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(A)  GE.07-60476    160407    170407 

                      اهليئة الفرعية للتنفيذ
                        الدورة السادسة والعشرون

     ٢٠٠٧     مايو  /      أيار  ١٨- ٧     بون، 

                     من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٤      البند 
                                    ة من األطراف غري املدرجة يف املرفق                              البالغات الوطنية املقدم  

               األول باالتفاقية
                                                     عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة 

                                           من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 استراتيجية تدريب فعالة بالقياس إىل الكلفة وشاملة
 لدعم إعداد البالغات الوطنية

 ق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيةمذكرة من رئيس فري
 املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 موجز

                                            املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف                             فريق اخلرباء االستشاري            توصيات                         تتضـمن هذه الوثيقة      
ُ                                             وُنُهج استراتيجيات تدريب يف األمدين القصري                                                                  غـري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وذلك بشأن تصميم           ُ  

                كما تتضمن حتليالت   .                                                                            والطويل لدعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية يف إعداد بالغاهتا الوطنية
                         ويستند هذا التقرير إىل      .                                                                                  لربامج التدريب احلالية واملتطلبات واألولويات اليت حددهتا األطراف واملوارد املتاحة         

                      تدريب عملي على املستوى                                                                   لدروس املستفادة اليت استخلصها فريق اخلرباء االستشاري من تنظيم ست حلقات  ا
          حلقة عمل                                               قابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، و             تقييم                                                         اإلقليمي بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة و       

  .                   يف البالغات الوطنية   ً                     فضالً عن املعلومات الواردة                  التخفيف من آثاره،            عاملية بشأن 
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                        بالبالغات الوطنية املقدمة                            ، فريق اخلرباء االستشاري املعين  ٨-   م أ / ٣  ّ                           كلّف مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره  - ١
                                                                                                                مـن األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، بإسداء املشورة التقنية وتقدمي الدعم، عن طريق تنظيم                  

  .                                                                                                 حلقـات تدريـب عمـلي على املستوى اإلقليمي هبدف حتسني عملية جتهيز البالغات الوطنية الثانية والالحقة       
      ، ست      ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣                                                   ق اخلرباء االستشاري يف إطار برنامج عمله للفترة                    ، نظم فري   ٨-    م أ  / ٣                    واسـتجابة للمقرر    

                                                                                                     حلقـات تدريب عملي على املستوى اإلقليمي حىت اآلن بشأن قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وقابلية التأثر   
     ً    خبرياً     ٣٢٥                                                                                                       بتغري املناخ والتكيف معه، باإلضافة إىل حلقة عمل عاملية بشأن التخفيف من آثاره، وقد شارك فيها                 

   ).                             األطراف غري املدرجة يف املرفق األول (                                             من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية    ١٢٥   من 

ّ                      خالل انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، شّجعت األطراف            و - ٢                       فريق اخلرباء االستشاري                                                               
                                    واستحداث دعم تقين آخر، مثل التدريب  ،        وشاملة        ىل الكلفة                       تتسم بالعالية بالقياس إ                         على وضع استراتيجية تدريب 

                                                                                                         احملـلي والـربط الشـبكي بني اخلرباء، ملساعدة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول يف إعداد بالغاهتا الوطنية              
            ائي وبرنامج                       برنامج األمم املتحدة اإلمن                     مرفق البيئة العاملية و                                                 بالتعاون مع برنامج دعم البالغات الوطنية املشترك بني 
       ً                                         استناداً إىل الدروس املستفادة من تنظيم حلقات                ، وذلك                                                        األمـم املـتحدة للبيئة ومع املنظمات املختصة األخرى        

  .                    على املستوى اإلقليمي              التدريب العملي

  نطاق املذكرة-باء 

      شاري،                      ً                                                                         تتضـمن هـذه املذكـرة حتليالً لتنفيذ حلقات التدريب العملي اليت ينظمها فريق اخلرباء االست                - ٣
                                       ً          ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، وحتليالً ملتطلبات                            برنامج دعم البالغات الوطنية                        والتدريـب الذي يقدمه   

                                                                                                           التدريـب اليت حددهتا األطراف يف بالغاهتا الوطنية ومتطلبات تدريب اخلرباء من األطراف غري املدرجة يف املرفق                
                              كما تتضمن توصيات تتعلق بكيفية   .                            لوطنية الثالثة، عند االقتضاء                                             األول عـلى إعداد البالغات الثانية والبالغات ا   

   .                                                       تعزيز فعالية وكفاءة االستفادة من املوارد يف أنشطة التدريب

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

                      كما تود تشجيع الوكاالت  .                                                                            قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ دراسة التوصيات املقدمة وإسداء املشورة بشأهنا       - ٤
   .                                                             الثنائية واملتعددة األطراف واملنظمات الدولية على تنفيذ التوصيات

  معلومات أساسية-     ً ثانيا  

  الغرض من استراتيجية التدريب وأهدافها-ألف 

                                         يف الوقت احلاضر بتقدمي التدريب الذي                                    برنامج دعم البالغات الوطنية                                   يقـوم فريق اخلرباء االستشاري و      - ٥
                                                                                                           ف بصورة مباشرة إىل تعزيز قدرة اخلرباء يف البلدان النامية على إعداد البالغات الوطنية على أساس املبادئ                  يهـد 
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                                                               وباالعتراف بالنتائج اإلجيابية اليت حققتها حلقات التدريب العملي اليت   .  ٨-   م أ /  ١٧                                التوجيهـية الواردة يف املقرر      
           استراتيجية                                   ، شجعت األطراف فريق اخلرباء على وضع                                                        نظمهـا فـريق اخلرباء االستشاري على املستوى اإلقليمي        

                                                   ِ             تتضمن الدروس املستفادة والتوصيات ألخذها يف االعتبار من ِقبل                                                        تدريـب فعالـة بالقياس إىل الكلفة وشاملة         
                                                                                                             الوكـاالت الثنائية واملتعددة األطراف واملنظمات الدولية األخرى عند تقدمي الدعم التقين لألطراف غري املدرجة               

   .       األول      باملرفق

     ً                                                                                                    ونظـراً لـتوقع قيام غالبية األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بإعداد بالغاهتا الوطنية خالل السنتني                  - ٦
                                                                      ، فمن املهم وضع استراتيجية تدريب ملساعدة اخلرباء على استكمال عملهم يف غضون  )    ٢٠٠٨-    ٢٠٠٧ (         القادمتني 

                                                         البالغات الوطنية الثانية، وعند االقتضاء، البالغات الوطنية            بشأن تقدمي  ١١-   م أ / ٨                           اجلدول الزمين الوارد يف املقرر 
                                                                                                            وباإلضـافة إىل املتطلبات الفورية املتعلقة بإعداد هذه البالغات الوطنية، تتناول هذه الورقة استراتيجية                .          الثالـثة 

           ملية إعداد                                                                                                 التدريـب يف املـدى األبعد من أجل تعزيز قدرة األطراف غري املدرجة يف املرفق األول على حتسني ع                
  .                      البالغات الوطنية الالحقة

                                    هو تعزيز نوعية وفعالية موارد                                                           استراتيجية تدريب فعالة بالقياس إىل الكلفة وشاملة                          واهلدف العام لوضع     - ٧
                                                                                                         التدريب، والفعالية بالقياس إىل الكلفة وكفاءة أنشطة التدريب املتعلق بإعداد البالغات الوطنية واستدامة القدرات 

   .                 الوطين واإلقليمي           على املستويني

  .                                                                                                   واجملموعـة الـيت تستهدفها أنشطة التدريب هي املشاركني بصورة مباشرة يف إعداد البالغات الوطنية               - ٨
                                                                                                        وسـيظل هـؤالء األشخاص هم املستفيدين األساسيني من التدريب، ولكن ينبغي توسيع نطاق التدريب ليشمل                

                                                              خمتلف القطاعات مثل الطاقة والزراعة واإلمداد باملاء وإدارة                                                              املسـؤولني عن تنفيذ التدابري ذات الصلة باملناخ يف          
                                                                                        وسوف يضمن ذلك إعداد البالغات الوطنية بطريقة أكثر فعالية ويف الوقت املناسب وحتسني               .                السواحل والصحة 

  :                                                                  واجملموعات اليت تستهدفها استراتيجية التدريب الشامل هي على النحو التايل  .        نوعيتها

                          لوطنية املعنية بتغري املناخ؛               مراكز التنسيق ا  ) أ ( 

                              منسقو مشاريع البالغات الوطنية؛  ) ب ( 

                                                                                                اخلـرباء املعنيون بقابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وقوائم جرد غازات الدفيئة والتخفيف           ) ج ( 
                                                                  من آثار تغري املناخ وغري ذلك من النظم املتصلة بتغري املناخ والتكيف معه؛

                     ون وواضعو السياسات؛               املخططون اإلمنائي  ) د ( 

   .                                                              املعلمون العاملون يف الكليات أو اجلامعات الوطنية ومؤسسات التدريب    ) ه ( 

