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 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

 بناء القدرات للبلدان النامية

 تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية

 *مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

ما تقوم به اهليئة الفرعية للتنفيذ من رصد وتقييم سنويني لتنفيذ إطار بناء القدرات أُِعّد هذا التقرير لدعم  
ويستند التقرير إىل معلومات مولّفة استمدت من البالغات الوطنية          .٧-م أ /٢يف الـبلدان النامية املرفق باملقرر       

سبتمرب /ت املعنية والواردة حىت أيلول     السنوية املقدمة من األطراف واملنظما     والبياناتوغريها من التقارير الوطنية     
وُتعرض املعلومات حسب عناصر إطار بناء القدرات وباتباع شكل منظّم أعدته اهليئة الفرعية للتنفيذ يف               . ٢٠٠٧

االستعراض السنوي إجراء وقد ترغب األطراف يف النظر يف هذه املذكرة للمساعدة يف  .دورهتا السادسة والعشرين
 .لقدراتبناء اإطار لتنفيذ 
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  مقدمة-أوالً 

  الوالية- ألف

، أن تقدم تقريراً توليفياً سنوياً عن ١٢-م أ /٤ و ٧-م أ /٢طلـب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف مقرريه          -١
مدة من البيانات املقدمة من     إىل املعلومات املست  استناداً  أنشـطة تنفـيذ إطـار بناء القدرات يف البلدان النامية،            

 تقييم االحتياجات من التكنولوجيا،     تقاريراألطـراف، والـبالغات الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، و         
 .  التقييم الذاتية للقدرات الوطنيةتقاريرو

  ١-م أإ /٢٩وطلـب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، يف مقرريه               -٢
، إىل األمانة أن تضع يف االعتبار عند إعداد تقريرها التوليفي جهود بناء القدرات ذات الصلة بتنفيذ                 ٢-م أإ /٦و

إىل املعلومات الواردة يف البيانات املقدمة من األطراف،        استناداً  بـروتوكول كـيوتو املبذولة يف البلدان النامية،         
 أنشطة اجمللس التنفيذي آللية  عناملعنية والقطاع اخلاص، ومعلوماتوتقارير الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية      

 . التنمية النظيفة املتعلقة بالتوزيع اإلقليمي ألنشطة مشاريع اآللية وما يتصل هبا من أنشطة بناء القدرات

ُيدرج يف  ، على شكل منظم ملوجز لألنشطة       )١(ووافقـت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا السادسة والعشرين         -٣
  .التقرير التوليفي ودعت األطراف وغريها من املنظمات املعنية إىل النظر يف استخدام هذا الشكل عند تقدمي وثائقها

  نطاق املذكرة-باء 

يوجـز هـذا الـتقرير التوليفي املعلومات املتعلقة بأنشطة بناء القدرات املضطلع هبا يف البلدان النامية،                  -٤
ويركز على  . ، والدروس املستفادة   املكتسبة  القدرات، وكذلك اخلربات   بشأن احملددة   واالحتـياجات والـثغرات   

لبلدان اليت مل تقدم    ا يف حالة دم تقرير سابق    خستي وإن كان ،  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤األنشـطة املضطلع هبا بني عامي       
 .٢٠٠٧تمرب سب/ لألمانة حىت هناية أيلولأتيحتوتتضمن الوثيقة معلومات . بالغاً وطنياً يف هذه الفترة

واستمدت املعلومات من بيانات األطراف وتقارير األنشطة اليت تقدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول  -٥
مـن االتفاقـية يف سياق بالغاهتا الوطنية، والبيانات الواردة يف البالغات الوطنية للبلدان النامية، وبرامج عملها                 

.  تقييمها الذايت للقدرات الوطنية    تقاريرجات من التكنولوجيا، و    تقييمها لالحتيا  تقاريـر الوطنـية للتكـيف، و    
 واجمللس التنفيذي آللية التنمية     ،ضـعت يف االعتـبار أيضاً تقارير الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية املعنية           وُو

 .النظيفة، وذلك يف سياق األجزاء املتعلقة بأنشطة بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

  اختاذهالهيئة الفرعية للتنفيذل ميكن يت الاتإلجراء ا-يم ج

قـد ترغـب اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف هذه الوثيقة يف سياق الرصد السنوي لتنفيذ إطار بناء                     -٦
 .القدرات

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/15 ٩٣-٩٢، الفقرتان. 
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 نشطة بناء القدراتأل استعراض عام -ثانياً 

  هبا األمانةاضطلعت أنشطة بناء القدرات اليت -ألف 

ـ  -٧  من االحتياجات واجملاالت املتصلة ببناء      ١٥ر بـناء القدرات يف البلدان النامية قائمة تضم          دد إطـا  حي
وُتعـاجل هذه االحتياجات واجملاالت يف إطار برامج شىت لألمانة ومرفق البيئة العاملية، وعن طريق               . )٢(القـدرات 

  .العديد من األنشطة والربامج اليت تضطلع هبا األطراف وخمتلف املنظمات

 ٧-م أ /٢ وقد ُعرضت األنشطة السابقة اليت اضطلعت هبا األمانة من أجل تنفيذ بناء القدرات وفقاً للمقرر               -٨
 واملقـررات الالحقـة املتعلقة ببناء القدرات يف تقرير قُّدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين                 

)FCCC/SBI/2006/16.(    قائمة بأنشطة بناء    ١وترد يف اجلدول    . ٥ إىل   ١ اجلداول من    وترد املعلومات احملدَّثة يف 
 قائمة باألنشطة   ٢القدرات اليت مت االضطالع هبا ملعاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً؛ وترد يف اجلدول               

 من  ٦املادة  (ة   قائمة باألنشطة املتعلقة بدعم التثقيف والتدريب والتوعي       ٣املنفذة دعماً للتكيف؛ وترد يف اجلدول       
 قائمة بأنشطة دعم إعداد     ٥ قائمة بأنشطة دعم نقل التكنولوجيا؛ وترد يف اجلدول          ٤؛ وترد يف اجلدول     )االتفاقية

 .البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

ة، بوصفه هيئة تنظيمية، تدابري ترمي إىل       وباإلضـافة إىل ذلك، اختذ اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيف          -٩
 :وقد مشلت هذه األنشطة ما يلي .حتسني فهم خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية بآلية التنمية النظيفة وتعزيز اشتراكها

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

  كل اجتماع يعقده اجمللس؛يفاجتماع اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة مع أصحاب املصلحة  )ب( 

 .)٣(منتدى السلطات الوطنية املعيَّنة واملكلفة بآلية التنمية النظيفة )ج( 

ة لتسهيل  قام برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع األمانة، ببدء تشغيل بوابة على اإلنترنت مصمم             و -١٠
 .)٤(تبادل املعلومات بني املشترين والبائعني ومقدمي اخلدمات املنخرطني يف آلية التنمية النظيفة

، وهو إطار   )٥(لية التنمية النظيفة  آ لصاحلوميثل إطار نريويب أحد اجلهود الرئيسية الرامية إىل بناء القدرات            -١١
ألمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وجمموعة ُوضع مببادرة من مصرف التنمية األفريقي، وبرنامج ا

                                                      

 . من املرفق١٥، الفقرة ٧-م أ/٢املقرر  )٢(

 . يف أديس أبابا بإثيوبيا٢٠٠٧أكتوبر / تشرين الثاين٥ و٤ يومي املعّينة السلطات الوطنية ملنتدىُعقد اجتماع  )٣(
)٤( <www.cdmbazaar.net>. 

)٥( <https://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
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سيما بلدان أفريقيا جنوب     البـنك الـدويل، واألمانـة، وأسند إليه هدف حمدد هو مساعدة البلدان النامية، وال              
 . الصحراء، على حتسني مستوى اشتراكها يف آلية التنمية النظيفة

  هبا األطرافاضطلعت أنشطة بناء القدرات اليت - باء

الرامية يتاح على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ جتميع ألنشطة األطراف        -١٢
.  يف املرفقالواردين ٧ و٦استخدم هذا التجميع كأساس إلعداد اجلدولني قد و. )٦( تنفـيذ إطار بناء القدرات   إىل

) البالغات الوطنية، وتقارير التقييم الذايت للقدرات الوطنية، إخل       ( األصلية   ونظراً إىل االختالف يف تفصيل الوثائق     
ويف تاريخ تقدميها، فمن املمكن أن تكون بعض االحتياجات قد عوجلت، أو أهنا موضع معاجلة، يف البلدان املعنية                  

شطة املبلغ عنها ليست وقد تضمنت البيانات املقدمة من األطراف إشارة إىل أن قوائم األن        . مـنذ تقـدمي الوثائق    
 .مستفيضة، وبالتايل ينبغي اعتبار التجميع إرشادياً ال صورة كاملة جلميع ما ينجز

  ملخص توليفي ألنشطة بناء القدرات-ثالثاً 

  موجز أنشطة بناء القدرات-ألف 

 : عديدة منها ما يلي اختذ بناء القدرات أشكاالً -١٣

 ة عن طريق مشاريع وأنشطة مستقلة؛بناء القدرات لتحقيق أهداف معيَّن )أ( 

 إدراج بناء القدرات يف املشاريع واألنشطة العادية؛ )ب( 

 ؛)عن طريق مرفق البيئة العاملية(األنشطة التمكينية  )ج( 

 الدعم التقين؛ )د( 

 . أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية لصاحلالربامج اخلاصة    )ه( 

شطة ختريج أفراد مدربني تدريباً جيداً وإجياد عدد كاف من اخلرباء يف جمال مواضيعي              واسـتهدفت األن   -١٤
االخنراط يف عملية االتفاقية، وإنشاء املؤسسات وتعزيزها لتنفيذ املهام على حنو           ب  املتعلقة االتاجملمعيَّن أو يف أحد     

وقُّدم .  بيئة مؤاتية للتصدي لتغري املناخ     ةوهتيئأكـثر فعالية، وإحداث تغّير جمتمعي عن طريق إذكاء الوعي العام،            
 .توافر البيانات واألدوات والوصول إليهاوزيادة الدعم يف شكل دعم تقين، ومتويل لألنشطة واملشاريع، 

ويف العديد من احلاالت، تناولت األنشطة أكثر من هدف واحد، وتبني النتائج عند النظر إليها جمتمعة،                 -١٥
 . امللحق هباناء القدرات مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتووجود استثمار قوي يف ب

                                                      

)٦( <www.unfccc.int/4086>. 
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 ملخص توليفي ألنشطة بناء القدرات، يتناول األنشطة املنفذة مبوجب االتفاقية، مرتبة ٦ويرد يف اجلدول  -١٦
أما األنشطة املنفذة مبوجب    . ٧-م أ /٢ من مرفق املقرر     ١٥حسـب عناصر نطاق بناء القدرات الوارد يف الفقرة          

 الشكل  واتبع يف هذين اجلدولني   . ٧ فترد يف اجلدول     ١-م أإ /٢٩وتوكول كيوتو، كاستجابة مباشرة للمقرر      بـر 
 .)٧( للهيئة الفرعية للتنفيذ٢٦املنظم الذي اتفقت عليه األطراف يف الدورة 

  موجز املسائل اليت أثريت يف بيانات األطراف-باء 

 التنفيذ يف العديد من البلدان النامية،        إطار بناء القدرات قيدُ    تشـري البيانات املقدمة من األطراف إىل أن        -١٧
 .ويتبني منها حتقيق إجنازات ملحوظة تتعلق جبميع عناصر اإلطار تقريباً

دور حموري  ب فضالً عن قيامه  ويعترب بناء القدرات يف جمال تغري املناخ جزءاً أساسياً يف التنمية املستدامة،              -١٨
ويعترب إدماج أهداف بناء القدرات وخطط      . ة لتغري املناخ إىل أدىن مستوى والتكيف معها       يف ختفيف اآلثار الضار   

