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  مقدمة-أوالً 
  الوالية-ألف 

، إىل األمانة أن تقدم إىل مؤمتر األطراف يف كل دورة من  ٧-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       -١
 مؤمتر األطراف   وقد طلب . )١(دوراته تقارير عن األنشطة املضطلع هبا لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية            

، إىل األمانة أن تراعي يف      ١-م إأ /٢٩العـامل بوصـفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره            
وقد كررت . تقاريرها اجلهود املبذولة يف جمال بناء القدرات فيما يتصل بتنفيذ بروتوكول كيوتو يف البلدان النامية

 . )٢(إىل األمانة خالل انعقاد دورهتا الثالثة والعشريناهليئة الفرعية للتنفيذ هذا الطلب املوجه 

  نطاق املذكرة-باء 

 إىل  ٢٠٠٣تـرد يف هذه الوثيقة معلومات عن األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة وال سيما يف الفترة من                   -٢
االت معلومات عن   وترد يف بعض احل   . ، فضالً عن األنشطة والربامج اليت يقوم بتنفيذها مرفق البيئة العاملية          ٢٠٠٦

، املنظمات  ١٠-م أ /٢ من مقرره    ٥وقد دعا مؤمتر األطراف، يف الفقرة       . ٢٠٠١األنشـطة املضطلع هبا منذ عام       
احلكومـية الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، وخاصة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، والبنك الدويل،               

رامج عملها اخلاصة نطاق االحتياجات احملدد يف إطار بناء القدرات، مع        وبرنامج األمم املتحدة للبيئة إىل تضمني ب      
 أعاله، والتعاون مع بعضها بعضاً، بدعم وتيسري من األمانة، بغية           ١مـراعاة العوامل الرئيسية احملددة يف الفقرة        

مانة خطوات لزيادة   وقد اختذت األ  . ضمان الدعم الفعال واملنسق جلهود البلدان النامية األطراف يف بناء القدرات          
 ج  -انظر الفرع األول  (جتميع املعلومات املتعلقة هبذه األنشطة واإلبالغ عنها، بيد أنه ميكن القيام بأكثر من ذلك               

 ).والفصل الثالث

  اإلجراءات اليت ميكن للهيئة الفرعية للتنفيذ اختاذها-جيم 

 بغية تقدمي التوجيه بشأن تنفيذ إطار بناء القدرات، قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف هذا التقرير -٣
وال سـيما فـيما يـتعلق باالقتراحات الواردة يف الفصل الثالث اليت هتدف إىل تيسري اإلبالغ عن بناء القدرات                    

 .مستقبالً، وال سيما من جانب األطراف والوكاالت واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

 ألنشطة املتعلقة ببناء القدرات ا-ثانياً 
  معلومات أساسية-ألف 

وُتعاجل هذه . )٣( من االحتياجات واجملاالت املتصلة ببناء القدرات١٥يعدد إطار بناء القدرات يف البلدان النامية  -٤
 .دول األعمالاالحتياجات واجملاالت يف إطار برامج عدة لألمانة، وُتَناِقش يف بعض احلاالت يف إطار بنود أخرى من ج

                                                      

 .٧-م أ/٢يرد اإلطار يف املرفق للمقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2005/23 ٨٦، الفقرة)أ.( 
)٣( FCCC/CP/2001/13/Add.1 ١٥، الفقرة. 
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وقـد أُعـدت الـتقارير السابقة عن األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة لتنفيذ هذا اإلطار باالستناد إىل                   -٥
 :مواضيع، منها

مت اإلبـالغ عـن األنشطة املضطلع هبا دعماً إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري      )أ( 
 ؛FCCC/SBI/2002/INF.11و FCCC/SBI/2001/INF.8ثيقتني املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف الو

مت إبـراز األنشطة املضطلع هبا دعماً لربامج العمل الوطنية للتكيف يف التقارير اليت قدمها فريق                 )ب( 
 ؛)٤(اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إىل مؤمتر األطراف

نقل للتكنولوجيا يف تقارير فريق اخلرباء ُضـمنت اجلوانب املتعلقة باحتياجات بناء القدرات من    )ج( 
 ؛FCCC/SBSTA/2006/INF.4و FCCC/SBSTA/2006/INF.1املعين بنقل التكنولوجيا يف الوثيقتني 

مت اإلبـالغ عن األنشطة املمولة يف إطار برامج األنشطة التأهيلية ملرفق البيئة العاملية يف التقارير                 )د( 
ر األطراف، واليت تضمنت معلومات عن األنشطة املضطلع هبا دعماً إلعداد       السـنوية الـيت قدمها املرفق إىل مؤمت       

الـبالغات الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وتقارير التقييم الذايت للقدرات الوطنية، فضالً عن األنشطة               
 .)٥(مرفق البيئة العامليةاملضطلع هبا يف إطار برنامج املنح الصغرية املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و

  األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة-باء 

 ملخص لألنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة يف جمال بناء القدرات وفقاً للمقرر               ٣ إىل   ١يـرد يف اجلداول      -٦
 االضطالع  قائمة بأنشطة بناء القدرات اليت مت١وترد يف اجلدول .  واملقررات التالية بشأن بناء القدرات٧-م أ/٢

