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االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذ الفرعية اهليئة
  األربعون الدورة
   ٢٠١٤ يونيه/حزيران ١٥-٤ بون،
   املؤقت األعمال جدول من) ب(و) أ(١٢ البند
  القدرات بناء
  االتفاقية مبوجب القدرات بناء
   كيوتو بروتوكول بمبوج القدرات بناء

 املنـشأة  اهليئـات  هبا تضطلع اليت القدرات بناء أنشطة عن توليفي تقرير    
   هبا امللحق كيوتو وبروتوكول االتفاقية مبوجب

  *األمانة من مقدمة مذكرة    

  موجز    
أُعدَّ هذا التقرير لتوجيه املناقشات خالل االجتماع الثالث ملنتدى ديربان بشأن بنـاء               
يشكل هذا التقرير جتميعاً وتوليفاً للمعلومات ذات الصلة بأنشطة بنـاء القـدرات             و. القدرات

الواردة يف التقارير اليت أصدرهتا، منذ االجتماع الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات، اهليئاُت 
 املعين وهي فريق اخلرباء االستشاري(املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا 

بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريـق اخلـرباء       
املعين بأقل البلدان منواً، وجلنة التكيف، واللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية باخلـسائر              

نية بالتكنولوجيا، ومركز وشـبكة     واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ، واللجنة التنفيذية املع       
تكنولوجيا املناخ، واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل، والصندوق األخضر للمناخ، واجمللس التنفيذي 

وقد ترغب األطراف يف النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقرير بغيـة             ). آللية التنمية النظيفة  
  .ء القدراتمواصلة تعزيز رصد واستعراض فعالية أنشطة بنا

  
__________ 

جـب  قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها بسبب توقيت االجتماعات املقررة للـهيئات املنـشأة مبو                 *  
  .االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
 أن  ١٧-م أ /٢ من املقرر    ١٤٤طلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف الفقرة            -١

صد فعالية بناء القدرات واستعراضها بتنظيم منتدى ديربان سنوياً أثناء دوراهتـا            تواصل تعزيز ر  
إلجراء مناقشة معمقة بشأن بناء القدرات مبشاركة األطراف وممثلي اهليئات ذات الصلة املنـشأة          
مبوجب االتفاقية واخلرباء واألخصائيني املعنيني بغية تقاسم خـرباهتم وتبـادل اآلراء وأفـضل              

وطلب مؤمتر األطراف إىل .  والدروس املستفادة فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة بناء القدرات     املمارسات
 من املقرر ذاته، جتميع وتوليف التقارير اليت أعدهتا اهليئات املعنيـة            ١٤٦األمانة، مبوجب الفقرة    

  .املنشأة مبوجب االتفاقية منذ أحدث دورة من دورات منتدى ديربان بشأن بناء القدرات
 ٢٠١٣يونيـه   /قد االجتماع الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات يف حزيـران          وُع  -٢

وقّررت اهليئة الفرعية يف دورهتـا التاسـعة        . خالل الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ      
  .)١(والثالثني عقد االجتماع الثالث ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات خالل دورهتا األربعني

مـؤمتر  (وقّرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو              -٣
 أن منتدى ديربان بـشأن      ٨-م أإ /١٠ من املقرر    ١مبوجب الفقرة   ) اجتماع األطراف /األطراف

بناء القدرات ترتيب مناسب لتبادل اخلربات واألفكار وأفضل املمارسات والدروس املـستفادة            
نشطة بناء القدرات ذات الصلة بربوتوكول كيوتو مبشاركة األطراف وممثلـي      فيما يتعلق بتنفيذ أ   

  . اهليئات املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية واخلرباء واألخصائيني املعنيني

   املذكرة نطاق  -باء  
يشكل هذا التقرير جتميعاً وتوليفاً للمعلومات ذات الصلة بأنشطة بناء القدرات الواردة              -٤

التالية اليت أصدرها، منذ االجتماع الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات، فريـق             يف التقارير   
اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول              

ية وارسـو   لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وجلنة التكيف، واللجنة التنفيذية آلل           
الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغـري املنـاخ، واللجنـة التنفيذيـة املعنيـة          
بالتكنولوجيا، ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، واللجنة الدائمة املعنية بالتمويـل، والـصندوق            

  :  األخضر للمناخ، واجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة

__________ 

)١( FCCC/SBI/2013/20 ١٤٣، الفقرة . 
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  Progress report on the work of the CGE: report on the expert workshop  )أ(  
on the development of training materials for the preparation of biennial update reports 

(FCCC/SBI/2013/INF.13) ؛  
تقرير عـن حلقـة العمـل       : تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري        )ب(  
  ؛ )FCCC/SBI/2013/18(عاملية املتعلقة بإعداد التقارير احملدَّثة لفترة السنتني التدريبية ال
اجلـزء الثـاين    . تقرير مرحلي عـن عمـل فريـق اخلـرباء االستـشاري             )ج(  

)FCCC/SBI/2013/17( ؛  
 تقرير عن االجتماع الرابع والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً              )د(  

)FCCC/SBI/2013/15( ؛  
 تقرير عن االجتماع اخلامس والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً             )ه(  

)FCCC/SBI/2014/4( ؛  
تقرير توليفي عن حلقات العمل التدريبية اإلقليمية بشأن التكيف املنظمة لفائدة             )و(  

  ؛)FCCC/SBI/2013/16 (٢٠١٣-٢٠١٢أقل البلدان منواً يف الفترة 
  ؛ )FCCC/SB/2013/2(التكيف تقرير جلنة   )ز(  
  Report on the meeting on available tools for the use of indigenous and  )ح(  

traditional knowledge and practices for adaptation, needs of local and indigenous 

communities and the application of gender-sensitive approaches and tools for adaptation 

(FCCC/SBSTA/2014/INF.11) ؛  
التقرير السنوي املشترك للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركـز وشـبكة             )ط(  

  ؛ )FCCC/SB/2013/1 (٢٠١٣تكنولوجيا املناخ لعام 
تقرير اللجنـة الدائمـة املعنيـة بالتمويـل املقـدم إىل مـؤمتر األطـراف                  )ي(  

)FCCC/CP/2013/8( ؛  
 FCCC/CP/2013/6(تقرير الصندوق األخضر للمناخ املقدم إىل مؤمتر األطراف           )ك(  

  ؛ )Add.1و
التقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة املقـدم إىل مـؤمتر               )ل(  

) FCCC/KP/CMP/2013/5(األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكـول كيوتـو           
  ). اجلزآن األول والثاين(
 معلومات عن العمل الذي تضطلع به اللجنة التنفيذية آللية وارسو           ويتضمن التقرير أيضاً    -٥

  . الدولية يف جمال بناء القدرات
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  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ   -جيم  
وجيـه  قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقريـر لت                -٦

  . املناقشات خالل االجتماع الثالث ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات

  عناصر بناء القدرات يف عمل اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية   -ثانياً  

عناصر بناء القدرات يف عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة              -ألف  
  فق األول لالتفاقية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املر

يهدف فريق اخلرباء االستشاري إىل حتسني عملية إعداد البالغات الوطنيـة والتقـارير               -٧
املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         ) التقارير احملدَّثة (احملدثة لفترة السنتني    

 هـذه   ة والـدعم التقنـيني إىل     وذلك بتقدمي املـشور   ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (
  .)٢(األطراف

مواد تكميليـة    ،)٣(٢٠١٣ لعام عمله برنامج إطار يف االستشاري، اخلرباء فريق وضعو  -٨
للتدريب على إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني من أجل تغطية اجملاالت غري املعاجلة مبا يكفـي       

ة على ذلك، عقد فريق اخلرباء االستشاري حلقـة         وعالو .)٤(يف مواده التدريبية احملّدثة املوجودة    
عمل للخرباء بشأن تطوير املواد التدريبية من أجل إعداد التقارير احملدثـة لفتـرة الـسنتني يف                 

وحلقة عمل تدريبية عاملية بشأن إعداد التقارير احملدثة لفتـرة الـسنتني يف              ،)٥(٢٠١٣مايو  /أيار
  .)٦(٢٠١٣سبتمرب /أيلول
العمل اخلرباء يف استعراض جيريه األقران للمواد التدريبيـة التكميليـة           وأشركت حلقة     -٩

املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني، وذلك هبدف زيادة حتسني هـذه املـواد وكفالـة                
وحضر حلقة العمل سـبعة      .)٧(استيفائها املتطلبات التقنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول        

 خبرياً وطنياً من أطراف غري مدرجـة يف  ١٩من أطراف مدرجة يف املرفق األول و   خرباء وطنيني   
وأوصى  .)٨( عضواً من أعضاء فريق اخلرباء االستشاري      ٢١املرفق األول، ومخسة خرباء آخرين و     

__________ 

 . ١ املرفق، الفقرة ،١٩-أ/م١٩املقرر  )٢(
)٣( FCCC/SBI/2013/7 ٢٦، الفقرة . 
  .<http://unfccc.int/349.php>: تتاح املواد التدريبية احملّدثة لفريق اخلرباء االستشاري على العنوان اإللكتروين )٤(
)٥( FCCC/SBI/2013/INF.13. 
)٦( FCCC/SBI/2013/18. 
)٧( FCCC/SBI/2013/INF.13 ٩، الفقرة. 
)٨( FCCC/SBI/2013/INF.13املرفق الثاين ، . 
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املشاركون يف حلقة العمل بأال متيل االحتياجات املعرب عنها والدعم املتلقّى إىل توفري املـوارد               
  .)٩( لبناء القدراتل أن يتصديا أيضاًاملالية، ب