ويف هذا السياق األوسع لبناء القدرات، تسترشد بعض        . التنفـيذ يف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية عامالً مفيداً       
االستمالك والتنسيق واملواءمة والنتائج  - بشأن فعالية املعونة ٢٠٠٥األطراف يف بناء القدرات بإعالن باريس لعام 

 .)٨(واملساءلة املتبادلة

ومت التأكيد جمدداً يف مجيع البيانات املقدمة على أمهية أن تكون أنشطة بناء القدرات قطرية التوجيه وأن                  -١٩
ت املتعلقة  وارتأت بعض األطراف أن يكون التركيز على تعميم إدراج بناء القدرا          . تتواءم مع األولويات الوطنية   

باملناخ يف سياق استراتيجيات للتنمية املستدامة وبرامج إمنائية أوسع نطاقاً، مع كفالة حتديد أولويات مسائل تغري                
 .عملية اختاذ القراريف سياق املناخ يف إطار التخطيط الوطين واحمللي و

ويتطلب جناح بناء   . ميع الشركاء وأثـريت يف معظم البيانات املقدمة أمهية االخنراط املبكر واملتواصل جل           -٢٠
القـدرات شراكة قوية بني الدول النامية واملتقدمة، واخنراط مجيع البلدان الشريكة واملاحنني يف مرحلة مبكرة يف                 

 يل توومن أجل استمرار حتسن القدرات، اعُترب أنّ     . ختطيط أنشطة بناء القدرات وحضورهم طوال مراحل حتقيقها       
 اتصال جيد بني أصحاب املصلحة املعنيني ميثالن        األمور يف مشاريع بناء القدرات ووجودَ     اهليئات احلكومية زمام    

الستثمار يف  استعداده ل وأشارت األطراف أيضاً إىل أن االخنراط املبكر للقطاع اخلاص قد يزيد من             . عامالً حيوياً 
 .مشروع معني

لني أمراً يعيق قدرهتا على معاجلة مجيع متطلبات        ويف الـبلدان الصغرى، ال يزال االفتقار إىل األفراد املؤه          -٢١
هي ملواجهة هذا التحدي والتدابري اليت ورد ذكرها كتدابري ضرورية . االتفاقـية والـربوتوكول على حنو مستدام    

حضور املنتديات اإلقليمية والدولية، وتبادل املعلومات العملية مع باقي البلدان النامية، ووضع هنج طويل األجل               
التعليم، وإدراج حماور تدريبية يف املشاريع، وإتاحة حوافز للممارسني يف البلدان املضيفة حلثهم على تسيري               حيال  

 . املشاريع واحملافظة عليها

                                                      

)٧( FCCC/SBI/2007/15٩٢ ة، الفقر. 

)٨( <http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_3236398_35401554_1_1_1_1,00.html>. 
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وفيما يتعلق مبوضوع وضع مشاريع ملموسة لبناء القدرات، أشارت األطراف إىل أمهية ختصيص ما يكفي  -٢٢
 تكرار جتربة   ومما كان لـه أيضاً أمهية كربى يف نظرها       . ت القائمة بعناية  من الوقت لتحديد االحتياجات والثغرا    

ويف احلاالت اليت تشارك فيها أكثر من منظمة واحدة يف          ). وتكييفها مع الظروف احمللية   (املشـاريع النموذجـية     
 .مشروع ُمعيَّن، ينبغي أن تؤول املسؤولية النهائية عن جناح التنفيذ إىل جمموعة واحدة فقط

على أنه ميكن   .  السياسات الالزمة لتنفيذ املشاريع قائمة قبل بدء التنفيذ        أن تكون وذُكر أيضاً أنه يفضل      -٢٣
 وذُكر مع ذلك أن عدم وجود إطار        .األنظمة/أنشطة صياغة السياسات  وتنفيذ  املشاريع  القيام يف آن واحد بوضع      

 .سياسايت مالئم قد حيول دول استدامة املشاريع

 .تأكيد على أن التعلّم باملمارسة مبدأ هام يف جمال بناء القدراتوأعيد ال -٢٤

 يدل وهو ما اجلنوب آخذ يف النشوء، مبا يف ذلك دعم األنشطة، بلدانوبناء القدرات يف إطار التعاون بني  -٢٥
 .على أمهية التعاون اإلقليمي

العاملية، دوراً حمفزاً لبناء القدرات يف      وتـؤدي املشاريع العاملية، مثل تلك املمولة عن طريق مرفق البيئة             -٢٦
وتساعد الشبكة الناشئة عن هذه املشاريع يف زيادة اشتراك العلماء من . العديد من القطاعات وعلى مستويات شىت

 وضع املشاريع   أثناء يتم اكتشاف خرباء وطنيني وتعزيز قدراهتم        حيثالـبلدان النامـية يف املنـتديات الدولية،         
 . وتنفيذها

وقُـّدم اقتراح يرمي إىل وضع نظم للمعلومات وتعزيزها على املستوى الوطين لتيسري تنسيق أنشطة بناء                 -٢٧
 . القدرات هبدف تفادي االزدواجية يف اجلهود املبذولة

على كـر أن التكيُّف ينبغي أن حيظى باألولوية يف ختطيط التنمية، وأن بناء القدرات ينبغي أن ُيعّزز                  وذُ -٢٨
 . نظم اإلنذار املبكرحتسنياإلعداد والتنفيذ، واالتصال، ويف سياق  العمل الوطنية للتكيف، و برامجصعيد

 وإدراجواقـُترح وضع عملية الستعراض إطار بناء القدرات يف ضوء املناقشات املتعلقة باملراحل املقبلة،                -٢٩
 .طر الرئيسية لبناء القدرات يف األاجملاالت اجلديدة لبناء القدرات مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو

سيما األطراف   وال يـزال هـناك قلق بشأن قدرة األطراف على املشاركة يف آلية التنمية النظيفة، وال                -٣٠
 . األفريقية

  القضايا اليت تتطلب مزيداً من الدراسة-رابعاً 

 استنتاجاهتا بشأن الرصد قـد ترغـب اهليـئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف النقاط التالية قبل اخللوص إىل     -٣١
  :السنوي لبناء القدرات
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هـذا هو التقرير األول لألمانة الذي ُيستخدم فيه الشكل املنظم الذي جرت صياغته يف الدورة                 )أ( 
 للهيئة الفرعية للتنفيذ، وقد ُتقترح بعض التغيريات اهليكلية مراعاة لنوع ونوعية البيانات اجملّمعة السادسة والعشرين

 ر حمددة؛من مصاد

 مل يرد سوى عدد صغري من البيانات املقدمة من البلدان النامية األطراف؛ )ب( 

مـن أجـل تيسري إعداد التقارير يف املستقبل، قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف أن تطلب إىل                   )ج( 
اإلنترنت، مع إتاحة إمكانية  والتجميع املفصل لألنشطة على موقع األمانة على اًاألمانة إتاحة البيانات املقدم سابق

وقد ُيسّهل ذلك استخدام املعلومات خالل . قـيام األطـراف بتحديـث قاعدة البيانات وإضافة معلومات إليها     
 ؛)٩(االستعراض الشامل إلطار بناء القدرات املقرر أن يبدأ يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ

 التقييم الذايت للقدرات تقاريرلالحتياجات من القدرات، استناداً إىل من شأن املوجزات القطرية  )د( 
الوطنية وإىل حتديثها املتواتر، أن تكون أساساً مفيداً لرصد بناء القدرات على املستوى الوطين، ومن شأهنا أن تيسر 

 مالءمة االحتياجات مع الدعم؛

ـ ال      )ه(   ١-م أإ /٢٩  أو املقرر  ٧-م أ /٢ املقرر   ندرج العديـد مـن أنشطة بناء القدرات يف إطار         ي
لكنها تسهم مع ذلك يف وواملقـررات ذات الصلة باملوضوع، مثل األنشطة املندرجة يف التخطيط الوطين للتنمية،   

وقد يكون مفيداً االستناد إىل الدروس املستفادة وأفضل املمارسات         . بـناء القـدرات يف اجملاالت موضع النظر       
 طة؛املستمدة من تلك األنش

توخياً لتعزيز تبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة، قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف أن               )و( 
تدعو األطراف إىل تقدمي معلومات بشأن هذه املمارسات والدروس كيما تستخدمها األمانة واملنظمات املعنية يف               

 صياغة مواد للتوعية ببناء القدرات؛

املمارسات والدروس املستفادة من العديد من أنشطة بناء القدرات املنفذة يف ميكن توليف أفضل  )ز( 
بناء القدرات يف مرحلة نظام ما بعد عام        أنشطة  سياق آلية التنمية النظيفة، هبدف إتاحة التوجيه لتصميم وتنفيذ          

 ، عندما تصبح إدارة الكربون أمراً أكثر حساسية؛ ٢٠١٢

على جماالت ذات أولوية،    إللقاء الضوء   جديدة لبناء القدرات أو     من أجل إفساح حيز جملاالت       )ح( 
مثل ما يتعلق بالتكيف، هناك حاجة إىل عملية لتوسيع اإلطار احلايل لبناء القدرات ليتسىن تناول املسائل الناشئة                 

 . على حنو أفضل

                                                      

 .٧فقرة ، ال١٠-م أ/٢املقرر  )٩(
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ألقل البلدان منواً،  أنشطة بناء القدرات اليت قامت هبا األمانة لتلبية االحتياجات اخلاصة-١اجلدول 

ع على ـتقرير النشاط أو املوق
شبكة اإلنترنت للحصول على 

 النشاط اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان الوكاالت املشاركة معلومات إضافية
<http://unfccc.int/documentation/

documents/advanced_search/ite

ms/3594.php?rec=j&priref=600
003746 - beg> 

أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ   
 وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

ــان٨-٦ ــريل / نيس أب
٢٠٠٦ 

 دكا، بنغالديش

تقيـيم التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل        
الـذي وافق عليه فريق اخلرباء املعين بأقل        

 البلدان منواً

االجــتماع التاســع 
ملعين لفـريق اخلرباء ا   
 بأقل البلدان منواً

<http://unfccc.int/documentation/

documents/advanced_search/ite

ms/3594.php?rec=j&priref=600
004012 - beg> 

أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ   
 وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

ــول٦-٤ ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٦ 

 كمباال، أوغندا

لتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل      تقيـيم ا  
الـذي وافق عليه فريق اخلرباء املعين بأقل        

 البلدان منواً

االجــتماع العاشــر 
لفـريق اخلرباء املعين    

 بأقل البلدان منواً

<http://unfccc.int/documentation/

documents/advanced_search/ite

ms/3594.php?rec=j&priref=600
004227 - beg> 

االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ  أمانة  
 وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

ــارس / آذار٢٨ -٢٦ م
٢٠٠٧ 

 هونيارا، جزر سليمان 

تقيـيم التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل        
الـذي وافق عليه فريق اخلرباء املعين بأقل        

 البلدان منواً

االجـتماع احلادي   
عشـر لفريق اخلرباء    

بأقل البلدان منواًاملعين 

أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ    غري متاح
 وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

ــول٨-٦ ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٧ 

 بانكوك، تايلند

تقيـيم التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل        
الـذي وافق عليه فريق اخلرباء املعين بأقل        

 البلدان منواً

اين عشر  االجتماع الث 
لفـريق اخلرباء املعين    

 بأقل البلدان منواً
<http://unfccc.int/cooperation_

and_support/ldc/items/4055.ph
p> 

أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ،      
وفـريق اخلـرباء املعين بأقل البلدان منواً،        
ومـرفق البيئة العاملية، والصندوق الدويل      

نامج األمم املتحدة   للتنمـية للزراعية، وبر   
اإلمنـائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،      
ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث،     

الدولية للحد األمم املتحدة   واسـتراتيجية   
من الكوارث، والبنك الدويل، ومصرف     

 التنمية اآلسيوي  

ــول٥-٣ ــبتمرب / أيل س
٢٠٠٧ 

 بانكوك، تايلند

الوطنية تقييم شامل لوضع إعداد برامج العمل       
للتكـيف؛ وتيسـري تقاسم اخلربات املتعلقة       
بإعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛      
وحتديد أفضل املمارسات يف جمال إعداد برامج 
العمل الوطنية للتكيف؛ وتوجيه تنفيذ مشاريع      
بـرامج العمـل الوطنية للتكيف؛ والنظر يف        
أفضـل السـبل إلدراج أنشطة برامج العمل        

