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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

 2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 )أ( و)ب( من جدول األعمال املؤقت9البند 

 بناء القدرات
  بناء القدرات بموجب االتفاقية
 بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو

 تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات في البلدان النامية  
 *مذكرة مقدمة من األمانة  

 موجز  
أُعددده اددلا الر ريدددر لدددعل اعيةدددت الذرعيددت ل رنذيدددل ا سنددداا وف ييم دددا ال ددنوي  لرنذيدددل  

. وي درند الر ريدر 1-/م أإ29و 7-/م أ2إطاس بناء ال دسات ا الب دان الناميدت وق دال ل م درسين 
فددت لذددني، ال ددنر ، والر دداسير إىل مع ومددات جددرل فوليذ ددا مددن الب  ددات  الوطنيددت، والر دداسير اةدل

امل دددلم  2014لذددني، ال ددنر ، والر ريددر ال ددنو  ل مف دد  الرنذيددل   ليددت الرنميددت الن يذددت لعددام 
 إىل مدددؤار األطدددرام العامدددج بوندددذه اجرمددداو األطدددرام ا بروفوطدددول طيوفدددو )مدددؤار األطدددرام/

، والبياندددات ال دددنويت 2014شدددراطت إطددداس نددد و  لعدددام اجرمددداو األطدددرام(، والر ريدددر ال دددنو  ل
امل دلمت من األطرام. وفُ دلم املع ومات وق ال لنطاق االحرياجات واجملاالت ذات األولويت قيما 

. وقددد ي دداعد 7-/م أ2يرع ددب ببندداء ال دددسات ا الب دددان الناميددت ع دد  النقددو اةددد  ا امل ددرس 
لر دم اةرز ا فنذيل إطاس بنداء ال ددسات ا الب ددان الناميدت الا الر رير األطرام ا اسرعراض ا

 إىل الب دان الناميت ا جمال بناء ال دسات.  وحتديد ال بج الكذي ت مبوان ت فعزيز ف دمي الدعل
 

__________ 

 فأخر ف دمي اله الوفي ت عن املوعد اةد  ن رال لرأخر األطرام ا ف دمي ا ساء واملع ومات. * 
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 مقدمة -أوالا  

 الوالية ونطاق التقرير -ألف 

، إىل األمانت أن فصددس ا طدج 12-/م أ4و 7-/م أ2ط ب مؤار األطرام، ا م رسيه  -1
عام ف ريرال فوليذيدال عدن األنشدطت املعدط   تدا لرنذيدل إطداس بنداء ال ددسات ا الب ددان الناميدت )ُيشداس 

 إليه ا الا الر رير بعباس، إطاس بناء ال دسات(. 

، إىل 2-/م أإ6و 1-/م أإ29م، مبوجب م رسيده وط ب مؤار األطرام/اجرماو األطرا -2
األمانت أن فراعي ا ف ريراا الروليذي ال نو  أنشطت بناء ال دسات املرع  ت برنذيل بروفوطدول طيوفدو 

 ا الب دان الناميت.

ل  يةددت  ، سدوم يُرددال الر ريدر الرددوليذي الدواس  ا اددله الوفي دت(1)18-/م أ1ووق دال ل م ددرس  -3
)اعيةت الذرعيت( ا  وساهتا اليت فُع د بالرزامن مد  اجرماعدات منرددل  يربدان بشدأن  الذرعيت ل رنذيل
بناء ال دسات
(2). 

وي خدده اددلا الر ريددر الرددوليذي املع ومددات املراحددت عددن مدددل فنذيددل إطدداس بندداء ال دددسات.  -4
  طدددانون األول/إىل ينددداير/الثددداي طدددانون مدددن الذدددني، ا عن دددا املب لددد  األنشدددطت إىل املع ومدددات وفشددد 

، وامل ددرمده، ا مع م ددا، بدالن ر إىل  وس، اإلبدد ل، مددن الر داسير الوطنيددت امل دمددت 2014 ي دم  
، (3)مددن األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول ل فذاقيددت )األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول(

دسجددددت ا املرقددددب األول وطددددلل  مددددن الر دددداسير الوطنيددددت امل دمددددت ا وقددددت  مرددددأخر  مددددن األطددددرام امل
. وسوعدددي أيعدددال ا مددوجز أنشدددطت بنددداء ال ددددسات (4)ل فذاقيددت )األطدددرام املدسجدددت ا املرقددب األول(

املعددط   تددا مبوجددب بروفوطددول طيوفددو الر ريددر ال ددنو  ل مف دد  الرنذيددل   ليددت الرنميددت الن يذددت 
، والر ريددددر ال ددددنو  (5)ول(امل دددددلم إىل مددددؤار األطرام/اجرمدددداو األطددددرام )ا ددددزء األ 2014 لعددددام

 .(6)2014لشراطت إطاس ن و  لعام 

__________ 

 .78، الذ ر، 18-/م أ1امل رس  (1) 

 .144، الذ ر، 17-/م أ2ان ر امل رس  (2) 

فت لذني، ال نر . (3)   أسبعت عشر ب  ال وطنيال وعشر، ف اسير حمدل

 ب  ات وطنيت وسبعت ف اسير لذني، ال نر .سبعت  (4) 

 (5) FCCC/KP/CMP/2014/5. 

 .<https://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>ان ر  (6) 
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وقدد ُأخددلت ا االعربداس عنددد إعددا  اددلا الر ريددر البياندات امل دمددت مدن فدد   جمموعددات  -5
 املن مدات مدن امل دمدت املع ومات الر رير الا إضاقت ا وفر . (7)من األطرام بشأن بناء ال دسات

 .(8)أخرل ومؤس ات املرقد، لألمل الرابعت

وي ددددددم ادددددلا الر ريدددددر املع ومدددددات وق دددددال لنطددددداق االحرياجدددددات واجملددددداالت ذات األولويدددددت  -6
. (9)يرع دددب ببنددداء ال ددددسات ا الب ددددان الناميددددت، ع ددد  النقدددو اةدددد  ا إطددداس بنددداء ال دددددسات قيمدددا

 العدوء وي د ه  ألطدرام،ا الناميدت الب دان إىل األطرام املر دمت الب دان من امل دم الدعل وي خه
ع   احلواجز وال يو  اليت فعوق فنذيل إطاس بناء ال دسات. ون رال إىل أن العديد من األطدرام  د  
 املدسجددددددت ا املرقددددددب األول قدددددددمت أوىل ف اسيراددددددا اةدفددددددت لذددددددني، ال ددددددنر    ددددددول طددددددانون األول/

، ق ددد أُوجددزت املع ومددات املرع  ددت بأنشددطت بندداء ال دددسات املعددط   تددا واحلددواجز 2014  ي ددم 
وال يدددو  الددديت واج ر دددا عم يدددت إعددددا  الر ددداسير اةدفدددت لذدددني، ال دددنر  ضدددمن جمدددال األولويدددت املعندددون 

 "الب  ات الوطنيت". 

ملرجعيددت، ق ددد ون ددرال الحرمددال أن فكددون أعمددال أخددرل قددد أ ددزت بعددد ف دددمي الوفددائب ا -7
فعددد  املع ومدددات الدددواس ، ا ادددلا الر ريدددر الردددوليذي عدددن الصدددوس، طام دددتل. وقدددد فكدددون اندددا  أيعدددال  ال

 فغرات ا اجملاالت حيث املع ومات    مراحت. 

