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                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السادسة والعشرون

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨- ٧     بون، 

                       من جدول األعمال املؤقت  ١٠      البند 
    قية                       بناء القدرات مبوجب االتفا

 شكل ممكن لإلبالغ بشأن الرصد املنتظم لتنفيذ  إطار بناء
 ٧-م أ/٢ من املقرر ٩            ً        القدرات وفقا  للفقرة 

 مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز

                       ً                                                                            تقـدم هـذه الوثيقة اقترحاً جبمع ومعاجلة ونشر معلومات عن قدرة الرصد وأنشطة بناء القدرات يف               
                         ومؤمتر األطراف العامل      ١٢-    م أ  / ٤  َّ                             عرَّفه مؤمتر األطراف يف مقرره                             ً                       الـبلدان النامية استناداً هلدف الرصد كما        

                                    وتصف هذه الوثيقة اخليارات املتاحة جلمع   .  ٢-    م أإ / ٦             ً                                  بوصفه اجتماعاً لألطراف يف بروتوكول كيوتو يف مقرره 
         فيها من                                                                                                               البيانات، وحتليلها ونشرها، كما تسرد هذه الوثيقة بضعة مواضيع قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر                

  .                    ُ                أجل االستمرار يف حتديد ُنهج خطوات الرصد
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 مقدمة

  الوالية-ألف 

                          ًً                        ، اختاذ اخلطوات الالزمة سنوياًً من أجل رصد تنفيذ إطار   ١٢-   م أ / ٤                    طراف، مبوجب مقرره                 قرر مؤمتر األ   - ١
                                          وباملثل، قرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه        .   ١٠-    م أ  / ٢    و  ٧-    م أ  / ٢                             ً                بناء القدرات بصورة منتظمة عمالً باملقررين       

           ً             ضافية سنوياً من أجل رصد                 ، اختاذ اخلطوات اإل ٢-    م أإ / ٦       ً                                      اجتماعاً لألطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره 
  . ١-    م أإ /  ٢٩                             ً         تنفيذ األنشطة بصورة منتظمة عمالً باملقرر 

                                              ُ                                                    وتتضـمن خطوات الرصد توجيه الدعوة إىل األطراف لكي ُتقدم معلومات عن األنشطة اليت قامت هبا                 - ٢
         ل بوصفه       العام /                  وقرر مؤمتر األطراف    .  ١-     م أإ  /  ٢٩                       ، باإلضافة إىل املقرر       ١٠-    م أ  / ٢    و  ٧-    م أ  / ٢   ً              عمـالً باملقررين    

                                              ، دعوة الوكاالت الثنائية والوكاالت املتعددة       ٢-     م أإ  / ٦                                                   اجـتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مبوجب مقرره         
   ، ١-     م أإ  /  ٢٩                                                                                   ً                       األطراف ذات الصلة والقطاع اخلاص لتزويده بتقارير عن دعمها لتنفيذ إطار بناء القدرات عمالً باملقرر                

  .           طنية املختصة    ً                                      وفقاً لألولويات الوطنية، ومبعرفة السلطات الو

                  َّ    ً       ً     ً              ، إىل األمانة أن تعدَّ شكالً هيكلياً ممكناً إلبالغ           ١٢-    م أ  / ٤                     ً                    وطلب مؤمتر األطراف أيضاً، مبوجب مقرره        - ٣
       ، لكي   ٧-    م أ  / ٢              من املقرر     ٩                                                                                     املعلومـات من أجل دعم الرصد املنتظم إلطار بناء القدرات مبا يتمشى مع الفقرة               

  .                     ورهتا السادسة والعشرين                                         تقوم اهليئة الفرعية للتنفيذ بالنظر فيه يف د

  نطاق املذكرة-باء 

                                                                                                    تقـدم هـذه الوثيقة معلومات عن أحد األشكال املمكنة جلمع البيانات ومعاجلتها، وعن جتميع ونشر                 - ٤
       ، ومع   ٧-    م أ  / ٢              من املقرر     ٩                                                                                   املعلومات الالزمة الستكمال عملية رصد إطار بناء القدرات مبا يتمشى مع الفقرة             

  . ٢-    م أإ / ٦   و  ١٢-   م أ / ٤      قررين                  اخلطوات احملددة يف امل

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

                                                                                                             قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف هذا التقرير لتقدمي إرشادات بشأن مجع املعلومات وحتليلها ونشرها                - ٥
          ً                              تنفيذ أيضاً النظر يف العناصر اإلضافية اليت                         وقد تود اهليئة الفرعية لل  .                                         من أجل دعم عملية رصد وتقييم بناء القدرات

  .                                          ُ                 ألف من هذا التقرير، بغية االستمرار يف حتديد ُنهج خلطوات الرصد-                   يوجزها اجلزء الثالث 

  رصد بناء القدرات-     ً ثانيا  

  معلومات أساسية-ألف 

 إطار بناء القدرات -١

                                ، أنشطة مرفق البيئة العاملية      ٧-    م أ  / ٢           فق املقرر      ِّ                                                            يوجِّه إطار بناء القدرات يف البلدان النامية، الوارد يف مر          - ٦
                                        واهلدف من بناء القدرات هو مساعدة البلدان   .                                                             واهليئات التمويلية األخرى يف جمال بناء القدرات بشأن تغري املناخ   
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                                                                                                                النامـية على بناء قدراهتا وتطويرها ودعمها وتعزيزها وحتسينها من أجل حتقيق هدف االتفاقية من خالل تنفيذ                 
     ُ  َّ                               وقد أُعدَّ نطاق أنشطة أويل يف مرفق املقرر   .  )١ (                                                     مها واالستعداد للمشاركة الفاعلة يف عملية بروتوكول كيوتو    أحكا
  ُ              ً                                                          وأُضيفت إليه أيضاً قائمة تنطوي على ستة احتياجات أولية، وجماالت ذات             .     ً   جماالً   ١٥                ، وهـو يشمل      ٧-    م أ  / ٢

  .                       ل اجلذرية الصغرية النامية                                       ً                أولوية يف بناء القدرات يف أقل البلدان منواً ومن بينها الدو

                                                 ، إىل األمانة مجع وجتهيز وتوليف ونشر املعلومات         ٧-    م أ  / ٢              من مقرره     ٩                                   وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة       - ٧
                                                                                                            ً                  اليت حيتاجها مؤمتر األطراف أو حتتاجها هيئتاه الفرعيتان الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات هذا، استناداً                  

    ١٢-    م أ  / ٤             وحيدد املقرر     .                                     ً                                                         ومـات اليت تتضمنها البالغات الوطنية فضالً عن التقارير الواردة من مرفق البيئة العاملية                     إىل املعل 
  .                                                                                           مصدرين إضافيني للمعلومات مها تقارير التقييم الذايت للقدرات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف

 التحديثات اليت طرأت على اإلطار -٢

                                                          ، جمموعة مؤلفة من تسعة عوامل رئيسية تنبغي مراعاهتا للمساعدة   ١٠-   م أ / ٢        ن املقرر    م ١            حددت الفقرة  - ٨
                                                                          ، وشجع املقرر ذاته األطراف على تقدمي معلومات ذات الصلة، عن فاعلية             ٧-    م أ  / ٢                               عـلى مـتابعة تنفيذ املقرر       

  .                                                               واستدامة برامج بناء القدرات يف بالغاهتا الوطنية وغري ذلك من الوثائق

                                            ، وضع إطار زمين وحتديد اإلجراءات من أجل          ١٠-    م أ  / ٢                             األطـراف، مبوجـب مقرره                     وقـرر مؤمتـر    - ٩
  ُ                                     وسُيستهل االستعراض يف الدورة الثامنة       .                                                                            االسـتعراض الشامل الثاين لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية          

  . ف                                                                          والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ بقصد إجنازه يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطرا

  ،  ١-    م أإ /  ٢٩                                                                              وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره       -  ١٠
                                                                                                                إعـداد قائمة تشمل ستة جماالت ذات أولوية لبناء القدرات تتعلق بربوتوكول كيوتو هبدف تعزيز قدرة البلدان                 

  .                   لية التنمية النظيفة                                                         النامية على املشاركة مشاركة فاعلة يف أنشطة املشاريع يف إطار آ

 اهلدف املتفق عليه من أجل الرصد -٣

                                                                                             اعترف مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب              -  ١١
  :                                          ، بأن اهلدف من الرصد املنتظم جيب أن يكون كاآليت ٢-    م أإ / ٦   و  ١٢-   م أ / ٤         مقرريهما 

                      ُ     تسهيل تقييم التقدم املُحرز؛  ) أ ( 

                    تسهيل حتديد الثغرات؛  ) ب ( 

                                            تسهيل تقييم فاعلية تنفيذ إطار بناء القدرات؛  ) ج ( 

  .                                     دعم االستعراض الشامل إلطار بناء القدرات  ) د ( 

                                                      

  .          من املرفق  ١٤         ، الفقرة  ٧-   م أ / ٢      املقرر   ) ١ (
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                                                                                                   وتشـرح هـذه الوثيقة الوسائل املمكنة جلمع ومعاجلة وتصنيف ونشر املعلومات من أجل دعم أهداف                 -  ١٢
  .      أعاله  ١١                       الرصد الواردة يف الفقرة 

 تارة لعمليات رصد وتقييم بناء القدرات الذي قامت هبا الوكاالت األخرىأمثلة خم -٤

                                                                                                         هنالك أمثلة عديدة على عمليات رصد وتقييم بناء القدرات، مثل بعضها متارين منفردة هتدف إىل تقييم                 -  ١٣
         ع للبنك                                                    وأجرى برنامج الدراسات االستراتيجية الوطين التاب       .                                                 القـدرة على توجيه اجلهود األخرى الواجب بذهلا       

     ً                                         َّ                         بلداً ويف بلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، ركَّزت على طريقة تنفيذ كل   ١٨                              الدويل دراسة استقصائية معمقة يف 
                     وهي مرفقة باملقررين    (                                                                                              بلد على حدة ألطر اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ من أجل بناء القدرات                