 تكيف يف خطط التنمية الوطنيةالوطنية لل

تقييمي الجـتماع   اال
لفـريق اخلرباء املعين    
بـأقل البلدان تقدماً    

دم الذي ـالتقب املتعلق
حتـرزه األطراف يف    
إعـداد وتنفيذ برامج    
ــية   ــل الوطن العم

 .للتكيف
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 )تابع( ٢٠٠٧-٢٠٠٦ن منواً،  أنشطة بناء القدرات اليت قامت هبا األمانة لتلبية االحتياجات اخلاصة ألقل البلدا-١اجلدول 

ع على ـتقرير النشاط أو املوق
شبكة اإلنترنت للحصول على 

 النشاط اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان الوكاالت املشاركة معلومات إضافية
<http://www.napa-pana.org/ 

private/modules/knowledgebox/

io/file.php?entry=1048&field=
26> 

تفاقـية اإلطارية بشأن تغري     أمانـة اال  
املناخ، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان 

من أجل التنمية   منـواً، ومنظمة العمل     
 يف العامل الثالث، ومرفق البيئة      البيئـية 

العاملـية، والصـندوق الدويل للتنمية      
ستكهومل للبيئة،  االزراعـية، ومعهـد     

وبـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي،       
 املتحدة للبيئةوبرنامج األمم 

أغســطس / آب٢٢-٢٠
٢٠٠٧ 

 داكار، السنغال

بشأن إعداد إقليمية حلقة عمل تدريبية عقد 
برامج العمل الوطنية للتكيف خمصصة جلميع 

 الناطقة بالفرنسية أقل البلدان األفريقية منواً     
حضرهتا بنـن، وتشاد، وتوغو، ومجهورية     (

الكونغـو الدميقراطـية، والرأس األخضر،      
 ) ومايلوغينيا، 

حلقـة عمـل تقنية     
بشـأن برامج العمل    
الوطنــية للتكــيف، 

قل البلدان  ألخمصصة  
 الناطقةواً  ـاألفريقية من 
 بالفرنسية

<http://www.napa-pana.org/ 

?q=en/node/7> 
أمانـة االتفاقـية اإلطارية بشأن تغري       
املناخ، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان 

ة، ومعهد  منـواً، ومـرفق البيئة العاملي     
ستكهومل للبيئة، وأمانة برنامج البيئة     ا

اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ، وبرنامج  
األمـم املتحدة اإلمنائي، ومعهد األمم      

 املتحدة للتدريب

ــارس / آذار٢٨ -٢٦ م
٢٠٠٧ 

 هونيارا، جزر سليمان 
 

حلقة عمل تدريبية إقليمية بشأن إعداد عقد 
ل بـرامج العمـل الوطنية للتكيف يف الدو       

اجلـزرية الصغرية النامية املصنفة ضمن أقل       
شاركت فيها توفالو، وجزر    (الـبلدان منواً    

 )سليمان، وملديف، وفانواتو

 عنحلقة عمل تقنية    
برامج العمل الوطنية   
ــة  ــيف خمصص للتك
ــزرية   ــدول اجل لل
ــية   ــغرية النام الص
املصـنفة ضمن أقل    

 البلدان منواً 
<http://www.napa-pana.org/ 

?q=en/node/22> 
أمانـة االتفاقـية اإلطارية بشأن تغري       
املناخ، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان 

من أجل التنمية   منـواً، ومنظمة العمل     
يف العامل الثالث، ومرفق البيئة     البيئـية   

ة، ـستكهومل للبيئ االعاملـية، ومعهد    
وبـرنامج األمـم املـتحدة اإلمنائي،       

هد وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومع    
 األمم املتحدة للتدريب والبحث

 ١ -أغســطس / آب٣٠
 ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول

 نريويب، كينيا

عقد حلقة عمل تدريبية إقليمية بشأن إعداد 
برامج العمل الوطنية للتكيف خمصصة جلميع 

نكليزية إل منواً الناطقة با األفريقيةأقل البلدان
حضرهتا إثيوبيا، ومجهورية ترتانيا املتحدة،     (

ان، وغامبـيا، وليبرييا، وليسوتو،   والسـود 
 ) ومالوي، وموزامبيق

 

حلقـة عمـل تقنية     
بشـأن برامج العمل    
الوطنــية للتكــيف، 
 خمصصة ألقل البلدان  

 منواً الناطقة   األفريقية
 نكليزية إلبا
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تقرير النشاط أو 
املوقع على شبكة 

صول اإلنترنت للح
ات ـى معلومـعل

الوكاالت املشاركة إضافية  اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان
 نطاق النشاط وفقاً للمقرر

 النشاط ١٥، الفقرة ٧-م أ/٢
<http://unfccc.int/

3633.php> 
ــة ــية  أمان االتفاق

اإلطارية بشأن تغري   
 منظمة  ٩٠املناخ و 

أخرى من منظمات   
ــتحدة،  ــم امل األم

كومية واملنظمات احل 
 ة، واملنظماتـالدولي

 غري احلكومية

حلقـة عمل بشأن املخاطر املتعلقة       •
باملناخ واألحداث املناخية املتطرفة،    

ــر،  ــرة، مصـ  ٢٠-١٨القاهـ
 ٢٠٠٧يونيه /حزيران

ألغراض تخطيط  الحلقة عمل بشأن     •
،  اخلاصة بذلك  مارساتاملالتكيف و 

 /ولـ أيل١٢-١٠ا، ـروما، إيطالي
 ٢٠٠٧سبتمرب 

ات عمل واجتماعات   حلقسـتنظم    •
بشأن  ٢٠٠٨ عام   فـيللخـرباء   

ب واألدوات  ـاملعلومات واألسالي 
البيانات ، و االقتصادية-االجتماعية 
  والَنْمذَجة املناخية والرصد،

اهلدف من برنامج عمل نريويب     
هـو مساعدة مجيع األطراف،     

سـيما البلدان النامية، مبا      وال
فـيها أقل البلدان منواً والدول      

 الصغرية النامية على    اجلـزرية 
حتسني فهمها وتقييمها لآلثار،    

ــيمها  ــتأثروتقي ــية ال  لقابل
والتكيف، وعلى اختاذ قرارات    

وتدابري مستنرية بشأن إجراءات  
التكـيف العملية ملواجهة تغري     
املناخ استناداً إىل أساس علمي     

 اقتصادي  -وتقين واجتماعي   
 . سليم

 تقييم التأثر والتكيف •
 أجل  بـناء القدرات من    •

 تنفيذ تدابري التكيف
ــل  • ــالم والتواص  اإلع

، مبـا يف ذلك     الشـبكي 
 إنشاء قواعد البيانات

ــل  ــات عمـ حلقـ
خرباء للواجـتماعات   

يف إطـار برنامج عمل    
املتعلق بتأثريات  نريويب  

تغري املناخ والقابليـة   
 للتأثر به والتكيف معه
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 )تابع( ٢٠٠٧-٢٠٠٦ أنشطة بناء القدرات دعماً للتكيف، -٢اجلدول 

تقرير النشاط أو 
املوقع على شبكة 
اإلنترنت للحصول 

ات ـى معلومـعل
الوكاالت املشاركة إضافية  اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان

 نطاق النشاط وفقاً للمقرر
 النشاط ١٥، الفقرة ٧-م أ/٢

<http://unfccc.int/

2535.php> 
 

ــية   ــة االتفاق أمان
اإلطاريـة بشأن تغري    

وبرنامج األمم  املناخ،  
ــائي،  ــتحدة اإلمن امل
ــم   ــرنامج األم وب
ــئة،   ــتحدة للبي امل

ة ـواللجان االقتصادي
اإلقليمية التابعة لألمم   

 املتحدة

خلرباء بشأن التكيف يف    ااجتماعات   •
الـبلدان اجلـزرية الصغرية النامية،      
اجلزء األول خمصص للبلدان اجلزرية     
الصغرية النامية يف الكارييب واحمليط     

 كينغستون، جامايكا،   األطلسـي، 
؛ اجلزء  ٢٠٠٧فرباير  / شـباط  ٧-٥

الـثاين خمصـص للـبلدان اجلزرية       
الصـغرية النامـية يف احمليط اهلادئ       
واحملـيط اهلـندي، راروتونغا، جزر    

٢٠٠٧فرباير / شباط٢٨-٢٦كوك، 
حلقـة عمـل إقليمية آلسيا بشأن        •

 ١٣-١١التكّيف، بيجني، الصني،    
 ٢٠٠٧أبريل /نيسان

 ملعلومات وتكامل تيسري تبادل ا  
ملســاعدة  التقيــيمعملــيات 
االحتياجات  يف حتديد    األطراف

والشـواغل اخلاصـة املتعلقة     
 بالتكيف

ــيم  • ــية تقي ــتأثر قابل ال
 والتكيف

بـناء القدرات من أجل      •
 تنفيذ تدابري التكيف

االحتياجات الناشئة عن    •
 من  ٩ و ٨تنفيذ الفقرتني   

  من االتفاقية٤املادة 
ــل  • ــالم والتواص  اإلع

، مبـا يف ذلك     كيالشـب 
 إنشاء قواعد البيانات

ــل أو  ــات العم حلق
ــرباء  ــتماعات اخل اج

 املتعلقة املتبقيةاإلقليمية 
بالتكـيف، الصادر هبا    
تكليف مبوجب املقرر   

 ١٠-م أ/١

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

adaptation/> 

ــية   ــة االتفاق أمان
 ة بشأن تغري  ـاإلطاري
 املناخ

ديث يف  ؛ آخر حت  ٢٠٠٥أغسـطس   /آب
 ٢٠٠٧أغسطس /آب

ــل  ــات وأفض ــر املعلوم نش
 املمارسات

بـناء القدرات من أجل      •
 تنفيذ تدابري التكيف

االحتياجات الناشئة عن    •
 من  ٩ و ٨تنفيذ الفقرتني   

  من االتفاقية٤املادة 
ــل  • ــالم والتواص  اإلع

، مبـا يف ذلك     الشـبكي 
 إنشاء قواعد البيانات

قـاعدة بيانات بشأن    
استراتيجيات التصدي  

 لية احمل
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  بناء القدرات عن طريق التعليم والتدريب والتوعية العامة-٣اجلدول 

 اط أو املوقع علىـتقرير النش
شبكة اإلنترنت للحصول على 

 النشاط اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان الوكاالت املشاركة معلومات إضافية
<http://unfccc.int/cooperation

_and_support/education_and_

outreach/items/3143.php> 

أمانـة االتفاقية اإلطارية    
ــناخ،  ــري امل بشــأن تغ
وبـرنامج األمم املتحدة    

 للبيئة

حلقـة عمل بشأن الدول اجلزرية      
رودين باي، سانت (الصغرية النامية 

 ٢٠٠٧ هيولي/ متوز٥-٣، )لوسيا

املضي قدماً باألعمال املتعلقة بتقييم االحتياجات،      
، وتقاسم اخلربات، وتبادل    وحتديـد األولويـات   

 املعلومات بشأن األنشطة ذات الصلة

ــل  ــات عم حلق
إقليمية بشأن املادة   

 مــن االتفاقــية ٦
املشـمولة باملقرر   

 ٨-م أ/١١
<http://unfccc.int/ccinet> 

 
ة اإلطارية  ـأمانة االتفاقي 

 بشأن تغري املناخ
 اإللكتروين  وقعاملاقتراح إنشاء    •

 :ماتتنسيق بني شبكات املعلو   لل
 ٢٠٠٣يونيه /حزيران

 :اخليارات املقترحة لتهيئة املوقع •
 ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول

 :بدء تشغيل املوقع النموذجي    •
 ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