 قائمة باألنشطة اليت مت االضطالع هبا دعماً        ٢هبا ملعاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً؛ وترد يف اجلدول           
؛ وترد ) من االتفاقية٦املادة ( قائمة باألنشطة املتعلقة بدعم التعليم والتدريب والتوعية ٣للتكيف؛ وترد يف اجلدول 

 قائمة باألنشطة ٥ اليت مت االضطالع هبا دعماً لنقل التكنولوجيا؛ وترد يف اجلدول           قائمة باألنشطة  ٤يف اجلـدول    
 .اليت مت االضطالع هبا دعماً للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 تنظيمية، تدابري ترمي إىل     وباإلضـافة إىل ذلك، اختذ اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، بوصفه هيئة            -٧
 :وقد مشلت األنشطة ما يلي. زيادة فهم خمتلف العناصر املعنية بآلية التنمية النظيفة وتعزيز مشاركتها

جلسـة أسئلة وأجوبة يعقدها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة خالل كل دورة من دورات             )أ( 
 اهليئات الفرعية؛ 

 ي آللية التنمية النظيفة مع أصحاب املصلحة خالل كل جلسة يعقدها اجمللس؛اجتماع اجمللس التنفيذ )ب( 

                                                      

)٤( <http://www.unfccc.int.ldc>. 
)٥( FCCC/CP/2005/3و Corr.1و FCCC/CP/2004/6و FCCC/CP/2003/3. 
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 .)٦(حمفل للسلطات الوطنية املسماة املكلفة بآلية التنمية النظيفة )ج( 

  األنشطة اليت اضطلع هبا مرفق البيئة العاملية-جيم 

 ملعاجلة مسألة ٢٠٠٠يناير /ون الثاينأُطلقت مبادرة تنمية القدرات الصادرة عن مرفق البيئة العاملية يف كان -٨
ومتثلت هذه املبادرة يف شراكة استراتيجية بني أمانة املرفق وبرنامج األمم املتحدة            . بـناء القدرات بطريقة مشولية    

اإلمنـائي، وقد يسرت إرساء عملية استشارية ركزت على معاجلة قضايا التنوع البيولوجي وتغري املناخ وتدهور                
أوالً، تقييم احتياجات البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة :  هذه املبادرة هي اآلتيةوأهداف. األراضي

انتقالية يف جمال تنمية القدرات؛ ثانياً، تقييم حصيلة اجلهود السابقة واجلارية الرامية إىل املساعدة يف بناء القدرات             
 . رفق البيئة العاملية تلبية االحتياجات احملددةالوطنية؛ ثالثاً، وضع استراتيجية وخطط تتيح مل

واستجابة للنتائج اليت متخضت عنها مبادرة تنمية القدرات، أطلق مرفق البيئة العاملية برنامج التقييم الذايت  -٩
 )٨(، وذلك بالتعاون مع وكاالت اإلجناز والتنفيذ، والنهج االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات           )٧(للقـدرات الوطنية  

ويوفر برنامج التقييم الذايت للقدرات الوطنية ما حتتاجه البلدان من متويل إلعداد        . )٩(وبـرنامج الدعـم العـاملي     
، ٢٠٠٣ويف عام . عمليات التقييم الذايت الحتياجاهتا وأولوياهتا يف جمال بناء القدرات إلدارة القضايا البيئية العاملية

وباإلضافة إىل  . )١٠( بلداً ٥٠ريع التقييم الذايت للقدرات الوطنية زهاء       بلغ عدد البلدان اليت شرعت يف تنفيذ مشا       
 . بلد عن اهتمامها بإجراء هذا التقييم الذايت١٠٠ذلك أعرب ما يزيد على 

ويغطي النهج االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية، ويويل اهتماماً              -١٠
 يف املشاريع العادية ملرفق البيئة العاملية، والربامج اهلادفة لبناء القدرات يف جماالت العمل              خاصـاً لبـناء القدرات    

الرئيسـية، وبـرامج بناء القدرات املتعددة القطاعات، مبا فيها الربامج القطرية اخلاصة بأقل البلدان منواً والدول                 
املسار ( بلداً   ١٥٣بلدان املشاركة يف هذا الربنامج      ، بلغ عدد ال   ٢٠٠٥سبتمرب  /ويف أيلول . اجلزرية الصغرية النامية  

 . )١١()األول

                                                      

 يف بون بأملانيا، ومن املقرر ٢٠٠٦مايو / املسماة يف أيارعقد اجتماع غري رمسي حملفل السلطات الوطنية )٦(
 . يف بون٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٢٨ و٢٧أن يعقد هذا احملفل اجتماعه الرمسي األول يف 

)٧( <http://www.undp.org/gef/undp-gef_grant_opportunities/sub_enabling_activities.html>. 

)٨( <http://thegef.org/Documents/Enabling_Activity_Projects/CDI/documents/Strategic_Approach_

to_Enhance_Capacity_Building_FINAL.doc>. 

