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حتليل التقدم احملَرز يف تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان الناميـة دعماً                
  لالستعراض الشامل الثاين إلطار بناء القدرات، وفعالية هذا التنفيذ
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  الوالية ونطاق العمل  -أوالً   
إىل بناء قدرات األطـراف غـري       " اتفاقات مراكش " املعنون   ٧-م أ /٢يتوجَّه املقرر     -١

ر األطراف، يف مقرره    ـرر مؤمت ـاملقرر، ق وبعد اختاذ هذا    . املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    
 الشروع يف إجراء استعراض شامل ثاٍن لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية ١٠-م أ/٢
، بغيـة اسـتكماله يف      ٢٠٠٩-٢٠٠٤، يغطي الفترة    )يشار إليه أدناه بإطار بناء القدرات     (

املذكرة من ِقَبل األمانـة بـشأن       وقد أُعدت هذه    . )١(الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف    
دعماً لالستعراض الشامل الثـاين  يف تنفيذ إطاء بناء القدرات وفعالية هذا التنفيذ التقدم احملرز  

  .لذلك اإلطار لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثني

  خلفية إطار بناء القدرات واستعراضه الشامل األول  -ثانياً   
 أدناه موجزاً ُيلخِّص اخلطوات الـسابقة املتَّخـذة لتنفيـذ           ١املنفصل  ار  يورد اإلط  -٢

  .٧-م أ/٢واستعراض إطار بناء القدرات عمالً باملقرر 

  ١اإلطار 
  خلفية إطار بناء القدرات

اعتماد إطـار بنـاء     ): اتفاقات مراكش  (٧-م أ /٢ املقرر   - ٢٠٠١نوفمرب  /تشرين الثاين 
) يشار إليه أدناه بإطار بناء القدرات      (٧-م أ /٢املُنشأ وفقاً للمقرر    القدرات يف البلدان النامية     

وقد ُصمِّم هذا اإلطار لكي تسترشد به أنشطة مرفق         . دعماً لتنفيذ االتفاقية يف البلدان النامية     
ـ . تغري املناخ يف جمال   البيئة العاملية وهيئات التمويل األخرى لبناء القدرات         ّدد املقـرر   ـوح

اق األويل الحتياجات وجماالت بناء القدرات يف البلدان النامية، وذلـك يف             النط ٥-م أ /١٠
 ويف ورقات املعلومات املقدمة من األطـراف  )أ(الوثيقة التجميعية والتوليفية اليت أعدهتا األمانة     

  .)ب(واملنظمات احلكومية الدولية
واصل مرفـق   قرر مؤمتر األطراف أن ي    : ٩-م أ /٤ املقرر   - ٢٠٠٣ديسمرب  /كانون األول 

البيئة العاملية، باعتباره الكيان التشغيلي لآللية املالية، تقدمي الدعم املايل لألطراف غري املدرجة             
 من أجل تنفيذ إطار بناء القدرات وأن يأخذ         ٧-م أ /٦يف املرفق األول لالتفاقية وفقاً للمقرر       

  . إطار بناء القدرات يف االعتبار يف عمله املتعلق بالرصد

طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة إعداد      : ٩-م أ /٩ املقرر   - ٢٠٠٣ديسمرب  /األولكانون  
ورقة، بتذييالت تقنية، تتحّرى نطاق وفعالية أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية هبـدف              

وحددت هذه الورقة نتائج وآثار أنشطة بناء القدرات، فـضالً عـن   . ٧-م أ/٢تنفيذ املقرر  
ويرد يف املرفق الثـاين هلـذه       . )ج(لنجاحات والتحديات املتصلة بتنفيذها   الدروس املستفادة وا  

  .املذكرة عرض توليفي خمتصر الستنتاجات هذه الورقة وتوصياهتا
                                                           

 وكذلك  FCCC/SBI/2008/2ميكن االطالع على اختصاصات االستعراض الشامل الثاين يف الوثيقة             )١(
 .يف املرفق األول هلذه املذكرة
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نوقشت التوصيات اليت خـرج هبـا       : ١٠-م أ /٢ املقرر   - ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 
ملؤمتر األطراف؛ وقـررت    االستعراض الشامل األول إلطار بناء القدرات يف الدورة العاشرة          

 أن نطاق احتياجات بناء القدرات، كما ورد يف إطار بنـاء            ١٠-م أ /٢األطراف يف املقرر    
 ميكنها  )د(كما اعتمدت األطراف تسعة عوامل أساسية     . القدرات، ال يزال ذا صلة باملوضوع     

  .٧-م أ/٢أن تساعد يف مواصلة تنفيذ املقرر 
قرر مؤمتر األطراف العامل بوصـفه      : ١-م أإ /٢٩  املقرر - ٢٠٠٥ديسمرب  /كانون األول 

اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو انطباق اإلطار اخلاص ببناء القدرات الـذي اعُتِمـد              
 على تنفيذ بروتوكول كيوتو، وحّدد اجملاالت ذات األولوية من أجل تعزيز            ٧-م أ /٢باملقرر  

  .)ه( املشاريع مبوجب آلية التنمية النظيفةقدرة البلدان النامية على املشاركة الفعالة يف أنشطة
قرر مؤمتر األطراف، من أجل إجـراء       : ١٢-م أ /٤ املقرر   - ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 

، أن ُتـصدر  ١٠-م أ/٢ و٧-م أ/٢رصد منتظم لتنفيذ إطار بناء القدرات عمالً بـاملقررين         
، مـستنِدة يف ذلـك إىل       ٧-م أ /٢ من املقـرر     ٩األمانة تقريراً توليفياً وفقاً ألحكام الفقرة       

املعلومات الواردة يف برامج العمل الوطنية للتكيف، وتقييم االحتياجات مـن التكنولوجيـا             
، أعدت األمانـة    ١٢-م أ /٤ و ٧-م أ /٢واستجابة للمقررين   . والتقييم الذايت لبناء القدرات   

  .تقريراً توليفياً كل سنة بشأن تنفيذ إطار بناء القدرات
يف مؤمتر األطراف الثالث عشر، اعتمدت األطـراف خطـة          : ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول 

وقررت الشروع يف عملية شاملة ُتمكِّن من التنفيـذ الكامـل           ) ١٣-م أ /١املقرر  (عمل بايل   
وقـررت األطـراف أن     . والفعال واملستدام لالتفاقية من خالل إجراءات تعاونية طويلة األجل        

ُيعىن بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة،        يضطلع هبذا العمل فريق عامل خمصص       
، أصدرت األمانـة    ٢٠٠٩يناير  /ويف كانون الثاين  . ٢٠٠٩وهو العمل املقرر استكماله يف عام       

 من خطة عمل بايل كما قدمتها األطراف يف         ١تقريراً عن األفكار واالقتراحات املتعلقة بالفقرة       
. )و(عين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة       إطار عملية الفريق العامل املخصص امل     

وحدد هذا التقرير األفكار واالحتياجات املتعددة الالزمة لبناء القدرات من أجل دعم العمـل              
  .املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه ونقل التكنولوجيا يف البلدان النامية

  ــــــــــــــ
  .FCCC/SB/2000/INF.1  )أ(  
  FCCC/SB/2000/INF.6, FCCC/SB/2000/INF.7, FCCC/SB/2000/INF.8 and  )ب(  
    FCCC/SB/2000/INF.9.  
  .FCCC/SBI/2004/9  )ج(  
  .، انظر املرفق الرابع١٠-م أ/٢ر رددة يف املقلالطالع على العوامل األساسية التسعة احمل  )د(  
  .انظر املرفق اخلامسلالطالع على هذه اجملاالت ذات األولوية،   )ه(  
  .FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1  )و(  
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  املنهجية  -ثالثاً   
  . أدناه٩-٤ يف الفقرات ذكورةاسُتخِدمت يف إعداد هذه املذكرة املنهجية امل  -٣
لوثائق األساسية احملددة يف االختصاصات على النحـو الـوارد يف           حدث فرز ل  وقد    -٤

 هذه، مت وضع إطار عمـل مفـّصل  رز  إىل عمليات الفواستناداً. FCCC/SBI/2008/2الوثيقة  
  .للوثائقمنهجي إلجراء حتليل 

وأجريت استقصاءات ولقاءات للتعّرف على أحدث املعلومات املتعلقة بأنشطة بناء            -٥
ومت وضع قائمة باللقاءات األساسـية واالسـتبيانات املوحـدة          . القدرات مبوجب االتفاقية  

ن لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية واسـتبيان          استبيا(اللقاءات  /لالستقصاءات
. اللقاءات/االستقصاءاتُنفذت  و) آخر لألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية وللماحنني       

: وقام بالرد على االستبيان أربعة وأربعون طرفاً من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول              
ومخسة عشر طرفاً من أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب، وستة         تسعة عشر طرفاً من أفريقيا،      

أطراف من آسيا، وثالثة أطراف من أوروبا الشرقية وطرف واحد من جزر احمليط اهلـادئ،               
على االستبيان أربـع منظمـات متعـددة        أجابت  وطرفان ُمدرجان يف املرفق الثاين، كما       

تعكـس اآلراء العامـة     أهنا  ال ميكن اعتبار    غري أن نتائج االستقصاءات واللقاءات      . األطراف
لألطراف؛ واألحرى أهنا تشري إىل بعض الدروس املستفادة والتحديات الرئيسية اليت أمكـن             

  .بناء القدراتإطار حتديدها يف عملية تنفيذ 
ارتأت األمانة أو   مبا يف ذلك املعلومات الوطنية اليت       وأُجري استعراض شامل للوثائق       -٦

  :ومشلت هذه الوثائق. ذات صلة باملوضوعصحاب املصلحة أهنا ارتأى سائر أ
، ٢٠٠٤وثائق أعدهتا األمانة منذ إجراء االستعراض الشامل األول يف عام             )أ(

، ٢٠٠٤وورقات املعلومات ذات الصلة املقدمة من األطراف منـذ عـام            
 ٩-م أ /٤ و ٧-م أ /٢املقـررات   فيها  وشىت مقررات مؤمتر األطراف، مبا      

، ومقررات مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه        ١٢-م أ /٤ و ١٠-م أ /٢و
ـ  ـو، مبا يشم  ـول كيوت ـاع األطراف يف بروتوك   ـاجتم ررين ـل املق
  ، وكلها تتصل ببناء القدرات يف البلدان النامية؛٢-م أإ/٦ و١- أإم/٢٩

أحدث ورقات املعلومات الوطنية املقدمة من بعض األطراف املدرجـة يف             )ب(
  يف املرفق األول؛طراف غري املدرجة واألاملرفق الثاين 

الوثائق املتعلقة بأنشطة بناء القدرات احلالية والسابقة، مبا يـشمل بـرامج              )ج(
العمل الوطنية للتكيف، واستراتيجيات احلد من الفقر، وعمليات التقيـيم          

 اليت استكملت بعد إعداد التقريـرين التـوليفيني         ،الذايت للقدرات الوطنية  
  ؛FCCC/SBI/2008/11 وFCCC/SBI/2007/25وثيقتني الواردين يف ال
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املؤلفات الدولية والتقارير وقواعد البيانات ذات الصلة ملرفق البيئة العامليـة             )د(
ووكاالته املنفذة والتنفيذية، والوكاالت الثنائيـة واملتعـددة األطـراف،          

  واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ومراكز البحوث؛
مبجال وفعالية بناء القدرات يف البلدان النامية فيما يتصل لورقة التقنية املعنية ا  )ه(

صد وتقييم بناء   لورقـة التقنيـة املتعلقة بُنُهـج ر    ، وا )٢(٧-م أ /٢باملقرر  
  ؛)٣(القدرات على خمتلف املستويات

 من  ١مذكرة مقدمة من الرئيس عن األفكار واالقتراحات املتعلقة بالفقرة            )و(
  .)٤(خطة عمل بايل

  . كامل للوثائق املستعرضة يف املرفق السابع عشردوميكن االطالع على مسر  -٧
وتبسيطاً للتحليل، ولضمان إمكانية املقارنة مع االستعراض الشامل األول، سـتتم             -٨

البنيـوي واملؤسـسي    : مناقشة بناء القدرات يف هذه املذكرة عند مستويات التدخل الثالثة         
وأظهر حتليل الوثـائق أن هـذه       ). ٢٠٠٤ا حدث يف االستعراض األول عام       كم(والفردي  

الفئات تظل مالئمة وتستخدم حالياً من قبل مرفق البيئة العاملية ومعهد األمم املتحدة للتدريب     
والبحث، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ كأساس            

وفضالً عن ذلك، أشارت ورقات املعلومـات املقدمـة مـن           . لقدرات بناء ا  ملناقشة قضايا 
  .)٥(األطراف إىل أن دعم أنشطة بناء القدرات توافر على مستويات التدخل الثالثة هذه

 االقتصادية  -ة، أي السياسة الشاملة     ينياملستوى البنيوي بتهيئة البيئات التمك    يهتم  و  -٩
كما يشكل تطوير العالقات    .  يعمل فيها املؤسسات واألفراد     وأطر احملاسبة اليت   -والتنظيمية  

معاً، شكالً من أشكال بنـاء      على املستويني الرمسي وغري الرمسي      والعمليات بني املؤسسات،    
وعلى املستوى املؤسسي، ُيعىن بناء القدرات بتطوير املؤسسات        . القدرات عند هذا املستوى   

ووالياهتا، وثقافاهتـا وهياكلـها واختـصاصاهتا       واملنظمات ذات الصلة، مبا يشمل مهامها       
وأخرياً، يتألف بناء   . وعملياهتا ومواردها البشرية واملالية وموارد معلوماهتا وهياكلها األساسية       

القدرات على املستوى الفردي من تطوير املهارات واخلربات الشخصية، وإنشاء شـبكات            
  .)٦(طنيني العاملني يف قضايا تغري املناخشخصية وحتسني املساءلة والدوافع لدى الوكالء الو

                                                           
)٢( FCCC/TP/2004/1. 
)٣( FCCC/TP/2008/5.  
)٤( FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 
)٥( FCCC/SBI/2008/11 ١٤، الفقرة. 
)٦( FCCC/SBI/2004/9. 
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  بناء القدرات يف جمال تغري املناخاملتعلقة بثغرات الحتياجات والا  -رابعاً   

  موجز االحتياجات والثغرات يف جمال بناء القدرات  -ألف   
يرد يف املرفق السادس جدول يلخص االحتياجات واألولويات اجلارية للبلدان النامية             -١٠

وقد مت حتديد   . باالحتياجات واألولويات اليت حددت يف االستعراض الشامل األول       ويقارهنا  
  :هذه االحتياجات واألولويات يف الوثائق التالية

ا يف الفقرة   م بتنفيذ إطار بناء القدرات املشار إليه      ان املعني ان التوليفي انالتقرير  )أ(
  أعاله؛) ج(٦

للتكيف، وعمليات التقييم الـذايت     البالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية        )ب(
  ؛٢٠٠٧للقدرات الوطنية املستكملة بعد عام 

  ورقات املعلومات املقدمة من األطراف؛  )ج(
  .اللقاءات واالستقصاءات اليت أجريت من أجل إعداد هذه املذكرة  )د(

 ، أبرز استعراض نطاق وفعالية بناء القدرات يف البلدان النامية املتصل٢٠٠٤ويف عام   -١١
 أن نطاق االحتياجات احملددة يف اإلطار اخلاص ببناء القدرات ال يزال وثيق             ٧-م أ /٢باملقرر  

الصلة باملوضوع ومتفقاً مع االحتياجات اليت أوضحتها البلدان النامية عن طريـق عمليـات              
  .)٧(التقييم املختلفة

ة العاملية، وافق   ، واستجابة لنتائج مبادرة تنمية القدرات ملرفق البيئ       ٢٠٠٢ومنذ عام     -١٢
جملس مرفق البيئة العاملية على النهج االستراتيجي لتعزيز بناء القدرات الذي تعد عملية التقييم              
الذايت للقدرات الوطنية هي أحد مساراته األربعة، وأيد تنفيذ عمليات التقييم الذايت للقدرات             

هـدف  وكان  . املتحدة للبيئة الوطنية من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم          
 توجيه مبـادرات بنـاء القـدرات        ، من مجلة أمور،   عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية    

وتؤكد نتائج عمليات التقييم الذايت     . )٨(الالحقة من خالل مشاريع منتظمة ملرفق البيئة العاملية       
اء القـدرات   ـت بن اـ أن احتياج  ٢٠٠٤للقدرات الوطنية املستكملة واليت وردت منذ عام        

وإضافة إىل ذلـك،    . فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية هي احتياجات شاملة ومتنوعة وحمددة قطرياً         
توفر عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية وسيلة قيمة للبلدان النامية مـن أجـل حتديـد     

بناء قدراهتا من   دعم  هدف  احتياجاهتا وأولوياهتا يف جمال بناء القدرات، وتوفري أساس ملواصلة          
  .أجل حتسني قدرهتا على تنفيذ االتفاقية

                                                           
 . املعين باالستعراض الشامل األول، انظر املرفق الثاين٢٠٠٤لالطالع على ملخص توليفي لتقرير عام    )٧(
لالطالع على مزيد من املعلومات عن عملية التقييم الذايت للقدرات الوطنية ونتائجها والتوجيه اخلاص هبا،                  )٨(

 .ل اخلامسانظر الفص
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ق احتياجات أقل   ثوتشكل برامج العمل الوطنية للتكيف مصدراً للمعلومات اليت تو          -١٣
وتؤكـد  . تغري املناخمع آثار البلدان منواً يف جمال تغري املناخ، وبتحديٍد أكرب يف جمال التكيف     

 تقدميها على احتياجات بناء قدرات أقل البلدان منواً على          برامج العمل الوطنية للتكيف اليت مت     
وكان مـن أكثـر   . آلثار الضارة لتغري املناخ اليت حددت يف إطار بناء القدرات  مع ا التكيف  

  :برامج العمل الوطنية للتكيف هذه ما يليا االحتياجات شيوعاً اليت حددهت
لتكيف وعلى دمـج هـذه      القدرة على تقييم التكاليف االقتصادية لتدابري ا        )أ(

  التدابري يف خطط وبرامج التنمية القطاعية ودون الوطنية والوطنية؛
  وتنفيذ تدابري التكيف؛طيط دعم املؤسسات لتنسيق خت  )ب(
  القدرة على وضع اقتراحات لتمويل املشاريع واملشاريع التجريبية؛  )ج(
   تقييم القابلية للتأثر؛النهوض باملهارات املؤسسية والتقنية والفردية يف عمليات  )د(
النهوض بقدرهتا على إجراء البحوث الدولية واإلقليمية والوطنية يف جمـال             )ه(

  .التكيف وإنشاء مراكز دعم تقين لتدابري حمددة يف جمال التكيف
ل بنقل التكنولوجيـا، واسـتجابة      ـراف فيما يتص  ـة الحتياجات األط  ـوبالنسب  -١٤

ئة العاملية التمويل لعمليـات تقيـيم االحتياجـات مـن           ، يوفر مرفق البي   ٤-م أ /٢للمقرر  
وتربز عمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيـا       . التكنولوجيا يف سياق البالغات الوطنية    

االحتياجات التكنولوجية ذات األولوية اليت حددهتا األطراف بغرض التخفيف من انبعاثـات         
  .التأقلم معها املناخ بتعزيز آلثار الضارة لتغريمع اغازات الدفيئة والتكيف 

، أصدر البنك الدويل إطاره االستراتيجي املعين بالتنمية وتغري         ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز   -١٥
وفيما يتعلق ببناء القدرات يف جمال تغري املنـاخ، حـدد           . املناخ لصاحل جمموعة البنك الدويل    

ات يف مخسة جمـاالت تتفـق       البنك الدويل الطلب الوارد من البلدان النامية على بناء القدر         
  :وهذه اجملاالت اخلمسة هي. واالحتياجات احملددة مبوجب إطار بناء القدرات

  فهم كيفية تأثري تغري املناخ على التنمية؛:  املناخالوعي بآثار تغري  )أ(
 التكلفة بالنسبة ةتشاطر املعارف بشأن السياسات واملمارسات اجليدة وفعالي  )ب(

  ف من آثار تغري املناخ والتكيف معه؛الستراتيجيات التخفي
القروض واملنح عرب مؤسسات التنمية وآليات      (معرفة شىت مصادر التمويل       )ج(

  والقدرة على االستفادة منها بطريقة فعالة التكلفة؛) السوق
غري املناخ يف حتليل السياسات واالسـتراتيجيات       تاملهارات لدمج اعتبارات      )د(

  على املستويات دون الوطنية واحمللية؛القطاعية وبرامج التنمية 
  .تنمية القيادات ودعم الشبكات اخلارجية  )ه(
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توليفيني التقريرين ال، أعدت األمانة للهيئة الفرعية للتنفيذ       ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف عامي     -١٦
واستند هذان التقريران إىل املعلومات الواردة يف الورقـات         . )٩(عن تنفيذ إطار بناء القدرات    

 األطراف، ويف البالغات الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وعمليات تقييم           املقدمة من 
تقريران إىل الوخلص . االحتياجات من التكنولوجيا، وعمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية       

غطي كـل  تأنه جيري تنفيذ إطار بناء القدرات يف بلدان نامية كثرية وأن برامج بناء القدرات     
غري أن هناك عقبات هامة ينبغـي       .  احملددة يف إطار بناء القدرات     ١٥ لحتياجات ا جماالت اال 
  .التصدي هلا

، أجرى الفريق العامـل    )١٣-م أ /١املقرر  ( من خطة عمل بايل      ١واستجابة للفقرة     -١٧
 عملية متكن   ٢٠٠٧املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية منذ عام           

ويف . لكامل الفعال واملستدام لالتفاقية من خالل إجراءات تعاونية طويلة األجـل    من التنفيذ ا  
مذكرة من الرئيس بشأن اآلراء واالقتراحات املتعلقـة        صدرت  ،  ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين 

 )١٠( من خطة عمل بايل أعدت على أساس ورقات املعلومات املقدمة من األطراف            ١بالفقرة  
 العديد من األفكار واالحتياجات املتعلقة ببناء القدرات لتعزيـز          ويف هذه املذكرة، مت حتديد    

 غالبية  فقوتت. العمل يف جماالت التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه ونقل التكنولوجيا           
غري أن بعض العناصر اجلديدة يبدو      . هذه االحتياجات مع تلك احملددة يف إطار بناء القدرات        

آليات نفذت مؤخراً أو قيد النقاش، مثل برنامج األمـم          منها  مور،  ملة أ جبأيضاً أهنا تتصل،    
وتـشمل هـذه   . املتحدة التعاوين خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات وتـدهورها     

بناء القدرات لتعريف واعتماد إجراءات التخفيف املالئمـة وطنيـاً،          : االحتياجات اجلديدة 
لتمويل وبناء القدرات لتمكني البلدان الناميـة مـن         وتقدمي الدعم يف جماالت التكنولوجيا وا     

 ،رصد خمزونات الكربون واإلبالغ عنـها     لختفيض انبعاثات غازات الدفيئة؛ وبناء القدرات       
وتنفيذ سياسة برنامج األمم املتحدة التعاوين خلفض االنبعاثـات الناجتـة إزالـة الغابـات               

  . ن التكيف بتنفيذ برامج التكيفوتدهورها؛ وتقدمي الدعم املؤسسي والفردي وقيام جلا
لسنوات ا برنامج عمل    ١١-م أ /٢، اعتمد مؤمتر األطراف، مبقرره      ٢٠٠٥ويف عام     -١٨

اخلمس للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به             
العلمية والتكنولوجيـة   ، أصدرت اهليئة الفرعية للمشورة      ٢٠٠٨ويف عام   . )١١(والتكيف معه 

املسمى برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ        هذا  نتائج تنفيذ برنامج العمل     لموجزاً  
والقابلية للتأثر به والتكيف معه للفترة املمتدة حىت الدورة الثامنة والعشرين للهيئـة الفرعيـة      

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية     ويف هذا التقرير، حددت   . )١٢(للمشورة العلمية والتكنولوجية  

                                                           
)٩( FCCC/SBI/2007/25و FCCC/SBI/2008/11. 
)١٠( FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 
 .١١-م أ/٢املقرر  )١١(
)١٢( FCCC/SBSTA/2008/12. 
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والتكنولوجية االحتياجات والثغرات احملددة لكل جماالت العمل التسعة املبينة يف برنامج عمل            
وتناظر االحتياجات احملددة تلك اليت أدرجها اجمليبون على االستقصاءات يف جمـال            . نريويب

. لقدرات من أجل تنفيذ تدابري التكيـف      تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه وبناء ا        
  :وتشمل هذه االحتياجات حتديداً

حتسني فُرص احلصول على ما يكفي من بيانـات ومعلومـات مناسـبة               )أ(
  األدوات املتاحة؛وسائل ووتوجيهات بشأن ال

  دعم مجع البيانات واستعادة البيانات التارخيية؛  )ب(
صد الستخدامها يف فهم تـأثريات      ة والر ـم املنهجية للمراقب  ـحتسني الُنظ   )ج(

  تغري املناخ؛
إدماج احلد من أخطار الكوارث والتكّيف مع تغري املنـاخ يف           سبل  حتسني    )د(

  لتنمية املستدامة؛الوطنية لطط اخلسياسات وال
  يدة النوعية؛اجلقتصادية ال ا-جتماعية العلومات ااملتوافر وإتاحة   )ه(
  .كافية لنشر التكنولوجيات وتوظيفهابناء قدرة بشرية وتقنية ومؤسسية   )و(

، أطلـق   ودعماً ملشاركة البلدان النامية بنشاط يف العملية مبوجب بروتوكول كيوتـو            -١٩
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل ومـصرف التنميـة              

 هبـدف   )١٣( املناخ إطار عمل نـريويب     األفريقي وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري       
مساعدة البلدان النامية، وخاصة تلك الواقعة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، على حتـسني            

ويستهدف إطار عمل نريويب النهوض بقدرة البلدان       . مستوى مشاركتها يف آلية التنمية النظيفة     
إن .  النظيفة وجذب االستثمار املطلـوب     النامية على حتديد أنشطة املشاريع احملتملة آللية التنمية       

معظم االحتياجات احلالية لبناء قدرات البلدان النامية بشأن مشاركتها يف العمليـة مبوجـب              
  :)١٤(١-م أإ/٢٩بروتوكول كيوتو هي نفس االحتياجات املُحددة يف املقرر 

دعم صياغة سياسات التخفيف والتنظيم لالسترشاد هبا يف وضع مـشاريع             )أ(
  التنمية النظيفة؛آلية 

  إقامة وتدعيم السلطات الوطنية املعينة؛  )ب(
زيادة التوعية والتدريب والربط الشبكي لتنمية املهارات املتـصلة بـدورة             )ج(

  مشاريع آلية التنمية النظيفة؛

                                                           
)١٣( <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
 .انظر املرفق اخلامس )١٤(
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دعم وتيسري االتصاالت والتعاون والربط الشبكي بني السلطات الوطنيـة            )د(
  لس التنفيذي آللية التنمية النظيفة؛املعينة للبلدان النامية واجمل

  تقدمي الدعم لتوسيع املشاركة يف آلية التنمية النظيفة؛  )ه(
  التدريب وحتليل أسواق آلية التنمية النظيفة وحمافلها؛  )و(
توفري املنتجات املعرفية والسلع العامة اليت ُتفيد مطوِّري مشاريع آلية التنمية             )ز(

ات شبكة الكهرباء الوطنيـة، ودراسـات     النظيفة، كحساب عوامل انبعاث   
. النطاقات القطاعية لفرص آلية التنمية النظيفة وتطوير منـهجيات اآلليـة          

فمثالً أدى املشروع املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنـامج           
األمم املتحدة للبيئة لتنمية قدرات آلية التنمية النظيفة يف اجلنوب األفريقـي          

  . إىل إنتاج جمال واسع من هذه املوادوشرق أفريقيا
ومن املصادر األخرى للمعلومات املتعلقة باحتياجات البلـدان الناميـة ورقـات              -٢٠

ففي هذه الوثائق، ُتحدد البلدان النامية أولوياهتا واحتياجاهتا األشد         . استراتيجية احلد من الفقر   
 ورقة ُمستكَملة من ٧٠م أكثر من ، مت تعمي  ٢٠٠٨مارس  /وحىت آذار . إحلاحاً يف جمال التنمية   

ورقات استراتيجية احلد من الفقر على اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل،             
ومع ذلـك،   .  ورقة أولية أو مؤقتة من ورقات استراتيجية احلد من الفقر          ٥٠فضالً عن حنو    

ياجات واألولويـات يف    ، حددت البلدان االحت   احلد من الفقر  ففي سياق ورقات استراتيجية     
. جمال بناء القدرات داخل النطاق األوسع للتنمية املستدامة وليس حتديداً يف جمال تغري املناخ             

والكثري من هذه االحتياجات واألولويات لبناء القدرات هي احتياجات عامة بنيوية ومؤسسية 
رغم أن أطرافاً كـثرية     و. وفردية لدعم اإلدارة السليمة واألداء املؤسسي ورأس املال البشري        

التزامها باملشاركة يف تنفيذ االتفاقية، إال أن أقلية منها فقط تذكر بناء القدرات             تتحدث عن   
  .يف جمال تغري املناخ كاحتياج ُملح

  التحليل واالستنتاجات  -باء   
إن احتياجات بناء القدرات اليت حددهتا البلدان النامية يف شىت ورقـات معلوماهتـا             -٢١

غات الوطنية، عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية، برامج العمل الوطنية للتكيـف،            البال(
وما زال نطاق   . الويف املؤلفات ومن خالل اللقاءات هي احتياجات عديدة وواسعة اجمل         ) إخل