تيسري الوصول إىل مصادر املعلومات املتعلقة       •
باإلعالم والتعليم والتدريب يف جمال تغري املناخ 

على مساعدة احلكومات واملنظمات واألفراد      •
ــار   ــر إىل األفك ــرعة وُيس ــول بس الوص

 واخلرباء واملواد اليت والصالتواالستراتيجيات 
ميكن استخدامها لتحفيز السكان ومتكينهم من 

 اختاذ إجراءات فعالة يف جمال تغري املناخ

إنشــاء وتشــغيل 
املوقـع اإللكتروين   
ــني   ــيق ب للتنس
شبكات املعلومات  

 من ٦ باملادة املتعلق
بكة الش(ة ـاالتفاقي

ر ـاملعلوماتية لتغي 
 )املناخ
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 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ بناء القدرات دعماً لنقل التكنولوجيا -٤اجلدول 

تقرير النشاط أو املوقع على 
ة اإلنترنت للحصول ـشبك

 النشاط اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ الوكاالت املشاركة على معلومات إضافية
<http://ttclear.unfccc.int/tt
clear/html/IfPG.htm> 

أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري     
املـناخ وفريق اخلرباء املعين بنقل      

 التكنولوجيا

مسـاعدة واضعي املشاريع يف البلدان       ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين
 متويلية  مقترحاتالنامـية على إعداد     

  التمويل الدولينيماحنيتليب معايري 

 ملقترحاتاإعـداد   شـر دلـيل     ن
ل إعداد مشاريع    دلي -وتقدميهـا   

 نقل التكنولوجيا ألغراض التمويل   
 )دليل املمارسني(

<http://ttclear.unfccc.int> 
FCCC/SBSTA/2007/11و 

أمانـة االتفاقـية اإلطارية بشأن      
 تغري املناخ

نوفمرب /الـثاين  تشـرين  •
٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٧يونيه /حزيران •

إطـالع املشاركني على حمتوى دليل      
 استخدامهجمال املمارسني و

ريــب عمــلي عــلى إعــداد تد
مقـترحات املشـاريع مـن أجل       

 احلصول على التمويل
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٢٠٠٧-٢٠٠٦لبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، ل دعماً بناء القدرات -٥اجلدول   

تقرير النشاط أو املوقع 
ة اإلنترنت ـعلى شبك

 للحصول على معلومات
 النشاط اهلدف من النشاط/الغرض التاريخ واملكان ملشاركةالوكاالت ا إضافية

حكومة الفلبني، وأمانة االتفاقية     
اإلطاريـة بشـأن تغـري املناخ،       
ووكالة محاية البيئة يف الواليات     

 املتحدة 

يونيه /حزيـران  ١٣-١١
 نيب، مانيال، الفل٢٠٠٧

تقيـيم وضع واحتياجات عمليات جرد       •
 غازات الدفيئة يف املنطقة

القدرة على الصعيد اإلقليمي لتحسني رفع  •
إدارة عملـيات اجلـرد الوطنية لغازات       

 الدفيئة
 وضع برنامج لبناء القدرات يف املنطقة •

تعاوين متعلق  استكشـايف   اجـتماع   
بالنظم الوطنية املستدامة إلدارة جرد     
 غازات الدفيئة يف جنوب شرق آسيا

FCCC/SBI/2007/28
 

 تغري أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن
املناخ، فريق اخلرباء االستشاري    

 املقدمة   الوطنية املعين بالبالغات 
مـن األطـراف غري املدرجة يف       

 املرفق األول من االتفاقية

سبتمرب /أيلـول  ٢٢-٢٠
 ، القاهرة، مصر٢٠٠٧

حتسني عملية إعداد البالغات الوطنية عن       •
 طريق تبادل املمارسات اجليدة

ة بشأن  تبادل اخلربات والدروس املستفاد    •
كيفـية إبـالغ املعلومـات حتـت بند         

املعلومات األخرى اليت تعترب ذات صلة      "
 "بتحقيق هدف االتفاقية

 واملمارسات اخلرباتحلقة عمل لتبادل 
اجلـيدة بني األطراف غري املدرجة يف       
املـرفق األول مـن االتفاقية يف جمال        
إعداد البالغات الوطنية وبشأن املسائل 

 املتداخلة

دونيســيا، وأمانــة حكومــة إن 
االتفاقـية اإلطاريـة بشأن تغري      
املـناخ، ومعهـد األمم املتحدة      
للتدريب والبحث، وبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي، واالحتاد العاملي    
حلفـظ الطبـيعة، وشبكة آسيا      

 واحمليط اهلادئ

 -أكتوبر/ تشرين األول ٣٠
 نوفمرب/تشـرين الـثاين    ٢

 ، جاكرتا، إندونيسيا٢٠٠٧

رة اخلرباء واألفرقة الوطنية يف البلدان  حتسني قد 
النامـية عـلى هتيئة التكيف ووضع مشاريع        

 تكيف قابلة للتمويل 

  وضع حلقـة عمـل تدريبـية بشأن      
 آسيا  ملنطقيتاسـتراتيجيات التكيف    

 أفريقياو
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 إلبالغ السنوي عن رصد بناء القدرات يف البلدان الناميةبشأن اجدول موجز  � ٦اجلدول 

 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/حتياجات واال املراجع

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

A01–A28)أ(  مكاتب أو   وصيانةإنشـاء    �
وحدات معنية بتغري املناخ    
حسبما هو مبني يف التقارير     

 املمتدة من  اليت تغطي الفترة  
 ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠١

احلفاظ على القدرة التقنية     �
 حني كانت هناك(والتمويل 

 )وحدات معنية بتغري املناخ

التمويل يف الفترات الفاصلة     �
بـني مشاريع مرفق البيئة     
العاملية، ليتسىن احلفاظ على    
القدرة يف جمال تغري املناخ     

 املشاريع بعد   تطوروضمان  
ة إكمـال البالغات الوطني   

وبـرامج العمـل الوطنية     
 للتكيف

تمويل املقدم من   ال ميـثل    �
ألنشطة  ل مرفق البيئة العاملية  

  رئيسياً التمكينـية مصدراً  
للدعـم بالنسبة للعديد من    
األمانـات الوطنية املعنية    

 بتغري املناخ

يف تـؤدي ثغرات التمويل      �
بني خمتلف  املرحلة الفاصلة   

األنشـطة التمكينية ملرفق    
عاملية إىل توقفات يف    البيئة ال 

القـدرة على تناول مسائل   
تغري املناخ يف بعض البلدان، 
 وال سيما أقل البلدان منواً

 أقل البلدان   شكل عدد من   �
 تقدمي بالغها   ، بعـد  منـواً 

ــرنامج الوطــين األويل  وب
عمـلها الوطين للتكيف،     

إلنشاء أو   إىل دعم    حباجـة 
 وحداهتا أو مكاتبها    صيانة

 ناخاملعنية بتغري امل

إنشـاء وحدة أو مكتب أو       �
خلـية معنـية بتغري املناخ،      

 لبناء تنشـئ بدورها مركزاً   
القـدرات لتـناول وتنفيذ     
 مشاريع وأنشطة تغري املناخ

تسـيري مشـاريع إيضاحية      �
مثال يف جمال حفظ الطاقة     (

، )واستخدام الطاقة النظيفة  
ما يساعد يف بناء القدرات     

 عن طريق العمل

عنية بتغري املناخ   إنشاء أمانات م   �
وجهات تنسيق وطنية يف العديد 

 من البلدان

إنشاء مكاتب وأفرقة ووحدات     �
معنـية مبشـاريع تغري املناخ،      

املقدم من  تمويل  الباسـتخدام   
ألنشطة  ل مـرفق البيئة العاملية   

ــية،  ــدادالتمكين ــدف إع  هب
الـبالغات الوطنية األولية أو     
 برامج العمل الوطنية للتكيف

ت التنسيق الوطنية   إنشاء جها  �
 يف وزارات البيئة، على     أساساً

الرغم من إنشاء عدد قليل منها      
 يف دوائر األرصاد اجلوية

 قـيام بعـض أقل البلدان منواً       �
بـتعزيز الوصول إىل اإلنترنت     
عـن طـريق الدعم املقدم من       

 مرفق البيئة العاملية

بناء القدرات التقنية واملؤسسية  �
ة بتغري  لتمكني األمانات املعني  

 املناخ من العمل

تقدمي أطراف مدرجة يف املرفق      �
الـثاين من االتفاقية الدعم إىل     

 ةيمراكز إقليمية ومشاريع طاق

ــدرات   ) أ( ــناء الق ب
، املؤسسـية، مبا يف ذلك    

 إنشاءحسب االقتضاء،   
 أمانــات أو تعزيــز

أو جهات تنسيق وطنية    
 معنية بتغري املناخ

ل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، وهو جدول متاح على موقع                      يشري هذا الرمز إىل مدخ     )أ( 
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل



 

 

FC
C

C
/SB

I/2007/25 
P

age 17 

 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و جعاملرا

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

B01–B26)الدعم املايل والتقين لصياغة     � )ب
السياسات الوطنية املتعلقة   

 بتغري املناخ

ملايل إلدراج  الدعم التقين وا   �
مسألة تغري املناخ يف صلب     

، اإلمنـــائيالتخطـــيط 
والسياسات الوطنية، واألطر 

 وبصفة خاصة  .التشـريعية 
دراج مسـألة تغري املناخ     إل

يف خطـط الـنقل، وأطر      
التكيف، واإلدارة املستدامة   
ــتراتيجيات  ــة، واس للطاق

 التنمية املستدامة

تـرمجة التقييم العلمي إىل      �
  سياسات وإجراءات

القدرة التقنية على التقييم     �
املــتكامل، مبــا يف ذلــك 

 النمذجة

الدعـم وبناء القدرات يف      �
 جمال أنشطة االتصال 

مؤسسـات تعزيز الكفاءة     �
الطاقـية واملصادر الطاقية    

 املتجددة

ــريق   � ــن ط ــتمويل ع ال
ــية   ــات اإلقليم اجملموع
والشـبكات يتيح وصول    
املساعدة إىل أكرب عدد من     

 البلدان

ـ  �  أطر قانونية   وضـع ثل  مي
مالئمة إلدماج تغري املناخ    
يف التخطـيط والقطاعات    

 لنجاح إدماج    مهيئاً عامالً
وتنفيذ وظائف معينة متعلقة 

هو احلال بتغري املناخ، مثلما 
 لية التنمية النظيفةآل بالنسبة

تقدمي أطراف مدرجة يف املرفق      � غري متاح
ألمم تابعة ل الـثاين ووكاالت    
ــدان املــتحدة الدعــم  إىل بل

ــياغة  ــال ص ــناطق يف جم وم
سياسات تتعلق باملناخ والطاقة، 
من أجل هتيئة بيئة مؤاتية لنقل      

 للحفاظ  التكنولوجـيا الالزمة  
  نقاوة اجلوعلى

تقدمي أطراف مدرجة يف املرفق      �
 ملشاريع   موجهاً الـثاين متويالً  

 كفاءةزيادة  لالطاقة املتجددة و  
اســتخدام الطاقــة يف بعــض 

 البلدان

إعـداد منشورات وجمموعات     �
أدوات لتقاســم الــدروس  
والـترويج ألفضل املمارسات    

 والتقييم يف قطاع الطاقة

أو هتيئة بيئة /تعزيز و)  ب(
 مؤاتية

األطراف، وهو جدول متاح على موقع      يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من                      )ب(
 . <http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php>:  على اإلنترنت بالعنوان التايلاألمانة



 

 

FC
C

C
/SB

I/2007/25 
P

age 18 

 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (االهتاوجمالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