  توفري التدريب-باء 

                                     اجلوانب الرئيسية الواردة يف حمتويات       )  ١             انظر اجلدول    (                     ُ                        تشـمل حلقـات العمل اليت ُنظمت حىت اآلن           - ٩
      وتوفر   .                                        ؤية واسعة جلميع املسائل اليت جيب النظر فيها                                                         الـبالغات الوطنية، وتضمن حصول األفرقة القطرية على ر        
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      ويكفل   .                                                                                                     حلقات العمل ركيزة قوية تضيف الربامج األخرى إىل جانبها املزيد من التدريب املتعلق مبواضيع حمددة              
                                                                                                            هـذا الـنموذج اهليكـلي الفعال وجود هنج وتعريف مشتركني للمهمة مع توفري رؤية واسعة إلضافة التدريب                  

   .     ناسب           التكميلي امل

                                                                               ُ         وتوزع على نطاق واسع مجيع مواد أنشطة التدريب اليت أعدها فريق اخلرباء االستشاري، وقد أُرسلت إىل  -  ١٠
                                                        ومت أثناء مؤمتر األطراف احلادي عشر توزيع ألف قرص مدمج تتضمن   .                                    عدد من منسقي مشاريع البالغات الوطنية

ِ                                    مجـيع مـواد التدريب اليت اسُتخِدمت خالل حلقات التدريب                                                           العملي اليت نظمها فريق اخلرباء االستشاري على                              ُ  
                                                                          كمـا وضعت مواد التدريب على صفحة فريق اخلرباء االستشاري يف موقع االتفاقية على     .                    املسـتوى اإلقلـيمي   

                                                                                              ومـن املـزمع ترمجة مجيع مواد التدريب العملي اليت وضعها فريق اخلرباء االستشاري إىل اللغتني                .  )١ (         اإلنترنـت 
  .             نية، على األقل               الفرنسية واإلسبا

                                                                                                             ويقـدم برنامج دعم البالغات الوطنية املساعدة التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول إلعداد البالغات                 -  ١١
                                                                                                                          الوطنـية، وذلـك بتعزيز معرفة ومهارات اخلرباء الوطنيني من خالل تقدمي مواد تقنية ذات صلة بالسياسة العامة، ودعم                   

  . )٢ (                                                             إدارة املعرفة، وتقاسم املمارسات الفضلى، واالتصاالت وأنشطة التوعية                          جهود بناء القدرات عن طريق 

                                                                   حلقيت عمل لبدء إعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف                  الوطنية              دعم البالغات      ج       برنام      ونظم   -  ١٢
ُ                                                                                 وُعقدت حلقة العمل املتعلقة مبنطقة أوروبا وآسيا الوسطى يف تبليسي، جورجيا، يف             .            املرفق األول      ٢٦               الفترة من     

ُ                                                                   ، وُعقدت حلقة العمل املتعلقة مبنطقة أفريقيا يف بريتوريا، جنوب أفريقيا، يف     ٢٠٠٥       أكتوبر  /            تشرين األول  ٢٨   إىل     
                        حلقة عمل تدريبية متعمقة          الوطنية              دعم البالغات           برنامج          كما نظم     .     ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول    ١٥       إىل     ١٣            الفترة من   

       أبريل /     نيسان   ٧       إىل    ٣                                  يف القاهرة، مصر، يف الفترة من         ) LEAP (    مد                                               بشـأن نظام ختطيط بدائل الطاقة الطويل األ       
ُ                                               ، وُعقـدت يف طشقند، أوزبكستان، يف الفترة من              ٢٠٠٦              حلقة عمل       ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٩       إىل     ١٧   

     وهتدف   .                                                                                                              بشـأن قابلـية التأثر بتغري املناخ والتكيف معه بالنسبة لبلدان يف منطقيت أوروبا ورابطة الدول املستقلة               
                                                                                                          دورات التدريب املتعمق املخطط هلا إىل استكمال حلقات التدريب اليت ينظمها فريق اخلرباء االستشاري، وذلك               

                                                         وترى هذه البلدان أن برنامج التدريب الذي يقدمه فريق اخلرباء   .                                       بطلب من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 
                                       شروع البالغات الوطنية وعن جمموعة من                                                                      االستشـاري يوفـر توجـيهات شاملة عن تصميم خمتلف مكونات م           

                                                                                                              األسـاليب واألدوات املتاحة الستخدامها يف إعداد البالغات الوطنية، وأنه يتطلب مع ذلك املزيد من التفاصيل                
ّ            ً     ويقّدم ذلك مؤشراً     .                                                                                          التقنـية املتعلقة بأساليب وأدوات حمددة ميكن للخرباء القطريني استخدامها بصورة مستقلة               

   .                                                                       العمل اليت ينظمها فريق اخلرباء االستشاري يف توفري إطار لعمل املبادرات األخرى     ً            مفيداً لدور حلقات

                                                      

) ١ (  <http://unfccc.int/resource/cd_roms/na1/start.htm>.  
) ٢ (  <http://ncsp.undp.org/about.asp>.  
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 ٢٠٠٦-٢٠٠٤  يف الفترة  التدريب العملي اليت نظمها فريق اخلرباء االستشاري عرض عام لدورات١-اجلدول

 احلدث اجملال املشمول التاريخ املكان

       أكتوبر  /                تشـرين األول     ٢٩-  ٢٥               بنما سييت، بنما
٤   ٢٠٠  

                             قوائم اجلرد الوطنية لغازات    
        الدفيئة

                          حلقـة التدريـب العملي     
                            ملـنطقة أمـريكا الالتينية     

                والبحر الكارييب 
                             قوائم اجلرد الوطنية لغازات         ٢٠٠٥       فرباير /    شباط    ١٢- ٨              شانغهاي، الصني

        الدفيئة
                          حلقـة التدريـب العملي     

           ملنطقة آسيا
                التأثر بتغري                    تقيـيم قابلـية        ٢٠٠٥       أبريل /     نيسان    ٢٢-  ١٨                 مابوتو، موزامبيق

                  املناخ والتكيف معه
                          حلقـة التدريـب العملي     

              ملنظمة أفريقيا
                           عمليات تقييم التخفيف من         ٢٠٠٥       سبتمرب /     أيلول    ٣٠-  ٢٦                  سول، مجهورية كوريا

          تغري املناخ
               حلقة عمل عاملية

                                تقيـيم قابلـية التأثر بتغري           ٢٠٠٦      مارس /    آذار    ٢٤-  ٢٠                   جاكارتا، إندونيسيا
                  املناخ والتكيف معه

                 لتدريـب العملي            حلقـة ا  
           ملنطقة آسيا

                                تقيـيم قابلـية التأثر بتغري           ٢٠٠٦       أغسطس /  آب    ١٨-  ١٤                  أسنسيون، باراغواي
                  املناخ والتكيف معه

                          حلقـة التدريـب العملي     
                            ملـنطقة أمـريكا الالتينية     

               والبحر الكارييب
                             قوائم اجلرد الوطنية لغازات         ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول    ٢٢-  ١٨                        بريتوريا، جنوب أفريقيا 

        الدفيئة
                        قـة التدريـب العملي       حل

              ملنطقة أفريقيا

                 ، إحدى املنظمات    )٣ (                                                                                 ميـثل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، من خالل برناجمه املتعلق بتغري املناخ             -  ١٣
                                       ويهدف إىل املساعدة يف تعزيز أو إجياد         .                                                                      الدولـية الـيت تقـدم التدريب لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول            

               أنشطة بناء       توفري                        ياكل األساسية من أجل       اهل                 ، وكذلك تدعيم                          يف البلدان النامية     ات     خرب    ذات                   جمموعـات إقليمية    
                                                                       ويعطي برنامج تغري املناخ األولوية إىل مؤسسات البحث يف بلدان اجلنوب             .                                     القـدرات وتنمـية املوارد البشرية     

                   لى املستويني الوطين                                                                                                واملـنظمات غـري احلكومـية الـيت لديها خربة يف جمال تغري املناخ وتلتزم ببناء القدرات ع                 
                        تطوير القدرات التدريبية   :                                                             ويقوم معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث بالعمل يف ثالثة جماالت هي   .           واإلقلـيمي 

                                                                                                                املـتعلقة بتغري املناخ بالنسبة للمؤسسات الشريكة اآلسيوية واألفريقية؛ وتطوير القدرات لدعم التكيف مع تغري               
                                                         ً                                  ملراكز التنسيق التابعة لالتفاقية اإلطارية يف أقل البلدان منواً بغية وضع برامج عمل                                             املناخ؛ وتقدمي املساعدة التقنية   

   .                   وطنية خاصة بالتكيف

                                                                                                        وتـربز املبادرات أعاله دور فريق اخلرباء االستشاري يف توفري إطار عام تقوم فيه املبادرات األخرى اليت                  -  ١٤
                                                    س حلقات العمل اليت نظمها فريق اخلرباء االستشاري،                                                              توفر التدريب اإلضايف باستكمال ما نصت عليه يف األسا        

  .                                                             وينبغي الستراتيجية التدريب الشاملة أن تستند إىل هذا اإلطار العام  .  ُ                           وُتستخدم فيه املواد ذات الصلة

                                                      

) ٣ (  <http://www.ccp-unitar.org>.  
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  حتليل متطلبات التدريب-     ً ثالثا  