االحتياجات املُحددة يف إطار بناء القدرات وثيق الصلة باملوضوع ويتمشى مع االحتياجات            
وبوجه عام، ال يوجد حىت اآلن      .  املختلفة عنها البلدان من خالل عمليات التقييم     اليت أعربت   

ما يشري إىل أن احتياجات البلدان يف جمال بناء القدرات دعماً لتنفيذ االتفاقية شهدت تغـرياً                
بنـاء  احلاجة إىل   : وتشمل هذه االحتياجات  . ٢٠٠٤كبرياً منذ االستعراض السابق يف عام       

ثل تقدمي الدعم لصياغة سياسات وبرامج ُتعىن بتغري املناخ وتعميم تغري املناخ            ، م قدرات بنيوية 
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 بناء قدرات مؤسسية  يف التخطيط اإلمنائي والسياسات الوطنية واألطر التشريعية؛ واحلاجة إىل          
مثل إنشاء وتدعيم وتدريب وتشغيل مكاتب أو جلان أو وحدات ُتعىن بتغري املناخ؛ واحلاجة              

 مثل املتخصصني واخلرباء املدَربني يف ميادين كثرية ويف كل جمـاالت             فردية بناء قدرات إىل  
وكثرياً ما توفِّر املوجزات القطرية املُحدَّثة الحتياجات القدرات اسـتناداً          . إطار بناء القدرات  

إىل عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية بيانات مفيدة لرصد بناء القدرات على الـصعيد              
  .سري مضاهاة االحتياجات بالدعمالوطين وتي

املتبلور لقضايا تغري املناخ إىل خلق احتياجات إضـافية  سياق وأدى ازدياد الوعي وال    -٢٢
فعالة يف آليات برنامج األمم املتحدة التعاوين خلفض        الشاركة  املحمددة، كاحلاجة إىل ضمان     

حتياجات اجلديدة والناشئة   حتديد اال جرى  و. االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها     
من خالل عمل الفريق العامل املُخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية         

  :يف جماالت التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا مبا يف ذلك
نبعاثـات  تقليـل ا ف وتعظيمها إىل أقصى حـد ل     ـحتفيز إجراءات التخفي    )أ(

  غازات الدفيئة؛
  واستحداث إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وتنفيذها والتحقق منها؛حتديد   )ب(
  تطوير تدابري التكيف وتقييم تكاليفها؛  )ج(
  دمج تدابري التكيف يف االستراتيجيات والسياسات الوطنية؛  )د(
  .تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً  )ه(

ألعوام اخلمسة املاضية علـى     ورغم أن أنشطة كثرية لبناء القدرات ركزت خالل ا          -٢٣
تدابري التكيف، إال أن برنامج عمل نريويب واجمليبني على االستقصاءات حددوا احتياجـات             
  وثغرات عديدة يف جمال عمليات تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه، وهي أمـور               

  .حبثهاما زالت هناك حاجة إىل 
يفة وبرتوكول كيوتو، كانت احتياجات البلدان الـيت        وفيما يتعلق بآلية التنمية النظ      -٢٤

وهذه . ١-م أإ /٢٩حددها اجمليبون على االستقصاءات هي بوجه عام تلك احملددة يف املقرر            
تشمل إنشاء وتشغيل السلطات الوطنية املعينة؛ والدعم املؤسسي لتنسيق آلية التنمية النظيفة؛            

نمية النظيفة فيما بني األطراف مـن القطـاع         وتقوية املهارات على تصميم مشاريع آلية الت      
  .اخلاص واملؤسسات واملنظمات غري احلكومية واجلمهور

وقد استشهد املُجيبون أحياناً باحلاجة إىل زيادة الدعم املقدم من األمانة ومرفق البيئة               -٢٥
 العاملية، على حنو ما ورد يف االستعراض السابق، فيما يتصل بإنشاء وتـدعيم نظـام فعـال            

  .للمعلومات املتعلقة ببناء القدرات على املستويني الوطين والدويل
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  تنفيذ الدعم لبناء القدرات يف جمال تغري املناخ  -خامساً  
سيبحث هذا الفصل الربامج واملشاريع واملبادرات واألنشطة األخرى لبناء القدرات            -٢٦

 وبالنظر إىل عدد األنشطة ذات      .يف جمال تغري املناخ اليت جرت خالل األعوام اخلمسة املاضية         
الصلة وتنوعها، يتعذر إدراج قائمة شاملة بكافة األنشطة قيد التنفيذ اليت ُتسهم يف إطار بناء               

كما يدرس هذا الفصل األنشطة املدعمة على املستويات املتعددة األطراف والثنائية           . القدرات
  .وبني بلدان اجلنوب

 عدد الـشراكات واملبـادرات   ةديا بناء القدرات ز ومن االجتاهات اإلجيابية يف دعم      -٢٧
وهذه تشمل شراكات بني وكاالت األمم املتحدة، كربنامج األمم املتحدة          . والربامج التعاونية 

اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وبني وكاالت األمم املتحدة ومؤسسات بريتون وودز            
 إن حتديات تغري املناخ عريضة القاعدة وجيب        .عديد من الشركاء اآلخرين   الكالبنك الدويل، و  

كما شهد هذا   . أن تشمل احللول جماالً من أصحاب املصلحة لكي تتحقق هلا فرصة النجاح           
االجتاه اإلجيايب تعاوناً بشأن الطرائق املالية كالصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني ومن أمثلتها            

  .)١٥(نبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورهابرنامج األمم املتحدة التعاوين خلفض اال

 واحتياجات البلدان وأولوياهتا    ٧-م أ /٢اجلهود املتعددة األطراف لتنفيذ املقرر        -ألف   
  يف جمال بناء القدرات

تشمل املنظمات املتعددة األطراف اليت شاركت يف أنشطة بناء القدرات يف جمـال               -٢٨
ة ككيان تشغيلي لآللية املالية وشىت مؤسسات األمـم املتحـدة           تغري املناخ مرفق البيئة العاملي    

  .ومنظمات بريتون وودز

  أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  -١  
سامهت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف كثري من األنـشطة                -٢٩
وتقدم األمانة  . ركة منظمات أو أطراف أخرى متعددة     غالباً مبشا وتنفيذ إطار بناء القدرات،     ل

 FCCC/SBI/2007/25 و FCCC/SBI/2006/16تقارير منتظمة عن هذه األنشطة، مشلت الوثائق        
  :بناء القدرات إىل ست فئاتجمال وُتقسَّم أنشطة األمانة يف . FCCC/SBI/2008/11و

  دعم االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً؛  )أ(
  جراءات التكيف؛دعم إ  )ب(
  توفري التثقيف والتدريب وتوعية اجلمهور؛  )ج(

                                                           
ناء القـدرات يف    ورقة معلومات مؤسسية صادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن أنشطة ب              )١٥(

 .٢٠٠٩مارس / آذار١٢جمال تغري املناخ لدعم تنفيذ إطار بناء القدرات، 
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  دعم نقل التكنولوجيا؛  )د(
ة املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف         ـداد البالغات الوطني  ـدعم إع   )ه(

  املرفق األول؛
  .)١٧)(١٦(دعم املشاركة يف آلية التنمية النظيفة  )و(

  مرفق البيئة العاملية  -٢  
ة العاملية باعتباره كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، وهو مسؤول عن           يعمل مرفق البيئ    -٣٠

وميكن العثـور   . إنفاق األموال بطريقة تتفق مع األولويات واالحتياجات اليت حتددها األطراف         
على األنشطة اليت ُتسهم يف بناء القدرات يف جمال تغري املناخ على املستويات البنيوية واملؤسسية               

ردية بشكل متكامل يف مشاريع التخفيف والتكيف املموَّلة مـن الـصندوق االسـتئماين              والف
، بدأ مكتب   ٢٠٠٦ويف عام   . للمرفق، وصندوق أقل البلدان منواً والصندوق اخلاص بتغري املناخ        

 إىلفيـه  التقييم مبرفق البيئة العاملية إجراء تقييم ألنشطة بناء القدرات اليت اضطلع هبا املرفق أشار  
  :أن املرفق ميوِّل بناء القدرات من خالل ستة أنواع من األنشطة

  مكونات بناء القدرات للمشاريع من احلجمني الكبري واملتوسط؛  )أ(
  عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية؛  )ب(
  برامج العمل الوطنية للتكيف؛  )ج(
  النهوض بقدرة مراكز التنسيق الوطنية؛  )د(
  ية لالتفاقيات؛األنشطة التمكين  )ه(
  .)١٨(برنامج اِملَنح الصغرية  )و(

ة لتنفيذ أنـشطة يف جمـال بنـاء         ـووفقاً للتقييم، اسُتخدم دعم مرفق البيئة العاملي        -٣١
  :)١٩(القدرات مثل

                                                           
 بالنسبة  ٢٠٠٨يف املرفق السابع على أمثلة لألعمال اليت اضطلعت هبا األمانة يف عام             االطالع  ميكن     )١٦(

 .لكل فئة من الفئات
)١٧(   FCCC/SBI/2008/11. 
 Evaluation of GEF Capacity Development .٢٠٠٦مكتب التقييم مبرفق البيئة العاملية،    )١٨(

Activities: Approach paper. Available at 

http://www.gefweb.org/MonitoringandEvaluation/MEOngoingEvaluations/documents/Ongo

ing_Evals-Capacity_Development.pdf<. 
 Evaluation of GEF Capacity Development ٢٠٠٧ مكتب التقييم مبرفق البيئة العاملية،   )١٩(

Activities: Vietnam Country Case Study.Capacity Development Information Document No. 

4. Stockholm Environment Institute. Available at 
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  وضع القوانني والسياسات واالستراتيجيات الوطنية؛  )أ(  
  التدريب على املستويات اإلقليمية والوطنية واحمللية؛  )ب(  
  نمية املهارات بالتعلم؛ت  )ج(  
  التوعية والتثقيف؛  )د(  
  حتسني نظم الرصد والتقييم واملعلومات؛  )ه(  
  .حتسني التنسيق واالتصال بني املنظمات  )و(  

اليت كانت بشرياً    ٢٠٠٠مت إطالق مبادرة تنمية القدرات ملرفق البيئة العاملية يف عام             -٣٢
واستجابة لنتائج تنفيذ مبادرة تنمية     . بناء القدرات االستراتيجي احلايل للمرفق يف جمال      بالنهج  

القدرات، أطلق املرفق برنامج عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية، والنهج االسـتراتيجي   
. )٢٠(للنهوض ببناء القدرات وبرنامج الدعم العاملي لعمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنيـة           

خرى للمرفق مثل مبادرة احلوار الوطين وبرنامج الدعم كما ُيسهم يف بناء القدرات مبادرات أ
  . القطري وبرنامج دعم البالغات الوطنية

، وافق جملس مرفق البيئة العامليـة علـى النـهج           ٢٠٠٣ديسمرب  /ويف كانون األول    -٣٣
تقدمي الدعم الكايف الحتياجات "ويهدف هذا النهج إىل . االستراتيجي للنهوض ببناء القدرات 

ات اليت يتم حتديدها وترتيبها على حسب األولويات على الصعيد الوطين مبا يتمشى بناء القدر
واالتفاقيات ذات الصلة واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها مرفق البيئة العاملية على حنو فعـال            

  .)٢١("من حيث التكلفة، مع حتديد مؤشرات التقدم واإلجناز حتديداً واضحاً
 الشامل األول، يقوم بناء القدرات على املستوى الوطين         وكما لوحظ يف االستعراض     -٣٤

على عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية املموَّلة من مرفق البيئة العاملية مع دعم تـشغيلي               
واهلدف من عمليـات    . مقدم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة         

ة، من مجلة أمور أخرى، هو تقرير ما هو بناء القدرات املطلوب        التقييم الذايت للقدرات الوطني   
وطنيـة  ، وإعـداد خطـة      )٢٢(لدعم اإلدارة البيئية فيما يتعلق بقضايا مشمولة باتفاقيات ريو        

  .)٢٣(إلجراءات بناء القدرات

                                                                                                                                                                                                 
http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Evaluation_Office/Ongoing_Evaluations/Cap%20De

v%20Info%20Doc%20No4%20Vietnam.pdf<. 
)٢٠(   FCCC/SBI/2006/16. 
 .النهج االستراتيجي للنهوض ببناء القدرات. ٢٠٠٣مرفق البيئة العاملية،    )٢١(
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة                )٢٢(

 .ملكافحة التصحر
)٢٣(   <http://ncsa.undp.org/report_detail.cfm?Projectid=202>. 
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 بلداً يف برنامج التقييم الذايت      ١٥٢، شارك   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٢ويف الفترة ما بني عامي        -٣٥
، ميكن تقسيم حالة تنفيـذ التقيـيم الـذايت          ٢٠٠٩وحىت أوائل عام    . )٢٤(نيةللقدرات الوط 

  :للقدرات الوطنية إىل جمموعتني
، لنهائيـة على صياغة تقاريرها وخططها ا    )  يف املائة  ٢٨( بلداً   ٤٢يعكف    )أ(

  ؛٢٠١٠ وأوائل ٢٠٠٩لتقدميها يف عام 
  .)٢٥( بلدان عملية التقييم الذايت للقدرات الوطنية١١٠استكمل   )ب(

وقد تبني من تقييم سابق لعملية التقييم الذايت للقدرات الوطنية أن البلدان شـهدت                -٣٦
تآزرات بني اتفاقيات ريو، األمر الذي يعزى يف جزء منه إىل حتسني التنسيق بـني مراكـز                 
التنسيق الوطنية اليت شاركت بثقلها يف عملية التقييم الذايت للقدرات الوطنية مبا يشمل العمل              

وحدد حتليل للتآزرات والروابط بني  .)٢٦(صاحل اللجنة التوجيهية للمشاريع يف معظم احلاالت ل
اتفاقات البيئة املتعددة األطراف االحتياجات املشتركة يف جمال القدرات عرب املناطق وعـرب             

إن مستوى الوعي باملشاكل البيئية يف كل فئات اجملتمع منخفض، مما حيـد             . هذه االتفاقيات 
قدرة على املناقشة واختاذ القرارات والفعل؛ ومثة نقص يف تزامن الـسياسات الوطنيـة              من ال 

واألطر القانونية والتنظيمية مما يؤدي إىل حدوث خلط بني القطاعات وبني املستويات الوطنية         
  . واإلقليمية واحمللية

 الوطنية  ويشارك يف تنفيذ برنامج الدعم العاملي لعمليات التقييم الذايت للقدرات           - ٣٧
كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وهو يدّعم تطـوير              

وكان التركيز األساسـي    . ستراتيجي ملرفق البيئة العاملية للنهوض ببناء القدرات      النهج ا ال
 شاريع التقييم الـذايت   التوجيه مل على توثيق الدروس املستفادة وأفضل املمارسات وتوفري        

لقدرات الوطنية من خالل تطوير األدوات واملنهجيات واملبادئ التوجيهية واملـساعدة           ل
  .)٢٧(املوجهة إىل أهدافها

واهلدف من مبادرة احلوار الوطين هو دعم احلوارات بني أصحاب املصلحة املتعددين              -٣٨
ق البيئـة   على الصعيد القطري من أجل حتديد األولويات الوطنية وتنسيق املسائل املتصلة مبرف           

                                                           
 National Capacity Self-Assessment. Global Progress. ٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي،    )٢٤(

Report 2006. Available at <http://ncsa.undp.org/docs/199.pdf>. 
)٢٥(   GEF/C.33/Inf.5, 25 March 2008. 
)٢٦(   Baastel. 2005. Developing National Capacity to Comply With the Rio Conventions: 

Experiences and Lessons Learned from UNDP-GEF National Capacity Self-Assessment 

Projects. (unpublished report).  Draft, 27 March 2005. 
)٢٧(  UNDP/UNEP/GEF. 2005. Capacity Development for Environmental Management. 2005 

Report. Available at <http://ncsa.undp.org/docs/203.pdf>. 
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واملقصود مببادرة احلوار الوطين أن ُتسهم      . )٢٨(العاملية، مبا يشمل تلك الداعمة لتنفيذ االتفاقية      
  .يف بناء القدرات على الصعيدين البنيوي والقطري

أما برنامج الدعم القطري فيهدف إىل تقوية قدرة مراكز التنسيق الوطنية ملرفق البيئة               -٣٩
ولربنامج الدعم القطري ثالثـة     . أنشطة املرفق على الصعيد الوطين    العاملية على تيسري تنسيق     

حلقات عمل دون إقليمية ملراكز     : يدعمان تنفيذ االتفاقية  عنصران  عناصر من األنشطة، منها     
  .)٢٩(تنسيق مرفق البيئة العاملية واملرفق اإللكتروين للتعريف مبراكز التنسيق

وذلك ة هو حتسني تنفيذ األنشطة التمكينية      واهلدف من برنامج دعم البالغات الوطني       -٤٠
مـع أصـحاب املـصلحة وعمليـات        املشاورات  (امللكية الوطنية للبالغات الوطنية     بتعزيز  

كما يسعى برنامج دعم البالغات الوطنية إىل تنمية القدرة الوطنية على تقـدمي             . )٣٠()تقييمال
، وإعداد ونشر املواد التقنية ودعـم       التقارير مبوجب االتفاقية بتيسري تنفيذ األنشطة التمكينية      

ومن املهم مالحظة أنه يف غياب فريق اخلرباء االستـشاري املعـين            . )٣١(جهود بناء القدرات  
 برنـامج   تربالتفاقية، ُيع لبالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول           

وحيد املتاح لألطراف غري املدرجـة يف  هو برنامج الدعم التقين ال   اآلن  دعم البالغات الوطنية    
ويف حني يساعد برنامج دعم     . املرفق األول من أجل إعداد بالغاهتا الوطنية مبوجب االتفاقية        

البالغات الوطنية البلدان من خالل عدد من أنشطة الدعم التقين، ُيتوقع أن تزداد احتياجات              
 بلـد السـتكمال     ١٠٠ط حنو   ، إذ خيط  ٢٠١٠-٢٠٠٩البلدان من الدعم كثرياً يف الفترة       

 ومن املقرر أن يستكمل برنامج دعـم البالغـات          .)٣٢(٢٠١٠بالغاته الوطنية مع هناية عام      
إعداد عاكفاً على    بلداً   ٣٠ يف وقت يظل فيه أكثر من        ٢٠١١الوطنية أنشطته يف أوائل عام      

  .بالغه الوطين
ببناء القدرات، مل حيدث    وبغض النظر عن عدد املبادرات والربامج واألنشطة املتصلة           -٤١

، أعطـى النـهج   ٢٠٠٤ومنذ عام . تركيز كاف على هذا اجملال يف إطار مرفق البيئة العاملي        
حتـت  االستراتيجي للنهوض ببناء القدرات يف املرفق هذه القضية مزيداً من الترابط والتوجيه             

 بني أمانة مرفـق     وجتري املناقشات حالياً  . املرفق وسيظل هناك املزيد مما يتعني عمله      إشراف  
                                                           

)٢٨(   FCCC/CP/2008/2/Rev.1. 
 . أعاله٢٨احلاشية انظر    )٢٩(
)٣٠(   UNDP. 2004. The GEF/UNDP/UNEP National Communications Programme for Climate 

Change: UNFCCC Workshop on the Preparation of National Communications from non-

Annex I Parties. Presentations in Manila, Philippines, 26–30 April 2004. Available at 

http://unfccc.int/meetings/workshops/other_meetings/items/2946.php><. 
 .ه أعال٣٠انظر احلاشية    )٣١(
أبريـل  /يبني آخر استقصاء أجراه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف نيـسان                 )٣٢(

 فيما بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول حدوث طلب متنام على الدعم التقين يف خمتلف                 ٢٠٠٩
  . ىل نتائج نفس االستقصاءويستند جدول استكمال البالغات الوطنية إ. جماالت البالغات الوطنية
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البيئة العاملية ووكاالته املنفذة بشأن كيفية التحرك قدماً يف أعمال بناء القـدرات يف فتـرة                
وكان التركيـز األويل علـى تنميـة        . التجديد اخلامس ملوارد مرفق البيئة العاملية وما بعدها       

 اجلامعة املوجهـة  املشاريع اليت تتناول األولويات األساسية، وجيري تنفيذ عدد من التدخالت   
) الربنامج الثاين لبناء القدرات يف إطار املسار الثالث للنهج االسـتراتيجي          (إىل بناء القدرات    

  .واليت ميكنها أن توفر دروساً قيمة للمستقبل
وقد مكنت عملية التقييم الذايت للقدرات الوطنية البلدان من حتديـد احتياجاهتـا               -٤٢

حمدوداً يف تنفيـذ    االن  اء القدرات، وإن كان الدعم املخصص       الوطنية وأولوياهتا يف جمال بن    
بلدان  ١١٠ أعاله، فقد استكمل     ٣٥وكما لوحظ يف الفقرة     . اخلطط الوطنية لبناء القدرات   

  ووفـق علـى متويـل    قـد  و. ٢٠٠٩الذايت للقدرات الوطنية حىت أوائل عام       عملية التقييم   
رات كمشاريع من احلجـم املتوسـط،        مشروعاً جامعاً يستهدف بناء القد     ٢٤ما جمموعه   

وتركز هذه املشاريع علـى     . مشروعكل   ألف دوالر أمريكي ل    ٥٠٠ ٠٠٠بتمويل يقل عن    
احتياجات قليلة هلا أولوية يف جمال بناء القدرات حددهتا عمليات التقييم الـذايت للقـدرات               

  .)٣٣(الوطنية يف البلدان املعنية

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  -٣  
يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على قضايا بناء القدرات املتصلة بتغري املناخ علـى             -٤٣

وتشمل استراتيجية برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتغري املناخ ستة أبعاد أساسـية            . جبهات شىت 
 بناء القدرات على املستوى القطري للتصدي لتغري املناخ بتوفري جمموعة من خـدمات              :تشمل
م املتكاملة لتقييم تأثريات تغري املناخ واستراتيجيات االستجابة الواقعية، ووضع السياسات           الدع

ري املؤسسي؛ وفرص احلصول علـى      يالقائمة على األسواق والتغ   /وتنفيذها، واألدوات التنظيمية  
موارد إضافية لتمويل احللول واختاذ قرارات استثمارية سـليمة؛ واسـتكمال جهـود تغـيري               

وبناء القدرات على الصعيد الوطين بتيسري العمل على مستوى املقاطعات والبلديات           السياسات  
  .)٣٤(واجملتمعات احمللية؛ وتنويع مصادر التمويل لربط هذه اجلهود وتنسيقها بفعالية

وشارك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي منظمات أخرى متعددة األطراف يف العديـد              -٤٤
ا فيها مبادرات سبق تسليط الضوء عليها مثل برنـامج دعـم            من مبادرات بناء القدرات، مب    

ويغطي الدعم املقدم من برنامج     .  للقدرات الوطنية  التقييم الذايت ات  البالغات الوطنية وعملي  
األمم املتحدة اإلمنائي لبناء القدرات يف جمال تغري املناخ كافة األولويات داخل إطـار بنـاء                

                                                           
)٣٣(   GEF/C.33/Inf.5 ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٥. 
 Climate Change at UNDP: Scaling. ٢٠٠٨الفريق املعين بالبيئة والطاقة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي،    )٣٤(

Up to Meet the Challenge. Available at 

<http://www.undp.org/gef/05/documents/publications/CC_Strategy_WEB.pdf>. 
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ويعمـل  . )٣٥( من االتفاقية٤ياجات النامجة عن تنفيذ املادة     القدرات باستثناء البحوث واالحت   
ببناء القـدرات  ُتعىن برامج مخسة فريق البيئة والطاقة بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي على دعم  

وتشمل بعض هذه املشاريع شـراكات مـع   . اً مشروع ٦٠يف جمال تغري املناخ وتغطي قرابة       
 ، قدرات آلية التنمية النظيفة يف أفريقيا وأمريكـا الالتينيـة          نميةلتبرنامج األمم املتحدة للبيئة     

  . التكيف بربنامج تقليل القابلية للتأثر- تنميةوتغري املناخ وال
ومن اجلوانب اهلامة املبتكرة للنهج الذي اختذته هذه املشاريع العاملية لبناء القـدرات               -٤٥

فمـثالً  . تلف القطاعات االقتصادية  دعم بناء القدرات يف إطار اخلطط الطويلة األجل عرب خم         
الـسياسات  واضعي  يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مبشروعه العاملي املعين بتنمية قدرات           

 اهتا دعم القدرات الوطنية للبلدان النامية لتقييم خيارات سياس        :على على التصدي لتغري املناخ   
 الركائز األربع خلطـة عمـل بـايل         يف جمال تغري املناخ عرب قطاعات رئيسية؛ وتعزيز فهم        

؛ وإجراء تقييم للتدفقات االستثمارية واملالية يف       )التخفيف، التكيف، التكنولوجيا والتمويل   (
يف مواقفهـا   كإسهامات  دم  خيقطاعات رئيسية خمتارة حتددها احلكومات الوطنية وميكن أن         

 ماليـني   ٧وع الذي يتكلف     بلداً نامياً يف هذا املشر     ١٩ويشارك  . الوطنية مبوجب االتفاقية  
كما أطلق املشروع . )٣٦(دوالر أمريكي، مع ورود طلبات إضافية من أفريقيا وأمريكا الالتينية     

العاملي حمفالً للمعارف خيدم كسجل وديع للبلدان النامية لتشاطر ونشر الدروس املـستفادة             
  .)٣٧(واملبادئ التوجيهية ألفضل املمارسات النامجة عن املشروع

رت مبادرة أخرى أثناء فترة االستعراض هي مبادرة األمم املتحـدة التعاونيـة             وظه  -٤٦
 بني منظمة األمم املتحـدة      يف شراكة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها،        

وكما لـوحظ  . لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة   
ع أعاله، هناك احتياجات ناشئة يف جمال بناء القدرات جيري حتديدها ملبـادرة             يف الفصل الراب  

األمم املتحدة التعاونية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها على املستويات            
  :وُيتوقع أن تشمل األنشطة اليت تدعمها هذه املبادرة ما يلي. البنيوية واملؤسسية والفردية

دليل املمارسـات   "لتدريب اإلقليمية ودون اإلقليمية على استخدام       برامج ا   )أ(
الصادر " إدارة عدم التيقن  اجليدة يف عمليات اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة و       

ُيشار إليـه أدنـاه بـدليل       (عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ        
  ؛)ري املناخاملمارسات اجليدة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغ

                                                           
 من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بشأن أنشطة تنمية القدرات يف جمال تغري املنـاخ              مؤسسية معلومات   ةورق   )٣٥(

 .٢٠٠٩مارس /آذار ١٢لدعم تنفيذ إطار بناء القدرات، 
)٣٦(   <http://www.undpcc.org/climatechange/capacity-devlopment.html>. 
)٣٧(   <http://www.undpcc.org>.  
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برامج التدريب اإلقليمية ودون اإلقليمية على استخدام االستشعار عـن            )ب(
بعد لتقدير التغريات يف مناطق الغابات ووضع خطوط أساس ملعـدالت           

  إزالة الغابات؛
تطوير منتجات االتصاالت والتثقيف ونقل التكنولوجيات لزيادة التوعيـة           )ج(

  ية؛واملساعدة على بناء القدرات املهن
تطوير مدخالت موحدة لدعم القدرات الوطنية يف جماالت وضع خطـوط             )د(

   وحتليل األخطار واحملاسبة على التسرب؛،األساس، والرصد وتقدمي التقارير
ها يف تطبيق ضمانات االستدامة االجتماعيـة       ؤتنمية القدرات ونقلها وبنا     )ه(

  ئية واملالية؛يوالب
  .)٣٨(بناء القدرات يف التفاوض  )و(

وأطلق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بشراكة مع منظمة األمم املتحـدة للطفولـة،         -٤٧
ة وبرنامج األغذية العاملي لألمم املتحدة برناجماً تكلفته ـومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعي    

هج املتكاملـة والـشاملة     دعم النُ "املناخ عنوانه   غري   مليون دوالر أمريكي للتكيف مع ت      ٩٢
 ٢١وسيساعد هذا الربنـامج     . ، بدعم من حكومة اليابان    "للتكيف مع تغري املناخ يف أفريقيا     

ا تهبلداً عرب القارة األفريقية على إدماج املخاطر والفرص يف جمال تغري املناخ يف عمليات تنمي              
 يف  ويعد بناء القدرات عنصراً رئيسياً    . آخذ يف التغري  الوطنية لتأمني مكاسب التنمية يف مناخ       

 على املستويني احمللي    ملطلوبةفسيساعد البلدان على وضع بيئة متكينية وتنمية القدرة ا        : الربنامج
صميم ومتويل وتنفيذ سياسات وخطط قوية طويلة األجل متكاملة وفعالة التكلفـة  لتوالوطين  

  . يف األحوال املناخيةتملةورصدها والتكيف معها وذلك جملال واسع من التغريات احمل
وهناك مبادرة أخرى مبتكرة لبناء القدرات على التكيف تركـز علـى املـستوى                -٤٨

فينفذ حالياً برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتعاون مع برنـامج املـنح الـصغرية              . اجملتمعي
 ٨ مبـادرة تكلفتـها      ،وبرنامج متطوعي األمم املتحدة وشركاء آخرين على املستوى احمللي        

تنمية قدرات اجملتمعات احمللية على إدارة التهديدات اليت تتعرض هلـا           ماليني دوالر أمريكي ل   
  .النظم اإليكولوجية الرئيسية يف جمال تغري املناخ

ويف شراكة مع البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية األمم املتحدة        -٤٩
ميارس برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي       تغري املناخ وأمانة مرفق البيئة العاملية،       بشأن  اإلطارية  

 وهي حمفل تعلم يعتمد على تشاطر املعـارف         ،حالياً دوراً رائداً يف تيسري آلية تعلم التكيف       
واستجابة لفجوة معرفية حمددة، هتدف آلية تعلم التكيـف إىل فهـم         . وعلى شبكة اإلنترنت  
                                                           