                       بناء القدرات من أجل     "                                              ه الدراسة االستقصائية يف حلقة عمل عنواهنا                        وعرضت نتائج هذ     ).  ٧-    م أ  / ٣    و  ٧-    م أ  / ٢
                                  ويتضمن التقرير الصادر عن حلقة       .  )٢ (    ٢٠٠٢                                        عقدت يف سيغريسفيل يف سويسرا يف عـام          "                  بـروتوكول كيوتو  

                                                                                                                 العمـل تقارير قدمتها البلدان، تستند إىل دراسات استقصائية قام هبا كل بلد على حدة، وهي تتضمن يف بعض                   
  .                                                         ً                                     ت معلومات عن أنشطة ومشاريع حمددة تتعلق ببناء القدرات، فضالً عن األولويات العليا والعوائق األساسية    احلاال

                                        ُ                                                          وميكن االستعانة مرة أخرى باالستبيان الذي اسُتخدم يف تلك الدراسة االستقصائية من أجل تقييم التقدم احملرز يف 
                               ً      ً      ً                 لدان املشاركة؛ وميكن أن يشكل أيضاً أساساً مفيداً لدراسات                                                               بناء القدرات منذ املرة األوىل اليت استخدم فيها للب        

                                                                                             وأجريت دراسات استقصائية أخرى لتقييم قدرة آلية التنمية النظيفة يف مناطق خمتلفة، ومن               .                    استقصائية مستقبلية 
  .                                      شأهنا أن توفر معلومات أساسية عن القدرات

                                                  ا التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة استجابة                                         بناء القدرات ودعم التكنولوجي     )٣ (  ُ                    وأُعـدت قاعدة بيانات    -  ١٤
                                                                                                              للطلب الذي تقدمت به احلكومات يف خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات التابعة لربنامج               
                                                                                                                 األمـم املتحدة للبيئة، وذلك من أجل إتاحة وتيسري الوصول إىل قاعدة بيانات شاملة بأنشطة الربنامج يف هذين                  

                                                                                                  وتتضمن قاعدة البيانات معلومات للبحث خبصوص مشاريع بناء القدرات والدعم التكنولوجي التابعة              .  )٤ (     اجملالني
 ُ                     ً                   وُتصنف هذه املشاريع وفقاً للمجاالت الشاملة   .                                                               لربنامج األمم املتحدة للبيئة على الصعد العاملية واإلقليمية والوطنية

                                                  اخلصائص األخرى لقاعدة البيانات أهنا حتتوي على معلومات     ومن   .                                         واملواضيعية الواردة يف خطة بايل االستراتيجية
  .                                              عن املنظمات الشريكة يف برنامج األمم املتحدة للبيئة

                                                      

) ٢ (  <http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/envext.nsf/46ByDocName/CountrySurveyReports- 
NSSWorkshoponCapacityBuildingfortheKyotoProtocolSigriswillSwitzerlandSeptember2002PDF2299KB/ 

$FILE/SigriswillWorkshopPart2CountryReports.pdf>.  
) ٣ (  <http://cbts.unep.org/index.html>.  
                                                                                           قر جملس إدارة برنامج األمم املتحدة للبيئة خطة بايل االستراتيجية للدعم التكنولوجي ولبناء القدرات  أ  ) ٤ (
                                                                                                 وهذا النهج متفق عليه بني حكومات الدول من أجل تعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان اليت               .     ٢٠٠٥       فرباير   /       يف شباط 

                                                           وتستويف االلتزامات املفروضة عليها يف حتقيق استدامة بيئية                                                                   متـر اقتصـاداهتا مبـرحلة انتقالية كي تستجيب ألولوياهتا           
> http://cbts.unep.org/index.html< .  
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                                                                                                  إن مركـز تـبادل املعلومـات املتعلقة بالسالمة البيولوجية هو عبارة عن آلية لتبادل املعلومات، أعدها       -  ١٥
                                   وتوفر قواعد بيانات عمليات بناء       .                تنوع البيولوجي                                                             بـروتوكول قرطاجـنة للسالمة البيولوجية مبوجب اتفاقية ال        

                                                                                                                   القـدرات يف إطار مركز تبادل املعلومات املتعلقة بالسالمة البيولوجية، معلومات عما هو قائم من مشاريع بناء                 
  .  )٥ (                                                                                                           القـدرات يف جمـال السالمة البيولوجية، وعن الفرص املتاحة وعن احلاجة إىل تنمية القدرات بطريقة منظمة                

                                                                ً                              مركز تبادل املعلومات هذا حتديد نطاق التغطية، والتشابك والثغرات فضالً عن فرص التآزر والتعاون فيما  ُ      وُيسهل 
                                                  مشاريع بناء القدرات يف جمال السالمة البيولوجية؛ وفرص   :                             ويشمل النظام قواعد بيانات عن  .                 بني خمتلف املبادرات

ُ              ً                    يف السالمة البيولوجية ُمعتمدة أكادميياً؛ والنتائج                                                                      بـناء القدرات؛ وأولويات البلد واحتياجاته؛ ودورات تدريبية                             
  .                والدروس املستفادة

 قضايا ناشئة خبصوص رصد وتقييم بناء القدرات -٥

                                                 ُ                                          بناء على عدد من الدراسات اليت أجرهتا مؤسسات خمتلفة، ُتعترب عمليات رصد وتقييم بناء القدرات أكثر  -  ١٦
                                                                  املبذولة ملساعدة البلدان النامية على تطوير قدراهتا يف خمتلف                                                           فأكـثر خطوة هامة لضمان فعالية وكفاءة اجلهود       

                                                                                                     ورغم تعدد أنشطة بناء القدرات املدجمة يف مشاريع أخرى، كما يف حالة املشاريع الشاملة اليت ميوهلا                  .        اجملـاالت 
       يف هذه                                                                                                                مـرفق البيـئة العاملـية، يزداد الطلب على توفري معلومات واضحة عن كيفية التعامل مع بناء القدرات                   

                                                                                                         وميـثل العمـل الذي يقوم به مرفق البيئة العاملية من أجل وضع مؤشرات أداء خاصة ببناء القدرات                    .          املشـاريع 
                                                                                                              إلدراجهـا يف عملية تقييم املشروع واإلبالغ عنه استجابة مباشرة للحاجة إىل مزيد من املعلومات الواضحة عن                 

  .                                   كيفية التعامل مع عملية بناء القدرات

                      جمموعة جديدة من املزايا  "                                                           اسة أعدها املركز األورويب إلدارة السياسات اإلمنائية القدرات بأهنا     ِّ     وتعرِّف در -  ١٧
        إمكانية  "      َّ                           ؛ وتعرَّف، يف مكان آخر، بأهنا        )٦ ( "                                                                   واإلمكانيات والعالقات اليت متكن النظام من البقاء والتكيف واألداء        

                                                 وتقييم اجلهود املبذولة لبناء القدرات، كاألمثلة                                                            وبيـنما هنالك الكثري من األمثلة على عمليات رصد            .  )٧ ( "     األداء
  .                                                                         أعاله، يوجد قلة قليلة من األمثلة على عمليات رصد وتقييم القدرات يف حد ذاهتا  ١٥   و  ١٣                   الواردة يف الفقرتني  

     أن                                                                                                  وتشري الدراسة ذاهتا اليت أعدها املركز األورويب إىل ندرة األعمال التجريبية اليت تناولت عملية تنمية القدرات،
  .                                                                            معاجلة هذا املوضوع قد تسفر عن حتسني أساليب رصد وتقييم أداء القدرات وبناء القدرات

                                                                                                          ولتقيـيم ثغـرات القـدرات وتقديـر أثر برامج بناء القدرات على أساس مستنري على الصعد الوطنية                   -  ١٨
                        تمييز هنا بني عمليات رصد            وال بد من ال  .                                                                واملؤسساتية والتنظيمية، يلزم االتفاق على كيفية حتديد وقياس القدرات

      َّ                            وقد ركَّزت معظم جهود الرصد حىت        .                                                                        وتقييم جهود بناء القدرات وعمليات رصد وتقييم القدرات يف حد ذاهتا          
                                                      

) ٥ (  <http://bch.biodiv.org/capacitybuilding/default.shtml>.  
) ٦ (  Watson D. 2005. Monitoring and evaluation of capacity and capacity development.  ،  املركز       
  .       اإلمنائية      ياسة   الس       إلدارة        األورويب

) ٧ (  Lavergne R. 2005. “Capacity development under programme-based approaches” مذكرات ،         
  ُ                                 ُ            أُعدت لصاحل شبكة التعلم اخلاصة مبنتدى ُنهج الربامج

<http://www.capacity.org/en/content/download/152/1594/file/Lavergne+SPECIAL+REPORT+PDF.pdf>.  
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     ، من  )                                املعطيات والنتائج وعدد من املداخالت (                                                                    اآلن على العمليات اليت تتم من خالهلا معاجلة مسألة بناء القدرات           
  .                                                     بأن معايري القياس هذه ال تتحول ببساطة إىل مقاييس للقدرات    ً  علماً   .                     األيسر قياس هذه األمور

                                                                                                            وبالنسـبة إلطـار بناء القدرات يف جمال تغري املناخ، سيتطلب األمر إرساء قاعدة مفاهيمية ثابتة لتنمية                  -  ١٩
   ..                                                                     القدرات يف اجملاالت ذات الصلة اليت ميكن إعداد مناهج وأدوات جديدة على أساسها

 صميم نظام لرصد بناء القدرات عناصر ممكنة لت-باء 

 النقاط الواجب مراعاهتا -١

                                                                                                              ينبغي مراعاة النقاط التالية أثناء تصميم نظام لرصد بناء القدرات مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية                -  ٢٠
  :              بشأن تغري املناخ

                                                        ينبغي أن تساهم نتائج الرصد مباشرة يف األهداف املتفق عليها؛  ) أ ( 

                                                                          كز عملية الرصد على النتائج، واحملصلة واآلثار، وليس فقط على املعطيات والنتائج؛           ينبغي أن تر  ) ب ( 

