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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١ بوزنان،

  من جدول األعمال املؤقت ٨البند 
  بناء القدرات مبوجب االتفاقية

  دول األعمال املؤقت من ج٩البند 
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

  تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية
  *مذكرة من إعداد األمانة

  موجز

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

. ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول و٢٠٠٧سبتمرب / أيلولما بني اليت وردت السنوية املقدمة من األطراف  والبياناتالتقارير الوطنية   
 .FCCC/SBI/2007/25  والوارد يف الوثيقـة ٢٠٠٧ األول املعد يف عام   لتقرير السنوي لويقدم التقرير معلومات إضافية     

وُتعرض املعلومات حسب عناصر إطار بناء القدرات وباتباع شكل منظّم أعدته اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة                
إطـار  سنوي لتنفيذ االستعراض ال إجراء  راف يف النظر يف هذه املذكرة للمساعدة يف         ـد ترغب األط  ـوق .نـوالعشري

  .بناء القدرات
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   مقدمة- أوالً 
   الوالية-  ألف

، أن تقدم تقريراً توليفياً سنوياً عن أنشطة        ١٢- م أ /٤ و ٧- م أ /٢طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، يف مقرريه          - ١
لواردة اإىل املعلومات استناداً ، )املشار إليه فيما بعد باسم إطار بناء القدرات (تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية

 االحتياجـات مـن     ات البيانات املقدمة من األطراف، والبالغات الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وتقييم           يف
  .  الذاتية للقدرات الوطنيةاتالتكنولوجيا، والتقييم

 ١- م أإ /٢٩و، يف مقرريـه     ـول كيوت ـوطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوك          - ٢
 عند إعداد تقريرها التوليفي جهود بناء القدرات ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول كيوتو تراعي، إىل األمانة أن   ٢- أإم  /٦و

إىل املعلومات الواردة يف البيانات املقدمة من األطراف، وتقارير الوكاالت املتعـددة            استناداً  املبذولة يف البلدان النامية،     
 بالتوزيع  صلة أنشطة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املت        عن اخلاص، ومعلومات األطراف والثنائية املعنية والقطاع     

  . اإلقليمي ألنشطة مشاريع اآللية وما يتصل هبا من أنشطة بناء القدرات

تنفيذ إطار  الذي أعدته األمانة عن      )١( األويل  بالتقرير التوليفي  ، يف دورته الثالثة عشرة،    رحب مؤمتر األطراف  و  - ٣
أنشطة بناء القـدرات    بنطاق  وأحاط علماً   . ٢٠٠٧أغسطس  /، والذي يغطي الفترة املمتدة إىل غاية آب       اء القدرات بن

 تقدمي تقارير أمشل عـن      ُتمكّن من إىل تقدمي معلومات سنوية     جمدداً  ألطراف  دعا ا و،  اجلاري تنفيذها من قبل األطراف    
  .ناء القدراتبشأن أنشطة ب اخلربات بادلتنفيذ إطار بناء القدرات وت

   نطاق املذكرة- باء 

 املعلومات املتعلقة بأنشطة بناء القدرات املضطلع هبـا يف البلـدان            الثاينالسنوي    هذا التقرير التوليفي   لخصي  - ٤
 على األنشطة  ويركز.  يف جمال بناء القدرات    والدروس املستفادة واخلربات   والثغرات    مبا فيها حتديد االحتياجات    النامية،

سبتمرب /أيلولبني  ما    واملبلغ عنها  املضطلع هبا ) أي األنشطة غري املدرجة يف التقرير التوليفي األويل       (واإلضافية  اجلديدة  
  .٢٠٠٨سبتمرب / وأيلول٢٠٠٧

 يف املرفـق األول  درجة األطراف امل قدمتها وتقارير األنشطة اليت     )٢(واستمدت املعلومات من بيانات األطراف      - ٥
الغاهتا الوطنية، والبيانات الواردة يف البالغات الوطنية للبلدان النامية، وبرامج عملها الوطنيـة             من االتفاقية يف سياق ب    

ضعت يف االعتبار أيضاً تقارير     وُو. لالحتياجات من التكنولوجيا، وتقييمها الذايت للقدرات الوطنية      تقييماهتا  للتكيف، و 
 إعـداد املـوجز      التنفيذي آللية التنمية النظيفة، وذلك يف سياق        واجمللس ،الوكاالت املتعددة األطراف والثنائية املعنية    

  . بأنشطة بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتوصلة األجزاء املتالتوليفي الوارد يف

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/25. 

)٢( FCCC/SBI/2008/Misc.5.  
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يسري هذا التقرير على منوال التقرير التوليفي األول والشكل املنظم املتفق عليه مللخصات األنشطة، وذلـك                و  - ٦
ونتيجة للمقدار الضئيل من املعلومات املبلغ عنها، فجداول امللخص التـوليفي           .  املعلومات املقدمة  بغية تيسري النظر يف   

  . املعروضة يف هذه الوثيقة تتضمن بعض الثغرات، وذلك عند عدم توافر بيانات جديدة أو إضافية

   اختاذهالهيئة الفرعية للتنفيذل ميكن يت الات اإلجراء- يم ج

  .فرعية للتنفيذ النظر يف هذه الوثيقة يف سياق الرصد السنوي لتنفيذ إطار بناء القدرات اهليئة الرغبقد ت  - ٧

  نشطة بناء القدراتأل استعراض عام - ثانياً 
   هبا األمانةاضطلعت أنشطة بناء القدرات اليت - ألف 

وُتعـاجل  . )٣( القدرات  عنصراً من االحتياجات واجملاالت املتعلقة ببناء      ١٥دد إطار بناء القدرات قائمة تضم       حي  - ٨
هذه االحتياجات واجملاالت يف إطار برامج شىت لألمانة ومرفق البيئة العاملية، وعن طريق العديد من األنشطة والـربامج                 

   .اليت تضطلع هبا األطراف وخمتلف املنظمات

 ٢٠٠٧سبتمرب  /ني أيلول  ما ب  األنشطة اليت اضطلعت هبا األمانة     املعلومات املتعلقة ب   ٧ إىل   ١تلخص اجلداول من    و  - ٩
أقـل  ب ملعاجلة االحتياجات اخلاصة     املضطلع هبا  قائمة بأنشطة بناء القدرات      ١وترد يف اجلدول    . ٢٠٠٨ سبتمرب/وأيلول

 قائمة باألنشطة املتعلقة بدعم ٣ قائمة باألنشطة املنفذة دعماً للتكيف؛ وترد يف اجلدول ٢البلدان منواً؛ وترد يف اجلدول   
 قائمـة بأنـشطة دعـم نقـل     ٤؛ وترد يف اجلدول ) من االتفاقية٦املادة مبوجب  ( العامةيب والتوعية التثقيف والتدر 

 قائمة بأنشطة دعم البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول             ٥التكنولوجيا؛ وترد يف اجلدول     
 قائمة باألنـشطة األخـرى      ٧ النظيفة؛ وترد يف اجلدول       قائمة بأنشطة دعم آلية التنمية     ٦؛ وترد يف اجلدول     لالتفاقية

  .املتعلقة ببناء القدرات

 آلليـة التنميـة      واصل اجمللس التنفيذي، يف إطار الدور الذي يضطلع به كهيئة تنظيمية           وباإلضافة إىل ذلك،    - ١٠
مية النظيفة وتوسيع نطـاق مـشاركة       تعزيز التوزيع اجلغرايف ملشاريع أنشطة آلية التن       إىل   الراميةتدابري  ، اختاذ ال  النظيفة

  :لي ما ي٢٠٠٧سبتمرب /أيلولوتتضمن األنشطة املنتظمة اليت تواصلت منذ . خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية

جلسة أسئلة وأجوبة يعقدها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة خالل كل دورة من دورات اهليئات   )أ(  
  ؛اركني املهتمني باألمر وتكون مفتوحة جلميع املشالفرعية

 كل اجتماع   أثناءأصحاب املصلحة   ولس التنفيذي آللية التنمية النظيفة       غري رمسي يعقده اجمل    اجتماع  )ب(  
   اجمللس؛من اجتماعات

                                                      

  . من املرفق١٥، الفقرة ٧-م أ/٢املقرر  )٣(
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 يف فتـرة    لساتعقدت ثالث من هذه اجل    (ة  ـة املعيَّن ـطات الوطني ـدى السل ـ يعقدها منت  جلسات  )ج(  
  ؛)تقدمي التقارير

من أجل مناقشة وتقاسم اخلـربات      املعنيون  أصحاب املصلحة   ينظمها   مشتركة للتنسيق    حلقة عمل   )د(
  .املتصلة باجلوانب املختلفة آللية التنمية النظيفة

 بوابة علـى  وهو -  بازار آلية التنمية النظيفة      األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع األمانة، تشغيل        برنامج وواصل  - ١١
  يف آلية التنمية النظيفة شتركنيبادل املعلومات بني املشترين والبائعني ومقدمي اخلدمات املاإلنترنت مصممة لتسهيل ت

 - لبناء قدرات البلدان النامية للمشاركة يف آلية التنمية النظيفة           نريويبعمل  إطار  يف   واصلت األنشطة املدرجة  و  - ١٢
 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،    األمانة  ك يف تنفيذه    تشترو ، بناء القدرات  املبذولة يف جمال   أحد اجلهود الرئيسية     وهو

       فريقيا                            جلنة األمم املتحدة االقتصادية أل و  ،مصرف التنمية األفريقي و وجمموعة البنك الدويل،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،
يفة، وتعزيـز فـرص      مراميها اهلادفة إىل تطوير قدرات أصحاب املصلحة املعنيني بآلية التنمية النظ           -               ووكاالت أخرى 

 مـساعدة   االستثمار، وحتسني مستوى أنشطة التوعية، وتعزيز التعاون بني الوكاالت، مع التركيز يف املقام األول على              
 وُنظّم املنتـدى    .ها يف آلية التنمية النظيفة    تركاشم حتسني مستوى    يف  الكربى  أفريقيا جنوب الصحراء    يف البلدان النامية 

  . نريويبعمل إطار كجزء من  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥ إىل ٣يف داكار، السنغال، من األفريقي األول للكربون 

   هبا األطرافاضطلعت أنشطة بناء القدرات اليت -  باء

الـيت اضـطلعت هبـا      ألنشطة  ل اً املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ جتميع          يتيح  - ١٣
، واألنشطة اجلديدة واإلضـافية     ٢٠٠٧، مبا يف ذلك األنشطة املبلغ عنها عام         )٤(قدرات بناء ال  تنفيذ إطار األطراف يف   

