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(A)     GE.07-63857    191007    221007 

                       اهليئة الفرعية للتنفيذ 
                        الدورة السابعة والعشرين

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 
                     من جدول األعمال املؤقت  )  ب ( ٨      البند 

                           بناء القدرات مبوجب االتفاقية
                                          ت للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية           بناء القدرا

                     من جدول األعمال املؤقت  )  ب (  ١١      البند 
                                 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

                                                     بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

 تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف 
 ليةالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا

 *مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

            حالة تنفيذ   ً                 اً لدعم استعراض     ي                         ً            ، إىل األمانة أن تعد تقريراً توليف        ١٠-    م أ  / ٣                                 طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       
                                                                                                                                    إطـار بـناء القـدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة                     

ـ                             ً                                                                                     وقـد أعد هذا التقرير استناداً إىل املعلومات اليت مت توليفها من البالغات الوطنية، وغري ذلك من التقارير                    .    رين       والعش
               وهذه املعلومات    .     ٢٠٠٧       سبتمرب   /                                                                                 والعـروض السـنوية الوطنـية الواردة من األطراف واملنظمات املختصة حىت أيلول            

                                             وقد ترغب األطراف يف النظر يف هذه الوثيقة          .  ٧-    م أ  / ٣   ر             ً                                                  معروضـة وفقـاً لعناصـر إطار بناء القدرات املرفق باملقر          
   .                                                                                   للمساعدة يف االستعراض الشامل لبناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

                                                      

  .                                                        تأخر تقدمي هذه الوثيقة بسبب جتاوز جتميع األنشطة للوقت املتوقع *
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                                            ، أن يستعرض، يف دورته الثالثة عشرة، حالة تنفيذ إطار            ١٠-    م أ  / ٣                                 قرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       - ١
                      وبغية استكمال عملية     .  ٧-    م أ  / ٣     قرر                                                                                   بـناء القـدرات يف الـبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، املرفق بامل             

                         ً       ً         ً         ً     ، إىل األمانة أن تعد تقريراً جتميعياً وتوليفياً، استناداً   ١٠-   م أ / ٣                                      االستعراض، طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره 
                                                                                                                   إىل املعلومات املقدمة من األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية                

           وطلب مؤمتر    .                                                                                                  واملـنظمات املختصـة األخرى لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين              
                        ، إىل األمانة أن تقدم      ١-     م أإ  /  ٣٠                                                                         األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، مبوجب مقرره           

   .       ً                  تقريراً عن استعراض اإلطار

  نطاق املذكرة-باء 

                                                                                                 الـتقرير التوليفي املعلومات املتاحة بشأن أنشطة بناء القدرات املنفذة يف البلدان اليت متر                           يعـرض هـذا    - ٢
  .                                                                                                              اقتصـاداهتا مبرحلة انتقالية، واالحتياجات والثغرات احملددة فيما يتعلق بالقدرات، واخلربات والدروس املستفادة            

                                        درجة يف املرفق الثاين واألطراف اليت متر                                                                            وهـذه املعلومات مستخلصة من تقارير األنشطة املقدمة من األطراف امل          
                                                                                                     اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف بالغاهتا الوطنية، ومن العروض الواردة من األطراف واملعلومات الواردة من املنظمات 

   .             املختصة األخرى

  اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

                                                                     أن تنظر يف االستنتاجات والقضايا الرئيسية احملددة يف هذه الوثيقة عند إعداد                              قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ  - ٣
                                                                                                                       مشاريع املقررات املتعلقة باستعراض حالة تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،                

                        وصفه اجتماع األطراف يف                                                                                       لكـي يعـتمدها مؤمتـر األطراف يف دورته الثالثة عشرة ومؤمتر األطراف العامل ب              
  .                              بروتوكول كيوتو يف دورته الثالثة

  أنشطة بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية-     ً ثانيا  

  مقدمة-ألف 

  ُ                                                                                                             اعـُتمد إطار بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف الدورة السابعة ملؤمتر األطراف،                 - ٤
                                                                      ويف هذا املقرر، وضع مؤمتر األطراف هذا اإلطار موضع التنفيذ الفوري، ملساعدة     .  ٧-    م أ  / ٣           ق باملقرر             وهـو مرف  

                                                 وحث املؤمتر األطراف املدرجة يف املرفق الثاين على          .                                                                   الـبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنفيذ االتفاقية         
                                                             طار املعتمد من خالل الوكاالت واالتفاقات الثنائية واملتعددة                                                               توفـري املسـاعدة املالية والتقنية الالزمة لتنفيذ اإل        

   .                    ً                      ومت حتديد اثين عشر جماالً من اجملاالت ذات األولوية  .                                 األطراف، وكذلك من خالل القطاع اخلاص
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                وقد بدأ استعراض   .      ً                                                     أيضاً على إجراء استعراض منتظم لفعالية تنفيذ اإلطار املعتمد ٧-   م أ / ٣           وينص املقرر  - ٥
ـ                         ً             ويف الدورة العاشرة أيضاً، اعترف       .                                             ، واستكمل يف الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف       ٩-    م أ  / ٩          ب املقرر             أول مبوج

  .                                                               ً  ، بأن نطاق احتياجات بناء القدرات الواردة يف اإلطار ال يزال مناسباً   ١٠-    م أ  / ٣                            مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر     
                           عدم كفاية املوارد املالية      :                    رحلة انتقالية وهي                                                                         كمـا أقـر بالـتحديات اليت تواجهها البلدان اليت متر اقتصاداهتا مب            

                                                                                                         والبشرية، وضرورة جعل القدرات مستدامة، ونقص مشاركة أصحاب املصلحة، واحلاجة إىل زيادة الدعم املقدم              
  ،   ١٠-   م أ / ٣         ويف املقرر   .                                                                                مـن صناع القرار الرئيسيني، وعدم القدرة على إدماج تغري املناخ يف السياسات الوطنية   

   .                                                      الرئيسية اليت ميكن أن تساعد يف تنفيذ إطار بناء القدرات            حددت العوامل