)٩( <http://dgef.unep.org/capacity_building/NCSAs/>. 
)١٠( <http://www.gefweb.org/Documents/Enabling_Activity_Projects/CDI/documents/Strategic_

Approach_to_Enhance_Capacity_Building_FINAL.doc>. 
)١١( FCCC/CP/2005/3 and Corr.1. 
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، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     ٢٠٠٥فرباير/، الذي انطلق يف شباط    )١٢(ويديـر بـرنامج الدعم العاملي      -١١
مال تقييمها بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، ويوفر هذا الربنامج الدعم التقين للبلدان، حبيث يتسىن هلا إك

 حلقات عمل إقليمية ودون ١٠ويقوم الربنامج يف الوقت الراهن بتنظيم . الذايت لقدراهتا الوطنية يف الوقت املناسب
 .)١٣("للتدريب والتبادل"إقليمية 

ة وقد بدأ تنفيذ برنامج متابعة لربنامج التقييم الذايت للقدرات الوطنية الصادر عن مرفق البيئة العاملية ملعاجل -١٢
وُتشجَّع البلدان يف إطار هذا الربنامج . االحتياجات من القدرات احملددة يف عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية

 .على إعداد خطة عمل

ويشجع مرفق البيئة العاملية أيضاً على مشاركة املنظمات غري احلكومية مشاركة أكرب يف بناء القدرات من  -١٣
 مليون دوالر من    ٤,٥٩ مبلغاً قدره    ٢٠٠٥أغسطس  /رية، الذي قدم حبلول هناية آب     خـالل برناجمه للمنح الصغ    

 منحة، فضالً عن مبلغ     ١٧٤دوالرات الواليات املتحدة إىل املنظمات غري احلكومية واملنظمات األهلية يف شكل            
 .)١٤( مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة يف إطار التمويل املشترك٤,٦١

ر األنشطة التأهيلية، يقدم مرفق البيئة العاملية الدعم إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف ويف إطا -١٤
غـري املدرجة يف املرفق األول، وذلك من خالل برنامج املرفق املتعلق بدعم البالغات الوطنية الذي يديره برنامج                  

 للبيئة، وإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، وتقييم        األمـم املتحدة اإلمنائي باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة        
 .االحتياجات من التكنولوجيا

وقُـدِّم الدعم إىل أنشطة بناء القدرات ألغراض البحث يف جمال تغري املناخ من خالل مشروع عمليات                  -١٥
حلكومي الدويل املعين بتغري ، وهو مبادرة عاملية ُوضعت بالتعاون مع الفريق ا)١٥(تقييم آثار تغري املناخ والتكيف معه

املـناخ وبـتمويل من مرفق البيئة العاملية لزيادة الفهم العلمي لقابلية التأثر بتغري املناخ وخيارات التكيف معه يف          
ويهدف هذا املشروع، من خالل متويل البحوث املشتركة والتدريب والدعم التقين، إىل تعزيز             . الـبلدان النامية  

ان النامية على تقييم قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وإنتاج وإبالغ املعلومات املفيدة              القدرة العلمية للبلد  
ويتوىل برنامج األمم املتحدة للبيئة تنفيذ املشروع الذي يقوم         . للتخطـيط للتكـيف واختاذ ما يلزم من إجراءات        

 . باالشتراك مع أكادميية العامل الثالث للعلوم )١٦(بإجنازه نظام التحليل والبحث والتدريب بشأن التغريات العاملية

                                                      

)١٢( <http://dgef.unep.org/capacity_building/NCSAs/>. 
 .٢٥، الصفحة FCCC/CP/2005/3الوثيقة  )١٣(
)١٤( FCCC/CP/2005/3 ٢٦، الصفحة. 
)١٥( <http://www.aiaccproject.org>. 
 .<START <http://www.start.orgمعروف باسم املختصر  )١٦(
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  مقترحات بشأن اإلبالغ يف املستقبل-ثالثاً 

قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف التوصيات التالية من أجل تيسري اإلبالغ مستقبالً عن األنشطة  -١٦
 : اليت ُيضطلع هبا تنفيذاً إلطار بناء القدرات

 من هذه   ٥ إىل   ١ منوذج إبالغ ُمهيكل يستند إىل النموذج الوارد يف اجلداول           ميكـن استخدام   )أ( 
 الوثيقة لتوجيه جتميع املعلومات من خمتلف املنظمات اليت تشترك يف بناء القدرات؛

ميكـن أن ُيطلـب إىل األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية أن تقدم     )ب( 
تبذله من جهود يف جمال بناء القدرات، وذلك لتغطية األنشطة غري املُضمَّنة يف البالغات       سـنوياً معلومـات عما      

 الوطنية؛

ميكـن لألمانة إعداد استمارة تتاح على شبكة اإلنترنت كيما تستخدمها األطراف واملنظمات              )ج( 
 األخرى لتقدمي املعلومات بشأن ما تضطلع به من أنشطة يف جمال بناء القدرات؛

ميكن لألمانة أن تأخذ يف اعتبارها العمل الذي يقوم به مرفق البيئة العاملية بشأن مؤشرات األداء                )د( 
 .أعاله) أ(يف جمال بناء القدرات، لدى تنقيح النموذج املهيكل املشار إليه يف الفقرة الفرعية 
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  بناء القدرات ملعاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً-١اجلدول 