ومن املمكـن  . ٩ و٨كأساس إلعداد اجلدولني وقد استخدمت املعلومات اجلديدة املبلغ عنها      . ٢٠٠٨املبلغ عنها عام    
البالغـات  التقارير املقدمة، و  (املرجعية   منذ تقدمي الوثائق  قد متت تلبيتها    االحتياجات يف البلدان املعنية     أن تكون بعض    
كـل   ال صورة كاملة ل    مؤشراً إرشادياً ينبغي اعتبار التجميع    و). وغريها للقدرات الوطنية،    ة الذاتي اتالوطنية، والتقييم 

  .العمل املضطلع به يف هذا اجملال

   ملخص توليفي ألنشطة بناء القدرات- ثالثاً 
   موجز أنشطة بناء القدرات- ألف 

فردي : دُعشارت التقارير اليت قدمتها األطراف إىل أن الدعم املقدم ألنشطة بناء القدرات قد مت على ثالثة صُ                أ  - ١٤
ويف حني استهدف بعض الدعم املبلغ عنه الربامج اخلاصة باملناخ، فإن تركيز بعض البلدان املاحنـة                . ومؤسسي ونظامي 

   . برامج تنمية مستدامة أوسع نطاقاًيفملناخ بقي منصباً على دمج عملية بناء القدرات املتعلقة با

                                                      

)٤( <www.unfccc.int/4086>.  
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األموال إىل اجملاالت   توجيه  دعم امليزانية لتمكني البلدان الشريكة من       : وتضمنت أشكال الدعم املقدم ما يلي       - ١٥
 وصنع السياسات؛ وتقدمي الدعم ملؤسسات حلوكمةذات األولوية، مبا فيها االستثمارات التنموية، وتعزيز املؤسسات، وا

لبحث وغريها من املؤسسات األكادميية األخرى لبناء القدرات الفردية واملؤسسية؛ وإتاحـة الـدورات واحللقـات                ا
  .  الدراسية التدريبية اليت تستهدف جماالت خمتلفة وترمي إىل تقدمي معلومات ومهارات حمددة

. جات احملددة يف إطار بناء القـدرات ومشلت برامج بناء القدرات كافة اجملاالت اخلمسة عشر املتعلقة باالحتيا     - ١٦
  :وتضمنت بعض أمثلة األنشطة املبلغ عنها يف جمال بناء القدرات ما يلي

يف جمال بناء القدرات التقنية، عاجلت الربامج موضوع إعداد البالغات الوطنية وقوائم جرد انبعاثات                )أ(
  غازات الدفيئة؛

لتعزيز قدرات جهات التنسيق الوطنية، ومتكـني الـسلطات      فيما يتعلق بالقدرات املؤسسية، قُّدم دعم         )ب(
ـ  ـاحمللية واإلقليمية والوطنية واجملتمع املدين من التصدي للكوارث، والتكي   ـ ـف مع تغـري املن ـ ـاخ، ووض دابري ـع ت

  للتخفيف واعتمادها؛

اعات اجملتمع  اشتمل الدعم املقدم يف جمال البحوث واملراقبة املنهجية على السعي إىل متكني كافة قط               )ج(
من تسجيل املعلومات املتعلقة باملناخ واملوارد الطبيعية، وتعزيز قدرات البحث يف املؤسـسات األكادمييـة، وتطـوير                 

  تكنولوجيات جديدة ومالئمة؛ 

ّ                                                                  يف جمال تقييم مدى قابلية التأثر والتكيف، عّزز الدعم املقدم من استخدام التقنيات احملليـة لقيـاس                   )د(                                         
  التأثر به؛                                                                           يلها، وأتاح التدريب الرامي إىل إجراء تقييم أفضل ملخاطر تغري املناخ وملدى قابلية              املعلومات وتسج

يف جمال البيئة التمكينية ونقل التكنولوجيا، تضّمن الدعم إدخال تكنولوجيات مالئمة مـن شـأهنا                 )ه(
  حلفاظ عليها؛املساعدة على التكيف والتخفيف، وعّزز القدرة على اعتماد تكنولوجيات جديدة وا

بالنسبة إىل التثقيف وإذكاء الوعي، قُّدم دعم للجامعات واملدارس االبتدائية واجلماعات احمللية، لزيادة   )و(
  الوعي بأسباب تغري املناخ واآلثار املترتبة عليه واالستجابات املمكنة بشأنه؛ 

 ومتكينهم من تنسيق آرائهم ،واضعي السياساتُبذلت جهود لرفع مستوى املعرفة والوعي يف أوساط    )ز(
ومشاركتهم مشاركة كاملة يف عملية املفاوضات املتعلقة خبريطة طريق بايل، وإجراء تقيـيم ملتطلبـات االسـتثمار                 

  .والتدفقات املالية

وقد أفضى عدد مما أبلغ عنه من مبادرات تعاونية بني بلدان اجلنوب إىل بناء للقدرات يف جمال إعداد النماذج                     - ١٧
كمـا أتاحـت    .  السلطات الوطنية املعنية، ووضع قوائم جرد لغازات الدفيئة، وإعداد بالغات وطنية           فعيلخية، وت املنا

الدورات التدريبية املفتوحة للمشاركني من البلدان النامية منتديات مفيدة لتبادل اخلربات وبناء شبكات فيما بني خرباء                
  .من البلدان النامية

قدرات املتصلة بربوتوكول كيوتو واليت مكنت البلدان النامية من املشاركة يف مشاريع            واشتملت أنشطة بناء ال     - ١٨
التنمية النظيفة، على إنشاء السلطات الوطنية املعنية وتعزيزها وتدريبها، واملساعدة يف احلصول على متويل الكربون، آلية 
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، "عرضـها "آلية التنمية النظيفة، وحتديد املشاريع و     املشاركة يف مشاريع    فيما يتعلق ب  وتقييم إمكانات املناطق املختلفة     
  .وتقدمي الدعم لوضع أطر للسياسات الوطنية املتصلة بآلية التنمية النظيفة

واشتملت األنشطة املتعلقة هبـذا     . ومت إيالء اهتمام خاص لبناء القدرات املتصلة بآلية التنمية النظيفة الربناجمية            - ١٩
اريع وإعداد الوثائق الالزمة، ووضع املنهجيات، وتنفيذ املشاريع الرائدة، وإذكـاء وعـي             اجملال على بلورة أفكار املش    

  .، وتقدمي الدعم للسلطات الوطنية ذات الصلة)ال سيما أصحاب املصلحة من القطاع اخلاص(أصحاب املصلحة 

 ٩ويرد يف اجلدول    . اقية مبوجب االتف   املضطلع هبا  أنشطة بناء القدرات  آلخر   توليفي   وجزم ٨ويرد يف اجلدول      - ٢٠
  .١- م أإ/٢٩ للمقرر وفقاً مبوجب بروتوكول كيوتو، ضطلع هبا اململخص لألنشطة

   موجز املسائل اليت أثريت يف بيانات األطراف- باء 

 يكتسي أمهية راسخة فيما يتعلق بتنفيذ البلدان النامية         تشري البيانات املقدمة من األطراف إىل أن بناء القدرات          - ٢١
وشـددت  . االضطالع بعدد من األنشطة   فيه  يف الوقت الذي يتم     وجود ثغرات كبرية تنبغي معاجلتها،      اقية، وإىل   لالتف

األطراف على أن توفري ما يكفي من املوارد املالية يف الوقت املناسب يعّد أمراً حامساً لتنفيذ أنـشطة بنـاء القـدرات                      
  .  واألنشطة التمكينية

 اآلثـار  التقليل مـن يف  ويؤدي دوراً حيوياً التنمية املستدامةمن مكونات   أساسياً  ناً  مكوويعترب بناء القدرات      - ٢٢
تغري املناخ يف مجيع قطاعات التخطيط اإلمنائي أولوية مـن           إدماج   شكل ضمان وي. والتكيف معها  الضارة لتغري املناخ  

  . أفقر دول العامليف كسر دائرة الفقر لكي يتسىن أولويات بناء القدرات، 

 برامج العمل الوطنية للتكيف   وتعد  .  من القطاعات  شاملة للكثري قضية  هو   القدرات املتصلة بتغري املناخ      وبناء  - ٢٣
. والبالغات الوطنية وسائل مفيدة لتحديد نطاق ومدى تنوع االحتياجات يف جمال بناء القدرات على مجيع املستويات               

 تتيح أيضاً للبلدان النامية آلية قّيمة حتدد هبا أولوياهتا املتعلقة الوطنية الذاتية للقدرات اتالتقييموباإلضافة إىل ذلك، فإن 
  . ببناء القدرات، وتوفر أساساً لبناء املزيد من القدرات املستهدفة الكفيلة بتحسني قدرهتا على تنفيذ االتفاقية

إشراك أصـحاب املـصلحة يف   ونظراً لكون عملية بناء القدرات عملية قطرية التوجيه ومتواصلة، فإنه يتحتم        - ٢٤
وينبغي أن تستند األنشطة إىل أولويات البلد وبراجمه وأن تنسجم . البلدان الشريكة يف مراحل التخطيط املبكرة لألنشطة    

وشددت األطراف على أنه ينبغـي إيـالء        . ويعزز هذا األمر ملكية املبادرات ويكتسي أمهية بالنسبة لالستدامة        . معها
وعلى الرغم من صعوبة حتديد     . ستبقاء املوظفني املدربني واستدامة القدرات املؤسسية املبنية حديثاً       سألة ا ملاهتمام خاص   
  .بادرات بناء القدرات، فمن املهم ضمان وجود قاعدة صلبة لتقييم املبادرات وحتديد أنشطة املتابعةملنتائج ملموسة 

إطار بناء القدرات، حيث يتضمن خطط العمـل        وأشارت بعض األطراف إىل احلاجة إىل برنامج عمل لتنفيذ            - ٢٥
وينبغي النظر إىل برنامج العمل هذا على أنه جزء مـن           . اخلاصة بالبلدان واألهداف املتوخاة واألهداف القابلة للتحقيق      

وورد أيضاً يف أحـد التقـارير       .  إطار بناء القدرات وتطبيق مؤشرات األداء      ذاملناقشة اجلارية بشأن رصد وتقييم تنفي     
وأقترح أيضاً أن تقوم األمانـة      . قدمة اقتراح يدعو إىل إنشاء فريق خرباء لتقدمي املشورة العلمية بشأن بناء القدرات            امل