 أعاله أسـاس حلقـة      ٩ و ٨وشكلت املواد التدريبية التكميلية املشار إليها يف الفقرتني           -١٠
ومتثلت أهداف حلقة العمـل  . العمل التدريبية العاملية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني 

 املدرجة يف املرفـق األول بـشأن كيفيـة تقـدمي            هذه يف تقدمي الدعم التقين إىل األطراف غري       
املعلومات يف تقاريرها احملدَّثة والتماس التعليقات على املواد التدريبية املنقحة هبدف ضـمان أن              

 .)١٠( احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من املساعدة التقنيـة           هذه املواد تليب فعلياً   
 عضواً من   ١٩ياً من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول و         خبرياً وطن  ٤٧وحضر حلقة العمل    

وأتيح للمشاركني تقدمي معمق للتعريف بـاملواد التدريبيـة    .)١١(أعضاء فريق اخلرباء االستشاري 
 عـرض لرباجميـات   وقّدم أيضاً. التكميلية وفرصة استكشاف استعماهلا يف جلسات عمل خمتلفة       

ألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول، بـصيغتها احملدثـة           قوائم جرد غازات الدفيئة اخلاصة با     
وأكد الكثري من املشاركني يف     . ، لتقدير قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة واإلبالغ عنها        مؤخراً

حلقة العمل احلاجة إىل زيادة تعزيز القدرة الوطنية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول علـى                
  .)١٢(نية لغازات الدفيئةإعداد قوائم جردها الوط

 إىل  ٢٠١٣سبتمرب  /وأشار فريق اخلرباء االستشاري يف اجتماعه العاشر املعقود يف أيلول           -١١
وجود فرصة للتعاون مع اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، وال سيما عن طريق تكملة أحدمها              

رات واالتصال، وكذلك مـن     لعمل اآلخر ضمن واليته، يف جماالت من قبيل التوعية وبناء القد          
خالل إقامة صلة مؤسسية بني عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية وعملية البالغات الوطنيـة             

وأعرب فريق اخلرباء االستشاري عن احلاجة إىل مواصلة العمل بتعاون وثيق            .)١٣(والتقارير احملدَّثة 
، من خالل تبادل املعلومات     مع هيئات أخرى منشأة مبوجب االتفاقية ومنظمات حكومية دولية        

والتعاون يف أنشطة بناء القدرات، وذلك هبدف تيسري تقدمي املساعدة التقنية وإسـداء املـشورة              
  .)١٤(لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول على الصعيدين اإلقليمي والوطين

مسية أجراها  عن مناقشات غري ر  ويف االجتماع ذاته، قدم فريق اخلرباء االستشاري تقريراً         -١٢
مع أمانة مرفق البيئة العاملية من أجل تعزيز فهم االحتياجات املتعلقة ببنـاء القـدرات إلعـداد                 
البالغات الوطنية والتقارير احملدَّثة، واستكشاف فرص أخرى ملواصلة تعزيز تقدمي املساعدة التقنية            

__________ 

)٩( FCCC/SBI/2013/INF.13 ٢٢، الفقرة)٢‘)ج‘ . 
)١٠( FCCC/SBI/2013/18 ١٢، الفقرة . 
)١١( FCCC/SBI/2013/18 ١٣، الفقرة . 
)١٢( FCCC/SBI/2013/18 ٢٠، الفقرة)٤‘)ب‘ . 
)١٣( FCCC/SBI/2013/17٢٩فقرة ، ال)أ .( 
)١٤( FCCC/SBI/2013/17 ٥٦، الفقرة . 
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الستشاري وأمانة مرفق البيئة    وقد وجد فريق اخلرباء ا    . إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      
  .)١٥(العاملية هذه املناقشات مفيدة وأوصيا مبواصلة هذا احلوار غري الرمسي

ويف االجتماع نفسه، أوصى فريق اخلرباء االستشاري بإمكانية زيادة تعزيز توفري بنـاء               -١٣
  : القدرات لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول من خالل ما يلي

  خدام أدوات االتصال؛ زيادة است  )أ(  
ضمان استجابة منتجات التعلم اإللكتروين لالحتياجات الـيت أعـرب عنـها       )ب(  

  املشاركون يف حلقة العمل فيما يتعلق بالتدريب داخل البلد؛ 
حتفيز تبادل املعارف واخلربات وأفضل املمارسات والتشجيع على إنشاء شبكة            )ج(  
  للخرباء؛ 
            ية احملدثـة لعامـة اجلمهـور وتعميمهـا علـى مجهـور         إتاحة املواد التدريب    )د(  

   ؛أوسع نطاقاً
حتديث املواد التدريبية وإثراؤها بانتظام، مع مراعـاة االحتياجـات احلاليـة              )ه(  

  . واملستقبلية لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول
اء االستشاري ساهم   ، بأن فريق اخلرب   ١٩-م أ /١٩وأقر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -١٤

مسامهة كبرية يف حتسني عملية إعداد البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غـري املدرجـة يف                
املرفق األول من خالل تقدمي املشورة والدعم التقنيني، ومّدد واليته ملدة مخس سنوات للفترة من               

ري بـأن يـضع، يف      وكلّف مؤمتر األطراف فريق اخلرباء االستشا     . ٢٠١٨ إىل عام    ٢٠١٤ امع
  . ٢٠١٨-٢٠١٤، برنامج عمل للفترة ٢٠١٤اجتماعه األول لعام 

ووضع فريق اخلرباء االستشاري، يف اجتماعه احلـادي عـشر، املعقـود يف كـانون                 -١٥
 باألنـشطة  االضطالع على واتفق ،)١٦(٢٠١٨-٢٠١٤، برنامج عمله للفترة     ٢٠١٤يناير  /الثاين

  : ٢٠١٤ عام يف التالية الرئيسية
  حتديث املواد التدريبية املتعلقة بعمليات تقييم القابليـة للتـأثر بـتغري املنـاخ                )أ(  

  والتكيف معه؛ 
  تنظيم حلقات عمل تدريبية إقليمية بشأن إعداد التقارير احملّدثة؛   )ب(  
وضع برامج تدريبية وتدريب فريق اخلرباء التقنيني املعين بإجراء حتليـل تقـين               )ج(  

  يف إطار عملية التشاور والتحليل الدولية؛ للتقارير احملدثة 

__________ 

)١٥( FCCC/SBI/2013/17 ٣٢، الفقرة . 
-http://unfccc.int/files/national_reports/non>: متاح على العنوان اإللكتروين التايل )١٦(

annex_i_natcom/cge/application/pdf/cge_work_programme_2014_208.pdf>. 
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إتاحة املواد التدريبية التكميلية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة بالعربية والفرنسية            )د(  
  واإلسبانية؛

املضي يف وضع برنامج للتعلم اإللكتروين إلعداد البالغات الوطنية املقدمة من             )ه(  
  .األطراف غري املدرجة يف املرفق األول

   منواً البلدان بأقل املعين اخلرباء فريق عمل يف القدرات بناء عناصر  -باء  
، تقدمي  )٢٠١٥-٢٠١١(، يف فترهتا احلالية     ًتشمل والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا         -١٦

اخلـاص    إلعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وتنفيذ برنامج العمل         ًالدعم إىل أقل البلدان منوا    
وطلـب  . وتقدمي التوجيه والدعم التقنيني إىل عملية خطط التكيف الوطنية         ،)١٧(اًمنوبأقل البلدان   

 مدته سنتان    أن يضع برنامج عمل متجدداً     مؤمتر األطراف إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        
  .)١٨(ةسنكل  لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف اجتماع دورهتا األول من

وتتمثل أهداف برناجمي العمل املتجددين الثنائيي السنوات لفريق اخلرباء املعـين بأقـل               -١٧
تقـدمي التوجيـه    : فيما يلي  )٢٠(٢٠١٥-٢٠١٤ والفترة )١٩(٢٠١٤-٢٠١٣ لفترةل البلدان منواً 

 يف  اً؛ ودعم أقل البلدان منـو     والدعم التقنيني إىل عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً          
إعداد وتنقيح وحتديث وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛ واملسامهة يف أنشطة إدارة املعارف             

؛ وتقدمي التوجيه   واالتصال يف سياق ختطيط التكيف وحتديد أولوياته وتنفيذه يف أقل البلدان منواً           
نسانية واالعتبارات  واملشورة بشأن إدماج التكيُّف يف ختطيط التنمية وبشأن تعزيز االعتبارات اجل          

املتعلِّقة باجملتمعات الضعيفة يف التخطيط للتكيُّف وحتديد أولوياته وتنفيذه يف أقل البلدان منـواً؛              
وتعزيز جودة النتائج وحتقيقها من خالل دعم رصد وتقييم التقدُّم والفعالية والثغرات فيما يتعلق              

ية وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً يف        بربامج العمل الوطنية للتكيُّف وخطط التكيُّف الوطن      
؛ وتعزيز التآزر بـني اجلهـود       هذه البلدان؛ ودعم تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً         