                                                                                             ينـبغي أن تساعد عملية الرصد على تسليط الضوء على االحتياجات ذات األولوية اليت تشكل                 ) ج ( 
      ً                                  عائقاً أمام إحراز التقدم يف جماالت أساسية؛

                                          قارير أو إبقاؤه يف حده األدىن حىت يتسىن                                                              ينـبغي تفـادي ازدواج اجلهـود يف عملية تقدمي الت            ) د ( 
                                                                          لألطراف تقدمي تقاريرها احلالية بطريقة تساهم مباشرة يف عملية رصد بناء القدرات؛

                                                                                 ينبغي أن يستند التصميم إىل ما قامت وال تزال تقوم به الوكاالت األخرى من جهود يف عمليات     ) ه ( 
                                 رصد بناء القدرات وأن ينسجم معها؛

  ُ                      َّ                            ُييسر شكل املعلومات املقدَّمة مبواصلة جتهيزها وحتليلها؛        ينبغي أن  ) و ( 

  .          ً                                                                             يقوم حالياً مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة التابعة لـه برصد وتقييم املشاريع الفردية  ) ز ( 

 مجع اجملاالت ذات األولوية من أجل بناء القدرات -٢

ُ  ِّ                             قد ُجمِّعت يف مثانية جماالت ومن        ٧-    م أ  / ٢           فق املقرر                                                     إن االحتياجات اخلاصة ببناء القدرات احملددة يف مر        -  ٢١     
                                                   مرفق البيئة العاملية من أجل تنمية القدرات،         )٨ (                                                             املمكن ربطها باجملاالت االستراتيجية اخلاصة بالدعم الذي يقدمه       

                                                      

                                   جمموعة املراجع اخلاصة بربنامج األمم        ،                                                مرفق البيئة العاملية، مؤشرات تنمية القدرات      /             ملتحدة اإلمنائي                  بـرنامج األمم ا     ) ٨ (
  :                            ، وميكن االطالع عليها على املوقع    ٢٠٠٣      نوفمرب  /             تشرين الثاينWork in Progress  ،  ٤                        مرفق البيئة العاملية رقم  /             املتحدة اإلمنائي

<http://www.undp.org/gef/undp-gef_monitoring_evaluation/sub_undp-gef_monitoring_evaluation_documents/ 

CapDevIndicator%20Resource%20Kit_Nov03_Final.doc>.  
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                                                                                 وميكن أن تشكل هذه اجملاالت الثمانية الواسعة األساس يف عمليات الرصد كما ميكن               .     َ                    كمـا َيظهـر يف اجلدول     
                                             وبعد ذلك، ستوجه األهداف املقترحة والنتائج        .                                                              ديـد األهـداف اخلاصة هبا، وقياس النتائج واحلصيلة املتوقعة          حت

              ويتضمن اجلدول    .                     ً                                                                       املـتوقعة اختيار مرشداً يف اختيار مؤشرات األداء والبيانات الواجب مجعها الستكمال الرصد            
  .                                     ز، والفاعلية والثغرات ومصادر البيانات    ً                                                 أيضاً جمموعة إرشادية من األهداف ومؤشرات أداء التقدم احملر

                                                                                            وبالنسبة لكل جمال من اجملاالت ذات األولوية يف بناء القدرات، ميكن مجع النهج املنهجية والنتائج املتوقعة  -  ٢٢
  -  )  ٨ (                   مرفق البيئة العاملية /                                                 َّ                                      واملؤشرات يف مستويات الدعم االستراتيجي الثالثة كما حدَّد برنامج األمم املتحدة للبيئة          

                                                                       ومبوجب هذا الشكل، قد يستطيع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة التابعة   .                           عام ومؤسسي أو تنظيمي وفردي
                                                                                                                لــه وضـع مؤشرات ترصد تنفيذ املشاريع الفردية، وميكن أن يوفر مؤمتر األطراف أثناء رصده لبناء القدرات                  

  .                                          النتائج واآلثار القائمة على مستوى الربنامج                                                    إرشادات بشأن اخلطوات الواجب اختاذها يف املستقبل على أساس

 مجع املعلومات -٣

                                     ، اليت تقضي بأن تقوم األمانة جبمع وجتهيز  ٧-   م أ / ٢         من املقرر   )  ب ( ٩                            جيري مجع املعلومات مبوجب الفقرة  -  ٢٣
       رعيتان                                                                                                    وتوليف ونشر املعلومات يف شكليها املطبوع واإللكتروين، كي يتمكن مؤمتر األطراف أو تتمكن هيئتاه الف           

        البالغات   )  أ   : (                                 وتشمل املصادر األساسية للمعلومات     .                                                              من استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات هذا         
                         البالغات الوطنية املقدمة     )  ب (                                                                                         الوطنية املقدمة من األطراف من البلدان النامية فيما يتعلق بأنشطة بناء القدرات؛ و            

                                                                            ن االتفاقية فيما يتعلق باألنشطة والربامج ذات الصلة بتنفيذ هذا اإلطار؛                                                   مـن األطراف املدرجة يف املرفق الثاين م       
  .                                                      التقارير املقدمة من مرفق البيئة العاملية وغريه من الوكاالت  )  ج ( و

                        وهي تشمل عمليات التقييم   .   ١٢-   م أ / ٤                                                       وقد حددت مصادر إضافية للمعلومات املتعلقة بالرصد يف املقرر  -  ٢٤
  .                                                      رامج العمل الوطنية للتكيف وتقييم االحتياجات التكنولوجية                        الذايت للقدرات الوطنية وب

ُ                ً       ُ                 ً                                  ً                           وُدعيت األطراف أيضاً إىل أن ُتقدم لألمانة سنوياً معلومات عن األنشطة اليت قامت هبا عمالً باملقررين                -  ٢٥   
  .  ١٠-   م أ / ٢   و ٧-   م أ / ٢

             وقد تشمل هذه   .    داء                                                                    وميكن حتديد االحتياجات اإلضافية من املعلومات بعد إعداد جمموعة من مؤشرات األ -  ٢٦
    عام  (                                                                                                        البـيانات معلومـات عـن أهداف تنمية القدرات يف إطار كل مستوى من املستويات األساسية للتحليل                  

                                                                                      ، وميكن حتديد هذه املستويات لكل جمال من اجملاالت األساسية لبناء القدرات كما يظهر               )                 ومؤسسـي وتنظيمي  
ُ                                                ُتبلغ إىل األمانة بواسطة العروض اليت ترسلها األطراف   )  أ   : (                            وميكن هلذه البيانات اإلضافية أن  .                 بإجيـاز يف اجلدول  

ُ         ً     ً        ُتشكل جزءاً معدالً من      )  ج (ُ                                  َّ                 ُتدرج يف أي من التقارير الوطنية املقدَّمة؛ أو           )  ب (       ؛ أو    )     ً سنوياً (                 بشـكل منفصـل     
  .                     َّ   التقارير الوطنية املقدَّمة

                      ، باإلضافة إىل املعلومات   ٢٥         الفقرة                                                  ُ            وستقوم األمانة بتجميع املعلومات الواردة يف العروض املُشار إليها يف -  ٢٧
                                 ُ            أعاله، وإدخاهلا يف نظام للمعلومات أُعد من أجل   ٢٤   و  ٢٣                                                 املضمنة يف البالغات والتقارير املشار إليها يف الفقرتني 

  .               دعم عملية الرصد
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 التجهيز والتجميع والنشر -٤

                                  قدرات مع مرور الزمن، وبالنسبة                                                                              سـيتم جتهـيز املعلومات اجملمعة لبيان التقدم احلاصل يف عملية بناء ال             -  ٢٨
                 ؛ واملساعدة على    )                                                        من خالل برامج العمل الوطنية للتكيف على سبيل املثال         (                                لألهـداف اليت ستحددها األطراف      

                               وسيجري النظر يف املؤشرات واملعايري   .                                                                       حتديد الثغرات املتبقية؛ وتقييم فعالية اجلهود املبذولة يف عملية بناء القدرات
                                                                                            درات يف حلقة عمل اخلرباء املعنية برصد بناء القـدرات وإعداد مؤشراهتا واملزمع عقدها يف وقت                            احملددة لبناء الق  
  .    ٢٠٠٧           الحق من عام 

                                   ُ                                                            ومـن أجل نشر نتائج عملية الرصد، سوف ُيقدم تقرير جتميعي وتوليفي عن التقدم احملرز يف تنفيذ إطار       -  ٢٩
  ُ           وسُتبذل كافة   .  ٧-   م أ / ٢         من املقرر   )  ج ( ٩   ً          عمالً بالفقرة                                                 بناء القدرات إىل مؤمتر األطراف يف كل دورة من دوراته 

  .                                                                                                 اجلهود لدعم تكرار تقارير السنوات السابقة، مع القيام يف الوقت ذاته ببيان التقدم احملرز يف األنشطة اجلارية

  ،                           ً                                                                           وسـتكون املعلومات متاحة أيضاً على موقع اإلنترنت التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ               -  ٣٠
                    ً                                             وستنظم املعلومات وفقاً للمجاالت األساسية الواردة يف اجلدول، مع           .  ٧-    م أ  / ٢           من املقرر     )  ب ( ٩   ً           عمالً بالفقرة   

                                                                                                        مراعاة املرونة الكافية لرؤية النتائج حسب البلد أو حسب مواضيع أخرى، أو مراعاة املرونة لرؤية مداخل البيانات 
  .                             الرئيسية حسب النشاط أو املشروع

ُ                                                                املعلومات اليت ُجمعت منذ آخر استعراض شامل إلطار بناء القدرات وذلك من أجل تقييم            وستحلل كافة -  ٣١               
  .  ١٠-   م أ / ٢                                        ُ                           ً          بناء القدرات كمدخل لالستعراضات الشاملة املُخطط إجراؤها كل مخس سنوات عمالً باملقرر 

  تنفيذ عمليات الرصد-جيم 

 مصادر البيانات املتاحة من أجل دعم عمليات الرصد والتقييم -١

 ُ                                                                                                       سُتستخدم البالغات الوطنية السابقة، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وعمليات التقييم الذايت للقدرات             -  ٣٢
                                        ولدى األمانة، عالوة على ذلك، عدة قواعد      .                                                                الوطنية، وتقييم االحتياجات التكنولوجية كمصدر لعمليات الرصد      

