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 البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 جتميع وتوليف البالغات الوطنية األولية

 سادس جتميع وتوليف للبالغات الوطنية األولية الواردة من األطراف
 غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 *مذكرة من األمانة

 ةإضاف

 التنمية املستدامة ودمج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ يف التخطيط 
 يف األجلني املتوسط والطويل

 ملخص

جتمع هذه الوثيقة وتوجز معلومات ذات صلة بدمج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ يف التنمية املستدامة، مبا                
  األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية        يف ذلـك املـبادرات والـربامج، واملعلومات احملددة املقدمة من          

كما تتضمن . عن احتياجاهتا والعوائق والقيود اليت تواجهها يف هذا الصدد) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(
 تبلغ  معلومات عن خطط العمل الوطنية املتعلقة بتغري املناخ، ومبادرات التنمية املستدامة والترتيبات املؤسسية اليت             

 .عنها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف بالغاهتا الوطنية

 ــــــــــــ

 .تقدم هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد هلا نظراً لعدم توافر املعلومات الضرورية يف حينها * 
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  مقدمة-أوالً 

 إىل التصدي ملشكلة تغري املناخ واالستجابة الحتياجات البلدان النامية ذات األولوية            تشـكل احلاجـة    -١
وتنص . لتحقيق النمو االقتصادي املستدام واستئصال شأفة الفقر أحد املبادئ التوجيهية اليت حتكم تنفيذ االتفاقية             

كما تنص على أن    . يها هذا الواجب   من االتفاقية على أن لألطراف حق تعزيز التنمية املستدامة وعل          ٤-٣املـادة   
تكون السياسات والتدابري املتخذة للتصدي لتغري املناخ، مالئمة للظروف املتخذة لكل طرف، كما ينبغي هلا أن                

 .تتكامل مع برامج التنمية الوطنية، مع مراعاة أن التنمية االقتصادية ضرورية الختاذ تدابري للتصدي لتغري املناخ

على أمهية العالقة بني تغري املناخ والتنمية املستدامة، فإن املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات وبغية التركيز  -٢
املرفقة باملقرر  ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (األولية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية          

ول أن تسعى إىل إدراج برامج تتعلق بالتنمية املستدامة ، ترجو من األطراف غري املدرجة يف املرفق األ)١(٢-م أ/١٠
وقد مت جتميع املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة باالستناد إىل أنشطة وبرامج أبلغت             . يف بالغاهتـا الوطنية األولية    

 .عنها األطراف تتعلق بالتنمية املستدامة وإدماج تغري املناخ يف التخطيط املتوسط والطويل األجل

  اإلبالغ-اً ثاني

تشري املعلومات املقدمة يف البالغات الوطنية األولية اليت قدمتها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل              -٣
 وكذلك  ١٩٨٧أهنـا تسترشـد يف عملها املتعلق بالتنمية املستدامة باإلطار الدويل الذي متت صياغته منذ عام                 

لتنمية املستدامة، الذي يؤكد على أن القضاء على الفقر وتغري أمناط اإلنتاج باإلعالن السياسي ملؤمتر القمة العاملي ل
واالسـتهالك غـري املستدامة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وإدارهتا من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية هي                

ألهداف اإلمنائية لأللفية  وا٢١ويشكل جدول أعمال القرن ال  . أهداف شاملة ومتطلبات أساسية للتنمية املستدامة
وخطة التنفيذ املعتمدة يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، املخطط األويل ألعماهلا واألهداف اليت ميكن قياسها 

 .لتنمية مستدامة على املستوى الوطين

أبلغت يف بالغاهتا واصلت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول عملها من أجل حتقيق التنمية املستدامة و -٤
وخصص معظم األطراف الذين قدموا     . الوطنية األولية عن االضطالع بأنشطة وتنفيذ برامج ذات صلة باملوضوع         

). ١انظر اإلطار   (الـتقارير، فصـالً أو فرعاً للتنمية املستدامة وإدماج تغري املناخ يف التخطيط املتوسط والطويل األجل                 
 تقاريرها فرعاً يتناول التنمية املستدامة، رغم ذلك، معلومات ذات صلة           وأدرجـت األطراف اليت مل ختصص يف      

 .وردت يف فروع أخرى من بالغاهتا الوطنية

                                                      

)١( FCCC/CP/1996/15/Add.1. 
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 فرعاً عن التنمية املستدامة/ األطراف اليت أدرجت فصالً-١اإلطار 

  أفريقيا آسيا واحمليط اهلادئ  والبحر الكارييبةأمريكا الالتيني بلدان أخرى       
ــ  ــيا، ألبان يا، أرمين

أذربيجان، جورجيا،  
مجهوريــة مقدونــيا 
 اليوغوسالفية السابقة

أنتـيغوا وبربودا، جزر البهاما،      
بـربادوس، شـيلي، كولومبيا،     
كوسـتاريكا، كوبا، دومينيكا،    
اجلمهورية الدومينيكية، إكوادور،   
غريــنادا، غــيانا، هــندوراس، 

 جامايكا، بنما، سانت كيتس

، بنغالديش، بوتان، كمبوديا  
جـزر الكـوك، اهلند، إيران      

ــة ( ــالمية-مجهوري ، ) اإلس
كرييبايت، ماليزيا، نيوي، بابوا    

 غينيا اجلديدة

بنن، بوتسوانا، بوركينا   
فاسـو، تشـاد، جزر     
القمر، الكونغو، مصر،   
غـابون، غانـا، كينيا،    

 السودان، سوازيلند

 

ستدامة تسهم أيضاً يف التصدي لتغري      وقدم معظم األطراف معلومات عن أنشطة وبرامج تتعلق بالتنمية امل          -٥
وقـدم بعض األطراف مثل جورجيا وكرييبايت وليسوتو ونيكاراغوا معلومات مفصلة عن خطط عملها              . املـناخ 

الوطنية املتعلقة بتغري املناخ، وقدمت أطراف أخرى مثل أنتيغوا وبربودا، والربازيل، واهلند، وماليزيا، معلومات عن 
وأدرجت األطراف اليت قدمت معلومات عن   . ناخ يف عملياهتا لوضع خطط التنمية الوطنية      خططها إلدماج تغري امل   

خطط عملها الوطنية املتعلقة بالتنمية املستدامة وتغري املناخ معلومات عن اإلجراءات الواجب اختاذها للتكيف مع               
يئة القطاعية، وإشراك أصحاب    آثـار تغري املناخ والسياسات والتدابري اليت تستهدف خفض انبعاثات غازات الدف           