  تقييم حلقات التدريب العملي اإلقليمية-ألف 

         ويف سبيل    .                                                           م كل حدث على حدة بغية تقييم حلقات العمل التدريبية                                          قام فريق اخلرباء االستشاري بتقيي     -  ١٥
      ُ                                                                                                     ذلك، طُلب يف ختام كل حلقة عمل نظمها فريق اخلرباء االستشاري أن جييب املشاركون على مخسة أسئلة تقيم                  

  ة                                                                                                              تـتعلق مبحتوى املواد اليت مت عرضها؛ والفائدة اليت يقدمها حمتوى منهج التدريب لتعميق فهم املوضوع؛ وجود                
   .                           ِّ                          املواد الداعمة؛ وكفاءة املدرِّب؛ ومدى مالءمة الوقت املخصص

                            ُ                ً                                                       وباإلضافة إىل معايري التقييم، طُلب من اجمليبني أيضاً تقدمي اقتراحات عن كيفية حتسني املناهج املتمايزة حللقات     -  ١٦
                      از جوانب القوة وجوانب                                                                            ومت هبـذه الطريقة تقييم فرادى اجللسات التدريبية يف كل حلقة عمل، مما مسح بإبر       .        العمـل 

  :                                             وميكن تلخيص االستنتاجات األساسية على النحو التايل  .                                   الضعف هبدف حتسني دورات التدريب الالحقة

                             ً                                                  حظيت مسألة كفاءة املدربني عموماً بأعلى درجات الرضى اليت أعرب عنها املشاركون من مجيع   ) أ ( 
                            القطاعات يف مجيع حلقات العمل؛

                                                                           ، مع مرور الوقت، بالنسبة ألربعة من اجملاالت اخلمسة الرئيسية اليت مت النظر فيها                       ازداد رضى املشاركني    ) ب ( 
                                                        ، ويعين ذلك أن إجراءات املعاجلة كانت ناجحة على وجه العموم؛ )                                كافة اجملاالت ما عدا جمال مواد الدعم (

       ناسبة؛                                       ً                                  على الرغم من التحسينات األولية، ميكن أيضاً تطوير مواد تدريب شاملة وفعالة وم  ) ج ( 

   ".                 كفاية الوقت املخصص " و  "                 نوعية مواد الدعم "                                       تدنت مستويات رضى املشاركني فيما يتعلق ب    ) د ( 

                           ً                                                                          وأبرزت تعليقات املشاركني عدداً من اجملاالت الرئيسية واملقترحات املتعلقة بالتدريب الذي يقدمه فريق              -  ١٧
  :                     ً اخلرباء االستشاري مستقبالً

              ات اإلفرادية؛                         احلاجة إىل املزيد من الدراس  ) أ ( 

                                                                   ينبغي تقدمي بيانات وأمثلة قطرية توضح املعلومات الواردة يف االستعراضات؛  ) ب ( 

         ُ                                   ُ                                                ينـبغي أن ُيطلب إىل املشاركني تقدمي معلومات قطرية ُتدخل بصورة مباشرة يف برجميات قوائم               ) ج ( 
                                   اجلرد بغية توفري تدريب عملي متكامل؛ 

            ً            وينبغي عموماً أن تكون      .                               ارين العملية وتيسري املناقشات                                           مثـة حاجـة إىل املزيد من الوقت للتم          ) د ( 
              وهناك حاجة إىل   .                                                    وسيكون من املفيد توفري املزيد من برجميات التدريب العملي  .                            ً االستعراضات أقصر وأكثر حتديداً

     ُ                                   كما ُيطلب ختصيص املزيد من الوقت لكل قطاع؛  .                التوجيه التدرجيي

                                   يشمل ذلك مجيع الوثائق، والربجميات      (                       قبل بدء حلقة العمل                                        ينبغي توزيع املواد على املشاركني          ) ه ( 
                                            وجيب حتسني املواد التكميلية من حيث الكيف والكم؛   ).                  وكتيبات التعليمات

  .                                                          ضرورة إعداد مدربني لكل قطر يتولون عمليات التدريب داخل القطر  ) و (
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                                ملتطلبات احملددة لتعزيز القدرات                                                                         ويعترف فريق اخلرباء االستشاري باحلاجة إىل هنج قطري التوجه يراعي ا           -  ١٨
                                                                                        ومبعىن آخر، يكتسب مثل هذا النهج أمهية متزايدة ألن التكيف مع تغري املناخ بات حيتل                 .                     عـلى املستوى الوطين   

    كما   .       ً                                                                 وغالباً ما تكون تدابري التكيف معتمدة إىل حد كبري على السياق احمللي             .      ً       ً                      موقعاً متميزاً يف البالغات الوطنية    
                   وينبغي أن يقوم هذا   .                                                   ُ                ي التوجه أن يكفل املراعاة التامة للسياق الوطين الذي ُيعد فيه بالغ وطين              جيب للنهج القطر

   .                                                                    املطلب بتوجيه عملية التدريب؛ وقد ينعكس على حمتوى التدريب وطريقة تقدميه

  متطلبات التدريب ذات األولوية-باء 

                                          قصائية األخرية احلاجة إىل ربط دعم إعداد                                                                  أبـرز فـريق اخلرباء االستشاري يف تقاريره ودراساته االست          -  ١٩
                     من البالغات الوطنية   ٤١                                                    ً                         البالغات الوطنية مبسائل أوسع على املستوى القطري، وحتديداً يف تقريره املتعلق بدراسة 

                                                                                  ، وكذلك يف الدراسات االستقصائية اليت أجراها الفريق بشأن الدعم املايل والتقين            (FCCC/SBI/2006/4)        األولية  
   .                                                            لبالغات الوطنية والتقييم القطري لعملية إعداد البالغات الوطنية       إلعداد ا

                                                                                          وتشري عمليات التقييم هذه إىل أن التدريب املقدم حىت اآلن حتت إشراف فريق اخلرباء االستشاري وغريه       -  ٢٠
              األول، وقد                                                                                                      مـن الربامج واملؤسسات قد أثبت فعاليته يف تلبية املتطلبات األولية لألطراف غري املدرجة يف املرفق               

  .                              أعطته هذه البلدان أولوية عالية

         أو توسيع  /                                                    بناء على هذه التقييمات وجود حجة قوية إلعادة تركيز و                   فريق اخلرباء االستشاري        كما الحظ  -  ٢١
                          ً                                                                         جـدول أعمـال التدريـب، وخصوصـاً لضـمان حتقيق االتساق بني نتائج البالغات الوطنية وبني اخلطط أو             

                                                                     ومن شأن ذلك املسامهة بشكل كبري يف تعزيز نوعية البالغات الوطنية،             .              مية املستدامة                            االستراتيجيات الوطنية للتن  
  .                                                       كما أنه يتسق مع التوصيات املقدمة من املشاركني يف حلقة العمل

                                       من البالغات الوطنية إىل أن من الضروري،   ٤١                املتعلق بدراسة                    فريق اخلرباء االستشاري              كما خيلص تقرير  -  ٢٢
                           متسقة مع األهداف الوطنية     "                                                                 ن تأثري تغري املناخ، كفالة أن تكون التدابري املتعلقة باملناخ                                  يف سـياق التخفـيف م     

                                       تيسري وتعزيز اعتماد تدابري موثوقة يف       "                                                         ، وأن من الضروري، يف سياق قابلية التأثر والتكيف،           "                   للتنمـية املستدامة  
    ".                             اإلمنائية للتعامل مع تغري املناخ            إطار الربامج 

 ُّ                      قُّيدت بفعل االفتقار إىل  "                                  أن أنشطة إعداد التقارير الوطنية                    فريق اخلرباء االستشاري          ثيقة، الحظ           ويف نفس الو -  ٢٣
                   ، وهي مشكلة ميكن     "                                                                                        التنسـيق الفعال بني خمتلف الوزارات املعنية وحمدودية الوعي يف أوساط واضعي السياسات            

  .                                                      التغلب عليها بزيادة الوعي بأمهية التدابري املتعلقة باملناخ

                                    بشأن الدعم املايل والتقين إلعداد                           فريق اخلرباء االستشاري                                           لصـت الدراسة االستقصائية اليت أجراها         وخ -  ٢٤
                                                                                 البلدان حباجة إىل استخدام املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية إلدخال مسألة              : "                             البالغات الوطنية إىل ما يلي    

ّ             وسوف ييّسر ذلك تق     .                                            تغـري املـناخ يف اخلطـط اإلمنائية الوطنية                                                    دمي الدعم املايل والتقين من جانب احلكومات              
   ".                    واجلهات املاحنة الوطنية
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                                                                                                        وأوضـح بـرنامج دعم البالغات الوطنية أن مناقشة الروابط بني البالغات الوطنية وبني ختطيط التنمية                 -  ٢٥
        البلدان  "    كون                       يف إعداد البالغات، لكي ت  "       الشروع "                  ً     ً                                   الوطنية تشكل عنصراً هاماً من عناصر حلقات العمل املتعلقة ب  

    ".                                                                                     مستبعدة من البداية لبذل جهود واعية تربط عملية البالغات الوطنية بتخطيط التنمية الوطنية

  :                                                    ومن بني التوصيات األخرى الناجتة عن هذه التقييمات ما يلي -  ٢٦

            االقتصادي؛-                               تقدمي دعم إضايف للتحليل االجتماعي   ) أ (

