات بشأن تغري املناخ. البالغاتأثناء  تستمر.
   .كافة  جنة نائب وزير البيئة، بدعم من جهات التنسيق الفنية من املؤسسات ذات الصلةهذه الل

عدم وجود تشريعات حمددة تتناول أساس قضايا تغري املناخ مع الرتكيز بشكل خاص على  .2
 التحديثات املستقبلية لقوائم جرد الغازات الدفيئة.
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 ألبانيا الدولة:

امل هذه الوثيقة جزًءا من اجلهود اليت تبذهلا ألبانيا لكي متت صياغة وثيقة قانونية ملعاجلة هذا القصور، ويعد تك
  ).EUتتواءم التشريعات البيئية اليت حتويها مع غريها من تشريعات االحتاد األورويب (

   النقص احملتمل يف املوظفني الفنيني املؤهلني. .3

إال أّن تأمني إعداد  الوطنية، البالغاترغم أن كثريًا من القدرات املؤسسية مت تطويرها من خالل عملية إعداد 
من  اأساسً الوطنية يتم حىت اآلن من خالل موظفني معينني لكل مشروع، فضًال عن األفراد القادمني  البالغات

ومن أجل احلفاظ على القدرات اليت بُنيت يف  املؤسسات األكادميية والذين جيري تدريبهم يف اجلوانب الفنية.
ة التأثر ياليت حتققت يف قوائم جرد الغازات الدفيئة الوطنية والتخفيف منها وقابل الوطنية، مثل البالغاتعمليات 

ا والتكيف معها، مت اإلبقاء على أعضاء الفرق الفنية، وهذا يضمن احملافظة على الذاكرة املؤسسية، مبا يف ذلك
دت التجارب املكتسبة من كما ساع الوطنية. البالغاتمعرفة القيود والعقبات والتحديات املرتبطة بتطوير 

املشروعات السابقة يف ضمان االتساق واالستمرارية، ومشاركة أصحاب املصلحة، واستثمار أوجه التآزر ذات 
   الصلة.

إنشاء العمليات اليت تسمح بالتشاور مع جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة يف مجيع املراحل  .4
 (اجلرد واالستهالل والتنفيذ)

 أصحاب املصلحة يف: تساعد عمليات اجلرد  - أ 

 فهم قضايا واجتاهات تغري املناخ والبيئة اليت حتدث يف البالد؛ 

 تعزيز قدرة أصحاب املصلحة بشأن قضايا تغري املناخ والبيئة؛  

 الوصول إىل البيانات بسهولة أكثر؛  

 .فهم الرتكيز اجلغرايف والقطاعي املفضل 

 البالغاتمجيع الشركاء على الفهم التام لعملية مرحلة التأسيس أمًرا بالغ األمهية يف مساعدة  دتع  -ب
ا. يف هذه املرحلة، نُوقشت األدوار واملهام واملسؤوليات داخل هياكل صنع القرار  وحتمل املسؤولية بشأ

  للمشروع، مبا يف ذلك خطوط اإلبالغ والتواصل، كما تأسست آليات حل النزاعات.

إّن مشاركة قطاع عريض من  سليمة ومقبولة.ستحقق املشاورات خالل عملية التنفيذ نتائج   -ج
أصحاب املصلحة لن يعّزر فقط من املقرتحات السياسية املالئمة، ولكنها ستحّسن أيًضا من املعرفة واملنهجيات 

 والقدرات البشرية واملؤسسية الضرورية الستمرار جناح عملية البالغات الوطنية.

 عدم وجود موارد كافية لعملية مستدامة. .5

ومع  من جهودها الرامية ملواكبة آثار تغري املناخ. مهًما اجزءً حكومة ألبانيا أّن إعداد البالغات الوطنية وترى 
الوطنية بسبب االحتياجات االجتماعية والتنموية امللحة يف البالغاتذلك، هناك ندرة يف املوارد الالزمة ألنشطة 

منائي ومرفق البيئة العاملية أمر بالغ األمهية الستدامة عملية وبالتايل، فإن دعم برنامج األمم املتحدة اإل ألبانيا.
  البالغات الوطنية.

pers Final http://ncsp.undp.org/sites/default/files/Country pa للحصول على معلومات إضافية:
Version_1.pdf  