 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -باء 

 لواس ، ا الا الر رير، تدم: قد فر ب اعيةت الذرعيت ا اسرخدام املع ومات ا -8

  دسات؛ال بناء إطاس لرنذيل سنو  سند إجراء (أ) 

 الدل  ال ددسات، بناء بشأن  يربان ملنردل الراب  االجرماو ا املناقشات في   (ب) 
الذرعيت ل  يةت واألسبع  الثانيت الدوس، م  سيرزامن

 ؛(10)

 .ال دسات بناء بشأن املعزز، اإلجراءات لدعل ال زمت األخرل اخلطوات حتديد (ج) 

 لمحة عامة عن المعلومات المقدَّمة من األطراف -جيم 

فغطدي املع ومدات املرع  ددت ببنداء ال دددسات، امل دهمدت مدن األطددرام خد ل الذددني، مدن طددانون  -9
مجيد  اجملداالت ذات األولويدت اةدد ، ا إطداس بنداء ، 2014الثاي/يناير إىل طانون األول/ ي م  

__________ 

 (7) FCCC/SBI/2015/MISC.1 الرايل: ا الراب   مراحت أيعال . البيانات  
<http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populat

eData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBI>. 
 (8) FCCC/SBI/2015/4/Add.1. 

 .15، املرقب، الذ ر، 7-/م أ2امل رس  (9) 

 .78، الذ ر، 18-/م أ1امل رس  (10) 
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، ي حددددن حت ددددنة ا عم يددددت اإلبدددد ل ا (11)رددددوليذي ل عددددام املاضدددديال بددددالر رير وم اسنددددتل ال دددددسات. 
جمدداالت بندداء ال دددسات املؤس دديت، والب  ددات الوطنيددت، والدد ام  الوطنيددت لرغدد  املنددا ، وقددوائل جددر  

 سات الرخذيف.  ازات الدقيةت، وف ييل فنذيل خيا

وذطرت مجي  األطدرام  د  املدسجدت ا املرقدب األول، ا ب  اهتدا الوطنيدت و/أو ف اسيرادا  -10
اةدهفت لذني، ال نر ، فشكي تل واسعتل مدن ا  دو  املبلولدت لرعزيدز ال ددسات ع د  ندعيد املؤس دات 

. ومش دددت ادددله الب  دددات والدددنه ل واألقدددرا  بغيدددت الرخذيدددف مدددن وفددداس فغددد  املندددا  والركيدددف معددده
الر اسير أيعال مع ومدات عدن أنشدطت بنداء ال ددسات املدعومدت مدن األطدرام املدسجدت ا املرقدب  و/أو

األول. وضددددمهنت بعدددد  األطددددرام  دددد  املدسجددددت ا املرقددددب األول ف اسيراددددا اةدفددددت لذددددني، ال ددددنر  
واملرعدد ، األطدرام أ سجر دا مع ومات  مذصد تل عدن الددعل الدل  ف  هرده عدن طريدب ال ندوات الثنائيدت 

ا جداول فش  إىل االحرياجات الر نيت وا جمدال بنداء ال ددسات. وزا  أيعدال اإلبد ل عدن الددعل 
امل دم ا جمال بناء ال دسات من خ ل مشاسي  امل داعد، الر نيدت، والد ام  والشدراطات ا سدياق 

ركنولوجيدا ون   دا، والرددسيب، وفبدا ل الرعاون بد  ب ددان ا ندوب، وال سديهما ا جمداالت فطدوير ال
 املعاسم، وإنشاء الشبكات.

فددت لذددني، ال ددنر  حتديددد احلددواجز  -11 وسدد ه ت عم يددت إعدددا  الب  ددات الوطنيددت والر دداسير اةده
الدديت فعددوق فنذيددل إطدداس بندداء ال دددسات. واعردد ت مجيدد  األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول الدديت 

أن االقر دداس إىل املددواس  املاليددت طددان أاددله حدداجز أمددام فنذيددل  2014عددام  قدددمت ف دداسير وطنيددت ا
إجددراءات بندداء ال دددسات. ق ددد أعدداق اددلا احلدداجز اإلجددراءات الراميددت إىل اسددرقدا  و/أو نددون 
ايكددددج مؤس ددددي مردددد  يُع ددددد إليدددده برصددددميل سياسددددات فغدددد  املنددددا  وأُطددددره الرن يميددددت و طيط ددددا 

  في ددد  عم يدددت فنذيدددل ادددله األطدددر وحتديدددد الوطددداالت الثنائيدددت وفنذيدددلاا؛ وفددددسيب اإل اسيددد  ع ددد
واملرعد ، األطرام من أجج الرعداون وإقامدت الشدراطات مع دا؛ وفددسيب اخلد اء الدوطني  مدن أجدج 
فطوير معاسق ل الع ميت والر نيدت ال طاعيدت. وطدان ا مج دت احلدواجز األخدرل الديت حدد هتا األطدرام 

ل ف ددا م ال ياسددات واألطدددر ال انونيددت واملؤس دديت الوطنيدددت؛ وق ددت وعدددي  دد  املدسجددت ا املرقدددب األو 
 وخ ، نناو ال راس بال عايا املرص ت برغ  املنا ؛ ون ه عد  اخل اء املؤا  .

وأبدددت العديددد مددن األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول اارمام ددا باسركشددام قددر   -12
  وفنذيدلاا ا جمددال اسدردامت املددن والن دج والرن ددج ا الرعداون الر دف قيمدا يرع ددب برخطدي  املشداسي

 املع دددو  ا حزيدددران/ (12)املنددداطب احلعدددريت، وادددو موضدددوو اسدددرذاض قيددده اجرمددداو اخلددد اء الر نيددد 
 ا إطاس الذريب العامج املخصه املعف مبن اج  يربان ل عمج املعزز. 2014 يونيه

ل ب  اهتا الوطنيت وف اسيراا لذني، ال نر  وضمهنت مجي  األطرام املدسجت ا املرقب األو  -13
مع ومات عن الدعل امل ددم إىل الب ددان الناميدت ا جمدال بنداء ال ددسات. واألمث دت ع د  ادلا الددعل 

املعنددددون "ف دددددمي الدددددعل ا جمددددال بندددداء ال دددددسات" قق ددددب، بددددج أيعددددال ا  9ال فددددر   ا ا دددددول 
__________ 

 (11) FCCC/SBI/2014/2. 

 .<http://unfccc.int/bodies/awg/items/8170.php>ان ر  (12) 
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العدام: م دا ت عددن طريدب ال نددوات الثنائيدت واإلق يميددت )ب( املعندون "ف دددمي الددعل املددايل 7 ا ددول
املعندددون "ف ددددمي الددددعل ا جمدددال فطدددوير الركنولوجيدددا ون   دددا". وأ ددداست  8و  ادددا"، وا ا ددددول 

ما اي إاله فشكي ت  9بع  األطرام املدسجت ا املرقب األول إىل أن املشاسي  املدسجت ا ا دول 
ت الديت فرطدز بوجده خدا  ع د  بنداء ال ددسات، ألن ادلا األخد  نغ ، منر ا، من األنشطت املدعومد

مددددم  ا العديدددد مدددن املشددداسي . وأ ددداس أحدددد األطدددرام املدسجدددت ا املرقدددب األول إىل أن وندددف 
مدا يصدعب الرمييدز بد   نشاطْي ن ج الركنولوجيا وبنداء ال ددسات يدر  حتدت العندوان ذافده ألنده طثد ال 

 ررب  ا خر ا مع ل األحيان.الين النشاط ، طما أن أحد ا ي 

وبصذت عامت، أطهدت األطرام املدسجت ا املرقب األول أ يت افباو هن  فصاعد  ُقطر   -14
املنق  لرن يل الدعل ا جمال بناء ال دسات، ي رند إىل االحرياجات واألولويات الوطنيدت ل ب ددان 

تة فولِّي ا وف ي اا وطفٌّ لكن ا جتر  ا الناميت. وذطرت أيعال أن بناء ال دسات عم يُت فع هل مشنيط
إطدداس  ددراطات بدد  الب دددان الناميددت واملر دمددت. وأعطددت بعدد  األطددرام املدسجددت ا املرقددب األول 
األولويت لبناء قدسات الب دان واملناطب اليت يرفب  قي ا الذ ر اسفباطال مبا رال بردداوس املدواس  الطبيعيدت 