  .بتيسري برامج بناء القدرات اخلاصة بالبلدان



  

  

F
C

C
C

/S
B

I/2008/11 
P

age 8 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ أنشطة بناء القدرات اليت قامت هبا األمانة لتلبية االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً، -١اجلدول 

  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
شبكة اإلنترنت للحصول على 

  معلومات إضافية
الثالث عشر  االجتماع  

لفريق اخلرباء املعـين    
  بأقل البلدان منواً

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٦-١٤  ٢٠١٠-٢٠٠٨وضع برنامج عمل للفترة 
  اليمن، ء صنعا

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
املناخ وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان      

  منواً

<http://unfccc.int/documentation/ 
documents/advanced_search/items/ 
3594.php?rec=j&priref=600004654> 

املسامهة يف بناء القدرات الكفيلة بالتصدي لتغري         برنامج الزماالت
األطراف غري املدرجة يف املرفق     البلدان  املناخ يف   

                      الدول اجلزرية الصغرية   األول لالتفاقية، وال سيما     
  :                     ، وذلك مـن خـالل                             ً    النامية وأقل البلدان منواً   

                                                 تطوير اخلربة املهنيـة احملليـة؛ ودعـم العمـل          
                                                 االبتكاري التحليلي املتعلق بتغري املناخ يف سياق       

                    ة من اخلرباء الذين                                   التنمية املستدامة؛ وتعزيز شبك   
                                                  بإمكاهنم اإلتيان خبيارات إبداعية وابتكارية مـن       
                                                   شأهنا إجياد أجوبة لألسئلة املتعلقة بتغري املنـاخ؛        
                                                 وتشجيع اإلمكانات القيادية لدى الفئات الواعدة      

                                من املهنيني الشباب يف جمال اختصاهم

  .ثالثة إىل ستة أشهرمدة املنحة 
غري أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن ت    

  ، بون، أملانيااملناخ

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
  املناخ 

<http://unfccc.int/4429> 
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ أنشطة بناء القدرات دعماً للتكيف، -٢اجلدول 

  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع علىـاط أو املوقـتقرير النش
  ول علىـلحصشبكة اإلنترنت ل

  معلومات إضافية
 االتفاقيـة   نظمتـها  حلقة عمل 

 اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ      
ــف  ــيط التكي ــصوص ختط خب
وممارساته يف إطار برنامج عمـل      
نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ     

   والقابلية للتأثر به والتكيف معه

تبادل املعلومات واآلراء املتعلقة باملمارسات     
اجات والثغرات والفـرص    واخلربات واالحتي 

واحلواجز والقيود املوجودة حالياً يف جمـال       
التكيف، وإسهام املعارف التقليدية يف العمل      

  املتعلق بتخطيط التكيف وممارساته

  سبتمرب/ أيلول١٢-١٠
  روما، إيطاليا

االتفاقية اإلطارية بشأن    أمانة
ومنظمة األغذيـة   تغري املناخ   

 والزراعة التابعة لألمم املتحدة

<http://unfccc.int/4036> 

 

 االتفاقيـة   للخرباء نظمته  اجتماع
 يف إطار   اإلطارية بشأن تغري املناخ   

خبـصوص  برنامج عمل نـريويب     
األساليب واألدوات والبيانـات    

  الرصد، و

وضـع  تعزيز و حتقيق تقدم يف النظر يف سبل       
منـهجيات وأدوات لتقيـيم     : ما يلي ونشر  

ثـل التقييمـات    التأثريات والقابلية للتأثر، م   
أسـاليب   و ؛التـصاعدية السريعة والـُنهج    

أدوات لتقييم وحتسني ختطـيط التكيـف       و
يف التنمية  ذلك  وتدابريه وإجراءاته، وإدماج    

حتسني مجع بيانـات الرصـد      و. املستدامة
واملعلومات األخرى ذات الـصلة باملنـاخ       
احلايل واملناخ التارخيي وتأثرياهتما، وحتـسني      

ت واملعلومـات وتبادهلـا     إدارة هذه البيانا  
والوصول إليها واستخدامها، والعمل علـى      
زيادة حتسني عمليات الرصد، مبا يف ذلـك        

  املناخرصد تقلب 

، ٢٠٠٨مـــارس / آذار٧-٤
  مكسيكو، املكسيك

االتفاقية اإلطارية بشأن    أمانة
 واملنظمة العامليـة    تغري املناخ 

  لألرصاد اجلوية

<http://unfccc.int/4259> 

 

االتفاقيـة  للخرباء نظمته    اجتماع
 أن تغـري املنـاخ    ـاإلطارية بش 

تبادل املعلومـات واآلراء بـشأن الـسبل        
والوسائل الكفيلة بتحسني إدماج املعلومات     

  ٢٠٠٨مارس / آذار١٢-١٠
  بورت أوف سبني،

االتفاقية اإلطارية بشأن    أمانة
  تغري املناخ

<http://unfccc.int/4265> 
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  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع علىـاط أو املوقـتقرير النش
  ول علىـلحصشبكة اإلنترنت ل

  معلومات إضافية
ــ ــصوصخبـ  اتـ املعلومـ
االقتـصادية، يف    - ةـاالجتماعي

  إطار برنامج عمل نريويب 

 االقتصادية يف عمليات تقيـيم      -االجتماعية  
مبا يف   والقابلية للتأثر به،     تأثريات تغري املناخ  

  بتخطيط التكيفذلك من حيث صلتها 

  ترينيداد وتوباغو

 االتفاقيـة    نظمته اجتماع للخرباء 
 اإلطارية بـشأن تغـري املنـاخ      

التكيـف  خبصوص تكنولوجيات   
  مع تغري املناخ

حتديد اخلطوات املقبلة اليت ميكـن اختاذهـا        
ملواصلة العمل السابق املتعلق بتكنولوجيات     

   نريويب يف برنامج عمل التكيف واإلسهام

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٥
  بانكوك، تايلند

االتفاقية اإلطارية بشأن    أمانة
 وفريق اخلرباء املعين    تغري املناخ 

  بنقل التكنولوجيا

<http://unfccc.int/ttclear/jsp/ 
EventDetail.jsp?EN=WshpBangkok2> 

 و

FCCC/SBSTA/2008/4 
 

حلقة العمل املعقودة أثناء الدورة     
بشأن وضع النماذج واملخططات    
االفتراضية املناخية وختفيض قـيم     

 يف إطار برنـامج عمـل       بياناهتا
  نريويب

  

حتديد الثغرات يف عملية وضع املخططـات       
اضية املناخية اإلقليمية ودون اإلقليمية،     االفتر

مبا يشمل احلاجة إىل وضع النماذج املناخيـة    
وتوافرها وإمكانية تطبيقهـا، واخليـارات      
املتاحة لسد هذه الثغرات؛ وحتديد الفـرص       
العملية املتاحة لتحسني سبل االطالع علـى       
نواتج النماذج املختلفة واالستفادة منها، مبا      

نيـة تطبيقهـا وفـرص      يف ذلك تقييم إمكا   
التدريب عليها؛ وحتليـل وسـائل حتـسني        
مستوى توافر وإمكانية تطبيق مناذج تغـري        
املناخ وبيانات خفض قيم النماذج وإتاحتها      

  لصانعي السياسات على كافة املستويات
  

  ٢٠٠٨يونيه /حزيران ٧
  بون، أملانيا

االتفاقية اإلطارية بشأن    أمانة
  تغري املناخ

<http://unfccc.int/4377> 
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  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع علىـاط أو املوقـتقرير النش
  ول علىـلحصشبكة اإلنترنت ل

  معلومات إضافية
تنقيح خالصـة اتفاقيـة األمـم       
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،     
املتعلقة بأساليب وأدوات تقيـيم     
آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به      

  والتكيف معه

تيسري سبل تبـادل اخلـربات والـدروس        
املستفادة لتقييم تأثريات تغري املناخ والقابلية      

ا يف ذلك تقيـيم     للتأثر به والتكيف معه، مب    
التشجيع على استحداث   التكاليف واملنافع؛   

ونشر منهجيات وأدوات لتقييم التـأثريات      
والقابلية للتأثر، مثل التقييمـات الـسريعة       

مبا يف ذلك مـن حيـث       التصاعدية  والُنهج  
صلتها بالتنمية املستدامة؛ والتشجيع علـى      
استحداث ونشر أسـاليب وأدوات لتقيـيم     

كيف وتدابريه وإجراءاته،   وحتسني ختطيط الت  
   يف التنمية املستدامةذلك وإدماج 

االتفاقية اإلطارية بشأن    أمانة  ٢٠٠٨فرباير /شباط
  تغري املناخ

<http://unfccc.int/2674> 

 

بيانـات  القاعـدة   صيانة وتنقيح   
استراتيجيات التـصدي   املتعلقة ب 

  احمللية

اآلليات واملعارف  /تيسري نقل االستراتيجيات  
ب القائمة منذ وقت طويـل مـن        والتجار

اجملتمعات احمللية اليت كان عليها أن تتكيـف        
مع خماطر حمددة أو مع الظروف املناخية إىل        

تعاين من  لتو  لجمتمعات حملية تكون قد بدأت      
  نتيجة لتغري املناخظروف مماثلة 

االتفاقية اإلطارية بشأن    أمانة  نشاط جار
  تغري املناخ

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

 

وسيلة للربط بـني    وضع وتنقيح   
  املمارسات يف جمال التكيف

تبادل املعلومات املتعلقة باخلربات والدروس     
املستفادة والقيود واحلواجز اليت كانـت يف       
املاضي وبتدابري وإجراءات التكيف احلاليـة،      
واآلثار املترتبة على التنمية املستدامة؛ وتعزيز      

بل والوسائل الكفيلـة بتقاسـم      خمتلف الس 
املعلومات وتوطيد التعاون بـني األطـراف       

االتفاقية اإلطارية بشأن    أمانة  نشاط جار
  تغري املناخ

<http://unfccc.int/4363> 
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age 12 

  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع علىـاط أو املوقـتقرير النش
  ول علىـلحصشبكة اإلنترنت ل

  معلومات إضافية
ــسات  ــصلة واملؤس ــات ذات ال والقطاع
واجملتمعات احمللية، مبا يشمل التعاون يف جمايل       
احلد من خماطر الكوارث وإدارهتا؛ والتشجيع      
على فهم استراتيجيات االستجابة، مبا فيهـا       