)٣٨ (   FAO/UNDP/UNEP. 2008. UN Collaborative Programme on Reducing Emissions from Deforestation 

and Forest Degradation in Developing Countries (UN-REDD). Framework Document. Available at 

<http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/docs/Annex-A-Framework-Document.pdf>..  
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آليـة  نتج  وت. ات على األرض  املمارسات اجليدة واألدوات واإلرشادات باالستفادة من اخلرب      
تعلم التكيف املعارف وتوفر شبكات للممارسني يف جمال التنمية لبناء القدرة علـى دمـج               

، ومن مث زيادة قدرة أصحاب املـصلحة علـى          اإلمنائيالتكيف مع تغري املناخ يف التخطيط       
  .التأقلمالتكيف و

 برنـامج األمـم املتحـدة        اليت مت الشروع فيها يف مقر      ٦٠ لوإضافة إىل املشاريع ا     -٥٠
اإلمنائي، ينشط الربنامج على الصعيدين اإلقليمي والوطين يف كل جوانب بناء القـدرات يف              

ويف بعض احلاالت، يتم تعميم العنصر اخلاص بتغري املنـاخ يف املـشاريع             . جمال تغري املناخ  
اريع صراحة على    إخل؛ ويف حاالت أخرى تركز املش      اتاملتعلقة بالزراعة واحلراجة ومنع األزم    

تغري املناخ، مثل مشاريع آلية التنمية النظيفة لبناء القدرات اجلاري تنفيذها من قبل املكاتـب               
  .القطرية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بوركينا فاسو ورواندا

ويف شراكة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى، ينفذ برنامج األمـم املتحـدة               - ٥١
 مشروعاً على املستوى القطري يف نافذة البيئة وتغري املناخ بالصندوق           ١٧اإلمنائي حالياً   

ومن بني النواتج األساسية للصندوق النهوض      . اإلسباين إلجناز األهداف اإلمنائية لأللفية    
املخـاطر  احلد مـن    إدماج  : بالقدرات الوطنية على التكيف مع تغري املناخ مبا يف ذلك         

 املعنية بالتنمية واالستثمار من خالل إصـالح الـسياسات          املناخية يف القرارات الوطنية   
املخاطر املناخية يف أطر األمم املتحدة الربناجمية؛ وجتريب أو رفع مستوى احلد من وإدماج 

  .هج التكيف املناخيمشاريع وُن
ويعكف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على تنفيذ مبادرة عاملية تعـىن بنـوع               - ٥٢

اخ بالتعاون مع االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة وبرنامج األمم املتحـدة           اجلنس وتغري املن  
للبيئة، مركزاً على تطوير السياسة وتوعية صناع القرارات وتعميم تغري املناخ ونـوع             

  . اجلنس يف خطط التنمية

  برنامج األمم املتحدة للبيئة  -٤  
ناخ باستراتيجيته املتوسطة   األمم املتحدة للبيئة يف جمال تغري امل      برنامج  يسترشد عمل     -٥٣

، وهي أداة معتمدة من احلكومات لـصياغة بـرامج العمـل           ٢٠١٣-٢٠١٠األجل للفترة   
ويعد تغري املناخ أحد أولويات املواضيع الست اجلامعة يف هذه االستراتيجية اليت            . وامليزانيات

 وملؤسسية والفردية هقدرات على املستويات البنيوية واالبناء إن  . عليهاتركز املنظمة أنشطتها    
قضية جامعة تؤدي دوراً يف كافة أنشطة تغري املناخ تقريباً يف جمموعة تدابري برنـامج األمـم    

  .املتحدة للبيئة اليت تتناول التكيف والتخفيف والعلم والتوعية امليدانية
 إن  . بلداً يف إعداد بالغاهتـا الوطنيـة       ٣٩ويدعم برنامج األمم املتحدة للبيئة حالياً         -٥٤

لبدء بإدماج التخفيـف   لإعداد التقارير الوطنية املعنية باملناخ يبين القدرات املؤسسية والبنيوية          
  .من آثار تغري املناخ والتكيف معه يف وضع األطر والربامج وامليزانيات للتخطيط اإلمنائي
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اء  على تنفيذ مشاريع مشتركة لبن   للبيئةويعكف مركز ريسو لربنامج األمم املتحدة         - ٥٥
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أفريقيا وأمريكـا         بالتعاون  قدرات آلية التنمية النظيفة     

مشروع تنمية القـدرات آلليـة      املركز  كما ينفذ   . الالتينية حتت رعاية إطار عمل نريويب     
توليد فهم واسع يف    ) ١(ويهدف املشروع إىل    . "التنمية النظيفة بتمويل من حكومة هولندا     

تنميـة القـدرات    ) ٢(ان النامية املشاركة للفرص اليت تتيحها آلية التنمية النظيفة؛ و         البلد
املؤسسية والبشرية الالزمة اليت تسمح هلذه البلدان بصياغة وتنفيذ مشاريع يف إطار آليـة              

  .)٣٩("التنمية النظيفة
اقـة   بتنفيذ مشروع متويل الكربون لـصاحل الط       للبيئةوقام برنامج األمم املتحدة       - ٥٦

 بالتعـاون مـع صـندوق       ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٥املستدامة يف أفريقيا يف الفترة من عام        
ويستهدف املشروع بنـاء القـدرات احملليـة    . )٤٠(الكربون للتنمية اجملتمعية بالبنك الدويل 

للقطاعني العام واخلاص يف مايل والكامريون وزمبيا وغانا وموزامبيق لتنفيذ مشاريع آليـة             
وجيري حالياً إدارة برامج مماثلة يف عدد من البلدان األخـرى هبـدف             . )٤١(ةالتنمية النظيف 

مساعدة أقل البلدان منواً على البدء بالنفاذ إىل أسواق الكربون وبناء خربهتا مـع النـهج                
برامج هناك  و. حيائيةألاجلديدة للتخفيف من آثار تغري املناخ، وذلك مثالً يف جمال الطاقة ا           

ويشارك . يف أفريقيا وأمريكا الالتينية   قيد التنفيذ   مم املتحدة اإلمنائي    مشتركة مع برنامج األ   
 بلداً معظمها يف أفريقيا، لتقدمي الدعم       ٢٥برنامج األمم املتحدة للبيئة حالياً مؤسسات يف        

  . املؤسسي وتيسري عملية تنمية املشاريع
إضافية يف إشراك الـصناعة     ويف جمال التمويل، يتمتع برنامج األمم املتحدة للبيئة مبيزة            -٥٧

وبناء القدرات وإسداء النصح االستراتيجي وتقدمي احلوافز لتغيري املواقف واملساعدة على تعميم            
. صارف التنمية املتعددة األطـراف    ملاالستثمار يف جمال املناخ كعنصر هام مكون للوالية املالية          

لى املستوى الواسع إلشراك الـصناعة      ويف اجملال التشغيلي، عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة ع        
على املـستوى القطـري   كذلك مبساعدة اجملتمع املايل على دمج اعتبارات املناخ يف عملياته، و  

الداخلي مبساعدة املصارف واملستثمرين يف املقدمة على تدشني منتجات مالية جديـدة تركـز      
يف طاقات املتجددة والكفـاءة و    إشراك الصناعة التمويلية يف ال    يتحقق عمله بشأن    و. على املناخ 

النهج األخرى للتخفيف من آثار تغري املناخ من خالل مبادرة متويل الطاقة املستدامة، ومركـز               
والفريق العامل  للبيئة  ، ومبادرة التمويل لربنامج األمم املتحدة       للبيئةريسو لربنامج األمم املتحدة     

ويركز العمل القطري الـداخلي     . مار املسؤول املعين بتغري املناخ ومبادئ األمم املتحدة لالستث      
لتشغيل ودعم تنميـة    لبدء ا بناء القدرات وحتسني فرص احلصول على رأس املال الالزم          : على

املشاريع ملنشآت الطاقة النظيفة من احلجم الصغري واملتوسط؛ ومساعدة املصارف احمللية علـى             
                                                           

)٣٩(   <http://www.cd4cdm.org/project.htm>. 
)٤٠(   FCCC/SBI/2007/Misc.8. 
)٤١(   <http://www.uneprisoe.org/CFSEA>. 
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هي الصغر لتكنولوجيات الطاقة الصغرية     وضع برامج ملنح القروض االستهالكية واالئتمان املتنا      
  .النطاق؛ ودعم تطوير ونشر أدوات جديدة إلدارة املخاطر

ونظم برنامج األمم املتحدة للبيئة، مبشاركة أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن        -٥٨
تغري املناخ وكيانات مؤسسية أخرى وحكومات وطنية، سلسلة من حلقات العمل التحضريية   

فاوضني من البلدان النامية من أرجاء العامل لتيسري وتعزيز قدرهتم على التفاوض وضـمان              مل
إعدادهم اإلعداد الواجب للمشاركة بكفاءة وفعالية يف املناقشات عـن التقـدم احملـرز يف               

  . )٤٢(مؤمترات واجتماعات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
ملساعدة يف بنـاء القـدرات الوطنيـة        للبيئة ا ألمم املتحدة   وتشمل أنشطة برنامج ا     -٥٩
تحسني نوعية ونطاق علوم تغري املناخ مشروع عمليات تقييم آثار تغري املناخ والتكيف معه              ل

، وهـو   الذي وضع بالتعاون مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ ومرفق البيئة العاملية            
قابليتها للتأثر بتغري املنـاخ  ييم علمي وقدرة البلدان النامية على تق الذي يعزز الفهم ال   املشروع  

 وتوليد ونشر املعلومـات املناسـبة للتخطـيط       ، وخيارات التنمية  ،واحتياجات التكيف معه  
  .للبيئةوجيري تطوير املرحلة الثانية للمشروع حتت إشراف برنامج األمم املتحدة . والعمل
دة التعاوين خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات         ويساعد برنامج األمم املتح     -٦٠

وهو تعاون بني منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحـدة            (وتدهورها  
بناء قدرات البلدان النامية على تـصميم وتنفيـذ التـدابري       يف  ) اإلمنائي وبرنامج األمم للبيئة   

بعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، ويـدعم        واالستراتيجيات واآلليات خلفض االن   
وضع احللول والنهج القائمة على العلم السليم ألداة تعمل على خفض االنبعاثات الناجتة عن              

  .)٤٣(إزالة الغابات وتدهورها مبوجب االتفاقية

  البنك الدويل  -٥  
ال تغري املناخ   يف جم القدرات  يتصدى البنك الدويل، مثله مثل منظمات أخرى، لبناء           -٦١

 بعضها من خالل جمموعـة      ،من خالل أنشطة شىت على كافة مستويات إطار بناء القدرات         
  . رفق البيئة العامليةاملناسبة ملتدابري ال

لمساعدة لبرنامج البنك الدويل "وإضافة إىل ذلك، وكما ذكر البنك الدويل ذاته فإن    -٦٢
البنك الدويل  وضعه  ات وتقدمي املساعدة التقنية     برنامج لبناء القدر    هو )٤٤("متويل الكربون يف  

 لتمكني البلدان النامية واالقتصادات املارة مبرحلة انتقال من املشاركة          ٢٠٠٥يف السنة املالية    
                                                           

ــدة      )٤٢( ــم املتح ــامج األم ــة،برن ــسنوي . ٢٠٠٨ للبيئ ــر ال ــع  التقري ــى املوق ــاح عل  ، يت
<http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2008/AnnualReport2008_en_web.pdf>. 

)٤٣(  <http://www.un-redd.net>. 
 يف  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ميكن العثور على أبرز ما ورد يف برنامج املساعدة لتمويل الكربون بالبنك الدويل للفترة                  )٤٤(

 .املرفق الرابع عشر
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تنمية السوق، يهـدف هـذا      لوكجزء من مسعى البنك الدويل      . الكاملة يف سوق الكربون   
فيذ املـشاريع يف إطـار آليـة التنميـة          وتنوضع  الربنامج إىل مساعدة البلدان املهتمة على       

: ويشمل برنامج عمل املساعدة لتمويل الكربون ثالثـة مكونـات أساسـية           . ")٤٥("النظيفة
وتشمل أنشطة هذا الربنامج يف جمـال   . النهوض بالقدرات، وتنمية األسواق والتوعية امليدانية     

  .)٤٦("اخلاصة باملشاريعالتدريب، والدعم املؤسسي وتطوير جمموعة التدابري : بناء القدرات
أنشطته املتصلة ببناء   من   مؤخراً   "برنامج املساعدة على إدارة قطاع الطاقة     "كما زاد     -٦٣

  :ويغطي هذا الربنامج جماالت املواضيع األربعة التالية. القدرات يف جمال تغري املناخ
  أمن الطاقة، مبا يشمل الكفاءة يف استخدام الطاقة؛  )أ(  
  ددة؛الطاقة املتج  )ب(  
  فقر الطاقة؛  )ج(  
  . وإدارهتاألسواقاكفاءة   )د(  

وينفذ برنامج املساعدة على إدارة قطاع الطاقة جمموعة أنشطة يف جماالت املواضـيع       -٦٤
ويف خـالل العـامني     . هذه تتصل ببناء القدرات يف جمال تغري املناخ ودعم تنفيذ االتفاقيـة           

 يف إجراء عمليات تقييم بشأن االنتقال إىل اقتصاد       املاضيني، ساعد هذا الربنامج البلدان النامية     
  .)٤٧(منخفض الكربون

   من خالل وكاالت أخرى ملرفق البيئة العامليةقدراتدعم بناء ال  -٦  
باإلضافة إىل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة والبنـك               -٦٥

اف باعتبارها وكاالت ملرفق البيئة العاملية      عترف بسبع منظمات أخرى متعددة األطر     الدويل، يُ 
لإلنـشاء  مصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية األسيوي، واملـصرف األورويب          : هي

، ومصرف البلدان األمريكية للتنمية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمـة           والتعمري
وتنفذ هذه املنظمات . صناعيةتنمية ال لل األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة األمم املتحدة      

أيضاً أنشطة لبناء القدرات ال صلة هلا مبرفق البيئة العاملية على حنو ما تبينه األمثلة الـواردة يف       
  .املرفق الثامن

                                                           
)٤٥ (   <http://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page=CFAssist&ItemID=24694&cp=24694>. 
-Carbon Finance Assist. 2008 Annual Report. Capacity building for low. ٢٠٠٨معهد البنك الدويل،    )٤٦(

carbon development. Available at 

<http://siteresources.worldbank.org/INTCARFINASS/Resources/CFAssistReportFinal06182008.pdf>. 
 ESMAP Annual Report 2007. Available at ٢٠٠٩البنك الدويل،  )٤٧(

<http://www.esmap.org/news/news.asp?id=44>. 
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  معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث  -٧  
ير عهد األمم املتحدة للتدريب والبحث مـشروع تطـو        ملأطلق برنامج تغري املناخ       -٦٦

ويتناول هذا املشروع االحتياجات مـن بنـاء        . ٢٠٠٣القدرات املتعلقة بتغري املناخ يف عام       
. القدرات يف جمال تغري املناخ يف البلدان النامية من خالل شراكات التدريب وبناء القـدرات   

وليـة  كما أنه برنامج متعدد املاحنني متوله املفوضية األوروبية والوكالة الدامنركية للتنميـة الد    
  . )٤٨(وبرنامج املعونة اآليرلندية واملكتب االحتادي السويسري للبيئة

التكميلي لتطـوير القـدرات     املشروع  متابعة يعرف باسم    مشروع  وجيري تطوير     -٦٧
إن . "املتعلقة بتغري املناخ ملواصلة دعم أنشطة بناء القدرات متشياً مع إطار بنـاء القـدرات              

درات املتعلقة بتغري املناخ هي خطوة جديدة إىل األمـام تـشمل     املبادرة التكميلية لتطوير الق   
 بلداً نامياً ستستفيد من برنـامج تـدرييب يعـىن           ٣٠مباشرةً ستة مراكز تدريب تغطي حنو       

وسيواصل فريق املبادرة التكميلية تعزيز قدرة الشبكة على إجناز         . بالقضايا املتصلة بتغري املناخ   
  .)٤٩(ت على الصعيدين الوطين واإلقليميالتدريب املستهدف وبناء القدرا

االرتقاء بالقدرة  "كما عمل معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث كمدير ملشروع            -٦٨
 املمول من وزارة شؤون البيئة واألغذية والشؤون الريفيـة          "على دعم التكيف مع تغري املناخ     

 اإلجـراءات التجريبيـة     ويهدف كل إجراء من   . ")٥٠(باململكة املتحدة واملفوضية األوروبية   
املختارة للتمويل يف إطار مشروع االرتقاء بالقدرة على دعم التكيف مع تغري املناخ حتقيـق               

  :األهداف التالية
حتديد املخاطر املناخية وأولوياهتا ألصحاب املصلحة وما يواجهونـه مـن             )أ(

  ثر على املناخ؛ؤقرارات ت
رص التكيف فضالً عـن توليـف       تقييم املعارف املتاحة بشأن املخاطر وف       )ب(

املعارف بطريقة تناسب مباشرة اهتمامات أصحاب املصلحة واحتياجاهتم        
  يف اختاذ القرارات؛

مواد اتصاالت تعىن باألخطار وتستهدف مـساعدة       ونشر  وضع واختبار     )ج(
  القرارات املتخذة يف جمال التكيف؛

صـحاب املـصلحة    استخدام مواد االتصاالت يف جمال املخاطر يف حمافل أ          )د(
  لوضع التوصيات اخلاصة بالتكيف والتشجيع على اعتمادها؛

                                                           
)٤٨(   <http://www.c3d-unitar.org>. 
 . أعاله٤٨انظر احلاشية    )٤٩(
)٥٠(   FCCC/SBI/2008/Misc.6. 
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حتديد الثغرات احليوية يف املعارف اليت تعطل اختاذ قرارات فعالـة يف جمـال                )ه(
  .)٥١("د هذه الثغراتسالتكيف وتصميم أنشطة تقييم تولد معارف جديدة ل

دريب والبحث مع برنامج    ويف تطور أخري، احتشدت جهود معهد األمم املتحدة للت          -٦٩
األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وأمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن             
تغري املناخ وكلية تدريب موظفي منظومة األمم املتحدة وجملس املديرين التنفيذيني إلنـشاء             

ويسعى هذا املنرب إىل توفري     . املناخألمم املتحدة للخدمات التدريبية يف جمال تغري        موحد ل منرب  
شباك واحد للوصول إىل مواد التدريب والتعلم الصادرة عن األمم املتحدة يف جمـال تغـري                
املناخ، وتيسري وضع برنامج تدرييب موحد لألمم املتحدة يف جمال تغري املناخ وتيسري إجنـاز               

ملوجه إىل البلدان وبنـاء   لدعم التدريب ا"بلد واحد - أمم متحدة واحدة "عن  حلقات عمل   
  . القدرات فيما يتصل بتنفيذ نظام دويل مقبل يعىن بتغري املناخ

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا  -٨  
االحتاد األفريقي ومـصرف  مفوضية شاركت جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا     -٧٠

ناخ يف وضع برنامج تسخري املنـاخ ألغـراض        التنمية األفريقي وأمانة النظام العاملي ملراقبة امل      
التنمية يف أفريقيا لإلسهام يف بناء قدرات البلدان األفريقية على االستجابة الفعالة لتحـديات              

  .تغري املناخ
ويف سياق برنامج تسخري املناخ ألغراض التنمية يف أفريقيا، تقدم اللجنة االقتصادية              -٧١

برنامج صدره  لية املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالبيئة الذي يت       ألفريقيا الدعم التقين واملايل لعم    
موقف أفريقي مشترك يف املفاوضات بالدورة اخلامسة عشرة        اختاذ  األمم املتحدة للبيئة لتيسري     

وإضافة إىل ذلـك،    . ملؤمتر األطراف فضالً عن وضع برنامج شامل ألفريقيا ُيعىن بتغري املناخ          
االحتاد األفريقي، ستقود جلنة األمم املتحدة االقتـصادية ألفريقيـا          وبناًء على طلب مفوضية     

 للبيئـة عملية وضع سياسة ألفريقيا ُتعىن بتغري املناخ، بالتعاون مع برنامج األمـم املتحـدة               
  .وشركاء آخرين

  منظمة الصحة العاملية  -٩  
موعـة  جم، ويعد حتسني الصحة هدف       وتقلبه إن صحة اإلنسان حساسة لتغري املناخ       -٧٢

ومنذ بدأ تغري املناخ عاملياً يف الظهـور        . من برامج بناء القدرات داخل منظمة الصحة العاملية       
كقضية رئيسية يف أواخر الثمانينات، مارست منظمة الصحة العاملية دوراً قياديـاً يف دعـم               
البحوث بشأن اآلثار على صحة اإلنسان وسامهت يف إجراء عمليات تقييم رئيسية كتلـك              

وبالتعاون مع كبار العلماء يف جمال      . تضطلع هبا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ       اليت  
 منظمة الصحة العامليـة   أوردت  الصحة العامة ووكاالت األمم املتحدة والوكاالت األخرى،        

                                                           
)٥١(   <http://www.acccaproject.org/accca/?q=node/2>. 
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احملددة كمياً يف املاضـي  شواهد على وجود روابط جتمع بني تغري املناخ واآلثار على الصحة         
كما حـددت جمـاالت   . املستقبل املنظور وحددت السكان املعرضني للخطر     سقاطاهتا يف   وإ

واسعة تتطلب الدعم، مثل الدعم العام لنظم الصحة العامة، والربامج احملددة مثـل مراقبـة               
يف حاالت الكـوارث الطبيعيـة      املتخذة  ، واإلجراءات الصحية    مكافحتهااألمراض املعدية و  

كما تتعاون منظمة الصحة العاملية مع الدول األعضاء        . خطار البيئية وحتسني إدارة عوامل األ   
فيها على بناء قدرات هذه الدول لتقييم األخطار املناخية وتطوير استجابات وطنية وحمليـة              

  .هتديدات حمددةتواجه 
وتنتقل اآلن بسرعة اجلهود الوطنية والدولية املبذولة يف جمال تغري املناخ والـصحة              - ٧٣

ل اجلهود لدعم تدابري عملية حلماية الصحة من آثار تغري املناخ، مع مراعاة طبيعـة               حنو بذ 
وحددت منظمـة   . ونطاق اآلثار الصحية املرجحة فضالً عن اجلوانب الكبرية لعدم اليقني         

ويف . الصحة العاملية مؤخراً هذا األمر على سبيل األولوية من أجل محاية الـصحة العامـة           
 ١٩٣البالغ جمموعهـا   ت الدول األعضاء يف منظمة الصحة العاملية        ، وافق ٢٠٠٨مايو  /أيار

بشأن هذا املوضوع يف الدورة احلادية والستني       ) ١٩- ٦١القرار ج ص ع     (على قرار   دولة  
  .جلمعية الصحة العاملية

ويدعو هذا القرار إىل دعم اإلدارة االستباقية لألخطار اليت هتدد الصحة من جـراء                -٧٤
تنمية القـدرة   "عم الدول األعضاء، يطلب القرار من منظمة الصحة العاملية          ولد. تغري املناخ 

  .)٥٢("على تقدير خماطر تغري املناخ على صحة اإلنسان وتنفيذ تدابري االستجابة بفعالية

  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  -١٠  
ـ            -٧٥ درات يف البلـدان    تطبق منظمة األغذية والزراعة حالياً خربهتا الواسعة يف بناء الق

الـدعم الـتقين    خدمات  و من منظمات املزارعني إىل الوزارات التقنية ومؤسسات         -النامية  
وقـد أعطـى    .  للتصدي للتحديات اجلديدة يف جمال تغري املناخ       -واملنظمات غري احلكومية    

التكيف مع تغري املناخ أبعاداً جديدة لبناء القـدرات يف إدارة أخطـار الكـوارث، وإدارة                
للحفاظ على نوعيـة الزراعـة      ستجمعات املياه، وإدارة الغابات، وإدارة التربة واحملاصيل        م

  .األراضي وإدارة املخاطروالتخطيط الستخدام 
ويف هذا السياق، بدأت منظمة األغذية والزراعة يف وضع مبادئ توجيهية لتحديث              -٧٦

 يف جمال التخفيف من آثار   التوصيات للسياسة الزراعية من أجل حتسني عملية دمج التحديات        
 مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، تطـور منظمـة   ةويف شراك . تغري املناخ والتكيف معه   

صـياغة املـشاريع والـربامج      عنـد   األغذية والزراعة اآلن أدوات جديدة للتحليل املسبق        
ـ الربامج والـسياسات املعنيـة   توازن الكربون يف والسياسات لتحسني عملية تقييم    املوارد ب

كما تبدأ املنظمة يف وضع مبادئ توجيهية لدمج اعتبارات تغري املناخ يف            . الزراعية والطبيعية 
                                                           

)٥٢(   <http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-en.pdf.>. 



FCCC/SBI/2009/4 

29 GE.09-70143 

السياسات والتشريعات الوطنية املتعلقة بالغابات ويف التخطيط واملمارسات اخلاصة بـإدارة           
الغابـات  وتعمل املنظمة على بناء القدرات يف البلدان النامية من أجل قياس كربون    . الغابات

ويوفر برنامج تقييم املوارد احلرجية يف العـامل مبنظمـة          . اإلبالغ عنه والتحقق منه   تقديره و و
 ومبادئ توجيهيـة    ، من خالل عشر حلقات عمل إقليمية ودون إقليمية        -األغذية والزراعة   

ئة تقييم كربون الغابات باستخدام املبدأ التوجيهي للهي      جمال  يف  التدريب   -متبادلة  وتعقيبات  
املمارسة اجليدة، كجزء من عملية تقدمي البلـدان        املتعلق ب احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      

  .٢٠١٠لتقاريرها من أجل تقييم املوارد احلرجية يف العامل يف عام 
ويوفر الربنامج الوطين لرصد الغابات وتقييمها مبنظمة األغذية والزراعة املـساعدة             -٧٧

ت البلدان يف جماالت حتديد خط األساس، والقياس والتقييم، وتقدمي التقارير           التقنية لبناء قدرا  
ويف خالل العقـد املاضـي، عـززت    . والتحقق لرصد مواردها احلرجية على املدى الطويل  

الوطنية جلرد الغابات وتقييمهـا، والتـصدي   القوائم املنظمة هنجاً متدرجاً ومرناً للتعامل مع      
 املعلومات القطاعية املتداخلة واملعلومات الشاملة من اجملتمع الوطين         منلالحتياجات املتزايدة   

" املمارسة اجليدة "وهذا النهج فعال التكلفة وتدعمه جمموعة من منهجيات         . فضالً عن الدويل  
ومن خالل عملية تشاركية، توفر املنظمـة       . بشأن رصد وتقييم الغابات على الصعيد الوطين      

النظم الوطنية لرصد الغابات وتدعم شبكات البلدان ألصحاب        التدريب على ختطيط وتنفيذ     
  .املصلحة املعنيني بالغابات

من األحداث واملـؤمترات رفيعـة      موعة  منظمة األغذية والزراعة أيضاً جم    ونظمت    -٧٨
، بغية تعزيز الـوعي والفهـم بالغابـات    ت جداول أعماهلا موضوع تغري املناخ املستوى مشل 

   . أصحاب املصلحة الرئيسينيوقضايا تغري املناخ بني

  دعم املاحنني لألنشطة املتصلة بإطار بناء القدرات  -باء   
قامت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بتجميع قائمـة شـاملة                -٧٩

باالحتياجات واألنشطة يف جمال بناء القدرات استناداً إىل معلومات جممعة من التقارير الوطنية         
وقد أبلغت اجلماعة األوروبية    . بالغات األخرى املقدمة من األطراف بشأن بناء القدرات       وال

واليابان والواليات املتحدة األمريكية وبلدان أخرى ماحنة مؤمتر األطـراف بأنـشطة بنـاء              
علـى  وترد يف املرفق التاسع أمثلة      . )٥٣(القدرات ذات الصلة اليت تدعمها احلكومات الوطنية      

  .ولة واملدعمة من األطراف املدرجة يف املرفق الثاينألنشطة املما

                                                           
)٥٣( FCCC/SBI/2007/25و FCCC/SBI/2008/11. 
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التفاقية دعماً إلطار   لاألنشطة التعاونية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول           -جيم   
  بناء القدرات

تضطلع األطراف غري املدرجة يف املرفق األول بأنشطة بناء القدرات على الـصعيد               -٨٠
كمـا  . شاركة مع أطراف أخرى على الصعيد الدويل      الوطين وكذلك من خالل التعاون وامل     

تتناول األنشطة املنفذة من البلدان النامية املستويات البنيويـة واملؤسـسية والفرديـة لبنـاء         
 حلقة عمل لبلدان أمريكـا الالتينيـة        ٢٠٠٨يوليه  / الربازيل يف متوز   تفمثالً نظم . القدرات

  .)٥٤( طرفا٥٢ًاألخرى يف جمال بناء القدرات شارك فيها 

  تغطية االحتياجات واألولويات اليت سبق حتديدها يف جمال بناء القدرات  -دال   
ميكن حتديد األولويات اليت مت تناوهلا يف جمال بناء القدرات وتلك اليت مل يتم حبثها،                 -٨١

وقـد حظيـت املـسائل املتعلقـة        . على النحو املبيَّن يف املرفقني العاشر واحلادي عـشر        
وشكل التقييم وبنـاء    . التوعية والتكيف باهتمام كبري من املنظمات املاحنة      /يبالتدر/بالتثقيف

 القدرات يف جمال القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه لتنفيذ تدابري التكيـف أولويـات              
كذلك يف املستقبل القريب بالنظر إىل وجود       يظالن   خالل الفترة قيد االستعراض وس     رئيسية