  ؛                       فعالة بالقياس إىل الكلفة          ودة بصورة                                    ضرورة االستفادة من موارد التدريب احملد  ) ب (

                                                     بذل جهود مستدامة على األمد البعيد لدعم برامج التدريب؛  ) ج (

   ).            تدريب املدربني (                      تطوير اخلربات التدريبية   ) د (

  .                                                                                                       وتشدد التوصيتان اخلتاميتان على احلاجة إىل توسيع رؤية عملية التدريب على إعداد البالغات الوطنية              -  ٢٧
                                                                                 لتدريب على إعداد البالغات كجزء ال يتجزأ من بناء القدرات اليت سوف تؤدي إىل إعداد فنيني                وميكن النظر إىل ا

              ُ                        ً                                                                           معترف هبم، وقد ُتعتمد كفاءهتم املهنية نظراً ملا يتمتعون به من وعي وفهم ومهارات وخربة عملية وقدرات على                  
  .                                                           إجياد احللول للمشاكل عند التصدي للتحديات الناشئة عن تغري املناخ

                                         ً                                                    ومبـرور الوقت، سوف يؤدي ذلك إىل االعتراف رمسياً مبختلف التخصصات املطلوبة للعمل يف جماالت                -  ٢٨
                                                                                                               مثل ختفيف انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تغري املناخ، كجزء من مناهج مؤسسات التعليم العايل العتماد                

                                    إىل احملافظة على املرونة لتلبية متطلبات      ً                               وتبعاً لذلك سوف تكون هناك حاجة         .                                 املهنـيني العاملني يف هذه اجملاالت     
  .                                                        التدريب املتغرية، وذلك هو املعيار ألي استراتيجية تدريب ناجحة

  استراتيجية التدريب الشاملة-     ً رابعا  

ّ                                           ألغـراض هذا التقرير، ُيعّرف التدريب على أنه جمموعة عمليات منهجية ُمعّدة لتحقيق أهداف تعليمية                -  ٢٩   ُ                                        ّ   ُ                   
                                                                وميكن تنظيم عملية التدريب من حيث تقييم املتطلبات؛ وتصميم التدريب؛   .              ات والسلوكيات                    تتعلق باملعرفة واملهار

   .                                        وإعداد املواد؛ والتنفيذ؛ والرصد والتقييم

ُ           تصميم ون ه ج التدريب-ألف   ُ         

                                                                                                         للتوفـيق بني متطلبات التدريب القطرية والسياق احمللي وبني توافر موارد التدريب على املستوى العاملي                -  ٣٠
  :                                                           ، قد تشتمل العناصر الرئيسية لعملية تصميم التدريب على ما يلي                   بالقياس إىل الكلفة ة    فعال       بصورة

  ؛ )                         تطويرها على املستوى العاملي (                                 تطوير قاعدة بيانات ملوارد التدريب   ) أ ( 
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  ،  )             املستوى العاملي (                                                                 حتليل االحتياجات من خالل حتديد املتطلبات العامة إلعداد البالغات الوطنية   ) ب ( 
                                ودمج املتطلبات الوطنية لتحديد      )              املستوى الوطين  (                                                   يف األولويـات الوطنية واألشخاص الواجب تدريبهم              وتعـر 

                                                   اجلوانب املشتركة بالنسبة للتدريب على املستوى اإلقليمي؛

                                                                                               املعلومـات الناجتة عن حتليل االحتياجات، بعد مقارنتها بتوافر موارد التدريب ذات الصلة يف                ) ج ( 
                                          برامج التدريب، مبا يف ذلك مجيع مواصفات        /                                       املية، سوف تشكل األساس لتصميم برنامج                             قـاعدة البـيانات الع    

   ).        اإلقليمية /                     أفرقة التدريب العاملية (                     ُ              الربنامج، ونتائج التعلُم وضبط اجلودة 

                                  من خالل البنك العاملي للمعلومات      (                                                                           وعلـيه، سريتكز تطوير خطة التدريب على مراعاة توافر املوارد املناسبة             -  ٣١
                                                   وسوف تعتمد خطة التدريب يف البداية على املوارد          .        الوطنية /                                واألولويـات واملتطلبات اإلقليمية     )                علقة بـاملوارد       املـت 

                                                           وحيتمل أن تؤدي عملية التدريب نفسها إىل حتسني موارد التدريب       .                                                 املوجـودة، مـع احلاجة إىل تطوير موارد جديدة        
   .                                          ة على تسليط الضوء على أمهية السياقات احمللية                                                املوجودة وإجياد مواد تدريب جديدة، ال سيما وأهنا مصمم

ّ                                                                                                 وسـوف يوّجه التدريب حنو حتقيق األهداف الفورية، مع مراعاة الفلسفة املثبتة اليت مفادها أن التدريب               -  ٣٢        
                                    وبالتايل، سيتبع التدريب، كما هو احلال   .  )٤ (̀                        تقدميه يف الوقت املناسب   ̀                                             يكون أكثر فعالية عندما يرتكز إىل مبدأ        

ُ                     وقد يقوم تقدمي التدريب على جمموعة من الُنُهج املعرفية           .                                                    لوقت الراهن، دورة عملية إعداد البالغات الوطنية          يف ا   ُ                                     
ُ                                  والسلوكية، والُنُهج األساسية ذات الصلة هبذا األمر هي  ُ              :  

                     حلقات العمل املباشرة؛  ) أ ( 

   ؛  )                    مبا يف ذلك تقاسم اخلربات   ( )٥ (                 األساليب التعاونية  ) ب ( 

                                                                من خالل املواد القائمة على شبكة اإلنترنت أو مناهج الربجميات           (                   سائل اإلليكترونية        ُ        التعلُم بالو   ) ج ( 
                                                                                  ُ                        القائمة بذاهتا، اليت رمبا تتضمن استخدام أساليب الفصول الدراسية االفتراضية، وكذلك التعلُم حسب الوترية اليت       

  ؛ )            ّ  يرغبها املتعلّم

  ؛ ة      كتروني          ُ                   ُ                التعلم عن ُبعد، مبا يف ذلك التعلُم بالوسائل اإلل  ) د ( 

                      بالوسائل اإلليكترونية؛ /                                           اجلمع بني هنجي التعلم، التقليدي والتعلم عن بعد    ) ه ( 

  ؛ )                             مبا يف ذلك التباري ومتثيل األدوار (              عمليات احملاكاة   ) و ( 

                                                      

                                                                  يستند إىل مالحظة مفادها أن فعالية التدريب تبلغ ذروهتا مىت           ̀                          التدريب يف الوقت املناسب   ̀         تقـدمي     ) ٤ (
  .                           ورة فورية على هدف حمدد بوضوح              أمكن تطبيقه بص

     ُ                                                                                                     الـتعلُم الـتعاوين يتناول النهج اليت تشمل اجلهد العقلي املشترك الذي يبذله املتدربون أو املتدربون                  ) ٥ (
  .                  ً                                     وتعمل اجملموعات سوياً لوصول إىل فهم املشاكل أو إجياد حلول هلا  .         واملدربون
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                                     التدريب امليداين أو أثناء تأدية العمل؛  ) ز ( 

                  من خالل وسائل                 بصورة أساسية  (                                                          إسـداء النصح والتيسري والتدريب ودعم جمموعات النظراء           ) ح ( 
  ؛ )                           إلكترونية مثل لوحات اإلعالنات

                                                                           الكتيبات واملعايري والتقارير املتعلقة باملمارسات اجليدة ووضع املبادئ التوجيهية؛   ) ط ( 

                                                      خدمات دعم لتلقي التساؤالت التقنية واإلجابة عليها من خالل  /                           متابعة التدريب بواسطة موظفني  ) ي ( 
  .     ً     ُ     دانياً وعن ُبعد                              شبكات لتقدمي الدعم واملعلومات مي

  ،  )                                  مثل التمارين العملية والتطبيقية    (     ً                                                              ونظراً إىل رغبة املشاركني يف حلقات العمل يف تلقي تدريب تفاعلي             -  ٣٣
ّ                       ُيوصـى بأن تبدأ مناهج التدريب بتقدمي حماضرات مباشرة، وأمثلة تطبيقية ومتارين عملية موّجهة، عند االقتضاء،                                                                                   ُ

              ّ                                                ُ                حسب رغبة املتعلّم مع توفري املواد التعليمية، مبا يف ذلك من خالل التعلُم                                                   ويلي ذلك إعطاء متارين تكون وتريهتا       
                                         ُ      ُ                                                                      بالوسـائل اإللكترونية أو أساليب التعليم عن ُبعد، وُيدعم ذلك بواسطة فريق يقوم باإلجابة على األسئلة ويقدم                 

  .                ً                  الدعم التقين، فضالً عن إعطاء الدرجات

ِ                                         ً          اشر، اقُتِرح تسجيل جلسات التدريب وإتاحتها إلكترونياً، ووضع                                       ومع مراعاة التكلفة العالية للتدريب املب -  ٣٤  ُ       
                       ومن غري احملتمل أن حيل       .                                                                                 دورات عـلى شبكة اإلنترنت أو بواسطة احلاسوب لتغطية جمموعة أكرب من املتدربني            