تصدي نظم اإلنذار املبكر، واستراتيجيات ال    
احمللية، والدروس املستفادة اليت ميكن تطبيقها      
يف أماكن أخرى؛ وتقييم السبل والوسـائل       
الكفيلة بدعم التكيف وإزالة احلواجز والقيود      

  اليت تعترض تنفيذه 
 التكيـف "نشر الدراسة املعنونة    

التنـوع  مبوجب أطـر اتفاقيـة      
البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة    
ملكافحة التصحر واتفاقية األمـم     

  " املتحدة بشأن تغري املناخ

زيادة مستوى فهم جمـال العمـل املتعلـق         
  بالتكيف مبوجب اتفاقيات ريو الثالث

االتفاقية اإلطارية بشأن    مانةأ  ٢٠٠٨مارس /آذار
 واتفاقيـة األمـم    تغري املناخ 

املتحدة ملكافحـة التـصحر     
  واتفاقية التنوع البيولوجي

<http://unfccc.int/resource/docs/ 
publications/adaptation_eng.pdf> 

التحديثات املتعلقة بتنفيـذ    نشر  
   برنامج عمل نريويب

تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة برنـامج        
عمل نريويب؛ وإعالم األطراف وغريهم مـن      

لحة اآلخرين مبا هو متاح من      أصحاب املص 
أهداف قابلة للتحقيق، والنتـائج الرئيـسية       
املستخلصة من حلقات العمـل، والـسبل       
اجلديدة املؤدية إىل االشـتراك يف العمـل،        

  والعمل املزمع حتقيقه يف املستقبل 
  

االتفاقية اإلطارية بشأن    مانةأ  ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
   تغري املناخ

<http://unfccc.int/resource/docs/public

ations/nairobi_wp. pdf> 
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age 13 الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط  

  ع علىـاط أو املوقـتقرير النش
  ول علىـلحصشبكة اإلنترنت ل

  معلومات إضافية
: تغري املناخ "نشر الدراسة املعنونة    

ة التأثر والتكيـف يف     ياآلثار وقابل 
  "البلدان النامية

شـواغل  : تسليط الضوء علـى مـا يلـي       
واحتياجات البلدان النامية يف التكيف مـع       
آثار تغري املناخ، مبا يف ذلك أثر تغري املنـاخ          

أفريقيـا  (بع مناطق تضم بلداناً ناميـة       يف أر 
وآسيا وأمريكا الالتينية والـدول اجلزريـة       

؛ وقابلية تأثر هذه املناطق مبا      )الصغرية النامية 
حيدث يف املستقبل مـن تغـري يف املنـاخ؛          
ــتراتيجيات    ــف واالس ــط التكي وخط
واإلجــراءات احلاليــة؛ واخليــارات   

  واالحتياجات املتعلقة بالتكيف يف املستقبل 

االتفاقية اإلطارية بشأن    مانةأ  ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول
    تغري املناخ

<http://unfccc.int/resource/docs/ 
publications/impacts.pdf> 

 

التحديثات اإللكترونية لربنـامج    
  عمل نريويب

توسيع مدى األنشطة املكلف هبا مبوجـب       
 عن طريـق    برنامج عمل نريويب، مبا يف ذلك     

اإلحساس بامللكيـة؛ وإعـداد     توسيع نطاق   
االتفاقية اإلطاريـة    مانةنسخ من منتجات أ   

 للقراء؛ ونشر   يّسرة تكون م  بشأن تغري املناخ  
  النتائج على أوسع نطاق ممكن

االتفاقية اإلطارية بشأن    مانةأ  ٢٠٠٨يوليه /متوز - مارس/آذار
    تغري املناخ

<http://unfccc.int/files/adaptation/sbsta

_agenda_item_adaptation/application/

pdf/nwp_eupdate_march_2008.pdf> 

 و

<http://unfccc.int/files/adaptation/sbsta

_agenda_item_adaptation/application/

pdf/nwp_eupdate_july_2008.pdf> 
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age 14 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٧، بناء القدرات عن طريق التعليم والتدريب والتوعية العامة -٣اجلدول 

  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/ضالغر  النشاط

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
شبكة اإلنترنت للحصول على 

  معلومات إضافية
مركـز  إنشاء وتـشغيل    

ــات يف  ــادل املعلوم لتب
شبكة تبادل املعلومـات    

(CC:iNet) 

  

 احلصول على املعلومات العامة والتثقيف    تيسري  
مـساعدة  ؛ و  املنـاخ  والتدريب يف جمال تغـري    

احلكومات واملنظمات واألفراد على الوصـول      
 ،بسرعة وُيسر إىل األفكـار واالسـتراتيجيات      

 واخلرباء واملـواد الـيت ميكـن        ونقاط االتصال 
استخدامها لتحفيز السكان ومتكينهم من اختـاذ     

  إجراءات فعالة يف جمال تغري املناخ

ــشأن    نشاط جار ــة ب ــة اإلطاري ــة االتفاقي أمان
   املناختغري

<http://unfccc.int/ccinet> 

 و
<http://unfccc.int/cooperation_and_ 

support/education_and_outreach/ite

ms/3366.php> 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ ، بناء القدرات دعماً لنقل التكنولوجيا-٤اجلدول 

  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـو املوقتقرير النشاط أ
شبكة اإلنترنت للحصول على معلومات 

  إضافية
  نظمتـه  اجتماع للخرباء 

االتفاقية اإلطارية بـشأن    
 خبـصوص   تغري املنـاخ  

تكنولوجيات التكيف مع   
   تغري املناخ

حتديد اخلطوات املقبلة اليت ميكـن اختاذهـا        
ملواصلة العمل السابق املتعلق بتكنولوجيـات     

 نـريويب امج عمل    يف برن  التكيف واإلسهام 
املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به       

  والتكيف معه 

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٥
  بانكوك، تايلند

أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ      
  وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

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

Detail.jsp?EN=WshpBangkok2> 

 و
FCCC/SBSTA/2008/4 

حلقة عمل بشأن تدريب    
املدربني علـى إعـداد     
مشاريع نقل التكنولوجيا   

  ألغراض التمويل

تعزيز قدرات واضعي املـشاريع يف البلـدان        
النامية على إعداد مقترحات مـشاريع تلـيب      

  املعايري اخلاصة باجلهات الدولية املمولة

 ١سـبتمرب إىل    / أيلول ٢٩من  
  ٢٠٠٨ر أكتوب/تشرين األول
  فيينا، النمسا 

ــشأن   ــة ب ــة اإلطاري ــة االتفاقي أمان
 ومنظمة األمم املتحدة للتنمية     تغري املناخ 

الصناعية ومعهد األمم املتحدة للتدريب     
والبحث ومبادرة التكنولوجيا املناخيـة     

  وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

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

jsp?EN=TrainingTrainer> 

 



 F
C

C
C

/S
B

I/2008/11 
P

age 15 

  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـو املوقتقرير النشاط أ
شبكة اإلنترنت للحصول على معلومات 

  إضافية
 االتفاقيـة   إتاحة منشور 

 اإلطارية بشأن تغري املناخ   
إعداد املقترحات  "املعنون  
دليل إعـداد   : وتقدميها

مشاريع نقل التكنولوجيا   
، جبميع  "ألغراض التمويل 

  لغات األمم املتحدة

مساعدة واضعي املشاريع يف البلدان الناميـة       
 املعـايري   تلـيب ماليـة    مقترحاتعلى إعداد   

   اخلاصة باجلهات الدولية املمولة

ــشأن    ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ــة ب ــة اإلطاري ــة االتفاقي أمان
  تغري املناخ

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

Guidebook.jsp> 

حتديث دليل برنامج األمم   
املتحدة اإلمنائي املعنـون    

 الحتياجات ل إجراء تقييم "
 يف جمال لتكنولوجيا  من ا 

  "تغري املناخ

  :إدماج وتعزيز مجلة من العناصر منها
التوجيه املتعلق بـإجراء تقييمـات       •

 االحتياجات من التكنولوجيا؛
التوجيه العملي بشأن الكيفية الـيت       •

ميكن هبا جعل تقييمات االحتياجات     
من التكنولوجيا تقييمـات قابلـة      

 للتنفيذ؛ 
ــالتكيف    • ــق ب ــه املتعل التوجي

 وبالتكنولوجيات القابلة للتطبيق؛
ــد • ــضل  ال ــستفادة وأف روس امل

املمارسات املستمدة من تقييمـات     
ــا  االحتياجــات مــن التكنولوجي

 املضطلع هبا حىت اآلن؛ 
التوجيه املتعلق بالكيفية اليت ميكـن       •

هبا ربط نتائج تقييمات االحتياجات     
من التكنولوجيا بتنميـة األسـواق      

 وتقييمات خيارات التمويل؛

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنـامج        ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول
 ومرفق البيئة العامليـة   األمم املتحدة للبيئة    

 أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ     و
  فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجياو

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

TNAHandbook.jsp> 
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age 16 

  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـو املوقتقرير النشاط أ
شبكة اإلنترنت للحصول على معلومات 

  إضافية
التوجيه املتعلق بتقـارير تقييمـات       •

ــا اال حتياجــات مــن التكنولوجي
والنموذج اخلاص هبا للمساعدة على     
ضمان اتـساق ومتاسـك هـذه       

  التقارير؛
التوجيه املتعلق بإعداد التقارير عـن       •

عمليات تقييم االحتياجـات مـن      
التكنولوجيا بـشأن االحتياجـات     
  املشتركة يف جمايل البحث والتطوير

٢٠٠٨-٢٠٠٧ية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، لبالغات الوطنل دعماً بناء القدرات -٥اجلدول   

  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
شبكة اإلنترنت للحصول على 

  معلومات إضافية
 اخلرباتحلقة عمل لتبادل    

واملمارسات اجليـدة بـني     
ف غري املدرجـة يف     األطرا

املرفق األول من االتفاقية يف     
جمال إعداد البالغات الوطنية    

  وبشأن املسائل املتداخلة

مـن  حتسني عملية إعداد البالغات الوطنيـة      
تبـادل  ؛ و تبادل املمارسات اجليـدة   خالل  

اخلربات والدروس املستفادة بـشأن كيفيـة       
ــالغ اإل ــات بب ــد يف  املدرجــةاملعلوم بن
خرى اليت تعتـرب ذات صـلة       املعلومات األ "