      ، أن   ١-     م أإ  /  ٣٠                                                                                  ورأى مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرره              - ٦
                                                 وطلب املقرر إىل األطراف املدرجة يف املرفق الثاين          .                             ً                                 إطار بناء القدرات ينطبق أيضاً على تنفيذ بروتوكول كيوتو        

                                                                                                                     ن توجه االهتمام بشكل عاجل إىل احتياجات بناء القدرات للبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية فيما يتعلق                  أ
                                  ً                                                      واعترب بناء القدرات حاسم األمهية نظراً ألن نقص القدرات سيؤدي إىل عدم االمتثال ألحد                .                  بتنفيذ الربوتوكول 

   .                                   متطلبات األهلية مبوجب بروتوكول كيوتو

  .                                         ً                                                       أنشـطة بـناء القدرات يف إطار االتفاقية أيضاً يف بناء القدرات الالزمة لربوتوكول كيوتو                      وتسـهم  - ٧
                                                                       ً                       وباإلضافة إىل ذلك، فإن األنشطة املنفذة مبوجب بروتوكول كيوتو وثيقة الصلة أيضاً مبخطط تبادل حقوق إطالق 

   .                       االنبعاثات لالحتاد األورويب

 تقييم الذايت للقدرات الوطنية تقييم االحتياجات عن طريق عمليات ال-باء 

               وهذه العمليات    .                                                                                              يسـاعد مـرفق البيئة العاملية البلدان يف إعداد عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية              - ٨
  .                                                                                                                   تسـمح للبلدان بتحديد االحتياجات من القدرات ذات األولوية للتصدي بفعالية للقضايا البيئية العاملية الشاملة              

                                                                                    طة عمل لبلوغ أهداف اإلدارة البيئية العاملية يف سياق االتفاقيات الثالث الوثيقة                                         وتشـجع البلدان على وضع خ     
                                                             اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية         :                                                        الصـلة بعمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية وهي       

   .                                                   بشأن تغري املناخ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر

                                                                                                عة بلـدان من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية تقييمها الذايت للقدرات الوطنية                           وأجنـزت سـب    - ٩
                                     ومل يبدأ االحتاد الروسي بعد تقييمه         ).                                                                            إسـتونيا، وبلغاريا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والتفيا، وهنغاريا        (

                                 ً      ضيعية وجتري اجلمهورية التشيكية حتليالً                                                                              الـذايت للقـدرات الوطنية، وتقوم أوكرانيا بإعداد موجزات قطرية موا          
        بولندا،  (    ً                                    ً                                                                      شامالً، ويقوم عدد من البلدان، أو قام مؤخراً، بوضع الصيغة النهائية لتقاريره وخطط عمله املواضيعية                

                             خطط العمل املستكملة والتقارير                                                 ويتيح برنامج الدعم العاملي ملرفق البيئة العاملية    ).                               وبيالروس، وكرواتيا، وليتوانيا  
   .  )١ (                                             ملرحلية املتعلقة بالتقييم الذايت للقدرات الوطنية ا

                                                      

) ١ (  <http://ncsa.undp.org/about.asp>.  
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                                                                                                           وتعكس استنتاجات عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية اليت أجنزهتا البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة               -  ١٠
          ت التقييم                                                                                             انتقالية االحتياجات والثغرات اليت كانت قائمة يف جمال بناء القدرات منذ بضعة أعوام عند إجراء عمليا

  :                                   وتشمل هذه االحتياجات والثغرات ما يلي  .      الذايت

                                                                        نقص االلتزام السياسي بالتصدي لتغري املناخ مما قيد تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛  ) أ ( 

                                                                                                    عـدم كفاية القدرات التنظيمية الالزمة لصياغة السياسات الوطنية والدولية املتعلقة بتغري املناخ               ) ب ( 
                   وتنفيذها وتقييمها؛

                                                                           عدم وجود نظم وطنية جيدة األداء لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ؛  ) ج ( 

                                                                                       عـدم وجـود سـجالت وطنية فعالة للمحاسبة املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة، وهي شرط           ) د ( 
  ؛ ) ك                                        تبادل حقوق إطالق االنبعاثات والتنفيذ املشتر (                                               للمشاركة يف آليات املرونة املتعلقة بربوتوكول كيوتو 

                                                                                   عدم كفاية اإلعداد للمشاركة يف آلييت تبادل حقوق إطالق االنبعاثات والتنفيذ املشترك يف الدول     ) ه ( 
                                                                                                             احلديثة العضوية يف االحتاد األورويب والبلدان اآلخذة يف االنضمام إليه، مع مالحظة أن املشاركة يف خمطط تبادل                 

                     جب خمطط االحتاد األورويب؛                                           حقوق إطالق االنبعاثات لالحتاد األورويب إلزامية مبو

                                                                                          عـدم كفايـة مشاركة أصحاب املصلحة واجلمهور بصورة عامة يف األنشطة الوطنية والدولية                ) و ( 
  .                 املتصلة بتغري املناخ

                                                       ً     ً      ً                                   وقدمـت مـنظمة الـتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي استعراضاً عاماً موسعاً لالحتياجات املبكرة                -  ١١
   .  )٢ (    ٢٠٠٢          قبل عام                          واملشاريع واإلجراءات املنفذة

  جتميع أنشطة بناء القدرات-جيم 

                                                                                        يعرض جدول متاح يف موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة اإلنترنت جمموعة  -  ١٢
       لوطنية                                                                                                  من املعلومات املتعلقة ببناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، كما وردت يف البالغات ا

                                              وهذه القائمة إرشادية وينبغي عدم اعتبارها        .  )٣ (                                                              املقدمـة مـن األطراف والتقارير املقدمة من املنظمات املختصة         
                                                              وتشمل الفئة األوىل تلك األنشطة املنفذة بالتعاون مع األطراف           .                                   وترد األنشطة موزعة بني ثالث فئات       .        شـاملة 

                                                               فرنسا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية،                            أملانيا، والدامنرك، و   (                               املدرجـة يف املـرفق الـثاين        
                                                       أما الفئة الثانية فهي فئة األنشطة املنفذة مع عدة            ).                                                             والـنرويج، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية، واليابان      

          مع املصرف                                                                                                    جهـات ماحنـة، وتشمل أنشطة االحتاد األورويب ومرفق البيئة العاملية وعدة جهات ماحنة بالتعاون                
                                                      

) ٢ (  Levina E.2002. Climate Change Capacity Building in Annex I EITs: Issues and Needs. 