        دورات      ُ                                                                         ُ                         الـتعلُم اإللكتروين حمل حلقات العمل املباشرة يف املستقبل القريب، بيد أنه قد يعزز التعلُم بواسطة توفري         
                                                                                                     تدريب جتديدية وتوفري التدريب األساسي الضروري جملموعة أكرب من أصحاب املصلحة املشاركني بوجه عام يف               

                         ً                                    وسوف تساعد هذه املواد أيضاً على دعم اجلهود التعليمية يف            .                                                 األنشطة املتعلقة بتغري املناخ على املستوى الوطين      
  .                           مبواد ذات معايري عالية القيمة                                           الكليات واجلامعات الوطنية وذلك بإمداد اجلميع 

                                                                                                       وتنطـبق هـذه االعتبارات على مجيع املشاركني احملتملني يف التدريب، سواء كانوا أعضاء يف فريق إعداد                  -  ٣٥
         ُ                    ُ                 ُ            ومع ذلك، ُيالحظ أن أساليب التعلُم عن بعد أو التعلُم اإللكتروين   .                                        البالغات الوطنية أو غريهم من أصحاب املصلحة

                                                                                            قدر من الفعالية لتقدمي التدريب جملموعة كبرية من أصحاب املصلحة الذين حيتاجون إىل ما                      ُ               ميكن أن ُتستخدم بأكرب   
                                                                                 مثل العاملون يف اإلدارات احلكومية املعنية بتنفيذ التدابري املتعلقة باالستدامة،           (         ً                            يـزيد قليالً عن االستعراض القطاعي       

                    ُ                   وسوف تكون مواد التعلُم عن بعد هي األنسب    ).  خ                                                      لكن من دون املشاركة بصورة مباشرة يف الشواغل املتصلة باملنا
  .                      ُ   ّ                                                      للدورات التجديدية اليت ُتنظّم للمشاركني يف حلقات العمل األوىل الراغبني يف حتديث معرفتهم

  حمتوى التدريب-باء 

                                                       حىت اآلن على اجلوانب الرئيسية يف البالغات الوطنية                              فريق اخلرباء االستشاري  ُ  ّ                          ُركّز التدريب الذي قدمه      -  ٣٦
                                                                                     ً                         ل قوائـم جـرد غـازات الدفيئة، وتقييم التخفيف وتقييم قابلية التأثر والتكيف، وقد كان موجهاً حبسب                      مـث 

  .                    ً     ً                                       وأثبت هذا النهج جناحاً كبرياً وسوف يظل هو األساس الستراتيجية التدريب  .          االحتياجات
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                  رية أشارت إىل احلاجة       ً    أطرافاً كث "                                      عند دراسة البالغات الوطنية األولية أن                    فريق اخلرباء االستشاري     والحظ  -  ٣٧
                                                                                                               إىل مسـاعدة لتعزيز القدرات الوطنية من أجل حتسني صياغة السياسة العامة والتخطيط، أو إدماج مسائل تغري                 

                                                                                  كما حددت األطراف احلاجة إىل بناء القدرات لتجهيز قوائم اجلرد الوطنية لغازات              .                              املـناخ يف التنمية املستدامة    
  "       ُ                                                                 ، والتكُيف وقابلية التأثري، وحتديد وتنفيذ تدابري التصدي لتغري املناخ          ر                            وحتلـيل أنشـطة ختفيف اآلثا                 الدفيـئة،   

) FCCC/SBI/2006/4 ،٥٩          الفقرة  .(   

ِ                                                                                                        واقـُتِرح أن إدراج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ يف اخلطط اإلمنائية الوطنية، اليت تشمل صياغة السياسة                 -  ٣٨  ُ   
                                                          راتيجية التدريب الشاملة من أجل تعزيز نوعية البالغات                                            ً      ً              العامة والتخطيط، ينبغي أن يشكل عنصراً جديداً يف است        

                                                   وسوف يستوجب ذلك تطوير أساليب ومواد تدريب جديدة       .                                                     الوطنـية، وأن يسـتند إىل الدراسة الواردة أعاله        
  .                           جملموعة أكرب من اجلمهور املستهدف

ِ       ً                   ومـن أجـل تعزيز استدامة أنشطة بناء القدرات على األمد البعيد، اقُتِرح أيضاً                -  ٣٩                      أن يكون العنصر الثاين                                                             ُ 
                وسوف يكفل ذلك     .                                                                                         اجلديد يف استراتيجية التدريب هو برنامج التدريب املتسلسل، الذي يشمل تدريب املتدربني           

                                                                                                                    أن تكون استراتيجية التدريب الشامل فعالة بالقياس إىل الكلفة وقابلة لالستدامة وتليب احلاجة إىل توفري التدريب                
  .          داخل القطر

                           قوائم جرد غازات الدفيئة،     :                                                  طي استراتيجية التدريب الشامل مخسة موضوعات هي                         وعلـيه، سـوف تغ     -  ٤٠
                                                                                                        وتقييم قابلية التأثر والتكيف، وتقييم التخفيف، وإدراج مسألة املناخ يف اخلطط الوطنية للتنمية املستدامة وتدريب 

   .                      املدربني على هذه املسائل

                                                     طق الساحلية، واملوارد املائية والطاقة، ذات الصلة                                                           إن السـلطات واخلـرباء يف شىت القطاعات مثل، املنا          -  ٤١
                                                                              أو تقييم تأثريات هذه البالغات على قطاعاهتم، هم املشاركون الذين يستهدفهم            /                               بـإعداد الـبالغات الوطنية و     

                                     وقد سجل العمل اإلمنائي الذي اضطلع به     .                                                                         التدريب املتعلق بإدراج تغري املناخ يف اخلطط الوطنية للتنمية املستدامة         
                 ويؤمل أن يشتمل     .                                                     ً                                      رنامج دعم البالغات الوطنية يف هذا اجملال والذي يغطي جزءاً من جدول األعمال احملدد هنا               ب

   :                                                        التدريب اإلضايف األساسي املتعلق بإدراج تغري املناخ على ما يلي

                                                                                            تنظـيم حلقـات عمـل لتقدمي املعلومات، يترأسها اخلرباء الوطنيون يف جمال املناخ، لواضعي                 ) أ ( 
                                                                                                        اسات القطاعية، واملخططني واملديرين، ويشمل ذلك تقدمي استعراض عام عن علم املناخ، والتأثريات العامة                  السي

                                                               بالنسبة لقطاعاهتم والنتائج اليت حتققها البالغات الوطنية ذات الصلة؛

     مع                                                                                التدريب التقين يف جمال االتصاالت ألعضاء فريق البالغات الوطنية بغية تيسري وتعزيز التفاعل  ) ب ( 
                                          واضعي السياسات القطاعية واملخططني واملديرين؛

                                                                                                كجزء من عملية التدريب، يتم إجراء حوار بني أفرقة البالغات الوطنية وبني اخلرباء القطاعيني،                ) ج ( 
                                                                                                                     مبا يف ذلك حتديد أولويات التنمية الوطنية املستدامة بالنسبة لنتائج البالغات الوطنية على السياسات والتدابري يف                

   .   اع    القط
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                                                           ُ             ً                             والنهج املتسلسل لتدريب املدربني قد يستخدم إىل حد كبري أساليب تعلُم خمتلطة، نظراً ألمهية االتصال                -  ٤٢
                                                ُ                                                       الشخصي الذي يتسم به هذا األسلوب، وتكون مواد التعلُم اإللكتروين هي األداة الرئيسية لنقل املعرفة واملهارات     

                              ُ                              ودة لدعم هذا النهج، مبا يف ذلك كُتيبات املدربني، وكذلك                                                 والقيام بإعداد مواد تدريب عالية اجل       .           والسلوكيات
                    ُ          ً                                 ّ                                                دليل أفضل املمارسات، ُيعد جوهرياً وميثل اهلدف الثاين يف األمد القصري، وبّين املشاركون يف حلقة العمل أمهية                 

  .                                                   ذلك من خالل مالحظاهتم املتعلقة باملواد التكميلية القائمة

  :           تطوير وهي                          ومثة ثالثة جماالت أخرى حباجة إىل -  ٤٣

                      االقتصادية املتعلقة   -                                                                      هـناك حاجـة حمـددة إىل تدريب إضايف بالنسبة للجوانب االجتماعية               ) أ ( 
                                                       ويتعني إدخال ذلك يف التدريب القائم املتصل بالتخفيف          .                                    ُ                   بالتخفـيف ومدى التأثر والتكيف؛ أي الُبعد البشري       

         رة أكرب؛                                                         والتكيف، وقد يتطلب إشراك علماء االجتماع وخرباء االقتصاد بصو

                              ً                                                              ظهـرت احلاجة إىل تدريب أكثر تعمقاً على وسائل وأساليب حمددة متت تلبيتها بواسطة قيام                 ) ب ( 
                                                                                                               برنامج دعم البالغات الوطنية بتنظيم حلقات عمل مواضيعية إضافية، ومن املتوقع استمرار هذه احلاجة وضرورة               

                                      وهيكل منوذج التدريب، احملدد يف تصميم        .   يف                                                                   تنظيم حلقات عمل جديدة، ال سيما فيما يتعلق مبدى التأثر والتك          
ُ                                                                                           ً                      وُنُهـج التدريـب املبينة أعاله، يرمي إىل تلبية هذه احلاجة، حبكم اتسامه بطابع االستجابة، وسيتم ذلك أساساً                    ُ 