                                      كن احلصول على املعلومات املتعلقة مبشاركة    ومي  .               ُ                                                 بـيانات ميكن أن ُتسهم يف عمليات رصد بناء القدرات وأثرها          
                                                                     ً                                          الـبلدان يف عمليات االتفاقية من التسجيل يف األحداث املختلفة، ومن املمكن أيضاً تقييم مسامهات األفراد وما                 

                وهنالك معلومات    .                                                                                  خلفـوه من انطباع من خالل سجل مشاركتهم بصفات خمتلفة يف اجملموعات واالجتماعات            
                                                                             اركني وميكن حتليلها من أجل تقييم مشاركة خمتلف القطاعات وإبراز االجتاهات مع مرور                          متاحة عن انتساب املش   

                                                                           قواعد البيانات التالية اخلاصة باألمانة من أجل دعم عمليات الرصد والتقييم مبوجب   "            االستفادة من "     وميكن   .      الزمن
  :        االتفاقية

                                نبعاثات غازات الدفيئة املقدمة من              بيانات عن ا                                    قاعدة بيانات قوائم جرد غازات الدفيئة      تتضمن   ) أ ( 
                                                                       من االتفاقية، وذلك عن طريق البالغات الوطنية اليت قدمتها األطراف املدرجة يف   ١٢   و ٤           ً          األطراف وفقاً للمادتني 

                                                                                                               املرفق األول من االتفاقية واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، ومن خالل قوائم اجلرد السنوية الوطنية اخلاصة                
  .                                          يئة لألطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية           بغازات الدف
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                                                     نقل استراتيجيات أو آليات التصدي القائمة منذ                                                 قاعدة بيانات استراتيجيات التصدي احمللية    ُ       ُتسهل    ) ب ( 
                                                                                              وقت طويل، ونقل املعرفة واخلربة من جمموعات حملية اضطرت للتكيف مع خماطر أو ظروف مناخية حمددة إىل جمتمعات 

                                                      وهي تتضمن إجراءات حمددة للتكيف ودراسات حالة ذات          .                                               أت تعاين من هذه الظروف كنتيجة لتغري املناخ                 حملـية بد  
                             وتشمل املعلومات اإلضافية عن      .     ُ                                                                             صـلة ُمفهرسـة حسـب خماطرها املناخية، وأثرها واستراتيجية التصدي اخلاصة هبا            

                                             ياجات من املوارد، وعن املنافع غري املناخية                         ً       ً                                           دراسات احلالة موجزاً مقتضباً عن ممارسات التصدي، وعن تفاصيل االحت         
  .                                                                                 وعن سوء التكيف احملتمل، وعن معلومات لالتصال وخطوط االطالع على امللفات واملواقع ذات الصلة

                                                                     معلومات عن اخلرباء يف اجملاالت املتعلقة بقوائم جرد غازات الدفيئة،                            قائمة خرباء األمانة        حتتوي    ) ج ( 
                                                                   ً             ة للبالغات الوطنية اليت قدمتها األطراف املدرجة يف املرفق األول، وتشمل أيضاً                                 ُ        كما تتضمن استعراضات مُتعمق   

  .                                                           وتقوم مراكز االتصال الوطنية التابعة لألطراف بتسمية هؤالء اخلرباء  .                نقل التكنولوجيا

                ويهدف هذا املركز   .                    بناء على طلب األطراف                                       مركز تبادل املعلومات املتعلقة بتغري املناخ  ُ     أُنشئ   ) د ( 
                                                                                      من االتفاقية اليت تدعو احلكومات إىل تعزيز التعليم والتدريب فيما يتعلق بتغري املناخ وزيادة  ٦                دعم تنفيذ املادة    إىل 

ُ  ِّ                                                             ُ           وقد ُصمِّم هذا املركز ملساعدة احلكومات واملنظمات واألفراد على احلصول بسرعة وُيسر على   .                  الوعي العام بشأنه     
                                                                      واملواد اليت ميكن استخدامها من أجل تعزيز اجلهود الوطنية لبناء                                                   األفكار، واالستراتيجيات واالتصاالت واخلرباء   
  .                                       القدرات سيما القدرات البشرية واملؤسساتية

                                                                                          مركز تبادل املعلومات عن التكنولوجيا التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري                إن      ) ه ( 
                   ِّ                          شبكة اإلنترنت، مبا ميكِّن مستخدميه من العثور على                                                  هو عبارة عن مركز لتبادل املعلومات التكنولوجية على       املناخ 

                                                                                                              معلومـات عـن مشاريع وبرامج نقل التكنولوجيا، وعن دراسات حالة نقل التكنولوجيا بنجاح، وعن الدراية                
                           ً                                                                                    والتكنولوجـيات السليمة بيئياً، وعن املنظمات واخلرباء، واملناهج، والنماذج، واألدوات الالزمة لتقييم خيارات             

                                                                                             ات التخفيف والتكيف، وعن مواقع اإلنترنت ذات الصلة بنقل املعلومات، وعن املعلومات خبصوص                         واسـتراتيجي 
                                                                                                  العمل اجلاري الذي تؤديه األطراف وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، مثل العمل على مواضيع جيري التفاوض 

  .                  ار نقل التكنولوجيا                                                              بشأهنا وحتضري الوثائق وعقد االجتماعات، وعن معلومات تتعلق بتنفيذ إط

              ُ  ُ                                                                                         وباإلضـافة إىل الُنظُم الوارد وصفها أعاله، حتتفظ األمانة مبجموعة من قواعد البيانات اليت تستخدم يف                 -  ٣٣
                                                                                   أي متابعة مشاركة املندوبني واملراقبني يف حلقات عمل األمانة ومؤمتراهتا، وتصنيف            -                           دعـم أنشـطتها العملية      

                                                                         ة وتسجيالت البث عرب شبكة اإلنترنت، وتشغيل موقعها اإللكتروين، ومتابعة                                            وثائقها الرمسية، واجملموعات املكتبي   
   ).                                                                             قوائم جرد غازات الدفيئة، والبالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف        (                                  وضـع تقـدمي التقارير الوطنية       

                       ذ إطار بناء القدرات                                                                                                    وميكـن اسـتخدام املعلومات الواردة يف قواعد البيانات هذه لتقييم التقدم احملرز باجتاه تنفي              
  .      ً      ً  تنفيذاً فعلياً

 عروض األطراف -٢

  ُ        ، ُيقترح    ١٢-    م أ  / ٤           من املقرر     )  أ ( ١     ً                                    ً    ً                    توخـياً ملساعدة األطراف على تقدمي عروضها سنوياً عمالً بالفقرة            -  ٣٤
                                 وتقترح األمانة أن جتميع العروض       .                                                                          إعداد وسيلة استقصاء وإتاحتها لألطراف عن طريق موقع األمانة اإللكتروين         
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      ُ                               وهلذا سُتعتمد املهلة الزمنية احملددة       .                                                                               قدمها األطراف لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ أثناء دورهتا الثانية                اليت ت 
                                                                                                      أغسـطس كآخر مهلة لتقدمي األطراف عروضها بشأن البنود اليت سيتم النظر فيها أثناء فترة انعقاد                 /          بشـهر أب  
  .              الدورة الثانية

 د مبوجب بروتوكول كيوتو متطلبات إضافية لعمليات الرص-دال 

 مداخل البيانات -١

     إىل  ٢-    م أإ / ٦                                                                           طلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مبوجب مقرره      -  ٣٥
          ُ                                                                                                     األمانـة أن ُتدخل معلومات عن أنشطة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة خبصوص التوزيع اإلقليمي ألنشطة                

  .                                             النظيفة وبناء القدرات ذات الصلة يف عملية الرصد                    مشاريع آلية التنمية 

                                   أعاله، فإنه ميكن االستفادة من قواعد   ٣٢                          ُ                                  وباإلضافة إىل املعلومات اليت سُتجمع كما أشري إليه يف الفقرة        -  ٣٦
  :                                                                             البيانات التالية التابعة لألمانة من أجل دعم عمليات الرصد يف إطار بروتوكول كيوتو

                                          هو نظام صمم بناء على الطلب لتسيري                                             ومات يف إطار آلية التنمية النظيفة                      نظام تبادل املعل      إن    ) أ ( 
  .                                                                                                                   العمـل بطريقة إلكترونية متطورة، فيما يتعلق بدورة املشاريع واإلجراءات اخلاصة مبشاريع آلية التنمية النظيفة              

                      خدمني، مبن فيهم عامة                                                                                                 وخيـزن النظام مجيع الوثائق ذات الصلة بآلية التنمية النظيفة ويعرض املعلومات على املست             
          ً                                                               وحيتوي أيضاً على معلومات عن خرباء آلية التنمية النظيفة، وعن أعضاء             .            ً                           الناس، وفقاً للدور الذي يضطلعون به     

                                                                                                         الفـريق املختارين، والسلطات الوطنية املعنية والكيانات التشغيلية املعنية وعن املنهجيات، وأنشطة املشاريع وغري    
  .                         ذلك من البيانات ذات الصلة

                                                                 الذي أنشأته األمانة وكفلت صيانته حتت سلطة اجمللس التنفيذي                                     سجل آلية التنمية النظيفة       إن    ) ب ( 
                                                                 ً                                            آللية التنمية النظيفة، ويصدر ويوزع وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة بناًء على تعليمات اجمللس، وحيتوي على               

  .                       حسابات املشاركني يف املشروع

                                                          أنشأته األمانة وكفلت صيانته، يتحقق من العمليات اليت جتريها       الذي                 سجل املعامالت الدويل   إن   ) ج ( 
                                                                                                وحدات الكميات املخصصة، ووحدات اإلزالة، ووحدات خفض االنبعاث، ووحدات خفض االنبعاث املعتمدة،            
                                                                                            ووحدات خفض االنبعاث املعتمدة املؤقتة ووحدات خفض االنبعاث املعتمدة طويلة األمد، كما هو مقترح، مبا يف 