النشاط أو املوقع على شبكة اإلنترنت تقرير 
 النشاط اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان الوكاالت املشتركة للحصول على معلومات إضافية

أمانـة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية       
، )أمانة االتفاقية (بشـأن تغري املناخ     

وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً،      
املية، وبرنامج األمم   ومـرفق البيئة الع   

املـتحدة اإلمنـائي، وبرنامج األمم      
املـتحدة للبيئة، ومعهد األمم املتحدة      

 للتدريب والبحث

سبتمرب / أيلـول  ٢١-١٨
٢٠٠٢ 

 دكا، بنغالديش

اإلطـالق الـرمسي لـربامج العمل الوطنية        
للتكيف على الصعيد العاملي، وبناء القدرات      

 إىل  للكـيانات غـري املعنية باملناخ املنتمية      
 األطراف من أقل البلدان منواً

حلقـة عمـل عـن بناء       
القـدرات إلعـداد برامج     
العمل الوطنية للتكيف من    

 جانب أقل البلدان منواً

http://www.unitar.org/ccp/samoa/index.htm       أمانـة االتفاقية، وفريق اخلرباء املعين
بأقل البلدان منواً، ومرفق البيئة العاملية، 

 املتحدة اإلمنائي،   وبـرنامج األمـم   
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومعهد     

 األمم املتحدة للتدريب والبحث

 ٢٠٠٣مارس / آذار٧-٥
 أبيا، ساموا

حلقة تدريبية إقليمية عن إعداد برامج العمل       
الوطنـية للتكـيف يف مجيع الدول اجلزرية        
الصـغرية النامـية املنتمية إىل جمموعة أقل        

توفالو، وجزر  : يهاشاركت ف (الـبلدان منواً    
 )سليمان، وساموا، وفانواتو، وكرييباس

حلقـة عمل إقليمية للفريق     
العـامل املعين بأقل البلدان     
منـواً عـن بـرامج العمل       
الوطنـية للتكيف يف الدول     

 اجلزرية الصغرية النامية

http://www.unitar.org/ccp/Addis/index.htm       أمانـة االتفاقية، وفريق اخلرباء املعين
أقل البلدان منواً، ومرفق البيئة العاملية، ب

وبـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي،      
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومعهد     

 األمم املتحدة للتدريب والبحث

يونيه / حزيـران  ٢٧-٢٥
٢٠٠٣ 

 أديس أبابا، إثيوبيا

حلقة تدريبية إقليمية عن إعداد برامج العمل       
فريقية الوطنـية للتكـيف جلميع البلدان األ      

الـناطقة باإلنكليزية املنتمية إىل جمموعة أقل       
شاركت فيها إثيوبيا، وأوغندا،    (البلدان منواً   

ــيا،  ــيا املــتحدة، وزامب ــة ترتان ومجهوري
وسـرياليون، وغامبـيا، وليبرييا، وليسوتو،      

 )وماالوي، وموزامبيق، واليمن

حلقـة عمل إقليمية لفريق     
اخلـرباء املعين بأقل البلدان     

ـ    ن بـرامج العمل    منـواً ع
الوطنـية للتكـيف للبلدان     
 األفريقية الناطقة باإلنكليزية
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تقرير النشاط أو املوقع على شبكة اإلنترنت 
 النشاط اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان الوكاالت املشتركة للحصول على معلومات إضافية

http://www.unitar.org/ccp/bhutan/index.htm   قية، وفريق اخلرباء املعين    أمانـة االتفا
بأقل البلدان منواً، ومرفق البيئة العاملية، 
وبـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي،      
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومعهد     

 األمم املتحدة للتدريب والبحث

ــول١١-٩ ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٣ 

 تيمفو، بوتان

حلقة تدريبية إقليمية عن إعداد برامج العمل       
يف للبلدان اآلسيوية املنتمية إىل     الوطنية للتك 

: شاركت فيها (جمموعـة أقـل البلدان منواً       
أفغانستان، وبنغالديش، وبوتان، ومجهورية    
ــبوديا،  ــعبية، وكم ــية الش الو الدميقراط

 ) وملديف، وميامنار، ونيبال

حلقـة عمل إقليمية آسيوية     
لفـريق اخلرباء املعين بأقل     
البلدان منواً عن برامج العمل     

 ية للتكيفالوطن

http://www.unitar.org/ccp/burkina/index.htm       أمانـة االتفاقية، وفريق اخلرباء املعين
بأقل البلدان منواً، ومرفق البيئة العاملية، 
وبـرنامج األمـم املتحدة اإلمنائي،      

ة، ومعهد  وبرنامج األمم املتحدة للبيئ   
 األمم املتحدة للتدريب والبحث

ــرين األول٣١-٢٨ /  تش
 ٢٠٠٣أكتوبر 

 واغادوغو، بوركينا فاسو

حلقة تدريبية إقليمية عن إعداد برامج العمل       
الوطنـية للتكـيف جلميع البلدان األفريقية       
الـناطقة بالفرنسية املنتمية إىل جمموعة أقل       