التكنولوجيا جماالً مل تتناوله مبادرات دولية نقل ويشكل . لة يف هذا اجملالأنشطة عديدة متواص
  .وهذا هو الوضع أيضاً بالنسبة للبحوث والرصد البنيوي. كثرية
واستناداً إىل البيانات اليت مجعتها أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـشأن تغـري                -٨٢

 بأكرب االهتمام متثلت يف آلية التنميـة النظيفـة          املناخ، فإن األولويات اليت حظيت حىت اآلن      
وكان من الواضح أن األنشطة الـيت       . واألنشطة املتصلة بالتثقيف والتدريب والتوعية العامة     

حظيت بأقل اهتمام هي تلك املتصلة باالحتياجات الناشئة عن تنفيذ اإلجراءات فيما يتعلـق              
  ). من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨الفقرتان (بالتمويل والتأمني ونقل التكنولوجيا 

واستناداً إىل البيانات اليت مجعتها أمانة اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة، والتـصنيف           -٨٣
مستوى أنشطة بناء القدرات مبوجب إطـار      حسب  حسب مستوى التنفيذ، ميكن حتليل التواتر       

لقدرات هي األكثر شـيوعاً،     فإن األنشطة املؤسسية لبناء ا    هو متوقع،   وكما  . )٥٥(بناء القدرات 
أما . مباشرة األنشطة على املستوى الفردي واألنشطة ذات الصلة على املستويات املتعددة          يليها  

 إىل عـدد    قـط  يستند ف  ليلوبالنظر إىل أن هذا التح    . أقل األنشطة فتنفذ على املستوى البنيوي     
 حتليل جمال ونطاق مجيع     سيتعني مواصلة األنشطة حتت كل أولوية من أولويات بناء القدرات،         

                                                           
)٥٤(   FCCC/SBI/2008/Misc.5, paper no. 1. 
 .رانظر الشكل الذي يبني أنشطة بناء القدرات يف البلدان النامية حسب مستوى التنفيذ يف املرفق الثاين عش   )٥٥(
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كما أشارت عمليات تقييم    . إلعطاء فكرة أفضل عن حجم التركيز على شىت األنشطة        األنشطة  
  .)٥٦(سابقة إىل احتمال عدم إيالء اهتمام كاٍف لبناء القدرات على املستوى البنيوي

  التحليل واالستنتاجات  -هاء   
القدرات مقارنة بفترة االسـتعراض     حدث حتّول يف االهتمام فيما بني أولويات بناء           -٨٤

، حدث تركيز متزايد على تقييم القابلية للتـأثر         ٢٠٠٨-٢٠٠٤ففي خالل الفترة    . السابقة
  .بتغري املناخ والتكيف معه وتنفيذ أنشطة التكيف

ووفقاً للمجيبني على االستبيـانات، كانت أنواع مبادرات بناء القدرات يف جمـال              -٨٥
بؤرة اهتمام البلدان النامية ويف هذه البلدان خالل األعوام اخلمـسة           تغري املناخ اليت شكلت     

  :املاضية هي
  البالغات الوطنية؛  )أ(  

قوائم جرد غازات الدفيئة، ونظم مجع وإدارة واستخدام بيانات األنـشطة             )ب(
  وعوامل االنبعاثات؛

  تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه؛  )ج(  
  .تدريب وتوعية اجلمهورالتثقيف وال  )د(  

وحظيت أنشطة النهوض بتطوير ونقل التكنولوجيا وتشاطر املعلومـات والـربط             -٨٦
وقد ركزت أنـشطة    . أو هتيئتها /الشبكي باهتمام أقل، مثلها مثل جهود تعزيز بيئة متكينية و         

لوطنية بناء القدرات فيما يتعلق بآلية التنمية النظيفة على إنشاء وتدعيم ومشاركة السلطات ا            
وكانت زيـادة التوعيـة     . املعينة يف آلية التنمية النظيفة، مبا يشمل احملافل الدولية ذات الصلة          

والتدريب على آلية التنمية النظيفة بني أصحاب املصلحة يف البلدان النامية هي أكثر اجملاالت              
 السلطات وحظي تيسري االتصال بني   . شيوعاً اليت جرى دعمها خالل األعوام اخلمسة املاضية       

الوطنية املعينة واجمللس التنفيذي وحتسني التوزيع اجلغرايف ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة            
  .بدعم أقل

ويشري نصف اإلجابات الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول إىل أن                -٨٧
ورغم أن أقل   . ت البلد األنشطة املدعومة من املاحنني هي دائماً أو غالباً ما تتمشى مع أولويا           

 يف املائة من اجمليبني ذكروا أن األنشطة املدعومة من املاحنني ال تتمـشى أبـداً مـع                  ١٠من  
أولويات بلدهم، تشري هذه البيانات إىل أنه ما زال هناك جمال ملموس لتحـسني االتـصال                

  . والتنسيق بني املاحنني واملؤسسات الوطنية بشأن أنشطة بناء القدرات
                                                           

)٥٦(   See section 2.2 of Baastel. 2005. Developing National Capacity to Comply With the Rio 

Conventions: Experiences and Lessons Learned from UNDP-GEF National Capacity Self-

Assessment Projects. (unpublished report). 
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  العوامل والقيود املتصلة بتنفيذ الدعم لبناء القدرات يف جمال تغري املناخ  - سادساً 

  موجز العوامل والقيود  -ألف   
ما زالت املبادئ التوجيهية لبناء القدرات بفعالية واحملددة يف االسـتعراض الـشامل               -٨٨

 تنفيذ أنشطة   ويتم هنا تقييم العوامل والقيود اليت تؤثر على       . )٥٧( صاحلة ٢٠٠٤األول يف عام    
  . بناء القدرات يف جمال تغري املناخ حبسب مستوى التنفيذ

  العوامل والقيود على املستوى البنيوي  -١  
وفقاً ملصادر البيانات املستعَرضة إعداداً هلذه املذكرة، فإن العوامل اهلامـة املتـصلة               -٨٩

  :ل تغري املناخ هيباألنشطة على املستوى البنيوي لتنفيذ بناء القدرات بفعالية يف جما
أساس سياسي أويل وإرادة سياسية كافية يأخذان يف االعتبار قضايا تغـري              )أ(

املناخ فضالً عن االستقرار السياسي ووجود استراتيجيات منطبقة ووثـائق       
  للسياسة العامة؛

مشاورات بني أصحاب املصلحة املتعددين لكافة العمليات، بدءاً من حتديد            )ب(
  ال بناء القدرات إىل تنفيذ أنشطة بناء القدرات؛االحتياجات يف جم

الوقت الكايف، والعمليات التشاركية وهنج دينامي لتحديد االحتياجـات           )ج(
بدقة يف جمال بناء القدرات، مع مراعاة الوثائق اليت تقـّيم االحتياجـات             

  القطرية احملددة؛
علومات واملمارسات  التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون اإلقليمي لتقاسم امل         )د(

  اجليدة والدروس املستخلصة؛
  التمويل الكايف لضمان استدامة النتائج؛  )ه(
تنفيذ بناء القدرات بتطبيق هنج برناجمي وإدراج أنشطة بنـاء القـدرات يف      )و(

مشاريع أو برامج طويلة األجل ُتعىن بتغري املنــاخ بـدالً مـن كوهنـا               
  مسامهات متقطعة؛

  .رسة لبناء القدراتهنج تعلم باملما  )ز(  
إن أشيع القيود احملددة على املستوى البنيوي هي نقص اإلرادة الـسياسية األوليـة                -٩٠

  .ونقص الوعي وعدم النظر يف احتياجات تغري املناخ يف خطط واستراتيجيات التنمية

                                                           
 .١٠-م أ/٢املقرر    )٥٧(
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  العوامل والقيود على املستوى املؤسسي  -٢  
ري من استقصاءات ومقـابالت، كانـت       وفقاً ملا مت استعراضه من وثائق وما أُج         -٩١

  :العوامل اهلامة لتنفيذ أنشطة بناء القدرات على املستوى املؤسسي هي
  قدرة مؤسسية أولية على تنسيق املبادرات واألنشطة يف جمال بناء القدرات؛  )أ(  
  أولوية مؤسسية ُتعىن بقضايا تغري املناخ؛  )ب(  
  املهارات املؤسسية األولية؛  )ج(  
  ز الشراكات والشبكات املؤسسية؛تعزي  )د(  
  إدراج بناء القدرات يف االستراتيجيات واخلطط القطاعية؛  )ه(  
  .استدامة املؤسسات  )و(  

وكان القيد املؤسسي الذي تكرر ذكره هو نقص القدرة على التنـسيق يف تنفيـذ                 -٩٢
تم تنفيذ  وألن بناء القدرات هو موضوع شامل وطويل األجل، فمن احمل         . أنشطة بناء القدرات  

كما أن  . آليات تكفل التنسيق املؤسسي الفعال وجتّنب من ازدواجية مبادرات بناء القدرات          
أولويات واحتياجات البلدان يف جمال بناء القدرات جيب أن يكون قد سـبق إدراجهـا يف                

  . استراتيجياهتا وخططها القطاعية

  العوامل والقيود على املستوى الفردي  -٣  
 الوثائق املستعَرضة وما أُجري من استقـصاءات ولقـاءات ألصـحاب            استناداً إىل   -٩٣

املصلحة إعداداً هلذه املذكرة، كانت أهم العوامل اليت أسهمت يف فعالية بنـاء القـدرات يف     
  :جمال تغري املناخ على املستوى الفردي هي

  بعض اخلربة احمللية األولية يف جمال تغري املناخ؛  )أ(
ملديرين وموظفي املؤسسات للحفاظ علـى نتـائج        اخنفاض معدل تنقل ا     )ب(

  األنشطة السابقة يف جمال بناء القدرات؛
زيادة يف قدرة املوظفني يف اإلدارة، والقطاع اخلاص، واملنظمات غري احلكوميـة              )ج(

ومراكز البحوث، إخل، واليت تتحقق بزيادة عدد الدورات الدراسـية والـربامج            
  .املدارس الثانوية ويف اجلامعاتاحملددة يف جمال تغري املناخ يف 

ومتثل أهم قيد مت حتديده على املستوى الفردي يف املستوى املنخفض األويل للخـربة          -٩٤
املتاحة من أجل تنفيذ أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املنـاخ يف الـوزارات واإلدارات،                

 بعض البلـدان    ويف. وكذلك يف القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية ومراكز البحوث        
فمثالً يف بعض   . كان عدد العاملني املشاركني مشاركة كاملة يف قضايا تغري املناخ غري كافٍ           
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احلاالت يوجد فرد واحد يف الوزارة أو اإلدارة يكون مسؤوالً عن تناول كل اتفاقات البيئـة    
 كمـا حـدد     .املتعددة األطراف، وخاصة تلك املدعومة مالياً من خالل مرفق البيئة العاملية          

اجمليبون ارتفاع معدل تنقل املديرين يف املؤسسات الرئيسية باعتباره يشكل قيداً هاماً علـى              
  . تنفيذ أنشطة بناء القدرات بفعالية

  التحليل واالستنتاجات  -باء   
يظل القيد أو التحدي األساسي الذي ُحدِّد أثناء االستعراض الشامل األول، وهـو               -٩٥

ذ أنشطة ومبادرات بناء القدرات يف جمال تغري املناخ، هو احلـاجز            نقص القدرات على تنفي   
ويشمل هذا النقص يف القـدرات نقـص اإلرادة         . األكرب أثناء الفترة احلالية قيد االستعراض     

السياسية والوعي السياسي؛ وضعف القدرة املؤسسية على تنسيق األنشطة وجتنب ازدواجية           
ورغم أن بلداناً كثرية طورت حداً أدىن من مـستوى          . ةاجلهود؛ ونقص اخلربة احمللية األولي    

كجهات (القدرات يف جمال تغري املناخ، فإن ارتفاع معدل تنقل املديرين وموظفي املؤسسات             
واخنفاض مستوى استدامة نتائج األنشطة السابقة لبناء القدرات هي ) التنسيق الوطنية لالتفاقية

 يشري إىل أن أنشطة بناء القدرات مـن املـرجح أن           وهذا. أمور تضر بتنفيذ األنشطة اجلارية    
تكون أكثر فعالية وكفاءة إذا ُنفِّذت بطريقة متدرجة وإذا أويل االهتمام الواجب للقـدرات              

  .احلالية للبلدان ولنتائج األنشطة السابقة
ومن أهم العوامل اليت الحظها اجمليبون على االستقصاءات من أجل تنفيذ أنشطة بناء               -٩٦
ات تنفيذاً فعاالً تشاور مجيع أصحاب املصلحة أثناء العملية برمتها بدءاً مـن تـصميم               القدر

ومن املهم أيضاً إدماج قضايا تغري املناخ واالحتياجـات مـن بنـاء             . األنشطة حىت تنفيذها  
وهذا يشري إىل ضرورة اختـاذ القـرارات        . القدرات يف استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية     

بناء القدرات يف جمال تغري املناخ على مستوى عالٍ وإدراجها يف استراتيجيات            املتعلقة مبسائل   
  . وخطط التنمية الوطنية

  نتائج وآثار أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املناخ  -سابعاً   
يف حني أن نتائج ونواتج أنشطة بناء القدرات املنفَّذة خالل األعوام األربعة املاضـية          -٩٧

فصل من التقرير، فمن املعترف به أن بناء القدرات هو أوالً وقبل كل شيء              تناقش يف هذا ال   
إن الطبيعة الطويلة األجل لبناء القدرات هي أمر ال ميكن جتنبه           . عملية متكررة طويلة األجل   

وتـشهد  . لكن له قيمته أيضاً، إذ إن أنشطة بناء القدرات تتطلب أيضاً القدرة على تنفيذها             
. بناء القدرات تزايداً مطرداً عرب سنوات كثرية بل حىت عرب عقود من الزمن            النتائج املتواصلة ل  

وفضالً عن ذلك، وكما لوحظ يف اجتماعات وحلقات عمل اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة      
بشأن تغري املناخ، فإن القدرة ال تتطور ملصلحتها اخلاصة بل إن اآلثار النهائيـة املـستهدفة                
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ي حتسني التخفيف من غازات الدفيئة والتكيف لتغري املناخ بفعاليـة           ألنشطة بناء القدرات ه   
وهكذا فـإن فعاليـة   . أكرب مما كان ميكن حتقيقه يف حالة وجود مستوى خط أساس للقدرة     

وتبحث التقييمات العريضة التالية جهـود      . أنشطة بناء القدرات لن تالَحظ إال تدرجيياً فقط       
  . بناء القدرات املتصلة بتغري املناخ

نتـائج بنـاء القـدرات يف جمال تغري املنـاخ علـى املـستويات البنيويـة                -ألف   
  واملؤسسية والفردية

  النتائج على املستوى البنيوي  -١  
 ٢٠٠٤ملرفق البيئة العاملية اليت أُجريت يف عام        " دراسة برنامج تغري املناخ   "خلصت    -٩٨

 التخفيف وبناء القدرات يف البلـدان       إىل أن املرفق أسهم إسهاماً ملموساً يف كل من جهود         
ولوحظ يف الدراسة أن مشاريع كثرية يف جمال تغري املناخ مبرفق البيئة العاملية ُصممت              . النامية

كما أورد تقييم مرفق البيئة     . )٥٨(إلزالة حواجز األسواق والسياسات، وبناء القدرات والتوعية      
ر أيضاً أن استراتيجيات كثرية للمرفـق يف        العاملية ألنشطة بناء القدرات نتائج الدراسة وذك      

  .)٥٩(جمال تغري املناخ حتمل مكوناً شديد القوة يف جمال بناء القدرات
وتغطي نتائج برنامج التقييم الذايت للقدرات الوطنية مجيع مستويات التنفيذ الثالثة،             -٩٩

 الثالـث عـشر   ويرد يف املرفق. وإن كان من املرجح أن تكون أكثر أمهية للمستوى البنيوي 
وحىت أوائل عـام    . موجز للنتائج والتحديات النوعية لربنامج التقييم الذايت للقدرات الوطنية        

 بلداً آخر ٤٢ بلدان عمليات التقييم الذايت لقدراهتا الوطنية، وُيخطط   ١١٠، استكمل   ٢٠٠٩
وبالنظر إىل  . ٢٠١٠ أو أوائل عام     ٢٠٠٩لتقدمي تقارير التقييم الذايت لقدراهتا الوطنية يف عام         

أن مرفق البيئة العاملية بدأ فقط يف املوافقة على متويل املشاريع الشاملة اليت تـستهدف بنـاء                 
، ٢٠٠٨القدرات على أساس عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية اليت اسُتكملت يف عام             

قل لتنفيذ إطار   فإن نتائج هذه املشاريع لن ُتتاح حىت إجراء االستعراض الشامل القادم على األ            
  .بناء القدرات

وعلى املستوى البنيوي، حدد اجمليبون على االستقصاءات بعض النتائج األساسـية             -١٠٠
  : لألنشطة املنفذة يف جمال بناء القدرات مثل

                                                           
متاحـة علـى املوقـع      . ٢٠٠٤دراسة برنامج تغري املنـاخ،      . ٢٠٠٤العاملية،  مكتب تقييم مرفق البيئة      )٥٨(

<http://thegef.org/MonitoringandEvaluation/METhemesTopics/METClimateChange/2004_Climate 

Change.pdf>. 
 :Evaluation of GEF Capacity Development Activities.٢٠٠٧مكتب تقييم مرفق البيئـة العامليـة،    )٥٩(

Literature Review of Guidance on Capacity Development. Capacity Development Information 

Document No. 2. Available at <http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Evaluation_Office/ongoing 
_Evaluations/Cap%20Dev%20Info%20Doc%20No2.pdf<. 
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وضع وثائق حمددة يف جمال تغري املناخ مثل برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف،                 )أ(
لقابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيـف معـه،        والبالغات الوطنية، وعمليات تقييم ا    

ـ   ـط الوطني ـانبعاثات غازات الدفيئة، واخلط   عن  اإلبالغ  تقارير  و ال ـة يف جم
  ؛تغري املناخ

إدماج وإقرار قضايـا تغري املنـاخ يف الوثائـق والسياسات االستراتيجية           )ب(
 الوطنية وتصاميم املشاريع وحتسني عملية دمج قـضايا تغـري املنـاخ يف            

  استراتيجيات التنمية؛
  زيادة القدرات على تصميم وتنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة؛  )ج(
  تنمية املهارات لتجميع قوائم جرد غازات الدفيئة ووضع خيارات للتخفيف؛  )د(
  .حتسني الوعي العام واخلاص بقضايا تغري املناخ  )ه(

  النتائج على املستوى املؤسسي  -٢  
طراف غري املدرجة يف املرفق األول عملية جتميع بالغاهتا الوطنيـة           حددت بعض األ    -١٠١

  .)٦٠(كنشاط هام لبناء القدرات على املستوى املؤسسي
انظر (وعلى املستوى املؤسسي، مت حتديد النتائج األساسية التالية من االستقصاءات             -١٠٢

  ):أمثلة يف املرفق اخلامس عشر
  لى كل مستويات القرار؛دمج بناء القدرات يف قطاع واحد ع  )أ(
  أو تدعيم أفرقة استشارية ُتعىن بتغري املناخ؛/إنشاء و  )ب(
أو تدعيم السلطات الوطنية املعينة ومشاركتها يف تطوير أنـشطة          /إنشاء و   )ج(

  مشاريع آلية التنمية النظيفة؛
  وضع دورات دراسية حمددة ُتعىن بتغري املناخ يف اجلامعات؛  )د(
  وضات يف مؤمتر األطراف؛حتسني قدرة املفا  )ه(
  إدماج قضايا تغري املناخ يف عملية البحوث؛  )و(
  .تعزيز القدرة يف الوزارات املعنية ودعم التنسيق بني الوزارات واإلدارات  )ز(

  النتائج على املستوى الفردي  -٣  
زادت مشـاركة مـوظفي احلكومات يف االجتماعات الدولية املعنية بتغري املناخ،            -١٠٣
إن االنفتاح على احملافل اإلقليمية والدولية مثل مؤمتر        : "اعد على تطوير قدراهتم الفردية    مما س 

                                                           
 .FCCC/SBI/2008/Misc.5 وFCCC/SBI/2007/Misc.8انظر  )٦٠(
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األطراف ودورات اهليئات الفرعية فضالً عن استمرار احلوار على اإلنترنت وبوسائل أخرى            
وعلى املـستوى   . )٦١("ُتسهم بالفعل يف النهوض بالقدرات على تنفيذ اتفاقيات ريو الثالث         

  :د اجمليبون على االستقصاءات النتائج األساسية التالية لبناء القدراتالفردي، حد
  موظفون مدربون ذوو خربة، والنهوض مبهاراهتم يف جمال املوارد البشرية؛  )أ(
  خرباء مدربون على التخفيف من غازات الدفيئة؛  )ب(
  خرباء مدربون على القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه؛  )ج(
  .ء مدربون على آلية التنمية النظيفةخربا  )د(

ويف كثري من البلدان النامية، ُنفذت أنشطة بناء القدرات لتـدريب اخلـرباء مـن                 -١٠٤
  .املؤسسات احلكومية وكذلك من القطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين

  اخاعتبارات وشروط تفعيل أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املن  –باء   
ميكن تقييم فعالية أنشطة بناء القدرات على أساس مدى حتقيق هدف ما أو كيفيـة                 -١٠٥

ومن التحديات، باملعىن الواسع، تقييم فعالية بناء القدرات، ألن احتياجـات           . ترجيح حتقيقه 
بناء القدرات يف جمال تغري املناخ هي احتياجات مستمرة ال ميكن قياسها دائماً وحتتـاج إىل                

كما أن األنشطة اجلارية لبناء القدرات، املُنفَّـذة باجملـال والنطـاق         . جهد متواصل صيانة و 
  .احلاليني، لن تكون كافية لتلبية االحتياجات العاملية من بناء القدرات على املدى الطويل

وجاء يف التقرير املرحلي الثاين املعين بتنفيذ النهج االستراتيجي ملرفق البيئة العامليـة               -١٠٦
فعالية أنشطة تنمية القدرات قد تباينت لكن كـان معروفـاً أن            "وض ببناء القدرات أن     للنه

وتـوفر  . )٦٢("النتائج ستظهر على املدى األطول، حىت يف اجملاالت اليت ال تنتج فوائد فوريـة   
 ١٠٨ و ١٠٧البيانات اجملمعة من االستقصاءات األفكار اإلضافية التالية املبينة يف الفقـرات            

  . أدناه١٠٩و
على املستوى البنيوي، كفل الدعم املقدم إىل جهات التنسيق الوطنية لصاحل األنشطة              -١٠٧

ويف أحد البلدان، أدى بنـاء      . التمكينية استدامة عملياهتا وأقام عالقات فعالة مع الشركاء األساسيني        
عملية آليـة التنميـة     القدرات يف جمال املشاركة يف آلية التنمية النظيفة إىل متكينه من زيادة التوعية ب             
  .٢٠٠٨النظيفة، األمر الذي أدى إىل تصديق البلد على بروتوكول كيوتو يف هناية عام 

وعلى املستوى املؤسسي، كفل إعداد البالغات الوطنية املشاركة الواسعة للخربة العامليـة              -١٠٨
 يف   االقتـصادية  -الجتماعية  واإلقليمية والوطنية من أجل تقييم احلالة الراهنة للتطور البيئي والتنمية ا          

وهذا مكَّن البلدان من إعداد توصيات . ضوء تغري املناخ فضالً عن آثاره الضارة على املستقبل  
                                                           

)٦١( FCCC/SBI/2007/Misc.8. 
)٦٢( GEF/C.33/Inf.5 ،٢٠٠٨مارس / آذار٢٥. 
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حمددة للتخفيف من تغري املناخ والتصدي بكفاية ألكثر القطاعـات حـساسية يف تنميتـها               
له فعاليته يف زيـادة     كما أن دعم تعميم تغري املناخ يف املؤسسات األكادميية كانت           . الوطنية

  .القدرة العلمية والنهوض بتوعية اجملتمع بقضايا تغري املناخ وبناء القدرات الفردية
وعلى املستوى الفردي، تبّينت قيمة التدريب على استعمال دليل املمارسات اجليدة             -١٠٩

تأثر بـتغري املنـاخ   للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، والتدريب على تقييم القابلية لل          
والتكيف معه مبا يف ذلك اخلربة بربامج احلواسيب، والتدريب على نظام ختطيط بدائل الطاقة              

  . البديلة الطويل األمد
وتبني أن من بني النهج اليت يزداد شيوعها يف أنشطة بناء القدرات تكوين شراكات                -١١٠

ومنظمات أخرى مثل وكاالت األمـم      وترتيبات تنفيذ مشترك بني الوكاالت املاحنة املتعددة        
وكما بني الفصل اخلامس أعاله، هناك عدد من أنشطة اليت دعمتها أطراف فاعلـة              . املتحدة
ومن األمثلة األخرية على ذلك برنامج األمم املتحدة التعاوين خلفـض االنبعاثـات             . متعددة

 والزراعة وبرنامج األمم    الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها، وميثل شراكة بني منظمة األغذية         
  .املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

واستناداً إىل خربته الطويلة يف جمال بناء القدرات، حدد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     -١١١
  :التحديات األساسية التالية اليت تعترض فعالية بناء القدرات

سواء من األطراف غري املدرجة يف املرفق عدم كفاية االلتزام ببناء القدرات،      )أ(
األول أو األطراف املدرجة يف املرفق الثاين، وذلك غالباً نتيجـة حقـائق             

  سياسية قصرية األجل؛
  إشراك طائفة واسعة من أصحاب املصلحة؛  )ب(
  ارتفاع معدل التنقل بني األفراد ذوي القدرات املتطورة؛  )ج(
ضايا تغري املناخ وما يرتبط هبا مـن نقـص          الطبيعة املعقـدة والدينامية لق     )د(

  التنسيق املؤسسي؛
  .عدم كفاية القدرة على استيعاب وإدماج أنشطة بناء القدرات والعمل عليها  )ه(

  توافر املوارد وفرص احلصول عليها وكفاءة استخدامها  -ثامناً   

  توافر املوارد  -ألف   
وتشمل بعـض   . د بناء القدرات  يسهم جمال واسع من األنشطة واملبادرات يف جهو         -١١٢

املشاريع والربامج املعنية بتغري املناخ أنشطة حمددة يف جمال بناء القدرات أُرفقت هبا ميزانيات              
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حمددة، وإن تعذر بوجه عام حتديد وقياس احلجم الدقيق للموارد اليت تدعِّم تنفيذ إطار بنـاء                
إلبالغ وقواعد بيانات التمويل لبناء     فهناك نقص حالياً يف آليات ا     . القدرات مبوجب االتفاقية  

القدرات؛ ولذلك يتعذر تقدير املبلغ اإلمجايل للتمويل الذي دعم بناء القدرات يف جمال تغـري          
غري أن هذا االستعراض حياول حتديد تدفقات املوارد األساسية         . املناخ خالل فترة االستعراض   

ملرفق السادس عشر عيِّنة ملصادر ومبـالغ       ويورد ا . املتصلة ببناء القدرات يف جمال تغري املناخ      
  .التمويل ألنشطة تغري املناخ من أجل النهوض ببناء القدرات

وتشري تعليقات أصحاب املصلحة إىل أنه من املرجح أن يكون الدعم قد زاد خالل                -١١٣
وهذا صحيح خاصة يف جمال بنـاء       . فترة االستعراض احلايل مقارنة بفترة االستعراض األول      

ولوحظ أن التركيز علـى تغـري   . ات لتطوير وتنفيذ أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة    القدر
ويتجلى يف املبالغ املكرسة حـديثاً ملـشاريع التخفيـف،          ] األخرية[زاد يف األعوام    "املناخ  

  .)٦٣("ومبادرات التكيف وأنشطة بناء القدرات وتقاسم املعلومات
ية الثنائية موارد ملموسة لبناء القدرات يف جمـال         كما توفر وكاالت املساعدة اإلمنائ      -١١٤

  .تغري املناخ
 أعاله، يندر تتبع مسار املوارد املخصصة لبناء القـدرات  ١١٢وكما ورد يف الفقرة      -١١٥
، أدخل مصرف التنمية اآلسيوي يف عملياتـه نظامـاً          ٢٠٠٥ففي عام   "ومع ذلك،   . حتديداً

مليـات اإلقـراض باعتبارهـا تنميـة        لتصنيف تنمية القدرات يسمح بتحديـد فئـات ع        
ورمبا خيدم نظام تتبع مسار املوارد ملصرف التنمية اآلسيوي كمثال ملنظمات           . )٦٤("للقدرات

  .أخرى لتتبع مسار االستثمار يف جمال بناء القدرات
ويف حني أن حجماً ُيعتد به من املوارد املخصصة للمشاريع واألنشطة الداعمة لبناء               -١١٦

افر خالل فترة االستعراض، إال أن غالبية املـوارد مل توجـه حتديـداً لبنـاء            القدرات قد تو  
وكانت املوارد املتاحة بوجه عام، غري كافية مقارنة باملوارد املطلوبة لبناء ما يكفي             . القدرات

وهذا سيستمر يف املستقبل ورمبا بقدر أكرب، مع منو احلاجـة إىل            . من قدرات لتنفيذ االتفاقية   
  .ظر إىل آثار تغري املناخ اليت يتزايد إدراكهاالتكيف بالن

ويف .  العـشرين املقبلـة    -وسيلزم توفري حجم كبري من املوارد يف األعوام اخلمسة            -١١٧
الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية،            

لياً مبوجب االتفاقية هـي أقـل بكـثري مـن           الحظت األطراف أن املوارد املالية املتاحة حا      
ويف الدورة السابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيـذ، لـوحظ أن           . )٦٥(االحتياجات املقدرة 

                                                           
)٦٣( FCCC/TP/2007/4 ، ٢٥الفقرة. 
 ٢٠٠٧Integrating Capacity Development into Country Programs andمـصرف التنميـة اآلسـيوي،     )٦٤(