  أمثلة أخرى ملشاركة أصحاب املصلحة املتعددين والقطاعات املتعددة واملشاركة متعددة املستويات
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 كما مت حتديد األدوار الواضحة لوزارة البيئة الوطنية الثانية. البالغات، ُقدمت تفاصيل عن أدوار احلكومة لكل قطاع رئيسي مت حتليلها يف أرمينيايف 
  عن الوزارات واملؤسسات األكادميية واملراكز البحثية واملنظمات غري احلكومية املعنية. الً فضالوطنية،  البالغاتووحدة تغري املناخ اليت أدت إىل إعداد 

ئة التابعة لتلك الدول، وقد استفادت العراق والكويت وسلطنة عمان من التوزيع الواضح للمسؤوليات بني الوكاالت الرائدة، مبا يف ذلك وزارات البي
وقد  عن املراكز البحثية واملكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة للبيئة لغرب آسيا، وهي وكالة مشاركة يف التنفيذ. الً فضوالوحدة الوطنية لتغري املناخ، 

  تكونت فرق عمل وطنية وجمموعات عمل، بدعم وتوجيه من قبل خرباء إقليميني ودوليني.

سألة مصاحل ، يف الوقت الذي مت فيه تكليف اللجنة الوطنية للبيئة بتنسيق قضايا تغري املناخ، كانت مسؤولية املراقبة واخلدمات املائية واجلوية مبوتانيف 
تابع إلدارة الزراعة ) التابع لوزارة الشؤون االقتصادية وقسم األرصاد اجلوية الزراعية الHydroMetمتنازعة بني قسم خدمات األرصاد اجلوية واملائية (

وكان أحدث ترتيب هو ترقية خدمات األرصاد اجلوية واملائية إىل إدارة خدمات األرصاد اجلوية واملائية حتت إشراف وزارة  التابعة لوزارة الزراعة والغابات.
  الشؤون االقتصادية.

 بناء القدرات التقنية والمؤسسية .2

  لقدرات المؤسسيةالوطنية لبناء ا البالغاتدمج عملية  :7مثال 

 تايالند الدولة:

 اللجنة الوطنية لسياسات تغري املناخ، برئاسة رئيس الوزراء املؤسسة الرائدة:

 مكتب املوارد الطبيعية والسياسات البيئية والتخطيط، وزارة املوارد الطبيعية والبيئة املؤسسات األخرى املشاركة:

  تقنية واملؤسسيةبناء القدرات ال الغرض من الرتتيب املؤسسي:
 

ومع  الوطنية الثانية يف تايالند. البالغات الوطنية األوىل و البالغاتاضطلعت املؤسسات األكادميية بإعداد  وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:
هي اليت ستتوىل  –اللجنة الوطنية لسياسات تغري املناخ  -ذلك، اُتفق على أّن الوكالة القائمة بالتنفيذ يف البالد 

إىل جانب التقارير املستقبلية  تنيالقادمالوطنية الثالثة، وتقارير التحديثات لفرتة السنتني  البالغاتؤولة إعداد مس
، 2005تأسست اللجنة الوطنية لسياسات تغري املناخ يف عام  من أجل حتسني القدرات املؤسسية يف البالد.

   ستوى.برئاسة رئيس الوزراء، وتتألف من عدة أمناء سر رفيعي امل

 الوطنية الثالثة واقرتاح مشروع تقرير التحديث لفرتة السنتني بتايالند،  البالغات للحصول على معلومات إضافية:
http://ncsp.undp.org/sites/default/files/National%20Communications

_Lessons%20Learned.pdf  
 

  أمثلة أخرى لبناء القدرات التقنية والمؤسسية:

ارة والزراعة ان يف جلنتها التوجيهية املشرتكة بني الوزارات جمموعة واسعة من الوزارات، من بينها وزارة البرتول والطاقة والصناعة واملناجم والتجضمت إير 
الوطنية من  الغاتالبوقد ضمن الدعم الذي تلقته  والشؤون الداخلية واإلسكان، وكذلك منظمة األرصاد اجلوية الوطنية واجلامعات واملراكز البحثية.

       الوطنية. البالغاتخالل هذه الوزارات توافر مهارات الكتابة لتفصيل اإلجراءات والتحليالت املعقدة يف 
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 البالغاتالوطنية، أسندت الفلبني إعداد  البالغاتويف الوقت الذي اعتمدت فيه تايالند إىل حد كبري على عمل االستشاريني اخلارجيني إلعداد 
الوطنية الثانية دون االعتماد على أي استشارات دولية؛ مبساعدة خرباء من الفريق  البالغاتوقد تقرر أّن تتم  إىل املؤسسات احلكومية.الوطنية 

   )، األمر الذي سيزيد من قدرة املؤسسات احلكومية.IPCCاحلكومي الدويل املعين بتغري املناخ (