  "بتحقيق هدف االتفاقية

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٢-٢٠
  القاهرة، مصر

أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ      
  فريق اخلرباء االستشاريو

<http://unfccc.int/4100> 

  

االجتماع التاسـع لفريـق     
  اخلرباء االستشاري

  ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٢٥-٢٤  
  القاهرة، مصر

انة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ،      أم
 فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات    

 املقدمة من األطراف غري املدرجة      الوطنية
  يف املرفق األول من االتفاقية

FCCC/SBI/2007/28 
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age 17 الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط  

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
شبكة اإلنترنت للحصول على 

  معلومات إضافية
حلقة العمل اإلقليمية لبنـاء     
القدرات يف جنوب شـرق     

النظم املستدامة  بشأن   آسيا
  ات الدفيئةإلدارة جرد غاز

إطالق اجملموعة األوىل من األنشطة املخططة      
النظم املـستدامة إلدارة     بشأن   ٢٠٠٨لعام  

:  يف جنوب شرق آسـيا     جرد غازات الدفيئة  
حتديد اجملاالت اليت تتطلب حتـسني عمليـة        

  اجلرد وتدريب خرباء اجلرد  

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٣-٢١
  سنغافورة

  املناخ  االتفاقية اإلطارية بشأن تغري    أمانة
  والوكالة الوطنية للبيئة يف سنغافورة

  

  ٢٠٠٨-٢٠٠٧، آللية التنمية النظيفة دعماً بناء القدرات -٦اجلدول 

  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
شبكة اإلنترنت للحصول على 

  معلومات إضافية
ث ملنتـدى   االجتماع الثال 

  السلطات الوطنية املعّينة
بناء قدرات السلطات الوطنية املعّينـة مـن        

  خالل تبادل التجارب والدروس املستفادة
أكتــوبر / تــشرين األول٦-٤

٢٠٠٧  
  أديس أبابا، إثيوبيا

أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ      
  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةو

<http://cdm.unfccc.int/DNA/DNA 

Forum/03> 

  
االجتماع الرابـع ملنتـدى     

  السلطات الوطنية املعّينة
بناء قدرات السلطات الوطنية املعّينـة مـن        

  خالل تبادل التجارب والدروس املستفادة
نوفمرب / تشرين الثاين  ٣٠-٢٩

٢٠٠٧  
  بايل، إندونيسيا

أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ      
  آللية التنمية النظيفةاجمللس التنفيذي و

<http://cdm.unfccc.int/DNA/DNA 

Forum/04> 

  
االجتماع اخلامس ملنتـدى    

  السلطات الوطنية املعّينة
بناء قدرات السلطات الوطنية املعينـة مـن        

  خالل تبادل التجارب والدروس املستفادة
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٥-١٤

  بون، أملانيا
ري املناخ  أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغ    

  اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةو
<http://cdm.unfccc.int/DNA/DNA 

Forum/05> 
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  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
شبكة اإلنترنت للحصول على 

  معلومات إضافية
حلقـة العمـل املــشتركة   

  لتنسيق آلية التنمية النظيفة
عملية التسجيل واإلصـدار؛    : مناقشة ما يلي  

والطبيعة اخلاصة لنظام االعتماد اخلاص بآلية      
ة الرئيـسية   التنمية النظيفة؛ والقضايا املنهجي   

املتصلة مبشاريع كفاءة اسـتخدام الطاقـة؛       
والرصد والقياسات واملعايري يف منهجيات آلية      
التنمية النظيفة؛ والتحديثات املدخلـة علـى       

  دليل التثبت والتحقق آللية التنمية النظيفة

  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٣-١٢
  بون، أملانيا

أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ      
  لس التنفيذي آللية التنمية النظيفةاجملو

 

إطالق بازار آليـة التنميـة      
  النظيفة

املشترين والبائعني  تيسري تبادل املعلومات بني     
يف آلية التنميـة     شتركنيومقدمي اخلدمات امل  

  النظيفة

  االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ     أمانة  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥
  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة 

  

<www.cdmbazaar.net> 
 

تيسري العمل املدرج يف إطار     
عمل نريويب بـشأن بنـاء      
قدرات البلدان النامية مـن     
أجل املشاركة يف آلية التنمية     
النظيفة وحفز آلية التنميـة     

  النظيفة يف أفريقيا

بناء وتعزيز قدرات السلطات الوطنية املعّينـة       
من أجل تفعيلها بـشكل كامـل؛ وبنـاء         

تعلقة بوضع أنشطة مشاريع آليـة      القدرات امل 
التنمية النظيفة؛ وتعزيز فـرص االسـتثمار       
ــم   ــسني تقاس ــشاريع؛ وحت ــة بامل املتعلق

التوعية، وتبـادل اآلراء بـشأن      /املعلومات
األنشطة، والتثقيـف والتـدريب؛ وتعزيـز       

  التنسيق بني الوكاالت

 أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ       نشاط جار
مم املتحدة اإلمنائي وبرنامج    وبرنامج األ 

األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل وبنك      
األفريقي للتنمية واللجنـة االقتـصادية      

  ألفريقيا التابعة لألمم املتحدة وغريها

<http://cdm.unfccc.int/Nairobi_ 

Framework> 
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age 19 الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط  

ع على ـر النشاط أو املوقتقري  
شبكة اإلنترنت للحصول على 

 معلومات إضافية
تنظيم املنتـدى األفريقـي     

  األول للكربون
تعزيز الروابط بني واضعي مـشاريع آليـة        
التنمية النظيفة ودوائر االستثمار يف املنطقـة       
وإتاحة الفرص ملمثلي السلطات الوطنية املعّينة      

 املتصلة بآليـة    لتبادل اآلراء وتقاسم التجارب   
التنمية النظيفة، مع تيـسري سـبل تقاسـم         
املعارف والصفقات بني متعهدي املـشاريع      
ومشتري األرصدة التعويـضية النبعاثـات      

وُنظم املنتدى ضمن إطـار     . الكربون العاملية 
  عمل نريويب 

   ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٥-٣
  داكار، السنغال

 أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ     
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج     
األمم املتحدة للبيئة والبنـك الـدويل       

  والرابطة الدولية لتداول االنبعاثات

<http://cdm.unfccc.int/Nairobi_ 

Framework> 
 

بازار "نشر الدراسة املعنونة    
 سوق  -آلية التنمية النظيفة    

  "الفرص املتاحة

 /http://unfccc.int/resource/docs>  االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخأمانة   ٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين  

publications/bazaar.pdf> 

آليات "نشر الدراسة املعنونة    
التداول : بروتوكول كيوتو 

الدويل لالنبعاثات، وآليـة    
التنمية النظيفـة، والتنفيـذ     

  "املشترك

   ٢٠٠٧أكتوبر /تشرين األول  
  

 /http://unfccc.int/resource/docs>  رية بشأن تغري املناخأمانة االتفاقية اإلطا

publications/mechanisms.pdf> 
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  ٢٠٠٨-٢٠٠٧، أنشطة أخرى متعلقة ببناء القدرات -٧اجلدول 

  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
ى شبكة اإلنترنت للحصول عل

  معلومات إضافية
ــة  نــشر الدراســة املعنون

: االحتاد من أجل املنـاخ    "
دليل اتفاقية تغـري املنـاخ      

  "وبروتوكول كيوتو

   ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  
  

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
  املناخ 

<http://unfccc.int/resource/docs/ 

publications/unitingonclimate_ 

eng.pdf> 

ــة نــشر ال دراســة املعنون
االستثمار والتدفقات املالية   "

  "للتصدي لتغري املناخ

   ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول  
  

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
  املناخ

<http://unfccc.int/resource/docs/ 

publications/financial_flows.pdf> 

حلقة عمل اخلرباء بـشأن     
رصد بناء القدرات وتقييمها    

  بلدان الناميةيف ال

تبادل اخلربات املكتسبة من أنشطة األطـراف       
ــة  والوكــاالت املتعــددة األطــراف والثنائي
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري      
احلكومية يف جمال رصد وتقييم بناء القـدرات؛        
وتعزيز فعالية بناء القدرات عن طريـق تبـادل         
 التجارب والدروس املستفادة وأفضل املمارسات    

  املتعلقة باستخدام نتائج الرصد والتقييم  

  ٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين٦-٥
  سانت جونز، أنتيغوا وبربودا

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
   ومرفق البيئة العامليةاملناخ

  

<http://unfccc.int/4080> 

  و
FCCC/SBI/2007/33 

 

حلقة عمل بشأن القـضايا     
املنهجية املتـصلة خبفـض     

نبعاثات الناجتة عن إزالـة   اال
ــدهورها يف  ــات وت الغاب

  البلدان النامية  

مناقشة اآلراء املتعلقة بكيفية معاجلـة القـضايا        
: املنهجية املعلقة، مبا فيها، من مجلة قضايا أخرى       

التقييمات املتعلقة  بالتغريات اليت متس الغطـاء        
احلرجي وما يرتبط به من خمزونات الكربـون        

 الدفيئة؛ والتغريات اإلضـافية     وانبعاثات غازات 
وبيـان  الناجتة عن اإلدارة املستدامة للغابـات؛       

التخفيضات يف االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة        

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٧-٢٥
  طوكيو، اليابان

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
  ناخامل

<http://unfccc.int/4289> 

  و
FCCC/SBSTA/2008/11 
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age 21 الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط  

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
ى شبكة اإلنترنت للحصول عل

  معلومات إضافية
الغابات، مبا يف ذلك اإلشـارة إىل مـستويات         
االنبعاثات، وتقييم وبيان اخلفض يف االنبعاثات      
الناجتة عن تدهور الغابات، واآلثار املترتبة على       

وطنية ودون الوطنية مبا يف ذلك انتقـال        الُنُهج ال 
االنبعاثات؛ واخليارات املطروحة لتقييم فعاليـة      

 ٥ و ٣ و ٢ و ١اإلجراءات فيما يتعلق بالفقرات     
؛ واملعايري املعتمدة لتقيـيم     ١٣-م أ /٢من املقرر   
   اإلجراءات

ــة  نــشر الدراســة املعنون
تغــري املنــاخ : الغابــات"

والتنوع البيولوجي وتدهور   
  "األراضي

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري         ٢٠٠٨مارس /آذار  
 واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة     املناخ

  التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي

<http://unfccc.int/resource/docs/ 

publications/forest_eng.pdf> 

 