ّ                       باختيار موارد التدريب اليت طّورت بواسطة برامج أخرى؛                             

                                    ة حللقات العمل القائمة اليت ينظمها                                                                 مثة حاجة ملحة إىل النظر بدقة يف توفري مواد تدريب تكميلي            ) ج ( 
               وقد يعتمد ذلك،   .                                                          ، وحتديد ودعم وسائل حتسني هذه املواد اهلامة من حيث الكيف والكم                   فريق اخلرباء االستشاري

          ُ                           وينبغي أن ُتستغل بفعالية أوجه التآزر   .                                                                       يف بداية األمر، على قاعدة البيانات العاملية املتعلقة باملوارد، املذكورة أعاله
  .                            أو تطوير املوارد بصورة مشتركة /                                     بادرات التدريب األخرى من خالل استخدام و    مع م

  موارد التدريب-جيم 

                ً                                                                                        أعـدت األمانـة دلـيالً للمستخدم بغية تيسري استخدام املبادئ التوجيهية لالتفاقية اإلطارية يف إعداد                 -  ٤٤
ّ                            كما جّهزت الربجميات املتعلقة بقوائم    ).  ٨-   م أ /  ١٧      املقرر  (                                              البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول       

  . )٦ (                                                                     جرد غازات الدفيئة ومجعت األدوات واملنهجيات املطلوبة إلعداد البالغات الوطنية

                                                                                                             وباإلضافة إىل مواد التدريب املتعلق بقوائم جرد غازات الدفيئة، وتقييم مدى التأثر بتغري املناخ والتكيف                -  ٤٥
       ، أعدت                    فريق اخلرباء االستشاري                                        لقات التدريب العملي اإلقليمية اليت ينظمها                        ُ           معـه والتخفيف منه، اليت أُعدت حل    

           ً                                                                                                           اجملموعـة أيضـاً الـتقريرين التقنيني التاليني اللذين طلبتهما اهليئة الفرعية للتنفيذ ملساعدة األطراف على إعداد                 
  :               البالغات الوطنية

                                                      

) ٦ (  <http://unfccc.int/national_reports/non-

annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php>.  
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ُ                             طـرق حتسـني تقدمي تقارير املشاريع اليت ُحددت يف البالغات              ) أ (                                 الوطنية املقدمة من أطراف غري                                     
   ؛  )FCCC/SBI/2007/7 (                            مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية 

                                                                                            مصـفوفة مواضيع شاملة يف البالغات الوطنية املقدمة من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول                 ) ب ( 
) FCCC/SBI/2007/3(  ؛   

                            لتقدمي املعلومات للبلدان    ̀    لية      االستهال̀                                                                وينظم برنامج دعم البالغات الوطنية سلسلة من حلقات العمل           -  ٤٦
                                                                 وتقدم يف حلقات العمل هذه املبادئ التوجيهية اجلديدة لالتفاقية           .                                                عـندما تـبدأ عملية إعداد البالغات الوطنية       

                                                                                                                 اإلطارية فيما يتعلق بإعداد البالغات الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وقائمة جرد األطر املنهجية،                
                                                                                         وتوفر هذه العملية قاعدة هامة ميكن أن تعقد على أساسها أنشطة تدريب أخرى يف جمال                 .    وات              واألساليب واألد 

  .                                      إدراج تغري املناخ يف اخلطط اإلمنائية الوطنية

                                                                                                      وتقـوم حلقـات العمل املواضيعية اليت نظمها برنامج دعم البالغات الوطنية باستكمال حلقات العمل                -  ٤٧
                         كما أن قاعدة البيانات      .                                         ، وذلك بزيادة التعمق يف مواضيع حمددة                 االستشاري            فريق اخلرباء                          املعـيارية اليت ينظمها     

                                                                                                            العاملـية ملوارد التدريب، اليت قد متكن من توفري تدريب متعمق يشمل جمموعة أكرب من املتطلبات، سوف متكن                  
  .                                                               برنامج دعم البالغات الوطنية من حتديد وتطوير حلقات العمل املواضيعية

                       ً                                                             م البالغات الوطنية حالياً بإعداد جمموعة من الوثائق الفنية واملتعلقة بالسياسة العامة من                ويقوم برنامج دع -  ٤٨
                                                                                                    وهي تشمل وثائق توجيهية تتعلق مبسائل السياسة العامة مثل ربط عملية البالغات الوطنية بتخطيط                .           أجل نشرها 

                                            املناخ من أجل تقييم مدى التأثر بتغري         ت                                                                            التنمية الوطنية، ووثائق تتعلق مبسائل تقنية مثل كيفية تطوير سيناريوها         
                                                                                         وجيري تطوير شبكات للمعرفة املواضيعية بغية تيسري نشر املواد التقنية، وتبادل املعرفة              .                        املـناخ والتكـيف معه    

                                                                      كما خيطط برنامج دعم البالغات الوطنية جلعل الشبكات تفاعلية لتمكني            .                                واخلربات، وتقاسم أفضل املمارسات   
                                                                                                ن التفاعل فيما بينها ومع برنامج دعم البالغات الوطنية ومع اخلرباء على املستوى الوطين أو                                   األفـرقة القطرية م   
  .                اإلقليمي أو الدويل

                                             ً     ً                                                   ويلعـب برنامج دعم البالغات الوطنية يف األساس دوراً مكمالً بالنسبة الستراتيجية التدريب الشاملة،               -  ٤٩
                                       املستدام والتدريب املتعمق، ويستكمل     ̀         التطبيقي̀       لدعم                                                           ويعمل بصورة لصيقة مع فرادى األفرقة القطرية لتوفري ا        

  .                   فريق اخلرباء االستشاري                                                       التدريب األساسي الذي تقدمه جمموعة حلقات العمل اليت ينظمها 

   ، )٧ (                        ً                                                                                  وبالنسـبة ألقل البلدان منواً، يقوم العديد من الوكاالت بتقدمي الدعم إلعداد برامج عمل التكيف الوطين                -  ٥٠
                                   وباإلضافة إىل حلقات العمل والكتب       .                                                 حد املكونات اهلامة للبالغات الوطنية يف املستقبل                           الشيء الذي سيشكل أ   

   .                                                      األساسية، مت إجياد قاعدة بيانات الستراتيجيات التصدي احمللية

                                                      

) ٧ (  <http://napa.undp.org/about.asp, http://www.unitar.org/ccp/napaworkshops/index.htm>.  
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  .  )٨ (                                                                                                      وتشكل البيئة موضوع العمل الرئيسي بالنسبة لعقد األمم املتحدة للتثقيف من أجل التنمية املستدامة              -  ٥١
                                                                                                  م لعقد األمم املتحدة للتثقيف هو إدماج مبادئ وقيم وممارسات التنمية املستدامة يف مجيع جوانب                            واهلـدف العا  

                                                                                             وسوف يؤدي التنسيق مع األنشطة ذات الصلة يف إطار عقد األمم املتحدة للتثقيف إىل الوصول                 .               ُ   التثقيف والتعلُم 
  .                                              إىل املوارد الضرورية لتطوير مسار إدماج تغري املناخ

                                                                                           كز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية دورات قصرية تتعلق، على سبيل املثال، بتطوير استراتيجيات                ويقدم مر  -  ٥٢
                                                             ومن األهداف الرئيسية ملركز األمم املتحدة للتنمية اإلقليمية إدراج    .  )٩ (                                         اإلدارة على املستويني القطري أو اإلقليمي     

                              ً  وسيكون التنسيق مع املركز ضرورياً   .      الوطين /           املستوى احمللي                                                    االعتبار البيئي يف التخطيط العام والعملية اإلمنائية على 
  .                           لتطوير مسار إدماج تغري املناخ

ُ                      ً                                                ُ                    وميكـن للتعلُم اإللكتروين والُنُهج املختلطة أن يوفرا حالً يتسم بالفعالية من حيث الكلفة، وإن لوحظ أن التعلُم                   -  ٥٣  ُ              ُ          
OpenCourseWare Consortium              لربنامج املفتوح        ويوفر ا  .                                            اإللكتروين بالنسبة لتغري املناخ ال يزال يف بدايته

      مصـدر    )١٠ (
           ً            احملددة، فضالً عن توفري         ّ   ً                                                                                           تدريب قّيماً يشمل تغري املناخ والتنمية املستدامة على السواء وقد تثبت فائدته يف تلبية املتطلبات              

        تشمل  OpenCourseWare                                   وأعدت جامعة األمم املتحدة مناهج        .                                              املواد حللقات التدريب األساسية، وما إىل ذلك      
                                                                    كما تقدم اجلامعة العاملية االفتراضية دورات تعليم إلكترونية حسب           .  )١١ (                                       مواضيع حمددة تتعلق بالتنمية املستدامة    

                                ، وميكن أن تكون مفيدة لتقدمي       )١٢ (                                                                              الوتـرية الـيت يرغبها الشخص املتعلم، مبا يف ذلك دورات تتعلق بتغري املناخ             
                                                                        بكة االتصاالت املتعلقة بالتنمية املستدامة بتعزيز املوارد مثل البوابة                 وتقوم ش   .                               املعلومـات لـلمخططني اإلمنائيني    