Operations. Medium-term Framework and Action Plan. Available at <http://www.adb.org/Documents/ 

Policies/Integrating-Capacity-Development/Integrating-Capacity-Development-2007.pdf>. 
)٦٥( FCCC/AWGLCA/2008/11. 
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مسألة أكدت أن بناء القدرات "التقارير املتصلة بعملية مبادرة احلوار الوطين ملرفق البيئة العاملية 
املدرجة يف املرفق األول، على الرغم من عـدم تـوفر   بالنسبة لألطراف غري    كبرية  تظل ذات أولوية    

  .)٦٦("تقديرات واضحة فيما يتعلق باملوارد املالية املطلوبة لتلبية احتياجات بناء القدرات هذه

  الكفاءة يف استخدام املوارد  -باء   
جرى إجياز احتياجات وأولويات البلدان الناميـة يف جمـال بنـاء القـدرات، يف                 -١١٨

البنيوي واملؤسسي  : ، على مستويات التنفيذ الثالثة    ٢٠٠٤شامل األول يف عام     االستعراض ال 
ويف خالل االستعراض الشامل الثاين، من املمكن تقرير إن كانت املوارد املالية            . )٦٧(والفردي

املتاحة متمشية مع االحتياجات واألولويات اليت سبق حتديدها، ومبا ميثل بالتايل كفـاءة يف              
وتشري البيانات املستعرضة يف إعداد هذه املذكرة إىل أنه فيما يتعلق بغالبيـة      . استخدام املوارد 

االحتياجات احملددة، مت االضطالع ببعض األنشطة وختصيص املوارد هلا، لكن مل يتم تنـاول              
  .االحتياجات بطريقة شاملة

  :وعلى املستوى البنيوي، تشمل االحتياجات اليت تناولتها األنشطة اجلارية  -١١٩
  احلاجة إىل تدعيم إطار السياسات؛  )أ(
  احلاجة إىل نشر املعلومات عن فوائد تنفيذ االتفاقية على كافة املستويات؛  )ب(
احلاجة إىل مشاركة أصحاب املصلحة األساسيني، مثل القطـاعني العـام             )ج(

واخلاص واملنظمات غري احلكومية واألوسـاط األكادمييـة والعـاملني يف           
  والفنية فضالً عن اجملتمعات احمللية؛اجملاالت العلمية 

  .احلاجة إىل توعية اجلمهور وإدماج تغري املناخ يف برامج التثقيف الوطنية  )د(
  :وعلى املستوى املؤسسي، تشمل االحتياجات اليت تناولتها األنشطة اجلارية  -١٢٠

احلاجة إىل أمانات أو إدارات قطرية ُتعىن بتغري املناخ هلا ما يكفـي مـن                 )أ(
  املوارد البشرية والسلطة السياسية والوظائف احملددة جيداً؛

احلاجة إىل تدعيم إدارة مجع البيانات والقدرة املؤسسية اإلدارية على مجعها             )ب(
ملواصلة البحوث يف عوامـل االنبعاثـات احمللية لقوائم اجلـرد الوطنيـة           

  لغازات الدفيئة؛
  ى إعداد املشاريع والربامج؛احلاجة إىل النهوض بالقدرة املؤسسية عل  )ج(

                                                           
)٦٦( FCCC/SBI/2007/21 ١٢١، الفقرة. 
)٦٧( FCCC/TP/2004/1 ٢، اجلدول. 
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احلاجة إىل دعم تقين ومايل إضايف إلعداد قوائم اجلرد وتقييم آثـار تغـري                )د(
  .املناخ والتكيف معه، والدعم املؤسسي والتخفيف من الكوارث

  :وعلى املستوى الفردي تشمل االحتياجات اليت تناولتها األنشطة اجلارية  -١٢١
إلدارة وتشغيل النظم الوطنية لقـوائم جـرد        احلاجة إىل موظفني مدربني       )أ(

  غازات الدفيئة؛
احلاجة إىل حتسني املهارات التفاوضية وزيادة عدد املمثلني يف االجتماعات            )ب(

  الدولية لبحث املواضيع األساسية قيد النقاش؛
احلاجة إىل زيادة قدرات نقل التكنولوجيا والتفـاوض عليهـا وإدارهتـا،              )ج(

  .ل بآلية التنمية النظيفةوحتديداً فيما يتص
ومع ذلك، وكما نوقش يف الفصل الرابع أعاله، تظل االحتياجات احملددة من قبـل                -١٢٢

وثيقة الصلة باملوضوع، ويف الوقت نفسه تظهر احتياجات جديدة لبناء القـدرات تتـصل              
  .بالتطورات اجلارية وبسياق دويل دينامي

ن أكفأ أنشطة بناء القدرات هي تلك الـيت         ووفقاً للمجيبني على االستقصاءات، فإ      -١٢٣
. حتشد نتيجة مباشرة هلا قيمتها، أو حتقق استثماراً إضافياً أو تباشر عملها على نطاق أصـغر           

وخاصة (وتشمل هذه األنشطة البالغات الوطنية، وحلقات العمل املعنية بالتدريب والتثقيف           
يف إعداد أنشطة مشاريع آليـة التنميـة        ، واملساعدة   )املتصلة باجلامعات والدوائر األكادميية   

النظيفة اليت ميكن أن جتذب املزيد من االستثمار املايل، ومشاريع الطاقة املتجـددة الـصغرية               
  :واستناداً إىل بيانات االستقصاءات، ميكن مواصلة تعزيز الكفاءة من خالل. النطاق

  مشاريع إرشادية يصاحبها حتسينات قانونية ومؤسسية؛  )أ(
  ادئ توجيهية معدة تفصيالً تناسب السياقات الوطنية؛مب  )ب(
  املرونة يف معايري التمويل وتعزيز املوارد املالية؛  )ج(
  إدماج قضايا تغري املناخ يف استراتيجيات التنمية الوطنية على سبيل األولوية؛  )د(
  .تقاسم الدروس املستخلصة  )ه(

إن تطبيق هنج إقليمي على     . ناء القدرات كما ُيالحظ عموماً كفاءة النهج اإلقليمية لب        -١٢٤
يعين أن بلداناً متعددة قد تكون هلا احتياجات متماثلة ميكن اسـتهدافها           بناء القدرات  أنشطة

إن األنشطة اليت تشمل بلداناً متعـددة داخـل         . وإن املوارد ميكن حشدها عرب منطقة أوسع      
بشكل مباشر فيما بني     لقدراتمنطقة واحدة ميكنها كذلك أن تستفيد من تقاسم اخلربات وا         

كما أن نظم االتصاالت، وخباصة الربط بشبكة اإلنترنـت، قـد بلغـت             . البلدان اجملاورة 
  .مستويات ثبت فيها كفاءة تقدمي املساعدة التقنية عن ُبعد أو على خط مباشرة
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يف هذا  ، وأُحرز تقدم    )٦٨(وشكّل التنسيق مع املاحنني قضية قدمية يف املساعدة اإلمنائية          -١٢٥
.  املعين بفعالية املعونـة    ٢٠٠٥اجملال أثناء فترة قيد االستعراض، مثـل إعـالن باريس لعام          

واقترحـت  . يف جمال تغري املنـاخ     وال توجد حالياً آلية وحيدة لتنسيق أنشطة بناء القدرات        
 املناخ  حتسني التنسيق بني الصناديق املتعددة األطراف وشىت املبادرات الثنائية لتعري         "األطراف  

ويشمل التقدم اإلضايف احملرز يف هـذا       . )٦٩("لتحقيق أكفأ استفادة من املوارد املالية احملدودة      
اجملال زيادة استخدام الصناديق االستئمانية املتعددة املاحنني مثل برنامج األمم املتحدة التعاوين            

  .)٧٠(خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها
علـى املـستوى    لتنسيق إىل احلاجة إىل هنج استراتيجي رشيد لبناء القدرات  ويشري ا   -١٢٦
الوطنيـة،   وميكن للعمليات القطرية املنحى، مثل عمليات التقييم الذايت للقـدرات         . الوطين

وبرامج العمل الوطنية للتكيف وورقات استراتيجية احلد من الفقر، أن تعمل كآليات تنسيق             
املا أن حكومات البلدان النامية واألطراف املاحنة تعمل معاً على          غري مباشر يف هذا الصدد، ط     

  .املستوى الوطين للتصدي بشكل منهجي لالحتياجات واألولويات احملددة
، فعند اإلشارة حتديداً    ١٢٦-١٢٣ورغم إجيابية اخلطوات املفصلة أعاله يف الفقرات          -١٢٧

. ناك جمال لتحسني التنسيق مع املـاحنني      يف جمال تغري املناخ، يظل ه      إىل ميدان بناء القدرات   
يشيع ازدواج الدعم املقدم لبعض البلدان من جانب املـاحنني          : "وكما الحظ أحد األطراف   

وأشارت مصادر بيانـات شـىت      . )٧١("وكثرياً ما ُيعزى ذلك إىل نقص املعلومات والتنسيق       
اجة إىل هنج برنـاجمي   إىل احل ) وثائق واستقصاءات ومقابالت  (اسُتعني هبا يف هذا االستعراض      

وجيب أن يستند هذا النهج إىل االحتياجـات        . منسق ومتواصل طويل األجل لبناء القدرات     
  .واألولويات القطرية وأن ُينفَّذ بطريقة متكررة ومتدرجة

  فرص احلصول على املوارد  -جيم   
ـ                -١٢٨ رة كان من التطورات اهلامة اليت أثرت على فرص احلصول على املوارد أثنـاء فت

وكان جملس مرفـق البيئـة      . يف مرفق البيئة العاملية   " تنفيذ إطار ختصيص املوارد   "االستعراض  
  .٢٠٠٥سبتمرب /العاملية قد اعتمد إطار ختصيص املوارد يف أيلول

                                                           
 Owada H, Stiglitz J, Civili P and Bellamy C. 1998. Donorانظــر عــلى سبيــل املثــال     )٦٨(

Coordination and the Effectiveness of Development Assistance. High-level Open Symposium on 

Development Cooperation. UNU Headquarters, Tokyo, 22 June 1998. Available at: 

<http://www.unu.edu/hq/public-lectures/owada.html>. 
)٦٩( FCCC/SBI/2008/INF.4 ٣٠، الفقرة. 
)٧٠( <http://www.undp.org/mdtf/UN-REDD/overview.shtml>. 
)٧١( FCCC/SBI/2007/Misc.8/Add.1. 
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وأجرى مكتب التقييم ملرفق البيئة العاملية استعراض منتصف املدة إلطار ختـصيص              -١٢٩
وفيما يتعلق ببلدان املخصصات اجلماعية، وجـد       . دء تنفيذه املوارد بعد العامني األولني من ب     

  :التقييم ما يلي
احلـصول علـى األمـوال    (كان من الصعب التوفيق بني أهداف املساواة       )أ(

  ؛)احلصول على أكرب مبلغ(واملرونة احملتملة ) للجميع
  قواعد التنفيذ؛/مل تفهم معظم بلدان اجملموعات اإلرشادات  )ب(
أعلى من التكاليف   ) للبلدان واألمانة والوكاالت  ( املعامالت   كانت تكاليف   )ج(

  ؛)وإن تلقت البلدان األخرية فوائد أقل(لبلدان املخصصات الفردية 
  مل جتد معظم االقتراحات تشجيعاً؛  )د(
  ظلت االستفادة منخفضة للغاية وقت إجراء استعراض منتصف املدة؛  )ه(
  .جيري وضع هنج برناجمي  )و(

اً إىل هذه النتائج، خلص التقييم إىل حمدودية الوصول إىل املـوارد للبلـدان              واستناد  -١٣٠
وهذا يشمل الوصول إىل املوارد ألنشطة موجهـة إىل       . )٧٢(املصنفة كبلدان خمصصات مجاعية   

تـصميم وقواعـد إطـار      : "وفضالً عن ذلك، خلُص التقييم إىل أن      . أهداف بناء القدرات  
اكة شبكية مثل مرفق البيئة العامليـة، ومل تـنجح املبـادئ    ختصيص املوارد بالغة التعقيد لشر    

  .)٧٣("التوجيهية والدعم يف جعل إطار ختصيص املوارد شفافاً ميكن الوصول إليه
وتشري نتائج واستنتاجات استعراض منتصف املدة إلطار ختصيص املوارد إىل أنه، من              -١٣١

يف جمال   بيئة العاملية املتصلة ببناء القدرات    األمور العاجلة، على األقل فيما يتعلق مبوارد مرفق ال        
ومشل االستعراض  . تغري املناخ، اختاذ تدابري لتحسني فرص احلصول على املوارد للبلدان النامية          

  .توصيات لتحسني فرص احلصول على املوارد من مجلة جوانب أخرى
علـى  وأبرزت األطراف مراراً الصعوبات اليت تواجهها يف كسب فرص احلـصول              -١٣٢

وأشارت األطراف يف ورقات املعلومات املقدمة منها إىل مـا واجهتـه مـن              . املوارد املالية 
صعوبات يف احلصول على أموال من مرفق البيئة العاملية، مثل تلبية شروط معينـة واجتيـاز                

التمويل املتـاح يف اجملـال   "كما لوحظ أن   . إجراءات مطولة يف عملية املوافقة على املشاريع      
ي لتغري املناخ مبرفق البيئة العاملية غري كاف لتمكني البلدان النامية من اختاذ إجراء حيقق               احملور

  .)٧٤("هدف االتفاقية
                                                           

 .Mid-term review of the GEF Results Allocation Framework.٢٠٠٨مكتب تقييم مرفق البيئة العاملية،  ) ٧٢(

Presentation. Available at <www.gefweb.org/uploadedFiles/RAF_MTR-presentation_webversion.ppt>. 
)٧٣( GEF/ME/C.34/2 ،٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول١٥. 
)٧٤( FCCC/SBI/2008/INF.4 ٣٨، الفقرة. 
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 يف املائة مـن اجمليـبني علـى         ٥٥وفيما يتعلق بفرص احلصول على األموال، ذكر          -١٣٣
ني ألغراض أنشطة االستقصاءات أن طلبات متويلهم املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية وسائر املاحن        

بناء القدرات يف جمال تغري املناخ مل ُترفض أبداً بسبب التكلفة بل بسبب نوعية اقتراحـاهتم                
 يف املائة املتبقية ذكرت أن طلباهتا من أجل التمويل كـثرياً أو      ٤٥ لاغري أن نسبة    . ومالءمتها

تاحة عنـد تقــدمي     وتشري هذه البيانات إىل أن األموال ليست دائماً م        . أحياناً ما ُرفضت  
  .طلبات التمويل

ومن خالل شىت العمليات املتصلة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،              -١٣٤
وال سيما الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب االتفاقيـة،              

وجـاء  . ة وسبل احلصول عليهاتقدمت األطراف باقتراحات عديدة تتعلق بإنفاق املوارد املالي   
  :يف هذه االقتراحات، من مجلة أمور

  أن عملية نقل املوارد ينبغي أن تستند إىل مشاركة البلدان النامية؛  )أ(
ينبغي أن يكون هناك حتول من هنج قائم على املشاريع إىل هنج برنـاجمي،                )ب(

  جة؛ويف الوقت نفسه مواصلة األخذ بنهج قائم على املشاريع عند احلا
ينبغي وضع مقياس لرصد عملية توفري التمويل، فضالً عن ضرورة إنـشاء              )ج(

  رابط بني التمويل املمنوح وااللتزامات املضطلع هبا والنتائج املتحققة؛ 
ينبغي أن تقدم البلدان املتقدمة األطراف يف بالغاهتا السنوية يف املواعيد املعروفـة               )د(

اشرة واملسامهات غري املباشرة من خالل ما قدمتـه         بياناً عن التحويالت املالية املب    
  .)٧٥(من دعم التكنولوجيا وبناء القدرات القابل للتحديد كمياً

  االستنتاجات  -دال   
تشري املعلومات املستعرضة يف إعداد هذه املذكرة إىل أن موارد كبرية قد تـوافرت                -١٣٥

غري أن تتبع . ٢٠٠٨-٢٠٠٤ل الفترة لألنشطة املتصلة ببناء القدرات يف جمال تغري املناخ خال        
مسار املوارد الفعلية املكرسة لبناء القدرات أمر فائق الصعوبة بالنظر إىل الطبيعـة املتعـددة               

وهناك مبالغ حمددة للتمويل خصصت لبناء القدرات       . اجلوانـب لغالبية أنشطة بناء القدرات    
  .مل يذكرها حالياً مرفق البيئة العاملية أو املاحنون

ومع صدور عمليات تقييم القدرات وخطط التنمية القطرية التوجه، تزداد إمكانات             -١٣٦
فالتنسيق بني املاحنني من خالل عملية قطرية التوجه هـو  . حتسني الكفاءة يف استخدام املوارد    

  .جمال شهد حتسناً، وإن ظلت هناك حاجة إىل حتسني الكفاءة يف هذا الصدد

                                                           
)٧٥( FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1 ١٦٣، الفقرة. 
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فرص احلصول على املوارد أثناء الفترة قيد االسـتعراض         وهناك عامل آخر أثر على        -١٣٧
وقد خلص استعراض منتصف املدة إلطار      . هو تنفيذ إطار ختصيص املوارد مبرفق البيئة العاملية       

ختصيص املوارد إىل أنه، فيما يتعلق بغالبية البلدان، أثّر تنفيذ إطار ختصيص املوارد تأثرياً سلبياً               
إن تقليل فرص احلصول على متويل مـن        . مرفق البيئة العاملية  على فرص احلصول على موارد      

مرفق البيئة العاملية لبلدان املخصصات اجلماعية، مبا فيها أقل البلدان منواً والـدول اجلزريـة               
الصغرية النامية، يعين ضمناً أن تقل أيضاً فرص احلصـول على املوارد اليت تسهم يف أنشطة               

  .بناء القدرات

  امة نتائج بناء القدرات يف جمال تغري املناخاستد  -تاسعاً   
لكن . ميثل بناء القدرات عامالً رئيسياً يف ضمان استدامة اجلهود لدعم تنفيذ االتفاقية   -١٣٨

  كيف ميكن تواصل نتائج بناء القدرات؟
مثلما وصف مرفق البيئة العاملية يف تقييمه السنوي جملموعة التدابري القطرية الصادر يف       -١٣٩
، استثمر املرفق مبالغ كبرية يف بناء القدرات علـى كافـة            )٧٦(٢٠٠٨أكتوبر  /ين األول تشر

  :ويهدف هذا الفصل إىل. املستويات، وإن ظلت استدامة النتائج غري مؤكدة
تقييم كيفية معاجلة اجلهود السابقة واحلالية لبناء القدرات يف جمـال تغـري               )أ(

مان تنمية القدرة علـى تنفيـذ       املناخ للعوامل احلامسة اليت تساعد على ض      
  االتفاقية على املدى الطويل؛

حتليل بعض الشروط لتحسني استدامة جهود بناء القدرات يف جمال تغـري              )ب(
املناخ، مثل مشاركة أصحاب املصلحة، والقـدرات األوليـة، وآليـات           

  .التنسيق، ونظم تقاسم املعلومات واملمارسات اجليدة

  يت تؤثر على االستدامةالعوامل الرئيسية ال  -ألف   

  املستوى البنيوي  -١  
تتصل العوامل احلامسة اليت تؤثر على االستدامة على املستوى البنيوي بالقدرة علـى               -١٤٠

  .حتديد مفهوم السياسات والتشريعات واالستراتيجيات والربامج وصياغتها
أن تلك العوامل   وأشارت شىت مصادر البيانات املستعرضة يف إعداد هذه املذكرة إىل             -١٤١

وقد طورت  . على املستوى البنيوي كثرياً ما تناولتها األنشطة السابقة واحلالية لبناء القدرات          
                                                           

 ٢٠٠٨Annual Country Portfolio Evaluation Reportمكتب التقييم التابـع ملرفـق البيئة العامليـة،   )٧٦(

2008: Benin, Madagascar and South Africa. Available at <http://www.thegef.org/uploadedFiles/ 

Publications-ACPE_Report2008.pdf>. 
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غالبية البلدان النامية استراتيجيات وسياسات وخطط التنمية، مثل ورقات استراتيجية احلـد            
يات ومراحـل   من الفقر، تدرج قضايا البيئـة واحلاجة إىل النظر يف البيئة على كافة مـستو             

  .عملية التنمية
غري أن إدارة املخاطر املناخية كثرياً ما ال يتم تعميمهـا داخـل االسـتراتيجيات                 -١٤٢

فقضايا تغري املناخ تتناوهلـا عـادة وزارة أو وزارتـان،           . واملشاريع والربامج الوطنية احلالية   
ود السابقة واجلارية لبنـاء     إن اجله . كالوزارات املسؤولة عن قضايا البيئة أو الزراعة أو املياه        

القدرات قد دعمت البالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيـف، واالسـتراتيجيات            
الوطنية لتغري املناخ واستراتيجيات التخفيف الوطنية، لكنها نادراً ما ارتبطت ارتباطاً كـامالً             

خلاصة باملناخ جناحاً أكرب    وحتقق االستراتيجيات والربامج ا   . باالستراتيجيات أو اخلطط الوطنية   
حني تضع روابط سياساتية مع االستراتيجيات الوطنية والوزارات األخرى كوزارات الزراعة           

  .واملياه والطاقة واملالية
كما أن إدارة املخاطر املناخية كثرياً ما ال يتم حبثها على أعلى مستويات اختاذ القرار                 -١٤٣

اعات البيئة ما زالوا على غري وعي كاف بالقضايا         فمقررو السياسات داخل قط   . خارج البلد 
ذات الصلة، إذ ال يشكل تغري املناخ يف أغلب احلاالت أولوية عالية داخل سياسات التنميـة                

  .الوطنية للبلدان النامية
ووفقاً للمراجع املستعرضة والردود اجملمعة من اللقاءات واالستقصاءات، ينبغي مـن        -١٤٤

ل احلاسم بذل جهود متزايدة لتعزيز وعي ُصناع القرار وذلك مـثالً            أجل التصدي هلذا العام   
  .من خالل املشاركة يف حلقات العمل الوطنية والدولية

ومن الالزم أن تضع األطراف استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات يف جمال بنـاء               -١٤٥
مليـة كـل    وجيب أن تشمل هـذه الع     . القدرات تشمل بناء القدرات للتصدي لتغري املناخ      

وجيب بعد ذلـك إدراج خطـط   . أصحاب املصلحة وضرورة تنسيقها على املستوى الوطين  
العمل اليت تواكب هذه االستراتيجيات يف استراتيجيات التنمية الوطنية مثل إعداد استراتيجية            

  .وطنية للحد من الفقر واستراتيجيات قطاعية

  املستوى املؤسسي  -٢  
يت تؤثر على االستدامة على املستوى املؤسسي بالقدرة على         تتصل العوامل احلامسة ال     -١٤٦

تنفيذ السياسات والتشريعات واالستراتيجيات والربامج؛ والقدرة على إشـراك أصـحاب           
  .املصلحة وبناء توافق يف اآلراء بينهم؛ والقدرة على حشد املعلومات واملعارف

ذكرة إىل أن جهود بناء القدرات وتشري البيانات اجملمعة واملستعرضة يف إعداد هذه امل      -١٤٧
ومن املـرجح أن تـشكل      . تناولت بشكل هامشي العوامل احلامسة على املستوى املؤسسي       

القدرة على وضع التشريعات قضية على املستوى الوطين، يف حني أن القدرة علـى التنفيـذ      
تماداً على نظام   الفعال للتشريع الوطين ستكون هلا تشعبات على املستويات البلدية واحمللية اع          
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إن غياب أو ضعف القدرة عند مستوى بعينه قد يشكل اختناقاً أمام حشد             . اإلدارة يف البلد  
القدرات على مستويات أخرى، مما حيد من إمكانات بناء قدرة فّعالة ومستدامة علـى إدارة               

ليمية ومن األساسي احلصول على دعم السلطات واملؤسسات احمللية واإلق        . قضايا تغري املناخ  
والوطنية املناسبة لضمان القبول والدعم الكاملني للربامج واالستراتيجيات والتشريعات على          

  .املستويات احمللية واإلقليمية
وعموماً، فإن االستراتيجيات الوطنية يف جمال تغري املناخ وإدارة املخاطر املناخية يف               -١٤٨

وقد ُيعزى هذا إىل نقـص      .  التنفيذ االستراتيجيات القطاعية، حيثما توجد، تعاين من ضعف      
. املوظفني املؤهلني وتنافس األولويات على املستوى القطاعي ويف خطط التنمية احمللية والبلدية          

  .كما أن القصور يف استدامة التمويل الوطين واخلارجي قد يشكل مشكلة
افة أصحاب وعند تصميم مشاريع أو برامج حمددة يف جمال تغري املناخ بالتنسيق مع ك  -١٤٩

املصلحة من أعلى مستويات صنع القرار وحىت املستوى احمللي وبتمويل من مصادر خارجية             
ومع . ووطنية وحملية، تكون هذه املشاريع والربامج بوجه عام جيدة التنفيذ وحتقق نتائج جيدة  
. طلوبةذلك، فحني تنتهي فرادى الربامج، ال يتوافر التمويل املتواصل لضمان حتقيق النتيجة امل            

وعلى املاحنني والبلدان املستفيدة معاً أن يعتمدوا هنجاً طويل األجل لبناء القـدرات يتطلـب     
توفري االستدامة املالية وحيظى يف هناية املطاف بدعم السياسات وامليزانيات الوطنية اليت تعكس         

  .أولويات السياسة الوطنية
نشطة بناء القدرات املنفذة بوجـه      وفيما يتعلق حبشد املعلومات واملعارف، عززت أ        -١٥٠

عام عملية تقاسم نظم وشبكات املعلومات، وآليات مجع البيانات وتنـسيق إدارة قواعـد              
غري أن املوارد املالية والتقنية والدراية الفنية الالزمة لصيانة املعدات والتكنولوجيات           . البيانات

وبدون هذه املـوارد املاليـة      .  القدرات اجلديدة ال تتوافر دائماً بعد انتهاء برامج حمددة لبناء        
  .والتقنية تصبح النتائج حمدودة ويستبعد استدامتها على املدى الطويل

  املستوى الفردي  -٣  
على املستوى الفردي، تؤثر العوامل احلامسة يف القدرة على رصد وتقييم أنشطة تغري               -١٥١

القدرات هامشياً كذلك للعوامل    وقد تصدت جهود بناء     . املناخ واإلبالغ عنها والتعلم منها    
وساعدت أنشطة بناء القدرات على دعم تنفيذ نظم        . املؤثرة على االستدامة عند هذا املستوى     

الرصد والتقييم القائمة على مؤشرات كمية ونوعية، لكن هذه النظم توجه عادة إىل بـرامج               
لنتائج من أنشطة تغري    ويف حاالت قليلة مت تنفيذ نظام وطين لرصد وتقييم ا         . ومشاريع حمددة 

  .املناخ وجهود بناء القدرات يف جمال تغري املناخ
وفضالً عن ذلك، يتم بناء مهارات فردية قيمة من خالل حلقات العمـل الوطنيـة                 -١٥٢

والدولية فضالً عن مكونات التدريب يف املشاريع والربامج، وإن كان ارتفاع معدل تنقـل              
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 الذين يقبلون عروضاً أكثر جاذبية خارج القطـاع العـام           املديرين وفقدان العاملني املدربني   
  .ويعرض مستقبل جهود بناء القدرات للخطر" هجرة الكفاءات"يؤديان إىل 

إن حضور احملافل اإلقليمية والدولية، وتقاسم املعلومات العملية بني البلدان الناميـة،      -١٥٣
يف املشاريع وتوفري احلـوافز     وتطوير هنج طويل األجل للتثقيف، وإدراج مكونات التدريب         

للممارسني من البلدان النامية إلدارة وصيانة املشاريع هي تدابري الزمة للحفاظ على املـوارد              
البشرية املؤهلة والتصـدي للقدرة على رصد وتقييم أنشطة تغري املنـاخ واإلبـالغ عنـها            

  .والتعلم منها

   جمال تغري املناخشروط حتسني استدامة اجلهود لبناء القدرات يف  -باء   

  إشراك أصحاب املصلحة  -١    
إن تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة، مبا يشمل املؤسـسات احلكوميـة املركزيـة               -١٥٤

والقطاعية، واملنظمات الوطنية والدولية، واملؤسسات البحثية واألكادميية واملنظمـات غـري           
 هو أحد احللول الرئيسية لتحقيق      احلكومية واجملتمع املدين واجملتمعات احمللية والقطاع اخلاص،      
  .االستدامة والفعالية والكفاءة وامللكية ملبادرات بناء القدرات

وقد مشلت اجلهود السابقة واحلالية لبناء القدرات يف جمال تغري املناخ جماالً واسعاً من                -١٥٥
جـري  ووفقاً للوثائق املستعرضة وما أُ    . أصحاب املصلحة يف كل مراحل األنشطة والعمليات      

من لقاءات واستقصاءات يف إعداد هذه املذكرة، فإن أصحاب املصلحة الذين شاركوا عادة             
أو /يف كل أنشطة بناء القدرات يف كافة مراحل العملية هم احلكومات املركزية، واإلدارات و            

وشاركت بدرجـة أقـل     . الوزارات القطاعية، واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية      
  .م يف البلديات واإلدارات واملناطق فضالً عن القطاع اخلاصأجهزة احلك

غري أن احلكومات البلدية واحمللية تشكل جزءاً ال يتجزأ من سلسلة القرارات والتنفيذ        -١٥٦
ولذلك ينبغي إشراكها يف كل مراحل عملية وضع أنشطة بناء القدرات بدءاً من التـصميم               

ية الفاعلة لضمان القبول والدعم الكاملني للـربامج        وهي متثل األطراف الرئيس   . وحىت التنفيذ 
كما توفر روابط مستقرة بني جمتمعـات الـسكان األصـليني           . واألنشطة احمللية واإلقليمية  