 عيت.والبيةت، وحدو  الكواس  الطبي

المعلوماااااات المتعلقاااااة بأنشاااااطة تلبياااااة اال تياجاااااات والم ااااااالت  ات األولوياااااة  -دال 
 المحددة في إطار بناء القدرات

وطنيااة  بناااء القاادرات المة، اايةف بمااا فااي  لاان تع ياا  أو إنشاااء أمانااات أو جهااات تن ااي  -1 
 معنية بتغير المناخف   ب االقتضاء

املدسجددددت ا املرقددددب األول مع ومددددات عددددن وضدددد  فرفيبددددات قدددددمت مع ددددل األطددددرام  دددد   -15
مؤس يت حم يت أو فعزيزاا لدعل  طي  وفنذيل ال ياسات والرداب  الراميدت إىل الرخذيدف مدن وفداس 
فغددد  املندددا  والركيدددف معددده، وذلددد  ع ددد  مجيددد  م دددرويات واليدددت احلكومدددت، ع ددد  ندددعيد ال طدددر، 

 اله البيانات املب   عن ا االجتااات الراليت: والواليت أو امل اطعت، والب ديت. وانبث ت من

فك يددف مؤس ددات وطنيددت ضصصددت بعددمان الرن دديب الذعددال بدد  ال دد طات املرطزيددت  )أ( 
واة يددت وإ ددرا  ج ددات قاع ددت مددن  دد  الدددول؛ وبا مدداج ال عددايا املرصدد ت برغدد  املنددا  ا اسددنيافيفيات 

 رغ  املنا  وفنذيلاا وسنداا وف ييم ا؛الوطاالت احلكوميت وخطط ا؛ وبرصميل برام  خانت ب

فعيدددد  مددددويذ  حكددددومي  ا الددددوزاسات املعنيددددت طف ددددات فن دددديب معنيددددت برغدددد   )ب( 
املنددا ، وإنشدداء سدد طات ضصصددت، مبددا ا ذلدد  ال دد طات الوطنيددت املعيلنددت ملددؤار األطرام/اجرمدداو 

نددا ، وال د طات املعيلنددت لصددندوق األطدرام، والكيانددات الوطنيدت املعيلنددت ملرطدز و ددبكت فكنولوجيدا امل
الركيدددف. ون مدددت  وسات فدسيبيدددت ملدددويذي ادددله ال ددد طات مدددن أجدددج فوسدددي  معددداسق ل ب عدددايا 

 حمد ، مرص ت برغ  املنا ؛

فوطيدددد الصددد ت بال فدددان الوطنيدددت املعنيدددت بدددالرنوو البيولدددوجي والرصدددقر لرعزيدددز  )ج( 
 أوجه الرآزس ومواءمت ال ياسات واالسنيافيفيات.
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ويدج وضد  فرفيبدات مؤس ديت وفعزيزادا يطرحدان حتدديات ا العديدد مدن الب ددان الناميددت.  -16
ق د طان عدم وجو  حواقز وأموال طاقيت لعمان وض  فرفيبات مؤس يت مرينت وفنذيلاا ع بتل من 
الع بدددات الرئي ددديت الددديت أب غدددت عن دددا بعددد  األطدددرام  ددد  املدسجدددت ا املرقدددب األول. وطدددان مدددن 

 الرن دديب بدد  الوطدداالت احلكوميددت فذا يددال لرددداخج األ واس وامل ددؤوليات، أو منعددال العددروس  حت دد 
لنشددددوب نزاعددددات قيمددددا بدددد  الددددوزاسات الدددديت فددددرل أن اجملدددداالت املعنيددددت  عدددد  لوالير ددددا الصددددرقت.  

 كه ت زيا ، الرذاعج ب  احلكومات املرطزيت والكيانات  ون الوطنيت حتديال. و البدال مدا أ ل  طما
معددددل  وسان املدددويذ  إىل عددددم طذايدددت قددددس، املؤس دددات ع ددد  ضدددمان الرن ددديب الذعدددال.  اسفذددداو

والح ت األطرام    املدسجت ا املرقب األول أيعال أن ن ده عدد  األخصدائي  ذو  اخلد ، ا 
جمددايْل الرخذيددف والركيددف ع دد  نددعيد ال طاعددات أعدداق  ددال املؤس ددات املعنيددت برغدد  املنددا  ا 

  ياسات واخلط .وض  وفنذيل ال

 وسات فدسيبيددت ون ددج  ملدسجددت ا املرقددب األول عددن في دد وأب غددت العديددد مددن األطددرام ا -17
املعدددداسم بشددددأن ال عددددايا املرصدددد ت برغدددد  املنددددا  لذائددددد، املددددويذ  احلكددددومي  ع دددد  نددددعيد ال طددددر 

ذدداء، الطاقددت، والب ددديات، مبددا ا ذلدد  بشددأن ح ددول الطاقددت امل ددردامت بيةيددال، والطاقددت املرفددد ،، وط
 والرخطي  احلعر  امل ردام، واملباي املراعيت ل بيةت.

 تع ي  و/أو تهيئة بيئة مواتية -2 

ذطرت العديدد مدن األطدرام  د  املدسجدت ا املرقدب األول أهندا اعرمددت سياسدات وأطدرال  -18
عدايا فغد  املندا  ا فن يميت بيةيت وطنيت  جمدت اعربداسات فغد  املندا  وسدا ت ا فعمديل مراعدا، ق

الرخطدددي  وامليزندددت الوطنيدددت. وأفاحدددت ادددله ال ياسدددات أساسدددال لوضددد  بدددرام  وخطددد  عمدددج فعدددزز 
 2014الرنميت امل ردامت. وأ اس أحد األطرام    املدسجت ا املرقدب األول إىل اعرمدا ه ا عدام 

س االحددنياق الثابددت،  ضددريبت ل نبعافددات الكربونيددت ع دد  أنددواو الوقددو  األحذددوس  املرأفيددت مددن مصددا 
 طردب  من الرداب  املرخل، ل رخذيف من وفاس فغ  املنا .

وال فزال بع  األطرام    املدسجت ا املرقب األول فعمج من أجج وضد  أطدر فن يميدت  -19
لرق دددد  الرن دددديب قيمددددا بدددد  اعيةددددات الوطنيددددت ا هنف ددددا ل رصددددد  لرغدددد  املنددددا . وس ددددل إ دددداس، 

ىل فغد  املندا ، ال فدزال اندا  حاجدت إىل اعرمدا  مبدا ي فوجي يدت مناسدبت مدن الرشريعات الوطنيدت إ
أجج الرخطي  امل ردام الطويج األجدج ل  ياسدات أو االسدنيافيفيات أو خطد  العمدج ال طاعيدت 
البيةيددددت الراميددددت إىل حت يددددب صددددو أخعددددر واقرصددددا  خذددددي  االنبعافددددات، وإىل ال دددددس، ع دددد  الرددددأق ل 

وسأت بعددد  ادددله األطدددرام أن اندددا  حاجدددت إىل اعرمدددا  سياسدددت ماليدددت  فدددأف  فغددد  املندددا . مددد 
 صدديه مدددواس  ماليددت و ددد  ماليددت لألنشدددطت املرصدد ت برغددد  املنددا ، واسدددرخدام ف دد  املدددواس   فكذددج
 الغرض. علا

وأب غددت العديددد مدددن األطددرام املدسجدددت ا املرقددب األول عددن ف ددددمي ا الدددعل إىل الب ددددان  -20
ت موافيت أو فعزيزاا، ولرق   األطر الرشريعيت، مبا قي ا ف   الراميت إىل جلب الناميت لر يةت بيةا

 اسرثماسات ال طاو اخلا  من أجج حت يب صو اقرصا   أخعر.
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 البالغات الوطنية -3 

وضددد  فرفيبدددات مؤس ددديت لرن ددديب  أب غدددت عدددد، أطدددرام  ددد  مدسجدددت ا املرقدددب األول عدددن -21
آزس قيمدددا بين دددا، وفذدددا   از واجيدددت ا  دددو  املبلولدددت ا إعددددا  الب  دددات أنشدددطر ا، وفعزيدددز أوجددده الرددد