تدريب يف جمـال وسـائط      
اإلعالم لصاحل الـصحفيني    

  من البلدان النامية

إتاحة الفرصة للصحفيني املعنيني بتغطية القضايا      
املالية والبيئية املتعلقة بتغري املناخ للمـشاركة يف        

: تدريب عملي يتناول قضايا تتضمن مـا يلـي   
حالة مفاوضات تغري املناخ اليت سبقت انعقـاد        
مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ يف بـايل؛         
وآليات التمويل الرامية إىل إجياد عامل تـنخفض        

  فيه نسبة الكربون؛ ودور سوق الكربون 

  ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٩-٢٧
  فيينا، النمسا

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
العـاملني يف جمـال     وحتـالف    املناخ

االتصاالت خلدمة التنمية املـستدامة     
  والبنك الدويل) كوم بلوس(

<http://unfccc.int/4073> 

 

حلقة عمل تدريبية يف جمال     
  وسائط اإلعالم 

زيادة التوعية بقضايا تغري املناخ وعملية االتفاقية       
اإلطارية بشأن تغري املناخ عرب وسائط اإلعالم،       

. نتمي إىل البلـدان الناميـة     ال سيما تلك اليت ت    
: وتضمنت املواضيع اليت متت مناقشتها ما يلـي       

  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧-٢٤
  أكرا، غانا

 بـشأن تغـري     أمانة االتفاقية اإلطارية  
 وحكومة الـدامنرك والبنـك      املناخ

الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة 
وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي       

<http://unfccc.int/4485> 
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  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
ى شبكة اإلنترنت للحصول عل

  معلومات إضافية
علم تغري املناخ؛ وتـاريخ مفاوضـات األمـم         
املتحدة املعنية بتغري املناخ ووضـعها احلـايل؛        
والقضايا املتصلة باللبنات األساسـية يف خطـة        

  عمل بايل

واتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة       
 الوكالة الدوليـة للطاقـة    التصحر و 

   من         التجارية       لألعمال       العاملي     اجمللسو

          املستدامة        التنمية    أجل

حتـالف الـدول    اجتماع  
 التحضريي  اجلزرية الصغرية 

لالجتماع الثالث عشر ملؤمتر    
األطراف واالجتماع الثالث   
ملؤمتر األطـراف العامـل     
بوصفه اجتماع األطـراف    

  يف بروتوكول كيوتو 

 املعنيني بتغري املناخ وإطالعهـم  إعالم املفاوضني 
  على املستجدات املتعلقة حبالة املفاوضات 

نـوفمرب  /الثـاين  تشرين   ١٠-٧
٢٠٠٧  

  سانت كيتس ونيفس

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
   وبرنامج األمم املتحدة للبيئة املناخ

  

ــضريي   ــاع التح االجتم
للمفاوضني من أفريقيا الذي    
سبق االجتماع الثالث عشر    
ملؤمتر األطراف واالجتماع   
الثالث ملـؤمتر األطـراف     
العامل بوصـفه اجتمـاع     

روتوكــول ب  يفاألطــراف
  كيوتو

 املعنيني بتغري املناخ وإطالعهـم  إعالم املفاوضني 
  على املستجدات املتعلقة حبالة املفاوضات

أكتـوبر  / تشرين األول  ٣١-٢٩
٢٠٠٧  

  أبوجا، نيجرييا

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
   وبرنامج األمم املتحدة للبيئة  املناخ
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  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
ى شبكة اإلنترنت للحصول عل

  معلومات إضافية
ــضريي   ــاع التح االجتم

كـا  للمفاوضني مـن أمري   
ــبق   ــذي س ــة ال الالتيني
االجتماع الثالث عشر ملؤمتر    
األطراف واالجتماع الثالث   
ملؤمتر األطـراف العامـل     
بوصفه اجتماع األطـراف    

  يف بروتوكول كيوتو

 املعنيني بتغري املناخ وإطالعهـم  إعالم املفاوضني 
  على املستجدات املتعلقة حبالة املفاوضات

أكتـوبر  / تشرين األول  ٢٣-٢٢
٢٠٠٧  

  سييت، بنما بنما 

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
   وبرنامج األمم املتحدة للبيئة  املناخ

  

ــضريي   ــاع التح االجتم
للمفاوضني من آسيا الذي     
سبق االجتماع الثالث عشر    
ملؤمتر األطراف واالجتماع   
الثالث ملـؤمتر األطـراف     
العامل بوصـفه اجتمـاع     
األطــراف يف بروتوكــول 

  كيوتو

 املعنيني بتغري املناخ وإطالعهـم  وضنيإعالم املفا 
  على املستجدات املتعلقة حبالة املفاوضات

أكتـوبر  / تشرين األول  ١٧-١٥
٢٠٠٧  

  بانكوك، تايلند

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
   وبرنامج األمم املتحدة للبيئة املناخ

  

االجتماع التحضريي ألقل   
البلدان منواً والدول اجلزرية    

نامية واجملموعـة   الصغرية ال 
األفريقية ألعمال الـدورة    
الثامنة والعشرين للـهيئات    

  الفرعية

 املعنيني بتغري املناخ وإطالعهـم  إعالم املفاوضني 
  على املستجدات املتعلقة حبالة املفاوضات

  ٢٠٠٨مايو / أيار٣١
  بون، أملانيا

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
  بيئة   وبرنامج األمم املتحدة للاملناخ
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  الوكاالت املشاركة  التاريخ واملكان  اهلدف من النشاط/الغرض  النشاط

  ع على ـتقرير النشاط أو املوق
ى شبكة اإلنترنت للحصول عل

  معلومات إضافية
ــضريي   ــاع التح االجتم

  للمفاوضني من أفريقيا
 املعنيني بتغري املناخ يف أفريقيـا       إعالم املفاوضني 

وإطالعهم على املـستجدات املتعلقـة حبالـة        
 فيما يتعلق بالقضايا املتصلة خبفـض       املفاوضات

االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتـدهورها       
  يف البلدان النامية

  ٢٠٠٨س أغسط/ آب١٥-١٣
  داكار، السنغال

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
   وبرنامج األمم املتحدة للبيئة  املناخ

  

ــضريي   ــاع التح االجتم
الذي  للمفاوضني من أفريقيا  

سبق اجلزء األول من الدورة     
لفريـق العامـل    السادسة ل 
 يف  املعين بـالنظر  املخصص  

ــ ــات اإلضافي ة ـااللتزام
رفق لألطراف املدرجة يف امل   

األول مبوجب بروتوكـول    
للفريق  والدورة الثالثة    كيوتو

العامل املخـصص املعـين     
بالعمل التعـاوين الطويـل     

  األجل مبوجب االتفاقية

 املعنيني بتغري املناخ وإطالعهـم  إعالم املفاوضني 
  على املستجدات املتعلقة حبالة املفاوضات

  ٢٠٠٨أغسطس / آب١٨
  أكرا، غانا

ية بـشأن تغـري     أمانة االتفاقية اإلطار  
  املناخ

  

حلقة عمل بـشأن تقريـر      
ــق  ــع للفري ــيم الراب التقي
احلكومي الدويل املعين بتغري    

  املناخ

تيسري تبادل املعلومات فيما بني األطراف فيمـا        
يتعلق مبحتويات تقرير التقييم الرابع والنتـائج       
اجلديدة اليت حققها عمل الفريـق احلكـومي        

  لرابع الدويل منذ نشر تقرير التقييم ا

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٦
  بون، أملانيا

أمانة االتفاقية اإلطارية بـشأن تغـري       
  املناخ

<http://unfccc.int/4417> 
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  إلبالغ السنوي عن رصد بناء القدرات يف البلدان الناميةبشأن اجدول موجز  -٨اجلدول 

نطاق احتياجات بناء 
  )ب(املراجع  أو الفجوات/االحتياجات و  الدروس املستفادة  أفضل املمارسات  موجز األنشطة  )أ(وجماالهتاالقدرات 

بنـــاء القـــدرات  ) أ(
، املؤسسية، مبـا يف ذلـك     

 أو  إنشاءحسب االقتضاء،   
 أمانــــات تعزيــــز

أو جهات تنسيق وطنيـة     
  معنية بتغري املناخ

  

أمانـات   و جهات تنسيق وطنية   إنشاء  •
 وتعزيزها من خالل    معنية بتغري املناخ  
ين واملؤسسي، مبا يف    توفري الدعم التق  

ذلــك التــدريب علــى مهــارات 
  التفاوض؛  

متكني السلطات احملليـة والوطنيـة        •
واإلقليمية واجملتمع املدين من التصدي     
للكوارث والتكيف مع تغري املنـاخ      
  وختطيط تدابري التخفيف واعتمادها؛

توفري الدعم للمراكز اإلقليمية وتعزيز       •
ـ       ا القدرات املؤسسية، ال سـيما فيم

  يتعلق بقضايا الطاقة املتجددة

  غري متاح
  
  
  
  
  
  
  

  

يعد ربط احتياجات القدرات      •
املؤسسية وُنهجهـا بتنميـة     
ــراً  ــشرية أم ــدرات الب الق
مطلوباً لضمان بنـاء فعـال      

  للقدرات؛
ميثل تلقي جهات التنـسيق       •

الوطنية لدورات التـدريب    
وحلقات العمل ذات الصلة     
شرطاً أساسياً السـتمرارية    

  مة تنفيذ االتفاقية واستدا

من املطلوب العمل على زيـادة      
بناء قدرات املكاتب املعنية بتغري     
املناخ من أجل التنفيذ الكامـل      
ملتطلبات االتفاقية، مبا يف ذلـك      
إعداد البالغات الوطنية وتقييمات    
قوائم جرد غازات الدفيئة وإدارة     
قاعدة بيانات االنبعاثات وإدماج    

 الـوطين   تغري املناخ يف التخطيط   
وتعزيز اجلهود املبذولة يف جمـال      
ــع   ــة ووض ــف والتوعي التثقي

  استراتيجيات للتنمية النظيفة 

A 

أو استحداث  / و زيتعز)  ب(
  بيئة متكينية

  غري متاح
  

  غري متاح
  

  غري متاح
  

ينبغي االلتزام بتقدمي مـوارد       •
إضافية، غري مرتبطة بإطـار     
ختصيص املوارد يف مرفـق     

لك لـدعم   البيئة العاملية، وذ  
كافة األنشطة التمكينية اليت    

 حددهتا البلدان النامية

B 

توفري التمويل من خالل مرفق البيئة العاملية         البالغات الوطنية)  ج(
  لدعم إعداد البالغات الوطنية 