أنغوال، وبنن،  : شاركت فيها (الـبلدان منواً    
وبوركيـنا فاسـو، وبورونـدي، وتشاد،       
وتوغـو، وجـزر القمر، ومجهورية أفريقيا       
الوسـطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،     
وجيـبويت، والرأس األخضر، وسان تومي      
وبرينسـييب، والسـنغال، وغينـيا، وغينيا       

 بيسـاو، ومايل،    -االسـتوائية، وغينـيا     
 )ومدغشقر، وموريتانيا، والنيجر، وهاييت

ل إقليمية لفريق   حلقـة عم  
اخلـرباء املعين بأقل البلدان     
منـواً عـن بـرامج العمل       
الوطنية للتكيف يف البلدان    
الناطقة بالفرنسية املنتمية إىل    

 جمموعة أقل البلدان منواً

:  الورقـات التقنية الصادرة عن فريق اخلرباء       -
http://www.unfccc.int/ldc 

:  مدخـل إىل برامج العمل الوطنية للتكيف       -
http://www.napaprimer.org 

دلـيل التمارين املتعلقة بإعداد برامج العمل        -
الوطنية للتكيف على املوقع اإللكتروين التابع      

:ملعهـد األمـم املتحدة للتدريب والبحث      
website at http://www.unitar.org/cc 

أمانـة االتفاقية، ومرفق البيئة العاملية،      
ومعهـد األمـم املـتحدة للتدريب       

 والبحث 

مـبادئ توجيهـية مشروحة تتعلق بإعداد        ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠١
برامج العمل الوطنية للتكيف، وورقات تقنية 

 عن املواضيع املتصلة

املبادئ التوجيهية والورقات   
الصـادرة عن فريق اخلرباء     

  بأقل البلدان منواًاملعين
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  أنشطة بناء القدرات املُضطلع هبا دعماً للتكيف-٢اجلدول 
تقرير النشاط أو املوقع على شبكة 

اإلنترنت للحصول على معلومـات 
 اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان الوكاالت املشتركة  إضافيـة

نطاق النشاط وفقاً للفقرة 
 طالنشا ٧-م أ/٢ من املقرر ١٥

http://unfccc.int/adaptation/adverse

_effects_and_response_measures_ 

art_48/items/2535.php 

ــية،  ــة االتفاق أمان
ــم  ــرنامج األم وب
ــئة،  ــتحدة للبي امل
واملكتـب اإلقليمي   

 ألمريكا الالتينية

حلقـة عمل أفريقية، أكرا، غانا،       -
 ٢٠٠٦سبتمرب / أيلول٢٣-٢١

لالتينية حلقة عمل خاصة بأمريكا ا -
 ٢٠-١٨والوسطى، ليما، بريو،    

 ٢٠٠٦أبريل /نيسان
ــام   ــُتعقد يف عـ  ٢٠٠٧وسـ

اجتماعات خرباء خمصصة للدول    
اجلـزرية الصغرية النامية وحلقة     

 عمل آسيوية

تيسـري تبادل املعلومات    
وعمليات التقييم املتكاملة   
ــراف يف  ــاعدة األط ملس
حتديد احتياجات وشواغل   

 حمددة يف جمال التكيف

ــ - ــيةيم تق ــتأثر قابل  ال
 والتكيف

بناء القدرات لتنفيذ تدابري  -
 التكيف

االحتـياجات النامجة عن     -
 من  ٩ و ٨تنفيذ الفقرتني   

  من االتفاقية٤املادة 
اإلعـالم والتشبيك، مبا يف      -

 ذلك إنشاء قواعد البيانات

حلقات عمل إقليمية عن    
اجتماعات اخلرباء  /التكيف

الـيت كلـف هبـا مؤمتر       
وجب مقرره  األطـراف مب  

 ١٠-م أ/١

http://maindb.unfccc.int/public/ 

adaptation/ 

، استكماالت  ٢٠٠٥أغسطس  /آب أمانة االتفاقية
 دوريـة

ــات   ــر املعلومـ نشـ
 واملمارسات الفُضلى

بناء القدرات لتنفيذ تدابري  -
 التكيف

ت النامجة عن   االحتـياجا  -
 من  ٩ و ٨تنفيذ الفقرتني   

  من االتفاقية٤املادة 
اإلعالم والتشبيك، مبا يف     -

ــد  ــاء قواع ــك إنش ذل
 البيانات

قـاعدة بـيانات بشأن     
ــية  ــتراتيجيات احملل االس

 للمواجهة

http://unfccc.int/adaptation/ 

methodologies_for/vulnerability_ 

and_adaptation/items/2674.php 

فرباير /آخـر نسـخة منقحة، شباط      نة االتفاقيةأما
 ، استكماالت دورية٢٠٠٥

ــات   ــر املعلومـ نشـ
 واملمارسات الفُضلى

تقيـيم قابلية التأثر بتغري      -
 املناخ والتكيف معه

اإلعـالم والتشبيك، مبا يف      -
 ذلك إنشاء قواعد البيانات

موجز عن مناهج وأدوات    
تقيـيم آثار قابلية التأثر     

 لتكيف معهبتغري املناخ وا
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تقرير النشاط أو املوقع على شبكة 