الوطنيت. وأنشةت أو ُعينت مؤس دات ذات ند ت لرنداول قصدول حمدد ، مدن الب  دات الوطنيدت، مدن 
قبيج قوائل جر   ازات الدقيةت؛ وف ييل مدل الرأفر والركيف؛ وحتديد خياسات الرخذيف من ا فاس؛ 

 ع   األول املرقب ا املدسجت    األطرام من ق يج عد  و ده . العامت والروعيت والردسيب والرث يف
 مجيدد  بدد  قيمددا الرعدداون ع دد  ي ددوم الوطنيددت الب  ددات إعدددا  ا وفشدداسطي  ددذام هندد  افبدداو أ يددت

 اط األطا مييت واجملرم  املدي. واألوس واخلانت احلكوميت املؤس ات قي ل مبا املص قت، أنقاب

وأ است العديد من األطرام  د  املدسجدت ا املرقدب األول إىل أن إعددا  الر داسير اةدلفدت  -22
لذدددني، ال دددنر  يرط هدددب ج دددو ال وقددددسات أطددد  مدددن ف ددد  الددديت يرط هب دددا إعددددا  الب  دددات الوطنيدددت. 

مل فعددددد  وذطددددرت بعدددد  األطددددرام  دددد  املدسجددددت ا املرقددددب األول أن النيفيبددددات املؤس دددديت ال ائمددددت
م ئمددت ومناسددبت لر بيددت مرط بددات اإلبدد ل ا ديددد، الدديت فددنه ع ي ددا االفذاقيددت. وونددذت أطددرام 
أخدددرل  ددد  مدسجدددت ا املرقدددب األول ا ف اسيرادددا اةدفدددت لذدددني، ال دددنر  عم يدددت اسدددرعراض اعيكدددج 

 ال ائل بغيت فطبيب ن ام أقول ميكِّن ا من الوقاء بالرزامات اإلب ل.

عدد  األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول بامل دداعد، الر نيددت الدديت ف  ر ددا مددن ونوهاددت ب -23
قريددب اخلدد اء االسرشدداس  املعددف بالب  ددات الوطنيددت امل دمددت مددن األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب 
األول ل فذاقيت من خ ل إفاحت موا  فدسيبيت وفن ديل ح  دات عمدج إلعددا  أوىل ف اسيرادا اةدفدت 

ال نر . وذطر أحدد األطدرام  د  املدسجدت ا املرقدب األول أنده اسدرعان مبصدا س خاسجيدت ا لذني، 
إعدا  بع  قصول ف ريره اةد  لذني، ال نر ، وأن الرماسه  عمدال ماليدال مدن مرقدب البيةدت العامليدت 

 إلعدا  ذل  الر رير يج  ون س .

ا  الب  ات الوطنيت والر اسير اةدهفت وأُب   بأن وض  وفنذيل فرفيبات مؤس يت مرينت إلعد -24
لذني، ال دنر  م دألران م مردان بالن دبت ل عديدد مدن األطدرام  د  املدسجدت ا املرقدب األول. ومدن 
العددروس  اعرمددا  فرفيدددب مؤس ددي فابدددت و ائددل لرقديددد األطدددر الرن يميددت والر نيدددت ع دد  الصدددعيد 

اسير اةدفدددت لذدددني، ال دددنر ، قعددد ل عدددن الدددوطف مدددن أجدددج في ددد  إعددددا  الب  دددات الوطنيدددت والر ددد
امل ا ات امل رس، اةد ، وطنيال. واعُر  من األ يت مبكان أيعال إنشاء نُ ل  ائمت ل ياس إجراءات 
الرخذيددف و  اددا مددن األنشددطت املرصدد ت باالفذاقيدددت واإلبدد ل عن ددا والرق ددب من ددا. وأُ سج ضدددمن 

دسيب وامل دداعد، الر نيددت ا جمدداالت من ددا مراقبددت ا ددو ، االحرياجددات الدديت فنبغددي ف بير ددا ف دددمي الردد
والروفيددب وحذددن الوفددائب. وذطددرت بعدد  األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول أن األمددوال الدديت 
ف  ر ددا مددن مرقددب البيةددت العامليددت قددد ال فكددون طاقيددت لرغطيددت مجيدد  النذ ددات املرفبطددت برعزيددز وندديانت 

لذعاليددت والكذدداء، إلعدددا  ف دداسير حمدفددت لذددني، ال ددنر  وب  ددات فرفيددب مؤس ددي ير ددل باملرانددت وا
 وطنيت عاليت ا و ، بصوس، منر مت.

ونوهاددت جمموعددت مددن األطددرام ا بياناهتددا بالعمددج الددل  يؤ يدده برنددام   عددل الب  ددات  -25
 الوطنيت املمول عن طريب مرقب البيةت العامليت.
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 البرامج الوطنية لتغير المناخ -4 

فددت لذددني، ال ددنر  امل دمددت مددن  -26 فذيددد املع ومددات الددواس ، ا الب  ددات الوطنيددت والر دداسير اةده
األطدددددددرام  ددددددد  املدسجدددددددت ا املرقدددددددب األول أن العديدددددددد مدددددددن ادددددددله األطدددددددرام اعرمددددددددت بدددددددرام  

اسدددنيافيفيات وطنيدددت لرغددد  املندددا  اا ددديال مددد  أولوياهتدددا الوطنيدددت. وا بعددد  احلددداالت، أُ سجدددت  أو
من الدد ام  الوطنيددت لرغدد  املنددا  قعددايا  ددام ت مثددج وايددت البيةددت، أو إ اس، املددواس  الطبيعيددت أيعددال ضدد

 واسرخدام ا ع   حنو م ردام، أو الرنميت االقرصا يت واالجرماعيت.

واسرعرضددت عدددد، أطدددرام  ددد  مدسجدددت ا املرقدددب األول بدددرام  عم  دددا الوطنيدددت ون قر دددا  -27
واملرطددوس، ذات الصدد ت برغددد  املنددا  ع دد  الصددعيد اة ددي والددوطف والددددويل. إلبددراز ال عددايا الراانددت 

وأ سج أحد األطرام    املدسجت ا املرقب األول بناء ال دسات مبا در،ل بعدد الركيدف والرخذيدف، 
 باعرباسه من األولويات الرئي يت خلطت عم ه الوطنيت لرغ  املنا .

ا ن دددانيت ا جمددداالت بنددداء قددددسات الن ددداء واسدددر دقت خطددد  وطنيدددت حمدددد ، ال عدددايا  -28
والرجدال ع د  الركيدف ا جمرمعداهتل اة يدت، وزيدا ، قددس، الشدرائة العدعيذت ع د  الردأق ل مد  فدأف  

إىل افبددداو هنددد   مدددراو   فغددد  املندددا ، وزيدددا ، قدددر  الرخذيدددف مدددن وفددداسه إىل امل دددرول األمثدددج سدددعيال 
 الرنميت امل ردامت. إزاءل من وس ا ن اي وقائل  ع   ح وق اإلن ان 

وأب دد  عددد  ق يددج مددن األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول عددن الصددعوبات الدديت فعددني   -29
 مد  اعربداسات فغد  املندا  ا االسدنيافيفيات الوطنيدت ل رنميدت امل دردامت ب دبب ق دت وعدي واضدعي 

سب األولويدات الوطنيدت ال ياسات ب عايا فغ  املنا ، وعدم فن ديل ود ت ل روعيدت. ويطدرل فعدا
حتددديال إضدداقيال ا اددلا اجملددال: إذ إن مكاققددت الذ ددر ميكددن أن فصددرم االنربدداه عددن الرصددد  لرغدد  
املنا . ومن امل دل ا ادلا ال دياق سقد  م درول الدوعي بد  ندناو ال دراس بأوجده الدنياب  بد  الذ در 

وطنيدت إذا مدا ُخصهده املزيدد مدن واألمن الغلائي وفغ  املندا . ومدن املمكدن في د  فنذيدل اخلطد  ال
 املواس  املاليت ل ردسيب ع   إ اس، املشاسي  بذعاليت وع   إجراءات ال ياس واإلب ل والرق ب.