 .املصاحل الرئيسني واجلمهور

  استعراض املعلومات-ثالثاً 

.  يف مفهوم التنمية املستدامة١٩٨٧توسع التقرير الذي أعدته اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية يف عام  -٦
، ١٩٩٢ود يف ريو دي جانريو بالربازيل، يف عام وتال ذلك أن اعتمد مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية املعق

 هو برنامج عمل شامل من املزمع ٢١وجدول أعمال القرن ال  . ٢١الربنامج العاملي املعنون جدول أعمال القرن ال  
أن تعـتمده عـلى املستويات العاملية والوطنية واحمللية مؤسسات منظومة األمم املتحدة، وحكومات، وجمموعات     

وهو يتضمن أبعاداً اجتماعية واقتصادية للتنمية، ويؤكد .  كل جمال تؤثر فيها أنشطة اإلنسان على البيئةرئيسية، يف
وحيث على صون وإدارة املوارد من أجل التنمية        . على احلد من الفقر وإدماج البيئة والتنمية يف عملية صنع القرار          

 .ي لتغري املناخمثل املاء والتربة والنظام اإليكولوجي، مبا يف ذلك التصد

ويشـتمل مبدأ التنمية املستدامة، الذي حدده مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة، صون املوارد                -٧
الطبيعـية لألجـيال احلاضـرة واملقبلة، واستغالل هذه املوارد بصورة قابلة للدوام، وحتقيق التوازن العادل بني                 

ل األخرى، وإدماج معايري البيئة يف القضايا االقتصادية واالجتماعية         استخدامات إحدى الدول واحتياجات الدو    
، اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إعالن األلفية الذي تعهدت مبوجبه مجيع الدول ٢٠٠٠ويف عام . واإلمنائية

انية بني استئصال ويتراوح نطاق هذه األهداف الثم. ٢٠١٥األعضاء بتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام      
ويتطلب . شأفة الفقر املدقع، وتوفري التعليم االبتدائي الشامل، واحلد من املخاطر الصحية، وضمان استدامة البيئة             

 .اهلدف األخري صراحة إدماج مبدأ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القطرية
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  تغري املناخ والتنمية املستدامة-ألف 

 ٢١ول أعمال القرن ال  تغري املناخ وجد -١

رمسـت معظـم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، خالل التسعينات، خطط عملها الوطنية املتعلقة                 -٨
 الذي طالب مجيع احلكومات باعتماد      ٢١، بعد أن مت إقرار جدول أعمال القرن ال            ٢١جبـدول أعمال القرن ال        

.  تنفيذ القرارات اليت اختذها مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميةاستراتيجية وطنية للتنمية املستدامة تستند إىل
 يشكالن إحدى أول املبادرات     ٢١وذكـر عـدد من األطراف أن إعداد ونشر جداول أعماهلا الوطنية للقرن ال                 

ؤسسات وحتديد اجلهات ، تعني إنشاء م٢١ولتنفيذ جدول أعمال القرن ال  . املتعلقة بالتنمية املستدامة وتغري املناخ    
الفاعلة لتنفيذ استراتيجيات ختفيف حدة الفقر، وتوفري التعليم األساسي واخلدمات العامة، ومحاية البيئة وعناصر              
التنمـية املسـتدامة ذات الصـلة بالتصدي لتغري املناخ مثل االستخدام الرشيد للطاقة والتشجيع على استخدام                 

 .التكنولوجيات السليمة إيكولوجياً

وأبلغت أطراف أخرى صراحة عن قيامها بصياغة استراتيجيتها وخطة عملها للتنمية املستدامة باالستناد              -٩
وإىل األولويات الوطنية وفقاً لألهداف    ) مثل الربازيل وماليزيا وسوازيلند    (٢١إىل جدول أعماهلا الوطين للقرن ال         

 يف خططها الوطنية    ٢١دماج جدول أعمال القرن ال        وبذلت بعض األطراف قصارى اجلهود إل     . اإلمنائـية لأللفية  
وأبلغت تونس أن قدرهتا على التنسيق هي أحد املنجزات حققتها من ). مثل تايلند(للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

 .ي، الذي يشجع على اتباع هنج متكامل إزاء التخطيط على املستويني الوطين والقطاع٢١تنفيذ جدول أعماهلا للقرن ال  

 األولويات الوطنية للتنمية -٢

ووفقاً للمعلومات اليت قدمتها األطراف غري      . حددت مجيع األطرف يف بالغاهتا أولوياهتا الوطنية للتنمية        -١٠
املدرجـة يف املرفق األول، يف بالغاهتا الوطنية، تشكل املسائل املتعلقة بالتنمية الوطنية، اليت تتصدى لالحتياجات                

وبعد أن سلمت معظم األطرف     .  مثل الغذاء واملأوى واملاء والتعليم والصحة، القلق الرئيسي        األساسـية للسكان  
 االقتصادي املستدام، أشارت إىل جهودها      - احملـتملة لتدهور البيئة وتغري املناخ على النمو االجتماعي           رباآلثـا 

 بعض أهداف التنمية اليت حددهتا      ٢ار  ويوضح اإلط . ملواصـلة بـرامج التنمية اليت تفيد البيئة وتغري املناخ أيضاً          
 .األطراف يف بالغاهتا الوطنية

  مناذج عن أهداف التنمية اليت أبلغت عنها األطراف-٢اإلطار 
 ٢٠١٠ حبلول عام ١٩٩٠ يف املائة من املستوى االقتصادي لعام ٧٠بلوغ نسبة : أرمينيا �
 ٢٠٠٠ة واالجتماعية، متكنت الصني حبلول عام       نتيجة اخلطة اخلمسية للتنمية الوطنية االقتصادي     : الصـني  �

 ٢٤,٨ حمطـة لتولـيد القـوة الكهرومائـية يف األرياف بسعة إمجالية قدرها               ٤٠ ٠٠٠مـن إنشـاء      
 غاغاواط 

 ، على التوايل٢٠١٢ و٢٠٠٧ يف املائة حبلول العامني ١٥ و٥احلد من معدالت الفقر بنسبة : اهلند �
 يف املائة حبلول    ٥٠اهلواء باملواد واجلسيمات الكيمائية بنسبة      ختفيض تلوث   : سـانت كيـتس ونيفـيس      �

 ٢٠٢٠عام  
حيدد مشروع جنوب أفريقيا للحركة استراتيجية لقطاع النقل لتنفيذ خطط إمنائية           : جنوب أفريقيا  �

 ٢٠٢٠متكاملة وتعزيز النقل العام حبلول عام  
عادة تأهيل وصون النظم اإليكولوجية للتنمية      تنمـية البيئة الريفية للتنمية املستدامة وإ      : السـودان  �

 )٢٠٠٢-١٩٩٢(املستدامة  



FCCC/SBI/2005/18/Add.1 
Page 6 

 

تندرج األولويات الوطنية للتنمية اليت حددهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت قدمت بالغاهتا يف  -١١
وقدمت بعض  . ري املناخ الفروع اليت تتناول الظروف الوطنية والتنمية املستدامة وخطط العمل الوطنية املتعلقة بتغ           

األطـراف معلومات مفصلة عن أولوياهتا للتنمية وخططاً للتصدي هلا يف سياق خطط التنمية يف األجلني القصري                 
ومع ذلك، أكد معظم األطراف على أن       . والطويل، بينما مل تقدم أطراف أخرى إال معلومات عامة عن املوضوع          

حلد من انبعاثات غازات الدفيئة، هي تدابري تستهدف بالدرجة األوىل          تدابـري تغـري املناخ، وال سيما املتعلقة با        
وحتدد الظروف الوطنية املختلفة، إىل درجة كبرية، أولويات البلدان واألهداف          . التصدي لالحتياجات من الطاقة   

ثروات من املوارد   واملالمح املناخية واجلغرافية والدميغرافية واستخدام األراضي، وال      . املـتعلقة بالتنمـية املستدامة    
الطبيعية وخليط مصادر الطاقة واهلياكل االقتصادية هي من بني أهم جوانب الظروف الوطنية اليت تؤثر على مالمح 

 .انبعاثات غازات الدفيئة لبلد ما، وشدة تعرضه لتغري املناخ والتحديات األخرى اليت يواجهها

 النمو السكاين املستدام -٣

عالقة بني حجم السكان والتغري يف املناخ كجزء من إطار سياستها لتحقيق            حـددت بعـض األطراف ال      -١٢
وأبلغت األطراف اليت تصل أعداد سكاهنا إىل مستويات مرتفعة أو منخفضة بصورة خاصة، عن . التنمية املستدامة

مليون نسمة، واليت  ١٠٠وسلطت األطراف اليت تتجاوز أعداد سكاهنا . العوامل اليت جتعلها أكثر تأثراً بتغري املناخ
 يف املائة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت قدمت البالغات الوطنية، بصفة عامة،                ٧تشـكل نسـبة     

الضـوء عـلى التحكم بالسكان كسياسة هامة للتصدي للتنمية املستدامة وال سيما ألهنا تتعلق باحلد من الفقر                  
وأكدت بعض  . ن الزيادة يف االنبعاثات الوطنية لغازات الدفيئة      والصـحة والتعليم وكذلك للمشاركة يف احلد م       

األطـراف على درجة تعقيد هياكلها اإلدارية وعملية اختاذ القرارات املتعلقة بالعمران احلضري والتصنيع وتعزيز               
التصدي الـنمو يف الناتج احمللي اإلمجايل بصورة مؤاتية للمناخ بوصفها عوامل تؤثر على قدرة تلك البلدان على                  

ومن جهة أخرى، أبلغت مجيع األطراف اليت تقل سكاهنا عن مليون نسمة، والعديد   . لـتغري املناخ وآثاره السلبية    
 تقسيماً ١ويقدم الشكل . مـنها هـي من البلدان األقل منواً، أهنا معرضة بوجه خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ             

 . رفق األوللتشكيالت السكان من األطراف غري املدرجة يف امل

  تراوح السكان يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول-١الشكل 

 

 

 

 

 

 

greater than 
100 million

7%40-100 million
9%

20-40 million
11%

10-20 million
14%

5-10 million
16%

1-5 million
21%

less than 
1 million

22%

أقل من مليون نسمة
٢٢ ٪ 

 مليون نسمة١٠٠أكثر من
 مليون نسمة١٠٠ و٤٠بني  ٪ ٧

٩ ٪ 

 مليون نسمة٤٠ و٢٠بني 
١١ ٪ 

 مليون نسمة٢٠ و١٠بني 
١٤ ٪ 

 ماليني نسمة١٠ و٥بني
١٦ ٪ 

 مليون نسمة٥ و١بني 
٢١ ٪ 
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أشـارت أوغـندا إىل أن الضغط السكاين يؤدي إىل حدوث تغيريات يف ممارسات استخدام األرض اليت            -١٣
ويف ضوء . الكثيفة السكانتسـهم يف تغري املناخ وتقلبه وتنبأت بأن آثار تغري املناخ ستكون شديدة على املناطق              

يوىل األولوية إىل التنمية وتنفيذ     " ال ندامة فيه  "هـذه التحديات، اعتمدت أطراف عديدة أو أهنا تنوي اتباع هنج            
 . مفيدة بالنسبة لكل من البيئة ورفاه السكانتاستراتيجيا

التنمية املستدامة املقرونة خبفض    فمثالً أشارت اهلند، يف بالغها الوطين األويل، إىل أهنا تسعى إىل مواصلة              -١٤
الـنمو السـكاين، وتوجيه االقتصاد حنو األسواق والعمل على رفع مستوى قطاع العلم والتكنولوجيا إىل أرقى                 

الورقة البيضاء   - ٢١جدول أعمال الصني للقرن ال         للتنمية املستدامة،    اوأكدت الصني يف استراتيجيته   . مستوى
، أيضاً على اجلوانب الدميغرافية للتنمية املستدامة على النحو ٢١ئة والتنمية يف القرن ال     املتعلقة بسكان الصني، البي   

 .الذي أوضحته يف بالغها الوطين األويل

 احلد من الفقر -٤

حيتل موضوع احلد من الفقر األولوية اإلمنائية األوىل بالنسبة ملعظم األطراف وهو مفتاح بلوغ األهداف                -١٥
وقد أبلغت أطراف عديدة غري مدرجة يف املرفق األول عن أن احلد هو األولوية اإلمنائية األوىل                . يةاإلمنائـية لأللف  

 يف املائة من جمموع سكاهنا يعيشون       ٦٠وأبلغت بعض األطراف أن أكثر من       . بسبب مستويات الفقر العالية فيها    
لفقر، قام عدد من األطراف بإعداد برامج وملكافحة ا). بوليفيا وهاييت ومالوي والسودان وأوغندا(دون خط الفقر 