  .                                                                                   دارها ونقلها بني السجالت واقتنائها، وإلغائها، وسحبها وترحيلها إىل أية فترة التزام الحقة      ذلك إص

 عروض األطراف -٢

  ُ               ، ُيقترح إعداد    ٢-     م أإ  / ٦           من املقرر     )  أ ( ١     ً                                  ً    ً                      توخـياً ملسـاعدة األطراف يف تقدمي عروضها سنوياً عمالً بالفقرة             -  ٣٧
                                                       وتقترح األمانة جتميع العروض اليت تقدمها األطراف لكي          .  ين                                                      استقصـاء وإتاحته لألطراف على موقع األمانة اإللكترو       

      أغسطس  /      ُ                                        وهلذا سُتعتمد املهلة الزمنية احملددة بشهر أب        .                                                                           تـنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ أثناء فترة انعقاد دورهتا الثانية          
  .                الدورة الثانية                                                                               كآخر مهلة لتقدمي األطراف عروضها بشأن البنود اليت سيتم النظر فيها أثناء فترة انعقاد
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 عروض املنظمات األخرى -٣

   ٢-     م أإ   /  ٦                                                                                     قـرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو مبوجب مقرره               -  ٣٨
                                                                                                             دعوة الوكاالت املتعددة األطراف والوكاالت الثنائية ذات الصلة والقطاع اخلاص إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها               

      ً                                               ، وفقاً لألولويات الوطنية ومبعرفة السلطات الوطنية        ١-     م أإ  /  ٢٩          ً            طلع هبا عمالً باملقرر                               لدعـم تنفيذ اإلطار واملض    
  .  ُ                  َّ                      ً                     وسُينظر يف العروض املقدَّمة من هذه اجملموعات وفقاً للممارسات القائمة  .       املختصة

                         ً            القضايا اليت تتطلب مزيدا  من الدراسة-     ً ثالثا  

 شكل ممكن لتقدمي األطراف عروضها -١

                                                                                  دعوة لتقدمي معلومات عن األنشطة اليت قامت هبا فيما يتعلق بإطار بناء القدرات الوارد يف                إن األطراف م   -  ٣٩
     ً                                                                    ونظراً لتنوع املعلومات اليت ميكن لألطراف أن تقدمها بشأن وسائل تطبيق             .  )٩ (  ١٠-    م أ  / ٢    و  ٧-    م أ  / ٢           املقـررين   

                                     ية أو وضع استقصاء ملساعدة األطراف                                                                                     املقررات املتعلقة ببناء القدرات، فإنه من املفيد إعداد قائمة بأسئلة إرشاد          
                                                              ُ                            وينبغي أن يتمشى هذا االستقصاء أو قائمة األسئلة هذه مع اجلهود اليت ُبذلت يف املاضي                 .                    عـلى تقدمي عروضها   

  .                                                    لتقييم عمليات بناء القدرات اليت قامت هبا املنظمات األخرى

 شكل ممكن للتقرير السنوي ملؤمتر األطراف -٢

                                                                      ير السنوي الذي تقدمه األمانة إىل مؤمتر األطراف عن نتائج عمليات رصد كيفية                        جيـب أن يتضمن التقر     -  ٤٠
ُ                                              تطبـيق األطـراف للمقررات اخلاصة ببناء القدرات أحدث املعلومات اليت ُجمعت من العروض، ومن البالغات                                                                             

             الغ عن األنشطة                                                 وقد تدعو احلاجة إىل توفري بعض اإلرشادات عن كيفية اإلب  .                                 ً    والتقارير الوطنية اليت قدمت حديثاً   
                                                                                                                 اجلاريـة، مثل ما إذا توجب اإلبالغ عن األنشطة بعد استكماهلا فقط، أو ما إذا أمكن حتديث املعطيات السابقة                   

  .     ُ  ِّ َ                                        كلما ُنفِّذَ مشروع أو برنامج ما إلبراز التقدم احملرز

      نترنت                                                                                              ولـتخزين ومعاجلـة املعلومات اليت تقدمها األطراف، ميكن إعداد نظام معلومات على شبكة اإل               -  ٤١
                                                           وميكن أن تشمل التقارير السنوية املوجهة إىل مؤمتر األطراف توليفة   .                                       وإتاحة السبل إلدخال معلومات فيه وحتديثها

                                       ً                                        َ                                   من املعلومات الواردة يف النظام مرتبة وفقاً للمجاالت ذات األولوية يف بناء القدرات كما َيظهر يف اجلدول، مع                  
  .                          ات الصلة كما تقدمها األطراف                                    مراعاة املرونة يف إدخال معلومات أخرى ذ

                                                      

  .  ١٢-   م أ / ٤      املقرر   ) ٩ (
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 مواضيع للنظر فيها يف حلقة عمل اخلرباء بشأن عمليات الرصد واملؤشرات -٣

                                        ، إىل األمانة تنظيم حلقة عمل للخرباء         ١٢-    م أ  / ٤              من مقرره     ٢                      ً                 طالـب مؤمتـر األطراف، وفقاً للفقرة         -  ٤٢
                   ُ                          تشمل املواضيع اليت سُتناقش يف حلقة العمل ما           وميكن أن   .                                       ً                      بالـتعاون مع مرفق البيئة العاملية، ورهناً بتوفر املوارد        

  :   يلي

                                                                                        دراسـة لعملـيات تنمية القدرات، ومنها األهداف واملعايري املمكنة، يف اجملاالت الرئيسية ذات          ) أ ( 
            َ                                                                                 األولوية كما َيظهر يف اجلدول، وذلك من أجل حتديد اخلطوات الوسيطة اليت ميكن رصدها بسهولة واملساعدة على 

                                                ديد أفضل املمارسات واحللول الفاعلة لبناء القدرات؛             تعزيز عملية حت

                                                                                              تنقيح مقاييس األداء واملؤشرات الواردة يف اجلدول، ملراعاة املعلومات النامجة عن املناقشات يف               ) ب ( 
             حلقات العمل؛

                                                                                        حتديـد أداة الرصـد والتقيـيم لبناء القدرات اليت ميكن استخدامها لتتبع اجلهود على املستوى        ) ج ( 
                                                                                                ، وميكـن أن يشمل ذلك مناهج إلدارة السجالت على املستوى الوطين من أجل تسهيل عمليات رصد                        الوطـين 

                     وتقييم بناء القدرات؛

                                                                                           مـناهج الختبار عمليات الرصد والتقييم يف أحد اجملاالت ذات األولوية الواردة يف اجلدول مثل              ) د ( 
                                                      لبناء القدرات من أجل آلية التنمية النظيفة يف                                                                               تلـك الـيت تتعلق بآلية التنمية النظيفة، فيما يتصل بإطار نريويب           

  . )١٠ (       أفريقيا

                                                      

                      يف نريويب، عن إطار       ١٢                                                                            أعلـن األمني العام، يف خطابه يف األمم املتحدة لدى افتتاح مؤمتر األطراف                )  ١٠ (
  .                        لتنمية النظيفة يف أفريقيا                                نريويب لبناء القدرات من أجل آلية ا
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  اجملاالت ذات األولوية يف بناء القدرات، واألهداف اإلرشادية، ومقاييس األداء املرتبطة بالنتائج املشتركة املتوقعة-اجلدول 

املقاييس اخلاصة 
باملؤشرات ومبصادر 

 البيانات

  ت،-التقدم (مؤشرات األداء 
  ف،-ة الفاعلي
احلصيلة أو النتائج املتوقعة األهداف ) ث-الثغرات    ُ           الن هج املنهجية

جماالت الدعم 
 االستراتيجية

اجملاالت ذات األولوية يف
 بناء القدرات

ــور    � ــتند حض                 يس
ــرات إىل                 املؤمتــ

         قاعدة          تسـجيالت 
ــة  ــيانات اخلاص                    الب

        باألمانة
ــة   �                 ســجالت األمان

                اخلاصـة باحلضور   
               واملشــــاركة يف 

ــتماعات      ويف            االج
                   حلقـات العمل ويف    

          فرق اخلرباء

                  عدد املفاوضني حسب     �
                  املوضوع وحسب البلد 

       الزمن            وحسب مرور   
  ) ث- ت (

                  مشـاركة املفاوضني     �
            واألفــرقة          الفــرديني

                   القطــرية يف خمــتلف 
  ) ف (         العمليات 

ــرات   � ــور املؤمت                  حض
               البلد وحسب      حسب

  ) ت (           قطاع املنشأ 

                 عـدد كـاف من       �
ــل  ــني لك                 املفاوض
              موضوع على حدة

ــي  � ــات      متث            ل قطاع
                   متـنوعة يف بــرامج  
                 وأنشطة تغري املناخ

                   القـدرة على حشد      �
                 املعلومات واملعارف

                     القدرة على التقييم     �
       واإلبالغ

ــلى   � ــب ع                 التدري
               مهارات التفاوض

                   التدريب على اختاذ     �
         القرارات

ــّناع   �       ّ         حصــول ص
ــلى  ــة ع                 السياس

         املعلومات

                          املشـاركة يف االتفاقية     - ١      فردية  )  أ (
ــا   ــداد أحكامه                       ويف إع
                          وتنفـيذها عـلى املستوى     

      الوطين

       وإبالغ               تواريخ إنشاء   �
                  املعلومات الواردة  
                  من قاعدة بيانات   

            أمانة البلد
        عروض        سـجالت   �

ــراف              األطـــ
                    واجملموعات اإلقليمية

               عـروض األطراف     �
ــاهتا                ودراســـ

           االستقصائية

       اتصال              تعـيني مركز      �
                     وطـين وإنشاء أمانة    
                     وطنـية لتغري املناخ    

  )    ت، ث (
ــز   � ــاركة مرك                 مش

                 تصـال الوطين يف      اال
                    عمليات التفاعل مع   

  ) ف (       األمانة 
    عدد               أو إنشاء          مراجعة  �

              السياســـات      مـــن
  ) ف- ت (           والتشريعات 

                  تشغيل اتصال وطين     �
                      وأمانـة وطنية لتغري    
                  املـناخ خالل سنة    
                   واحدة من التصديق   