وإضافة إىل ذلك، ولضمان األخذ بتعريف قطري حمدد لالحتياجات يف          . واحلكومة املركزية 
ي بالنسبة خلطط التنمية احمللية وتنفيذ      جمال بناء القدرات، تضطلع السلطات احمللية بدور أساس       

ويبدو أن هذه الشروط تنطبق بوجه خاص . تدابري حمددة يف جمال تغري املناخ على أرض الواقع
  .على مشاريع التكيف

وتتصل مشاركة القطاع اخلاص بوجه عام بالنهوض مبهارات آلية التنمية النظيفـة              -١٥٧
ن يشارك القطاع اخلاص يف أنشطة بناء القـدرات         وعموماً يندر أ  . وأنشطة نقل التكنولوجيا  

الرامية إىل تصميم وتنفيذ االستراتيجيات والسياسات الوطنية، وقوائم جرد غازات الدفيئـة            
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غري أن األطراف الفاعلة من القطاع      . وعمليات تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه       
  .اخلاص تؤدي أدواراً هامة يف مشاريع التخفيف

 ٢٠٠٤ورغم أن اجملتمع الدويل دعم من هنجه احمللي ألنشطة بناء القدرات منذ عام                -١٥٨
من خالل مشاريع أكثر توجهاً إىل اجملتمعات احمللية، فإن جمتمعات السكان األصليني ما زالت       
تشكل فئة اجتماعية كثرياً ما ُتستبعد من املشاركة يف أنشطة بناء القدرات يف جمـال تغـري                 

ويشارك اجملتمع املدين بوجه عام يف مشاورات أصحاب املصلحة من خالل منظمات            . خاملنا
  .غري حكومية أو رابطات حمددة ال ترتبط مبصاحل جمتمعات السكان األصليني

  القدرات األولية على املستويات البنيوية واملؤسسية والفردية  -٢  
وى أويل جيد من املهـارات   مثلما نوقش يف الفصل السادس أعاله، ميثل وجود مست          -١٥٩

املؤسسية والتنظيمية والتقنية والفردية أحد العوامل األساسية املطلوبة لتنفيـذ أنـشطة بنـاء            
وهذه القدرات األولية هي أيضاً أحد العوامل األساسية اليت تؤثر على           . القدرات تنفيذاً فعاالً  

ريع لن تكون مستدامة دون     والحظت األطراف أن نتائج املشا    . استدامة أنشطة بناء القدرات   
  .)٧٧(هتيئة البيئة املناسبة يف جمال السياسة العامة

وينبغي اإلشارة إىل أمهية مكاتب وجلان تغري املناخ فيما يتعلق باستدامة أنشطة بناء               -١٦٠
غري أن هذه اللجان نادراً ما متارس نشاطها أو عملها بـسبب            . القدرات يف جمال تغري املناخ    

  .بشرية والتقنية واملالية لتنفيذ أنشطة االتفاقية تنفيذاً فعاالًنقص املوارد ال

  آليات التنسيق  -٣  
هناك شرط هام آخر لضمان استدامة النتائج واآلثار يف جمال بناء القدرات هو وجود   -١٦١

وتؤدي هذه اآلليات دوراً هاماً يف ضمان حتقيق        . آلية تنسيق على املستويني الوطين واإلقليمي     
فضل لبناء القدرات يف جمال تغري املناخ، وجتنب ازدواجية أنشطة بنـاء القـدرات،              تنسيق أ 

وإشراك كل أصحاب املصلحة يف عملية التصميم والتنفيذ وتقاسم املعلومات واملمارسـات            
  .اجليدة مع مجيع األطراف الفاعلة

داداً هلـذه   ووفقاً للوثائق املستعرضة فضالً عن االستقصاءات واللقاءات اليت متت إع           -١٦٢
املذكرة، فإن اللجان واملكاتب املعنية بتغري املناخ اليت أنشئت يف األعوام األخرية على املستوى   

وكما أبرز االسـتعراض األول يف      . الوطين هي يف وضع يسمح هلا بأداء هذا الدور التنسيقي         
نـها ال تنشط   ، ففي حني أن هذه اللجان كثرياً ما توجد يف البلدان النامية، إال أ             ٢٠٠٤عام  

وتعاين هذه اللجان من قلـة      . أو تعمل عادة بالنظر إىل نقص املوارد البشرية والتقنية واملالية         
. امليزانيات اليت ختصصها حكوماهتا الوطنية، مثلها مثل مكاتب البيئة على املستوى القطـاعي     

  .وما زال هذا هو احلال يف بلدان كثرية
                                                           

)٧٧( FCCC/SBI/2007/Misc.8. 
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 املناخ أن تنسق أيـضاً عمليـة تقاسـم املعلومـات            وتستطيع اللجان املعنية بتغري     -١٦٣
واملمارسات اجليدة والدروس املستفادة، إضافة إىل إدارة الشبكات وقواعد البيانات لرصـد            

  .وتقييم أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املناخ
كما بدأت تظهر جهود بناء القدرات بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك دعم األنشطة                -١٦٤
وأسهمت هـذه  . )٧٨(ددة األطراف والثنائية، األمر الذي يدل على أمهية التعاون اإلقليمي    املتع

املبادرات التعاونية بني بلدان اجلنوب يف بناء القدرات يف وضع النماذج املناخيـة، وإنـشاء               
  .السلطات الوطنية املعينة، ووضع قوائم جرد غازات الدفيئة وإعداد البالغات الوطنية

 األمريكيـة   -ليات التنسيق اإلقليمية كذلك تؤدي دوراً، مثل الشبكة اإليبرييـة           وبدأت آ   -١٦٥
ويسهل هـذا  .  بلداً من أمريكا اجلنوبية والوسطى     ٢١للمكاتب املعنية بتغري املناخ املؤلفة من       

وهـدف  . الكيان التعاوين من التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون بني بلـدان اجلنـوب         
وار الدائم بشأن تغري املناخ لفهم األولويات واالحتياجات والثغرات يف          الشبكة هو تعزيز احل   
  .املنطقة على حنو أفضل

ومن بني املنظمات اإلقليمية األخرى اليت تؤدي دوراً هاماً يف هذا الصدد برنـامج                -١٦٦
وتـستطيع  . البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهلادئ، ومركز اجلماعة الكاريبية لـتغري املنـاخ           

نظمات اإلقليمية أن تفيد الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً اليت قد ال تكـون         امل
لديها القدرة فرادى على الوصول إىل املوارد وحيث يشكل فقدان القدرة علـى املـستوى               

كما أن النهج اإلقليميـة     . )٧٩(الفردي حتدياً خاصاً بالنظر إىل ارتفاع معدل تنقالت العاملني        
  .مة ألن آثار تغري املناخ ال تقتصر على احلدود الوطنيةالز

إن آليات التنسيق اإلقليمية هذه هلا دور متزايد األمهية تؤديه لضمان حتقيق التعـاون             -١٦٧
اإلقليمي للتخفيف من آثار تغري املناخ، وتوفري التعاون بني بلدان اجلنوب يف أنـشطة بنـاء                

  .دان النامية يف املفاوضات الدوليةالقدرات وتقوية النفوذ السياسي للبل

  التحليل واالستنتاجات  -جيم   
إن اجلهود السابقة واحلالية يف جمال بناء القدرات مل تتناول على حنو كاف حىت اآلن                 -١٦٨

. العوامل احلامسة اليت تساعد على ضمان تنمية القدرات على املدى الطويل لتنفيذ االتفاقيـة             
 :يقاً لآليتويلزم بذل جهود إضافية حتق

ضمان إشراك أعلى مستويات صنع القرار عـلى حنو أفضـل يف أنـشطة              )أ(
  بناء القدرات؛

 وضع استراتيجيات وطنية متعددة القطاعات وتشاركية يف جمال تغري املناخ؛  )ب(

                                                           
)٧٨( FCCC/SBI/2007/25 ٢٥، الفقرة. 
 .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥مرفق البيئة العاملية، بالغ مباشر،  )٧٩(
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توفري اعتمادات مالية قابلة لالستدامة للحفاظ على القدرات علـى كـل              )ج(
  مستويات التنفيذ؛

  . معدل تنقل املديرين داخل املؤسسات واملنظماتاحلد من  )د(
ولعالج قضية االستدامة، جيب تلبية شروط معينة مثل إشراك أصحاب املـصلحة،              -١٦٩

وحتقيق مستويات كافية من القدرات األولية املؤسسية والتنظيمية والتقنية والفردية ووجـود            
لالزمة عند بدء تنفيذ أنشطة بناء      ويف حالة عدم تأمني هذه الشروط ا      . آليات وطنية وإقليمية  

  .القدرات، ستكون الفرصة قليلة أمام استدامة نتائج األنشطة وآثارها على املدى الطويل

  رصد وتقييم أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املناخ  -عاشراً   

  موجز قصري للتقدم األخري احملرز يف وضع إطار للرصد والتقييم  -ألف   

تنفيذ إطار دعماً لات الرئيسية املتخذة حنو إنشاء نظام للرصد والتقييم  اخلطو  – ٢اإلطار 
  بناء القدرات

وتشمل هـذه   . االستعراض الشامل األول لتنفيذ إطار بناء القدرات      : ٢٠٠٤يونيه  /حزيران
أنواع مؤشرات بناء القدرات املتصلة مبجاالت الدعم االستراتيجية يف         : املذكرة جدوالً عنوانه  

ربنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واالحتياجـات        بواد اإلعالمية ملرفق البيئة العاملية      جمموعة امل 
  .(FCCC/TP/2004/1)" املعروضة يف إطار بناء القدرات

يشجع مؤمتر األطراف هذه األطراف على اإلبـالغ عـن          : ٢٠٠٤ديسمرب  /كانون األول 
غريها من الوثـائق ذات الـصلة   فعالية واستدامة برامج بنـاء القدرات يف بالغاهتا الوطنية و        

  ).٢، الفقرة ١٠-م أ/٢املقرر (
تقرير توليفي لآلراء، مبا يشمل العناصر األساسية لربنـامج للرصـد           : ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

  .(FCCC/SBI/2006/5)والتقييم 
دعوة األطراف إىل تقدمي معلومات عـن األنـشطة الـيت           : ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 

، وينبغي أن تتضمن مجلة عناصر منـها        ١٠-م أ /٢ و ٧-م أ /٢ملقررين  اضطلعت هبا عمالً با   
  )).أ(١، الفقرة ١٢-م أ/٤املقرر (االحتياجات والثغرات والتجارب والدروس املستخلصة 

ورقة عن شكل ممكن لإلبالغ بشأن الرصد املنتظم لتنفيذ إطار بنـاء            : ٢٠٠٧فرباير  /شباط
ألولوية يف بناء القدرات، واألهداف اإلرشادية،      اجملاالت ذات ا  "القدرات، مع جدول عنوانه     

  .(FCCC/SBI/2007/5)" ومقاييس األداء املرتبطة بالنتائج املشتركة املتوقعة
حلقة عمل اخلرباء املتعلقة برصد وتقييم بنـاء القـدرات يف           : ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

 FCCC/SBI/2007/33)البلدان النامية 
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طوير مؤشرات القدرات وأدوات االستقصاءات من جانب       مواصلة ت : ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف إطار برنامج              

  .(GEF/C.33/Inf.5)الدعم العاملي للتقييم الذايت للقدرات الوطنية 
اخلربات املكتسبة يف جمال اسـتخدام      اجتماع اخلرباء املتعلق ب   : ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

 FCCC/SBI/2008/15(مؤشرات األداء لرصد وتقييم بناء القدرات علـى الـصعيد الـوطين         
  ).FCCC/SBI/2008/Misc.6 وFCCC/TP/2008/5و

. ، فقد أُحرز تقدم حنو تنفيذ إطار لرصد وتقييم بناء القـدرات           ٢وكما يبني اإلطار      -١٧٠
طراف يف جماالت الرصد والتقييم أمهية وجدوى األخذ بنظـام          وأظهرت اخلربات األولية لأل   

ويف الوقت نفسه، تطلب األطراف موارد تقنية وماليـة لتنفيـذ   . لرصد وتقييم بناء القدرات   
  .)٨٠(نظام كاف للرصد والتقييم

ويتم تطوير نظم رصد وتقييم فعالة تستند إىل النتائج من خالل عمليات تعاونية وتشاركية                -١٧١
 ورغم ما أحرز من تقدم جيد يف اجتاه تنفيذ نظام لرصد وتقييم بناء القدرات يف جمال تغـري                   .شفافة

  .املناخ، تظـل هناك خطوات كثرية يتعني اختاذها قبل حتقيق هذا اهلدف كامالً

  اخلطوات القادمة يف تنفيذ نظام للرصد والتقييم  -باء   
ضع نظام للرصد والتقييم يستند إىل      يشري أحد املصادر يف حتديده اخلطوط العامة لو         -١٧٢

وإقراراً بأن وضع املؤشرات هو عمليـة متكـررة         . النتائج إىل العملية املبينة يف الشكل أدناه      
 تقريبـاً   ٥-٣تستند إىل األنشطة املضطلع هبا، ُيرتأى أن األطراف قد وصلت إىل اخلطوات             

  .على النحو املبني يف الشكل أدناه
دم احملرز حىت اآلن يف وضع إطار لرصد وتقييم أنشطة بناء القدرات            واستناداً إىل التق    -١٧٣

. يف جمال تغري املناخ، ستكون اخلطوة التالية املفيدة هي ختصيص فترة الختبار األدوات والنهج      
وهذا سيتطلب التطوير النهائي لألجهزة وألدوات االستقصاءات من أجل مجع بيانات خـط            

رح بني مواضيع املتابعة والنظر يف حلقة عمـل اخلـرباء يف            وكما اقتُ . األساس ورصد النتائج  
، ستتطلب اخلطوات التالية وضع كتيب أو جمموعـة أدوات          )٨١(٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

تبين على األنشطة والعمليات اجلارية لدعم رصد وتقييم بناء القدرات يف جمال تغري املنـاخ               
واضحة واألدوات الالزمة من شأنه أن ييـسر        إن توفري اإلرشادات ال   . على املستوى الوطين  

مرحلة اختبار إطار للرصد والتقييم من أجل تقييم التقدم احملرز يف إطار بناء القدرات وحيسن               
  .املعرفة بأنشطة ونتائج بناء القدرات يف جمال تغري املناخ

                                                           
)٨٠( FCCC/SBI/2009/5. 
)٨١( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/4493.php>. 
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  :عشر خطوات لوضع نظام للرصد والتقييم يستند إىل النتائج
  التقدم احملرز يف وضع إطار لرصد وتقييم بناء القدرات يف جمال تغري املناخ

  

 

  .عشر خطوات لوضع نظام للرصد والتقييم يستند إىل النتائج: ٢٠٠٤البنك الدويل، : معدل من: املصدر
  واملرونة أمر -١٧٤
متع األطـراف حبريــة     وينبغي أن تت  . حيوي من أجل تنفيذ إطار للرصد والتقييم       -١٧٥

استخدام املؤشرات واملبادئ التوجيهية وأدوات اإلبالغ والعناصر األخرى إلطـار          
موحد مبا يتناسب مع احتياجاهتا وأولوياهتا، إقراراً باختالف ظروف البلدان وبأمهية           

  .عملية قطرية املنحى

  الدروس املستخلصة  -حادي عشر 
 احملددة  ١٥ل ل حالياً غالبية جماالت االحتياجات ا     رغم أن برامج بناء القدرات تتناو       -١٧٥

، تظل هنـاك ثغـرات      ١-م أإ /٢٩يف إطار بناء القدرات واجملاالت الستة احملددة يف املقرر          
  :وتشمل هذه الثغرات. ملموسة

احتياجات حظيت باهتمام أقل من اجملتمع الدويل، مثل دعم التركيز علـى              )أ(
  االستراتيجيات الوطنية،قضايا تغري املناخ يف السياسات و

االحتياجات اجلديدة الناشئة عن السياق املتبلور لتغري املناخ وتعريف وتنفيذ            )ب(
آليات جديدة مثل برنامج األمم املتحدة التعاوين خلفض االنبعاثات الناجتة          

  عن إزالة الغابات وتدهورها؛
  .التباينات اإلقليمية والوطنية بني البلدان النامية  )ج(

 ٥اخلطوة  ٤اخلطوة ٣اخلطوة ٢اخلطوة ١خلطوة ا

  وضع بيانات انتقاء املؤشرات الرئيسية حتديد النواتج تقييم االستعداد
 خط األساس

  التخطيط
النتائج 
  األهداف

 ١٠اخلطوة  ٩اخلطوة ٨اخلطوة ٧اخلطوة  ٦اخلطوة 

 استخدام النتائج اإلبالغ بالنتائج  التقييم رصد النتائج
  دعم نظام

 الرصد والتقييم

  التقدم بشأن نظام الرصد وتقييم بناء القدرات يف
 بشأن تغري املناخاتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
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والحظ أحد اجمليبني على االستقصاء أن مبادرات بناء القدرات هـي يف معظمهـا                -١٧٦
وأكد على احلاجة إىل مشاريع تشجع على التعلم باملمارسة لكي          . حلقات عمل قصرية املدة   

وهذا يشري إىل ضرورة االنتقال بنهج بناء القدرات مـن          . ميكن نقل املهارات والتكنولوجيا   
 حلقات العمل أو االجتماعات، إىل برنامج مترابط يهـدف إىل     تدخالت فردية معزولة، مثل   

  .دعم القدرات على أوسع املستويات البنيوية والوطنية بطريقة شاملة ومتواصلة
 ما زالت صـاحلة     ٢٠٠٤إن الدروس احملددة يف االستعراض الشامل األول يف عام            -١٧٧

أّويل لالحتياجات وللقدرات احلاليـة     أوالً، أن إجراء تقييم ذايت      . وذكرها العديد من اجمليبني   
على كافة املستويات وفيما بني كل أصحاب املصلحة هو أمر الزم لتنفيذ مبـادرات بنـاء                

وبعد عمليات التقييم األّويل، ينبغي إجراء مشاورات مع أصحاب         . القدرات بفعالية وكفاءة  
م أنـشطة بنـاء     املصلحة ومداوالت من جانب صّناع القرار رفيعي املستوى لضمان تصمي         

  .القدرات بفعالية يف برنامج مترابط لبناء القدرات
ومن الالزم وجود مستوى أّويل جيد من قدرات ومهارات اخلرباء احملليني لـضمان               -١٧٨

وميكن تنفيذ ذلك يف هناية املطاف بإدمـاج        . بيئة متكينية من أجل تنفيذ أنشطة بناء القدرات       
  .دارس الثانوية واجلامعاتقضايا تغري املناخ يف الربامج بامل

ويشكل ارتفاع معدل تنقل املديرين على املستوى املؤسسي حـاجزاً هامـاً أمـام                -١٧٩
  .االحتفاظ بنتائج األنشطة السابقة لبناء القدرات وتنفيذ األنشطة املقبلة

ولوحظ كذلك يف دورات اهليئة الفرعية للتنفيذ أنه ثبت أن تكرار تطبيـق املشاريع               -١٨٠
ذجية هو وسيلة فعالة يف التكلفة والوقت لنقل النجاحات والدروس املستفـادة مــن            النمو

  .)٨٢(بلد آلخر
ويندمج بناء القدرات يف الكثري من أنشطة تغري املناخ، وال يوجد إطـار مـستقل                 -١٨١

  .لإلبالغ عن متويل بناء القدرات ميكنه توفري معلومات أوضح يف هذا الصدد
رات أهداف طويلة األجل؛ ولذلك فإن النتائج فيما يتعلق مبستوى          وألنشطة بناء القد    -١٨٢

األثر على التخفيف من غازات الدفيئة وفعالية التكيف ال ميكن مالحظتها إال بالتدريج على              
. إن أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املناخ ميكنها أن حتقق نتائج تآزريـة             . سنوات طويلة 

وى املؤسسي حيث تتحمل املؤسسات الوطنية املشاركة       وهذا ينطبق بوجه خاص على املست     
كما ميكن حتسني جدوى نتـائج ونـواتج        . مسؤوليات تتجاوز التصدي لقضايا تغري املناخ     

التدخالت لبناء القدرات، وخاصة على املستوى الفردي، بوضع استراتيجية شـاملة لبنـاء             
  .القدرات بدالً من تنفيذ أنشطة منعزلة

ومـن بـني    . الص الدروس من البيانات اجملمعة من االستقصاءات      كما ميكن استخ    -١٨٣
وقـد  . الدروس أن أنشطة بناء القدرات هلا أثر حفّاز مع إنـشاء الـشبكات والعالقـات              

                                                           
)٨٢( FCCC/SBI/2007/Misc.8.  
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استخلصت جتربة مرفق البيئة العاملية درساً هاماً يف القيمة املستمدة من املشاركة مباشرة مـع     
طة األخرى بدالً من الركون إىل الوكاالت املنفـذة         البلدان النامية من خالل التدريب واألنش     

إن األنـشطة القطريـة     . لنقل املعلومات بفعالية عن مرفق البيئة العاملية على املستوى الوطين         
ويف الوقـت   . املنحى املستندة إىل األولويات الوطنية هي األكثر فعالية وتنتج أفضل النتـائج           

يم الذايت للقدرات الوطنية، فإن القدرة مطلوبة مـن  نفسه، وكما تبني التجربة مع عملية التقي     
وإلنتاج نتائج مستدامة، ينبغي بناء هذه القدرة تدرجيياً من         . أجل تنفيذ أنشطة بناء القدرات    

  .الداخل بدالً من االعتماد فقط على اخلربة اخلارجية لصاحل املالئمة
التحديات يلزم معها تكوين    وبّينت التجربة أن تغري املناخ يطرح جمموعة واسعة من            -١٨٤

شراكات وإشراك جمال واسع من أصحاب املصلحة إلحـراز تقـدم يف التـصدي هلـذه                
وأظهر االجتاه األخري حنو زيادة التعاون فيما بني وكاالت األمم املتحدة، وبـني             . التحديات

وكاالت األمم املتحدة ووكاالت بريتون وودز فضالً عن الشركاء اآلخرين وجود عالمات            
  .واعدة تبشر بزيادة الفعالية والكفاءة

وفيما يتعلق باستدامة بناء القدرات، ميكن تطبيق الدروس الرئيسية املشار إليها أدناه              -١٨٥
  :على أنشطة بناء القدرات دعماً لتنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو

قية حتقق أنشطة مناخية حمددة مثل مبادرات بناء القدرات لدعم تنفيذ االتفا            )أ(
جناحاً واستدامة أكرب على األجلني املتوسط والطويل حني ُتنشئ روابط يف           
جمال السياسة العامة مع االستراتيجيات الوطنيـة والـوزارات األخـرى           

  كوزارات الزراعة واملياه والطاقة واملالية؛
يتعني إشراك أعلى مستويات صنع القرار من املرحلة األوىل لوضع أنـشطة              )ب(

  ت ضماناً الستدامة السياسات واملؤسسات؛بناء القدرا
ينبغي على األطراف غري املدرجة يف املرفق األول أن تبلور اسـتراتيجيات              )ج(

وطنية متعددة القطاعات يف جمال تغري املناخ يشارك فيها مجيع أصـحاب            
املصلحة، وأن ُتدرج توصيات أو خطط عمل هلـذه االسـتراتيجيات يف            

حد من الفقر أو سياسات التنمية الوطنية ضـماناً       االستراتيجيات الوطنية لل  
  الستدامة أنشطة حمددة يف جمال تغري املناخ؛

يتعني دعم أنشطة بناء القدرات من جانـب الـسلطات واملؤسـسات احملليـة           )د(
واإلقليمية والوطنية املناسبة لـضمان القبـول والـدعم الكـاملني للـربامج             

  إلقليمية النطاق ولتحقيق نتائج مستدامة؛واالستراتيجيات والتشريعات احمللية وا
على كل من املاحنني والبلدان املستفيدة اعتماد هنج طويل األجل يف بنـاء               )ه(

القدرات يتطلب االستدامة املالية وتدعمه يف هنايـة املطـاف سياسـات            
  وميزانيات وطنية تعكس األولويات الوطنية؛



FCCC/SBI/2009/4 

GE.09-70143 56 

ا أُدجمت يف برامج عاملية حمددة      ستحقق أنشطة بناء القدرات فعالية أكرب إذ        )و(
  لتغري املناخ ُتنفذ على املدى الوسيط؛

يتعني تنفيذ نظم وطنية للرصد والتقييم واإلبالغ بنتائج أنشطة تغري املنـاخ              )ز(
ومبادرات بناء القدرات يف جمال تغري املناخ لضمان استمرارية جهود بنـاء      

 تنقل العاملني اإلداريني    القدرات يف هذا اجملال وللتعويض عن ارتفاع معدل       
  وعن التغيريات يف جمال السياسة العامة؛

/ أن األخذ بنهج طويل األجل للتثقيف، مبا يشمل مكونات التدريب يف املشاريع             )ح(
الربامج وتوفري احلوافز للممارسني من البلـدان الناميـة علـى إدارة املـشاريع              

رية املؤهلة ودعم القدرة على     وصيانتها، هو إجراء الزم للحفاظ على املوارد البش       
  رصد وتقييم أنشطة تغري املناخ واإلبالغ عنها والتعلم منها؛

يتعني تفعيل وتنشيط اللجان الوطنية لتغري املناخ لضمان التنـسيق اجليـد              )ط(
ألنشطة بناء القدرات، ولرصد وتقييم نتائج أنشطة بناء القدرات، وبنـاء           

لحة، وتقاسـم املعلومـات     توافق يف الرأي بني مجيـع أصـحاب املـص         
واملمارسات اجليدة على املستوى الوطين، وضمان االحتفاظ بنتائج وآثـار    

  بناء القدرات؛
جيب تفعيل السياسات املطلوبة لتنفيذ أنشطة بناء القـدرات قبـل تنفيـذ               )ي(

  األنشطة ضماناً الستدامتها؛
ـ             )ك( درات ينبغي أن تتناسب أهداف أنشطة بناء القدرات مع مـستويات الق

  احلالية املتاحة يف البلدان املتلقية؛
تضطلع آليات التنسيق اإلقليمية بدور متزايد تؤديه يف جمـاالت التعـاون              )ل(

اإلقليمي ملكافحة تغري املناخ وتعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب يف أنـشطة            
  .بناء القدرات

  النتائج واالستنتاجات الرئيسية -ثاين عشر 
تياجات لبناء القدرات وتنفيذ أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري املناخ           إن حتديد االح    -١٨٦

ينبغي أن يّتبع التحديد القطري لالحتياجات واألولويات الواردة يف عمليات التقييم الـذايت             
وينبغي على مجيـع    . للقدرات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف والعمليات األخرى ذات الصلة         

. وطنيني فضالً عن اجملتمع الدويل اإلسهام يف هذا التحديد القطري لالحتياجات          أصحاب املصلحة ال  
ـ             ـ  ـويتعني متابعة عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية وبـرامج العمـل الوطني ف ـة للتكي

  . واستكماهلا ورصدها بنشاط من أجل حتديد وسد الثغرات املوجودة على املستوى الوطين
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ج الصادرة عن الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين           وينبغي ربط النتائ    -١٨٧
الطويل األجل مبوجب االتفاقية بنطاق اإلطار األصلي لبنـاء القـدرات ووضـع عمليـة               

وجيب ضمان التكامالت والتآزرات    . الستخالص االحتياجات الناشئة يف جمال بناء القدرات      
  .لنهوض بتنفيذ إطار بناء القدراتبني عمل هذا الفريق العامل املخصص والعمل على ا

إن جمال وتنوع أنشطة بناء القدرات يثريا اإلعجاب، وإن أشارا أيـضاً إىل وجـود                 -١٨٨
وينبغي أن يساعد   . حاجة ماسة إىل التنسيق فيما بني املاحنني وبني املاحنني والبلدان املستفيدة          

ذا اجلانب، ولكن يتعني بـذل      استكمال عملية التقييم الذايت للقدرات الوطنية على حتسني ه        
  .جهد متواصل وواعٍ لتحسني االتصال والتنسيق بشأن أنشطة بناء القدرات

وينبغي تصميم املزيد من مبادرات بناء القدرات بعد إجراء حتليل شامل للقـدرات               -١٨٩
املوجودة من قبل وعقب إجراء املشاورات مع أصحاب املصلحة، األمر الذي ميكن أن يـتم               

تطوير عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية وبرامج العمل الوطنيـة للتكيـف            من خالل   
ويف هذا السياق، فـإن     . وبإيالء مزيد من االهتمام آلليات رصد وتقييم أنشطة بناء القدرات         

الدراسات الوطنية املوجزة اليت توثق القدرات احلالية وحتدد اخلطوط العامة لالحتياجات ذات            
ستويات البنيوية واملؤسسية والفردية ميكن أن ختدم كأدوات هامـة لتوثيـق            األولوية على امل  

احلالة عند خط األساس وقياس التقدم يف تنمية القدرات إذا عملت البلدان على حتديث هذه               
كما جيب أن تشكل أنشطة بناء القدرات جزءاً ال يتجـزأ مـن             . الدراسات بشكل منتظم  

يت تستجيب لألولويـات الوطنيـة احملـددة يف اسـتراتيجيات           الربامج العاملية لتغري املناخ ال    
  .وتشريعات وسياسات التنمية الوطنية وُتنفذ من خالل ُنهج متوسطة وطويلة األجل

وينبغي أن يكون هناك حتليل وتقييم متواصالن ملستويات تنفيذ أنشطة بناء القدرات              -١٩٠
ويبدو أنه ال يوجـد  . ؤسسية والفرديةلضمان وجود تغطية كافية على املستويات البنيوية وامل      

حالياً تركيز كاف على املستوى البنيوي، األمر الذي قد يقلل من فعاليـة األنـشطة علـى            
  .املستويني املؤسسي والفردي على املدى الطويل

إن تقييم توافر املوارد املالية واحلصول عليها لدعم أنشطة بناء القدرات يف جمال تغري                -١٩١
  :اآليتاملناخ يبني 
أن أكثر الُنهج فعالية لبناء القدرات هو هنج برناجمي متسق ومتدرج طويل              )أ(

  األجل وميكن التنبؤ به؛
ينبغي االضطالع ببناء القدرات من خالل عمليات قطرية التوجه مع توافر             )ب(

  مستويات عالية من التنسيق والشفافية؛
 جمال تغري املناخ إلحراز تقدم حنو   ينبغي زيادة املوارد املالية لبناء القدرات يف        )ج(

  تلبية االحتياجات احلالية والناشئة واملقبلة؛
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ينبغي اختاذ خطوات فورية لتحسني فرص حصول مجيع البلدان النامية على             )د(
  .املوارد املالية لبناء القدرات

التنسيق وينبغي تدعيم اللجان الوطنية املعنية بتغري املناخ وتفعيلها وتنشيطها لضمان             -١٩٢
وهذا سيؤدي أيضاً إىل تعويض االرتفـاع يف        . اجليد جلهود بناء القدرات يف جمال تغري املناخ       

. معدل تنقل املديرين على املستوى املؤسسي فضالً عن التغيريات الـسياساتيـة الـشاملـة      
 كما ينبغي متكني اللجان الوطنية من رصد وتقييم نتائج وآثار أنشطة بناء القدرات؛ وتقاسم             

املعلومات واملمارسات اجليدة؛ وإدماج جهود بناء القدرات يف جمال تغري املناخ يف العمليات             
  .املتواصلة للتنمية املستدامة

ومن املفيد وضع كتّيب أو دليل عملي ُيعىن برصد وتقييم أنشطة بناء القـدرات يف                 -١٩٣
 يف وضع املؤشـرات وأدوات      وينبغي أن يبين هذا الدليل على التقدم احملرز       . جمال تغري املناخ  

وينبغي يف وضع هذا الدليل أيضاً مراعاة آراء األطراف واحتياجاهتا، وخاصـة            . االستقصاء
وينبغـي أن   . اإلقرار بالقدرة احملدودة ألطراف كثرية من البلدان النامية على تقدمي التقـارير           
  . اإلبالغ احلاليةتكون عمليات الرصد والتقييم بسيطة وواضحة ومباشرة ومدجمة يف عمليات

وينبغي على األطراف أن تكـون      . إن املرونة أمر حيوي لتنفيذ إطار للرصد والتقييم         -١٩٤
حرة يف استخدام املؤشرات واملبادئ التوجيهية وأدوات اإلبالغ والعناصر األخـرى إلطـار             

بأمهية عمليـة   موحد مبا يتناسب مع احتياجاهتا وأولوياهتا، اعترافاً بظروفها الوطنية املتباينة و          
كما ينبغي على األطـراف أن تستفيـد من عملية الرصد والتقييم يف بنـاء             . قطرية التوجه 
  . قدرة إضافية
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Annex I 

[ENGLISH ONLY] 

Terms of reference for the second comprehensive review of 
the implementation of the framework for capacity-building 
in developing countries1 

I. Objectives  
1. The second comprehensive review of the implementation of the framework 
for capacity-building in developing countries adopted under decision 2/CP.7 (the 
capacity-building framework) has the following objectives: 

(a) To take stock of progress in, and assess the effectiveness of, the 
implementation of capacity-building activities directly relating to the 
capacity-building framework;  

(b) To examine possible gaps between the provisions of decisions of the 
Conference of the Parties (COP) and the Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) and 
the implementation of capacity-building activities; 

(c) To identify lessons learned and best practices with a view to developing options 
for enhanced implementation of the capacity-building framework, taking into 
account additional needs and priorities for capacity-building.  