فمثالً قامت حكومة مالوي بإعداد ورقة استراتيجية احلد من الفقر لتوجيه مجيع األنشطة             . خاصة ملكافحة الفقر  
 .اإلمنائية يف البلد

فراط وسلمت األطراف بأن الفقر يؤدي إىل االعتماد الكبري على املوارد الطبيعية والبيئة مما يفضي إىل اإل                -١٦
اعتماداً كبرياً على طاقة الكتلة     ) الصني واهلند ومالوي وزامبيا وغريها    (وتعتمد أطراف عديدة    . يف اسـتخدامها  

فالفقراء يعتمدون، عادة، على إنتاج وبيع حطب الوقود والفحم         . اإلحيائـية، األمر الذي يسهم يف إزالة احلراج       
وسلمت األطراف بأن الفقر يؤدي أيضا إىل تفاقم التعرض         . النـبايت كمصدر للدخل مما يؤدي إىل إزالة احلراج        

ومن املتوقع أن يؤدي التغري يف املناخ إىل زيادة نسبة          . ألخطار صحية كبرية، مثل اإلصابة باملالريا والسل واإليدز       
 .اإلصابة باملالريا املتوطنة حالياً يف أطراف عديدة غري مدرجة يف املرفق األول

 النهج الذي تتبعه يف مكافحة التغري يف املناخ سيتأثر، وفقاً لذلك، بقضايا مثل حتسني وأبلغت األطراف أن -١٧
اإلنتاج وكفاءة استخدام املوارد، وحتسني مستوى الصحة من خالل خفض مستويات التلوث، وإجياد فرص إضافية 

 جمزية وال ندامة عليها     وذكرت أوغندا وجنوب أفريقيا وأطراف أخرى أهنا ستركز على تدابري         . للعمالـة والثروة  
وسيتأثر الفقراء أكثر من غريهم باآلثار السلبية . بشأن تغري املناخ، بسبب أوجه عدم اليقني املتعلقة بآثار تغري املناخ

لتغري املناخ، كما أن االستراتيجيات الوطنية اليت تستهدف احلد من الفقر ستعزز أيضاً القدرة على التصدي لتغري                 
ـ   . املـناخ  يع األطـراف الضوء على احلاجة امللحة العتماد هنج متكامل يف معاجلة القضايا البيئية              وسـلطت مج

 . واالجتماعية واالقتصادية
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 األمن الغذائي -٥

أشارت األطراف إىل أن العديد من التدابري اليت تعاجل سرعة التأثر يف قطاع واحد هلا أيضاً فوائد تبعية يف           -١٨
وقد متت اإلشارة إىل الزراعة كقطاع منوذجي لـه إمكانية كبرية ال           . غري املناخ قطاعـات أخرى شديدة التأثر بت     

ويصدق ذلك بوجه . إلدماج التخفيف والتكيف فحسب، بل إلدماج التخفيف يف التنمية االقتصادية والريفية أيضاً
تها يف االقتصاد   اخلصـوص على األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بسبب أمهية الزراعة، ال من حيث مسامه               

الوطـين واحمللي فحسب، بل أيضاً من حيث أمهيتها بالنسبة للعمالة وإنتاج الغذاء واألمن الغذائي بالنسبة لغالبية                 
 . السكان يف العديد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

مليات التخطيط الوطنية وأشارت أطراف عديدة إىل أهنا ستأخذ يف حسباهنا موضوع التغري يف املناخ يف ع -١٩
 دتتضمن استراتيجية إريتريا االستثمار يف اهلياكل األساسية الريفية، وتطوير الزراعة ومصائ          : الراهـنة واملقـبلة   

األمسـاك؛ وسلطت أوغندا الضوء يف خططها على حتديث قطاعها الزراعي؛ وأشارت غينيا إىل احلاجة إىل تغيري                 
والحظت إثيوبيا أن منو اقتصادها يتأثر بصورة كبرية        . اك على البقاء  السياسـات لضمان قدرة قطاع صيد األمس      

) نوعاً وكماً على السواء(بتقلب املناخ، وال سيما باجلفاف، ولذلك فإن إحدى سياساهتا الزراعية هي زيادة إنتاج 
 .احملاصيل الغذائية لضمان االكتفاء الذايت يف األغذية

 امةاالستراتيجيات االقتصادية املستد -٦

 تنمية الطاقة املستدامة

حامسة للتحديات اليت    هي عوامل  إن الـثروات من املوارد الطبيعية، واهلياكل االقتصادية، وخليط الطاقة          -٢٠
 يف املائة من طاقتها الكهربائية ٩٠وقد أبلغت الربازيل عن أن أكثر من . ألي بلد تطرحها عملية االستدامة بالنسبة

. ية، وهو ما يفسر سبب كون قطاعها للطاقة ليس أكرب مصدر النبعاثات غازات الدفيئة             تأيت من القوة الكهرومائ   
أكثر (وبدالً من ذلك، فإن التغري يف استخدام األراضي وقطاع احلراجة مها أكرب مصدر النبعاثات غازات الدفيئة                 

ومن ناحية أخرى،   . ر، وذلك يعود أساساً إىل التصح     )١٩٩٤من نصف جمموع انبعاثات غازات الدفيئة يف عام         
ونتيجة ذلك، فإن . فـإن كالً من الصني واهلند غنية بالفحم، الذي حيدد، بدوره، إىل درجة كبرية، خليط الطاقة    

النبعاثات غازات الدفيئة فيهما وبالتايل فهي      ) أيضاً أكثر من النصف بالنسبة للبلدين     (الطاقـة هي أكرب مصدر      
 . الستراتيجياهتما للتنمية املستدامةأساسية بالنسبة جلهود التخفيف وكذلك 

ومت اإلبالغ عن أن العديد من املبادرات والربامج اليت تعاجل تغري املناخ هلا فوائد تبعية على التنمية والبيئة                   -٢١
فمثالً، أبلغت بعض .  لالطالع على مناذج ملشاريع تعود بالنفع على التنمية وتغري املناخ      ٣انظـر اإلطار    . احمللـية 
اف عن احلاجة إىل استرياد مبالغ كبرية من الوقود األحفوري للوفاء بطلبها املتزايد للطاقة والنمو االقتصادي، األطر

وأشارت أطراف عديدة إىل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة كوسيلتني للحد ال من            . وإخـراج السكان من الفقر    
 أيضاً، وبالتايل توفري عمالت أجنبية مثينة للوفاء        انبعاثات غازات الدفيئة فحسب بل من اعتمادها على الواردات        