  

  غري متاح
  

تساهم عملية وضع البالغات      •
الوطنية يف بناء القدرات على     
املستوى الـوطين مبوجـب     

  االتفاقية؛ 

وجود عدد غري كاف مـن        •
اخلرباء املؤهلني يف قطاعات    

  االقتصاد املختلفة؛ 

C 
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نطاق احتياجات بناء 

  )ب(املراجع  أو الفجوات/االحتياجات و  الدروس املستفادة  أفضل املمارسات  موجز األنشطة  )أ(وجماالهتاالقدرات 
تعد البالغات الوطنية وسيلة      •

مفيدة لتحديد نطاق ومدى    
تنوع االحتياجات املتعلقـة    
ببناء القدرات علـى مجيـع      

  املستويات؛
تعتمد املكاتب الوطنية املكلفة     •

بالبالغات الوطنية اعتمـاداً    
  كبرياً على توافر األموال؛

تؤدي الفواصل الزمنية بـني       •
عمليات إعـداد البالغـات     

فقـدان اخلـرباء    الوطنية إىل   
لقدراهتم، وال سيما بالنـسبة     

  إىل خرباء اجملاالت القطاعية

احلاجة إىل تدريب اخلـرباء       •
الوطنيني، باستخدام أمثلـة    
 عملية وذات صلة بكل بلد

الربامج الوطنية املتعلقة   )  د(
  ناخبتغري امل

  غري متاح
  

مواءمة االعتبارات املتعلقـة    
بتغري املناخ مع وضع التدابري     
الرمسية املتعلقة بتغري املنـاخ     
وإدراجها يف خطط التنميـة     

  الوطنية

  غري متاح
  

  غري متاح
 

D 

 جرد غـازات    قوائم  )ه(
ــد  ــة، وإدارة قواع الدفيئ

 ونظـم   االنبعاثات، بيانات
جتميع وإدارة واسـتخدام    

باألنـشطة   تصلةامل البيانات
   وعوامل االنبعاث

  جرد غـازات الدفيئـة     دعم إعداد قوائم  
  وتعزيزها

ــامالت   • ــتخدام مع اس
  االنبعاث الوطنية؛ 

تقييم االرتياب احلاصل     •
يف عدد من فئات مصادر     

  االنبعاثات؛
  

عملية إعـداد البالغـات     تسهم  
ة يف بناء القـدرة الوطنيـة       الوطني

  عداد قوائم جرد غازات الدفيئةإل

  غري متاح
 

E 
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نطاق احتياجات بناء 

  )ب(املراجع  أو الفجوات/االحتياجات و  الدروس املستفادة  أفضل املمارسات  موجز األنشطة  )أ(وجماالهتاالقدرات 
استخدام مراقبة اجلـودة      •

 جـرد   لتحسني قـوائم  
  غازات الدفيئة

 التـأثر   تقييم قابليـة  )  و(
  والتكيف

تقدمي دعم مايل من منظمات خمتلفة،        •
من بينها مرفق البيئة العاملية، إلجـراء       

  تقييمات قابلية التأثر والتكيف؛ 
وضع برامج إقليمية وثنائيـة لـدعم         •

  التأثر والتكيف؛  تقييمات قابلية 
تدريب الفنيني على القيـام بتقيـيم         •

أفضل للمخاطر احملدقة نتيجة لـتغري      
  املناخ

استخدام التقنيـات احملليـة     
لقياس املعلومات وتـسجيلها    
 وتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ 

من املطلوب العمل على زيـادة        غري متاح
بناء القـدرات لتحديـد أهـم       

 رمسببات قابلية التأث

F 

تنفيـذ  ت ل  القدرا بناء)  ز(
  تدابري التكيف

دمج االستجابات املتعلقة بالتكيف يف       •
  استراتيجيات التنمية الوطنية؛ 

                                     احلد من خطر التأثريات املناخية على        •
                                 االستثمارات يف اهلياكل األساسـية     

   ؛ )                      احلماية من تأثريات املناخ (
تعزيز مستوى التأهب للكوارث مـن        •

عـارف التقليديـة    خالل استخدام امل  
  والتكنولوجيات اجلديدة؛

توفري الدعم من أجل تنسيق التكيف        •
  على املستوى اإلقليمي

ــيم    غري متاح  غري متاح ــم التقي ــة إىل دع احلاج
االقتصادي لتـدابري التكيـف يف    
خمتلف القطاعات وإدماجـه يف     

 خطط التنمية الوطنية

G 
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نطاق احتياجات بناء 

  )ب(املراجع  أو الفجوات/االحتياجات و  الدروس املستفادة  أفضل املمارسات  موجز األنشطة  )أ(وجماالهتاالقدرات 
 خيارات  تنفيذتقييم  )  ح(

   اآلثارختفيف
 /داد التقارير املتعلقـة بـالتخفيف     دعم إع 

  التخفيض
 H غري متاح  غري متاح  غري متاح

 واملراقبــة البحــوث)  ط(
املنتظمة، مبا يف ذلك مرافق     
ــة   ــاد اجلويـ األرصـ

  واهليدرولوجيا واملناخ

إشراك كافة قطاعـات اجملتمـع يف         •
تسجيل املعلومـات بـشأن املنـاخ       

مثل سقوط األمطار   (واملوارد الطبيعية   
ة صيد األمساك وجودة التربـة    وحصيل

وغلة احملاصـيل والغطـاء النبـايت،       
  ؛)وغريها

                                     تعزيز القدرات املتعلقة بالبحـث يف        •
                    املؤسسات األكادميية؛ 

وضع استراتيجيات جديدة ومالئمـة       •
مثل تدابري التـصدي للفيـضانات      (

  ) والطاقات املتجددة وغريها

التعاون بني بلدان اجلنوب من     
 إقليمـي   خالل توفري تدريب  

وضع مناذج املخططات   بشأن  
  االفتراضية املتعلقة بتغري املناخ

 I غري متاح  غري متاح

 التكنولوجيـا تطوير  )  ي(
  ونقلها

دعم إعداد تقييمات االحتياجات من       •
  التكنولوجيا؛ 

ــة   • ــات املالئم                                 إدخــال التكنولوجي
             مثل أنظمـة    (                       للمساعدة على التكيف    

                              التــصدي للفيــضانات، ومالجــئ 
         والتخفيف   )                   الطوارئ، وغريها      حاالت

                                     كفاءة اسـتخدام الطاقـة وإعـادة        (
    )              التشجري، وغريها

 )ج(استخدام دليل املمارسـني    •  غري متاح
مع توفري التـدريب املالئـم      
يؤدي إىل صياغة مقترحات     
املشاريع بصورة جيدة، وهو    

اح تنفيذ تقييمـات    مفتاح جن 
  االحتياجات من التكنولوجيا؛

ينبغي إشراك مجيع أصحاب      •
املصلحة يف حتديد أولويـات     
ــع   ــات ووض التكنولوجي
اإلجراءات الكفيلـة بإزالـة     

ضرورة تعزيز قدرات املؤسسات    
واألطر التشريعية إلتاحـة نقـل      

 التكنولوجيا بفعالية

J 
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نطاق احتياجات بناء 

  )ب(املراجع  أو الفجوات/االحتياجات و  الدروس املستفادة  أفضل املمارسات  موجز األنشطة  )أ(وجماالهتاالقدرات 
تعزيز القدرات من أجـل اعتمـاد         •

  تكنولوجيات جديدة واحملافظة عليها 
احلواجز اليت تقف أمام نقـل      

  التكنولوجيا 

 حتسني عملية صـنع      )ك(
القرارات، مبا يف ذلك توفري     
ــساعدة للمــشاركة يف  امل

  املفاوضات الدولية

دعم مشاركة مندويب البلدان الناميـة        •
يف دورات اهليئات الفرعية ومؤمترات     
األطراف وغريها من املنتديات الدولية     

  األخرى؛ 
  يف اشتراك منظمات األمم املتحـدة        •

            علق مبهارات                           تنظيم دورات تدريبية تت   
           املفاوضات 

يساعد حضور وفود أكـرب       •  غري متاح
على تفادي تعرض املشاركني    
لإلعياء وميكّنهم من تقـدمي     
مسامهات هادفة يف عمليـة     

  املفاوضات؛  
تـــساهم املـــشاركة يف   •

املفاوضات اإلقليمية والدولية   
  يف بناء القدرات 

 K غري متاح

  )د( آلية التنمية النظيفة )ل(

  
 إنشاء سلطات وطنيـة معينـة       دعم  • 

  وتعزيزها؛
تنظيم حلقـات عمـل ألصـحاب         •

املصلحة ملناقشة زيادة تطـوير آليـة       
  التنمية النظيفة 

التدريب العملي الـذي      •
  يراعي الظروف احمللية؛  

التعــاون بــني بلــدان   •
اجلنوب مـن خـالل     
الزيارات ذات الطـابع    
التقين اليت تقوم هبا وفود     

  عينةالسلطات الوطنية امل

 تزال بعـض الـسلطات      ال  •   غري متاح
الوطنية املعينـة حباجـة إىل      

  تفعيلها؛
عدم وجود قواعد لتوجيـه       •

صياغة مقترحات مـشاريع    
  آلية التنمية النظيفة؛  

عدم توفر موظفني لـديهم       •
القدرة املالئمـة لـصياغة     
القواعد واملبادئ التوجيهية   
  اخلاصة بآلية التنمية النظيفة؛

موظفني لـديهم   عدم توفر     •
القدرة املالئمة لالضـطالع    
بأنشطة توعيـة واضـعي     

  الربامج احملتملني؛

L 
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نطاق احتياجات بناء 

  )ب(املراجع  أو الفجوات/االحتياجات و  الدروس املستفادة  أفضل املمارسات  موجز األنشطة  )أ(وجماالهتاالقدرات 
عدم وجود القدرة التقنيـة       •

الالزمة لوضع منـهجيات    
  جديدة؛

احلاجة إىل التدريب يف جمال       •
إعداد وثائق املشاريع وتنفيذ    
املـــشاريع يف خمتلـــف 

  القطاعات؛
عدم كفاية احلصول علـى       • 

اعدة التقنية  أموال لتوفري املس  
ة يوبناء القدرات، وعدم كفا   

متويل املشاريع وأدوات إدارة    
 املخاطر

 الناشـئة   االحتياجات)  م(
 ٩ و ٨عن تنفيذ الفقـرتني     

   من االتفاقية ٤من املادة 

       M 

التثقيف والتـدريب   )  ن(
  وتوعية اجلمهور

إنشاء مواقع شبكية وطنية تعىن بتغري        •
  املناخ؛ 

                    رات وحلقات دراسية                 تنظيم عدة دو    •
                                  تدريبية هتدف إىل تقدمي معلومـات      