  .املتعلقة بالتكيف يف إطار االتفاقية
ـ   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، نظم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً            -١٨ ل  حلقيت عم

وتوخت حلقتا  . ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة   تدريبيتني إقليميتني بشأن التكيف لفائدة أقل البلدان منواً       
العمل بناء وتعزيز قدرة أقل البلدان منواً على تناول موضوع التكيف عن طريق بـرامج العمـل                 

. الوطنية للتكيف، وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وعملية خطـط التكيـف الوطنيـة          
 حلقة العمل التدريبية املنظمـة يف        أفريقياً من أقل البلدان منواً      بلداً ١٦ من    مشاركاً ٦٠وحضر  
__________ 

 . ٧-م أ/٥املقرر  )١٧(
 . ١٧ إىل ١٣، الفقرات من ١٧-أ م/٥، واملقرر ٣ و٢، الفقرتان ١٦-أ م/٦، و٧-م أ/٢٩املقرران  )١٨(
)١٩( FCCC/SBI/2013/8املرفق الثاين ، . 
)٢٠( FCCC/SBI/2014/4املرفق األول ، . 
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 ٢٩وحـضر    ،)٢١(٢٠١٣أغـسطس   / آب ٢يوليه إىل   / متوز ٢٩كيغايل، رواندا، يف الفترة من      
يم  حلقة العمل التدريبية اإلقليمية املنظمة يف سي        بلدان آسيوية من أقل البلدان منواً      ٩ من   مشاركاً

  .)٢٢(٢٠١٣أغسطس / آب٢٤ إىل ٢٠ريب، كمبوديا، يف الفترة من 
وتضمنت حلقتا العمل طرائق تدريب خمتلفة، من قبيل العروض واملناقشات التفاعليـة،              -١٩

واحلصص التطبيقية والرحالت امليدانية، واستخدمتا مواد تدريبية مصممة حسب الطلب تـستند      
وُعقدت حلقتا العمل بالتعاون مع طائفـة        .)٢٣(دان املعنية إىل اخلربات واالحتياجات احملددة للبل    

  .واسعة من املنظمات، واملراكز اإلقليمية، والشبكات اخلاصة بكل منطقة
وشعر مشاركون كثريون يف حلقة العمل بأهنم اكتسبوا القدرة على املشاركة بفعالية يف               -٢٠

 عـن   غري أهنم أعربوا أيضاً    ،)٢٤(الوطنيةعمليات التكيف الوطنية وإطالق عملية خطط التكيف        
احلاجة إىل املزيد من التدريب على عملية خطط التكيف الوطنية لتلقي معلومات مفـصلة عـن           

وبالنظر إىل الطابع املتطور  .)٢٥(الوطينكيفية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها على الصعيد 
اقترح املشاركون يف حلقة العمل     للتكيف، واآلفاق الطويلة املدى لعملية خطط التكيف الوطنية،         

وأوصـى   .)٢٦(ةمـستمر  حلقات عمـل تدريبيـة       أن ينظم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً       
املشاركون يف حلقة العمل بقائمة لطرائق التدريب املستقبلية املمكنة، تـشمل ُنهـج تـدريب               

وة على ذلك، شّدد املشاركون     وعال .)٢٧(بعداملدربني، وتعلُم املتعلِّم حسب وتريته، والتعلم عن        
على احلاجة إىل بناء القدرات الوطنية، بدل االعتماد على اخلرباء االستشاريني اخلارجيني، السيما       

  .)٢٨(فيهاوأن عملية خطط التكيُّف الوطنية عملية توجهها البلدان وتتحكم 
             لـدان منـواً   وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أجرى فريق اخلـرباء املعـين بأقـل الب              -٢١

وقـرر فريـق   .  على التوايل٢٠١٤فرباير / وشباط٢٠١٣أغسطس / يف آب ٢٥ و ٢٤اجتماعيه  
حلقات العمل التدريبية اإلقليمية كانت فعالة يف تـدريب أقـل            أن   )٢٩(٢٤ هاخلرباء يف اجتماع  

لقات العمل   بإطالق جولة جديدة من ح     ىوأوص ،)٣٠( وبناء قدراهتا يف جمال التكيف     البلدان منواً 

__________ 

)٢١( FCCC/SBI/2013/16 ١٧، الفقرة . 
)٢٢( <https://unfccc.int/adaptation/groups_committees/ldc_expert_group/items/7779.php>. 
)٢٣( FCCC/SBI/2013/16 ٨، الفقرة . 
)٢٤( FCCC/SBI/2013/16 ٥٩، الفقرة . 
)٢٥( FCCC/SBI/2013/16 ٣٠، الفقرة . 
)٢٦( FCCC/SBI/2013/16 ٦١، الفقرة . 
)٢٧( FCCC/SBI/2013/16 ٦٢، الفقرة . 
)٢٨( FCCC/SBI/2013/16 ٤٧، الفقرة)ي .( 
 . FCCC/SBI/2013/15يرد التقرير الصادر عن االجتماع يف الوثيقة  )٢٩(
)٣٠( FCCC/SBI/2013/15١٨فقرة ، ال . 
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 من استراتيجية فريـق     ومتثل حلقات العمل جزءاً    .)٣١(٢٠١٤اإلقليمية يف النصف الثاين من عام       
اخلرباء العامة بشأن التدريب على خطط التكيف الوطنية، وهي استراتيجية تشمل طرائق خمتلفة              

روين حسب الوترية   منها حلقات العمل التدريبية اإلقليمية، وتدريب املدّربني، ومواد التعلم اإللكت         
 ٢٣انظر الفقـرة    (الذاتية، وأدوات التعاون اإللكترونية من خالل منصة خطط التكيف الوطنية           

وسوف تعزز حلقات   . والتعاون مع املنظمات وبرامج الدعم املعنية خبطط التكيف الوطنية        ) أدناه
 على تلبية احتياجات ان منواًالعمل التدريبية اإلقليمية املتعلقة خبطط التكيف الوطنية قدرة أقل البلد      

وكمـا  . خالل صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها     التكيف على املديني املتوسط والطويل من       
جرت العادة، ستعقد حلقات العمل بالتعاون مع جمموعة واسعة من املنظمات، واملراكـز اإلقليميـة               

 الدعم العاملي خلطـط التكيـف       وستنظم أيضاً بالتعاون مع برنامج    . والشبكات اخلاصة بكل منطقة   
  .  منواًالوطنية اخلاص بأقل البلدان

 ٩املعقـود يف   ،)٣٢(الوطنيـة وخلص فريق اخلرباء إىل أن معـرض خطـط التكيـف          -٢٢
، حقق هدفه املتمثل يف حتفيز إطالق عملية خطط التكيف الوطنية علـى             ٢٠١٣يونيه  /حزيران

وعـالوة  . ٢٠١٤يم اجتماع تواصلي مماثل يف عام      ، وقرر تنظ  الصعيد الوطين يف أقل البلدان منواً     
على ذلك، اتفق فريق اخلرباء على مواصلة تعزيز تطبيق املبادئ التوجيهية التقنية خلطط التكيـف               

يف دورات االتفاقية اإلطارية وعن طريق تعزيز نسخة إلكترونية         )  أدناه ٢٨انظر الفقرة   (الوطنية  
  .)٣٣(كميلية ودراسات حاالتتفاعلية للمبادئ التوجيهية تضم مواد ت

على شبكة اإلنترنت    )٣٤(وقرر فريق اخلرباء مواصلة تطوير منصة خطط التكيف الوطنية          -٢٣
السعي إىل العمـل     ،)٣٦(٢٥ اجتماعه يف ر،وقّر ،)٣٥(ةمن أجل دعم عملية خطط التكيف الوطني      

ونـاقش   .)٣٧(٢٠١٤ يونيه/على وضع منوذج أويل للنظام يصبح مكتمل التشغيل حبلول حزيران         
 مفاهيم تتعلق مبراحل التصميم األوىل للمضي يف وضع أداة لرصد وتقييم التقدم      فريق اخلرباء أيضاً  

والفعالية والثغرات فيما يتعلق بربامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان             
ووافق فريق اخلرباء على    . )٣٨(منواً، وعملية خطط التكيف الوطنية على الصعيدين الوطين والعاملي        

 عن التكيف املراعي للمنظور اجلنساين     أن يعد حبلول الدورتني األربعني للهيئتني الفرعيتني منشوراً       
   .وطرائق إدماج االعتبارات اجلنسانية يف التكيف ويف عملية خطط التكيف الوطنية

__________ 

)٣١( FCCC/SBI/2013/15 ٢٠، الفقرة . 
)٣٢( <http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_plans/items/7453.php>. 
)٣٣( FCCC/SBI/2013/15 ٣٣، الفقرة . 
)٣٤( <http://unfccc.int/nap/>. 
)٣٥( FCCC/SBI/2013/15 ٣٢ و٣١ الفقرتان. 
 .FCCC/SBI/2014/4 يرد التقرير الصادر عن االجتماع يف الوثيقة )٣٦(
)٣٧( FCCC/SBI/2014/4 ٢٣ و٢٢، الفقرتان . 
)٣٨( FCCC/SBI/2013/15 ٤٢، الفقرة . 
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   التكيف جلنة عمل يف القدرات بناء عناصر  -جيم  
طراف جلنة التكيف من أجل تعزيز تنفيذ إجراءات التكيف املعززة بصورة           أنشأ مؤمتر األ    -٢٤