الوطنية الثالثة يف  البالغاتالوطنية، قررت اللجنة الوطنية لتغري املناخ يف ناميبيا إسناد مهمة إعداد  غاتالبالوحفاظًا على اخلربات املكتسبة من عملية 
ونظًرا لتنقل املوظفني الذي ال مفر منه، مت الرتكيز على بناء الذاكرة املؤسسية من خالل تبادل  االستشاريني.إىل ناميبيا إىل موظفي الوزارة وليس 

  م بني الزمالء.املعلومات بانتظا

  جمع البيانات والمعلومات وتبادلها .3

  وضع نظام قوائم جرد الغازات الدفيئة الوطنية وتقويته :8مثال 

 اهلند الدولة:

 وزارة البيئة والغابات املؤسسة الرائدة:

ة والغابات والفحم والطاقة والطاقة اجلديدة جلنة التخطيط، وإدارة األرصاد اجلوية اهلندية، ووزارات الزراعة والبيئ املؤسسات األخرى املشاركة:
واملتجددة والصناعات الثقيلة واملؤسسة العامة والشحن والنقل الربي والطرق السريعة والبرتول والغاز الطبيعي 

رةوالكيماويات واألمسدة والتجارة والصناعة والصلب والعلوم والتكنولوجيا واملالية واملوارد املائية والصحة ورعاية األس
  والشؤون اخلارجية

 مجع البيانات واملعلومات وتبادهلا الغرض من الرتتيب املؤسسي:

وتتألف اللجنة التوجيهية  ) السكرتري الوافد من وزارة البيئة والغابات.NSCيرتأس اللجنة التوجيهية الوطنية ( وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:
من  العمومئيسيني والسكرتارية والسكرتارية املشرتكة واملديرين عضًوا من املستشارين الر  27الوطنية حالًيا من 

أو مرتني يف السنة، وتستعرض عملية وضع قوائم اجلرد  ةمر جتتمع اللجنة التوجيهية الوطنية   خمتلف املؤسسات.
أعضاء كما يستعرض  والتقدم احملرز مقابل اجلداول الزمنية املنصوص عليها يف بداية دورة إعداد قوائم اجلرد.

اليت متثل الوزارات التنفيذية اليت تدير أنشطة هي مصادر االنبعاثات، بيانات األنشطة  –اللجنة التوجيهية الوطنية 
حيظى خرباء الغازات الدفيئة مبعرفة متعمقة حول املبادئ  وانبعاثات الغازات الدفيئة املقدرة للقطاعات التابعة هلم.

) تقدير قوائم جرد انبعاثات1ملعين بتغري املناخ وبتطويرها، عالوة على خربة يف (التوجيهية للفريق احلكومي الدويل ا
) عملية استعراض قوائم جرد انبعاثات الغازات الدفيئة 2الغازات الدفيئة وقياسات انبعاثات الغازات الدفيئة؛ و(

  وصناع القرار.) التعاون بشأن التنسيق مع عدد كبري من املؤسسات 3الواردة يف املرفق األول؛ و(
) الذي تشكل لقطاعات الطاقة IEGsويتم إعداد قوائم اجلرد الفعلية من قبل فرق خرباء قوائم اجلرد القطاعية (

وُختتار فرق خرباء قوائم اجلرد  والصناعة والزراعة واستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة والنفايات.
ءات أساسية يف جمال قياس الغازات الدفيئة وامللوثات، ورصدها وتقديرها من شبكة من املؤسسات ويتمتعون بكفا

الذين هم  -وعالوة على ذلك، فإن اخلرباء الرئيسني يف فرق خرباء قوائم اجلرد  وأحباث السياسات ذات الصلة.
ملبادئ التوجيهية كانوا خالل السنوات املاضية جزًءا من وضع ا  - فرق خرباء قوائم اجلرد التابعة هلم  ومنسقأيًضا 

فيما يتعلق بقوائم اجلرد الوطنية  2006و  1996و 1995للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لعام 
و  2000بتغري املناخ لعام  املعينللغازات الدفيئة وكذلك توجيهات املمارسات السليمة للفريق احلكومي الدويل 

رد الوطنية للغازات الدفيئة، كما شاركوا يف عملية إعداد قوائم اجلردوإدارة حاالت عدم التيقن يف قوائم اجل 2003
. ومتتد والية منسقي فرق 1991الوطنية النبعاثات الغازات الدفيئة يف القطاعات اليت ينتمون إليها كل منذ عام 
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 اهلند الدولة:

للفريق احلكومي الدويل خرباء قوائم اجلرد لتشمل ضمان الدقة العلمية هلذه العملية، وااللتزام باملبادئ التوجيهية 
   بتغري املناخ. يناملع

تضم شبكة تقييم قوائم جرد الغازات الدفيئة املختربات التابعة جمللس البحوث العلمية والصناعية، واملؤسسات 
) ومسح الغابات يف اهلند واجمللس اهلندي لبحوث ICARالواقعة حتت رعاية اجمللس اهلندي للبحوث الزراعية (

عد واملعهد اهلندي لإلدارة ورابطات الصناعة (على هد اهلندي للعلوم واملركز الوطين لالستشعار عن بُ الغابات واملع
، واحتاد الصناعات اهلندية) واجلامعات (مثل جامعة جادافبور) واملنظمات غري مسنتإلاسبيل املثال رابطة صناعة 

وقد ُمنحت كل مؤسسة من  هذه العملية.مؤسسة يف  32وتشارك حوايل  احلكومية (مثل معهد موارد الطاقة).
) عالوة علىPMCتلك املؤسسات عقوًدا من قبل وزارة البيئة والغابات من خالل استشارات إدارة املشروعات (

وجدير بالذكر أن اللجنة التوجيهية  اختصاصات حمددة إلعداد اجلوانب املتعلقة جبرد انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقد انضم بعض األعضاء إىل  الوطنية األوىل. البالغاتوائم اجلرد تعمل منذ بدء عملية الوطنية وفرق خرباء ق

وكان احلافز الذي دفع أعضاء  اللجنة التوجيهية الوطنية وفرق خرباء قوائم اجلرد اخلاصة باللجنة التوجيهية الوطنية.
ي يليه هو التزام احلكومة  يف املقام األول الوطنية واالنتقال للذ البالغاتالنتهاء من لاللجنة التوجيهية الوطنية 

ومل ُتشكل التغيريات يف احلكومة كل مخس سنوات أي خطر  املناخ. تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم باتفاقية
م جزًءا من العملية منحهم االعرتاف يف جمال  على العملية. أما بالنسبة ألعضاء فريق خرباء قوائم اجلرد، فكو
وتتم دعوة أعضاء اللجنة التوجيهية  املناخ وجماالت التنمية داخل البلد وكذلك على الصعيد العاملي. أحباث تغري

الوطنية حلضور حلقات العمل السنوية اليت يعرض فيها منسقو فرق خرباء قوائم اجلرد حالة قوائم انبعاثات الغازات 
ا إذا كانت هناك فجوات يف البيانات، فإن أعضاء اللجن الدفيئة. ، وبناًء يف احلسبانة التوجيهية الوطنية يأخذو

م على طلب رمسي من وزارة البيئة والغابات  يقدمون البيانات املطلوبة بعد إعدادها من قبل أحد األعضاء  فإ
 .مواليتهكجزء من 

   املرفق األول، دراسة حالة معهد املوارد العاملية: للحصول على معلومات إضافية:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsd
GRvbWFpbnxtYXB0cGFydG5lcnJlc2VhcmNofGd4OjEzYjk5ZDA3

OTU3YTZkY2E  

ة متت مشاركتها من ِقبل معهد املوارد العاملية هناك د   .فريقياإ وجنوب والمكسيك وكولومبيا للبرازيلراسات حاالت مشا

 

  نظام قوائم جرد الغازات الدفيئة الوطنية المستدامة :9مثال 

 مقدونيا الدولة:

 وزارة البيئة والتخطيط الطبيعي املؤسسة الرائدة:

) التابع لألكادميية املقدونية للعلوم والفنون، ICEIM-MANUكز أحباث الطاقة واملعلوماتية واملواد (مر  املؤسسات األخرى املشاركة:
 واخلرباء القطاعيني

ا وقوائم جرد للغازات الدفيئة عالية اجلودة الغرض من الرتتيب املؤسسي:  احلصول على بيانات موثوق 

مة إلعداد قوائم جرد الغازات الدفيئة الوطنية يف تشكيل الفريق املعين بقوائم جرد الغازات تتمثل أول ممارسة سلي وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:
الدفيئة الوطنية (املرفق ب) بطريقة حتقق أقصى قدٍر ممكن من مراقبة إدخال البيانات واالنبعاثات املقدرة وضمان 

ا.    قدونيا الكيانات التالية:وبناًء عليه، ضم فريق قوائم جرد الغازات الدفيئة الوطنية مب جود
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 مقدونيا الدولة:

  وزارة البيئة والتخطيط الطبيعي، املسؤولة عن اإلشراف على عملية اجلرد الوطنية وإعداد تقارير حول
  املناخ؛ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم االنبعاثات وإرساهلا إىل اتفاقية

  اإلشراف على إعداد قوائم اجلرد؛مركز أحباث الطاقة واملعلوماتية واملواد، املسؤول عن التنسيق و  

 (خبريان لكل قطاع) ويضم اخلرباء القطاعيني:  

  ،مسؤول عن حتديد مصادر البيانات والتحقق منها، وإدخال البيانات وتوثيقها؛وهو ُمدخل بيانات 

  ًمسؤول عن تدقيق البيانات املدخلة وتقديرات االنبعاثات والتحقق من صحتها.وهو ، امدقق 

مهمة إدخال القيم اخلاصة ببيانات األنشطة وعوامل االنبعاثات يف قق داملالبيانات بالتوازي مع  يتوىل ُمدخل
ويتوىل املدقق مسئولية التحقق من  املناخ وجدول التوثيق. بتغري يناملع الدويل احلكومي قاعدة بيانات الفريق

االنبعاثات ويؤكد إما صحتها عن مجيع بيانات األنشطة وعوامل قق داملويستعرض  صحة البيانات املدخلة.
يف حالة  طريق وضع عالمة يف حقل التحقق من الصحة املقابل يف جدول التوثيق أو اإلشارة إىل أي خمالفات.

دف حتديد اإلجراءات التصحيحية  الكشف عن أخطاء، يقوم اخلبريان القطاعيان بإعادة حساب االنبعاثات 
عن التأكيد  الً فضد على دقة البيانات املدخلة وتقديرات االنبعاثات، وإعداد تقرير التحقق من الصحة للتأكي

ولضمان الوحدة واالتساق يف  على أن اإلجراءات اليت اختذت جلمع قوائم اجلرد قد مت تنفيذها على حنو مالئم.
يق وزّود جلدول التوث ا) قالبً ICEIM-MANUمركز أحباث الطاقة واملعلوماتية واملواد ( أأنشإعداد التقارير، 

   ينبغي ملء جدول التوثيق لكل نشاط. اخلرباء القطاعيني به.

قد يبدو إجراء التوثيق هذا من قبيل إنشاء أعمال ورقية إضافية؛ رغم ذلك، أدى هذا اإلجراء إىل خلق سلسلة 
الغازات الدفيئة  زمنية أكثر موثوقية من قوائم اجلرد عالية اجلودة، كما كان مبثابة مواد تدريبية إلعداد قوائم جرد

  يف البلد. الً مستقب

  يتم ختزين قاعدة البيانات يف وزارة البيئة والتخطيط الطبيعي.

 

http://ncsp.undp.org/sites/default/files/Country%20papers%20Final للحصول على معلومات إضافية:
%20Version_1.pdf  

 

  المسؤوليات والمهام الواضحة ألصحاب المصلحة المتعددين في قوائم جرد الغازات الدفيئة :10مثال 

 مولدوفا الدولة:

 (CCO)، مكتب تغري املناخ (MENV)وزارة البيئة  املؤسسة الرائدة:

ل والطرق ووزارة الصناعة والبنية التحتية ووزارة االقتصاد والتجارة ووزارة تنمية املعلومات ووزارة الزراعة وزارة النق املؤسسات األخرى املشاركة:
وصناعة األغذية ووزارة الدفاع ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الداخلية وأكادميية العلوم يف مولدوفا ووكالة الغابات 

راضي واملسح العقاري وإدارة الطريان املدين احلكومي ودائرة والوكالة الزراعية والصناعية ووكالة عالقات األ
البيئي احلكومية وجلنة األوزون الوطنية داخل وزارة البيئة واملوارد الطبيعية ومعهد  التفتيش اجلمارك ودائرة

 ) واملشروعان احلكوميان "سكك حديد مولدوفا" و"مولدوفا غاز".IPROCOMاإلسقاطات احلكومي (

 املسؤوليات واملهام الواضحة ألصحاب املصلحة املتعددين يف قوائم جرد الغازات الدفيئة رتتيب املؤسسي:الغرض من ال
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 مولدوفا الدولة:

داخل مكتب تغري املناخ، تتوىل جمموعة العمل األوىل "قوائم جرد الغازات الدفيئة" مسؤولية األنشطة املتصلة  وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:
  الدفيئة.بعملية إعداد قوائم جرد الغازات 