               ومهارات حمددة 

مثة حاجة إىل هنج طويل األمد يف         غري متاح
جمال التثقيف لتمكني البلدان ذات     
القدرات البشرية احملدودة من تلبية     
ــة يف  ــات املدرج ــة املتطلب كاف

  االتفاقية

 N غري متاح

والـربط   املعلومات  )س(
ك إنـشاء   مبا يف ذل  الشبكي

  قواعد البيانات

إنشاء جممعات للمعلومات على شبكة       •
الويب إلتاحـة وصـول أصـحاب       
املصلحة من القطاع العام واخلـرباء      
وصانعي القـرارات إىل املعلومـات      

  بشكل أوسع؛

 O  متاحغري  غري متاح  غري متاح

 )تابع(٨جلدولا
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age 31 
نطاق احتياجات بناء 

  )ب(املراجع  أو الفجوات/االحتياجات و  الدروس املستفادة  أفضل املمارسات  موجز األنشطة  )أ(وجماالهتاالقدرات 
وضع عدة مبادرات هتدف إىل إقامـة         •

شبكات لتبادل املعلومات بني خمتلف     
  أصحاب املصلحة

  . من املرفق١٥، الفقرة ٧-م أ/٢املقرر   )أ(  
البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية ، وهو جدول متاح          و  التقارير املقدمة من األطراف    ألنشطة اجملّمعة من  ا يف جدول    الرمز الوارد يف هذا العمود إىل جزء مدرج       يشري    )ب(  
  . <http://unfccc.int/4093 >: العنوان التايلعلى  ية بشأن تغري املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارعلى موقع 
  .دليل إعداد مشاريع نقل التكنولوجيا ألغراض التمويل: إعداد وعرض املقترحات  )ج(  
  .  أدناه املزيد من األنشطة املدرجة يف إطار احتياجات بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو٩يتضمن اجلدول   )د(  

 )تابع(٨جلدولا



 

  

F
C

C
C

/S
B

I/2008/11 
P

age 32 
   مبوجب بروتوكول كيوتوإلبالغ السنوي عن رصد بناء القدرات يف البلدان الناميةبشأن اجدول موجز  -٩ل اجلدو

القدرات  نطاق احتياجات بناء
وجماالهتـا بالنسبة إىل آليـة 

  )ب(املراجع  أو الفجوات/االحتياجات و  الدروس املستفادة  أفضل املمارسات  موجز األنشطة  )أ(التنمية النظيفة
بناء القدرات املؤسـسية      )أ(

 إنشاءملساعدة البلدان النامية يف     
  سلطات وطنية معّينة وتعزيزها

   وتعزيزها؛سلطات وطنية معّينةنشاء إ  •
 دعم بيان مشاريع آلية التنمية النظيفة؛  •
 السلطات الوطنية املعّينة   مشاركةدعم    •

يف االجتماعات الدولية، مبا يف ذلك      
  ؛معارض الكربون

ماعات منتدى الـسلطات    عقد اجت   •
الوطنية املعّينة للمـساعدة يف بنـاء       
قدراهتا عن طريق تبـادل اخلـربات       

  والدروس املستفادة

التعاون بني بلدان اجلنوب وتبـادل      
التجارب بشأن العمليات اليت تضطلع     

   السلطات الوطنية املعّينةهبا

ضعف القدرات املؤسـسية      •  غري متاح
واإلدارية املتـصلة بوضـع     

 مشاريع آلية التنميـة     أنشطة
  النظيفة؛

 تزال بعـض الـسلطات      ال  •
الوطنية املعينـة حباجـة إىل      

 تفعيلها؛

L 

زيادة الوعي والتدريب    ) ب(
 الشبكي بني السلطات    والربط

الوطنية املعّينة يف البلدان النامية     
واملنظمات غـري احلكوميـة     
ــائر  والقطــاع اخلــاص وس

، وال   املعنيني أصحاب املصلحة 
 جمال تطوير املهارات    سيما يف 

املتصلة بدورة مـشاريع آليـة      
  التنمية النظيفة

تنظيم حلقات عمل وطنية ألصحاب       •
املصلحة ملناقشة زيادة تطـوير آليـة       

  التنمية النظيفة؛
عقد اجتماعات منتدى الـسلطات       •

الوطنية املعّينة بدعم من األطـراف      
  املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية؛

  ريب وتوعية خمتلفة؛وضع برامج تد  •
إتاحة التدريب ووضع املنـهجيات       •

وحتديد املشاريع وتنفيـذ مـشاريع      
رائدة تركز بشكل خاص على آليـة       

  التنمية النظيفة الربناجمية؛ 

ـ    •  غري متاح  غري متاح وعي والتجـارب   غياب ال
املتصلة بآلية التنمية النظيفـة     
يف القطاعات ذات الـصلة،     
وعــدم مالءمــة ظــروف 
ــدد  ــة ع ــتثمار وقل االس

  املشاريع؛
عدم توفر موظفني لـديهم       •

القدرة الكافية على القيـام     
بأنشطة التوعيـة لواضـعي     

  املشاريع احملتملني؛
عدم توفر القـدرة التقنيـة        •

الالزمة لوضع منـهجيات    
  جديدة

L  
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القدرات  نطاق احتياجات بناء

وجماالهتـا بالنسبة إىل آليـة 
  )ب(املراجع  أو الفجوات/االحتياجات و  الدروس املستفادة  أفضل املمارسات  موجز األنشطة  )أ(التنمية النظيفة

دعم عملية حتديد مشاريع آلية التنمية        •
النظيفة وبلورة أفكار املشاريع وإعداد     

  الوثائق الالزمة
 دعم وتيسري االتـصال      )ج(

بـني  الشبكي   والربطوالتعاون  
السلطات الوطنيـة املعّينـة يف      
البلدان النامية واجمللس التنفيذي    
آللية التنمية النظيفة وغريها من     
  اجلهات الفاعلة يف إطار اآللية

عقد اجتماعات منتدى الـسلطات       •
الوطنية املعّينة، مبا فيهـا االجتمـاع       

ديس أبابا، إثيوبيا، والذي    املنعقد يف أ  
ال يزال ميثل منهاجاً فعـاالً لتبـادل        
املعلومات واخلربات بني الـسلطات     

  الوطنية املعّينة؛ 
قيام ممثلي السلطات الوطنية املعّينـة        •

بزيارات ذات طابع تقىن إىل بلـدان       
نامية أخرى يف سياق جهود التعاون      

  املبذولة بني بلدان اجلنوب؛
بازار آليـة التنميـة     استمرار تشغيل     •

  النظيفة؛
قيام اجمللس التنفيذي آلليـة التنميـة         •

النظيفة بعقد جلسة أسئلة وأجوبة يف      
 كل دورة من دورات اهليئات الفرعية

تتيح اجتماعات منتدى  الـسلطات      
الوطنية املعّينة املعقودة على الـصعيد      
اإلقليمي الفرصة لتبـادل اخلـربات      

يزها بشكل أكثر فعالية، وذلك بترك    
  على تناول حاالت إقليمية حمددة

 L  غري متاح  غري متاح

 تقدمي الـدعم لتوسـيع       )د(
ــة  ــة التنمي ــشاركة يف آلي امل
النظيفة، مبا يف ذلك املـشاركة      
يف منتديات السلطات الوطنية    
املعّينة بـالتزامن مـع دورات      

 يف   السلطات الوطنية املعّينة   مشاركةدعم  
  يف معـارض الكربـون     البلدان الناميـة  

الـسلطات الوطنيـة    واجتماعات منتدى   
  املعّينة

 L  غري متاح  غري متاح  غري متاح

 )تابع(٩جلدولا
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القدرات  نطاق احتياجات بناء

وجماالهتـا بالنسبة إىل آليـة 
  )ب(املراجع  أو الفجوات/االحتياجات و  الدروس املستفادة  أفضل املمارسات  موجز األنشطة  )أ(التنمية النظيفة

مؤمتر األطراف العامل بوصفه    
ــاع  ــرافاجتمـ  يف األطـ

 بروتوكول كيوتـو واهليئـتني    
  الفرعيتني

  

حتسني التوزيع اجلغرايف،    ) ه(
دون إغفال ما تواجهه أفريقيا     
من صـعوبات يف اجتـذاب      

نظيفـة،  مشاريع آلية التنمية ال   
عن طريق دعم مشاريع    وذلك  

اآللية يف أقـل البلـدان منـواً        
والدول اجلزرية الصغرية النامية    
من خالل التـدريب وحتليـل      
  أسواق اآللية وإقامة املنتديات

وضع جمموعة من برامج وأنـشطة بنـاء        
القدرات املضطلع هبا مبوجب إطار عمـل       
نريويب من أجل بناء قدرات البلدان النامية       

ملشاركة يف آلية التنميـة النظيفـة،       على ا 
ويهدف ذلك إىل تعزيز قدرات خمتلـف       
أصحاب املصلحة من البلـدان األفريقيـة      
جنوب الصحراء الكربى علـى حتـسني       
  مستوى مشاركتها يف آلية التنمية النظيفة

 L  غري متاح  غري متاح  غري متاح

حتسني القدرة على إعداد     ) و(
األنشطة والسياسات اخلاصـة    

يف اآلثار وإدماجها مـع     بتخف
غريها مـن أدوات الـسياسة      
ــة   ــار التنمي ــة يف إط العام

  .املستدامة

إشراك السلطات الوطنيـة ذات الـصلة       
وأصحاب املصلحة يف األنشطة، ودعـم      
احلوار بشأن السياسات العامة ووضع أطر      

  هذه السياسات

 L  غري متاح  غري متاح  غري متاح

  .٢، الفقرة ١-م أإ/٢٩املقرر   )أ(
البالغات الوطنية وغريها من التقارير الوطنية، وهو جدول متـاح     و  التقارير املقدمة من األطراف    ألنشطة اجملّمعة من  ا يف جدول    الرمز الوارد يف هذا العمود إىل جزء مدرج       يشري    )ب(

  .<http://unfccc.int/4093>: العنوان التايلعلى  األمانة موقع يف
- - - - -  

 )تابع(٨جلدولا