II. General principles in the comprehensive review process 
2. The second comprehensive review of the implementation of the capacity-
building framework should be based on the guiding principles and approaches 
outlined in decision 2/CP.7, annex, chapter B, and should take into account 
relevant provisions in related COP2 and CMP3 decisions on capacity-building. 

III. Information sources  
3. Information on capacity-building activities for the comprehensive review 
should be drawn from, inter alia: 

(a) Submissions from Parties; 

(b) Annual synthesis reports on capacity-building that are prepared by the 
secretariat in accordance with the steps for the regular monitoring and 
evaluation of capacity-building contained in decisions 4/CP.12 and 
6/CMP.2; 

(c) Relevant national reports (such as national communications and 
national adaptation programmes of action, poverty reduction strategy 
papers and national capacity self-assessments); 

                                                           
1  See document FCCC/SBI/2008/2.  
2  Decisions 4/CP.9, 9/CP.9, 2/CP.10 and 4/CP.12. 
3  Decisions 7/CMP.1, 29/CMP.1 and 6/CMP.2. 
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(d) Reports and submissions from the Global Environment Facility and its 
agencies, United Nations organizations and other relevant 
organizations; 

(e) Other relevant existing documents prepared by the secretariat.. 

IV. Expected outcomes 
4. The comprehensive review should result in a report from the Subsidiary 
Body for Implementation (SBI) at its thirtieth session on an analysis of the 
progress made in, and the effectiveness of, the implementation of the capacity-
building framework, which will lead to a decision on the comprehensive review 
being adopted by the COP at its fifteenth session.  The report should also 
include: 

(a) Descriptions of capacity-building programmes and activities; 

(b) Identification of needs and gaps and an assessment of factors and 
constraints in capacity-building activities in developing countries 
that influence the effectiveness of capacity-building projects and 
programmes, as well as lessons learned and best practices, future 
opportunities, challenges and barriers, and possible areas for 
improvement; 

(c) Key results and impacts; 

(d) Information on the extent and variety of stakeholders within 
developing countries (governmental and non-governmental 
organizations, the private sector, community organizations, etc.) 
involved in and benefiting from capacity-building activities; 

(e) The availability of and access to resources, and the effectiveness of 
their deployment; 

(f)  The sustainability of capacity-building activities and the extent of 
national engagement; 

(g) The extent to which capacity-building activities support the initial 
scope of needs and areas listed in decision 2/CP.7, annex, 
paragraphs 15–17, actions by Parties (paras. 18–20) and the priority 
areas listed in decision 29/CMP.1, paragraph 2, taking into account 
the nine key factors identified in decision 2/CP.10, paragraph 1; 

(h) Recommendations for the further implementation of the capacity-
building framework. 

5. The comprehensive review should also result in recommendations by the 
SBI at its thirtieth session on further steps to regularly monitor and evaluate 
capacity-building activities undertaken pursuant to decisions 2/CP.7, 4/CP.12, 
29/CMP.1 and 6/CMP.2 
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Annex II 

[ENGLISH ONLY] 
 

Synthesis of the first comprehensive review of the 
implementation of the capacity-building framework 
1. In relation to the capacity-building needs and priorities of developing 
countries, in the first comprehensive review it was concluded that the framework 
for capacity-building in developing countries (hereinafter referred to as the 
capacity-building framework) was still largely in line with the priorities of 
Parties not included in Annex I to the Convention (non-Annex I Parties).  The 
countries’ needs and priorities identified by respondents to the surveys 
conducted in the preparation of this document were related to:  the production of 
national communications and greenhouse gas inventories; emission database 
management; systems for collecting, managing and utilizing activity data and 
emission factors; institutional capacity-building, including the strengthening, as 
appropriate, of national climate change secretariats or national focal points; 
vulnerability and adaptation assessment; and capacity-building for the 
implementation of adaptation measures.  Other needs for more support from the 
secretariat and the Global Environment Facility (GEF) were also identified in 
terms of:  

(a) Better sharing of information and lessons learned;  

(b) A larger pool of human resources with expertise in capacity-building 
at the GEF secretariat; 

(c) A means of informing developing countries directly when new 
funding mechanisms are at the planning stage. 

2. However, as the capacity-building needs identified by developing 
countries were many and wide-ranging, it was recommended in the first 
comprehensive review that a thorough and systemic assessment for and by non-
Annex I Parties of their capacities was needed to further clarify their specific 
needs and the relevant priority actions in each country. 

3. Regarding activities implemented between 2001 and 2004, in the first 
comprehensive review it was concluded that multilateral and bilateral agencies 
had tackled a wide range of priority issues identified in the capacity-building 
framework and expressed by non-Annex I Parties.  However, some types of 
capacity-building programmes and activities had been given more attention than 
others, such as institutional capacity-building, education and training, raising 
public awareness, the development and transfer of technology, and vulnerability 
and adaptation assessment.  In the review, it was recommended that a good 
dialogue between stakeholders could ensure that the initiatives were in line with 
the needs expressed.  In addition, it was recommended that capacity-building 
efforts should also address various levels, from policymaking to mobilizing 
capacity on the ground. 
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4. In terms of results and impacts, it was concluded in the review that the 
capacity-building initiatives implemented had permitted the creation of relevant 
and efficient institutions, improved the quantity and quality of information 
generated and disseminated, and increased the capacity of thousands of 
individuals to tackle a wide range of climate change issues.  Experience gained 
between 2001 and 2004 demonstrated that the most effective capacity-building 
initiatives are based on existing self-assessments of capacity needs, take a long-
term approach, ensure the participation of stakeholders and attempt to integrate 
capacity-building in wider sustainable development efforts. 

5. With respect to the available resources, it was concluded in the review 
that the amount provided for capacity-building activities had been considerable.  
However, additional financial and technical resources should also be provided to 
non-Annex I Parties to enable them to implement the Convention and to ensure 
that their numerous and complex capacity-building needs are addressed.  The 
efficiency of capacity-building efforts could be increased through increased 
dissemination of information, improved mechanisms for exchanging information 
and improved South–South cooperation. 

6. In the previous review, it was concluded that the sustainability of 
capacity-building efforts depended on an integrated approach that considers the 
system in place in a given country and/or region for managing climate change 
issues and improves the effectiveness of this system at the local, national and 
regional levels.  To ensure sustainable results, capacity-building efforts must 
develop a higher degree of political commitment, encourage local ownership, 
place emphasis on local expertise and participation, ensure that interventions 
match national capacities, recognize the slow pace at which results may emerge 
and ensure effective monitoring of and feedback on progress made. 
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Annex III 

ENGLISH ONLY]  
 

Objective and scope of capacity-building within the 
framework of decision 2/CP.7 
1. The following is the initial scope of needs and areas for capacity-building 
in developing countries as broadly identified in the annex to decision 10/CP.5, in 
the compilation and synthesis document prepared by the secretariat1 and in 
submissions from Parties and intergovernmental organizations:2 

(a) Institutional capacity-building, including the strengthening or 
establishment, as appropriate, of national climate change 
secretariats or national focal points; 

(b) Enhancement and/or creation of an enabling environment; 

(c) National communications; 

(d) National climate change programmes; 

(e) Greenhouse gas inventories, emission database management and 
systems for collecting, managing and utilizing activity data and 
emission factors; 

(f) Vulnerability and adaptation assessment; 

(g) Capacity-building for the implementation of adaptation 
measures; 

(h) Assessments for the implementation of mitigation options; 

(i) Research and systematic observation, including meteorological, 
hydrological and climatological services; 

(j) Development and transfer of technology; 

(k) Improved decision-making, including assistance for participation 
in international negotiations; 

(l) The clean development mechanism; 

(m) Needs arising from the implementation of Article 4, paragraphs 8 
and 9, of the Convention; 

(n) Education, training and raising public awareness; 

(o) Information and networking, including the establishment of 
databases. 

 

 

                                                           
1  FCCC/SBI/2000/INF.1  
2   FCCC/SB/2000/INF.6, FCCC/SB/2000/INF.7, FCCC/SB/2000/INF.8 and  

FCCC/SB/2000/INF.9 
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2. Other capacity-building needs and possible responses are being identified 
by the Parties in their discussions of other issues.  The decisions resulting from 
these discussions, as well as other activities related to the implementation of the 
Convention and preparation for the effective participation by developing 
countries in the Kyoto Protocol process, should continue to inform the scope and 
implementation of this framework. 

Specific scope for capacity-building in the least developed countries 

3. The least developed countries and small island developing States are 
among the most vulnerable to extreme weather events and the adverse effects of 
climate change.  They also have the least capacity to cope with and adapt to the 
adverse effects of climate change. 

4. The following is the initial assessment of the needs and priority areas for 
capacity-building in these countries: 

(a) Strengthening existing and, where needed, establishing national 
climate change secretariats or focal points to enable the effective 
implementation of the Convention and effective participation in the 
Kyoto Protocol process, including preparation of national 
communications; 

(b) Developing an integrated implementation programme which takes 
into account the role of research and training in capacity-building; 

(c) Developing and enhancing technical capacities and skills to carry 
out and effectively integrate vulnerability and adaptation 
assessments into sustainable development programmes and develop 
national adaptation programmes of action; 

(d) Strengthening existing and, where needed, establishing national 
research and training institutions in order to ensure the 
sustainability of the capacity-building programmes; 

(e) Strengthening the capacity of meteorological and hydrological 
services to collect, analyse, interpret and disseminate weather and 
climate information to support the implementation of national 
adaptation programmes of action; 

(f) Enhancing public awareness (improving the level of understanding 
and building human capacities). 
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Annex IV 

[ENGLISH ONLY]  

Decision 2/CP.10:  Key factors that should be taken into 
account and could assist in the further implementation of 
decision 2/CP.7  

1. The following are key factors that should be taken into account and could 
assist in the further implementation of decision 2/CP.7: 

(a) To make institutional capacity-building a priority for the creation 
and strengthening of basic institutional infrastructure; 

(b) To raise awareness at various levels on climate change issues and 
increase the involvement of national governmental organizations in 
capacity-building activities; 

(c) To develop and, where appropriate, promote exchange of best 
practices, experiences and information on capacity-building 
activities undertaken by various Parties, including financial 
resources, case studies and tools for capacity-building; 

(d) To ensure effectiveness of capacity-building activities so that: 

(i) They enhance the ability of developing country Parties to 
implement the Convention and to participate effectively in 
the Kyoto Protocol process; 

(ii) Initial and subsequent national communications and national 
adaptation programmes of action provide a good measure of 
successful capacity-building as it relates to the 
implementation of the Convention;   

(iii) Capacity-building is integrated as a priority by policymakers 
and decision makers; 

(iv) Long-term sustainability of capacity-building activities is 
achieved through integration in planning processes; 

(e) To make financial and technical resources available, through an 
operating entity of the financial mechanism and, as appropriate, 
through multilateral and bilateral agencies and the private sector, to 
assist developing countries, in particular the least developed 
countries and small island developing States among them, in the 
implementation of this framework; 
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(f) To further apply learning-by-doing approaches for capacity-
building by supporting various types of capacity-building 
activities, projects and programmes at the national and local 
levels; 

(g) To continue to improve international donor coordination in the 
provision of financial resources and to harmonize donor support 
in alignment with national priorities, plans and strategies; 

(h) To ensure that resources are made available for the 
implementation of capacity-building activities; 

To strengthen institutional arrangements at the national level to coordinate 
implementation consistent with decision 2/CP.7 as a way of promoting 
integration of climate change issues into the national planning processes so as to 
increase the effectiveness and sustainability of outcomes. 
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[ENGLISH ONLY]  

Decision 29/CMP.1: Priority areas of capacity-building 
relating to participation in project activities under the clean 
development mechanism  

1. Capacity-building relating to the implementation of the Kyoto Protocol in 
developing countries within the scope of the capacity-building framework 
should be provided to enhance the ability of developing countries to participate 
effectively in project activities under the clean development mechanism (CDM), 
such as those priority areas listed below: 

(a) Institutional capacity-building to assist developing countries in 
establishing and strengthening designated national authorities 
(DNAs); 

(b) Increasing awareness, training and networking of developing 
country DNAs, non-governmental organizations, the private sector 
and all relevant stakeholders, particularly for the development of 
skills relating to the CDM project cycle; 

(c) Supporting and facilitating communication, cooperation and 
networking between developing country DNAs, the CDM Executive 
Board and other CDM actors; 

(d) Providing support for broader participation in the CDM, including 
participation in designated national authority forums in conjunction 
with sessions of the Conference of the Parties serving as the meeting 
of the Parties to the Kyoto Protocol and the subsidiary bodies; 

(e) Improving geographical distribution, knowing well the difficulties of 
Africa to attract CDM projects, by supporting the development of 
CDM projects in the least developed countries and small island 
developing States, through training, CDM market analysis and 
forums; 

(f) Enhancing capacity to formulate mitigation activities and policies 
and to integrate them with other policy instruments within the 
framework of sustainable development; 

Removing barriers preventing the development of CDM projects, including, for 
example, by providing assistance to national governments in determining an 
appropriate CDM forest definition, designing an appropriate feed-in law for the 
electrical grid and drafting legislation to legally recognize the existence and 
ownership of certified emission reductions.
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Annex VI 
[ENGLISH ONLY]  

Summary of past and current capacity-building needs and priorities 
 

 

Needs and priorities identified in the first comprehensive 
review of the implementation of the capacity-building 
framework (2004) 

 
Current needs and priorities identified (2009) 

• Strengthening of policy framework (e.g. conflicting mandates, 
functions of responsible agencies) 

• Consolidation by government institutions of priorities between 
departments in order to make climate change a priority in their 
sustainable development plans 

• Strengthening inter-ministerial coordination and consolidating priorities between 
departments in order to make climate change a priority in their sustainable 
development plans 

• Mainstreaming climate change into countries’ environmental 
programming in all sectors 

• Long-term financial resources for climate change activities 
• Enhancing capacity for policy formulation and planning, and the 

integration of climate change into such policies 
• Capacity to enforce policy instruments at the national level 

• Financial and technical support for the formulation of national climate change policies 
and programmes and mainstreaming climate change into the development of plans, 
national policies and legislative frameworks 

• Stronger political commitment • Stronger political commitment and awareness-raising of decision makers 

• Disseminating information about benefits of the implementation 
of the Convention at all levels 

• A regional clearing house for information-sharing and 
networking on climate change 

• Legal frameworks for information-sharing and networking on climate change, 
including clearing houses to disseminate climate change information 

• Participation of key stakeholders, such as the public and private 
sectors, non-governmental organizations, academia and scientific 
and technical personnel, as well as local communities 

• Participation of key stakeholders, such as the public and private sectors, non-
governmental organizations, academia and scientific and technical personnel, as well 
as local communities 

• Raising public awareness and incorporating climate change into 
national education systems 

• Raising public awareness, incorporating climate change into national education 
systems and translating information into local languages 

• Capacity to assess vulnerability, evaluate the economic costs and develop adaptation 
measures and integrate them, incorporating risk management strategies into sectoral, 
subnational and national planning and programmes 

• Financial and technical support to implement adaptation projects and progammes 
• Catalysing and maximizing mitigation action to reduce greenhouse gas (GHG) 

emissions; defining, adopting, measuring, verifying and reporting the nationally 
appropriate mitigation actions 

• Defining, strengthening and implementing technology-specific policies and measures, 
including low-carbon technologies and national energy policies 
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• Laws and regulations for clean development mechanism (CDM) activities 
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Needs and priorities identified in the previous review (2004) 

 
Current needs and priorities identified (2009) 

• Country-specific secretariats or climate change departments with 
enough human resources and political power and well-defined 
functions in climate change 

• Establishing, strengthening, training and maintaining climate change 
offices, committees or units 

• Strengthening the management of and administrative 
institutional capacity for:  the collection of data for further 
research into local emission factors for the preparation of 
national GHG inventories; the management and operation of 
national GHG inventory systems; the establishment of research 
centres; the development of databases; and the development and 
implementation of adaptation strategies and plans 

• Strengthening institutions that are involved in the preparation of GHG 
inventories and the management of data; providing training in preparing 
GHG inventories; providing technical and financial support; supporting 
the establishment of national GHG data systems; and developing local 
factors to enhance GHG inventories 

• Enhancing institutional capacity to prepare projects and 
programmes; improving data collection and monitoring; 
establishing and upgrading stations for systematic observation 

• Support for institutions to develop their capacity to coordinate the 
planning and implementation of adaptation and mitigation measures 
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• Additional technical and financial support for inventory 
preparation, assessment of climate change impacts and 
adaptation, institutional strengthening and disaster mitigation 

• Providing training for local institutions in vulnerability and adaptation 
(V&A) assessments; improving V&A assessment models; establishing risk 
monitoring networks, including early warning systems, systematic 
observation, and modelling, forecasting and access to climate information 

 • Establishing regional centres of excellence • Establishing regional centres of excellence 

 

 • Raising awareness and establishing international, regional and national 
climate change and adaptation research and technical support centres for 
specific adaptation measures 

 

•  • Capacity-building and institutional strengthening for the conservation 
and sustainable management of forests, in order to increase carbon stock 
and take part in the mechanism for reducing emissions from 
deforestation and forest degradation in developing countries 

 

•  • Promoting, developing and transferring environmentally sound 
technologies, increasing technology deployment and technology research 
and development in key sectors 

 •  • Supporting the establishment, operation and maintenance of designated 
national authorities 

 •  • Awareness-raising of institutions and private operators in the CDM 
process and designing CDM projects 
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Needs and priorities identified in the previous review (2004) 

 
Current needs and priorities identified (2009) 

• Trained personnel to manage and operate national GHG inventory 
systems, develop climate change scenarios, develop databases and 
develop and implement adaptation and mitigation responses and 
strategies 

• Enhancing the analytical capacity of experts, policymakers and 
decision makers 

• Training specialists and experts in many fields and all areas of the 
capacity-building framework, such as policymakers and those involved in 
preparing GHG inventories, developing and implementing mitigation 
measures, conducting V&A assessments, designing and implementing 
adaptation measures, designing and implementing CDM project 
activities, modelling, and developing databases 

• Improving the negotiation skills of, and increasing the number of, 
representatives at international meetings to address the main topics 
discussed 

• Improving the negotiation skills of, and increasing the number of, 
representatives at international meetings 

• Capacity in technology transfer, negotiation and management, 
specifically relating to the CDM 

• Capacity in technology transfer, negotiation and management, 
specifically relating to the CDM 
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• Enhancing capacity to prepare projects and programmes in the area of 
climate change 

• Enhancing capacity to design projects and programmes in the area of 
climate change, specifically relating to adaptation measures and the CDM 

 

• Building the capacity of a wide range of stakeholders, including 
governments, non-governmental organizations, the private sector, 
academia and local communities 

• Building the capacity of a wide range of stakeholders, including 
governments, non-governmental organizations, the private sector, 
academia and local communities 



FCCC/SBI/2009/4 

71 GE.09-70143 

Annex VII 

[ENGLISH ONLY]  

Examples of activities implemented by the secretariat in 
support of the implementation of the capacity-building 
framework 

 
Category Activity/programme Purpose/target of activity 
(a)  Address special 
needs of least 
developed countries 

Thirteenth meeting of the 
Least Developed Countries 
Expert Group, in Sana’a, 
Yemen, in April 2008 

To develop a work programme for 
2008-2010  

(b)  Support adaptation UNFCCC expert meeting on 
technologies for adaptation to 
climate change, in Bangkok, 
Thailand, in April 2008 

To identify the next steps that could be 
taken to continue previous work on 
technologies for adaptation and provide 
input to the Nairobi work programme on 
impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change 

(c)  Education, training 
and public awareness 

Development and 
maintenance of CC:iNet, the 
information network clearing 
house 

To facilitate access to public information, 
education and training in climate change 
and to help governments, organizations and 
individuals gain rapid and easy access to 
ideas, strategies, contacts, experts and 
materials that can be used to motivate and 
empower them to take effective action on 
climate change 

(d)  Support 
technology transfer 

Training of trainers 
workshop on preparing 
technology transfer projects 
for financing, in Vienna, 
Austria, in October 2008 

To enhance the capacity of project 
developers in developing countries to 
prepare project proposals that will meet the 
standards of international financial 
providers 

(e)  Support national 
communications from 
Parties not included in 
Annex I to the 
Convention  

South-East Asia regional 
capacity-building workshop 
on sustainable national 
greenhouse gas inventory 
management systems, in 
Singapore City, Singapore, in 
April 2008 

To launch the first set of activities planned 
for 2008 on sustainable greenhouse gas 
inventory management systems in South-
East Asia, identifying areas for inventory 
improvement and training inventory experts 

(f)  Capacity-building 
in support of the clean 
development 
mechanism 

Fifth meeting of the 
Designated National 
Authorities Forum, in Bonn, 
Germany, in April 2008 

To build the capacity of designated national 
authorities through the exchange of 
experiences and lessons learned 
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Annex VIII 

[ENGLISH ONLY]  

Examples of climate change capacity-building activities 
supported by multilateral organizations 

1. African Development Bank (AfDB):  The Climate Risk Management and 
Adaptation Strategy “assist[s] African countries to strengthen their capacities to 
respond effectively to the risks, threats and opportunities (if any) posed by 
climate change, variability and extremes – to protect communities; sustain 
economic growth, development and poverty reduction; and protect critical 
natural resources and ecosystems”.1 In addition, since 2004 AfDB has partnered 
with the Government of the Netherlands to execute the Financing Energy 
Services for Small-Scale Energy Users initiative, which “helps countries 
formulate policy and regulatory frameworks and build capacity to develop 
investment projects in renewable energy and energy efficiency”.2 

2. Asian Development Bank (ADB):  The Energy Efficiency Initiative of the 
ADB includes USD 250 million for activities including institutional capacity-
building and advocacy.  Its Carbon Market Initiative (CMI) builds capacity by 
co-financing the development of greenhouse gas mitigation projects.  CMI 
provides experts for technical advice on project development and 
implementation, documentation and capacity-building.  It also offers developing 
member countries marketing support for their carbon credits to be sold in the 
global carbon market.3 

3. Food and Agriculture Organization of the United Nations:  The Improved 
Adaptive Capacity to Climate Change for Sustainable Livelihoods in the 
Agriculture Sector project is designed to improve the adaptive capacities of rural 
populations and their resilience to drought and other climate change impacts.  It 
also aims to inform service providers and policymakers to improve support for 
future adaptation processes.  The project promotes institutional and technical 
capacity-building within key agencies and among farmer associations/groups for 
the demand-responsive services needed by farmers to better adapt to climate 
change. The project relies on participatory extension, including demonstrations, 
orientation meetings, field days, farmer field schools and community rallies.4 

 

                                                           

1  <http://www.afdb.org/en/topics-sectors/sectors/climate-change-mitigation/>. 
2   AfDB. 2008. The African Development Bank and Climate Change in Africa. Presentation by 

Yogesh Vyas in Poznan, Poland, on 7 December 2008. 
3   ADB. Carbon Market Initiative. Brochure. Available at <http://www.adb.org/Documents/Climate-

Change/CMI-Brochure.pdf>. 
4   Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2008. Community Based Adaptation in 

Action. A case study from Bangladesh. Project Summary Report (Phase I)Improved Adaptive 
Capacity to Climate Change for Sustainable Livelihoods in the Agriculture Sector. Available at 
<http://www.fao.org/docrep/010/i0481e/i0481e00.htm>. 
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4. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO):  The 
capacity-building in energy efficiency and advisory services of UNIDO include:  
(a) providing train-the-trainer interventions, with the objective of transferring to 
national specialists the knowledge and skills required to enable them to improve 
the efficiency of industrial energy systems; (b) providing training on financing 
aspects of energy-efficiency investments to enable trained experts to 
commercially market their services to industrial clients; (c) raising awareness of 
the importance of life-cycle costing in energy-efficiency analysis, demonstrating 
that over their working life motor and steam boiler systems consume energy and 
fuel costing far more than the initial capital investment for the system; and (d) 
providing assistance in promoting the necessary financing for and investment in 
energy efficiency at the national and industry levels.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Global Environment Facility Evaluation Office. 2008. Annual Country Portfolio Evaluation 
Report 2008: Benin, Madagascar and South Africa. Available at  

<http://www.thegef.org/uploadedFiles/Publications-ACPE_Report2008.pdf>. 
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Annex IX 

[ENGLISH ONLY] 

Examples of capacity-building activities funded and 
supported by Parties included in Annex II to the 
Convention 

 1. European Community 

1. The European Community (EC) provides support for capacity-building at 
the individual, institutional and systemic levels.  The EC has provided support 
for numerous initiatives and projects that contribute to various aspects of the 
capacity-building framework.  “The main capacity-building needs addressed 
through EU projects respond to the needs identified in the annex to decision 
2/CP.7:  (a) technical capacity; (b) research and systematic observation; (c) 
vulnerability and adaptation assessment; (d) integration of adaptation responses 
into national development strategies; (e) the clean development mechanism; and 
(f) education and raising awareness.1 

2. France, on behalf of the EC and its member States, provided a summary in 
document FCCC/SBI/2008/MISC.5 of activities to implement the capacity-
building framework in developing countries under decision 2/CP.7.2  

 2. Japan 

3. Japan has provided support for the following activities, which support the 
capa city-building framework:  (a) capacity-building programmes for energy 
conservation (at the systemic, institutional and individual levels); (b) the master 
plan for rural electrification by photovoltaic panels in Nigeria (institutional and 
individual levels); and (c) grid data collection for the clean development 
mechanism (CDM) (institutional level).3 

 3. The United States of America 

4. The United States of America supports numerous capacity-building 
activities which contribute to the implementation of the capacity-building 
framework under the Convention at the systemic, institutional and individual 
levels.  Based on the United States experience, the following lessons and 
conclusions have been identified:  

(a) For lasting results, projects must include training components so 
that host country nationals will be able to manage and maintain the 
projects; 

 

                                                           

1 FCCC/SBI/2007/Misc.8. 
2 FCCC/SBI/2008/Misc.5. 
3 FCCC/SBI/2007/Misc.8. 
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(b) Leveraging works best when all donor partners are present at all 
stages of a project, from its definition and design through to its 
implementation; 

(c) Projects that are developed jointly by several organizations must be 
housed with one specific organization.4 

 4. Australia 

5. Australia has allocated 200 million Australian dollars over the past five 
years to its International Forest Carbon Initiative (IFCI), focusing on Indonesia 
and Papua New Guinea.  In Indonesia, the IFCI is operating in three key areas:  
strategic policy dialogue on climate change; increasing Indonesia’s carbon-
accounting capacity; and identifying and implementing incentive-based 
demonstration activities.  In Papua New Guinea, Australia’s initial efforts 
include technical, scientific and analytical support for the design of Papua New 
Guinea’s carbon monitoring and accounting systems. 