       عليهما
                   وضع نظام معلومات     �

    وطين

                       القـدرة عـلى الرصد       �
ــالغ  ــيم واإلب                     والتقي

        والتعلم
       حشد                 القـدرة عـلى     �

                 املعلومات واملعارف
                       القـدرة عـلى تنفيذ       �

                       السياسـات والتشريعات   
          والربامج             واالستراتيجيات

                        القدرة على إشراك مجيع      �
                     أصحاب املصاحل وبناء    

                      توافق آراء فيما بينهم

ــز   � ــاء وتعزي                  إنش
                   األمانـات الوطنية   
ــناخ أو  ــتغري امل                   ل
                 مراكـز االتصــال  

        الوطنية
                   دعم اختاذ القرارات   �

        مؤسسية  )  ب (

          األطراف       عـروض  �
ــاهتا                ودراســـ

           االستقصائية

   ت،  (              املواقف واآلراء   �
  )    ف، ث

                    نتائج أنشطة توعية     �
ــدد  ــور بص                 اجلمه

  ) ت (        الدعاية 
 

                  تغري يف آراء اجلمهور   �
        وموقفه 

ــز    � ــة احلواج                   إزال
               والعوائق احملددة

ــيذ    � ــداد وتنف                   إع
                    اسـتراتيجية توعية   
                  وطنـية خالل عدد    
ــن  ــدد م ــري حم                 غ

        السنوات

         ى إشراك              القـدرة عل    �
                  مجيع أصحاب املصاحل   
                         وبناء توافق آراء فيما    

      بينهم
                       القـدرة على التحليل      �

ــياغة  ــنظري وص                   ال
               السياســــــات 
ــريعات                  والتشـــ
ــتراتيجيات                   واالسـ

        والربامج

            الوعي العام  �
                   هتيـئة وحتسني بيئة      �

       مواتية
ــيذ   �                  تصــميم وتنف

                   الــربامج الوطنــية 
           لتغري املناخ

      عامة  )  ج (
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 )تابع(اجلدول 
خلاصة املقاييس ا

باملؤشرات ومبصادر 
 البيانات

  ت،-التقدم (مؤشرات األداء 
  ف،-الفاعلية 
احلصيلة أو النتائج املتوقعة األهداف ) ث-الثغرات    ُ           الن هج املنهجية

جماالت الدعم 
 االستراتيجية

اجملاالت ذات األولوية يف
 بناء القدرات

                  تصميم خطط العمل     �  
                     الوطنية لتغري املناخ   

       حمدد              خالل عدد غري  
                   مـن السنوات بعد    
ــلى   ــديق ع                  التص

         االتفاقية

    

               عـروض األطراف     �
ــاهتا                ودراســـ

           االستقصائية
                       قائمـة خرباء اتفاقية      �

ــتحدة   ــم امل                  األم
             بشأن تغري          اإلطارية

      املناخ

ــن اخلــرباء   � ــدد م                    ع
           واملعتمدين          املدربـني   

  )    ت، ث (
ــن اخلــرباء   � ــدد م                    ع

                   الوطنيني املدرجني يف   
                       قائمـة خرباء اتفاقية    

           اإلطارية       ملتحدة ا      األمم  
  ) ت (               بشأن تغري املناخ 

                    عدد كاف من اخلرباء      �
                     الوطنـيني املدربني يف    
                    جمــال قوائــم جــرد 
                   غــازات الدفيــئة  
ــإعداد   ــيني ب                     واملعن

                البالغات الوطنية
                    عدد كاف من احملللني      �

         املدربني         االقتصاديني

                     القـدرة على الرصد      �
ــالغ  ــيم واإلب                     والتقي

        والتعلم
     حشد                 القـدرة عـلى       �

          واملعارف        املعلومات

                     التعليم والتدريب يف     �
                    جمـال علم التخفيف    

         قوائم     ذلك         مبـا يف    
                  جرد غازات الدفيئة

                    التعلـيم والتدريب     �
                  عــلى التحلـــيل  
               والتخطـــــيط

          االقتصاديني

                           التقييم من أجل تنفيذ     - ٢      فردية  )  أ (
               خيارات التخفيف

        األطراف        عـروض     �
               ودراســــــاهتا 

           االستقصائية

                      وجـود قاعدة بيانات      �
  ) ت (

          الشهادات           عـدد من      �
  ) ت (

                       تشـغيل قاعدة بيانات      �
                    خاصــة باالنــبعاثات 

     ً        جزءاً من           بوصـفها 
ــبالغات   ــداد ال                    إع

         الوطنية 
                اء املشورة إىل       إسـد   �

      حلكومة

            على حشد           القـدرة   �
                 املعلومات واملعارف

                     القـدرة على إشراك      �
         املصاحل       أصحاب     مجيع  

                         وبناء توافق آراء فيما    
      بينهم

                       القـدرة عـلى تنفيذ       �
   ات                  السياسات والتشريع

                  واالســــتراتيجيات 
        والربامج

                       إدارة قـاعدة بيانات      �
          االنبعاثات

                اختاذ القرارات   دعم  �

        مؤسسية  )  ب (

ــروض  �     راف  ط    األ      ع
ــاهتا                ودراســـ

           االستقصائية

                      دور عامـة الناس يف       �
   ت،  (               القـرارات       صنع
  ) ف

                    عـدد من السياسات      �
                 اجلديدة أو املنقحة

                  القرارات بشكل       اختاذ  �
       تشاركي

ــات  �                السياســـ
          الالزمة   ت         والتشريعا

               للتصدي للعوائق

                  رة على التحليل      قـد   ال  �
                   الــنظري وصــياغة  
                     السياسات والتشريعات  
ــتراتيجيات                   واالسـ

        والربامج
                     القـدرة على إشراك      �

                  مجيع أصحاب املصاحل   
                         وبناء توافق آراء فيما    

      بينهم
 

ــام   �                   الوعـــي العـ
                   ومشاركة عامة الناس

      بيئة              هتيـئة وحتسني      �
       مواتية

      عامة  )  ج (
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 )تابع(اجلدول 
املقاييس اخلاصة 

باملؤشرات ومبصادر 
 البيانات

  ت،-التقدم (مؤشرات األداء 
  ف،-الفاعلية 
احلصيلة أو النتائج املتوقعة األهداف ) ث-الثغرات    ُ           الن هج املنهجية

جماالت الدعم 
 االستراتيجية

اجملاالت ذات األولوية يف
 بناء القدرات

               عـروض األطراف     �
ــاهتا                ودراســـ

           االستقصائية
   الت          تســـــجي  �

              وسجالت األمانة  
               لعضوية األفرقة 

                   عـدد مـن اخلرباء       �
  )   ت،ث (        الوطنيني 

                    املشـاركة يف أفرقة      �
                واجتماعات اجمللس  
                        التنفيذي آللية التنمية   

  ) ث      ت، ف،  (        النظيفة 

                 عـدد كـاف من       �
                    اخلـرباء الوطنيني يف    
                       جمـال آلـية التنمية     
                   النظيفة يف قطاعات   

              قابلة للتطبيق

                     القـدرة على تطوير      �
            ية التنمية            مشاريع آل 

                    النظـيفة وتسجيلها   
                   يف قطاعـات قابلة    

        للتطبيق
                   القـدرة على حشد      �

                 املعلومات واملعارف
                   القدرة على الرصد     �

                والتقييم واإلبالغ

                  التدريب التقين على   �
              تطوير املشاريع

                    التعلـيم والتدريب     �
                عـلى الدراسات   

         القطاعية

ــية - ٣      فردية  )  أ ( ــاركة يف آل                      املش
                التنمية النظيفة

       األطراف         عـروض     �
ــاهتا                ودراســـ

           االستقصائية
                 نظـم املعلومـات     �

               اخلاصـة باجمللس   
ــية  ــيذي آلل                   التنف

                التنمية النظيفة

                      عدد السلطات الوطنية     �
  ) ت (  ُ  َّ          املُعيَّنة املنشأة 

                    عدد املشاريع العملية   �
  )   ت،ف (           والتجهيزية 

                    الزمن الالزم للتجهيز   �
  ) ت (

                     إنشـاء سلطة وطنية      �
ُ   َّ                     ُمعيَّـنة خاصـة بآلية     

        فة خالل                التنمية النظي 
                    عـامني من التصديق    
ــروتوكول  ــلى ب                  ع

      كيوتو
                      تشغيل السلطة الوطنية    �

    َّ                 املعيَّـنة خـالل عام     
                واحد من إنشائها

                      جتهيز مشاريع التنمية     �
            ً          النظـيفة وفقاً جلدول    

    زمين

                   القـدرة على حشد      �
                 املعلومات واملعارف

                    القـدرة على جتهيز      �
                      مشاريع آلية التنمية   

        النظيفة
                   القدرة على إشراك     �

ــة ــحاب       كاف           أص
                املصاحل ذوي الصلة

                   إنشاء سلطة وطنية     �
ُ   َّ                ُمعيَّـنة وتشغيلها   
                     فـيما يتعلق بآلية    

                التنمية النظيفة
                    إعداد مشاريع آلية     �

ــيفة  ــية النظ                     التنم
                 وإدارهتا وتنفيذها

       مؤسسية  )  ب (
 

               عـروض األطراف     �
ــاهتا                ودراســـ

           االستقصائية
                 نظـم املعلومـات     �

               اخلاصـة باجمللس   
ــية  ــيذي آلل                   التنف

     ظيفة           التنمية الن

                   التصـدي لعدد من      �
                   احلواجـز والعوائق   

  ) ت (
                  تقـدمي عـدد مــن     �

                    املناهج واملشاريع إىل  
                   اجمللس التنفيذي آللية 
ــيفة  ــية النظ                     التنم
ــيها  ــلموافقة عل                    ل

  )   ت،ف (         وتسجيلها 

ــز    � ــة احلواج                   إزال
         والعوائق

                 صياغة عدد غري حمدد   �
                     مـن مشـاريع آلية     
                      التنمية النظيفة لكل   