                                                                  اليت توفر قائمة إليكترونية لدورات التدريب يف جمال التنمية املستدامة SD Gateway                            اإللكترونية للتنمية املستدامة 
  . )١٤ (                        ، وموارد تدريب إلكترونية )١٣ (                         وغريها من األحداث التعليمية

                                                                                عاملي للمعلومات البيئية على عدة حلقات عمل عن مواضيع تتعلق بالبيئة والتنمية، مبا يف               ويشرف املركز ال -  ٥٤
                                    وتقوم شبكات غري حكومية مثل شبكة        .  )١٦ (                                           ومسـائل عاملـية ذات صـلة بالبيـئة          )١٥ (                     ذلـك تغـري املـناخ     

                                                      

) ٨ (  <http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-

RL_ID=27552&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.  
) ٩ (  <http://www.uncrd.or.jp/wha/index.html#060904africa>.  
) ١٠  (  <http://www.ocwconsortium.org/use/index.html>.  
) ١١  (  <http://www.onlinelearning.unu.edu/content/view/115/119/>.  
) ١٢  (  <http://gvu.unu.edu/courses.cfm?pageid=1031&courseid=1001>.  
) ١٣  (  <http://www.sdgateway.net/events/>.  
) ١٤  (  <http://www.sdcn.org/substantive.htm>.  
) ١٥  (  <http://geic.hq.unu.edu/env/training.cfm?type=1>.  
) ١٦  (  <http://gvu.unu.edu/courses.cfm?pageid=1031&courseid=1003>.  
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SouthSouthNorth
          اك العديد    وهن  .                                                            باإلشراف على حلقات عمل تتعلق ببناء القدرات يف اجملاالت ذات الصلة   )١٧ (

                                                                                                                     مـن املنظمات اإلقليمية اليت لديها والية تتعلق بتطوير القدرات يف جمال التنمية املستدامة مثل، الربنامج اإلقليمي                 
  . )١٨ (                                                    للتثقيف البيئي التابع للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

         أمربيال يف         وكلية  )١٩ (                يف جنوب أفريقيا(Rhodes University)                                  وتقـوم جامعـات مـثل جامعة رودز     -  ٥٥
       وستكون   .                                                  بتنظـيم دورات تدريب قصرية تتناول مواضيع ذات صلة (London Imperial College)   )٢٠ (      لـندن 

                                                                                                       املناقشات اليت تتم مع اجلهات املنظمة لدورات التدريب مبثابة نقطة البداية الفعلية لتحديد مصادر موارد التدريب  
  .                                   اجلاهزة لالستخدام أو اليت يسهل تعديلها

                      ً       ً                                   ً                          ملهم مالحظة أن هناك عدداً إضافياً من املنظمات الدولية اليت تلعب أدواراً هامة يف توفري تدريب               ومـن ا   -  ٥٦
                     ومنظمة األمم املتحدة                              لبحوث التنمية االجتماعية                                                                   لــه صـلة خاصة بالبالغات الوطنية، مثل معهد األمم املتحدة            

                                       هذه الوكاالت من مقدرات على توفري        ُ                                           وُيفترض أن وضع آلية لتسخري ما تتمتع به         .                                للتربـية والعـلم والـثقافة     
  .                     ً     ً                                                التدريب سوف يشكل حموراً هاماً ألنشطة فريق اخلرباء االستشاري خالل السنوات القادمة

 تلبية احلاجة إىل التطوير املهين املستدام:  خيارات وضع السياسة العامة-دال 

       ً                                      رئيسياً لقابلية استدامة النظم الطبيعية                                                              ً            لقد مت التسليم اآلن على نطاق واسع بأن تغري املناخ يشكل هتديداً            -  ٥٧
      ُ                                                                               وكما أُشري إليه يف الفروع السابقة، فإن العمليات الدولية والوطنية للتصدي هلذا              .                              والبشـرية عـلى نطاق عاملي     

                          ً     ً                                                                             التحدي الرئيسي قد أعطت زمخاً قوياً لتنفيذ استراتيجيات التخفيف والتكيف، وذلك من خالل أدوات السياسة               
                                                           أما البالغات الوطنية، وما جتده من دعم من فريق اخلرباء            .                              املتاحة للقطاعني العام واخلاص                         العامـة والتخطـيط     

  .                                    االستشاري، فسوف تكون حامسة يف هذا الصدد

                                                                                                         ومن العقبات اليت حتول دون الوفاء هبذا املطلب العاملي تدين املستوى العام للقدرات واإلمكانيات املهنية                -  ٥٨
              ونتج عن هذه     .                                                              ناعات واجملتمعات للتصدي للمسائل امللحة املتعلقة بتغري املناخ                                     املـتاحة للحكومات وقطاع الص    

                                                                      غالبية األطراف أبرزت احلاجة إىل تدريب علماء وموظفني تقنيني وإداريني حمليني من  "                       املشكلة مالحظة مفادها أن 
                  كما أبرزت الطلبات    ).   ٤٧     فقرة     ، الFCCC/SBI/2006/4  "(                                                   أجل إدماج املسائل املتعلقة بتغري املناخ يف احلياة اليومية

         ويف حقيقة   .                                                                                         املقدمـة من أطراف غري مدرجة يف املرفق األول من أجل االلتزام على األمد الطويل بعملية التدريب    
  .                                                                                    األمر، يتعلق مطلب قابلية االستدامة ببناء القدرات املنظم وليس بتوفري سلسلة من فرص التدريب

                                                      

) ١٧  (  <http://www.southsouthnorth.org/home.asp>.  
) ١٨  (  <http://www.sadc-reep.org.za/>.  
) ١٩  (  <http://campus.ru.ac.za/index.php?action=category&category=1421>.  
) ٢٠  (  <http://www.ic.ac.uk/templates/front_index_3.asp?P=178>.  
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                                                                ت السياسة العامة بالنسبة لبناء القدرات هي احلاجة األساسية لوضع                                      ومـن اجلوانب املالزمة ملزيج خيارا      -  ٥٩
             ً                                                                                       للشـروع فعلياً يف الربامج التدريبية والتثقيفية، ونشر وإعالن ومتابعة وتقييم أنشطة التدريب              ̀                نظـام أنظمـة   ̀ 

    وير                              ً                                                      ووجود نظام لألنظمة يشكل إقراراً بضرورة وجود تسلسل هرمي ألنشطة التدريب والتط             .                 والـتطوير املهين  
                                ومت تناول اجلوانب املتسلسلة لتدريب   .                                                                     املهين لتلبية خمتلف املتطلبات يف خمتلف األماكن ووفق جداول زمنية خمتلفة      

                          ومثة حاجة اآلن إىل دراسة       .                                                     أعاله بالنسبة للتدريب التقين الذي يتمتع باألولوية        )    باء (                            املدربـني يف الفرع الرابع      
  .                                              زء من خيارات مزيج السياسة العامة لبناء القدرات                                  شروط التطوير املهين يف األمد الطويل كج

                                                                                                    وميكـن تنظـيم التسلسل اهلرمي خليارات وضع السياسات بغية احلصول على طائفة واسعة من النتائج                 -  ٦٠
                                                                                                                  امللموسـة الـيت تشـمل احلصول على نتيجة موثقة تكون مبثابة مردود التدريب والدورات التثقيفية بغية تلبية                  

   :                                       املتعلقة بتقدمي التقارير على النحو التايل                  االلتزامات الوطنية 

                                                                 لتلبية املتطلبات الفورية لالتفاقية اإلطارية يف جمال تقدمي التقارير                     دورات قصرية مكثفة           تنظـيم   ) أ ( 
                                                                                  ً     ً   وسوف يتم ذلك مع اإلدراك التام بأن املنظمات الوطنية سوف تشهد خالل السنوات القادمة قدراً كبرياً   .         والتقييم

                                                         واجلانب املالزم هلذا اخليار احلاجة املعترف هبا إىل مواصلة           .                                       وفقدان القدرات بسبب تنقل املوظفني                من االسترتاف 
                                                ُ                                                         تكـرار دورات التدريب على فترات زمنية متباينة حبيث ُيكفل باستمرار وجود جمموعة من املوظفني األكفاء من           

                          الناحيتني التقنية واملهنية؛

ّ         ً                وّجهة مهنياً خالل اخلدمة          امل ̀      ُ              الـتعلُم التطبيقي  ̀            مـبادرات     ) ب (                               إلعادة تدريب وجتديد معلومات     
                             وميكن احلصول على املوجهني من       .                                                                              املوظفـني الذين شاركوا يف اجلولة األخرية من عملية إعداد التقارير الوطنية           

  ت                                                                     واألمثل هو أن تستند هذه املبادرات إىل القدرات املكتسبة من دورا            .                                            هيئات إقليمية أو تعينهم من داخل البلد      
                       التدريب القصرية املكثفة؛

                               اليت تنظمها مؤسسات لديها موظفون                                                           بـرامج الـتطوير املهين طويلة األمد القابلة لالستدامة            ) ج ( 
                                                                                                                يتمتعون بتجربة وخربات معترف هبا فيما يتصل ببناء القدرات يف جمال ختفيف انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد                 