اإلنترنت للحصول على معلومـات 
 اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان الوكاالت املشتركة  إضافيـة

نطاق النشاط وفقاً للفقرة 
 طالنشا ٧-م أ/٢ من املقرر ١٥

http://unfccc.int/adaptation/items/3

633.php 

تقيـيم قابلية التأثر بتغري      - نشر املعلومات ٢٠٠٦مايو /آخر نسخة أيار أمانة االتفاقية
 املناخ والتكيف معه

اإلعالم والتمسك، مبا يف     -
 ذلك إنشاء قواعد بيانات

قائمـة املنظمات النشطة    
 يف جمال التكيف

http://unfccc.int/meetings/cop_10/ 

in_session_workshops/adaptation/ 

items/3316.php 

http://unfccc.int/meetings/workshops/

other_meetings/items/2950.php 

تطبيق املناهج واألدوات والروابط  - 
مـع التنميــة املستدامــة،   

،٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٨
 بوينس آيريس، األرجنتني

ـ  - ية الـتأثر واخلطـر، والتنمية      قابل
 ١٨املستدامة، والفرص واحللول،    

 ، بون، أملانيا٢٠٠٤يونيه /حزيران

تبادل املعلومات، وحتديد   
 املمارسات الفُضلى

تقيـيم قابلية التأثر بتغري      -
 املناخ والتكيف معه

حلقـات عمل ُتعقد أثناء     
اجللسات حول آثار تغري    
املـناخ وقابلـية التأثر به    

 عهوالتكيف م

http://unfccc.int/meetings/items/ 

3593.php 

http://unfccc.int/meetings/workshops/

other_meetings/items/3639.php  

ــتريال،  - أمانة االتفاقية ــتماع األول، مون االج
/  تشـرين الثاين   ٢٤-٢٣كـندا، 
  ٢٠٠٥نوفمرب 

االجـتماع الثاين، بون، أملانيا،      -
 ٢٠٠٦مايو / أيار١٧-١٦

ادل املعلومات بشأن   تب -
األدوات واملنهجــيات 
اليت تكفل التكيف مع    
اآلثـار املمكنة لتدابري    

 االستجابة 
تبادل املعلومات بشأن    -

التنويع االقتصادي يف   
سـياق تنفـيذ تدابري     

 االستجابة

أو استحداث  /حتسـني و   -
 بيئة تأهيلية

االحتـياجات النامجة عن     -
 من  ٩ و ٨تنفيذ الفقرتني   

  االتفاقية من٤املادة 

اجـتماعات خرباء بشأن    
تنفيذ تدابري االستجابة اليت 
كلف هبا مؤمتر األطراف    

 ١٠-م أ/١مبوجب املقرر 
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  بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب والتوعية-٣اجلدول 

تقريـر النشـاط أو املوقع على       
شـبكة اإلنترنت للحصول على    

 اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان كة الوكاالت املشتر            معلومات إضافية

نطاق النشاط وفقاً 
 من املقرر ١٥للفقرة 
 النشاط ٧-م أ/٢

http://unfccc.int/cooperation_and_

support/education_and_outreach/

items/3143.php 

ــية،   ــة االتفاق أمان
وبرنامج األمم املتحدة   

 للبيئة

حلقـة عمـل إقليمية أوروبية،      -
 ٢٠٠٣مايو /ار أي٨-٦

-٢٨حلقة عمل إقليمية أفريقية،  -
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٣٠

حلقـة عمل إقليمية ملنطقة أمريكا       -
/  آذار ٣٠الالتينية والبحر الكارييب،    

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١مارس إىل 
حلقـة عمـل إقليمـية آسيوية        -

واملشـاركة يف احللقة الدراسية     
اخلامسـة عشـرة ملنطقة آسيا      

اهلادئ بشأن تغري املناخ،    واحمليط  
 ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥-١١

الـنهوض بالعمل املضطلع به يف      
جمال تقييم االحتياجات، وحتديد    
األولويـات، وتقاسم اخلربات،    
وتبادل املعلومات بشأن األنشطة    

 املتصلة

التعلـيم والتدريب    -
  العامةوالتوعية

اإلعـالم والتشبيك،    -
مبـا يف ذلك إنشاء     

 اتقواعد البيان

حلقـات عمل إقليمية    
 مــن ٦حــول املــادة 

االتفاقية، اليت كلف هبا    
مؤمتر األطراف مبوجب   

 ٨-م أ/١١مقرره 

http://unfccc.int/ccinet اقتراح إلنشاء مركز للتنسيق بني      - أمانة االتفاقية
ــات   ــبكات املعلومـ  -شـ

 ٢٠٠٣يونيه /حزيران
 -خيارات مقدمة لغرض التطوير  -

 ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول
 كانون  -إطـالق منـوذج أويل       -

 ٢٠٠٥ديسمرب /األول
نوفمرب / تشرين الثاين  -تقيـيم    -

٢٠٠٧ 
 ٢٠٠٨ -مركز تنسيق شامل  -

تسـهيل الوصـول إىل مصادر      
املعلومات بشأن إعالم اجلمهور    
العـام، والتعلـيم والتدريب يف      