Paris: OECD.  
) ٣ (  <http://www.unfccc.int/4086.php>.  
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                                  ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،      )            البنك الدويل  (                                                              األورويب لإلنشـاء والـتعمري، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري          
                                                                       وتشمل الفئة الثالثة األنشطة املنفذة بالتعاون مع املنظمات الدولية،           .                                           وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وجهات أخرى     

                                                                         أوروبا، وشراكة الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، وبرنامج األمم املتحدة               ً                                  وحتديـداً مـنظمة األمـن والتعاون يف         
   .                                                                                       اإلمنائي، وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري

                                                   عـرض توليفي لبناء القدرات يف البلدان اليت متر          -     ً  ثالثاً 
                          اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية 

 قييم التقدم اإلمجايل ت-ألف 

                                                       ً     ً                                  أحرزت مجيع البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية تقدماً كبرياً يف تطوير املؤسسات واآلليات الالزمة  -  ١٣
    يف  ٩-   م أ / ٩                                                                                               لتنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو منذ االستعراض الشامل األول إلطار بناء القدرات مبوجب املقرر          

                       وتشمل اإلجنازات الرئيسية   .                                                  ابري احمللية واجلهود الدولية مسامهة كبرية يف التقدم احملرز             وقد سامهت التد  .     ٢٠٠٤    عام 
  :      ما يلي

                                         تعزيز الوحدات واملكاتب املعنية بتغري املناخ؛  ) أ ( 

                               تعزيز النظم التشريعية الوطنية؛  ) ب ( 

                 أو تعزيز املؤسسات                                                                     إنشاء املؤسسات الوطنية اجلديدة الالزمة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو   ) ج ( 
                                                               الوطنية القائمة، مثل املؤسسات املعنية مبخططات االستثمار اإليكولوجي؛

                                                                                              تعزيـز اخلـربة الوطنية يف جماالت إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة، وإعداد إسقاطات غازات                 ) د ( 
                      الدفيئة، ومسك السجالت؛

                            وجمتمع األعمال التجارية،                                 موظفو احلكومة، واجملتمع املدين،    (                             مشـاركة أصـحاب املصـلحة           ) ه ( 
                                                               مشاركة واسعة يف عملية خفض غازات الدفيئة بأسلوب فعال من            )                                         واألوساط األكادميية، واجلمهور بصورة عامة    

             حيث التكلفة؛

   .                                               زيادة الوعي بتغري املناخ وما يتصل بذلك من سياسات  ) و ( 

                من بروتوكول     ١١    و   ١٠             وجب املادتني                                         ً                          وقامـت األطـراف املدرجة يف املرفق الثاين، وفاًء بالتزاماهتا مب           -  ١٤
                                                ، باملشاركة النشطة يف إنشاء القدرات ومواصلة        ١-     م أإ  /  ٣٠    ، و   ١٠-    م أ  / ٣    ، و  ٧-    م أ  / ٣           ً             كيوتو، وعمالً باملقررات    

                                           كما سامهت املنظمات الدولية مسامهة كبرية يف هذه    .                                                               تطوريهـا يف الـبلدان الـيت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية          
   .        العملية
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                                                                                         هود بصورة رئيسية إىل تكوين اخلربة واملعرفة والدراية الوطنية لكي يتسىن لكل طرف من                         ووجهـت اجل   -  ١٥
  .                                                           ً       ً                                               األطـراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية تنظيم قدراهتا تنظيماً مؤسسياً وبلوغ مرحلة االعتماد على الذات                

  :                    ً        ة بناء القدرات أشكاالً شىت مشلت          واختذت أنشط  .                 ً                                     وبذلت اجلهود أيضاً لضمان استدامة القدرات اليت مت تكوينها

                                                                                تقييم احتياجات بناء القدرات يف اجملاالت القانونية واإلدارية واملؤسسية وغريها من اجملاالت؛  ) أ ( 

                املساعدة املالية؛  ) ب ( 

                اخلربة القانونية؛  ) ج ( 

              اخلربة التقنية؛  ) د ( 

                          نقل التكنولوجيا والدراية؛    ) ه ( 

                                                     بأفضل املمارسات وكذلك املعلومات املتعلقة بأوجه الفشل؛                      تقاسم املعلومات املتعلقة  ) و ( 

               إدارة املشاريع؛  ) ز ( 

                            التدريب وتنظيم حلقات العمل؛  ) ح ( 

                               إعداد األدوات واألدلة والكتيبات؛  ) ط ( 

               احلمالت اإلعالمية؛  ) ي ( 

  .                  إشراك أصحاب املصلحة  ) ك ( 

                                           االت اليت تكفل لألطراف اليت متر اقتصاداهتا         ُ                                                         وقُـدم معظم الدعم اخلارجي لتنمية القدرات احليوية يف اجمل          -  ١٦
              وبالتايل كانت    .                       من بروتوكول كيوتو     ١٧    و  ٦                                                                   مبـرحلة انتقالية أهلية املشاركة يف آليات املرونة مبوجب املادتني           
                                      ُ          قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛ والُنظم        :                                                              اجملاالت اليت حظيت بأكرب نصيب من االهتمام هي اجملاالت التالية         

                                                                                                   نية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة؛ وطرائق احملاسبة املتعلقة باألهداف، واجلداول الزمنية والسجالت الوطنية؛     الوط
  .                                                                   والتزامات اإلبالغ؛ ومشاريع التنفيذ املشترك؛ وتبادل حقوق إطالق االنبعاثات

                   ً       ً       انتقالية كان مركزاً وناجحاً إىل                                                                    واالستنتاج العام هو أن بناء القدرات يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة -  ١٧
                       وال تزال البلدان اليت      .                                                                             ونتيجة لذلك، أنشئ إطار قانوين ومؤسسي لتنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو           .         حد بعيد 