C01–C17
 )ج(

 /FCCC/SBIو
2007/28 

متويل إضايف لتنفيذ األنشطة     �
 احملددة

متويــل لوضــع ترتيــبات  �
مؤسسـية دائمـة إلعداد     

 البالغات الوطنية

تدريب وتعليم اخلرباء لمتويل  �
 الوطنيني

تعذر الوصول إىل البيانات     �
 لبياناتونوعية ا

نقـص التنسـيق الوزاري      �
 ودعم الوكاالت القطاعية

احلفـاظ على عمل األفرقة      �
 التقنية وتطويرها

نقـص املعلومات واملعرفة     �
 بشأن قابلية   املـتوافرة حملياً  
 التأثر والتكيف

 توافر األموال يف حينها �

عدم توافر اخلرباء واملوارد     �
 على الصعيد احمللي

الوطنية  معظم القدرات تبىن �
الالزمـة إلعداد البالغات    
الوطنـية عن طريق التعلم     

 باملمارسة

ُتعد حلقات العمل التدريبية  �
الرامـية إىل دعـم إعداد      
 الـبالغات الوطنية عنصراً   

  يف بناء القدراترئيسياً

ر زيادة قدرات اخلرباء    تيسِّ �
عـلى مسـتوى املناطق،     

 إىل تشابه اخللفية،    بالـنظر 
 حتسـني الفهـم وتقاسم    

 خربات البلدان

 نتائج   واستقراء تقاسم  ُرْسُي �
 بنيالسيناريوهات املناخية   

بلـدان ذات ظروف وطنية    
 ماثلة تم

ميكـن للتعاون بني بلدان      �
اجلـنوب أن يوفـر الوقت     
واملوارد جملموعة من البلدان    
الـيت تتقاسم األنشطة يف     

مشروع له أهداف  سـياق  
 مشتركة، ومن شأنه أيضاً   

غلب على  أن يساعد يف الت   
احلواجـز اللغوية مبا ييسر     

 تبادل املعلومات والنتائج

ترتيـبات مؤسسية واضحة     �
 إلعداد البالغات الوطنية

إنشـاء أفرقة واحلفاظ على      �
يندرج إعداد  حبيث  عملها  

البالغات الوطنية يف اجملاالت 
 العادية لعملها

حتديـد جماالت العمل ذات      �
 إىل عمليات األولوية استناداً

 أو كمية/م نوعية وتقيي

توثـيق املـناهج والنماذج      �
والبـيانات وغري ذلك من     
اجلوانـب الرئيسية لإلطار    

 التحليلي

أو وجـود نظـام للبيانات       �
ــظ ؤه إنشــا ــة حف لكفال

 املعلومات واملواد األساسية

إجراءات /النوعية انـضم �
 مراقبة النوعية

التعليم والتدريب وغري ذلك     �
مـن أشكال بناء القدرات     
الوطنـية املـتعلقة بإعداد     

 البالغات الوطنية

خطـة لتحسـني البالغات      �
 الوطنية املقبلة

تقدمي مرفق البيئة العاملية وبعض    �
األطـراف املدرجـة يف املرفق      
الـثاين الـتمويل لدعم إعداد      
الـبالغات الوطنية، مع إتاحة     
ــتمويل الوطــين يف بعــض  ال

 األحيان

حلقـات عمل تدريبية عقدها      �
رباء االستشاري املعين   فريق اخل 

بالبالغات الوطنية املقدمة من    
األطراف غري املدرجة يف املرفق     
ــنظمات  ــية وم األول باالتفاق

 أخرى

ــنظمات  � ــم للم ــدمي الدع تق
تروج اإلقليمـية والدولية اليت     

 تقليص انبعاثات غازات الدفيئةل

  البالغات الوطنية )ج(

دول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، وهو جدول متاح على موقع يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف ج  )ج(
 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php>: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل



 

 

FC
C

C
/SB

I/2007/25 
P

age 19 

 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/ واالحتياجات املراجع

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

D01–D151
مساعدة مالية وتكنولوجية    � )د(

خطط وضع  مـن أجـل     
العمل الوطنية املتعلقة بتغري  

 ها وتعزيزهاوتوحيد املناخ

عم لتنفيذ خطط العمل،    د �
والتغلـب عـلى العراقيل     

 راءــــوإج احملـــددة،
 الصلة،  األحبــاث ذات  

وتنفيذ املشاريع النموذجية   
ــيف،   ــيف والتخف للتك

 وإذكاء وعي اجلمهور

تدريـب اللجان الوطنية     �
 املعنية بتغري املناخ

ــبلدان  � ــض ال ــل بع متوي
لـلحفاظ عـلى الربامج     
 الوطنية املتعلقة بتغري املناخ

 إعداد خطط   عـلى تدريـب   ال � غري متاح  متاحغري
العمـل الوطنـية املتعلقة بتغري      
املـناخ كجزء من دعم مرفق      
البيئة العاملية إلعداد البالغات    

 الوطنية األولية

إعـداد خطـط العمل الوطنية       �
املتعلقة بتغري املناخ املمولة عن     

مرفق البيئة العاملية يف    طـريق   
 ةإطار متويل األنشطة التمكيني

 الربامج الوطنية لتغري     )د(
 املناخ

يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، وهو جدول متاح على موقع                           )د(
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

E01–E54)ليت تدعم  تعزيز املؤسسات ا   �    )ه
 جرد غازات   إعـداد قوائم  

 الدفيئة وإدراة البيانات

 اتبـرامج خاصـة بعملي     �
اجلـرد وتدريـب اخلرباء     
الوطنـيني لتحسـني دقة     

 جرد غازات   قوائموإجناز  
 الدفيئة

مؤسسـات معنية مبسائل     �
اسـتخدام األراضي وتغيري    
اســـتخدام األراضـــي 

 واحلراجة

ُنظم وطنية للبيانات لدعم     �
 ازات الدفيئةأعمال جرد غ

 االنبعاث عواملدعم حتديد  �
احمللـية لتحسني عمليات    

 جرد غازات الدفيئة

تدريب على إعداد قوائم    ال �
جرد غازات الدفيئة وتقدمي    

  دعم تقين ومايل متواصل

عملـية إعداد البالغات    تسـهم   
الوطنـية األولية يف بناء القدرة      
الوطنـية على إعداد قوائم جرد      

 غازات الدفيئة

عـدة حلقـات عمل تدريبية       �  متاحغري
ملساعدة البلدان النامية يف إعداد 
قوائـم جـرد غازات الدفيئة،      

تمويل األنشــطة مدعومــة بــ
التمكينية املقدم من مرفق البيئة     
العاملــية، ووكــاالت األمــم 
املتحدة، واملصارف اإلقليمية،   

 راف مدرجة يف املرفق الثاينأطو

، وعقدها دورات تدريبية    إعداد �
 وسائل منها اإلنترنتن طريق ع

 أدوات للمســاعدة يف إعــداد �
 حتليل االنبعاثات

 جرد غازات   قوائـم   )ه  (
ــئة، وإدارة قواعــد  الدفي

ــيانات ــبعاثات، ب  االن
ــيع وإدارة  مـونظــ جتم

 املتصلة واستخدام البيانات 
باألنشطة وعوامل االنبعاث

ة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، وهو جدول متاح على موقع                  يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشط            )ه(
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة فجواتأو ال/االحتياجات و املراجع

ــناء  ــياجات ب نطــاق احت
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

F01–F77)املايل والتدريب إلجراء   الدعـم    � )و
أنشطة التقييم يف قطاعات حمددة     

 ووضع استراتيجيات للتكيف
ناخ احلالية  حتسـني مناذج تغري امل     �

املستخدمة يف تقييم قابلية التأثر     
ومهارات الوحدات املعنية بتغري    
املناخ وقدرهتا التقنية لتمكينها من 

 استخدام هذه النماذج
 شاريعاملدعـم حتويـل مفاهيم       �

التقيـيم إىل مشاريع    املـتعلقة ب  
 ومقترحات للحصول على متويل

دعـم إجـراء أحباث ذات صلة        �
 باحلاالت احمللية

إتاحة البيانات  وسـائل   حتسـني    �
لدراسـات وعمليات   إلجـراء ا  

التقيـيم الوطنـية، مبـا يف ذلك        
احمللية املتعلقة  /الـتوقعات الوطنية  

 بتغري املناخ وارتفاع مستوى البحر
إتاحة التدريب للمؤسسات احمللية     �

واخلـرباء احملليني يف جمال تقييم      
ــيف يف  ــتأثر والتك ــية ال قابل

ي أمهية  القطاعـات الـيت تكتس    
 دانلاقتصادية كربى بالنسبة للب

دعـم تعزيز الِعلم على الصعيد       �
 الوطين كأساس لعمليات التقييم

حتسـني مناذج تقييم قابلية التأثر       �
والتكيف ومواءمتها مع الظروف    

 احمللية والوطنية واإلقليمية
 ومنذجة ةزيادة االهتمام بدراس  �

النظم البيئية لدعم تقييم قابلية     
  والتكيفالتأثر

حضـور حلقـات العمل      �
 أنشطة  هو أحد التدريبـية   

بـناء القدرات اليت تشتمل     
عـلى فـائدة للعديد من      

 البلدان

ميكن فقدان القدرة بسرعة     �
يف حالـة اضطالع اخلرباء     

 بوظائف جديدة

ــيز  � ــبط يتم ــب املرت التدري
مثل البالغات (مبنتجات حمددة 

الوطنية األولية أو برامج العمل    
  أكرب تركيزب) للتكيفالوطنية  

 بلغتأثري أو

ضـعف تنسيق   قـد ينـتج      �
التدريب وغريه من جهود بناء     
القـدرات عن قيام منظمات     
خمـتلفة باسـتهداف البلدان     

 واملناطق نفسها

من جانب العديد   مقدم  متويل   � غري متاح
مـن املـنظمات والوكاالت     
إلجراء عمليات التقييم املتعلقة    

ب بقابلية التأثر والتكيف حس   
 القطاع أو البلد أو املنطقة

عقـد عدة حلقات عمل تدريبية       �
 العديد من   مت تنظيمها من جانب   

 املنظمات والربامج يف مجيع املناطق

برامج إقليمية جلمع بلدان ذات      �
قـدرات خمـتلفة يف شراكات      
تـرمي إىل تعزيز بناء القدرات      

الـتعاون بني بلدان    يف إطـار    
 اجلنوب

فيها إعـداد منشـورات، مبا       �
األدلـة، وجمموعات أدوات،    
وموجـزات للدروس املستفادة    
وأفضـل املمارسات من أجل     

 تعزيز بناء القدرات

عدة برامج إقليمية وعاملية لدعم  �
بناء القدرات املتعلقة بعمليات    
تقييم قابلية التأثر والتكيف عن     
طريق إجراء دراسات حاالت    

 إفرادية إقليمية ووطنية

ــتجات بيان  � ــئة من ــية هتي ات
وتشكيالت تدريبية لدعم تقييم 

  يتوافر قابلـية التأثر والتكيف،   
العديد منها عن طريق اإلنترنت 

 التأثر   قابلية تقيـيم  ) و(
 والتكيف

األطراف، وهو جدول متاح على موقع      يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من                      )و(
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

ــناء  ــياجات ب نطــاق احت
 استناداً (الهتاوجماالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

G01–G56)ز( متويـل لتنفيذ تدابري التكيف،      �
ــداد  ــدرات إلع ــناء الق وب

 مقترحات متويل املشاريع

دعـم املؤسسات لكي تطور      �
قدرهتـا عـلى تنسيق ختطيط      

 وتنفيذ التكيف

ي البحثالدعم  إذكاء الوعي، و   �
 التقين من أجل التكيفو

قل التكنولوجيا لدعم تنفيذ    ن �
 تدابري التكيف

القـدرة على تقييم التكاليف      �
االقتصـادية للتكـيف وهتيئة     

 مشاريع كاملة للتكيف

مشـاريع منوذجـية للتكيف      �
للمساعدة يف بناء القدرة على     
 التكيف على املستوى الوطين

الدعـم التقين لتدابري تكيف      �
 حمددة

 أطراف مدرجة   دعم مقدم من   � غري متاح غري متاح
جراء عمليات  إليف املرفق الثاين    

تقيـيم قابلية التأثر والتكيف،     
وإعداد جمموعات أدوات وأدلة    
وجمموعـات إعالمـية لدعم     