يضطلع قائد فريق "قوائم جرد الغازات الدفيئة، وهو موظف بدوام كامل يف مكتب تغري املناخ، باإلشراف على 
تقدير االنبعاثات حسب فئات فردية للمصادر وطرق اإلزالة عن طريق فئات فردية لألحواض؛ وحتليل املصادر 

)؛ QC) ومراقبة اجلودة (QAضمان اجلودة ()؛ وتفسري حتليل أوجه عدم التيقن؛ وأنشطة KSAالرئيسية (
وتوثيق وأرشفة البيانات املستخدمة يف عملية إعداد قوائم اجلرد، وجتميع التقارير القطاعية اليت تعمل كأساس 

  ).NIRلتجميع تقرير اجلرد الوطين (

ادر وطرق اإلزالة بالتعاقد) مسؤولية تقدير االنبعاثات حسب فئات فردية للمصن و ُمعين(ن و وطنيويتوىل خرباء 
عن طريق فئات فردية لألحواض على مستوى القطاعات (الطاقة والعمليات الصناعية واملذيبات واستخدام 

كما يتوىل اخلرباء  والنفايات). واحلراجة األراضي استخدام وتغيري األراضي املنتجات األخرى، واستخدام
)، ومجع البيانات املتعلقة NIRاجلرد الوطين (ة وضع مكونات الفصول القطاعية لتقرير يمسؤولن و الوطني

باألنشطة؛ تطبيق أشجار القرارات من حيث اختيار أساليب التقييم املناسبة وعوامل االنبعاثات، وتقدير أوجه 
عدم التيقن خبصوص االنبعاثات حسب فئات فردية للمصادر، واختاذ إجراءات تصحيحية استجابة ألنشطة 

  ودة.ضمان اجلودة ومراقبة اجل

تتوفر بيانات األنشطة الالزمة لقوائم اجلرد يف احلوليات اإلحصائية، وموازنات الطاقة ومطبوعات اإلحصاءات 
 مبولدوفا.  (NBS)القطاعية للمكتب الوطين لالحصاءات 

 الوطنية الثانية ملولدوفا البالغاتاملرفق (ج) و  للحصول على معلومات إضافية:

 

  ذات مسؤوليات واضحة إلعداد قوائم جرد الغازات الدفيئة  مجموعة عمل متصلة :11مثال 

 غانا الدولة:

 وكالة محاية البيئة املؤسسة الرائدة:

جلنة الطاقة وجلنة الغابات ووزارة األغذية والزراعة (مديرية خدمات احملاصيل) وجامعة غانا (قسم اإلحصاء)  املؤسسات األخرى املشاركة:
 )ENAPTمعهد حبوث الغابات ومركز التطبيق البيئي والتكنولوجيا (واخلدمة اإلحصائية بغانا و 

 املسؤوليات واملهام الواضحة ألصحاب املصلحة املتعددين يف قوائم جرد الغازات الدفيئة الغرض من الرتتيب املؤسسي:

  همة:) مبGHGI-WGتضطلع جمموعة عمل إعداد قوائم جرد الغازات الدفيئة ( وصف خمتصر للرتتيب املؤسسي:

دف تقدمي املساعدة  .1 اإلشراف والرصد وتقدمي  املالحظات إىل االستشاريني الوطنيني واخلرباء املعينني 
 التقنية أو القيام مبهام حمددة تتعلق بتحديث عملية قوائم اجلرد الوطنية للغازات الدفيئة؛

احلكومية وغريها من املؤسسات التواصل مع الوزارات واملعاهد البحثية الوطنية والدولية واملنظمات غري  .2
ذات الصلة من أجل إشراك موظفيها واخلرباء واالستشاريني الوطنيني يف أنشطة املشروع، ومجع املعلومات ذات 

  الصلة بقوائم جرد الغازات الدفيئة ونشرها بغانا.

زمين املسامهة يف تطوير نطاق خطة العمل ووضع اللمسات األخرية عليها (مبا يف ذلك اجلدول ال .3
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 غانا الدولة:

وامليزانية وخمطط التقارير) واختصاصات جمموعة عمل قوائم جرد الغازات الدفيئة الالزمة لتحديد وتسهيل تعيني 
 اخلرباء واالستشاريني الوطنيني و/أو الدوليني؛

دف إدراجها يف  .4 املساعدة يف  تلخيص نتائج جمموعة عمل قوائم جرد الغازات الدفيئة وجتميعها 
 الثالثة؛الوطنية  البالغات

  ؛ اومضمو جتميع نطاق األقسام ذات الصلة .5

ذات الصلة يف الوقت املناسب كما هو مقرر يف  روعاتاملشاإلشراف العام وضمان تنفيذ أنشطة  .6
 خطة العمل؛