                            حتتاج إىل حتسني القدرات احلالية،   )                               ً             أو البلدان اليت كانت تدخل سابقاً يف هذه الفئة (                              متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية   
  .                                                         ستمرارية وزيادة فعالية املشاركة يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو        لضمان اال
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  تقييم التقدم احملرز حبسب اجملال ذي األولوية-باء 

                        قوائم جرد غازات الدفيئة

                                                      ً        ً        ً                                   أنشـأت مجـيع األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية إطاراً قانونياً ومؤسسياً إلعداد قوائم اجلرد                 -  ١٨
                       وهذه املهمة موكلة إىل      .                                                                  ت غازات الدفيئة حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف                          الوطنـية النبعاثا  

                                                                            وميكـن أن تكـون هـذه املؤسسة، على سبيل املثال، مؤسسة أو وكالة لألرصاد اجلوية       .                  مؤسسـة حكومـية   
                 لوفاكيا، واالحتاد                                                                             مثل معاهد األرصاد اجلوية اهليدرولوجية باجلمهورية التشيكية، وهنغاريا، وس         (               اهليدرولوجـية   

    مثل  (                                        أو هيئة فرعية تابعة لوزارة البيئة         )                                                                          الروسي، وأوكرانيا، ووكالة البيئة واجليولوجيا واألرصاد اجلوية يف التفيا        
    ).                                                                                                           الوكالة التنفيذية للبيئة يف بلغاريا، والوكالة الوطنية حلماية البيئة يف رومانيا، ووكالة محاية البيئة يف سلوفينيا

                                                                                            طراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، باستثناء إستونيا تقوم حبساب غازات الدفيئة اليت ال                  ومجـيع األ   -  ١٩
                   ً                         وتقوم إستونيا حالياً بتطوير نظام لتقدير        .                                                                      يشـملها بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون        

   .                                      لطبيعة والسالمة النووية جبمهورية أملانيا          ُ                                             الغازات املُعاجلة بالفلور بالتعاون مع وزارة البيئة وحفظ ا

                                                                                                 وتقدم غالبية األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية قوائم اجلرد اخلاصة هبا قبل املوعد النهائي السنوي  -  ٢٠
  .                                  ومع ذلك حيدث بعض التأخري بني وحني وآخر  )      أبريل /       نيسان  ١٥ (

                               إسقاطات انبعاثات غازات الدفيئة

             فقد أعدت بعض   .                                                           ديد يف نطاق وتغطية إسقاطات انبعاثات غازات الدفيئة يف املستقبل                 هـناك تـنوع ش     -  ٢١
                                         ً                 إسقاطات مفصلة عن الغازات حبسب القطاع ووفقاً لسيناريو          )                                     مـثل اجلمهورية التشيكية وليتوانيا     (          األطـراف   

              وركزت األطراف     ".  ة                     املصحوب بتدابري إضافي   "               ، والسيناريو    "                املصحوب بالتدابري  "               ، والسيناريو    "                 انعـدام التدابري   "
                                                                              جهودها املتعلقة بالتنبؤ بانبعاثات غازات الدفيئة على قطاع إنتاج الطاقة            )                          مـثل بـيالروس وبلغاريا     (         األخـرى   

                                                   ً                                                          وقطاعات االقتصاد الوطين الكثيفة االستخدام للطاقة، نظراً ألن هذه القطاعات تساهم بأكرب نصيب يف انبعاثات               
   .                           ِ                 يت تتناول القطاعات غري املستهِلكة للطاقة حمدودة                                  غازات الدفيئة، يف حني أن الدراسات ال

ُ                                                                     والـدول احلديثة العضوية يف االحتاد األورويب ُملزمة بإعداد إسقاطاهتا املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة               -  ٢٢                                      
                     املتعلق بإنشاء آلية EC/280/2004                             من مقرر برملان وجملس أوروبا   ٣              من املادة     ٢                  ً             مبعدل نصف سنوي وفقاً للفقرة      

                               وينبغي إعداد اإلسقاطات اخلاصة      .                                                                              لرصد انبعاثات غازات الدفيئة يف اجلماعة األوروبية ولتنفيذ بروتوكول كيوتو         
                                      ، بتفاصيل قطاعية تتعلق باجلزء الثاين من EC/280/2004             من املقرر    ٣           من املادة     )  ب ( ٢                           باالنبعاثات مبقتضى الفقرة    

         من املادة   )  ج (                                  عن مؤشرات اإلسقاطات احملددة يف الفقرة                           كما ينبغي إعدادها لإلبالغ FCCC/CP/1997/7        الوثيقة 
                  َّ               وهذه املقررات مل تنفَّذ بالكامل بعد    ). EC/2005/166             مقرر املفوضية  (                                        من املرفق الثالث للحكم املتعلق بالتنفيذ  ٩

  .                                                يف عدد من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية
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                                السياسات والتدابري وتقدير آثارها

                                                                                         من بروتوكول كيوتو، قامت األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بوضع وتنفيذ              ٢           باملادة      ً   عمـالً  -  ٢٣
                                    ووضع كل بلد سياسات وتدابري حمددة        .                                                                       عدد من السياسات والتدابري املؤدية إىل خفض انبعاثات غازات الدفيئة         

                                     حتاد األورويب ملزمة بأن تدرج وتنفذ          ً                                              وفضالً عن ذلك، فإن الدول احلديثة العضوية يف اال          .                   تعكس ظروفه اخلاصة  
             ً       ً                                                     َّ                    سياسة وتدبرياً رئيسياً مترتبة على الربنامج األورويب لتغري املناخ يف القطاعات املبيَّنة يف                ٣٧                      يف تشريعاهتا الوطنية    

  .                                                             املرفق ألف من بروتوكول كيوتو، وسياسات يف جماالت شاملة لعدة قطاعات