 ختطيط التكيف

دعم مقدم من منظمات متنوعة      �
لتنفيذ مشاريع مصممة لتقليص    

 خماطر تغري املناخ

متويل مقدم من أطراف مدرجة      �
 مشاريع يف املـرفق الـثاين إىل    

مصممة من أجل بناء القدرات     
املـتعلقة بالتكيف، عن طريق     
 دعـم ثنائي، أو متويل يف إطار      

 مرفق البيئة   يـتوىل االتفاقـية   
  إدارتهالعاملية

تنفيذ ت ل بناء القدرا  ) ز(
 تدابري التكيف

ها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، وهو جدول متاح على موقع             يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغري              )ز(
 . <http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php>: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة اتأفضل املمارس الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

ــناء  ــياجات ب نطــاق احت
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

H01–H44
الدعـم املايل وبناء القدرات      � )ح(

لتحديد وتقييم خيارات ختفيف 
اآلثـار حسب القطاع، مبا يف      
ــيل  ــتخدام التحل ــك اس ذل

 االقتصادي

ــب  � ــتقين والتدري الدعــم ال
ان للموظفني احملليني يف    الالزم

جمـال تنفيذ مشاريع ختفيف     
 اآلثار

مشـاريع إيضـاحية منوذجية      �
للمسـاعدة على بناء القدرة     
الوطنية يف جمال أنشطة ختفيف     

 اآلثار

دعم املراكز الوطنية واإلقليمية     �
الـيت من شأهنا أن تعزز حفظ       

 الطاقة والكفاءة الطاقية

يبية بشأن  حلقـات عمل تدر    � غري متاح غري متاح
تقييم خيارات ختفيف انبعاثات    
غازات الدفيئة كجزء من دعم     

 إعداد البالغات الوطنية

دعم مقدَّم إىل بلدان من أجل       �
إجراء دراسات ووضع خيارات   
تكنولوجـية فعالـة من حيث      

  للتخفيف من اآلثارالتكلفة

قـيام بلدان بوضع مقترحات      �
 مشاريع تتعلق بتدابري التخفيف   

تشـمل زيادة   ( مـن اآلثـار   
استخدام الطاقات املتجددة يف    

 )املناطق الريفية

هتيـئة مشـاريع إلزالة عراقيل      �
إعمال الكفاءة الطاقية وغريها    

  من اآلثارمن تدابري التخفيف

متويل مقدم من أطراف مدرجة      �
يف املـرفق الـثاين مـن أجل        
مشاريع تعزيز الكفاءة الطاقية    
وتطويـر تكنولوجيات ختفيف    

لى املستوى القطاعي   اآلثـار ع  
تشـمل أنشطة تتعلق بغازات     (

معيـنة من غازات الدفيئة مثل      
 جهود التوعيةو، )امليثان

 خيارات  تنفيذتقييم  )  ح(
  اآلثارختفيف

مة من األطراف، وهو جدول متاح على موقع        يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقد                   )ح(
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

ــناء  ــياجات ب نطــاق احت
 استناداً (وجماالهتات  القدرا

، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 
 )١٥الفقرة 

I01–I88)لدعم   ومالياً دعم البحث تقنياً   � )ط 
 املـتخذة ووضع   اإلجـراءات   

 اخليارات

تعزيـز القدرات، والتمويل،     �
 وتوفريوتدريـب املوظفـني،     

 نظم  إلنشاءاملعـدات الالزمة    
ة  املنهجي املراقـبة وشـبكات   

 ستواها،وحتسـينها ورفـع م    
 املراقبةوتوسيع نطاق عمليات 

دعـم إنشـاء وحدات ملراقبة      �
 املناخ

ــية  � ــية واملال املســاعدة التقن
إلصـالح شـبكات الرصد     
املنهجي وتوسيعها وتشغيلها،   
 ويشمل ذلك تدريب املوظفني

املساعدة يف هتيئة أنظمة اإلنذار  �
 هاوحتسين املبكر

 على  الرصدتفـيد جهود     �
 دعم نظم   الصعيد العاملي يف  

اإلنـذار املـبكر والتأهب     
 إقامة   تكلفة للكوارث، ألن 

 تفوقهذه النظم وتشغيلها    
ما تقدر العديد من البلدان     

 النامية على حتمله

توافـر البيانات   ال يـؤدي     �
تلقائـيا إىل استخدامها يف     
دعم اختاذ القرارات وتنفيذ    

هناك حاجة إىل     .املشاريع
ترمجة البيانات  بذل جهود ل  

علومـات مفيدة وبناء    إىل م 
 هذهالقدرة على استخدام    

 املعلومات لدعم العمليات

دعم مقدم من أطراف مدرجة      � غري متاح
يف املـرفق الـثاين ومنظمات      
خمتلفة من أجل رصد الربامج،     
وأنشـطة البحث، والنمذجة    
وهتيـئة قواعد البيانات، مبا يف      
ذلـك استخدام النظام العاملي     

 ملراقبة املناخ 

 الشامل يف   للرصد نظم   إنشـاء  �
الرب والبحر وعلى امتداد املناطق 

 الساحلية

هتيئة برامج دراسية جامعية عليا  �
يف جمـال الطاقـة وتغري املناخ       

 واألرصاد اجلوية

 ميدانية علمية   أنشطةتنظـيم    �
لدراسـة العالقة بني استخدام     
األراضـي واالنبعاثات والنظم    
البيئـية واملـناخ، متوهلا عدة      

مبا يف ذلك وكاالت    منظمات  
 علمية يف البلدان النامية

 الـبحوث واملراقبة     )ط(
املنتظمة، مبا يف ذلك مرافق     
ــة   ــاد اجلويـ األرصـ

 واهليدرولوجيا واملناخ

من األطراف، وهو جدول متاح على موقع       يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة                     )ط(
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

ــناء  ــياجات ب نطــاق احت
 استناداً (وجماالهتا القدرات

، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 
 )١٥الفقرة 

رقمــنة البــيانات التارخيــية  � 
السـتخدامها يف أحباث تغري     

دعم اختاذ القرارات   يف  املناخ و 
 ويف نظم اإلنذار املبكر

خطـوط اتصـال موثوقة عرب       �
اإلنترنت للوصول إىل البيانات    

 مراكز البيانات   الـيت تقيمها  
 والعاملـية، واخلربة    اإلقليمـية 
 ة الكامل لالسـتفادة  الالزمـة 

للبيانات يف التطبيقات الوطنية    
 واحمللية

 امليدانية العلمية   للحمالتميكـن   
على الصعيد اإلقليمي أن تساعد     
يف بناء القدرة العلمية يف املناطق      

 بيانات  وأن تسـتحدث  النامـية   
 عمليات تقييم   لدعم إجراء علمية  

 إقليمية متكاملة

ـ  �  اركة العلماء من البلدان    مش
النامـية يف املؤمتـرات العلمية      
الدولــية وعملــيات التقيــيم 
العلمـية، بدعـم من أطراف      

 مدرجة يف املرفق الثاين

دعم مقدم من أطراف مدرجة      �
يف املـرفق الـثاين مـن أجل        

على الصعيد   واملراكز   األحباث
 اإلقليمي

دعم مقدم من أطراف مدرجة      �
حباث أ أجلمن  يف املرفق الثاين    

العاملي ذات  على الصعيد   املناخ  
 والتطبيق الواسع الكبرية  األمهية  
  النطاق

 أطراف مدرجة   دعم مقدم من   �
قليمية اإلنظم  لليف املرفق الثاين    

اليت عاملـية للرصد العملي     الو
تتـيح الدعـم للعديـد مـن     
التطبـيقات، مـن قبيل نظم      
ــبؤات  ــذار املــبكر والتن اإلن
ــك   ــا يف ذل ــالطقس، مب ب

  اجلنويب املناخيالتذبذب/لنينيوا

 )تابع) (ط(
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

J01–J61
 تعزيز التكنولوجيا السليمة بيئياً � )ي(

 تقييم التكنولوجيا املالئمة ومعوقاهتا �

 حتديد خيارات التمويل واالستثمار �

زيادة القدرة الوطنية على إدارة التغري  �
 التكنولوجي

سليمة ال تتكنولوجياالتطوير ونقل    �
 يف بعض اجملاالت، مثل احلراجة      بيئياً

والنقل والطاقة املتجددة، أو الكفاءة     
 الطاقية، حسبما حتدده البلدان

يسـاعد تنفـيذ املشاريع يف تطوير       
القـدرة الوطنـية يف جمـال الطاقة        
والقطاعـات األخرى، مبا يف ذلك      

 على الُصُعد الريفية

متويل مقدم من أطراف مدرجة يف املرفق        غري متاح
الـثاين مـن أجـل مشـاريع متعلقة         
بالتكنولوجيا يف البلدان النامية يف العديد 
مـن اجملـاالت، ويشـمل ذلك الطاقة        

لنظيفة واملتجددة، وآلية التنمية النظيفة     ا
 والتكيف

 

 التكنولوجيا تطويـر   )ي(
 ونقلها

K01–K21
مواصـلة أنشـطة بناء القدرات       � )ك(

املوجهة بصفة خاصة إىل صانعي     
القرار، مبا يتيح هلم متثيل املواقف      
واملصـاحل الوطنية يف املفاوضات     

 الدولية

 التدريب على مهارات التفاوض �

 املهارات املتعلقة بصياغة    تطوير �
 السياسات على املستوى القطاعي

متـثل املشاركة يف منتديات إقليمية      
ودولـية أحـد التدابري اهلامة لبناء       

 الوطنيني  خلرباء واملفاوضنياقدرات 

 

متويـل عـدة شراكات من أطراف        � غري متاح
مدرجة يف املرفق الثاين لتعزيز الكفاءة      

لنظيفة، الطاقـية، وإنـتاج الطاقة ا     
ومراقـبة التلوث، والشراكات بني      

 القطاعني العام واخلاص

متويـل مقدم من أطراف مدرجة يف        �
املرفق الثاين لدعم مشاركة مندوبني     
مـن البلدان النامية يف االجتماعات      
املتعلقة بتغري املناخ، مبا يف ذلك تلك       

 اليت تعقد يف إطار االتفاقية

حلقات عمل تدريبية بشأن مهارات      �
 تابعةالـتفاوض، عقدهتـا منظمات      

 ألمم املتحدة وغريهال

حتسـني عملـية صنع     ) ك(
القرارات، مبا يف ذلك توفري     
ــاركة يف  ــاعدة للمش املس

 املفاوضات الدولية

ملقدمة من األطراف، وهو جدول متاح على موقع        يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات ا                   )ي(
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل

 الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، وهو جدول متاح على موقع           يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير                )ك(
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

L01–L59)والسيما يف أقل البلدان (الدعم  � )م
وتشغيل من أجل إنشاء    ) منوا

نة  السلطات الوطنية املعّي

الدعـم من أجل زيادة الوعي       �
بآلية التنمية النظيفة يف أوساط    

لعديد من  القطاع اخلاص يف ا   
 البلدان النامية

 مشاريع  لوضعالتدريب التقين    �
املنهجيات (آلية التنمية النظيفة 

 )وغريها

ــتذاب  � ــاعدة يف اجـ املسـ
املستثمرين يف األنشطة احملتملة    

سيما  آللية التنمية النظيفة، وال
ستخدام األراضي ا يف قطـاع  

وتغـيري اسـتخدام األراضي     
واحلراجة، وهو قطاع هام يف     

دان األفريقية، نظراً إىل    الـبل 
اعتمادها على املوارد الطبيعية    
يف جمـال الطاقة وسبل العيش      

 الريفية

الـنجاح يف إقامـة سلطة       �
نة يف بلد ما ليس       وطنية معّي

يلزم بناء  : يف حد ذاتهكافياً
على نطاق كبري   القـدرات   

السلطة قادرة على   لتكون  
 إدارة أعماهلا

 عدد  لديهاالـبلدان الـيت      �
 من اخلرباء التقنيني يف     أكرب

مجيع اجملاالت املتعلقة بآلية    
تكون فرص  التنمية النظيفة   

 أنشطة وضع يف جناحها أكرب
 ملشاريع آلية التنمية النظيفة

ــول إىل   � ــبدو أن الوص ي
ــتعلقة  ــات املـ املعلومـ
بأساسـيات آلـية التنمية     
النظيفة، عن طريق األدلة،    
ومواقـع اإلنترنت، وغريها    