    بلد

                   القدرة على صياغة     �
                  يع آلية التنمية       مشار
        النظيفة

                     القدرة على التحليل     �
                  الــنظري وصــياغة 
ــات                السياســـ
               والتشــــريعات 
                 واالســـتراتيجيات 

             اليت تدعم          والربامج
                     آلية التنمية النظيفة

                       القـدرة على التعبئة      �
                   واملشاركة يف أسواق   

        الكربون
                   القـدرة على حشد      �

                 املعلومات واملعارف
 

                   الوعي العام خاصة     �
              يف القطاع اخلاص

                     هتيـئة بيئة مواتية      �
                 وحتســينها مبــا يف 
ــالح   ــك إص               ذل
                 السياسات وإنشاء  
                      أطـر قانونية وبيئة    
                 لالسـتثمار لصاحل   
                     آلية التنمية النظيفة

                 أسـواق الكربون     �
ــوق  ــار حبق                االجت

          االنبعاثات

     عامة  )  ج (
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 )تابع(اجلدول 
املقاييس اخلاصة 

باملؤشرات ومبصادر 
 البيانات

  ت،-التقدم (مؤشرات األداء 
  ف،-لية الفاع

احلصيلة أو النتائج املتوقعة األهداف ) ث-الثغرات    ُ           الن هج املنهجية
جماالت الدعم 
 االستراتيجية

اجملاالت ذات األولوية يف
 بناء القدرات

        األطراف    وض      عـر   �
                    ودراساهتا االستقصائية

                    طبــيعة املشــاركة يف   �
              عـلى حتديد          التدريب

                          قابلـية التأثر والتكيف    
                      مبـا يف ذلـك إعداد      

                  ج العمل الوطنية         بـرام 
                     للتكـيف، على أساس    
                        البـيانات اليت تقدمها    
ــن   ــة عـ                  األمانـ
ــتماعات                 االجـــ

              واملشاركة فيها

ــن اخلــرباء   � ــدد م                    ع
             واملعتمدين          املدربـني 

                       يف جمـال حتديد قابلية     
  ) ت (               التأثر والتكيف 

                       القـدرة الوطنية على      �
                        إجـراء تقييم لقابلية    
                        الـتأثر والتكيف فيما    
ــبالغات   ــتعلق بال                     ي

       العمل     امج              الوطنية وبر 
                الوطنية للتكيف 

                     االسـتمرار يف تنمية      �
                   القـدرات من خالل    

                التعليم املنهجي 

                     القـدرة عـلى حشد       �
          واملعارف        املعلومات

                     القـدرة على الرصد      �
ــتقدير  ــيم           وال             والتقي

                    واإلبـالغ عن اآلثار    
         واخليارات

                    التعلـيم والتدريب     �
         املناخ     تغري           على علوم   
         ومناهجها

     على                التدريب التقين     �
                  ية التأثر والتكيف    قابل

               احلصــول عــلى    �
             واملعلومات   ت       البيانا

             فيما يتعلق        واألدوات
                     بقابلـــية الـــتأثر 

        والتكيف

           وقابلية         اآلثـار             تقيـيم    - ٤       فردية   )  أ (
               التأثر والتكيف

               عـروض األطراف     �
ــاهتا                ودراســـ

           االستقصائية
ــن    � ــات ع                 معلوم

ــخ ــراحل         تواري            امل
                    الرئيسية يف مشاريع   
                    األنشـطة التمكينية   

ً          بـناًء عـلى              تقارير     
                    مقدمـة مـن مرفق     

               البيئة العاملية
                ســجالت تواريــخ   �

ــراف  ــدمي األط                 تق
          لتقاريرها

                       النسـبة املـئوية من       �
ــية  ــدرات الوطن                     الق

             يف الشــبكة          املتبقــية
  )       ت، ف، ث (

          البيانات            عدد مراكز     �
                        الوطنـية أو اإلقليمية    

  ) ت (
                    مـدة فـترات حتضري       �

    عدد    (       الوطنية          التقارير  
                          أسابيع أو أعوام املراحل    

  )    ت، ف (     يسية     الرئ

ــغيلية   � ــبكة التش                      الش
          الوطنية       للرقابة

ــية   � ــز الوطنـ                      املراكـ
              املعلومات اليت   /          للبـيانات 

   ُ                     أُنشـئت لتلقي البالغات  
          أو برامج   /            الوطنـية و  

                       العمل الوطنية للتكيف   
                     خـالل عام واحد من     

  ) ت (            دعم املشاريع 
                        تقدمي التقارير الوطنية     �

             يف الوقت احملدد

                     القـدرة عـلى حشد       �
      عارف   وامل           املعلومات   

                      لدعم عمليات التقييم   
ــراءات   ــيذ إج                     وتنف

       التكيف
                     القـدرة على إشراك      �

                  مجيع أصحاب املصاحل   
                         وبناء توافق آراء فيما    

ــنهم ــيات        بي              يف عمل
           مثال ذلك،   (           التقيـيم   

ــية  ــبالغات الوطن                     ال
                       وبرامج العمل الوطنية   

  )      للتكيف
      حتديد               القـدرة على      �

                    العراقيل والتصدي هلا
       صيانة               القـدرة على      �

             واملعلومات            البـيانات 
                     واملعـارف بني فترات    
ــيم   ــيات التقي                     عمل

       واإلبالغ
       إصدار               القـدرة على      �

        وطنية      تقارير
 
 

ــداء    � ــث وإب                   البح
      بشكل           املالحظـات   

      منهجي
ــربط   � ــات وال                     املعلوم

                     الشـبكي مبا يف ذلك     
                     إنشاء قواعد البيانات

               احلصــول عــلى    �
                    البيانات واملعلومات  
                     واألدوات فيما يتعلق   

ــية ــتأثر          بقابل            ال
   يف     والتك

ــدمي   � ــتقارير       تق             ال
        الوطنية

       مؤسسية  )  ب (
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 )تابع(اجلدول 
املقاييس اخلاصة 

باملؤشرات ومبصادر 
 البيانات

  ت،-التقدم (مؤشرات األداء 
  ف،-الفاعلية 
احلصيلة أو النتائج املتوقعة األهداف ) ث-الثغرات    ُ           الن هج املنهجية

جماالت الدعم 
 االستراتيجية

اجملاالت ذات األولوية يف
 بناء القدرات

               عـروض األطراف     �
               ودراســــــاهتا 

           االستقصائية

                     عـدد اخلرباء املدربني      �
ــتمدين يف                   واملعـــ
ــات ذات                  التخصصـ
                      الصلة مبشاريع التكيف   

  ) ت (

                    عدد كاف من اخلرباء      �
       املدربني

                     القـدرة عـلى حشد       �
                 املعلومات واملعارف

                     القـدرة على الرصد      �
ــالغ  ــيم واإلب                     والتقي

        والتعلم

                    التعلـيم والتدريب     �
                      عـلى إدارة املشاريع    

         وتنفيذها

                     تنفيذ تدابري التكيف- ٥      فردية  )  أ (

               عـروض األطراف     �
               ودراســــــاهتا 

           االستقصائية
ــن   � ــات ع            معلوم

                   املوافقة على املشروع 
                 وعن صرف األموال   
                      بـناء عـلى تقارير     

                    مرفق البيئة العاملية

                       ردود الفعل إزاء إعداد    �
ــيذها                       املشــاريع وتنف

  )       ت، ف، ث (
              عدد  التقارير  �

                      إزالـة عوائق احلصول      �
                     على األموال املوجودة   

                   احلصول على األموال    (
  )          بدون مشاكل

                       استكمال تقييم قابلية     �
ــتأثر والتكــيف يف                       ال
ــدد يف   ــت احمل                   الوق
ــيم   ــيات التقي                     عمل
ــيها  ــا ف ــية مب                       الوطن
ــية  ــبالغات الوطن                     ال
                       وبرامج العمل الوطنية   

        للتكيف 
ــتقارير   � ــدد الـ                    عـ

                     والقطاعـات الوطنية   
                      الـيت تدمـج شواغل    

               بشأن تغري املناخ

                       القـدرة عـلى تعبئة       �
         التمويل 

                     القـدرة على احلصول      �
                      عـلى التمويل الكاف    

         واملنظور 
                       القـدرة عـلى تنفيذ       �

                   املشـاريع وامتصاص   
              املوارد املتاحة

                      القـدرة على التصدي      �
ــلحة  ــات امل                    لألولوي
                   واالحتياجات الفورية

                       القــدرة عــلى تنفــيذ   �
                     السياسات والتشريعات  

           والربامج               واالستراتيجيات
                        الـيت تدمج مسائل تغري     

      املناخ
                       القـدرة عـلى إشراك       �

ــاحل يف  ــحاب املص                   أص
                        حتديـد األولويات وبناء    
ــيما  ــق يف اآلراء ف                        تواف

       بينهم 
                     القـدرة عـلى حشد       �

                    املعلومـات واملعارف   
                  عن خماطر تغري املناخ

                  احلصول على التمويل  �
ــاريع    � ــداد املش                    إع

                 وإدارهتا وتنفيذها
ــة    � ــد األولوي                   حتدي

                حتياجات التكيف   ال
                 العاجلة والفورية

                   إدمـاج خماطر تغري      �
ــط  ــناخ يف اخلط                  امل

                والربامج الوطنية

       مؤسسية  )  ب (
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 )تابع(اجلدول 
املقاييس اخلاصة 

باملؤشرات ومبصادر 
 البيانات

  ت،-التقدم (مؤشرات األداء 
  ف،-الفاعلية 
احلصيلة أو النتائج املتوقعة األهداف ) ث-الثغرات  هجية  ُ       الن هج املن

جماالت الدعم 
 االستراتيجية

اجملاالت ذات األولوية يف
 بناء القدرات

               عـروض األطراف     �
               ودراســــــاهتا 

           االستقصائية

ــة يف   �               التغذية املرتدة  � ــبادرة العام                      امل
                     التصـدي ملخاطر تغري    