ومساعدة . جمـال تغـري املناخ    
احلكومات واملنظمات واألفراد   

رعة وسهولة إىل   يف الوصول بس  
األفكــار واالســتراتيجيات  
واالتصـاالت واخلربات واملواد    
اليت ميكن استخدامها حلفز الناس     
على اختاذ إجراءات فعالة بشأن     

 تغري املناخ ومتكينهم من ذلك

التعليم والتـدريب   -
  العامةوالتوعية

اإلعـالم والتشبيك،    -
مبـا يف ذلك إنشاء     

 قواعد البيانات

 مركز استحداث وصيانة
للتنسـيق بني شبكات    
املعلومات يف إطار املادة    

 مـــن االتفاقـــية ٦
)CC:iNet( 
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  بناء القدرات دعماً لنقل التكنولوجيا-٤اجلدول 

تقرير النشـاط أو املوقع على 
شبكـة اإلنترنت للحصول على 

 النشاط اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان الوكاالت املشتركة معلومات إضافية
أمانة االتفاقية، وفريق اخلرباء     FCCC/TP/2003/1الوثيقة 

 املعين بنقل التكنولوجيا
دعـم اسـتحداث ونقل التكنولوجيات       ٢٠٠٣

السـليمة بيئياً واملعرفة الفنية، فضالً عن       
املسـامهة يف  االستعراض الشامل األول       
ألطـر بـناء القـدرات للبلدان النامية        

رحلة انتقاليةوالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مب

ورقـة تقنـية بشـأن بناء       
القدرات يف استحداث ونقل    

 التكنولوجيات

http://ttclear.unfccc.int/ttclear/jsp/ 

or http://www.undp.org/cc 

أمانة االتفاقية، ومرفق البيئة    
العاملــية، وبــرنامج األمــم 

 املتحدة اإلمنائي

ـ  ٢٠٠٤ دمي التوجـيه بشأن النهج واملناهج      تق
واألدوات اليت ميكن استخدامها إلجراء     

 تقييم لالحتياجات من التكنولوجيا

إجراء تقييمات  دليل بعنوان   
لالحتياجات من التكنولوجيا   

 يف سياق تغري املناخ
أمانة االتفاقية، وفريق اخلرباء     FCCC/SBSTA/2002/INF.7الوثيقة 

 ااملعين بنقل التكنولوجي
اجتماع ممثلي احلكومات، وخرباء خمتارين  ٢٠٠٢أبريل /نيسان

مـن قائمـة خرباء اتفاقية األمم املتحدة        
اإلطاريـة بشأن تغري املناخ، وممثلني من       
املـنظمات الدولـية املعنـية، لتحديد       
املنهجيات املطلوبة إلجراء عمليات تقييم     

 االحتياجات من التكنولوجيا

اجتماع حول عمليات تقييم    
حتياجات من التكنولوجيااال

 أمانة االتفاقية 
 مبادرة التكنولوجيا املناخية
 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 يف بيجني، الصني،    ٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول -
 بالنسبة إىل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ

 يف داكار،   ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  -
 السنغال، بالنسبة إىل منطقة أفريقيا

ــرين األو - ــتوبر /لتش  يف ٢٠٠٣أك
ترينيداد، ترينيداد وتوباغو، بالنسبة إىل 
منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

اختـبار دلـيل تقييم االحتياجات من       
 التكنولوجيا ميدانياًً ومواصلة تطويره

حلقات عمل إقليمية بشأن    
مناهج تقييم االحتياجات يف    

 جمال نقل التكنولوجيا

أمانة االتفاقية، وفريق اخلرباء     FCCC/SBSTA/2003/3الوثيقة 
 املعين بنقل التكنولوجيا

حتديــد فــرص الــتمويل االبــتكاري  ٢٠٠٥أكتوبر /تشرين األول
واالستراتيجيات الكفيلة بوضع الترتيبات 
املالـية النهائـية فيما يتعلق باقتراحات       

 متويل املشاريع

حلقـة عمل حول اخليارات     
االبـتكارية لـتمويل نتائج     

 تقييم االحتياجات   عملـيات 
 من التكنولوجيا 
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 ٢٠٠٦-٢٠٠٤ بناء القدرات دعماً للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، -٥اجلدول 

تقرير النشاط أو املوقع على 
شبكة اإلنترنت للحصول على 

 النشاط اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان الوكاالت املشتركة معلومات إضافية
 FCCC/SBI/2005/7الوثيقة 

 FCCC/SBI/2005/7الوثيقة 

فريق اخلرباء  وأمانة االتفاقية،   
 االستشاري

 يف بنما   ٢٠٠٤أكتوبر  /تشرين األول  -
سييت، بنما، بالنسبة إىل منطقة أمريكا      

 الالتينية والبحر الكارييب
 يف شنغهاي،   ٢٠٠٥فـرباير   /شـباط  -

 إىل منطقة آسياالصني، بالنسبة 
، يف بريتوريا   ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلـول  -