من حيث  قـد بلغ ذروته     
 األمهية

 

ــيذ  � ــناء أنشــطة تنف ب
قتران مع  الالقـدرات با  

 مشاريع ملموسة  وضـع 
 آللية التنمية النظيفة

االسـتفادة مـن مراكز     �
الــتفوق اإلقليمــية  
والوطنـية، الـيت تقدم     

 وميسور  قـيماً  دعمـاً 
ــة ــعي الكلف  إىل واض
 املشاريع 

حلقـات عمـل بشـأن بناء        �
القـدرات املتعلقة بآلية التنمية     

ظـيفة، ُعقدت على صعيد     الن
ثنائي أو على الصعيد اإلقليمي،   
ودعمـتها أطراف مدرجة يف     
 املـرفق الثاين ومنظمات خمتلفة    

تشـمل األنشطة إذكاء الوعي     
العـام واجتماعات تقنية ترمي     

 سائر  يفإىل بـناء القـدرات      
مـراحل وضـع مشروع آلية      

 التنمية النظيفة

دعم مقّدم من أطراف مدرجة      �
ثاين من أجل إجناز   يف املـرفق ال   

مفصل بشأن آلية    منهجي   عمل
التنمية النظيفة يف بعض البلدان     
النامـية، مثل حتديد املستويات   
األساسـية لـبعض القطاعات     

 الرئيسية

دعم مقدم من منظمات لتصميم      �
كربى مرافق متعلقة بالكربون يف     

ـ  نامـية، هبدف تسهيل    البلدان  ال
القدرات ذات الصلة   اكتسـاب   
 ة التنمية النظيفةبأنشطة آلي

  أخرى دورات تدريبـية وبرامج    �
للتوعـية مـتعلقة بآلـية التنمية       
النظـيفة، نظمـتها عـدة بلدان       

 ومنظمات

 )ل(آلية التنمية النظيفة) ل(

 

 

 .١-م أإ/٢٩، يف سياق االحتياجات من بناء القدرات مبوجب املقرر ٧يرد املزيد من األنشطة يف اجلدول   )ل(

ز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، وهو جدول متاح على موقع                        يشري هذا الرم   )م(
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

M01–M03
 )س(

وعـــروض 
اجـــتماعات 
ــيم  التقيــ
املتعلقـة بأقل  

 )ع(البلدان منواً

 ةزيادة املوارد البشري �

وجـود إطار مؤسسي مناسب      �
إلعـداد بـرامج العمل الوطنية      

سيما إلدماج هذه    للتكيف، وال 
الـربامج يف التخطـيط الوطين      

 والربامج الرئيسية

القـدرة على رصد وتقييم قابلية       �
 التأثر

حلصول على  ا توسـيع إمكانيات   �
البيانات واملعلومات من املصادر    

 الوطنية واإلقليمية والعاملية

ـ  � درة عـلى هتيـئة خمططات      الق
 املشاريع وحترير املقترحات

القـدرة التقنية واألساليب اليت      �
تتـيح االنتقال من حتديد أوجه      
قابلـية الـتأثر إىل وضع حلول       

 لتكيفل

 

يتـيح اخنراط عدة قطاعات      �
وأصحاب مصلحة يف برامج    
العمـل الوطنية للتكيف بناء     

 تـويل زمام  القـدرة عـلى     
إدماج املشاريع ويساعد على    

برامج العمل الوطنية للتكيف    
 يف التنمية الوطنية

 إعداد برامج العمل الوطنية     إن �
أساساً من جانب   للتكـيف   

يف بناء  اخلرباء الوطنيني تسهم    
 القدرات الوطنية 

 اجملتمعات  تسـهم مشـاركة    �
تقييم قابلية  عملية  احمللـية يف    

 التأثر يف إذكاء الوعي

رات تقدمي مواد متعلقة ببناء القد    
وإجراء تدريب بعدة لغات، األمر    

 من إمكانية   الـذي يـزيد كثرياً    
نكليزية إلوصول البلدان الناطقة با  

 إىل األنشطة

 أنشطة فريق   ١تـرد يف اجلدول      �
 اخلـرباء املعـين بأقل البلدان منواً      
ووكـاالت األمم املتحدة املعنية     

دعـم إعداد وتنفيذ برامج العمل   ل
 الوطنية للتكيف 

راف مدرجة يف املرفق    إسـهام أط   �
 الثاين يف صندوق أقل البلدان منواً     
لدعـم إعداد وتنفيذ برامج العمل   

 الوطنية للتكيف

دعم مقدم من أطراف مدرجة يف       �
املـرفق الثاين إىل وكاالت لألمم      
املـتحدة ومنظمات غري حكومية     
لدعم عملية برامج العمل الوطنية     

 للتكيف

دعم مقدم من أطراف مدرجة يف       �
ـ  من أجل  رفق الثاين إىل بلدان     امل

مواصـلة هتيئة خمططات مشاريع     
بـرامج العمـل الوطنية للتكيف      

 عن  لحصول على التمويل، فضالً   ل
متويل مقدم من مرفق البيئة العاملية      

إعداد برامج العمل   مـن أجـل     
 الوطنية للتكيف 

االحتياجات الناشئة عن   ) م(
 من  ٩ و ٨تنفـيذ الفقرتني    

 )ن(ة  من االتفاقي٤املادة 

 

 

 .على برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً بصفة خاصةو، ٩-٤ على املادة سريكز هذا اجلزء أساساً )ن(

ح على موقع   يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة اجملّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، وهو جدول متا                        )س(
 . <http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php>: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل

 .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/ldc/items/4055.php> )ع(
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 موجز األنشطة ساتأفضل املمار الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

القـدرة التقنية على استخدام      � 
 تقييم قابلية   وطـرائق أدوات  

 التأثر والتكيف

لوصول إىل  ا توسيع إمكانيات  �
التدريـب والتعلـيم يف جمال      

 قضايا تغري املناخ

ــب  � ــارات التدري ــلى مه ع
ــم حضــور  ــتفاوض ودع ال

 املفاوضات الدولية

الدعـم التقين واملايل للبحث      �
 املنهجيوالرصد 

املساعدة يف تنويع االقتصادات     �
إلبعادهـا عن االعتماد على     

 إيرادات الوقود األحفوري

دعـم املراكز اإلقليمية املعنية      �
 بتغري املناخ

 

تتيح برامج العمل الوطنية     �
للقيام بعملية للتكيف فرصة  

وقطرية حمكمـة التنظـيم     
 مـن أجل حتديد     الـتوجه 

ــياجات  ــات االحت أولوي
العاجلة املتعلقة بالتكيف،   
وإذكـاء الوعي، واالتفاق    
على االحتياجات العاجلة،   

عراقيل التكيف،  ل والتصدي
، وحتديد متطلبات التمويل  

 مواجهتهاوذلك من أجل 

 )تابع) (م(  
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة  الفجواتأو/االحتياجات و املراجع

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

N01–N159
)ف( ــل  � ــب لمتوي ــم التدري دع

والتثقـيف وجهود االتصال    
 اليت تبذهلا األطراف

مراكـز أحبـاث تغري املناخ       �
لبحث ودعم  لإلشراف على ا  

 التدريب

وعي أساسي بتغري املناخ من      �
جانـب صـانعي السياسات    

 وغريهم من املهنيني

زيـادة وعي اجلمهور العام      �
 بتغري املناخ

إدراج دراسات تغري املناخ يف      �
 النظم التعليمية الرمسية

تدريب األخصائيني يف العديد     �
من امليادين ويف مجيع اجملاالت     

  القدراتاملتعلقة بإطار بناء

تـرمجة مـواد إذكاء الوعي       �
 الرئيسية إىل اللغات احمللية

حتسني تنسيق ومراقبة  نوعية      �
برامج التدريب املتعلقة بتغري    

 املناخ

يف بعـض الـبلدان، يعترب       �
الـتمويل مـن أجل إعداد      
الـبالغات الوطنية مبوجب    
االتفاقـية املصدر الرئيسي    
للدعـم يف جمال التدريب     

 تغري  شأنبوإذكـاء الوعي    
 املناخ

يف العديــد مــن الــبلدان  �
األخـرى، ُيسـتمد متويل     
التثقيف وإذكاء الوعي من    

 مصادر وطنية

يتيح استمرار املشاركة يف     �
حلقـات العمل التدريبية    
حتسـني القدرة على تناول     

 مسألة تغري املناخ

 

ــناطقة   ــري ال ــناطق غ يف امل
  مــوادإتاحــة :نكلــيزيةإلبا

ة التثقـيف والتدريـب وتوعي    
  بعدة لغاتاجلمهور

تدريب مقدم من عدة منظمات    �
بناء لهـذا هو احملور الرئيسي      (

لعديد من البلدان، ا يفالقدرات 
ســيما يف جمــال إعــداد  وال

البالغات الوطنية وبرامج العمل 
 )الوطنية للتكيف

دعم مقدم من أطراف مدرجة      �
يف املـرفق الـثاين ومنظمات      
أخرى إىل بلدان نامية لتدريب     

اء وطنيني وتعزيز إذكاء    خـرب 
 الوعي

هتيـئة مـوارد على اإلنترنت       �
 باللغات احمللية (ومواد مطبوعة   

لتعزيز ) يف كـثري من األحيان    
 إذكاء الوعي

فظ حلإنشـاء مدارس منوذجية      �
الطاقة والعيش املستدام لتكون    

 قدوة  مبثابة 

 

التثقــيف والتدريــب )  ن(
 وتوعية اجلمهور

 البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، املتاحة على موقع األمانة على اجملّمعة من مدخل بيانات يف جدول لألنشطة يشري هذا الرمز إىل )ف(
 .>http://unfccc.Int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php <: اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و اجعاملر

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتاالقدرات  
، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 

 )١٥الفقرة 

مـن الضروري وجود هنج      �  
طويل األجل حيال التدريب 
والتثقـيف ال يقتصر على     
 حلقات العمل التدريبية اليت 

ُتعقـد ملرة واحدة، وذلك     
لبـناء القـدرة املستدامة     
 الالزمة للتصدي لتغري املناخ

 تقـدمي تدريب باللغات     إن �
يعزِّز شعور اإلقليمية واحمللية 
 املَدرَّبني باالرتياح

ــواد �  ــاليب وم ــدةأس   عدي
مستخدمة إلذكاء الوعي على    
الصـعيد الوطـين، ومعظمها     
يرتبط بدعم األنشطة التمكينية    

طـار االتفاقـية عن طريق   يف إ 
 مرفق البيئة العاملية

قـيام جامعـات وطنية بوضع       �
 متعلقة بتغري املناخ، مبا     مناهج

ــتوى   ــلى مس ــك ع يف ذل
يف بعض  (الدراسـات العلـيا     

احلاالت، ُتدمج هذه الدراسات    
يف دورات تعليمية أوسع للعلوم 

 )البيئية واإلدارة

دعم مقدم من أطراف مدرجة      �
 مـن أجل    يف املـرفق الـثاين    

 من ٦األنشـطة املتعلقة باملادة     
االتفاقـية، مبـا يف ذلك دعم       
املوقع اإللكتروين للتنسيق بني    

الشبكة (شـبكات املعلومات    
 )املعلوماتية لتغري املناخ

 )تابع) (ن(
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

نطــاق احتــياجات بــناء 
 استناداً (وجماالهتالقدرات  ا

، املرفق، ٧-م أ/٢إىل املقرر 
 )١٥الفقرة 

O01–O19)ص( الدعـم التقين واملايل إلنشاء      �
ــيانات   ــية للب ــم وطن نظ
واملعلومات، مبا يف ذلك مواقع 
التنسـيق مـن أجـل نشر       