ُ             ُنهج االنطالق   (       املناخ  
  )          من القاعدة

                         إدمـاج تغـري املناخ يف        �
                      عملية التخطيط الوطنية

           التحليل                 القـدرة عـلى     �
                   الــنظري وصــياغة  
                     السياسات والتشريعات  
                      واالستراتيجيات والربامج

                     القـدرة عـلى حشد       �
                    املعلومـات واملعارف   
                        عن تغري املناخ من أجل     
                       توجــيه عملــية اختــاذ 
                        القـرارات والتغريات يف    

           أمناط احلياة

ــام   �                   الوعـــي العـ
                 واملشاركة الشعبية

                       هتيـئة بيـئة مواتية       �
        وحتسينها

    رات                 دعم اختاذ القرا    �
                     فـيما يـتعلق خبطط     

       التكيف

      عامة  )  ج (

               عـروض األطراف     �
               ودراســــــاهتا 

           االستقصائية

                      عـدد اخلرباء الوطنيني      �  ) ت (           عدد  اخلرباء   �
                 املدربني واملعتمدين

                       القـدرة عـلى تعبئة       �
                 املعلومات واملعارف

                     القـدرة على الرصد      �
ــالغ  ــيم واإلب                     والتقي

        والتعلم

                    لتعليم والتدريب على   �
                   مهـارات التخطيط  

         والتحليل

                            إدمـاج تغـري املناخ يف       - ٦      فردية  )  أ (
               عمليات التخطيط

               عـروض األطراف     �
               ودراســــــاهتا 

           االستقصائية

                       أمثلة على إدماج تغري      �
ــية   ــناخ يف عمل                    امل

  ) ت (        التخطيط 

                      إدمـاج تغـري املناخ       �
                    بشكل نشط يف عملية    

        التخطيط

                     القـدرة على إشراك      �
ــاحل   ــحاب املص                  أص
                   والقطاعات يف حتديد   

             وبناء توافق            األولويات  
                   يف اآلراء فيما بينهم

                      القـدرة على إدماج       �
                     شواغل تغري املناخ يف    

              إدارة املشاريع

                   وضـع أدوات لدعم      �
ــرارات   ــاذ الق                    اخت

         وتطبيقها

       مؤسسية  )  ب (
 

               عـروض األطراف     �
               ودراســــــاهتا 

           االستقصائية

                       أمثلة على إدماج تغري      �
ــية   ــناخ يف عمل                    امل

  ) ت (        التخطيط 
                      تقاريــر عــن إزالــة   �

ــز  ــني          احلواج        وحتس
                    النتائج حسب االقتضاء 

  )    ت، ف (

                        النظر بانتظام يف خماطر      �
  ) ت (          تغري املناخ 

                      إزالة احلواجز والعوائق  �

                       القـدرة على التحليل      �
ــياغة   ــنظري وص                    ال
                    السياسات والتشريعات 
                  واالســــتراتيجيات 

        والربامج
      تنفيذ                  القـدرة عـلى       �

                    السياسات والتشريعات 
                  واالســــتراتيجيات 

             اليت تدمج            والـربامج 
             ئل تغري املناخ   مسا

                       هتيـئة بيـئة مواتية       �
        وحتسينها

     عامة  )  ج (
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 )تابع(اجلدول 
املقاييس اخلاصة 

باملؤشرات ومبصادر 
 البيانات

  ت،-التقدم (مؤشرات األداء 
  ف،-الفاعلية 
احلصيلة أو النتائج املتوقعة األهداف ) ث-الثغرات    ُ           الن هج املنهجية

جماالت الدعم 
 االستراتيجية

 األولوية يفاجملاالت ذات
 بناء القدرات

ــراف   � ــروض األط                 ع
                    ودراساهتا االستقصائية

                   قوائــم الدراســات   �
                   االستقصائية وقوائم  
                      املؤلفـني فيما يتعلق    

                 بتقارير التقييم 

ــرباء    � ــورات خ                   منش
                البلدان النامية

                     املشـاركة يف عمليات      �
     مثال  (                  التقيـيم العلمي   

                     ذلك، الفريق احلكومي   
                      الـدويل املعـين بتغري     

  )    ت، ف   ) ( خ    املنا

ــرامج    � ــاريع وب                    مش
                   األحبــاث النشــطة يف 

              جمال تغري املناخ
                     زيـادة متويل األحباث      �

                        املتعلقة بتغري املناخ يف    
                البلدان النامية

                       القـدرة عـلى إجراء       �
                  األحبــاث وإبــداء  

                املالحظات املنهجية
                      القـدرة عـلى حتليل       �

                         وتقييم آثار تغري املناخ    
                       وقابلية تأثره واإلبالغ   

     عنها

           م والتدريب      التعلي  �
           متويل األحباث  �

                      األحبــاث واملراقــبة  - ٧      فردية  )  أ (
        املنهجية

ــراف   � ــروض األط                 ع
                    ودراساهتا االستقصائية

                    متويل عمليات الرصد     �
                      املنهجية على املستويني   

  ) ت (             الدويل والوطين 
                    تدفـق متويل األحباث      �

                    مـن داخـل الوطن     
  ) ت (       وخارجه 

ــات   � ــادر املعلوم                    مص
                       لدعـم اختاذ القرارات    

  ) ف   ت،  (

ــد    � ــيات الرص                   عمل
               املنهجية النشطة

                     زيـادة متويل شبكات      �
       الرصد 

ــادر   � ــتخدام مص                   اس
ــيانات  ــية (           الب   )          الدول

       املتاحة

                     القـدرة عـلى دعم       �
ــد   ــيات الرص                   عمل

         املنهجية 
                     القـدرة عـلى دعم       �

      األحباث
                     القـدرة على احلصول      �

                      عـلى البـيانات من     
                 خمــتلف املصــادر  
                    واستخدامها من أجل   
                     دعـم عملـية اختـاذ    

                   رارات على الصعيد      الق
      الوطين /    احمللي

                   إجراء عمليات رصد     �
ــمل   ــية تش                  منهج
                 خدمــات األرصــاد 
                   اجلويـة و اخلدمات    
ــات  ــية واخلدم                    املائ

        املناخية
                  اسـتخدام عمليات     �

ــية  ــد املنهج                   الرص
                   اإلقليمية والدولية 

        مؤسسية   )  ب (
 

ــراف   � ــروض األط                 ع
                    ودراساهتا االستقصائية

                 مركـــز تـــبادل   �
                    املعلومـات املتعلقة   

         غري املناخ  بت
                   تواريـخ املعلومات     �

                      الـواردة من األمانة    
                     بشـأن إنشاء قاعدة    
                     البــيانات القطــرية 

           واالتصال هبا
ــراف   � ــروض األط                 ع

                    ودراساهتا االستقصائية

                     عـدد اخلرباء املدربني      �
  )    ت، ث (          واملعتمدين 

                      مراكـز اتصال وطنية      �
                     بشأن املسائل املدرجة   

  ٦        يف املادة 
                    عدد كاف من اخلرباء      �

         املدربني
                      مراكـز اتصال وطنية      �

                     بشأن املسائل املدرجة   
           والربامج   ٦            يف املـادة    

ــة   ــية القائم                      الوطن
                    خبصوص التوعية بتغري   

      املناخ

                     القـدرة عـلى حشد       �
                 املعلومات واملعارف

                  التدريب على اإلبالغ   �
                    عن القضايا البيئية 

               احلصــول عــلى    �
         املعلومات

              الوعي العام- ٨      فردية  )  أ (
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 )تابع(اجلدول 
يس اخلاصة املقاي

باملؤشرات ومبصادر 
 البيانات

  ت،-التقدم (مؤشرات األداء 
  ف،-الفاعلية 
احلصيلة أو النتائج املتوقعة األهداف ) ث-الثغرات    ُ           الن هج املنهجية

جماالت الدعم 
 االستراتيجية

اجملاالت ذات األولوية يف
 بناء القدرات

                   تواريـخ املعلومات     �
                      الـواردة من األمانة    

      قاعدة                بشـأن إنشاء    
                     البــيانات القطــرية 

            واالتصال هبا 
ــراف   � ــروض األط                 ع

                    ودراساهتا االستقصائية

                      إنشـاء مراكز اتصال      �
                      وطنـية بشأن املسائل    

   ٦                    املدرجـة يف املادة     
  ) ت (

                      إعـداد برامج وطنية      �
                       للتوعـية بتغري املناخ    

   )  ت (
ــز    � ــاركة مراك                   مش

                     االتصـال الوطنية يف    
                      عملـيات التفاعل مع    

  ) ف (       األمانة 
               أو إصدار عدد           مراجعة    �

                  مــن السياســات   
  )    ت، ف (           والتشريعات 

                     مراكز االتصال الوطنية   �
                     بشأن املسائل املدرجة   

           والربامج   ٦            يف املـادة    
                         الوطنـية للتوعية بتغري    

      املناخ

                     القـدرة على تصميم      �
                     وتنفيذ االستراتيجيات  

                والربامج الوطنية
                     القـدرة على إشراك      �

                  مجيع أصحاب املصاحل   
          والقطاعات

      تقييم                  القـدرة عـلى       �
          االحتياجات

                      إعـداد برامج وطنية      �
                   للتوعية بتغري املناخ

       مؤسسية  )  ب (
 

ــراف   � ــروض األط                 ع
                    ودراساهتا االستقصائية

                       مرتـبة مواضـيع تغري       �
ــداول  ــناخ يف ج                   امل
ــية   ــال الوطن                     األعم

  ) ف (         السياسية 

                   سياسـات وتشريعات     �
                    مـن أجـل مواجهة     

         العراقيل

                       القـدرة على التحليل      �
ــياغة   ــنظري وص                    ال

             ت والتشريعات        السياسا
                  واالســــتراتيجيات 

         لدعــم          والــربامج
                املواضيع البيئية

                     القـدرة عـلى حشد       �
                    املعلومـات واملعارف   
                       عـن تغـري املناخ من      
                      أجـل إرشـاد عملية     
                   اختــاذ القــرارات  
                    والـتغريات يف أمنـاط   

      احلياة

                       هتيـئة بيـئة مواتية       �
        وحتسينها

      عامة  )  ج (

----- 