تقدمي الدعم والتوجيـه التقنـيني إىل   : متسقة يف إطار االتفاقية من خالل مجلة أمور منها ما يلي       
األطراف؛ وتعزيز وتوطيد وحتسني تقاسم املعلومات واملعارف واخلربات واملمارسات اجليدة ذات  

تآزر وتدعيم العمل مع املنظمات واملراكز والـشبكات الوطنيـة واإلقليميـة            الصلة؛ وتعزيز ال  
والدولية؛ وتوفري املعلومات والتوصيات إىل مؤمتر األطراف عند تقدمي التوجيهات بشأن سـبل             

   .)٣٩(القدراتحفز تنفيذ إجراءات التكيف، مبا يف ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء 
ببناء القدرات الواردة يف خطة العمل الثالثيـة الـسنوات          وتشمل األنشطة ذات الصلة       -٢٥

عقد حلقة عمل بشأن رصد التكيف وتقييمـه؛        : ما يلي  )٤٠()٢٠١٥-٢٠١٣ (للجنة التكيف 
ووضع طرائق ومبادئ توجيهية لدعم األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من غري أقل البلدان               

ديد أولوياهتا وتنفيذها؛ وإنشاء قاعدة بيانات أو        يف وضع تدابري التخطيط الوطين للتكيف وحت       منواً
آلية من نوع مركز لتبادل معلومات تتضمن املعلومات املتعلقة بالتخطيط الوطين للتكيف؛ ودعوة        
املؤسسات اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة الداعمة ألعمال التكيف إىل أن تقدم بيانات عـن              

ية، مبا يف ذلك ما يتصل ببناء القـدرات، ومـن ضـمنها           دعمها احلايل للتكيف يف البلدان النام     
قدرات املؤسسات؛ وجتميع قائمة للمراكز والشبكات اإلقليمية العاملة يف جمال التكيف؛ ووضع            
استراتيجية ملساعدة البلدان يف إنشاء وتعزيز مؤسساهتا الوطنية وشبكاهتا ومراكزها اإلقليميـة؛            

  انظـر  (٢٠١٥ وتقرير استعراضي يف عـام       ٢٠١٤و ٢٠١٣ونشر تقارير مواضيعية يف عامي      
  ).  أدناه٣٤الفقرة 
          /ومنذ انعقاد االجتماع الثاين ملنتدى ديربـان بـشأن بنـاء القـدرات، يف حزيـران               -٢٦
.  يف تنفيذ خطة عملها     كبرياً  مرات، وأحرزت تقدماً   ، اجتمعت جلنة التكيف ثالث    ٢٠١٣ه  يوني

يونيه، يف بون، أملانيا،    / حزيران ٢٠ إىل   ١٨لثالث يف الفترة من     وعقدت جلنة التكيف اجتماعها ا    
سبتمرب يف نادي، فيجي، واجتماعها اخلـامس يف        / أيلول ٧ إىل   ٥واجتماعها الرابع يف الفترة من      

ونظمت حكومة هولندا، قبـل االجتمـاع        .)٤١(بون يف   ٢٠١٤مارس  / آذار ٧ إىل   ٥الفترة من   
واألمـن   ركّزت على التكيف فيما يتعلق بـسالمة امليـاه           الثالث للجنة التكيف، رحلة ميدانية    

 أجل من ميدانية رحلة التكيف، للجنة الرابع االجتماع قبل فيجي، حكومة ونظمت .)٤٢(الغذائي
   .الكوارث أخطار من واحلد الغذائي األمن جمايل يف التكّيف مشاريع إبراز

__________ 

 . ٢٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٩(
)٤٠( FCCC/SB/2012/3و Corr.1املرفق الثاين، و ،FCCC/SB/2013/2املرفق الثاين ، . 
ثيقة رمسية، فإنـه ميكـن      رغم أن جلنة التكيف غري مكلفة بتقدمي تقرير عن كل جلسة من جلساهتا يف شكل و                )٤١(

االطالع على وثائق املعلومات األساسية ووقائع البث الشبكي وموجزات النتائج على صفحات االجتماعـات              
 .<unfccc.int/6053>: الفردية من خالل

)٤٢( <unfccc.int/7741>. 
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لقة عملها األوىل بشأن رصـد      ونظمت جلنة التكيف، بالتزامن مع اجتماعها الرابع، ح         -٢٧
وإىل جانب تـسعة     .)٤٣(سبتمرب يف مدينة نادي   / أيلول ١١ إىل   ٩التكيف وتقييمه يف الفترة من      

 من احلكومات، واملنظمات اإلقليمية،      خبرياً ٤٠أعضاء من جلنة التكيف، شارك يف حلقة العمل         
لبحـوث، واجملتمـع املـدين    واملصارف اإلمنائية، ووكاالت التعاون التقين الثنائية، ومؤسسات ا    

  .)٤٤(يعملون يف جمال رصد وتقييم التكيف على مستويات خمتلفة ويف قطاعات خمتلفة
 يف وضع الطرائق واملبادئ التوجيهية املتعلقة خبطط التكيف         وأحرزت جلنة التكيف تقدماً     -٢٨

 الـوطين   التخطيط   من أجل وضع تدابري    الوطنية واخلاصة بالبلدان النامية من غري أقل البلدان منواً        
وبعد استعراض املبادئ التوجيهية القائمة اخلاصة بأقل البلدان        . للتكيف وحتديد أولوياهتا وتنفيذها   

، وال سيما املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنيـة الـيت وضـعها فريـق                 منواً
 واسعة النطاق   أقل البلدان منواً  خلصت جلنة التكيف إىل أن املبادئ التوجيهية اخلاصة ب         ،)٤٥(اخلرباء

وميكن أن تكون   .  على غري أقل البلدان منواً     وغري إلزامية، وبالتايل فهي مرنة مبا يكفي لُتطبَّق أيضاً        
املبادئ التوجيهية التقنية خلطط التكيف الوطنية مبثابة أساس لصياغة خطط التكيف الوطنيـة يف              

صلة حبث مسألة دعم هذه البلدان لتمكينها من بدء         غري أقل البلدان منواً، لكن من الضروري موا       
وملواصلة دعم البلدان النامية الساعية إىل صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيـذها،             .)٤٦(العملية

أنشأت جلنة التكيف فرقة عمل معنية خبطط التكيف الوطنية ودعت فريق اخلرباء املعـين بأقـل                
 بالتكنولوجيا واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وجملس الصندوق       البلدان منواً واللجنة التنفيذية املعنية    
وُعقد االجتماع األول لفرقة العمل املعنية خبطط التكيف         .)٤٧(األخضر للمناخ إىل املشاركة فيها    

وركزت املناقشة على االستعراض األويل     . الوطنية على هامش االجتماع اخلامس للجنة التكيف      
نظيم أعمال فرقة العمل يف الفترة الفاصلة بـني اجتماعـات جلنـة    ملشروع خطة العمل وعلى ت 

واتفقت فرقة العمل على زيادة حتسني خطة العمل وإعطائها األولوية لكي تصدق عليها . التكيف
وفضالً عن ذلك، حددت جلنة التكيف طرائق، مثل وضـع جمموعـات أدوات،             . جلنة التكيف 

 التكيف الوطنية، وبوابات إلكترونية من قبيل منـصة  وملحقات للمبادئ التوجيهية التقنية خلطط    
  .)٤٨(خطط التكيف الوطنية، وأنشطة تدريبية، ميكن استخدامها للدفع قدماً بالعمل ذي الصلة

__________ 

)٤٣( <http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/7744.php>. 
: سينشر التقرير النهائي املتعلق حبلقة العمل على املوقع الشبكي لالتفاقية على العنوان اإللكتروين التايل )٤٤(

<http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/7744.php>. 
 .<unfccc.int/7279>: متاح على العنوان اإللكتروين التايل )٤٥(
)٤٦( FCCC/SB/2013/2، ٣٠ و٢٩ الفقرتان. 
)٤٧( FCCC/SB/2013/2 ٣٣، الفقرة . 
)٤٨( FCCC/SB/2013/2 ٣٤، الفقرة . 
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واستعرضت جلنة التكيف قواعد البيانات واآلليات احلالية من نـوع مركـز تبـادل                -٢٩
إىل عدم وجود حاجة إىل أن تضع جلنة        املعلومات املتعلقة بالتخطيط الوطين للتكيف، وخلصت       

التكيف قاعدة بيانات مستقلة، لكنها يف املقابل ستشارك وستساهم بنشاط يف تطـوير منـصة               
خطط التكيف الوطنية لكي تشمل معلومات التخطيط الوطين للتكيف ذات الصلة بغـري أقـل               

  .)٤٩(البلدان منواً
 األمم املتحدة إىل تقدمي بيانات عن       ودعت جلنة التكيف املؤسسات اإلقليمية ووكاالت       -٣٠

وأتيح للجنة  . )٥٠(دعمها احلايل للتكيف يف البلدان النامية، مبا يف ذلك فيما يتصل ببناء القدرات            
واتفقـت جلنـة     .)٥١(التكيف توليف للمعلومات الواردة لكي تنظر فيه يف اجتماعها اخلـامس          