                       تقييم األثر والتكيف معه

                                                                                                     البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بتنفيذ أنشطة يف جمال تقييم األثر والقابلية للتأثر،                            قام عدد من     -  ٢٤
َ                                      ومت احلصول على النماذج املستخَدمة عن طريق خمتلف أنشطة بناء            .                        ِ                     وبصـورة رئيسـية عن طريق اِملنح الدولية                                  

                                      اصيل يف بلغاريا ورومانيا، وتقييم اآلثار                                                         ومـن األمثلة على ذلك تقييم آثار تغري املناخ على إنتاج احمل     .          القـدرات 
                                                                                                                     البيئية واالجتماعية االقتصادية لتغري املناخ على التنوع البيولوجي يف املناطق الساحلية والتنوع البيولوجي البحري              

  .                                              يف كرواتيا، مبساعدة من برنامج األمم املتحدة للبيئة

                       البحث واملراقبة املنهجية

                                                                               رات يف جمال البحث واملراقبة املنهجية يف معاهد األرصاد اجلوية عن طريق خمتلف             ُ  ِّ                       ُنفِّذت أنشطة بناء القد    -  ٢٥
                                        ً       ً       ً                وعلى الرغم من أن هذه األنشطة مل تركز دائماً تركيزاً مباشراً على              .                                         األنشـطة الدولية وأنشطة االحتاد األورويب     

   .                      ء القدرات احمللية حمدودة               وكانت أنشطة بنا  .                                                     قضايا تغري املناخ، فإهنا سامهت مسامهة كبرية يف بناء القدرات

                          التثقيف والتدريب والتوعية

        واعترفت   .                                                      َّ                                         تشـري املعلومات املتاحة إىل عدد حمدود للغاية من األنشطة املنفَّذة يف جمال التثقيف والتوعية               -  ٢٦
   من                  وأشار عدد كبري      .                                                                                            معظـم البلدان بضرورة بذل جهود متواصلة للتوعية وتوفري املعلومات املتعلقة بتغري املناخ            

                                                                                                               الـبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية إىل وجود ثغرات وصعوبات يف تنفيذ أنشطة التثقيف والتوعية، بسبب            
                                                                                                            نقـص الدعـم القانوين واملؤسسي، وقلة املوارد املالية والقدرات املخصصة هلذا الغرض، وعدم وجود معلومات                

  .              أصحاب املصلحةُ                                                  ُيعتمد عليها أو يسهل الوصول إليها، وعدم التنسيق بني

                               ً نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً

     وشجع   .                                         ً                                               متت عمليات نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً بصورة رئيسية عن طريق مشاريع التنفيذ املشترك    -  ٢٧
   .                                                                       وضع نظام املعلومات اجلغرافية على نقل التكنولوجيا عن طريق التعلم باملمارسة
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                 ة املتعلقة باملناخ                                 البالغات الوطنية وخطط العمل الوطني

  .                                                                                              إن اإلطار القانوين واملؤسسي إلعداد البالغات الوطنية راسخ يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية -  ٢٨
                         وقدمت أوكرانيا وبيالروس     .                                                                                 فجمـيع األطراف من هذه الفئة من البلدان قدمت حىت اآلن أربعة بالغات وطنية             

                          َ                           ومجعت ليتوانيا بالغيها الوطنَيني الثالث والرابع يف وثيقة   .                         ثة والرابعة كوثيقة واحدة                              وكرواتيا بالغاهتا الثانية والثال
                                                                                              وذكرت أفرقة االستعراض املعمق اليت درست البالغات الوطنية الرابعة إلستونيا وهنغاريا والتفيا وليتوانيا   .      واحدة

                                            للمبادئ التوجيهية لإلبالغ يف إطار اتفاقية                                                                   ً            وسـلوفاكيا وسلوفينيا أن البالغات الوطنية هلذه البلدان متتثل عموماً           
                                                             ومشلت التوصيات املشتركة بني أفرقة خرباء االستعراض الدعوة إىل زيادة   .                                   األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

   .                               اكتمال وشفافية املعلومات املقدمة

    وقد   .             زات الدفيئة                                                                              وقامـت مجيع األطراف بوضع خطط عمل بشأن تغري املناخ أو خطط عمل خلفض غا               -  ٢٩
                     وهناك تفاوت كبري يف      .                                                              ً                          وضعت كرواتيا خطة عمل بيئية تشكل األنشطة املتصلة بتغري املناخ جزءاً ال يتجزأ منها             

  .                                                                   مدى اكتمال املعلومات املتعلقة باألنشطة املزمع تنفيذها للحد من تغري املناخ

                                            النظم الوطنية لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة

                                                         ً      ً                  من بروتوكول كيوتو بأن ينفذ كل طرف مدرج يف املرفق األول نظاماً وطنياً لتقدير            ٥                 تقضـي املـادة      -  ٣٠
                                                                                                            االنبعاثات البشرية املصدر من مجيع غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، حبسب مصادرها وإزالتها              

                    ر برملان وجملس أوروبا                          وباإلضافة إىل ذلك، يقضي مقر  .     ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ١                          باملصارف، يف موعد أقصاه     
280/2004/EC ووفقاً ملرفق   .     ٢٠٠٥                                                                   بأن تنشئ الدول األعضاء يف االحتاد األورويب نظمها الوطنية حبلول هناية عام       ً     

                                                                                                  ، ينـبغي أن يكفل النظام الوطين أداء مجيع الترتيبات املؤسسية والقانونية واإلجرائية الالزمة               ١-     م أإ  /  ١٩         املقـرر   
                                                           وينبغي تصميم وتطبيق النظم الوطنية من أجل ضمان جودة           .                       فيئة وعمليات إزالتها                                لـتقدير انبعاثات غازات الد    

  .                                                                                                   قوائم اجلرد وشفافيتها واتساقها وقابليتها للمقارنة ودقتها عن طريق التخطيط ألنشطة اجلرد وإعدادها وإدارهتا

                                                             طرائق احملاسبة املتعلقة باألهداف واجلداول الزمنية والسجالت الوطنية

                                                                                   طراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، مبا فيها الدول الثالث غري األعضاء يف االحتاد األورويب        قامت األ -  ٣١
                                                                 وباستثناء كرواتيا، بتنفيذ نظام سجالهتا الوطنية مبوجب بروتوكول كيوتو   )                                  االحتاد الروسي وأوكرانيا وبيالروس    (