 .بأغراض إمنائية أخرى حتتاجها بصورة أكرب
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وأشارت بعض األطراف إىل احلاجة إىل إعادة حبث وتقييم التغيري اهليكلي املخطط لـه أو املعمول به يف                  -٢٢
 استثمار املخزون الرأمسايل وجتنب     وتنطوي هذه التغيريات على إعادة    . الطاقـة والصـناعة من منظور تغري املناخ       

وأكدت بعض األطراف . االحتفاظ بامليزة التنافسية يف األجل الطويل لتكنولوجيا تستخدم الكربون بشكل مكثف
. عـلى أن هـذه التغيريات ميكن أن تعود بالنفع على التنمية املستدامة وأنه ينبغي القيام هبا يف أسرع وقت ممكن        

ت أن تكون هلا آثار طويلة األجل على الكفاءة وبالتايل على االنبعاثات، مما يؤثر بدوره               وميكن ملثل هذه السياسا   
وأكدت بعض األطراف على أنه     . عـلى اجلهود املبذولة يف جمايل استدامة البيئة ألغراض التنمية واحلد من الفقر            

 ا أن تعود بالنفع على     ينـبغي، يف أقـرب وقـت ممكـن، إجـراء التغـيريات اهليكلية واملنتظمة اليت من شأهن                 
 .التنمية املستدامة

  مناذج عن مشاريع ذات منافع يف جمايل التنمية وتغري املناخ-٣اإلطار 

 الطرف املشروع منافع التنمية منافع تغري املناخ
 مليون طن من    ٤٠٠جتنب  

انــبعاثات ثــاين أكســيد 
 الكربون

 مليون برميل من النفط     ٥٥٠توفري  
ــورات يف) ٢٠٠٠-١٩٧٥(  وفـ

 ١١,٥العمـالت األجنبـية قدرها      
 مليون من الدوالرات األمريكية

ــين   ــربنامج الوط ال
ــيعي  ــول الطب للكح

 )أثينول(

 الربازيل

جتنـب كمـية مماثلـة من       
 انبعاثات غازات الدفيئة

ــورات قدرهــا  ــيق وف  ١٧,٢حتق
 )١٩٩٨-١٩٩٦(ساعة /ميغاواط

برنامج الضوء األخضر   
 للصني 

 الصني

 مليون طن من    ٣٣٠جتنب  
انــبعاثات ثــاين أكســيد 

 الكربون

توفـري الطاقـة للسـكان وجتنب       
 استهالك الفحم 

تعزيـز الطاقة املتجددة    
 وصون الطاقة 

 اهلند

 طناً من ثاين    ١٨٥امتصاص  
 أكسيد الكربون لكل هكتار 

ــاء الغابـــات إىل  زيـــادة غطـ
 ٢٠٣٠ هكتار حبلول عام ٢٨٦ ٠٠٠

إعـادة حتريج غابات    
 السكان األصليني 

 ليسوتو 

 طن من   ٢٠٠ ٠٠٠توفـري   
 ٢٠١٠اخلشب حبلول عام 

حتسـني طرق الطهي واألخذ بالطاقة      
 البديلة 

حتسني استخدام الكتلة   
 اإلحيائية

 مالوي

     

، أي إلدراج وسائل ومصادر إلدماج قضايا       "التدرج من القمة إىل القاعدة    "واعتمد بعض األطراف هنج      -٢٣
التدرج من القمة إىل    "واعتمدت أطراف أخرى هنجاً جيمع بني       ).  باراغواي مثل(تغري املناخ يف التخطيط الوطين      

 باملناخ وغريها من املخاوف املتعلقة بالبيئة، يف اخلطط         ةوالنهج القطاعي، أي إلدماج املخاوف املتعقل     " القـاعدة 
قطاعات عديدة حتسني فمثالً، مت يف . الوطنية للتنمية القطاعية، مثل خطط التنمية للعرض والطلب يف سوق الطاقة

ال تبعث "وهذه التدابري هي تدابري. فعالـية الطاقة واستخدام املواد يف إطار مبادرات اإلنتاج األنظف وإدارة البيئة    
ألهنا غالباً ما تؤدي إىل احلد من تكاليف اإلنتاج والنفايات وهلا فوائد اقتصادية وبيئية على السواء إىل " على الندم

وأبلغت غانا عن أن مهمة جلنتها الوطنية املعنية بتغري         .  احلد من انبعاثات غازات الدفيئة     جانـب كوهنا مفيدة يف    
املـناخ تتمـثل يف استعراض سياسات وبرامج قادرة على استكمال أولويات التنمية الوطنية، ويف الوقت نفسه،                 

 . املسامهة يف احلد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة أحواض تصريف الكربون
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 نفيذ تدابري االستجابةت

أن آثار تنفيذ تدابري احلد من انبعاثاهتا لغازات        ) إيران وسنغافورة وجنوب أفريقيا   (الحظ بعض األطراف     -٢٤
 اليت تعتمد إىل درجة كبرية على الدخل الذي يولده إنتاج وجتهيز            االدفيـئة قد يؤثر بصورة كبرية على اقتصاداهت       

وأشري إىل هذا املوضوع بالنسبة جلنوب أفريقيا، .  مثل الفحم واملواد البتروليةوتصدير واستهالك الوقود األحفوري
وقد مت  . يف سـياق كوهنا ثاين أكرب مصدر للفحم وأكرب منتج يف العامل للزيت االصطناعي املستخرج من الفحم                

ستجابة، على اقتصاد   إنشـاء صـندوق البحوث من أجل التنمية والنمو واملساواة لتقييم األثر احملتمل لتدابري اال              
 .جنوب أفريقيا

وقدمـت إيران تقديراً كمياً ألثر السياسات والتدابري اليت تنفذها األطراف املدرجة يف املرفق األول من                 -٢٥
للوفاء بالتزاماهتا باحلد من انبعاثات غازات الدفيئة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة           ) األطراف يف االتفاقية  (االتفاقية  
 -التجارة املتعددة القطاعات (وقد مت تقدير هذه اآلثار باستخدام منوذج التوازن العام     . شأن تغري املناخ  اإلطارية ب 

ومت . ومت دعمها مبعلومات من تقرير التقييم الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ            ) املـتعددة األقاليم  
وبدون تكييف  " بدون آليات مرنة  "؛ بروتوكول كيوتو    "ااستمرار األمور على حاهل   : "تتقـدمي أربعة سيناريوها   