أعربت عن اهتمامها بدعم عمل جلنة      التكيف على إشراك املنظمات اليت استجابت إىل دعوهتا و        
ومجعت جلنة التكيف كذلك مشروع قائمة للمراكز والشبكات اإلقليمية ستنشره على           . التكيف

  . شبكة اإلنترنت وحتدثه بانتظام
  أعاله، أنشأت جلنـة التكيـف فريقـاً   ٣٠وبناء على املناقشات املشار إليها يف الفقرة    -٣١

  : وتشمل مهام الفريق ما يلي. افقت على اختصاصاته بالدعم التقين وو معنياًخمصصاً
حتليل الدعم احلايل إلجراءات التكيف املقدم من املؤسسات اإلقليمية ووكاالت            )أ(  

 إىل التقـارير    األمم املتحدة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالثغرات واالحتياجات والفرص، اسـتناداً           
           بناء علـى املعلومـات الـواردة يف        (املتحدة  املقدمة من املؤسسات اإلقليمية ووكاالت األمم       

وغريها من املعلومات ذات الصلة، مبا فيها تلك املتعلقة مبسائل مـن قبيـل        ) AC/2014/7الوثيقة  
  التغطية اجلغرافية وأنواع ومستوى املساعدة التقنية وما يرتبط بذلك من ترتيبات مؤسسية ومالية؛ 

جات والفرص املذكورة أعاله، واقتراح طرائق لتعزيز       مراعاة الثغرات واالحتيا    )ب(  
  . وحتسني اتساق الدعم املقدم إىل البلدان النامية فيما يتعلق بأنشطة التكيف

ونظمت  )٥٢(للتكيفوبناء على طلب من مؤمتر األطراف، أنشأت جلنة التكيف منتدى             -٣٢
بغية تسليط الضوء على التكيـف       ملؤمتر األطراف    ١٩ هلذا املنتدى بالتزامن مع الدورة       اجتماعاً

وحضر املنتدى ممثلون رفيعو املستوى للحكومات واملنظمـات احلكوميـة          . على الصعيد العاملي  
وسوف . ، وسعوا إىل وضع رؤية ملستقبل قادر على التكيف مع املناخ          )٥٣(الدولية واجملتمع املدين  

__________ 

)٤٩( FCCC/SB/2013/2 ٣٥، الفقرة . 
)٥٠(  FCCC/SB/2013/2 ٤١، الفقرة . 
 .<unfccc.int/8012>: ، املتاحة على العنوان اإللكتروين التايلAC/2014/7انظر الوثيقة  )٥١(
)٥٢( FCCC/SB/2013/2 ٤٨، الفقرة . 
: يو يظهر النقاط الرئيسية للمنتدى على العنوان اإللكتروين التايليتاح شريط فيد  )٥٣(

<https://docs.google.com/file/d/0B_DCM6pKXFhTRmh2NzduRmVMbUk/edit?pli=1>. 
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درج تبادل  اءات التكيف وسي  تعرض نتائج املنتدى يف فيلم وثائقي سيلقي الضوء على أمهية إجر          
  .)٥٤( املستوى وأعضاء جلنة التكيف وغريهم من املشاركني يف املنتدىيآراء احملاورين الرفيع

ويف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيـف                -٣٣
  مشتركاً، اجتماعا٢٠١٤ًبريل أ/ نيسان٤ إىل ١معه، عقدت جلنة التكيف يف بون، يف الفترة من    

بشأن األدوات املتاحة الستخدام معارف وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسـات           
التقليدية فيما يتعلق بالتكيف، واحتياجات اجملتمعات احمللية واألصلية، وتطبيـق ُنهـج وأدوات             

وحضره  ،)٥٦(واسترشد االجتماع بورقة تقنية أعدهتا األمانة      .)٥٥(تكيف مراعية للمنظور اجلنساين   
  لألطراف وفريق اخلرباء االستشاري وفريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً             ممثالً ٦٠أكثر من   

واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا واملنظمات الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات          
 عن ممثلني للمجتمعات األصلية الناشطة يف جماالت تقييم تأثريات تغري املناخ            غري احلكومية، فضالً  

والقابلية للتأثر به، ووضع خطط التكيف واملمارسات اخلاصة به، مبا يف ذلك يف اجملـاالت ذات                
الصلة باستخدام معارف وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليدية، وتطبيـق           

وتتاح املعلومات املقدمة من املشاركني بشأن       .)٥٧(يف مراعية للمنظور اجلنساين   هنج وأدوات تك  
استخدام املعارف احمللية واألصلية والتقليدية وبشأن تطبيق النهج واألدوات املراعيـة للمنظـور             

  .)٥٩(وكذلك يف تقرير االجتماع )٥٨(لالتفاقيةاجلنساين على املوقع الشبكي 
طار خطة عملها الثالثية السنوات على إعداد تقارير مواضيعية         واتفقت جلنة التكيف يف إ      -٣٤

ويـسعى التقريـر     .)٦٠(٢٠١٥، وتقرير استعراضي شامل يف عـام        ٢٠١٤ و ٢٠١٣يف عامي   
املواضيعي األول، املتعلق حبالة التكيف يف إطار االتفاقية، إىل إذكاء الوعي وحتسني الفهم بـشأن      

ارات العمل املتصلة بالتكيف يف إطار االتفاقية وبشأن        جمموعة متنوعة من اهليئات والربامج ومس     
  .)٦١(كيفية مسامهة هذه اهليئات جمتمعة يف إجراءات التكيف املعززة

__________ 

)٥٤( <http://unfccc.int/7978>. 
)٥٥(  http://unfccc.int/adaptation/nairobi_workprogramme/workshops_and_meetings/items/8020.php><. 
)٥٦( FCCC/TP/2013/11. 
)٥٧( FCCC/SBSTA/2014/INF.11 ٩ و٨ الفقرتان . 
)٥٨( <unfccc.int/8154> and <unfccc.int/8155>. 
)٥٩( FCCC/SBSTA/2014/INF.11. 
)٦٠( FCCC/SB/2013/2 ٤٥، الفقرة . 
)٦١( <http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/ 

application/pdf/ac_2013_report_high_res.pdf>. 
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 باخلسائر املعنية الدولية وارسو آللية التنفيذية اللجنة عمل يف القدرات بناء عناصر  -دال  
   املناخ تغري بتأثريات املرتبطة واألضرار

          ٢٥يف الفتـرة مـن     )٦٢(الدوليـة  وارسـو  آللية التنفيذية للجنة األويل االجتماع ُعقد  -٣٥
وباشر أعضاء اللجنة أعماهلا املتعلقة بوضـع مـشروع    .)٦٣( يف بون ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٨إىل  

وتتمثل إحدى مهـام اآلليـة يف النـهوض       .)٦٤(خطة عمل أولية مدهتا سنتان لتنفيذ مهام اآللية       
ا يف ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، مـن أجـل التـصدي             باإلجراءات والدعم، مب  

  .)٦٥(املناخللخسائر واألضرار املرتبطة باآلثار الضارة لتغّير 

   بالتكنولوجيا املعنية التنفيذية اللجنة عمل يف القدرات بناء عناصر  - هاء  
تقـدمي  : خرى ما يلـي   تشمل مهام اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف مجلة مهام أ           -٣٦

عرض عام لالحتياجات التكنولوجية وحتليل للسياسات العامة واملسائل التقنية املتصلة بتطـوير            
ونقل التكنولوجيات اخلاصة بالتخفيف والتكيف؛ والتوصية باختاذ إجراءات لتخطي العقبات اليت           

يف والتكيف؛ وحتفيـز    تعترض تطوير التكنولوجيات ونقلها بغية متكني اإلجراءات املعززة للتخف        
وضع واستخدام خارطات طريق أو خطط عمل بشأن التكنولوجيـا علـى الـصعيد الـدويل                

  .)٦٦(واإلقليمي واحمللي من خالل التعاون بني اجلهات املعنية ذات الصلة
وبعد االجتماع الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات، اجتمعت اللجنـة التنفيذيـة               -٣٧

للمضي يف تنفيذ خطة     )٦٧(٢٠١٤ ومرة واحدة يف عام      ٢٠١٣جيا مرتني يف عام     املعنية بالتكنولو 
                     واالتفــاق علــى خطــة عمــل متجــددة )٦٨(٢٠١٣-٢٠١٢عملــها املتجــددة للفتــرة 

  .)٦٩(٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

__________ 

)٦٢( <http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee 
items/8018.php>. 

)٦٣( <http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/ 
items/8107.php>. 