 5. Specific examples of climate change capacity-building activities supported 
and implemented by countries included in Annex II to the Convention5 

6. Climate Change Capacity Development (C3D) (EC and Ireland):  The 
objective of this project is to improve the ability of developing countries to 
address climate change by developing adaptation measures and planning 
mitigation strategies. 

7. CARBOAFRICA (EC):  The overarching goal of this project is to set up a 
first attempt at a greenhouse gas (GHG) flux monitoring network in Africa, in 
order to quantify and predict, by a multidisciplinary integrated approach, GHG 
emissions in sub-Saharan Africa and their associated spatial and temporal 
variability. 

8. PAN-AMAZONIA (EC):  This project encompasses three integrated 
scientific networks and is designed to bring together separate research efforts 
across the Amazon Basin in relation to global change and the function of tropical 
forest ecosystems. 

9. International dialogues on the post-2012 regime (EC):  The EC is 
supporting Globe International in its G8+5 Climate Change Dialogue. 

10. Sustainable management of resources of small and medium-sized 
enterprises (SMEs) in Nicaragua (Austria):  Activities include the promotion of 
environmentally sound technologies (e.g. solar energy), training sessions, pilot 
projects and cleaner production education of SMEs in the food and tourism 
sector.  The aim is to support/collaborate with national institutions, integrating 
local know-how. 

 

 

                                                           

4 FCCC/SBI/2007/Misc.8. 
5 FCCC/SBI/2007/Misc.8 and FCCC/SBI/2008/Misc.5 
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11. Grid data collection for the CDM (Japan):  The Institute for Global 
Environmental Strategies, supported by Japan’s Ministry of the Environment, 
conducted grid data calculation in Phnom Penh City jointly with the Cambodian 
designated national authority as part of the Integrated Capacity Strengthening for 
the CDM.  Support from the power sector and other relevant authorities was 
crucial to the collection of the data and the construction of the baseline. 

12. GHG inventory capacity-building (United States):  In partnership with the 
seven nations of Central America, the United States has implemented a three-
year, comprehensive programme to improve the quality and sustainability of 
national GHG inventories in the region.  The project has focused on developing 
long-term national inventory management systems, improving the methods and 
data used in the agriculture and the land-use change and forestry sectors, and 
training regional experts. 

13. Integrated Environmental Strategies (United States):  This programme 
engages developing countries to build support for integrated planning, including 
at the national level, to address both local environmental concerns and global 
GHG emissions.  The programme promotes the analysis of and local support for 
implementation of clean energy technology policies and measures, with multiple 
public health, economic and environmental benefits.  Current developing 
country partners include China and India.   

14. Harmonized Emissions Analysis Tool (HEAT) (United States):  Local 
Governments for Sustainability developed the HEAT online software to support 
local GHG and air pollution emission reduction planning.  This software 
provides capacity to local governments to try to reduce GHG emissions on the 
basis of sound governance, economic development, improved waste 
management, energy efficiency, better urban mobility and better air quality.  The 
United States supported the dissemination of HEAT in Brazil, India, Indonesia 
and South Africa via training sessions as well as a training manual.   

15. Pacific Islands Climate Prediction Project (Australia):  The Australian 
Bureau of Meteorology is working with climate-dependent industries and 
government agencies in ten Pacific countries on tailored long-range (three- to 
six-month) climate predictions.  Its support will assist water resource managers 
to plan for expected rainfall shortages and to increase water storage capacity in 
appropriate areas. 

16. Climate Change Research Partnerships (Australia):  Australia has 
provided and will continue to provide Australian Development Research Awards 
to support research aimed at building the capacity of developing countries to 
effectively respond to the impacts of climate change. 
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Coverage of the priorities of the capacity-building 
framework under the Convention 

 
 Priority Project/programme/initiative (supporting organization)  

(a) Institutional capacity-building, 
 including the strengthening or  
establishment, as appropriate, of  
national climate change secretariats 
or national focal points 

Capacity development for the clean development mechanism – 
CD4CDM (United Nations Environment Programme (UNEP)), 
Country Support Programme (Global Environment Facility (GEF), 
United Nations Development Programme (UNDP)), Energy 
Efficiency Initiative – EEI (Asian Development Bank (ADB)), 
Africa Carbon Forum, the African DNA Forum, the Ibero-
American Network of Climate Change Offices (RIOCC) 

(b) Enhancement and/or creation of an 
enabling environment 

Global Support Programme (GEF, UNDP), Climate Change 
Capacity Development – C3D (United Nations Institute for 
Training and Research (UNITAR)), National Capacity Self-
Assessment (GEF), Capacity Development for Policy Makers to 
Address Climate Change and undertake investment and financial 
flows (UNDP) 

(c) National communications National Communications Support Programme – NCSP  (GEF, 
UNDP and UNEP) 

(d) National climate change 
programmes 

National Capacity Self-Assessments (GEF, UNDP), Key Sectors 
National Capacity Strengthening (UNDP), Capacity Development 
for Adaptation to Climate Change and Greenhouse Gases 
Mitigation in Non-Annex I Countries – C3D+ (UNITAR), 
Adaptation programme in Africa (UNDP), Capacity Development 
for Policy Makers to Address Climate Change (UNDP) 

(e) Greenhouse gas inventories,  
emission database management and 
systems for collecting, managing 
and utilizing activity data and  
emission factors 

Greenhouse Gas Inventory Capacity-building (United States of 
America), Greenhouse Gas  methodology (European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD)), CARBOAFRICA 
(European Community (EC)), NCSP (GEF, UNDP and UNEP) 

(f) Vulnerability and adaptation 
Assessment 

National adaptation programmes of action – NAPAs (GEF, UNDP, 
UNEP), Assessments of Impacts and Adaptations to Climate 
Change –AIACC (UNEP), Climate Risk Management and 
Adaptation Strategy – CRMA (African Development Bank 
(AfDB)), NCSP (GEF, UNDP and UNEP) 

(g) Capacity-building for the 
implementation of adaptation 
measures 

Strategic Priority on Adaptation (GEF), Least Developed Countries 
Fund – LDCF (GEF, UNDP, UNEP), Special Climate Change Fund 
– SCCF (GEF), Small Grants Programme – SGP (GEF, UNDP), 
AIACC (UNEP), Adaptation Learning Mechanism – ALM (GEF, 
UNDP, UNEP, World Bank, UNFCCC secretariat), CRMA 
(AfDB), Agriculture Adaptive Capacity (Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations (FAO)), Advancing Capacity to 
Support Climate Change Adaptation – ACCCA (UNITAR), 
Climate Change and Development – Adapting by Reducing 
Vulnerability –       CC-DARE (UNDP and UNEP), Adaptation 
Programme in Africa (UNDP) 

(h) Assessments for the 
 implementation of mitigation  
Options 

GEF full-sized and medium-sized projects (GEF), Energy Services 
for Small-Scale Users (AfDB), Carbon Market Initiative – CMI 
(ADB), NCSP (GEF, UNDP and UNEP) 

(i) Research and systematic 
observation, including  
meteorological, hydrological  
and climatological services 

AIACC (UNEP) 
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 Priority Project/programme/initiative (supporting organization)  
(j) Development and transfer of  

Technology 
GEF full-sized and medium-sized projects (GEF), Advisory 
services (UNIDO), technology needs assessments – TNAs (GEF, 
UNDP and UNEP), NCSP (GEF, UNDP and UNEP) 

(k) Improved decision-making, 
including assistance for  
participation in international  
Negotiations 

Negotiator Preparatory Workshops (UNEP, UNFCCC secretariat), 
Capacity Development for Policy Makers to Address Climate 
Change (UNDP), C3D+ (UNITAR), G8+5 Climate Change 
Dialogue (Global Legislators Organisation for a Balanced 
Environment (GLOBE International), EC)  

(l) Clean development mechanism  
(CDM) 

CD4CDM (UNEP), Carbon Finance for Sustainable Energy in 
Africa – CF-SEA (UNEP, World Bank), CDM Bazaar (UNEP, 
UNFCCC secretariat), Carbon Finance Assist – CF-Assist (World 
Bank), CMI (ADB), CDM Capacity Development Programme 
(UNDP) 

(m) Needs arising from the 
 implementation of Article 4,  
paragraphs 8 and 9, of the  
Convention 

SCCF (GEF), LDCF (GEF), CD4CDM (UNEP), CF-SEA (UNEP, 
World Bank), NAPAs (GEF, UNDP and UNEP) 

(n) Education, training and public  
Awareness 

C3D (UNITAR), SGP (GEF, UNDP), CD4CDM (UNEP), Article 6 
CD (UNEP), Many Strong Voices – MSV (UNEP), Agriculture 
Adaptive Capacity (FAO), ACCCA (UNITAR), ALM (GEF, 
UNDP, UNEP, World Bank, UNFCCC secretariat) 

(o) Information and networking,  
including the establishment of  
databases 

CDM Bazaar (UNEP, UNFCCC secretariat), PAN-AMAZONIA 
(EC), ALM (GEF, UNDP, UNEP, World Bank, UNFCCC 
secretariat), Climate Community Knowledge Platform (UNDP) 
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Coverage of the priorities of the capacity-building 
framework under the Kyoto Protocol 

 
 Priority Project/programme/initiative (supporting 

organization) 
(a) Institutional capacity-building to assist 

developing countries in establishing 
and strengthening designated national 
authorities 

Capacity development for the clean development 
mechanism – CD4CDM (United Nations Environment 
Programme (UNEP)), Carbon Finance Assist – CF-Assist 
(World Bank), Country Support Programme (Global 
Environment Facility (GEF), United Nations 
Development Programme (UNDP)), Clean Development 
Mechanism Capacity Development Programme (UNDP) 

(b) Increasing awareness, training and 
networking for the development of 
skills relating to the clean development 
mechanism (CDM) project cycle 

CD4CDM (UNEP), GEF full-sized and medium-sized 
projects (GEF), CF-Assist (World Bank), CDM Capacity 
Development Programme (UNDP) 

(c) Supporting and facilitating  
communication, cooperation and  
networking between CDM actors 

CD4CDM (UNEP), CF-Assist (World Bank), CDM 
Capacity Development Programme (UNDP) 

(d) Providing support for broader  
participation in the CDM, including 
participation in designated national 
authorities forums related to the Kyoto 
Protocol 

CD4CDM (UNEP), CF-Assist (World Bank), Negotiator 
Preparatory Workshops (UNEP, UNFCCC secretariat), 
G8+5 Climate Change Dialogue (Global Legislators 
Organisation for a Balanced Environment (GLOBE 
International)), European Community), CDM Capacity 
Development Programme (UNDP) 

(e) Improving geographical distribution by 
supporting the development of CDM 
projects in the least developed 
countries and small island developing 
States, through training, CDM market 
analysis and forums 

CDM Capacity Development Programme (UNDP), 
Millennium Development Goals Carbon Facility 
(UNDP), CD4CDM (UNEP), CF-Assist (World Bank) 

(f) Enhancing capacity to formulate 
mitigation activities and policies and to 
integrate them with other policy 
instruments within the framework of 
sustainable development 

CD4CDM (UNEP), GEF full-sized and medium-sized 
projects (GEF), Least Developed Countries Fund (GEF, 
UNDP, UNEP), Climate Change Capacity Development 
(United Nations Institute for Training and Research), 
CDM Capacity Development Programme (UNDP) 
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Annex XII 

[ENGLISH ONLY] 
 

Capacity-building activities in developing countries by 
level of implementation 
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Results of the national capacity self-assessment 
programme1 

1. The results of the national capacity self-assessment (NCSA) programme: 

(a) Identification of baseline of national capacities to comply with 
multilateral environmental agreements (MEAs); 

(b) Identification of systemic capacity constraints; 

(c) Building of capacity through the NCSA process:  skills 
developed in adaptation and use of capacity assessment 
methodologies and tools, coordination and facilitation, strategic 
planning, and project design; 

(d) Systematic development of national strategy to address capacity 
constraints; 

(e) Development of concepts for future capacity-building actions;  

(f) Securing of high-level political commitment; 

(g) Development of mechanisms for multi-stakeholder 
participation; 

(h) Increase of awareness and knowledge of MEAs;  

(i) Increase of knowledge of capacity-building at systemic level; 

(j) Encouragement to integrate environmental issues into economic 
and social development policies; 

(k) Use of NCSA to build capacity to initiate a national capacity-
building system or programme. 

2. The challenges of the NCSA experience: 

(a) The process is complex and novel; 

(b) Numerous bureaucratic and ‘territorial’ obstacles have to be 
addressed; 

(c) Political instability hinders the process; 

(d) Guidance available to NCSA projects was limited; 

(e) Start-up of the NCSA Support Programme was much delayed; 
                                                           

1   UNDP/UNEP/GEF. 2005. Capacity Development for Environmental Management. 2005 Report. 
Available at <http://ncsa.undp.org/docs/203.pdf>. 
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(f) Individual NCSA project documents were not well developed; 

(g) The possible objectives and targets (and indicators) of capacity-
building are not well thought through or explained; 

(h) Inadequate time is allowed for the process, especially the 
participation of stakeholders; 

(i) Skilled individuals to conduct the NCSA analysis and planning 
are in short supply; 

(j) Awareness of the MEAs and capacity needs for environmental 
management is limited; 

(k) There is an over-readiness to use consultants rather than train 
project team members; 

(l) Information required for the review, assessment and planning is 
inaccessible or unavailable; 

(m) Agencies and individuals are reluctant to share information and 
skills; 

(n) Opportunities to exchange experiences and lessons among 
countries are limited; 

(o) Opportunities and financing for NCSA follow-up activities are 
unclear and limited.
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Highlights of the World Bank Carbon Finance Assist 
programme 2007–20081 

1. Over the period 2007–2008, the Carbon Finance Assist programme (CF-
Assist)  involved 50 countries, with five new countries added during that period.  
Special focus was on sub-Saharan Africa where several programmes have been 
established.   

2. CF-Assist worked on project portfolio development as a top priority, 
contributing to the identification of over 260 clean development mechanism 
(CDM) projects (e.g. Project Design Documents, Project Idea Notes and 
Concepts) in 16 countries and facilitating their participation in the carbon 
market. 

3. CF-Assist facilitated the participation of 45 countries in Carbon Expo 
2007, in order to increase the countries’ knowledge on the current market 
developments. 

4. CF-Assist delivered regional carbon forums in Latin America, the 
Carbon Forum in Peru, the Central Asia Carbon Forum in Uzbekistan and the 
Carbon Conclave in India.   

5. Focusing on the financial sector, CF-Assist hosted two carbon 
investment forums in South Africa and Senegal, covering the southern African 
and west African regions, respectively.   

6. Over 5000 people benefitted from training and exposure provided by 
CF-Assist events, including training programmes and global and regional events.   

7. CF-Assist helped establish three new designated national authorities (in 
Botswana, Gambia and the Syrian Arab Republic) and provided institutional 
support in another 10 countries.  CF-Assist also built up the capacities of 
financial intermediaries in eight countries.   

8. CF-Assist promoted innovative market instruments such as the CDM 
Fund in China.  The Sellers Funds in Argentina and Mexico became operational 
during this period.  Cambodia also developed a framework to set up a carbon 
fund under the CF-Assist programme.   

 

 

 
                                                           

1 World Bank Institute. 2008. Carbon Finance Assist. 2008 Annual Report. Capacity-building for 
low-carbon development. Available at 

 <http://siteresources.worldbank.org/INTCARFINASS/Resources/CFAssistReportFinal06182008.pdf>. 
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9. CF-Assist contributed to the Nairobi Framework partnership and helped 
develop a joint proposal for future activities.  CF-Assist also held a consultation 
at the third session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the 
Parties to the Kyoto Protocol held in Bali, Indonesia, and actively participated in 
the organization of the Africa Carbon Forum scheduled for September 2008.   

10. CF-Assist has launched the development of a comprehensive knowledge 
management package using multimedia tools, which will be used in e-courses, 
virtual training programmes, online interactions, etc.  The first product of the 
package was demonstrated at Carbon Expo 2008.  CF-Assist also collaborated 
with the Inter-American Development Bank to initiate building a Spanish 
platform for knowledge management. 
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Examples of results of capacity-building in developing 
countries 

1. Integration of capacity-building in one sector at all decision levels.  For 
example, Bolivia developed courses for departmental and district education 
authorities and training modules for teachers, which had a cascading effect from 
the highest decision level down to the classrooms, strengthened climate change 
awareness and identified adaptation and mitigation measures. 

2. Creation and/or strengthening of climate change consultative groups.  
For example, El Salvador established a climate change consultative group 
composed of six ministries, two universities, three representatives from the 
private sector, one non-governmental organization and two United Nations 
organizations. 

3. Creation and/or strengthening of the designated national authorities 
(DNAs) and other relevant stakeholders for the development of clean 
development mechanism (CDM) studies and methodological tools and for 
engaging with the CDM project establishment to develop CDM project 
pipelines.  For example, Peru established its DNA and 15 CDM projects are now 
registered, while Mauritius is now implementing its first CDM project. 

4. Creation of specific climate change courses at universities.  For example, 
Trinidad and Tobago established an undergraduate course on management of 
climate change impacts at the University of the West Indies. 

5. Enhancement of individual capacities in relevant line-ministries and 
strengthening of coordination between line-ministries; for example, in the case 
of Malawi’s Strategic Framework Programme for Adaptation and the associated 
‘basket fund’. 

6. The Assessments of Impacts and Adaptations to Climate Change 
(AIACC) project of the United Nations Environment Programme contributed 
capacity-building results at the individual level through various approaches:  

(a) Capacity for scientific/technical vulnerability and adaptation 
assessment: 

(i) More than 300 scientists/stakeholders and more than 60 
students in 46 developing countries have benefitted from 
learning-by-doing and training activities; 

(ii) More than 100 early career scientists and experts were 
trained at AIACC training workshops; 
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(b) Capacity to engage with stakeholders and formulate adaptation 
strategies and policies: established networks that link science and 
stakeholder institutions from 62 countries; 

(c) Stakeholder knowledge and awareness: numerous local 
workshops with stakeholders; 

(d) South–South capacity transfers: AIACC participants have 
conducted several successful South–South capacity transfer 
activities.1 

7. The Climate Change Capacity Development (C3D) project of the United 
Nations Institute for Training and Research also address capacity-building at the 
individual level:  Specifically, the targets of approximately 500 direct 
beneficiaries of C3D training, 1500 indirect beneficiaries (through distribution 
of workshop reports, training materials and publications) and a minimum of six 
workshops established in the initial grant proposal have been either met or 
exceeded.  

8. In many developing countries, capacity-building activities involve the 
training of experts from government institutions as well as from the private 
sector, non-governmental organizations and civil society.  For example, in Haiti, 
a pool of executives to the Office of Mines and Energy and in the Faculty of 
Agronomy has been trained in conducting vulnerability and adaptation 
assessments, in preparing greenhouse gas inventories and in developing 
mitigation measures.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
1    nited Nations Environment Programme. 2008. The AIACC Project: Assessments of Impacts and 

Adaptations to Climate Change.  Presentation. Available at 
  <http://www.unep.org/themes/climatechange/docs/Lessons%20from%20UNEP%20GEF%20portfolio.ppt>. 



FCCC/SBI/2009/4 

87 GE.09-70143 

Annex XVI 

[ENGLISH ONLY] 

A sample of sources and amounts of funding for climate 
change capacity-building activities 

 

Project/programme 
Amount of 

funding 
Source of 
funding 

Implemente
d by 

Time 
frame Objective/focus 

Global Environment 
Facility (GEF) climate 
change focal area 
(including full-sized 
and medium-sized 
projects, National 
Communications 
Support Programme 
and other enabling 
activities)1 

USD 832.4 
million2 

GEF donor 
countries 

Implementin
g agencies of 
the GEF 

Jul 
2004–
Aug 
2008 

Climate change mitigation:  reducing or 
avoiding greenhouse gas emissions in the 
areas of renewable energy, energy 
efficiency and sustainable transport 
 
Climate change adaptation:  aiming at 
increasing the resilience to the adverse 
impacts of climate change of vulnerable 
countries, sectors and communities 

Least Developed 
Countries Fund 
(LDCF) 

USD 172 
million 

Donors from 
Parties 
included in 
Annex I to the 
Convention 
(Annex I 
Parties) 

Implementi
ng agencies 
of the GEF 

2001–
present 

Addresses the extreme vulnerability 
and limited adaptive capacity of the 
least developed countries.  The 
LDCF initially supported the 
preparation of national adaptation 
programmes of action 

Special Climate 
Change Fund 

USD 91 
million 

Donors from 
Annex I 
Parties 

Implementi
ng agencies 
of the GEF 

2004–
2008 

Supports:  (a) adaptation; (b) 
technology transfer; (c) energy, 
transport, industry, agriculture, 
forestry and waste management; and 
(d) economic diversification 

Capacity 
development for the 
clean development 
mechanism 
(CD4CDM) 

USD 4.7 
million 

Government 
of the 
Netherlands 

United 
Nations 
Environme
nt 
Programme 
(UNEP)  
Risoe 
Centre 

2005–
2008 

The project aims to:  (a) generate in 
participating developing countries a 
broad understanding of the 
opportunities offered by the clean 
development mechanism (CDM); 
and (b) develop the necessary 
institutional and human capabilities 
to allow them to formulate and 
implement projects under the CDM 

Community-Based 
Adaptation 

USD 7 
million 

Donors from 
Annex I 
Parties 

GEF and 
United 
Nations 
Developme
nt 
Programme 
(UNDP) 

Feb 
2008–
Feb 
2011 

Supports the increasing resilience of 
communities to manage the threats 
posed by climate change to key 
ecosystems 

                                                           

1   See FCCC/CP/2008/2/Rev.1, FCCC/CP/2007/3, FCCC/CP/2006/3 and FCCC/CP/2005/3. 
2   Note: Approximately USD 960 million was allocated for the GEF climate change focal area in the fourth 

replenishment of the GEF, to be implemented from November 2006 to June 2010. 
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Project/programme 
Amount of 

funding 
Source of 
funding 

Implemente
d by 

Time 
frame Objective/focus 

Adaptation 
programme in 
Africa  

USD 92 
million  

Government 
of Japan 

UNDP Dec 
2008-
Dec 
2011 

Helps 21 African countries to adjust 
their national development processes 
to incorporate climate change 
risks/opportunities.  One of the key 
outcomes is building leadership 
capacities and developing 
institutional frameworks to manage 
climate change risks/opportunities 

Capacity 
development for 
CDM in Latin 
America, sub-
Saharan Africa, 
Eastern Europe and 
Central Asia  

USD 11.5 
million 

Governments 
of Finland, 
Japan, Spain 
and Sweden 
 

UNDP 2007-
2011 

Aims to:  build the capacity of 
participating countries to engage 
with the global carbon market, 
particularly the CDM; build 
institutional capacity; raise 
awareness of CDM opportunities; 
and catalyse the development of 
CDM project pipelines in under-
developed carbon markets  

CD4CDM follow-
on 

Approx. 
USD 5 
million 

United 
Nations 
Foundation, 
Governments 
of Denmark, 
France, Spain 
and Sweden  

UNEP 
Risoe 
Centre 

2008–
2009 

See CD4CDM above 

UNFCCC regional 
preparatory 
workshops3 

USD 4.4 
million 

Governments 
of Denmark, 
Finland, 
Germany and 
Norway 

UNEP and 
UNFCCC 
secretariat 

2007, 
2008 
and 
2009 

The overall goal of the project is to 
bring to the fore the pertinent issues 
from the process of the UNFCCC 
that will assist the Parties to 
articulate and/or refine their national 
and, wherever possible, regional 
policy positions with regard to 
specific building blocks of the Bali 
Road Map, particular agenda items 
of the Conference of the 
Parties/Conference of the Parties 
serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol and sessions 
of the Ad Hoc Working Group on 
Long-term Cooperative Action under 
the Convention and the Ad Hoc 
Working Group on Further 
Commitments for Annex I Parties 
under the Kyoto Protocol  

 
 
 
                                                           

3   UNEP. 2008. UNEP 2008 Annual Report. Available at 
 <http://www.unep.org/PDF/AnnualReport/2008/AnnualReport2008_en_web.pdf>. 



FCCC/SBI/2009/4 

89 GE.09-70143 

Project/programme 
Amount of 

funding 
Source of 
funding 

Implemente
d by 

Time 
frame Objective/focus 

Capacity-building 
under Article 6 of 
the Convention 
(Education, training 
and public 
awareness) 

USD 0.9 
million 

Government 
of Norway 

UNEP 2004-
2007 

Focuses on:  national climate 
outreach campaigns; capacity-
building for civil society; regional 
workshops on climate outreach; and 
graphic and information materials. 

Climate Change and 
Development – 
Adapting by 
Reducing 
Vulnerability 

USD 9 
million 

Government 
of Denmark 

UNDP and 
UNEP 

2008 to 
present 

The emphasis is on short-term 
(three- to six-month) initiatives and 
products that contribute towards 
addressing key gaps in national 
climate change adaptation.   

Capacity 
Development for 
Policy Makers to 
Address Climate 
Change 

USD 7 
million 

United 
Nations 
Foundation, 
UNDP, 
Governments 
of Finland, 
Norway, 
Spain and 
Switzerland    

UNDP  
 

2008–
2010 

Aims to strengthen the national 
capacity of up to 20 developing 
countries to assess the magnitude of 
the efforts that will be required to 
address climate change and to 
position themselves and develop 
policy options for addressing climate 
change across different sectors and 
economic activities. 

Addressing climate 
change in Latin 
America and the 
Caribbean 

USD 9.8 
million 

Government 
of Spain 

UNDP 2009-
2011 

Will assist countries to meet their 
commitments under the Convention, 
enhance their capacities to engage 
effectively in negotiations on a post-
2012 regime and access resources 
from the Adaptation Fund. 

Carbon Finance 
Assist (CF-A)4 

USD 13.4 
million + 
USD 6 
million 
(Japan 
Policy and 
Human 
Resources 
Develop 
ment Fund)  

Annex I Party 
governments 

World Bank 2005-
2008 

CF-A’s basic objective is to ensure 
that developing countries and the 
countries with economies in 
transition are able to fully participate 
in the flexible mechanisms defined 
under the Kyoto Protocol.   

Asian Development 
Bank (ADB) 
Energy Efficiency 
Initiative 

USD 250 
million 

ADB donors 
 
 

ADB 2005-
2008 

A financing facility with a targeted 
size of USD 250 million helps fund 
the Energy Efficiency Initiative 
activities in the areas of:  (a) smaller 
energy efficiency investments; (b) 
technology costs; and (c) grant 
assistance for activities such as 
advocacy, institutional capacity-
building, project preparation and the 
establishment of the monitoring and 
evaluation mechanisms of the ADB. 

                                                           
4  World Bank Institute. 2008. Carbon Finance Assist. 2008 Annual Report. Capacity-building for low-

carbon  development. Available at 
  <http://siteresources.worldbank.org/INTCARFINASS/Resources/CFAssistReportFinal06182008.pdf>.  



FCCC/SBI/2009/4 

GE.09-70143 90 

Project/programme 
Amount of 

funding 
Source of 
funding 

Implemente
d by 

Time 
frame Objective/focus 

Climate Change 
Capacity 
Development5 

USD 4.1 
million 

EuropeAid, 
Irish Aid, 
Danida and 
the Swiss 
Federal Office 
for the 
Environment 

United 
Nations 
Institute for 
Training 
and 
Research 
(UNITAR) 

2003–
2008 

This project addresses capacity 
needs for climate change in 
developing countries through an 
innovative training and capacity-
building partnership as stated in 
decision 2/CP.7. 

Advancing Capacity 
for Climate Change6 

GBP 
450,000 

Department 
for 
Environment, 
Food and 
Rural Affairs 
of the United 
Kingdom  and 
European 
Community 

UNITAR 2007-
2010 

Each subproject aims to have 
practical outcomes for understanding 
impacts, reducing vulnerability or 
delivering adaptation.  Each project 
also aims to enhance capacity in the 
host countries to predict climate 
change impacts and manage 
adaptation projects. 

United Nations 
Collaborative 
Programme on 
Reducing Emissions 
from Deforestation 
and Forest 
Degradation in 
Developing 
Countries (UN-
REDD) 

USD 52.2 
million 
(planned) 

Government 
of Norway 

UNDP, the 
Food and 
Agriculture 
Organizatio
n of the 
United 
Nations and 
UNEP 

2008-
2010 

UN-REDD focuses on two areas of 
work:  country actions and 
international support.  Country 
actions will assist developing 
countries to prepare and implement 
national REDD strategies and 
mechanisms.  The prime objective of 
the international support function is 
to stimulate and contribute to 
international discussions on a post-
2012 REDD regime.  

UNDP-Spain MDG 
Achievement Fund 
– environment and 
climate change 
window 

USD 89.5 
million 

Government 
of Spain 

UNDP 2007-
2010 

The MDG Achievement Fund seeks 
to reduce poverty and vulnerability 
in eligible countries by supporting 
interventions that improve 
environmental management and 
service delivery at the national and 
local levels, increase access to new 
financing mechanisms and enhance 
capacity to adapt to climate change. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

5   <http://www.c3d-unitar.org/?q=node/1>. 
6   FCCC/SBI/2008/Misc.5. See also <http://www.acccaproject.org>.
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