               وتستخدم السجالت   .                     نبعاثات لالحتاد األورويب                                                   كنظام موحد مع السجل املستخدم ملخطط تبادل حقوق إطالق اال
  )      فرنسا   (Caisse des Dépôts et Consignations                                    ، وهو برنامج حاسويب قامت بوضعه مؤسسة Seringas       برنامج 

                          وترد أوصاف السجالت الوطنية   .                                                                       أو برجميات مرخصة من وزارة البيئة واألغذية والشؤون الريفية باململكة املتحدة
  .                                   ومت تعيني كيانات التشغيل وتوفري املعدات  .  ٧-   م أ /  ٢٢        ً                                   لية وفقاً ملتطلبات اإلبالغ املبينة يف مرفق املقرر               يف التقارير األو
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               التزامات اإلبالغ

                                                                                                        أدت األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية التزاماهتا املتعلقة باإلبالغ مبوجب االتفاقية وبروتوكول              -  ٣٢
                                  ً                                    تقدمي قوائم جرد غازات الدفيئة سنوياً، وتقدمي بالغات وطنية بصورة            :         يما يلي                                  كيوتو، وتتمثل هذه االلتزامات ف    

  .                                                                           منتظمة، وتقدمي تقرير عن التقدم امللموس يف إطار بروتوكول كيوتو، وتقدمي تقرير أويل

                                                 مشاريع التنفيذ املشترك وتبادل حقوق إطالق االنبعاثات

                     ً                                                لية، اليت أبدت اهتماماً باستضافة مشاريع التنفيذ املشترك، بإنشاء                                                       قامت األطراف اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقا       -  ٣٣
                                             كما أهنا قدمت مجيع العروض الالزمة الستيفاء         .                                                                      اإلطار القانوين واملؤسسي إلجراءات املوافقة الوطنية على هذه املشاريع        
  . ٧-   م أ /  ١٦         باملقرر     ً  عمالً )٤ (                                                                   شروط األهلية، وعلى األقل فيما يتعلق بإجراء املسار الثاين للتنفيذ املشترك

  االحتياجات والثغرات املتبقية يف جمال القدرات-جيم 

                                                                                      جرى بناء القدرات ملعاجلة عدد كبري من اجملاالت ذات األولوية، وكان أضعف يف بعض املناطق والبلدان،  -  ٣٤
                    ئيسية اليت ال تزال                          وفيما يلي اجملاالت الر     .                                                                  ومل حتصل اجملاالت الكثيفة االعتماد على العلم سوى على دعم حمدود          

  .                    االحتياجات فيها قائمة

                        قوائم جرد غازات الدفيئة

ُ  ِّ                                                                                                          ُحدِّدت االحتياجات والثغرات التالية بغية حتسني قوائم جرد غازات الدفيئة يف البلدان اليت متر اقتصاداهتا                -  ٣٥
  :              مبرحلة انتقالية

                             ربة الفنية وانعدام إمكانية                                                                        عدم وجود متويل مستدام إلعداد قوائم اجلرد مما يؤدي إىل فقدان اخل             ) أ ( 
                                                          التنبؤ بالنتائج بسبب االعتماد على اخلرباء االستشاريني اخلارجيني؛

                                                                                            قلـة املـوارد املالية الالزمة لتدريب اخلرباء واحلصول على معدات وبرجميات جديدة، وإجراء                ) ب ( 
                                           البحوث املتعلقة مبعامل االنبعاث اخلاص بكل بلد؛

                                                                  ة على املستوى الوطين لتقدمي البيانات من قبل املؤسسات القطاعية املختصة؛                     عدم وجود واليات قانوني  ) ج ( 

                                                                                             احلاجة إىل التدريب على طرق ضمان اجلودة ومراقبة اجلودة إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة                ) د ( 
  ؛ )٥ ( ٢                   باستخدام هنج الطبقة 

                                                      

          من مرفق   ٤٥     إىل   ٣٠                                                                     إجراء التحقق يف إطار جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك، احملدد يف الفقرات من   ) ٤ (
  . ١-    م أإ / ٩      املقرر 

       اليت                                                     دم التقني يف قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة                                               إرشادات املمارسة اجليدة وإدارة حاالت ع           انظر    ) ٥ (
  .                                         وضعها الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ
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                        اإلبالغ اخلاص باالتفاقية،              مثل نظام    (                                    ُ                     عـدم التوافق بني املتطلبات اخلاصة مبختلف ُنظم اإلبالغ              ) ه ( 
                                                                                                               والـربنامج الـتعاوين لرصـد وتقييم االنتقال بعيد املدى مللوثات اهلواء يف أوروبا، وخمطط تبادل حقوق إطالق                  

  . )٦ ( )                      االنبعاثات لالحتاد األورويب

                                اسقاطات انبعاثات غازات الدفيئة 

   :                                حددت االحتياجات والثغرات التالية -  ٣٦

                                                                علومات املتعلقة خبطط التنمية يف املستقبل على املستوى القطاعي                                     نقـص فـرص الوصول إىل امل        ) أ ( 
                    وأنشطة القطاع اخلاص؛

                                                                         نقص القدرات البشرية، وخباصة يف جمال احملاسبة املتعلقة بالغازات املعاجلة بالفلور؛  ) ب ( 

  ؛                                                                     ً     ً  نقص املنهجيات الالزمة لتحديد آثار األنشطة املنفذة خلفض غازات الدفيئة حتديداً كمياً  ) ج ( 

  .                                                       احلاجة إىل معدات حديثة لتشغيل مناذج احملاكاة احلاسوبية الالزمة  ) د ( 

                                السياسات والتدابري وتقدير آثارها

                                                                                       أدى نقص التعاون بني الوزارات احلكومية، باإلضافة إىل ضعف وعي اهليئات احلكومية غري املعنية بشؤون  -  ٣٧
  :         ل القدرات                                                البيئة بقضايا تغري املناخ، إىل الثغرات التالية يف جما