 . ٩، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٦٤(
 ). ج(٥، الفقرة ١٩-م أ/٢املقرر  )٦٥(
 . ١٢١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٦٦(
، ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  ٢٨ إىل   ٢٦ُعقد االجتماع السادس للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف الفترة مـن             )٦٧(

 ٧ إىل   ٥، واالجتمـاع الثـامن يف الفتـرة مـن           ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٧ إىل   ٤واالجتماع السابع يف الفترة من      
 . وُعقدت مجيع االجتماعات يف بون. ٢٠١٤مارس /آذار

)٦٨( FCCC/SB/2012/1املرفق األول ، . 
)٦٩( <http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20140328150351338/TEC%20rolling%20workplan%20for%202014-2015.pdf>. 
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 وعقدت اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، بالتزامن مع اجتماعها السادس، حـواراً            -٣٨
ومتثّلـت  . )٧٠( بشأن البحث والتطوير والتجريب يف جمال التكنولوجيات السليمة بيئياً         مواضيعياً

كنولوجيـات  أهداف احلوار يف إبراز القضايا املتصلة بالبحث والتطوير والتجريب يف جمـال الت            
  على التحديات اليت تعترض مناذج البحث والتطوير والتجريب الفعليـة          ف؛ والوقو السليمة بيئياً 

                وعلى الفرص املتاحة فيها واملمارسات اجليدة ضمنها والـدروس املـستفادة منـها؛ وحتديـد              
  .)٧١(ما ميكن اختاذه من إجراءات املتابعة

ونظمت اللجنة التنفيذية، بالتزامن مع اجتماعها السابع، حلقة عمل لتقاسم التجـارب              -٣٩
ات التكنولوجية؛ وحتديـد احتياجـات بعينـها        والدروس املستفادة من عملية تقييم االحتياج     

وإجراءات عملية من شأهنا أن تساعد البلدان يف تنفيذ نتائج عملياهتا اخلاصة بتقييم االحتياجات              
التكنولوجية؛ ومناقشة الروابط املمكنة بني عملية تقيـيم االحتياجـات التكنولوجيـة وأدوات             

 وخطـط التكيـف     ت التخفيف املالئمة وطنياً   التخطيط األخرى يف إطار االتفاقية، مثل إجراءا      
وحَضر حلقة العمل أعضاُء اللجنة التنفيذية واجمللـس االستـشاري ملركـز وشـبكة              . الوطنية

تكنولوجيا املناخ، واملنسقون القُطريون لعمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية، واألخصائيون         
ومبراعاة نتائج حلقة العمل،    . كيف الوطنية املعنيون بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وخطط الت      

موجزين بشأن التكنولوجيا،   وضعت اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا الصيغة النهائية لتقريرين         
وآخـر بـشأن     ،)٧٢(جناحهاوعوامل  واحد بشأن نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية        

 عمليات إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً     جية يف إمكانية دمج عملية تقييم االحتياجات التكنولو     
 عن استخدام رسـم      موجزاً ونشرت اللجنة التنفيذية كذلك تقريراً     .)٧٣(وخطط التكيف الوطنية  

. )٧٤(خرائط الطريق لتيسري ختطيط التكنولوجيات وتنفيـذها يف جمـايل التخفيـف والتكيـف             
سات وسائر أصحاب املصلحة املعنـيني      وتستهدف تقارير اللجنة التنفيذية املوجزة واضعي السيا      

بإعداد وتنفيذ سياسات لتعزيز العمل على تطوير التكنولوجيات ونقلـها ألغـراض التخفيـف       
   .)٧٥(والتكيف

__________ 

)٧٠( <http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/ttclear/pages/ttclear/pages/ttclear/templates/ 
ttclear/templates/render_cms_page?s=TEM_THE>. 

)٧١( FCCC/SB/2013/1 ٢٨، الفقرة . 
)٧٢( <http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20131105120603493/TECBrief_TNA-results_final-HighResolutionCompact.pdf>. 
)٧٣( <http://unfccc.int/ttclear/templates/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20131105124148210/Possible%20integration%20of%20the%20TNA%20process%20with%20NAMA%

20and%20NAP%20processes.pdf>. 
)٧٤(  <http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20131105124556166/Using%20roadmapping%20to%20facilitate%20the%20planning%20and%20imple

mentation%20of%20technologies%20for%20mitigation%20and%20adaptation.pdf> . 
)٧٥( FCCC/SB/2013/1 ، ٣٠ و٢١الفقرتان . 
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واتفقت اللجنة على تقدمي عدد من الرسائل الرئيسية إىل الدورة التاسعة عشرة ملـؤمتر                -٤٠
ينبغي إعطاء األولويـة    "القدرات، من قبيل أنه     األطراف، مبا يف ذلك بشأن املسائل املتعلقة ببناء         

لتعزيز القدرات الوطنية ولتخصيص املوارد من أجل تيسري تعاون دويل فعال ومستدام يف جماالت              
الدعم والتنسيق احلكوميني الرفيعي املستوى لعملية تقييم       "وأن   )٧٦("البحث والتطوير والتجريب  

شي ذلك التقييم مع األولويات اإلمنائيـة الوطنيـة         االحتياجات التكنولوجية أساسيان لضمان متا    
وإسهامه يف هناية املطاف يف توفري بيئات متكينية، مثل األطر السياساتية والتنظيمية ذات األولوية              

  .)٧٧("يف ذلك التقييم
               وشرعت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها السابع يف مناقـشة خطـة عملـها املتجـددة                -٤١

، واتفقت على أن تنظم، بالتعاون مع جلنة التكيف، حلقة عمل بـشأن             ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  
وتقاسـم  . ٢٠١٤مارس  / آذار ٤وُعِقدت حلقة العمل يف بون، يف        .)٧٨(تكنولوجيات التكيف 

، أعضاء اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، وجلنة التكيف، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً            
ة تكنولوجيا املناخ، وممثلون للبلدان املتقدمة والبلدان النامية، وكيانـات األمـم            ومركز وشبك 

املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية اخلربات والدروس املستفادة من           
تطوير تكنولوجيات التكيف وتنفيذها، وحّددوا العقبات اليت تعتـرض جنـاح تنفيـذ هـذه               

 اجملاالت اليت حيتمل أن تتخذ وحّدد املشاركون أيضاً. البيئات اليت متكّن من ذلكالتكنولوجيات و
اللجنة التنفيذية إجراءات فيها والتوصيات السياساتية اليت تقدم إىل اللجنة وميكنها أن تساعد على 

  .)٧٩(تعزيز وتسريع تطوير تكنولوجيات التكيف ونقلها
                   املتجــددة عملــها خطــة الثــامن هــااجتماع يف التنفيذيــة اللجنــة واعتمــدت  -٤٢

، اليت تشمل إعداد تقارير موجزة عن تكنولوجيات التكيف ومتويـل           )٨٠(٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة
تكنولوجيا املناخ ونظم االبتكار الوطنية، وتنظيم حوار مواضيعي بشأن عوامل متكني وعرقلـة             

ت التكيف وحلقة عمل بشأن نظم االبتكـار        التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمال تكنولوجيا       
 على مواصلة تيسري تقاسم املعارف فيما بـني األطـراف       واتفقت اللجنة التنفيذية أيضاً   . الوطنية

وأصحاب املصلحة من خالل مواصلة حتـسني األداء الـوظيفي ملركـز تبـادل املعلومـات                
  .)٨١(التكنولوجية

__________ 

)٧٦( FCCC/SB/2013/1 ١‘٤٥، الفقرة‘ . 
)٧٧( FCCC/SB/2013/1 ٤٥، الفقرة)أ .( 
)٧٨( FCCC/SB/2013/1 ٤١، الفقرة . 
)٧٩( <http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_workshops_ 

adaptationtechs>. 
)٨٠( <http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/pages/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20140328150154342/TEC%208%20meeting%20report%20including%20WP.pdf>. 
)٨١(  <http://unfccc.int/ttclear/pages/home.html>. 
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   املناخ تكنولوجيا وشبكة مركز عمل يف القدرات بناء عناصر  -واو  
تتمثل مهمة مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف حتفيز التعاون التكنولوجي وتعزيز تطوير              -٤٣

التكنولوجيات ونقلها ومساعدة البلدان النامية األطراف بناء على طلبها، ومبـا يتماشـى مـع               
زيز قدرهتا علـى  وُيتوّخى من ذلك بناء أو تع. القدرات والظروف واألولويات الوطنية لكل منها  

حتديد االحتياجات التكنولوجية، وتيسري إعداد مشاريع واستراتيجيات تكنولوجية وتنفيذها لدعم   
  .)٨٢(إجراءات التخفيف والتكيف

وبات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يشتغالن بالكامـل بعـد اعتمـاد طرائقهمـا                -٤٤
احلني، يتلقيان طلبات املساعدة التقنية     ومنذ ذلك    .)٨٣( ملؤمتر األطراف  ١٩وإجراءاهتما يف الدورة    

، كـان   ٢٠١٤مايو  /وحىت أيار . من البلدان النامية األطراف من خالل كياناهتما الوطنية املعينة        
  .)٨٤( قد عّين كيانه الوطين لتطوير التكنولوجيا ونقلها طرفا٧٥ًأكثر من 

مل حتت توجيهاتـه    وخيضع مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ ملساءلة مؤمتر األطراف ويع          -٤٥
ممثلني للبلدان النامية    )٨٥(ويضم اجمللس االستشاري للمركز والشبكة    . عن طريق جملس استشاري   

ومنذ انعقاد االجتماع . واملتقدمة، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، واملنظمات غري احلكومية       
اري للمركز والشبكة مـرتني،     الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات، اجتمع اجمللس االستش        

وأعّد املركز والشبكة وجملسهما االستـشاري      . ٢٠١٤ وأخرى يف عام     ٢٠١٣واحدة يف عام    
وقدمت هذه اجلهات تقريرين إىل الدورة التاسعة        )٨٦(ة مشروع برنامج عمل املركز والشبك     أيضاً

  : عشرة ملؤمتر األطراف، ومها كما يلي
، كجزء من التقرير السنوي املشترك      ٢٠١٣ عام   تقرير عن األنشطة واألداء يف      )أ(  