  واخلرباء والتعليق عليها؛ن و االستشارياملسودات اليت أعدها  مجيعمراجعة  .7

دف إعداد قوائم جرد الغازات الدفيئة وجعلها ذات صلة املسامهة يف تقوية النظام الوطين وتعميمه  .8
 بتقرير التحديث لفرتة السنتني؛

املشاركة عند الضرورة يف االستعراضات الدولية اليت قد تنشأ إثر تقدمي تقرير التحديث لفرتة السنتني  .9
الدويل وآلية  ، والذي من املرجح أن تتم مبوجب التشاور2014األول بغانا يف ديسمرب/كانون األول عام 

 املراجعة يف قرارات كانكون.

ينبغي تنظيم الرتتيبات املؤسسية لتقرير التحديث لفرتة السنتني بطريقة مستدامة وفعالة للسماح بإعداد تقرير 
خصصة.

ُ
هناك تعاون قوي مع  التحديث لفرتة السنتني يف الوقت املناسب، حسب املستوى املطلوب وامليزانية امل

سسية لتقرير التحديث لفرتة السنتني والنظام الوطين القائم لقوائم جرد الغازات الدفيئة، وكذلك الرتتيبات املؤ 
الوطنية الثالثة (على وجه  البالغاتجيب على فرق العمل املعنية بإعداد  الوطنية الشاملة. البالغاتعملية 

إىل جنب حتت كيان  اجنبً ن تعمل اخلصوص، الظروف الوطنية وقوائم جرد الغازات الدفيئة وتقييم التخفيف) أ
الوطنية الثالثة وتقرير التحديث لفرتة  البالغات) فيما يتعلق بEPAتنسيقي واحد، سيكون وكالة محاية البيئة (

  السنتني.

 املرفق (د) للحصول على معلومات إضافية:

  أمثلة أخرى للرتتيبات املؤسسية جلمع البيانات واملعلومات وتبادهلا:

جمموعة متنوعة من الطرق لسد الفجوات يف البيانات، مبا يف ذلك إنشاء مذكرات تفاهم  لبوسنة والهرسك وطاجيكستان وأوزبكستانااستخدمت 
  بني املؤسسات ذات الصلة لتسهيل تبادل البيانات.

وقد رافق هذه  د الغازات الدفيئة.دراسات استقصائية حول بيانات األنشطة من أجل سد الفجوات يف البيانات يف قوائم جر  بنغالديشكما أجرت 
ة، وإدارة النفايات الدراسات عقد دورات تدريبية للمهنيني العاملني يف جمال الزراعة والثروة احليوانية والتخمر املعوي، وتغيري استخدام األراضي واحلراج

  اسات استقصائية ذات نتائج عالية اجلودة.وقد ضمن التدريب احلصول على در  قيادات الفرق ومدن املناطق. راتمقالصلبة البلدية يف 

 يًاقو وقد وفّر هذا أساًسا  ات.يالوطنية بشكل منتظم منذ بداية التسعين البالغات، ُمجعت معظم البيانات املطلوبة ملختلف مكونات أوروغواييف 
املركزية (معظمها حول منطقة العاصمة مونتيفيديو)، ال  ونظًرا ألّن األنشطة السكانية واالقتصادية يف البالد شديدة للدراسات والتقييمات الالزمة.

  ُيشكل مجع البيانات حتديًا كبريًا كما أن الفجوات يف البيانات ليست عائقا مهًما يف البالد.
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  بالهند نظام إدارة قوائم جرد الغازات الدفيئة الوطنية وضع نظام قوائم جرد الغازات الدفيئة الوطنية وتقويته: المرفق (أ) الهند:
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  نظام قوائم جرد الغازات الدفيئة الوطنية المستدامة المرفق (ب) مقدونيا:
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  الترتيبات المؤسسية لجمع بيانات قوائم جرد الغازات الدفيئة ومراقبة الجودة المرفق (ج) مولدوفا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مؤتمر األطراف

  وزارة البيئة

 مكتب تغير المناخ
الوطنية، وتقارير  البالغاتلية الكاملة عن جتميع املسؤو 

قوائم اجلرد الوطنية للغازات   ،التحديثات لفرتة السنتني
 الدفيئة

  أنشطة ضمان الجودة ومراقبة الجودة

ذه األنشطة اخلرباء املعنيون من خالل الدعم  يضطلع 
  الذي يتلقونه والذين ميثلون:

قطاع  - علوم مبولدوفا معهد الطاقة التابع ألكادميية ال• 
 الطاقة؛

العمليات الصناعية  - اجلامعة التقنية يف مولدوفا • 
 واملذيبات والقطاعات اليت تستخدم املواد األخرى؛

معهد علم الرتبة والكيمياء الزراعية ومحاية الرتبة، •  N. 