                                                                                 عدم إدخال قضايا تغري املناخ يف عملية وضع االستراتيجيات وخطط العمل والسياسات والتدابري   ) أ ( 
                    على املستوى القطاعي؛

                                                               نقص املعلومات املتاحة عن هذه السياسات والتدابري يف وزارات البيئة؛   ) ب ( 

                                 انبعاثات غازات الدفيئة حبسب                                                                   نقـص املنهجيات الالزمة لتقدير آثار السياسات والتدابري على          ) ج ( 
  .                                               مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة املصارف يف املستقبل

                       تقييم األثر والتكيف معه

  :                    حددت الثغرات التالية -  ٣٨

                                                                                                    عـدم تصميم النماذج اخلاصة باملناطق والبلدان لتقييم أثر تغري املناخ، وخباصة على موارد املياه                 ) أ ( 
                 املناطق الساحلية؛                            السطحية واجلوفية، و الغابات و

                                                      

                                                                                        يسري عدم التوافق يف نظم اإلبالغ على الدول احلديثة العضوية يف االحتاد األورويب، باستثناء سلوفينيا   ) ٦ (
  .                 ملوثات اهلواء احمليط                                                        وبولندا حيث جيري وضع قواعد بيانات مشتركة لغازات الدفيئة و
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                                                                                 عدم وجود مناذج خاصة باملناطق والبلدان لتقييم اآلثار االجتماعية االقتصادية لتغري املناخ؛  ) ب ( 

                                                                 عدم الوعي بتغري املناخ بصورة عامة، ومن مث عدم اتباع هنج فعال للتكيف؛  ) ج ( 

                    طط التكيف يف خمتلف                                                                        نقص القدرات القانونية واملؤسسية الالزمة إلعداد املقترحات اخلاصة خب          ) د ( 
                                                  القطاعات االقتصادية وعلى املستوى الوطين على حد سواء؛

   .                                                                                     نقص القدرات البشرية والعلمية والتقنية الالزمة إلجراء الدراسات وعمليات التقييم الضرورية    ) ه ( 

                       البحث واملراقبة املنهجية

  :                    حددت الثغرات التالية -  ٣٩

                                      ى نطاق واسع يف احملافل العلمية الدولية؛                                عدم مشاركة األكادمييات الوطنية عل  ) أ ( 

                                                                                             نقص املعدات احلديثة والقدرات التقنية الالزمة للبحث واملراقبة يف مراكز حبوث األرصاد اجلوية              ) ب ( 
    ).                          أوكرانيا وبلغاريا وبيالروس (             لبعض البلدان 

                           التثقيف والتدريب والتوعية 

  :                               حددت االحتياجات والثغرات التالية -  ٤٠

                                                                        وعي بقضايا تغري املناخ بني أصحاب املصلحة، مبن فيهم املوظفون احلكوميون يف اهليئات       ضعف ال  ) أ ( 
                                احلكومية غري املعنية بشؤون البيئة؛

                                                                                                احلاجـة إىل توعـية جمتمع األعمال التجارية وتوفري التدريب فيما يتعلق بالتشريعات السارية،                ) ب ( 
                 ن اجملاالت التقنية؛                                          وخمطط مراجعة احلسابات لالحتاد األورويب وغري ذلك م

                                        احلاجة إىل تدريب الصحفيني يف جمال تغري املناخ؛  ) ج ( 

  .                                               نقص املعلومات املتعلقة بتغري املناخ باللغات الوطنية  ) د ( 

                               ً نقل التكنولوجيات السلمية بيئياً

   .  ً اً                                          ً      ً                                        من شأن تصميم نظام املعلومات اجلغرافية تصميماً سليماً أن يعزز نقل التكنولوجيات السليمة بيئي -  ٤١

                                                  البالغات الوطنية وخطة العمل الوطنية املتعلقة باملناخ

                                                                                                      تـتفق االحتـياجات والثغرات يف جمال القدرات املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية مع تلك االحتياجات                -  ٤٢
                                                            قوائم جرد غازات الدفيئة، والسياسات والتدابري، وإسقاطات         :                                               والـثغرات احملددة يف اجملاالت ذات األولوية وهي       

                      ً    ويشكل نقص التمويل قيداً      .                                                                                                غـازات الدفيـئة، وتقييم األثر والتكيف معه، والبحث واملراقبة املنهجية، التثقيف والتوعية            
  .          ً                                           وهناك أيضاً حاجة إىل تنسيق اإلحصاءات الوطنية لتحسني اإلبالغ  .       ً                                       رئيسياً على عمليات التقييم الالزمة لبعض البلدان
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                             داول الزمنية والسجالت الوطنية                                طرائق احملاسبة املتعلقة باألهداف واجل

                                                                                                     يتمثل االحتياج الوحيد من القدرات يف هذا اجملال ذي األولوية يف احلاجة إىل تدريب املوظفني املسؤولني                 -  ٤٣
   .                                عن تشغيل الربامج احلاسوبية للسجالت

                                                 مشاريع التنفيذ املشترك وتبادل حقوق إطالق االنبعاثات

   :                       حددت االحتياجات التالية -  ٤٤

                                                  حتليل الثغرات يف جمال بلوغ األهلية وتعديل األطر         (                                              إنشاء املسار األول يف إطار التنفيذ املشترك          ) أ ( 
  ؛ )                                                  القانونية واملؤسسية لتلبية احتياجات نظام املسار األول

                                                          قواعد وأنظمة إدارة وحدات خفض االنبعاثات اليت يتم احتيازها؛   ) ب ( 

                                                      وتنفيذ نظام املعلومات اجلغرافية لضمان أهلية الطرف                                              االحتياجات من القدرات الالزمة إلعداد        ) ج ( 
   ؛  ٧-   م أ /  ١٨                                                        للمشاركة يف التبادل الدويل حلقوق إطالق االنبعاثات مبوجب املقرر 

                                                                                                 تقيـيم الفـائض املتوقع يف وحدات الكمية املسندة للبلد، مع أخذ االلتزامات احملتملة يف فترة                  ) د ( 
                                                            ً    دول احلديثة العضوية يف االحتاد األورويب، ينبغي أن تأخذ األطراف أيضاً يف           ويف حالة ال  .                         االلتزام الثانية يف احلسبان