  ؛)٨٧(٢٠١٣للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لعام 
تقرير عن طرائق وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيـا املنـاخ وجملـسهما              )ب(  

  .)٨٨(االستشاري

__________ 

 . ١، املرفق السابع، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر   )٨٢(
 . ١٩-م أ/٢٥املقرر  )٨٣(
)٨٤( <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEM_ndes>. 
)٨٥( <http://www.unep.org/climatechange/ctcn/AdvisoryBoard/tabid/177770/Default.aspx>. 
)٨٦( <http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20140121143523557/CTCN%20Programme%20of%20Work.pdf>. 
)٨٧( FCCC/SB/2013/1. 
)٨٨( FCCC/SB/2013/INF.7. 
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ر واستيعاب تكنولوجيات املناخ    ويكتسي تعزيز قدرة البلدان النامية األطراف على تطوي         -٤٦
.  للوالية املسندة إليهما   أمهية حمورية يف عمليات وخدمات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، وفقاً         

 من خـدماهتما    ويشري مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ يف مشروع برنامج عملهما إىل أن واحداً           
وباإلضافة إىل ذلـك،  .  وبناء القدراتاألساسية الثالث تتعلق بإدارة املعارف والتعلم من األقران    

يشري مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ، يف تقريره عن الطرائق واإلجراءات، إىل أن العديـد مـن                
املهام املنوطة هبما تتصل بتعزيز الشبكات والشراكات وبناء القدرات من أجل نقل تكنولوجيـا              

: سنوات اخلمس القادمة إىل ما يلـي ويهدف مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ خالل ال    .)٨٩(املناخ
تنظيم حلقات عمل للتدريب وإقامة الشبكات لفائدة الكيانات الوطنية املعيَّنة؛ وعقد مـؤمترات             
تشارك فيها األوساط األكادميية، ومؤسسات البحوث، واملنظمات غري احلكومية، والقطاعـان           

ضع نظام إلدارة املعـارف يعمـل       العام واخلاص؛ واالضطالع مبهام تقدمي املساعدة التقنية؛ وو       
  .)٩٠(باستمرار؛ وتلبية الطلبات املقدمة من خالل خدمة مكتب للمساعدة

ولدعم العمل الذي تضطلع به الكيانات الوطنية املعيَّنة، قام برنامج األمم املتحدة للبيئة،               -٤٧
دمي الدعم يهدف   بوصفه اجلهة املضيفة ملركز تكنولوجيا املناخ، بوضع برنامج لبناء القدرات وتق          

إىل مساعدة الكيانات الوطنية املعّينة يف احلصول على ما حتتاج إليه من إرشادات أو مـساعدة                 
وسيسهم ذلك يف صياغة طلبات الكيانات الوطنية املعّينة لزيـادة          . حمددة لتؤدي مهامها بفعالية   

للمعايري اليت اعتمدها   فائدهتا إىل أقصى حد وضمان مطابقة الطلبات املقدمة إىل املركز والشبكة            
  .)٩١(اجمللس االستشاري

   بالتمويل املعنية الدائمة اللجنة عمل يف القدرات بناء عناصر  -زاي  
تضطلع اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل مبهمة مساعدة مؤمتر األطـراف يف أداء مهامـه                -٤٨

يف تقدمي التمويل املتعلق بـتغري      املتعلقة باآللية املالية لالتفاقية من حيث حتسني االتساق والتنسيق          
املناخ وترشيد اآللية املالية وحشد املوارد املالية وقياس الدعم املقدم إىل البلدان النامية األطـراف               

  .)٩٢(والتبليغ عنه والتحقق منه

__________ 

)٨٩( FCCC/SB/2013/INF.7املرفق األول، الفصل اخلامس ، . 
)٩٠( <http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20140121143523557/CTCN%20Programme%20of%20Work.pdf> (page 3). 
)٩١( FCCC/SB/2013/1 ٦٤، الفقرة . 
 . ١١٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٩٢(
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          واجتماعـاً واحـداً يف     ٢٠١٣وعقدت اللجنة الدائمة ثالث اجتماعـات يف عـام            -٤٩
نظمت اللجنـة    ،)٩٤(٢٠١٥-٢٠١٣و حمدد يف برنامج عملها للفترة       وكما ه  .)٩٣(٢٠١٤عام  

      الدائمة، بالتعاون مع مؤسسة البنك الدويل، املنتدى األول إلبالغ املعلومات وتبادهلـا املـستمر              
فيما بني اهليئات والكيانات املعنية بتمويل مكافحة تغري املنـاخ مـن أجـل تعزيـز الـروابط                  

ومتثـل املوضـوع   . ٢٠١٣مايو / أيار٢٨نتدى يف برشلونة، إسبانيا، يف     وُعِقد امل  .)٩٥(واالتساق
، ومشل جـانيب  "تعبئة التمويل واالستثمارات بغية التصدي لتغري املناخ اآلن   "الرئيسي للحدث يف    

        وحـضر املنتـدى    .)٩٦(التخفيف والتكيف وكذلك مسألة تعقب التمويـل املتعلـق باملنـاخ          
األطراف واملؤسسات املالية، واملصارف اإلمنائية الوطنية واملتعـددة         ميثلون    مشاركاً ١٥٠حوايل  

   .)٩٧(األطراف، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمات الدولية، واألوساط األكادميية

   للمناخ األخضر الصندوق عمل يف القدرات بناء عناصر  -حاء  
ان تشغيلي لآللية املاليـة  عّين مؤمتر األطراف الصندوق األخضر للمناخ ليكون مبثابة كي         -٥٠

لالتفاقية وقرر وضع ترتيبات مبعية جملس الصندوق لكفالة أن يكون الصندوق مسؤوالً أمام مؤمتر 
األطراف ويعمل حتت توجيهاته، لدعم املشاريع والربامج والسياسات واألنـشطة األخـرى يف             

  .)٩٨(البلدان النامية األطراف باستخدام نوافذ التمويل املواضيعية
واعتمد جملس الصندوق، يف اجتماعه اخلامس، جماالت النتـائج األوليـة للـصندوق               -٥١

كمجاالت متويل أولية، من أجل حتقيق مسارات إمنائية خفيضة االنبعاثات وقادرة على التكيف             
ويركز أحد هذه اجملاالت على االستعداد وبناء القدرات بالنـسبة إىل أنـشطة             . مع تغري املناخ  

وقرر جملس الصندوق، يف االجتماع نفسه، أن يتصدى مرفق القطـاع            .)٩٩(يفالتكيف والتخف 
اخلاص التابع له، يف إطار منوذج أعماله، للحواجز اليت تعترض استثمار القطاع اخلاص يف أنشطة               

__________ 

ـ      )٩٣(                     ،٢٠١٣مـارس   / آذار ١٠ إىل   ٨ة املعنيـة بالتمويـل يف الفتـرة مـن           ُعقد االجتماع الثالث للجنة الدائم
             ٢٧، واالجتماع اخلـامس يف الفتـرة مـن          ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٧ إىل   ١٥واالجتماع الرابع يف الفترة من      

ــن ٢٠١٣أغــسطس / آب٣٠إىل  ــرة م ــسادس يف الفت ــاع ال ــارس / آذار٥ إىل ٤، واالجتم                  . ٢٠١٤م
: ويتاح املزيـد مـن املعلومـات علـى العنـوان اإللكتـروين التـايل              . االجتماعات يف بون   وُعقدت مجيع 

<http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/items/ 
6881.php>. 

)٩٤( FCCC/CP/2012/4املرفق الثاين ،  . 
 . ٣٦ إىل ٨، املرفق الثاين، الفقرات من FCCC/CP/2013/8 اليت دارت يف املنتدى يف الوثيقة يرد موجز للمناقشات )٩٥(
)٩٦( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/standing_committee/ 

items/7624.php>. 
)٩٧( FCCC/CP/2013/8 ٤، املرفق الثاين، الفقرة. 
 . ١٧-م أ/٣ و١٦-أ م/١املقرران  )٩٨(
)٩٩( FCCC/CP/2013/6 ٦٩، الصفحة. 
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التكيف والتخفيف، من قبيل نقص القدرات وغياب الوعي لتعبئة رؤوس أموال القطاع اخلـاص   
وأقـر جملـس الـصندوق بـأن        .  للخطط واألولويات الوطنية   فقاًوخرباته على نطاق واسع و    

 على االستعداد وتوفري البيئات التمكينية، وهي عوامـل         استثمارات القطاع اخلاص تعتمد عموماً    
وعالوة على ذلـك، طلـب جملـس         .)١٠٠(ميكن أن يدعم حتسينها الصندوق على وجه العموم       

 ؛)١٠١(  االستعداد ودعم األنشطة التحضريية    الصندوق إىل أمانته وضع برنامج عمل مفصل لتوفري       
  : بينها من أموراً الربنامج هذا يشمل وقد

  تيسري تقييم االستعداد واحتياجات الدعم؛   )أ(  
الربجمة القطرية وتطوير حافظة التدابري، مبا يف ذلك حتديد الكيفية اليت ميكن أن               )ب(  

ية ووطنية أو دون وطنيـة، بـالنظر إىل         تترجم هبا البلدان أهداف الصندوق إىل أولويات إقليم       
  جماالت النتائج األولية ومؤشرات أداء الصندوق؛ 