قاااواجم جاااارد غااااةات الدفيئااااةف وإدارة قواعااااد بياناااات االنبعاناااااتف وأن ماااة جماااا  البيانااااات  -5 
 المتعلقة باألنشطة وإدارتها وا،تخدامهاف وعوامل االنبعانات

ذطددرت ق ددت ق ي ددت مددن األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول أهنددا اعرمدددت ن امددال وطنيددال  -30
 ر   ازات الدقيةت حيد  ما ي زم من فداب  مؤس يت وقانونيت وإجرائيدت لعدمان اسدرمراسيت وانر دام 

جدو ، حتديث قوائل جدر   دازات الدقيةدت الوطنيدت، واف داق فددق ات  دازات الدقيةدت املب د  عن دا، و 
النرائ  اة  ت. وتدم بنداء قددسات اخلد اء الدوطني  وإنشداء قريدب  در   دازات الدقيةدت، طدان مدن 
األ يت مبكان إعدا  موا  فدسيبيت ف ر دم طدج قطداو ع د  حدد،، مبدا ا ذلد   درل عم يدت مدجء 
ج جددداول ا ددر  خطددو،ل خطددو،، وإعطدداء أمث ددت ع دد  املماسسددات ا يددد، ومصددا س البيانددات وعوامدد

االنبعافات. وأ است بع  األطرام    املدسجت ا املرقب األول إىل ف دمي  وسات فدسيبيت حمد ، 
وخ ، عم يت ا موا  اسرعراض قوائل ا ر  لذائد، خ اء وطني  ُس ِّقوا ا هنايت األمر ليكونوا ا 
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وائل ا دددر  اخلاندددت قائمدددت خددد اء افذاقيدددت األمدددل املرقدددد، اإلطاسيدددت بشدددأن فغددد  املندددا  السدددرعراض قددد
 باألطرام املدسجت ا املرقب األول.

وحدددد ت مجيدددد  األطددددرام  ددد  املدسجددددت ا املرقددددب األول قيدددو ال فكددددبة اإلعدددددا  الدددددوس   -31
 ل ائمت جر  وطنيت النبعافات  ازات الدقيةت أو فؤفر قي ا س بال. وفشمج اله ال يو  ما ي ي:

ةدت ووحدد، معنيدت  در   دازات الدقيةدت عدم وجدو  ن دام وطدف  در   دازات الدقي )أ( 
 م ؤولت عن مج  البيانات؛

عددددم فدددواقر بياندددات بشدددأن االسدددر    الن دددائي ملخر دددف ال طاعدددات والذةدددات،  )ب( 
 بيانات ي زم فوليداا باالسرنا  إىل حمد ات ع ميت واسر  طيت أخرل؛

 وجو  أوجه عدم اف اق ا البيانات اجململعت من مصا س ضر ذت؛ )ج( 

 ن ه عد  املويذ  الدائم  واملؤا   إلعدا  قوائل جر  قطاعيت؛ ) ( 

عددددددددم فدددددددواقر ن دددددددام مركامدددددددج لركنولوجيدددددددا املع ومدددددددات السرعددددددداقت البياندددددددات  )ه( 
 واسنيجاع ا؛ و زين ا

ضددعف ال دددس، ع دد  ال يدداس والرقديددد الكمددي لدد ام  ومشدداسي  الرخذيددف مددن  )و( 
 اة ي واإلق يمي؛ انبعافات  ازات الدقيةت ع   الصعيدين

 .اءات ضمان ا و ، ومراقبت ا و ،عدم طذايت إجر  )ز( 

 وفر  قيما ي ي بع  الرونيات الراميت إىل حت يب حت ن ا الا اجملال ا امل ر بج: -32

 اسرقدا  قوائل جر  حم يت و ون وطنيت وعوامج انبعافات حمد ،؛ )أ( 

 ازات الدقيةت ح ب قطاعات حمد ،؛إنشاء ن ام إب ل وطف خا  بانبعافات   )ب( 

وضدددد  قائمددددت جددددر  لألحددددراج لرق يددددب مزيددددد مددددن الدقددددت ا ف ددددديرات انبعافددددات  )ج( 
  ازات الدقيةت النامجت عن اسرخدام األساضي وفغي  اسرخدام األساضي واحلراجت.

وأب غدددت جمموعدددت مدددن األطدددرام املدسجدددت ا املرقدددب األول عدددن الددددعل امل ددددم إىل الب ددددان  -33
ناميددت مددن خدد ل معدداي  بروفوطددول  ددازات الدقيةددت ملع ددد املددواس  العامليددت، واددو مبددا س،ة هتدددم إىل ال

في دددد  إنشدددداء وليددددات قويددددت ل مقاسددددبت واإلبدددد ل قيمددددا يرع ددددب بدددداجراءات وبددددرام  الرخذيددددف مددددن 
 انبعافات  ازات الدقيةت. 

 تقييم مدى التأنر والتكيف -6 

ملرقدددب األول بأهندددا أحدددرزت ف ددددمال جيددددال ا ادددلا أقدددا ت عدددد، أطدددرام  ددد  مدسجدددت ا ا -34
اجملددال، ويعدددو  الذعدددج ا ذلددد  أساسددال إىل الرعددداون ا جمدددال ن دددج الركنولوجيددا مدددن أجدددج حت ددد  
عم يددددات ف يدددديل مدددددل الرددددأفر. وطددددان لوضدددد  بددددرام  عمددددج وطنيددددت ل ركيددددف  وسة حمددددوس ة ا ف بيددددت 

الرددددسيب ع ددد  إجدددراء عم يدددات ف يددديل االحرياجدددات امل قدددت ل ر يددديل ع ددد  الصدددعيد الدددوطف. وعدددزز 
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اسددرخدام األساضددي واملددواس  املائيددت والرخطددي  الرشدداسطي عددا ااسسددات اإل اس، امل ددردامت لألساضددي 
واملياه. وسا ت اله املبا سات ا زيا ، الوعي ب عايا فغ  املنا  ا اجملرمعات اة يت اليت فعيش 

 حوال الط  .ا املناطب املرعرس، من الر  ب الشديد ا أ

وفشددمج احلددواجز الدديت فعددوق إجددراء عم يددات ف يدديل ملدددل الرددأفر والركيددف والدديت حددد هتا  -35
 العديد من األطرام    املدسجت ا املرقب األول ما ي ي:

 ضعف الرن يب ب  احلكومات املرطزيت وال  طات  ون الوطنيت؛ )أ( 

يما ا جمال فكنولوجيات الرندد ن ه عد  املويذ  املؤا   واملدسلب ، وال س )ب( 
 وجت يز البيانات؛

عرق ددت العمددج املرع ددب باملخدداطر وا فدداس الرئي دديت ب ددبب ف ددا م النمدداذج املناخيددت  )ج( 
وصدداذج الرددأف . واددت حاجددت أيعددال إىل الردددسيب لرسددل سدديناسيواات فغدد  املنددا  وحتددديث ا وفعددييب 

 نطاق ا طأساس  لر ييل وفاس فغ  املنا .

وأقددا ت عددد، أطددرام مدسجددت ا املرقددب األول بأهنددا  عمددت الردددسيب ع دد  ف يدديل مدددل  -36
 ال اب يت ل رأفر واألمن البشر  قيما يرع ب بال واار املناخيت البالغت الشد،.