                                        حسباهنا تقاسم األعباء داخل االحتاد األورويب؛ 

                                      التفيا هي البلد الوحيد الذي اعتمد       (                                                            الصياغة التشريعية لقوانني بشأن نظام املعلومات اجلغرافية            ) ه ( 
  ؛ )      ً               قانوناً من هذا القبيل

                               نفيذي لنظام املعلومات اجلغرافية؛            إعداد دليل ت  ) و ( 

                                                                         بناء القدرات املؤسسية لدعم إدارة نظام املعلومات اجلغرافية، وتدريب العاملني؛   ) ز ( 

                                                                                    تدريب مطوري املشاريع احملتملني على إعداد الوثائق الالزمة لعطاءات نظام املعلومات اجلغرافية،   ) ح ( 
  .                            وتنفيذ املشاريع والرصد واإلبالغ

  املستفادة الدروس-دال 

                                                                                                         يتشابه عدد كبري من الدروس اليت سلطت األضواء عليها يف البالغات والعروض الوطنية املقدمة من األطراف مع              -  ٤٥
  :                       وتشمل هذه الدروس ما يلي  .                                                             الدروس املستفادة يف جمال بناء القدرات يف مناطق أخرى وسياقات أخرى

                                         صياغة وتنفيذ نظم حقيقية، مثل نظم السجالت؛                                             يكون بناء القدرات بالغ الفعالية عندما يقترن ب  ) أ ( 

                                                                                        هناك ضرورة للتدريب املستمر للحفاظ على إمداد ثابت للقدرات البشرية من أجل احلد من أثر         ) ب ( 
                             هجرة الكفاءات وحركة املوظفني؛ 
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                                                                                                 إن إنشـاء مركز أو مكتب وطين معين بتغري املناخ وتزويده  بالقدرات الكافية، يعززان بدرجة                  ) ج ( 
                                              ة قدرة الطرف على التصدي جلميع قضايا تغري املناخ؛   كبري

                                                                                                     كـان إطـار بـناء القدرات اخلاص بالبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية واملرفق باملقرر                  ) د ( 
                                                                                                          أداة مفـيدة جلعـل األولويات اليت حتددها البلدان موضع اهتمام املنظمات الثنائية واملتعددة األطراف                 ٧-    م أ  / ٣

                      لقادرة على االستجابة؛           والدولية ا

                                                                                                 أدى بناء القدرات يف الدول احلديثة العضوية يف االحتاد األورويب إىل بناء قدرات متزامن لتنفيذ                   ) ه ( 
                                                              فعلى سبيل املثال، كانت الربجميات اخلاصة بالسجالت، اليت كلف بوضعها يف   .                               االتفاقية وتنفيذ بروتوكول كيوتو

                           ً                                         ثات لالحتاد األورويب مصممة أيضاً الستخدامها يف املعامالت اليت تتم يف                                               إطار خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعا     
  .                                                    إطار نظام اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  االستنتاجات�     ً رابعا  

    ناء                                                                              ً     ً                        تشري املعلومات املتاحة إىل أن البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية أحرزت تقدماً كبرياً يف جمال ب                 -  ٤٦
                                                                  وعند استخدام وصف احلالة الراهنة واالحتياجات املبينة يف عمليات           .                                       القـدرات منذ االستعراض الشامل األخري     

                                                                                                    التقييم الذايت للقدرات الوطنية كخط أساس، تظهر املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية واملعلومات املقدمة من 
                                                          وقد اضطلعت البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية          .       ا هذا                                                   األطراف متيز بناء القدرات بكثافة كبرية حىت يومن       

  .                                                                                                بأنشطة بناء القدرات، منفردة أو بالتعاون مع األطراف املدرجة يف املرفق الثاين، وكذلك مع املنظمات الدولية

        االت ذات                                                                                       وفـيما يلي االحتياجات والثغرات املشتركة يف جمال بناء القدرات بني الغالبية العظمى من اجمل      -  ٤٧
   .                                                                    األولوية والغالبية العظمى من البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

                                                                                              عـدم إعطاء تغري املناخ األمهية الالزمة يف الربنامج السياسي ملعظم احلكومات املشاركة اليت متر                 ) أ ( 
                                           عد النهائي للوفاء مبتطلبات بروتوكول كيوتو؛                                                                      اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على الرغم من احلاجة امللحة املرتبطة باقتراب املو

                                                                                           هـناك حاجـة إىل توعـية وتثقيف وتدريب صناع القرار، واجلمهور بصورة عامة، واخلرباء،                 ) ب ( 
                                                      ووسائط اإلعالم، والتالميذ والطلبة يف مجيع مستويات التعليم؛

              رات البيئة أو                                                                             عـلى الـرغم مـن حـدوث زيادة يف عدد العاملني يف وحدات تغري املناخ بوزا              ) ج ( 
                                                                      املؤسسات األخرى املعنية بتغري املناخ، فإن القدرات البشرية ال تزال غري كافية؛

                                            وهناك حاجة إىل حتسني نقل املهارات واملعرفة         .                                              مل تتحقق استدامة املعرفة ونشرها بشكل كامل        ) د ( 
                              إدماج قضايا تغري املناخ يف مجيع                                                                     من املكتب الوطين املعين بتغري املناخ إىل املؤسسات األخرى داخل البلد وتشجيع   

                              القطاعات ومجيع عمليات التخطيط؛

                                                                                                        فيما يتعلق بالدول احلديثة العضوية يف االحتاد األورويب، يشكل إجناز االلتزامات اليت تقضي هبا االتفاقية                   ) ه ( 
                     حدة تعىن بتنسيق أنشطة              ووجود هيئة وا  .                                           ً     ً                    وبروتوكول كيوتو وكذلك اجلماعة األوروبية حتدياً كبرياً، بسبب ضعف القدرة   

   .                                                                                    اإلبالغ مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو وأنشطة اإلبالغ اخلاصة باالحتاد األورويب هو حاجة مشتركة
_ _ _ _ _ 