وبتكيف ضرييب؛ وبروتوكول كيوتو بآليات مرنة وبدون تكييف        " بدون آليات مرنة  "ضـرييب؛ برتوكول كيوتو     
وقـد مت استخدام النموذج أيضاً لتقدير اآلثار السلبية اليت ميكن أن تترتب على التفاعالت بني البلدان                 . ضـرييب 

وقد مت تقدير اآلثار االقتصادية لكل سيناريو للفترة بني         . املرفق باء والبلدان غري املدرجة يف املرفق باء       املدرجة يف   
 األربع بني خسائر حمتملة     توتـتراوح اآلثار على االقتصاد اإليراين مبوجب هذه السيناريوها        . ٢٠٣٠ و ٢٠٠٠

 مليار دوالر من دوالرات     ١,٦تملة قدرها    مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة وأرباح حم        ٦,٣قدرهـا   
 . ٢٠٣٠حبلول عام ) ١٩٩٥بأسعار عام (الواليات املتحدة 

  إدماج تغري املناخ يف عمليات التخطيط الوطين للتنمية-باء 

إن إدماج تغري املناخ يف عمليات التخطيط الوطين للسياسات والتنمية الوطنية هو أحد االستراتيجيات اليت  -٢٦
وقدمت معظم األطراف   . معظـم األطراف كوسيلة لضمان إبراز دور تغري املناخ على املستوى الوطين           حددهتـا   

واعتمد بعض األطراف هنجاً . أو خطط عملها الوطنية املتعلقة بتغري املناخ/معلومات عن خططها الوطنية للتنمية و
والتحضر والبيئة والنظم اإليكولوجية قطاعـياً إلدمـاج الشـواغل املتعلقة بتغري املناخ يف وضع خطط لالقتصاد          

وأبلغت األطراف أن اختيارها للقطاعات ذات األولوية استند إىل األمهية االقتصادية والبيئية والفعالية             . واحلراجة
، والفوائد التكنولوجية )مثل ألبانيا(من حيث التكلفة واحلد من االنبعاثات واملشاركة يف األهداف اإلمنائية األخرى 

اجز اليت تعترض سبيل حتقيق أهدافها والقدرة على جذب التمويل من مرفق البيئة العاملية وغريه من املوارد                 واحلو
 .واملشاركة يف تقليل حدة املخاطر

 بفعالية؛ ةإدارة املوارد الطبيعي: وحددت بوتان يف مسريهتا اإلمنائية اليت قطعت نصفها، ثالثة مبادئ رئيسية -٢٧
ومن املتوقع أن تكون هذه اخلطة      . ي والريفي؛ ووضع خطط إمنائية تراعي القيم التقليدية       إدماج التخطيط احلضر  

اإلمنائـية مفيدة يف صون املوجودات الطبيعية والثقافية اليت تشكل أساس قطاع السياحة، واهلامة بالنسبة القتصاد      
 . وحددت جامايكا أيضاً برناجماً للتنمية املستدامة لقطاع السياحة. البلد
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وحددت خطط العمل . كما قدمت أطراف عديدة معلومات عن خطط عملها الوطنية املتعلقة بتغري املناخ -٢٨
ومن . هذه إطاراً لتشغيل مركز تنسيق وطين معين بتغري املناخ وبناء القدرات يف وكاالت وقطاعات ذات أولوية               

ملتعلقة بتغري املناخ وخطط العمل املتعلقة      املتوقع أن تؤدي خطط العمل هذه إىل حتسني التفاعل بني خطط العمل ا            
 .بقضايا أخرى تتعلق بالبيئة

 لتآزر مع أهداف بيئية أخرى ا-١

مبا أن موضوع تغري املناخ هو موضوع ميس مواضيع بيئية أخرى، فإن أطرافاً عديدة سلمت بفوائد اتباع                  -٢٩
. ناخ، وأكدت على احلاجة إىل اتباع ذلك النهج       هنج متكامل للتصدي للقضايا البيئية الشاملة مبا يف ذلك تغري امل          

ويف هـذا الصـدد، أبلغت األطراف أن السياسات املتعلقة باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف هي سياسات يتم           
وأشارت أطراف مثل جزر البهاما     . معاجلتها من خالل التشريعات الوطنية املتعلقة بتعزيز البيئة ومحايتها وإدارهتا         

يكا وإندونيسيا ومدغشقر إىل أهنا اعتمدت قوانني وطنية تتعلق بالبيئة تتضمن تدابري للتصدي لتغري املناخ وكوستار
 . البحريةلوالتنوع البيولوجي واحلراجة وصون السواح

واتضـحت كفاءة استخدام وتعزيز اآلليات القائمة للتنسيق فيما بني الوكاالت من أجل تنفيذ مشاريع                -٣٠
وقد قامت بعض   . باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، وكذلك فعاليتها من حيث التكلفة        وسياسـات تـتعلق     

وأشارت . األطـراف مـثل تشـاد وغابون وهاييت بتنفيذ أنشطة تتضمن عناصر لتغري املناخ والتنوع البيولوجي               
نشاء جلنة متعددة   جامايكـا يف إطـار جهودهـا املـبذولة إلقامة تعاون أوثق بني الوكاالت، إىل احلاجة إىل إ                 

وستشرك . التخصصات مؤلفة من مراكز تنسيق وطنية لالتفاقيات املتعلقة بتغري املناخ والتنوع البيولوجي والتصحر
 . هذه اللجنة أيضاً القطاع اخلاص وممثلني من وكاالت حكومية أخرى

 الترتيبات املؤسسية -٢

ومل يتم  . عزيز إدماج معايري تغري املناخ يف التنمية      وصفت معظم األطراف اهلياكل والترتيبات املؤسسية لت       -٣١
فقد استخدمت األطراف إما . إال قريـباً إنشاء اإلطار املؤسسي إلدارة البيئة بوجه عام، وتغري املناخ بوجه خاص     

 األحيان ومت يف معظم. املؤسسات القائمة أو أهنا أنشأت جلاناً لتنسيق التنمية املستدامة وتغري املناخ وتنفيذ الربامج         
اختـيار جلنة مشتركة بني الوزارات معنية بتغري املناخ أو فرع للجنة مشتركة بني الوزارات معنية بالبيئة كمحفل   

وقد مت تصميم اللجان    . للمناقشـة، وكوسيلة لتنسيق سياسات وأنشطة تغري املناخ مع سياسات وأنشطة التنمية           
نسيق فيما بني اللجان الرئيسية املسؤولة عن إدارة املوارد         إلضـفاء الطـابع املؤسسي على تبادل املعلومات والت        