 بناء القدرات لتنفيذ تدابير التكيف -7 

ليت قدمر ا عن أب غت مجي  األطرام    املدسجت ا املرقب األول ا الب  ات الوطنيت ا -37
ا  ددو  الراميددت إىل بندداء ال دددسات ع دد  نددعيد املؤس ددات والددنج ل واألقددرا  مددن أجددج فنذيددل فددداب  
الركيددف. و ددد ت العديددد مددن اددله األطددرام ع دد  الذوائددد املكر ددبت مددن خدد ل الرعدداون الثنددائي 

دسِّب ، لرعزيدز اخلد ، واملرعد  األطرام ا ادلا اجملدال. ونُ همدت بدرام  فدسيبيدت، مبدا قي دا فددسيب املد
امل نيددت ال زمددت إل مدداج مذدداايل فنميددت قددا س، ع دد  الرددأق ل مدد  فددأف  فغدد  املنددا  ا االسددنيافيفيات 
واخلط  الوطنيت والب ديت. وس   أحد األطدرام العدوء ع د  قيمدت االسدرنا  إىل معداسم الشدعوب 

لكباس ال ن، والزعماء الديني ،  األن يت ا فصميل إجراءات الركيف، م  مراعا، املعاسم اة يت
 وأقرا  اجملرمعات اة يت مبخر ف أ واسال، مبا ا ذل  نوو ا ن .

وطانددت ضددروس، إ مدداج فددداب  الركيددف مدد  فغدد  املنددا  ا الرخطددي  االسددنيافيفي املوجدده  -38
 ددد   حندددو الرنميدددت امل دددردامت واحلدددد مدددن الذ دددر مدددن أطثدددر الرونددديات فكدددراسال امل دمدددت مدددن األطدددرام

 املدسجت ا املرقب األول ا ف اسيراا. ومش ت الرونيات األخرل ما ي ي:

فعزيددز قدددسات املؤس ددات الوطنيددت واة يددت ا إ اس، املخدداطر املناخيددت مددن خدد ل  )أ( 
 وض  أُطر فن يميت مناسبت ونُ ل مع ومات مناخيت قعالت؛

 فطوير فكنولوجيات وابركاسات الركيف ونشراا؛ )ب( 

يدددددز االفصددددداالت ا جمدددددال إ اس، املخددددداطر املناخيدددددت واسدددددنيافيفيات الركيدددددف فعز  )ج( 
 الذعالت قيما ب  الباحث  واملنرف  وواضعي ال ياسات.
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وأب غت بع  األطرام املدسجت ا املرقب األول عن الددعل امل ددم إىل الب ددان الناميدت ا  -39
عرما  الزساعت اللطيت مناخيال، وحت   إ اس، جمال بناء ال دسات من أجج فنذيل الرداب  الراميت إىل ا

 املواس  الطبيعيت، وفعزيز احلد من ضاطر الكواس  والرأاب عا، وطذالت األمن الغلائي.

 تقييم تنفيذ خيارات التخفيف -8 

قدددمت أ  بيددت األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول مع ومددات عددن النيفيبددات املؤس دديت  -40
الت احلكوميددت وا  ددو  الديت بددللر ا مدن أجددج وضدد  وفنذيدل سياسددات الرخذيددف الديت ا ددلهتا الوطدا

 وفداب ه، مبا ا ذل  إجراءات الرخذيف امل ئمت وطنيال، ا عد، قطاعات.

ومدد  ذلدد ، طرحددت عم يددت وضدد  وفنذيددل إجددراءات الرخذيددف امل ئمددت وطنيددال حتددديال أمددام  -41
يت عزت حمدو يدت اسدرخدام الركنولوجيدات ال د يمت بع  األطرام    املدسجت ا املرقب األول ال

بيةيدددال إىل ضدددعف النيفيبدددات املؤس ددديت وعددددم م ءمدددت ال ياسدددات الوطنيدددت وال طاعيدددت. طمدددا أعددداق 
عم يددتو وضدد  إجددراءات الرخذيددف امل ئمددت وطنيددال ا بعدد  األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول 

ن دام  لرربد  الذوائدد املشدنيطت ا ال دياق األوسد  عدُم وجو  إجدراءات ال يداس واإلبد ل والرق دب و 
ل رنميددت امل ددردامت. وبينمددا طانددت بعدد  األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول فعمددج ع دد  فطددوير 
وإنشددداء وفنذيدددل ن دددل ل يددداس إجدددراءات الرخذيدددف امل ئمدددت وطنيدددال واإلبددد ل عن دددا والرق دددب من دددا،  

ل فعرمدددد ع ددد  امل ددداعد، امل دمدددت مدددن وطددداالت طاندددت أطدددرام أخدددرل  ددد  مدسجدددت ا املرقدددب األو 
فنائيت ومرعد ، األطرام لبناء ال دسات مدن أجدج إنشداء ن دام  ل يداس إجدراءات الرخذيدف امل ئمدت 
وطنيال املدعومت حم يال واإلب ل عن ا والرق ب من ا. وطدان ا مج دت االحرياجدات الديت أب غدت عن دا 

األول الردددسيُب ا جمددال حت يددج الددن ل ووضدد  صدداذج  العديددد مددن األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب
اةاطا، باحلاسوب؛ وبناء أطر مؤس يت وإ اسيت وفن يميت؛ وإنشداء وليدات أخدرل  مد  املع ومدات 

 وسنداا وفبا عا.

وأقددا ت األطددرام املدسجددت ا املرقددب األول بأهنددا سطهددزت  عم ددا ا اددلا اجملددال ع دد  بندداء  -42
 لرق يب ما ي ي: قدسات الب دان الناميت

فعزيددز النيفيبددات املؤس دديت، مبددا ا ذلدد  إ اس، املبددا س، املعددزز، خلذدد  االنبعافددات  )أ( 
 ؛(13)النامجت عن إزالت الغابات وفداوساا

 فعزيز األطر الرن يميت اليت اكهن من إجراء إن حات قانونيت؛ )ب( 

 إنشاء ن ل ل رند واإلب ل؛ )ج( 

__________ 

، الب دان الناميت األطرام ع   امل دا ت ا إجدراءات 16-/م أ1من امل رس  70م، ا الذ ر،  ف  مؤار األطرا (13) 
الرخذيف ا قطاو الغابات باالضط و باألنشطت الراليت: خذ  االنبعافات النامجت عن إزالت الغابدات؛ وخذد  

واةاق دت ع د  ضدزون الكربدون ا الغابدات؛ واإل اس، امل دردامت ل غابدات؛ االنبعافات النامجت عن فدداوس الغابدات؛ 
 وفعزيز ضزون الكربون ا الغابات.
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ت ال طدددداو اخلددددا  ا الرنميددددت االقرصددددا يت اخلعددددراء. إجيددددا  حددددواقز السددددرثماسا ) ( 
وأ دداست األطددرام املدسجددت ا املرقددب األول أيعددال إىل الدددعل الددل  قدمردده إىل الب دددان الناميددت ا 

 إعدا  امل ا ات امل رس، اةد ، وطنيال.

البحاااوا والمراقباااة المنه ياااةف بماااا فاااي  لااان خااادمات رواااد األ اااوال ال وياااة والماااوارد  -9 
 والمناخ يةالماج

مل ف دم ف ريرال عن الا اجملال ذ  األولويت سول ق ت ق ي دت مدن األطدرام  د  املدسجدت ا  -43
املرقب األول. وواج ت  وائر األسنا  ا ويت اليت ف دم خدمات مرص ت بالبقو  واملراقبت املن فيت 

ات ومنرفدات فاسييدت ا األطرام    املدسجت ا املرقب األول حتد  العثوس ع د  بياندات ومع ومد
وونيددت عاليددت ا ددو ،. وأب دد  أحددد األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول عددن مشدداسطره ا برنددام  
 و   عن الرنبؤ بال يناسيواات املناخيت امل ر ب يت ومدل فأف اا ا ال كان والن ل اإليكولوجيت. 