Dimo قطاع الزراعة -، اجلامعة الزراعية مبولدوفا   

قطاع تغيري استخدام  -معهد أحباث وإدارة الغابات • 
 األراضي واحلراجة

 قطاع النفايات -دائرة التفتيش البيئي احلكومية  •

  مزّودو البيانات:

منشورات  /)http://www.statistica.mdالمكتب الوطني لإلحصاءات بإدارة الموارد (
رات القطاعية األخرى)، وبيانات األنشطة اليت تتعلق دورية (احلوليات اإلحصائية وموازنات الطاقة واملنشو 

مبا يلي: استهالك الوقود واإلنتاج الصناعي واستخدام املذيبات واملواشي والدواجن واإلنتاج الزراعي 
  ومواقع التخلص من النفايات الصلبة، إخل

 وزارة االقتصاد من الوحدات اإلقليمية اإلدارية على الضفة اليسرى لنهر دنيستر

)http://www.mepmr.org/gosudarstvennaya-

statistika/informacziya منشورات دورية (احلوليات اإلحصائية واملنشورات اإلحصائية(
األخرى)، وبيانات األنشطة اليت تتعلق مبا يلي: اإلنتاج الصناعي واملواشي والدواجن واإلنتاج الزراعي 

 الكهرباء ووحدات النقل، إخل.إنتاج و  ،واستهالك الوقود يف القطاع الزراعي

 دائرة الجمارك

)http://www.customs.gov.md توفري إحصاءات حول عمليات االسترياد/التصدير (/
 يف إدارة املوارد

 وزارة النقل والبنية التحتية للطرق

)http://www.mtid.gov.md معلومات بشأن كمية الوقود املستخدمة لضمان تشغيل (/
  ديدية واملالحة والنقل اجلوي وإنتاج األسفلتالطرق والسكك احل

 هيئة الطيران المدني

)http://www.caa.md (/ توفري بيانات عن عدد الرحالت حسب أنواع الطائرات وكمية الوقود
   املستخدم

 المشروع الحكومي "سكك حديد مولدوفا"

)http://www.railway.md/ru (/اع السكك توفري بيانات عن استهالك الوقود يف قط
 ةياحلديد

 وزارة الزراعة وصناعة األغذية

)http://www.maia.gov.md (/ توفري بيانات عن الثروة احليوانية والدواجن واستهالك الوقود
 وإنتاج الطاقة يف مصانع السكر

، CHP-1محطات توليد الكهرباء وشركات الطاقة (مصنع توليد الطاقة الحرارية بمولدوفا، 
CHP-2 ،CHP-North ،TERMOCOM ( توفري بيانات عن استهالك الوقود وإنتاج

  الطاقة يف حمطات توليد الطاقة

Moldova-Gaz J.S.C. (http://www.moldovagaz.md(/ 

توفري بيانات عن االستهالك الداخلي للغازات الطبيعية واملسالة وكمية الغاز الطبيعي اليت متر عرب أراضي 
  مجهورية مولدوفا

والزجاج والطوب ومصانع السكر ومصانع مسنت إلامصانع الصلب ومصانع  الصناعية: المشروعات
 والبرية واملشروبات الروحية، إخل اخلمور

 توفري بيانات خبصوص استهالك غازات الفلور )/http://ozon.md(مكتب األوزون 

 Moldsilva                                                                                وكالة 

) http://www.moldsilva.gov.md/( 

/) توفري بيانات عن قطع األشجار http://inseco.gov.md( دائرة التفتيش البيئي الحكومية
 وحرق حقول القش غري املشروع

/) http://www.mediu.gov.md/md/asgيولوجيا والموارد المعدنية (وكالة  الج
توفري بيانات عن احلجر اجلريي والدولوميت املستخرج الستخدامه يف االقتصاد الوطين، مبا يف ذلك 

 .إلنتاج اإلمسنت والزجاج واحلديد والصلب، إخل

IM Regia Autosalubritate 

(http://www.chisinau.md/pageview.php?l=ro&idc=473) 
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  إلعداد قوائم جرد الغازات الدفيئة مجموعة عمل متصلة ذات مسؤوليات واضحة  المرفق (د) غانا:

 

 