االضطالع بأنشطة تواصلية، مبا يف ذلك عقد حلقات عمل إقليميـة، هبـدف             )ج(  
إذكاء الوعي باالعتبارات ذات الصلة باستراتيجيات التنمية خفيضة االنبعاثات والقـادرة علـى        

 وما يرتبط هبا من برامج قطرية من شأهنا أن متكن البلدان مـن حتديـد                التكيف مع تغري املناخ   
األولويات واإلبالغ عنها بفعالية إىل الصندوق األخضر للمناخ، واحلصول على املوارد؛ واختيار            
السلطات الوطنية املعينة أو جهات التنسيق القطرية وإنشائها، وحتديد أدوارها ومسؤولياهتا، مبا يف 

ق وتيسري التشاور مع أصحاب املصلحة املتعددين؛ ووضع إجراءات اختيار وترشيح           ذلك يف تنسي  
وما يرتبط بذلك من مبادئ استئمانية       واعتماد كيانات التنفيذ دون الوطنية والوطنية واإلقليمية،      

  وضمانات بيئية واجتماعية؛ 
ئيني املعنيني  تعزيز تبادل املعارف والتعلم من األقران فيما بني الشركاء واألخصا           )د(  

املشاركني يف االستعداد ودعم األنشطة التحضريية، هبدف تعزيز التنسيق واالتساق، وكذا تيسري            
  فرص التعلم فيما بني بلدان اجلنوب؛ 

تقدمي خدمات استشارية، مبا يف ذلك توفري مكتب مساعدة لدعم الـسلطات              )ه(  
املنفذة الوطنية ودون الوطنيـة املمكنـة،       الوطنية املعينة أو جهات التنسيق القطرية، والكيانات        

  وغريها من أصحاب املصلحة الرئيسيني؛ 
القيام، بالتعاون مع الشركاء املعنيني، بتيسري ترتيبات التدريب والتوجيه والتوأمة   )و(  

لدعم السلطات الوطنية املعينة أو جهات التنسيق القطرية والكيانات الوطنيـة ودون الوطنيـة              
   .صول على اعتماد من الصندوق األخضر للمناخالساعية إىل احل

__________ 

)١٠٠( FCCC/CP/2013/6 ٤٨، الصفحة . 
)١٠١( FCCC/CP/2013/6 ٦٥ و٦٤، الصفحتان . 
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   كيوتو بروتوكول مبوجب املنشأة اهليئات عمل يف القدرات بناء عناصر  -ثالثاً  

  النظيفة التنمية آللية التنفيذي اجمللس عمل يف القدرات بناء عناصر    
يشرف اجمللس التنفيذي على آلية التنمية النظيفـة، حتـت سـلطة وتوجيـه مـؤمتر                  -٥٢
يقدم توصيات  : ويضطلع اجمللس التنفيذي مبهام شىت تشمل ما يلي       . اجتماع األطراف /ألطرافا

بشأن الطرائق واإلجراءات اإلضافية إىل آلية التنمية النظيفة، حسب االقتضاء؛ ويوافـق علـى              
املنهجيات اجلديدة املتصلة جبملة أمور منها اخلطوط األساس وخطط الرصد وحدود واملشاريع؛            

عامة اجلمهور املعلومات ذات الصلة املتعلقة بأنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة املقترحة            ويتيح ل 
واحملتاجة إىل متويل وباملستثمرين الباحثني عن الفرص، من أجل املساعدة يف ترتيـب التمويـل               

  .)١٠٢(ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، حسب االقتضاء
دعمه أعماهلما مع أصحاب املصلحة يف آلية التنميـة         وواصل اجمللس التنفيذي وهيكل       -٥٣

خالل النظيفة خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك مع السلطات الوطنية املعّينة، وذلك من               
منتدى السلطات الوطنية املعنية والتفاعل مع الرئيسني املتشاركني للمنتدى؛ ومع الكيانات التـشغيلية             

نتدى الكيانات التشغيلية املعينة مع اجمللس التنفيذي، يف كل اجتمـاع مـن             املعينة من خالل تفاعل م    
 تبادل مع أصحاب مصلحة      وحدث أيضاً  .اجتماعاته، ومع فريق االعتماد يف اجتماعني على األقل       

آخرين يف كل اجتماع للمجلس التنفيذي ومن خالل حلقات عمل ومناقشات مائدة مـستديرة     
  .)١٠٣(األمانةتها ومنتديات ودورات تدريبية نظم

اجتماع األطراف، تـشجيع التوزيـع      /وواصل اجمللس، بناء على طلب مؤمتر األطراف        -٥٤
ولقد تسىن ذلك من خالل إنـشاء مكـتيب مـساعدة            .)١٠٤(اجلغرايف املنصف ألنشطة املشاريع   

للسلطات الوطنية املعينة وآلية التنمية النظيفة من أجل دعم تطوير أنـشطة املـشاريع وبـرامج                
نشطة، وإنشاء مراكز تعاون إقليمية بالشراكة مع الوكاالت احمللية واإلقليميـة واملـصارف             األ

، )توغـو (، ولومي   )غرينادا(، وسانت جورجز    )كولومبيا(اإلمنائية املتعددة األطراف، يف بوغوتا      
وجنحت مراكز التعاون اإلقليمية يف تقدمي دعم مباشر إىل املشاريع وبـرامج            ). أوغندا(وكمباال  

األنشطة القائمة لدفعها يف إطار دورة مشاريع اآللية بداية من الفكرة إىل اإلصدار؛ وعملية وضع               
   .)١٠٥(خطوط أساس موحدة؛ وعملية إعداد قائمة باملشاريع والشراكات املقبلة

 أنشطة تدريبية إقليمية ملمثلي السلطات الوطنية املعينة يف جماالت خطوط           ةوُنظِّمت ثالث   -٥٥
وحدة، والطلب املنقوص، وعنصر اإلضافة للمشاريع الصغرية، وبرامج األنشطة لدول          األساس امل 

__________ 

 . ٥، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٣املقرر  )١٠٢(
)١٠٣( FCCC/KP/CMP/2013/5) ٩٨، الفقرة )اجلزء األول. 
 .٣٠، الفقرة ٧-م أإ/٨املقرر  )١٠٤(
)١٠٥(  FCCC/KP/CMP/2013/5) ٧٩، الفقرة )اجلزء األول. 
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وعـالوة   .)١٠٦(أفريقيا؛ وآسيا واحمليط اهلادئ وشرق أوروبا؛ وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب         
على ذلك، أُطلقت دورة تدريبية على شبكة اإلنترنت بشأن املبادئ التوجيهية املتعلقة بإثبـات              

وتتيح هذه الدورة ملمثلي السلطات الوطنيـة املعينـة         . ضافة ألنشطة املشاريع الصغرية   عنصر اإل 
 فرصـة فهـم     وألصحاب مصلحة آخرين مل حيضروا أنشطة التـدريب اإلقليميـة شخـصياً           

  .)١٠٧(املوضوع
 من االهتمام ألنشطة االتـصال والتـرويج        لس التنفيذي لآللية إيالء مزيد    وواصل اجمل   -٥٦

 تنفيذ خطة هتدف إىل تعزيز مشاركة وسائط اإلعالم واالضطالع بأنشطة من            والتوعية من خالل  
   :)١٠٨(بينها ما يلي

لواجهة السنوية للقائمني على االتصال داخل السلطات الوطنية املعيَّنة، وهـي           ا  )أ(  
  هذه السلطات على الترويج لآللية؛ هتدف إىل حتفيز وحتسني قدرة

مسابقات وتدريبات للصحفيني اإلذاعـيني يف      ناٍد إذاعي وما يتعلق بذلك من         )ب(  
  أفريقيا؛

مسابقات آلية التنمية النظيفة للصور وأشرطة الفيديو اليت ُنظمت حتت شـعار              )ج(  
   ؛"تغيري أمناط احلياة"

  التوعية بأنشطة حمددة اهلدف تتعلق بسوق الكربون؛  )د(  
  إنتاج أشرطة فيديو وملفات صوتية ومنشورات ومواد أخرى؛  )ه(  
  .تشجيع اإللغاء الطوعي لوحدات خفض االنبعاثات املعتمدة  )و(  

. وعالوة على ذلك، جرى حبث ووضع وتنفيذ خطة اتصال ملراكز التعاون اإلقليميـة              -٥٧
واشترك موظفو مراكز التعاون اإلقليمية يف تنظيم عدة أنشطة رّوج هلا أصحاب املصلحة يف اآللية 

وُوِضعت مواد لبناء القدرات والتدريب متعلقـة       . ألنشطةيف مناطق عملياهتم وشاركوا يف هذه ا      
باآللية، مثل صحائف الوقائع والكتيبات اليت تشرح اخلدمات املقدمة من هذه املراكز، ووزعت             

   .)١٠٩(على نطاق واسع

        

__________ 

)١٠٦( FCCC/KP/CMP/2013/5) ٧٢، الفقرة )اجلزء األول. 
)١٠٧( FCCC/KP/CMP/2013/5) ٧٣، الفقرة )اجلزء األول . 
)١٠٨( FCCC/KP/CMP/2013/5) ١٠٦ و١٠٥، الفقرتان )اجلزء األول. 
)١٠٩( FCCC/KP/CMP/2013/5) ١٠٨، الفقرة )اجلزء األول . 