 الرنميت الوطنيت. ومن ال زم أخل اله ال يناسيواات ا االعرباس عند نيا ت خط 

وس ددل حتديددد االقر دداس إىل قددو، عام ددت مدداار، ع دد  أندده فغددر، مددن الثغددرات الرئي دديت املرع  ددت  -44
بال دددسات ا اددلا اجملددال، قددانه سددد اددله الثغددر، مددن خدد ل الردددسيب املرخصدده ا جمددال إجددراء 

اقبدت  البدال مدا طدان يطدرل البقو  وفطبيب الركنولوجيا احلديثت ل رنبؤ باألسندا  ا ويدت واإلندلاس واملر 
مشك ت ب بب  ة املدواس  املاليدت. وأ داس أحدد األطدرام  د  املدسجدت ا املرقدب األول إىل احلاجدت 
إىل وضد  برنددام   ددو  وطددف بشددأن فغدد  املنددا ، ا حد  الحددن طددرم وخددر مددن األطددرام  دد  

إ د ق العديددد مددن حمطددات املدسجدت ا املرقددب األول أن ن دده البياندات املناخيددت املراحددت ساجدد  إىل 
 األسنا  ا ويت الوطنيت.

وأب دد  عددد  ق يددج مددن األطددرام املدسجددت ا املرقددب األول عددن ا  ددو  الدديت بددللر ا لرعزيددز  -45
الرعددداون بددد  مؤس ددداهتا وجامعاهتدددا ووطاالهتدددا الوطنيدددت املنخرطدددت ا مشددداسي  البقدددث ا املواضدددي  

 ت األطا مييت ا الب دان الناميت.املرع  ت برغ  املنا  ومثي ر ا من املؤس ا

 تطوير التكنولوجيا ونقلها -10 

قدددمت بعدد  األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول مع ومددات عددن النيفيبددات املؤس دديت  -46
املرخددلو، لر ددرام ع دد  حيدداز، الركنولوجيددات الن يذددت وفعزيزاددا وفطويراددا ع دد  الصددعيد الددوطف. 

املعيلندددت والردددددسيب امل ددددم إىل مويذي دددا خطدددو،ل اامدددتل لعددددمان  ومثه دددت ف دددميت الكياندددات الوطنيدددت
حصول اله األطرام ع د  الددعل امل ددم مدن مرطدز و دبكت فكنولوجيدا املندا  ا جمدال فعزيدز ن دج 
فكنولوجيدا املنددا . ووضدعت بددرام  عديدد، لرددوق  حدواقز ملنرفددي ومطدوهس  الركنولوجيددات ال دد يمت 

 ل صناعات من خ ل اعرما  فكنولوجيات إنراج أن ف. بيةيال، وفعزيز ال دس، الرناق يت

وط بددت أ  بيددت األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول فعزيددز الدددعل امل دددم لر ددري  ن ددج  -47
الركنولوجيات ال  يمت بيةيدال مدن أجدج الركيدف والرخذيدف ط ي مدا. وُوجده االنربداه إىل احلاجدت إىل 

يددات ال دد يمت بيةيددال املراحددت وقوائددداا. ومددن الروندديات مزيددد  مددن أنشددطت الردددسيب ع دد  الركنولوج
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الدددددواس ، ا الر ددددداسير الوطنيدددددت فعزيدددددُز الشدددددراطات بددددد  ال طددددداع  العدددددام واخلدددددا  ا جمدددددال فطدددددوير 
فكنولوجيات جديد، مراعيت ل منا  واسرخدام ا. ومش ت احلواجز  ون فطوير الركنولوجيا ون   ا 

ت ا املرقدب األول عدددم وجددو  وليدات  وسياسددات  فشددف  الديت حددد هتا الدددول األطدرام  دد  املدسجدد
 االسرثماس ا الركنولوجيات الن يذت و ياب أحكام  ل حرذاظ باخل ، الر نيت  اخج الوزاسات.

وأب دد  جددج األطددرام املدسجددت ا املرقددب األول عددن املبددا سات والدد ام  املنذددل، ع دد  الصددعيد  -48
 ددسات ال زمدت لن دج الركنولوجيدا إىل الب ددان الناميدت وقيمدا بين دا. الثنائي أو املرعد  األطدرام لبنداء ال

ددز مددا قدمردده مددن  عددل ع دد  حت دد  اخلدد ، الركنولوجيددت واألطددر الرن يميددت ل ب دددان امل ددرذيد، لكددي  وسطه
فزيد من اسرخدام فكنولوجيات الطاقت الن يذت وفعدزز االسدر راس االقرصدا   واالجرمداعي العداملي ا 

  والطويددج. وأبددرزت بعدد  األطددرام املدسجددت ا املرقددب األول أيعددال  وساددا، باعرباساددا األج دد  ال صدد
 موسه ال ل مع ومات والركنولوجيا، ا إفاحت الرذاعج م  املؤس ات املاليت و بكات الركنولوجيا.

 فاااايتح اااين عمليااااة واااان  القاااارارف بو،اااااجل منهااااا تقااااديم الم اااااعدة ماااان أجاااال المشاااااركة  -11 
 المفاوضات الدولية

أب غدددت ق دددت ق ي دددت مدددن األطدددرام  ددد  املدسجدددت ا املرقدددب األول عدددن اإلجدددراءات املرخدددل،  -49
لرق   عم يت ندن  ال دراس ألهندا طاندت فُددسوج عمومدال ا إطداس بدرام  الرعداون الثندائي ا جمداالت 

 أخرل مرع  ت برغ  املنا .

  املدسجدت ا املرقدب األول احلاجدت إىل فعزيدز وا امل ابج، أطهدت العديد مدن األطدرام  د -50
معداسم واضدعي ال ياسدات ب عدايا فغد  املندا  وال عدايا الشدام ت املرصد ت بده الديت فرصددس جددول 
األعمدال ا الب دددان الناميدت، مثددج الذ در واألمددن الغدلائي والصددقت وال دواار ا ويددت البالغدت الشددد،. 

  أن ف ررب  فن ي ال أقعدج ل  ياسدات واالسدنيافيفيات. ومن  أن زيا ، الوعي ب عايا فغ  املنا 
والحدددن أحدددد األطدددرام  ددد  املدسجدددت ا املرقدددب األول أن املؤس دددات احلكوميدددت ينبغدددي أن فرخدددل 
خطددوات لنيمجددت نرددائ  املذاوضددات احلكوميددت الدوليددت املرع  ددت برغدد  املنددا  إىل اسددنيافيفيات وطنيددت 

 حمد ، األادام بشأن فغ  املنا .

وأب   أحد األطرام املدسجت ا املرقب األول عن املبا سات املرخل، لرمكد  ندناو ال دراس  -51
مددن الب دددان الناميددت مددن مواطبددت املع ومددات واأل وات ال زمددت لرق دد  البيةددت ال ياسددافيت مددن أجددج 
 فعزيز اسدرخدام الطاقدت الن يذدت. وأب د  طدرم وخدر مددسج ا املرقدب األول عدن الرددسيب امل ددم إىل
املذاوضد  ا جمددال فغدد  املنددا  ال ددا م  مددن الب دددان الناميددت لرعزيددز قدددساهتل بشددأن بنددو  معينددت مددن 

 جدول األعمال فناقوش ا إطاس مذاوضات افذاقيت األمل املرقد، اإلطاسيت بشأن فغ  املنا .