                                  قوائم اجلرد والتكيف مع تغري املناخ؛ 

                                 لتوفري املزيد من اخلربات النظرية       )                              دراسات جامعية وفوق اجلامعية      (                         الدورات والربامج اجلامعية    ) د ( 
  .                                                 والتطبيقية املتعمقة يف اجملاالت اليت تستوجب تقدمي تقارير

  ُ                                                  ُ                                                        وأُبرزت احلاجة إىل التطوير املهين املستدام يف املالحظات اليت قُدمت فيما يتعلق بنتائج بناء القدرات اليت                 -  ٦١
                لتلبية املتطلبات  (                                                                                       مت احلصـول علـيها من برامج التدريب القصرية املقدمة للبلدان اجلزرية يف منطقة احمليط اهلادي       

                                           ويكشف ذلك النقص الكبري يف عدد املوظفني الوطنيني    ).                                                       الفورية بالنسبة للجولة األخرية من إعداد التقارير الوطنية
                                                      وعليه، هناك قدرة حمدودة إلعداد طلبات التمويل والعمل على   .       تقارير                                    املدربني لالضطالع باجلولة احلالية إلعداد ال

                            ويتطلب التصدي هلذا القصور      .                                                                                  تطبيق استراتيجيات التكيف على حنو ما توصي العمليات الوطنية إلعداد التقارير          
           مسائل ذات                                                                                                         توفـري الدعم بانتظام يف األجل الطويل لبناء القدرات من خالل مراكز إقليمية ميكنها التركيز على                 

   .                                      أمهية جغرافية من حيث تغري املناخ والبيئة
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ُ                                                            وكما أُشري إليه يف الفرع السابق، فقد ُشرع يف تنفيذ عدد كبري وطائفة واسعة من برامج التدريب املتعلقة  -  ٦٢                             ُ      
    ومما   .      قليمي                                                                                               ببناء القدرات بغية تلبية االحتياجات الفورية يف جمال تقدمي التقارير الدولية على املستويني الوطين واإل   

                                ُ                                                                                   يسـفر عـن تقييم احلالة هو أنه إذا أُريد تلبية االحتياجات يف األمد الطويل بالنسبة للحكومات واجلهات ذات                   
ّ                                املصـاحل التجارية واجملتمع املدين، فال بد من القيام على وجه السرعة بتوفري برامج تعليم جامعي ُتتّوج باالعتماد                     ُ                                                                                   

                                                 ومن الضروري القيام بذلك خالل السنوات اخلمس القادمة   .                يف مع تغري املناخ                              املهين للفنيني العاملني يف جمال التك
                 وسوف تستند هذه     .                                                                                                باختـاذ ترتيبات شراكة مع مؤسسات إقليمية للتعليم العايل يف البلدان املشاركة وفيما بينها             

             ُ             ة املكثفة اليت ُنظمت لتلبية                                                                             األنشطة املستدامة املتعلقة ببناء القدرات إىل األساس املتني الذي وفرته الدورات القصري
                                                                               وسوف يكفل ذلك توسيع املعرفة املهنية وتعزيز املهارات من خالل استمرارية الربط الواضح   .                  االحتياجات الفورية
   .                    بني التدريب والتعليم

                                                                                                         وكنتيجة عملية لربامج التعليم العايل الشاملة، ينبغي أن يكون اخلرجيون على استعداد ملواجهة التحديات               -  ٦٣
  :                                                               ملهنية القائمة والناشئة، وأن يكونوا قادرين على القيام بأمور منها ا

                                                                                                 تقديـر وتفسـري الفهم الدويل والوطين لالحترار العاملي والتوجهات الناشئة فيما يتعلق بتقييم                ) أ ( 
                                                           املخاطر ومدى التأثر بغية دعم تدابري إدارة تأثريات تغري املناخ؛ 

                                                                 لية والوطنية بصورة أفضل بغية تطبيق عمليات احلد من املخاطر                                         فهم االلتزامات والتعهدات الدو     ) ب ( 
                                                              وتقييم مدى التأثر والنظم اإلدارية املدجمة حسب صلتها بتغري املناخ؛ 

                                                                                                 التصدي بصورة استباقية لتأثريات إدارة انبعاثات غازات الدفيئة وتنفيذ تدابري التكيف ملواجهة              ) ج ( 
                                                        ً                    وتوثيق هذه املسائل يف العمليات الوطنية إلعداد التقارير وفقاً لاللتزامات                                                  املخاطـر النامجة عن التغريات املناخية       
                                 املنصوص عليها يف االتفاقية اإلطارية؛

                                                                                            استخدام التقييم املدمج املتعلق بالتكيف واألدوات واألساليب اإلدارية املدجمة املصممة لتحقيق             ) د ( 
  ؛                                                حتسن مطرد يف نتائج النظم الطبيعية واملرتبطة باإلنتاج

                                                                                                  اسـتخدام منـاذج احملاكـاة البيئية وأدوات مساندة اختاذ القرارات وإعداد وثائق خلطة التقييم                   ) ه ( 
                                         واإلدارة تستويف الشروط املهنية والقانونية؛ 

                                                                                                استخدام العمليات واإلجراءات القانونية واملتعلقة بأفضل املمارسات لتقييم وإدارة تأثريات تغري             ) و ( 
                                                                                     ية بالنسبة للمشاريع املعقدة املقترحة يف جماالت الزراعة والصناعة واهلياكل األساسية                                       املـناخ بصـورة أكثر فعال     

                                    والترفيهية واملتصلة بالتنمية احلضرية؛

                                                                                          احلصـول عـلى االعتراف من هيئة خمتصة يف جمال االعتماد املهين مبمارستهم للعمل يف ميدان                  ) ز ( 
  .                   التكيف مع تغري املناخ
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                                                                        د بشرية رئيسية فيجب أن يتمتعوا بقدر أكرب من االستقرار الوظيفي كفنيني يف جمال                  ومبا أن اخلرجيني موار -  ٦٤
                                                                                                                   التكـيف مـع تغـري املناخ، وأن يسامهوا يف العمليات اجلارية إلعداد التقارير والتنفيذ على املستويات الوطنية                  

                          واحلاجة املستمرة إىل تدريب                                                     وهذا من شأنه أن يساعد إىل حد كبري يف احلد من نقص القدرات  .                 واإلقليمية واحمللية
  .                            أشخاص إلعداد التقارير الوطنية

  استنتاجات-     ً خامسا  

        ً                                                                                             يوجـد أصالً الكثري من مواد وفرص التدريب اليت تشكل األساس للمزيد من التطوير ملواد التدريب يف                  -  ٦٥
                      املسار املزدوج لتطوير                            إمكانية استخدام هنج                          فريق اخلرباء االستشاري          واقترح    .                                   إطار استراتيجية التدريب الشاملة   
  :                            املوارد، وذلك على أساس ما يلي

                                                                                                 الـتعاون الوثيق مع الربامج واملنظمات الرئيسية، ال سيما برنامج دعم البالغات الوطنية ومعهد               ) أ ( 
                            األمم املتحدة للتدريب والبحث؛

   مج                                                                    ً                   تكيـيف مـواد التدريب القائمة مع برامج التدريب حبسب وترية املتدرب، وخصوصاً برا               ) ب ( 
  .                           التدريب بالوسائل اإللكترونية

  :                          ويوصي على وجه اخلصوص مبا يلي -  ٦٦

                                                                                              تعمل اجملموعة بصورة لصيقة مع برنامج دعم البالغات الوطنية إلعداد مواد التدريب على دمج                ) أ ( 
         ي املتعلق                     تقدمي التدريب األساس                   فريق اخلرباء االستشاري       ويواصل   .                                            مسألة املناخ يف اخلطط الوطنية للتنمية املستدامة

                                                                                                      قوائم جرد غازات الدفيئة، وتقييم التخفيف، وتقييم قابلية التأثر والتكيف، وإدراج مسألة املناخ              (             خبمسة عناصر   
                                                            بغية مساندة إعداد البالغات الوطنية، بينما يقدم برنامج          )                                                     يف اخلطط الوطنية للتنمية املستدامة، وتدريب املدربني      

                   ق على هذه املواضيع؛                                 دعم البالغات الوطنية التدريب املتعم

                                                االقتصادية وغريها من اجملاالت املواضيعية، حيدد       -                                          عند تطوير التدريب يف اجملاالت االجتماعية         ) ب ( 
                                                                                    املوارد ذات الصلة، مبا يف ذلك من خالل قاعدة البيانات العاملية املقترحة املتعلقة باملوارد،                    فريق اخلرباء االستشاري

    ات؛    ُ                      اليت ُيعد تطويرها من األولوي

                         قوائم جرد غازات الدفيئة،  (                                                               ينبغي تصميم تطوير التدريب املتسلسل يف اجملاالت األربعة الرئيسية        ) ج ( 
ّ     بصورة تيّسر    )                                                                                                      وتقيـيم التخفيف، وتقييم قابلية التأثر والتكيف، وإدراج مسألة املناخ يف اخلطط الوطنية للتنمية                      

  .                            ليب التدريب بوسائل إلكترونية                                                 التدريب حبسب وترية املتدرب، كأن يتم من خالل اتباع أسا

----- 