تغري املناخ يف تتعلق بمعلومات 
 أوساط مجهور واسع

األطر القانونية لتيسري احلصول  �
ى البـيانات من مصادر     عـل 

 خمتلفة، مبا فيها القطاع اخلاص

دعـم ضـمان احلفاظ على       �
البيانات واملعلومات املستمدة   
من املشاريع املنجزة لالستفادة 
مـنها يف التطبيقات املقبلة،     

، حفظ  حبيـث يتسـىن، مثالً    
بـيانات إعداد برامج العمل     
الوطنية للتكيف واستخدامها   

 حقةيف البالغات الوطنية الال

سيما يف   وال(مرافق لإلنترنت    �
للوصول إىل  ) أقل البلدان منواً  

راكز اإلقليمية  املالبيانات يف   
  البياناتحلفظوالعاملية 

ــول   � ــة وص ــثل إتاح مت
مســتعملني مــتعددين إىل 
البـيانات بصورة مستمرة    

  وتستلزم ختطيطاً كبرياًحتدياً
 بدعم اهليكل  والتزاماًمالئماً

 طويلةاألساسي طيلة مدة 

واقع مب ال حيتفظ  ما   كـثرياً  �
اإلنترنت واهلياكل األساسية 
للبيانات املنشأة عن طريق    

 بعد  مشاريع ممولة خارجياً  
  املشاريعانتهاء

إنشاء مواقع إنترنت موضوعها     � غري متاح
تغـري املناخ وخدمات توزيع      

 املعلومات/البيانات

إنشـاء قواعد بيانات ومناذج      �
ــي مي عــلى الصــعيدين اإلقل

والعـاملي، تتـيح الوصول إىل      
ناخ وغريها من   املناريوهات  يس

 املفيدة الواسعة النطاقاملتغريات 
يف عملـيات تقييم قابلية التأثر     
والتكــيف عــلى الصــعيدين 

ُتموَّل هذه  و. اإلقليمي والعاملي 
من جانب  والنماذج  القواعـد   

منظمات خمتلفة، ومن مسامهات 
الـبلدان األعضاء، ومن جانب     

  مدرجة يف املرفق الثاينأطراف

ــع التنســيق  � ــتخدام مواق اس
والـبوابات املعلوماتية لتعزيز    
 الوصول إىل املعلومات وتقامسها

  والتواصل املعلومات) س(
 مبا يف ذلك إنشاء     الشبكي

 قواعد البيانات

 من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، املتاحة على موقع األمانة على  البالغات الوطنية وغريهااجملّمعة منيشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة  )ص(
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: اإلنترنت بالعنوان التايل
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  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو-٧اجلدول 

 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة لفجواتأو ا/االحتياجات و املراجع

نطـاق احتـياجات بناء     
القدرات وجماالهتا بالنسبة   
آللـية التنمـية النظيفة     

ــتناداً( ــرر اس  إىل املق
 )١-م أإ/٢٩

L60–L84)عـلى الرغم من وجود بعض       )ب(انظر احلاشية  دعم مجيع األنشطة املذكورة  )ج
املنشـورات املـتعلقة بأفضل     

ملمارســـات والـــدروس ا
 فإهنا مل تقدم    )ب(املسـتفادة، 

لتوضع يف االعتبار عند حترير     
 هذا التقرير 

إقامـة سـلطات وطنـية معّينة        �
والـترويج آللية التنمية النظيفة يف      
العديـد من البلدان النامية، بدعم      
من أطراف مدرجة يف املرفق الثاين      

األطراف املدرجة يف   (من االتفاقية   
 )املرفق الثاين

دعم مقدم من أطراف مدرجة يف       �
املرفق الثاين ومنظمات خمتلفة من     
أجل إيضاح مشاريع آلية التنمية     

شراك السلطات الوطنية   إالنظيفة و 
املعّينة يف االجتماعات الدولية، مبا     

 `معارض الكربون`يف ذلك 
دعم مقدم من منظمات حكومية      �

دولـية للعديـد من أنشطة بناء       
لك تصميم  القـدرات، مبـا يف ذ     

مرافق متعلقة بالكربون يف بلدان     
منتقاة وتقدمي دعم تقين للسلطات     

 الوطنية املعّينة
اجـتماعات منـتدى السلطات      �

بدعم من أطراف   ) أ(الوطنية املعّينة، 
مدرجة يف املرفق الثاين، للمساعدة    
يف بناء قدرات السلطات الوطنية     
املعّيـنة عن طريق تبادل اخلربات      

 ادةوالدروس املستف

بناء القدرات املؤسسية  ) أ(
ملساعدة البلدان النامية يف    
إقامـة السلطات الوطنية    

نة وتعزيزها  املعّي

 .<http://cdm.unfccc.int/DNA/DNAForum/index.html> )أ(
 . <http://www.oecd.org/dataoecd/51/14/38684304.pdf> و <http://www2.gtz.de/dokumente/bib/07-0652.pdf>:مثالً )ب(
 على موقع   وهو جدول متاح   البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف،            اجملّمعة من يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة           )ج(

 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

نطـاق احتـياجات بناء     
القدرات وجماالهتا بالنسبة 
آللـية التنمـية النظيفة     

ــتناداً( ــرر اس  إىل املق
 )١-م أإ/٢٩

L85–L115)دعم مقدم من أطراف مدرجة      � )ب(احلاشية انظر  )ب(انظر احلاشية  )ب(انظر احلاشية  )د
العديد من   :يف املـرفق الـثاين    

مشـاريع وبـرامج املنظمات     
احلكومـية الدولية واملنظمات    

من أجل  غري احلكومية املصممة    
إذكـاء الوعـي بآلية التنمية      
النظيفة؛ ووضع استراتيجيات   
وطنــية؛ والتشــغيل الــيومي 
نة؛      للسـلطات الوطنـية املعّي

ات تقنية واسعة   وتطويـر مهار  
م قّدو .النطاق يف البلدان النامية

 بعض الدعم مباشرة إىل البلدان

إتاحة دورات تعليمية عن طريق  �
) مقابل رسم بسيط  (اإلنترنت  

 بشأن آلية التنمية النظيفة 

قـيام منظمات حكومية دولية      �
ومنظمات غري حكومية بإنشاء    
وتشـغيل عـدة مواقـع على       

الوعي اإلنترنت مصممة إلذكاء 
وإتاحـة الوصـول إىل مواد      
مرجعية عن تطوير آلية التنمية     

 النظيفة

اجـتماعات منتدى السلطات     �
الوطنـية املعّيـنة، بدعم من      
 أطراف مدرجة يف املرفق الثاين

زيــادة الوعــي  ) ب(
ــل  ــب والتواص والتدري
الشـبكي بني السلطات    
نة يف البلدان     الوطنية املعّي
النامـية واملـنظمات غري     

ة والقطاع اخلاص   احلكومي
وسائر أصحاب املصلحة،   
وال سـيما يف جمال تطوير     
املهـارات املتصلة بدورة    
مشــاريع آلــية التنمــية 

 النظيفة

 على موقع   ول متاح وهو جد  البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف،            اجملّمعة من يشري هذا الرمز إىل مدخل بيانات يف جدول لألنشطة           )د(
 .>http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

نطـاق احتـياجات بناء     
القدرات وجماالهتا بالنسبة 

لـية التنمـية النظيفة     آل
ــتناداً( ــرر اس  إىل املق

 )١-م أإ/٢٩

L116–L117
بدء تشغيل بوابة على اإلنترنت،  � غري متاح غري متاح غري متاح )و(

 )ه  (ومنتدى آلية التنمية النظيفة،   
 ٢٠٠٧يف عام 

قـيام اجمللـس التنفيذي آللية       �
التنمـية النظـيفة بعقد جلسة      
أسئلة وأجوبة يف كل دورة من      

 رات اهليئات الفرعيةدو

دعم وتيسري االتصال   ) ج(
ــل   ــتعاون والتواص وال

بني السلطات  الشـبكي   
نة يف البلدان     الوطنية املعّي
النامـية واجمللس التنفيذي    
آللـية التنمـية النظيفة     
وغريهــا مــن اجلهــات 

 الفاعلة يف إطار اآللية

 

 .<http://www.cdmbazaar.net>    )ه(

 على موقع   وهو جدول متاح   البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف،            من اجملّمعةدخل بيانات يف جدول لألنشطة      يشري هذا الرمز إىل م     )و(
  .<http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php> :األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

نطـاق احتـياجات بناء     
القدرات وجماالهتا بالنسبة 
آللـية التنمـية النظيفة     

ــتناداً( ــرر اس  إىل املق
 )١-م أإ/٢٩

ــتماعات  االج
الســـــابع 
والعشـــرون، 
ــث  والثالــ
ــثالثون،  والـ
والــــرابع 
والـــثالثون 
لــــلمجلس 

تنفـيذي آللية   ال
)ز(التنمية النظيفة

دعـم مقـدم لكي يتسىن للسلطات        غري متاح غري متاح غري متاح
معارض `الوطنـية املعّيـنة حضور      

ــتدى ` الكــربون واجــتماعات من
نة    السلطات الوطنية املعّي

تقدمي الدعم لتوسيع   ) د(
املشـاركة يف آلية التنمية     
النظـيفة، مبـا يف ذلـك    
ــتديات  املشــاركة يف من

نة    ا لسـلطات الوطنية املعّي
بالتزامن مع دورات مؤمتر    
األطـراف العامل بوصفه    
ــراف يف  ــتماع األط اج
بروتوكول كيوتو واهليئتني 

 الفرعيتني

 .>http://cdm.unfccc.int/EB/index.html< )ز(
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 موجز األنشطة أفضل املمارسات الدروس املستفادة أو الفجوات/االحتياجات و املراجع

اجات بناء نطـاق احتـي   
القدرات وجماالهتا بالنسبة 
آللـية التنمـية النظيفة     

ــتناداً( ــرر اس  إىل املق
 )١-م أإ/٢٩

L118–L126
 ملشاريع آلية   توزيـع أكـثر تساوياً     )ح(

سيما فيما يتعلق  التنمية النظيفة، وال
 بالبلدان األفريقية

قيام وكاالت األمم املتحدة ببدء  � غري متاح غري متاح
ـ      ريويب يف عام   تنفـيذ إطـار ن

٢٠٠٦ 

دعم مقدم من أطراف مدرجة      �
يف املـرفق الثاين إىل وكاالت      
لألمـم املتحدة من أجل تنفيذ      

 إطار نريويب

اختـاذ بعض األطراف املدرجة      �
يف املرفق الثاين مبادرات يف عام      

 من أجل الترويج آللية     ٢٠٠٧
 التنمية النظيفة يف أفريقيا

دعم مقدم من أطراف مدرجة      �
 برامج  أجلرفق الثاين من    يف امل 

جاريـة لبناء القدرات تنفذها     
ــية  ــية دول ــنظمات حكوم م

 ووكاالت لألمم املتحدة

ــتوزيع  ) ه ( ــني ال حتس
اجلغرايف، دون إغفال ما     
ــيا مــن  تواجهــه أفريق
صــعوبات يف اجــتذاب 
مشـاريع آلـية التنمية     
النظـيفة، عن طريق دعم     
مشـاريع اآللـية يف أقل      
الـبلدان منـواً والــدول   

زرية الصغرية النامية من اجل
خـالل التدريب وحتليل    
أسـواق اآللـية وإقامة     

 املنتديات

حتسـني القدرة على    ) و( غري متاح غري متاح غري متاح غري متاح 
ــطة   ــداد األنشـ إعـ
ــة   ــات اخلاص والسياس
بتخفيف اآلثار وإدماجها   
مـع غريهـا من أدوات      
السياسـة العامة يف إطار     

 .التنمية املستدامة

 هذا الرمز إىل مدخل بيانات ترد يف جدول لألنشطة املُجّمعة من البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية واملعلومات املقدمة من األطراف، وهو جدول متاح على                          يشري )ح(
 .  >http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4093.php<: موقع األمانة على اإلنترنت بالعنوان التايل
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