 .الطبيعية وتغري املناخ

ومـن الناحـية املؤسسـية، قامـت معظـم األطراف مبدئياً بتعيني هيئة حكومية مسؤولة عن العلوم                   -٣٢
عض األطراف  وال تزال ب  . والتكنولوجيا أو األرصاد اجلوية، تكون مسؤولة عن تغري املناخ على املستوى القطري           

وهذا اخليار لـه عالقة كبرية بالظروف الوطنية لبلدان حمددة، مثل حجم           . حتـتفظ مبثل هذه الترتيبات املؤسسية     
ويتمثل الترتيب األكثر شيوعاً يف أن تضطلع وزارة        . االقتصاد وعدد السكان واهليكل السياسي والعوامل التارخيية      

وميكن أن يؤدي ذلك إىل     .  املناخ وأن تكون هي مركز التنسيق الوطين        الكلية فيما يتعلق بتغري    ةالبيـئة باملسؤولي  
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حتسني التآزر فيما بني األهداف اإلمنائية األخرى ألن هذه الوزارة غالباً ما تكون مسؤولة عن معاجلة قضايا حملية                  
 .زونوعاملية أخرى تتعلق بالبيئة مثل احلد من التلوث والتنوع البيولوجي والتصحر واستنفاد األو

ويف بعض البلدان، مثل الصني، حتولت املسؤولية الكلية من مرفق األرصاد اجلوية إىل وزارة العلوم ومن مث  -٣٣
إىل جلـنة تنسيق معنية بتغيري املناخ مؤلفة من وزارات متعددة، بعد أن أدركت الصني أن تغري املناخ ليس قضية                    

وتقدم هذه اللجنة تقاريرها    .  جوانب االقتصاد واجملتمع   تـتعلق بالبيئة فحسب، بل إهنا تؤثر على كل جانب من          
 عن التخطيط   ةمباشرة إىل اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح، وهي هيئة حكومية تعمل مع مجيع الوزارات املسؤول             

يع وأنشأت بوليفيا وزارة للتنمية املستدامة والتخطيط تقوم بإدارة مج        . االقتصادي الكلي وتنسيق التنمية القطاعية    
 . الربامج واملشاريع اليت تستجيب للشواغل البيئية واإلمنائية على السواء

 إدماج تغري املناخ يف التشريعات الوطنية -٣

كـان التشريع وال يزال اإلطار واألداة الرئيسية لتيسري تنفيذ خطة العمل الوطنية املتعلقة بتغري املناخ يف                  -٣٤
وملعظم البلدان تشريعات ذات صلة بالبيئة مطبقة، بدرجات        . رفق األول العديـد من األطراف غري املدرجة يف امل       

فقانون اإلدارة الوطنية للبيئة جلنوب أفريقيا هو، مثالً، . متفاوتة، لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتغري املناخ
 وحيسن التنسيق واإلدارة    قـانون متكـيين يستهدف حتسني إدارة البيئة وييسر، يف الوقت نفسه، التنمية املستدامة             

إن جنوب أفريقيا، على النحو املشار إليه يف بالغاهتا الوطنية األولية، ستستند يف             . الرشيدة للقضايا املتعلقة بالبيئة   
هنجها املقبل للحد من االنبعاثات إىل تقييم شامل للخيارات، مع مراعاة عمليات تقييم دورات احلياة، وأثر ذلك                 

 .ي للبلد، واألولوية الوطنية للتخفيف من حدة الفقرعلى االقتصاد الكل

 إعالن عن أن غابات األمازون الربازيلية هي منطقة من مناطق           ١٩٨٨ويـرد يف دسـتور الربازيل لعام         -٣٥
 ١٩٩٨كما أن الربازيل سنت قانون اجلرائم البيئية لعام         . الـتراث الوطـين وأن أي استخدام هلا خيضع للقانون         

. قوبات املنصوص عليها يف نظامها القانوين لتشمل اجلرائم اليت ترتكب ضد النباتات بصفة خاصةلتوسيع نطاق الع
ويتمثل التحدي الرئيسي يف التنفيذ     . أنه ميلك تشريعات بيئية مناسبة    ) مثل مصر (كمـا يعتقد عدد من األعضاء       

ا بني خمتلف القطاعات، وانعدام واإلعمـال بسبب الصعوبات اإلدارية واملؤسسية، والسياسات غري املتجانسة فيم    
 .االحترام الكايف للقانون أو انعدام القدرات واملوارد

وعـلى الرغم من أن بعض األطراف جتسد يف دساتريها حق مواطنيها يف العيش يف جو خال من التلوث                   -٣٦
ول هبا لكي تعكس    فإن العديد من األطراف أشارت إىل احلاجة إىل حتديث التشريعات البيئية املعم           ) مـثل شيلي  (

وتبذل . الشواغل العاملية املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية مثل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
 . بعض األطراف غري املدرجة يف املرفق األول جهوداً لتعديل واستيفاء التشريعات ذات الصلة

ة يف سياق عام للتنمية املستدامة ميلي إجراءات موازية ومكملة          وينـبغي النظر إىل اختيار اخليارات املقبل       -٣٧
وهلذا الغرض، أكدت أطراف . وعلى أن يصاحب ذلك دعوة إىل التوعية والتغيري يف املواقف عرب االقتصاد واجملتمع

 .اخعديدة على احلاجة امللحة ملعاجلة مسألة تعلم القراءة والكتابة كجزء من استراتيجيتها املتعلقة باملن
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  االحتياجات والقيود-رابعاً 

ويبني . أبلغـت معظم األطراف عن احتياجاهتا إلدماج اعتبارات تغري املناخ يف خططها للتنمية املستدامة              -٣٨
فقد حددت األطراف . املرفق األول  بعض األمثلة على االحتياجات اليت حددهتا األطراف غري املدرجة يف٤اإلطار 

ووفقاً ألحد التوصيات املبلغ    .  التنسيق واإلبالغ الفعالني فيما يتعلق بأنشطة تغري املناخ        احلواجز اليت تعترض سبيل   
وأوصى طرف آخر ببث   . أصحاب املصاحل يف صنع القرارات الوطنية واألنشطة ذات الصلة        عـنها، ينـبغي إشراك      

ية ذلك يف إدماج اعتبارات     التوعية يف صفوف صانعي القرارات وأصحاب املصاحل واحلاجة إىل مزيد من العمل وأمه            
ومن شأن مشاركة القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واملنظمات اجملتمعية بصورة فعالة يف            . تغري املناخ يف التنمية   