جبـنوب أفريقـيا، بالنسبة إىل منطقة       
 أفريقيا

تسهيل استخدام املنهجيات واملبادئ    
التوجيهية اجلديدة إلعداد قوائم اجلرد     

دليل الوطنية لغازات الدفيئة، من قبيل      
املمارسات اجليدة وإدارة عدم اليقني     

ازات الدفيئة، يف قوائم اجلرد الوطنية لغ
الـذي وضعه الفريق احلكومي الدويل    
املعـين بتغري املناخ ودليل املمارسات      
اجليدة للفريق احلكومي الدويل املعين     
بـتغري املـناخ فيما يتعلق باستخدام       
األراضـي وتغيري استخدام األراضي     

، وتوفري حمفل لتبادل اخلربات     واحلراجة
 فيما بني اخلرباء داخل اإلقليم

ريب عملي عن   حلقـة تد  
قوائــم اجلــرد الوطنــية 
لغـازات الدفيئة، لفريق    
اخلرباء االستشاري املعين   
بالبالغات الوطنية الواردة   
من األطراف غري املدرجة    
 يف املرفق األول لالتفاقية

 FCCC/SBI/2005/22الوثيقة 

 FCCC/SBI/2006/8الوثيقة 

أمانـة االتفاقـية، وفـريق اخلرباء       
ــ ــرنامج دع ــاري، وب م االستش

البالغات الوطنية التابع ملرفق البيئة     
بـرنامج األمـم املتحدة     /العاملـية 
برنامج األمم املتحدة للبيئة، /اإلمنائي

واالسـتراتيجية الدولية للحد من     
الكوارث، واالحتاد الدويل جلمعيات 
الصـليب األمحـر واهلالل األمحر،      
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    

تب األرصاد وآيرلندا الشمالية، ومك
  مركز هاديل-اجلوية 

 يف مــابوتو، ٢٠٠٥أبــريل /نيسـان  -
 موزامبيق، بالنسبة إىل منطقة أفريقيا

ــارس /آذار - ــرتا ٢٠٠٦م  يف جاك
 بإندونيسيا، بالنسبة إىل منطقة آسيا

 يف اسونسيون،   ٢٠٠٦أغسطس  /آب -
بـاراغواي، بالنسبة إىل منطقة أمريكا   

 الالتينية والبحر الكارييب

اخلـرباء من األطراف غري    مسـاعدة   
املدرجـة يف املـرفق األول لالتفاقية       

األطـراف غـري املدرجة يف املرفق       (
يف إجراء عمليات تقييم قابلية     ) األول

التأثر بتغري املناخ والتكيف معه لدى      
إعـداد بالغاهتم الوطنية، وذلك عن      
طـريق تعريفهم بتشكيلة واسعة من      
الـنهج واملـناهج واألدوات اخلاصة      

يـيم قابلـية الـتأثر بتغري املناخ        بتق
والتكيف معه، ونقاط القوة والضعف  
النسبية هلذه النهج واملناهج واألدوات

حلقـة تدريب عملي عن     
عملـيات تقيـيم قابلية     
التأثر بتغري املناخ والتكيف 
معـه نظمها فريق اخلرباء     

 االستشاري
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تقرير النشاط أو املوقع على 

شبكة اإلنترنت للحصول على 
 النشاط اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان الوكاالت املشتركة معلومات إضافية

 أمانـة االتفاقـية، وفريق اخلرباء      FCCC/SBI/2005/22الوثيقة 
االستشـاري، واملعهـد الكوري     

 القتصاد الطاقة

 يف سيول، مجهورية ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول
 كوريا

تقـدمي املشـورة التقنـية والدعم       
لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول 
بشـأن عمليات تقييم التخفيف من      

 آثار تغري املناخ

حلقـة عمل عاملية لفريق     
اخلـرباء االستشاري عن    

ف عملـيات تقييم التخفي   
 من آثار تغري املناخ

إحاطـة األطـراف غري املدرجة يف         يف مانيال، الفلبني٢٠٠٤أبريل /نيسان أمانة االتفاقية FCCC/SBI/2004/INF.6الوثيقة 
املــرفق األول باســتعمال املــبادئ 
ــية  ــواردة يف االتفاق ــية ال التوجيه
اإلطاريـة ودلـيل املستعمل إلعداد      
بالغاهتـا الوطنـية؛  تسهيل تبادل       
املعلومات بشأن الدعم املايل والتقين،     
مبا فيها املعلومات املتعلقة بإجراءات     
الوصول إىل املوارد املالية ملرفق البيئة      
العاملـية والدعم املطلوب  تقدميه من   
الوكـاالت املـنفذة التابعة للمرفق؛      
تسـهيل وضـع مشاريع اقتراحات      
إلعـداد البالغات الوطنية؛ وحتديد     

اغل احملــددة االحتــياجات والشــو
األخرى فيما يتعلق بإعداد البالغات     
الوطنـية والتوصية بالوسائل الكفيلة     
بتلبـية هذه االحتياجات واالستجابة    

 هلذه الشواغل

حلقـة عمل عاملية لفريق     
اخلـرباء االستشاري عن    

 املبادئ التوجيهية 
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