 .  سياسة إمنائية متكاملة أن يكفل التنفيذ الفعال والقبول الواسع النطاق لالستراتيجيات والتدابريوضع

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من         أمـثلة عـلى ما حددت      -٤اإلطـار   
 احتياجات اإلدماج الفعال العتبارات تغري املناخ يف التنمية املستدامة

أو القطاعية  / و ة االقتصادي -القدرة على إدماج تغري املناخ وغريه من قضايا البيئة يف اخلطط االجتماعية              �
 وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

  التخفيف والتكيف يف تنمية وطنية أوسع نطاقاًةاج استراتيجيالقدرة على إدم �
 القدرة على صياغة وحتليل وتنفيذ استراتيجيات وسياسات متكاملة �
 احلاجة إىل تعزيز التنسيق ودعم اآلليات على املستويني الوطين واحمللي �
 القدرة على تقييم أنشطة التخفيف والتكيف واإلدماج والتخطيط هلا  �
  البيانات وجتهيزها وإدارهتا من أجل التقييم املتكامل وصنع القراراتمجع �
 القدرة على تقييم احتياجات نقل التكنولوجيا والقدرة على وضع املشاريع والربامج �
 املوارد البشرية يف وضع السياسات وحتليلها والتفاوض واملهارات التقنية �
 فيما بني االتفاقيات على املستوى الوطينتعزيز املؤسسات والقدرة على حتقيق التآزر  �
 التعليم وتوعية اجلمهور ومواصلة التدريب يف جمال إدماج تغري املناخ يف التنمية املستدامة �

أشارت أطراف عديدة إىل احلاجة إىل تعزيز التنسيق الوطين فيما بني القطاعات وخمتلف أهداف السياسة                -٣٩
وقدمت هذه األطراف معلومات عن االحتياجات واجلهود لتعزيز        . ملناخلضـمان سياسـة متسقة يف جمال تغري ا        

وقدمت أطراف أخرى معلومات عن احتياجات . املؤسسات، وهو أمر ضروري للتنفيذ الفعال ألنشطة تغري املناخ
ومـبادرات لتحسـني التنسيق وذلك مثالً فيما بني القطاعات والوزارات، وإقامة الروابط بني البحوث وصانعي         

وتتضمن جهود التنسيق األخرى    . لقرارات، وفيما بني احلكومات الوطنية، والسلطات احمللية واجملتمعات الريفية        ا
 .إدماج قواعد البيانات وحتسني املعلومات والربط الشبكي

ينبغي حتسني متاسك واتساق السياسات والقوانني واألنظمة ذات الصلة إلزالة بعض احلواجز اليت تعترض              -٤٠
واستنتجت الربازيل أن تشتيت التشريعات املتعلقة بالبيئة يف عدة قوانني يعود . تنفيذ استراتيجيات تغري املناخسبيل 

) مثل منغوليا  (فواعترفت بعض األطرا  . أساسـاً إىل سياقات سياسية ومؤسسية خمتلفة شهدها تارخيها احلديث         
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طين واحمللي، واحلاجة إىل أطر قانونية وتنظيمية       باحلاجـة إىل سياسـات واستراتيجيات مالئمة على املستويني الو         
 .وتوحيدية مناسبة لتنفيذ سياسات التكيف والتخفيف تنفيذاً فعاالً

. وأبلغت أطراف عديدة عن احلاجة إىل حتسني القدرة على تنفيذ الربامج والقيام بعمل يتعلق بتغري املناخ                -٤١
وأشارت . واملؤسسي) املوارد البشرية(ى املستويني الفردي وركزت اهتمامها بصورة رئيسية على بناء القدرات عل

وأبلغ عدد . أطراف قليلة إىل بناء القدرات على املستوى العام مما يعين إجياد بيئة مؤاتية لتنفيذ السياسات والربامج     
يم والدراسات  من األطراف عن انعدام البيانات احمللية الشاملة واملعلومات اخلاصة بقطر بعينه لدعم عمليات التقي             

 جلمع وإدارة اإلحصاءات ضرورية إىل درجة أهنا تشكل جزءاً ةوالبيانات والنظم األساسي.  لصنع القراراتةالالزم
 .من البيئة املؤاتية

كمـا ذكرت بعض األطراف أن إحراز تقدم يف جمايل العلم واملنهجيات يتطلب مواصلة تنمية القدرات                 -٤٢
ولتحقيق ذلك، حيتاج اخلرباء وصانعو     . طراف اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية   عـلى مسـتوى القطـر لكي متتثل األ        

 . القرارات املعنيون بتخطيط االقتصاد على املستويني الوطين والقطاعي، تدريباً متواصالً

  االستنتاجات-خامساً 

هية التفاقية األمم   اتبعت معظم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، بدرجات متفاوتة، املبادئ التوجي            -٤٣
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إلدراج استراتيجيات التنمية املستدامة، واألولويات والربامج، يف بالغاهتا الوطنية 

 كإطار للتنمية املستدامة، وهو ما وجه األطراف        ٢١وأشار البعض، صراحة، إىل جدول أعمال القرن ال           . األولية
واختذت األطراف غري املدرجة يف املرفق األول       . تغري املناخ املدجمة بالتنمية املستدامة    يف صـياغة وتنفيذ سياسات      

مـبادرات مؤسسـية وتشريعية وحكومية عديدة إلدماج وتنسيق وتنفيذ أنشطة تغري املناخ على املستويني احمللي                
 يف إدماج سياسات وأنشطة     وقد حددت األطراف احتياجاهتا واحلواجز والقيود املشتركة اليت تواجهها        . والوطين

وبإمكان التآزر واملنافع التبعية لألهداف البيئية . تغـري املـناخ يف اخلطـط واإلجراءات الوطنية للتنمية املستدامة    
واإلمنائـية األخـرى أن ييسر أيضاً اإلدماج الفعال لتغري املناخ وغريه من الشواغل البيئية يف خطط وطنية خمتلفة                   

 .عية واقتصادية طويلة األجلالستدامة تنمية اجتما

والحظت أطراف عديدة إهنا متكنت، بالرغم من أن تغري املناخ سيجعل بلوغ أهدافها املتمثلة يف استئصال  -٤٤
شأفة الفقر والتنمية املستدامة أكثر صعوبة، من حتديد فرص عديدة لتخفيف الضغط على املوارد الطبيعية والتصدي 

 . ملناخ، مع سلوك سبيل التنمية املستدامةللتحديات اليت يطرحها تغري ا

- - - - - 