 آلية التنمية الن يفة -12 

ذطدددرت عدددد، أطدددرام  ددد  مدسجدددت ا املرقدددب األول أهندددا فعرددد  وليدددت الرنميدددت الن يذدددت قرندددتل  -52
ل م ددددا ت ا الرخذيددددف مددددن وفدددداس فغدددد  املنددددا  واالسددددرذا ، مددددن الركنولوجيددددات الن يذددددت. وقُدددددمت 
مع ومددات عددن ال دددسات الدديت جددرل بنا اددا مددن أجددج وضدد  فرفيبددات مؤس دديت، مبددا ا ذلدد  ف ددميت 



FCCC/SBI/2015/4 

15 GE.15-08953 

املعيهنت؛ وهتيةت بيةت موافيدت؛ وفددسيب اخلد اء اة يد  بغيدت فعزيدز أنشدطت مشداسي  وليدت  ال  طات الوطنيت
الرنميدددت الن يذدددت، وزيدددا ، الدددوعي بذوائدددداا. وأُعددددهت مبدددا ي فوجي يدددت سياسدددافيت وطنيدددت  ليدددت الرنميدددت 

 سات بندداء الن يذددت ل م دداعد، ع دد  إ اس، العم يددات الوطنيددت لهليددت وفي دد اا ومراقبر ددا. وسدد ه ت مبددا
ال دددسات، املن مددت ا إطدداس برنددام  بندداء ال دددسات ا جمددال خذدد  االنبعافددات الردداب  ل نددام  األمددل 
املرقد، اإلصائي، فنذيل أنشطت مشاسي  وليت الرنميت الن يذت، وخبانت ا أقري يا. واعرزم أحد األطرام 

دم  أنشطت مشاسي  وليدت الرنميدت    املدسجت ا املرقب األول وض  هن  سياسايت من لب ل رخذيف ي
الن يذت، وإجراءات الرخذيف امل ئمت وطنيال، وإجراءات ال ياس واإلب ل والرق ب، واالسنيافيفيات 
اإلصائيدددت اخلذيعدددت االنبعافدددات، وامل دددا ات امل دددرس، اةدددد ، وطنيدددال. وأُط دددب ا منط دددت اةدددي  اعدددا ي 

 قت لرنذيدددل بدددرام  أنشدددطت وليدددت الرنميدددت الن يذدددت مشدددروو لرعزيدددز قددددسات املؤس دددات وأندددقاب املصددد
 ، مبا ا ذل  وليت الرنميت الن يذت بعد إن ح ا.2012ووليات سوق الكربون ما بعد عام 

ووان ت بع  األطرام    املدسجت ا املرقب األول فشديداا ع   ضدروس، زيدا ، وعدي  -53
الن يذدددت. والح دددت بعددد  ادددله األطدددرام أن ندددناو ال دددراس بالذوائدددد املاليدددت والبيةيدددت  ليدددت الرنميدددت 

عم يت بناء ال دسات من أجج فطوير الركنولوجيا ون   ا ا سياق وليت الرنميت الن يذت حتدرز  احدال 
 من ب د مر دم. أط  عندما يشاس  قي ا قرو  رطت

وذطرت عد، أطرام مدسجدت ا املرقدب األول أهندا ن مدت  وسات فدسيبيدت لذائدد، الب ددان  -54
اميددت سطددزت ع دد  فطددوير مشدداسي  وليددت الرنميددت الن يذددت، مبددا يشددمج جوانب ددا املن فيددت وال انونيددت. الن

وعددد و،ل ع ددد  ذلددد ، أ ددداس أحدددد األطدددرام املدسجدددت ا املرقدددب األول إىل مبدددا س، ناجقدددت ل رعددداون 
 الثنائي اعدم من ا النيوي  ل طاقت األحيائيت من خ ل أنشطت مشاسي  وليت الرنميت الن يذت.

 من االتفاقية 4من المادة  9و 8اال تياجات الناشئة عن تنفيذ الفقرتين  -13 

أب غت العديد من أقج الب دان صوال عن مشاسطر ا النشطت ا عد  طب  من برام  الرنميدت  -55
امل ردامت املنطويت ع   عنانر مرصد ت برغد  املندا  يعكدف اجملرمد  الددويل ع د  فنذيدلاا. وأب غدت 

من أقج الب دان صوال بأهنا وضعت أطرال مؤس يت وفن يميت ل رمك  من فنذيل األنشدطت  عد، ب دان
املرع  دددت برغددد  املندددا  ع ددد  الصدددعيدين الدددوطف واة دددي. وطدددان ل ف دددات الذاع دددت مدددن  ددد  الددددول، 

قي ا املن مات    احلكوميت الوطنيت ومؤس ات البقث والرع ديل،  وسة حاسدلة ا زيدا ، وعدي  مبا
 وس بأ يت  طي  إجراءات الركيف وفنذيلاا. ومن األمث ت األخرل ع   مبا سات أنقاب ا م

املصدد قت املرعددد ين املب لدد  عن ددا فن دديل فدددسيب ع دد  فددداب  الوقايددت مددن الكددواس  املرصدد ت باملنددا ، 
 ت.ا ذل  الرند اللايت لن ل اإلنلاس املبكر ع   نعيد اجملرمعات اة يت واألحياء ال كني مبا

والح ددت العديددد مددن أقددج الب دددان صددوال أن الر دداسير الوطنيددت امل دلمددت طانددت وسددي ت لرب يدد   -56
احرياجاهتا من ال دسات قيما يرع ب برنذيل فداب  الركيف والرخذيف ع   حد سواء. ومش ت اله 

بالب دد  االحرياجات، ع   سبيج املثال، بناء ال ددسات الوطنيدت لرقديدد عوامدج االنبعافدات اخلاندت
مدددن أجدددج إعددددا  قدددوائل جدددر   دددازات الدقيةدددت وطدددلا ال يددداس والرقديدددد الكمدددي لددد ام  ومشددداسي  
دددد أحدددد أقدددج الب ددددان صدددوال أن وطالدددت إصائيدددت واحدددد،  الرخذيدددف مدددن انبعافدددات  دددازات الدقيةدددت. وأطه
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ف دددرطي  أن ف دددددم  عمدددال  ددددام ل، ولددددلل  سددديكون مددددن العددددروس  أن يبدددلل مجيدددد  أنددددقاب  ال
 و ال مرعاقر،ل إلحراز ف دم ا فنذيل إجراءات فغ  املنا . ولرق يب اله الغايت، ينبغي املص قت ج

االسرمراس ا ف ييل وحت   فداب  فنميت ال دسات املوج ت ل م ني  وأقرا  اجملرمعات اة يت. وحد  
واملواقدف امل داسات واملعداسم، والدن ل والعم يدات،  - الطرم نذ ه صوذجال ي وم ع   ف   سطدائز

لُي ددرخدم طن طددت انطدد ق إلعدددا  خطددت مؤس دديت  ددام ت لرنميددت ال دددسات، ع دد  أن  - وال دد و 
 يع  الا النموذج السرعراض وفن ية  وسي  باالسرنا  إىل الدسوس امل رذا ،.

واسددرذا ت أ  بيددت أقددج الب دددان صددوال مددن مبددا سات الرعدداون قيمددا بدد  ب دددان ا نددوب مددن  -57
ات، وفن دديل الدددوسات الردسيبيددت، وح  ددات العمددج بشددأن ال عددايا املرصدد ت برغدد  حيددث فبددا ل اخلدد  

املنا . وطانت سنغاقوس، ومج وسيت طوسيا مدن بد  األطدرام  د  املدسجدت ا املرقدب األول الرائدد، ا 
ف ددددمي امل دددداعد، الر نيددددت وبدددرام  بندددداء ال دددددسات إىل أقدددج الب دددددان صددددوال والب ددددان الناميددددت األخددددرل، 

 سيما ا أقري يا وجنوب  رق وسيا. وال

وأطددددت مع دددل األطدددرام املدسجدددت ا املرقدددب األول ا ف اسيرادددا الوطنيدددت الرزام دددا بر ددددمي  -58
الددددعل إىل أقدددج الب ددددان صدددوال ا جمدددال بنددداء ال ددددسات إمدددا مدددن خددد ل الرعددداون الثندددائي أو ا إطددداس 

أقج الب دان صدوال مدن أجدج فعزيدز اإل اس،   راطت م  املن مات ذات الص ت. وأُ سج بناُء ال دسات ا
امل ددردامت لألساضددي والرصددد  ل رصددقر وفددداوس األساضددي ع دد  سأس جدددول أعمددال العديددد مددن 
األطرام املدسجت ا املرقب األول، إىل جانب األنشطت الرمكينيت املرع  ت  ذن الرنوو البيولدوجي، 

 ونوعيت النيبت، واألمن الغلائي واملائي.

 عليم والتدريب والتوعية العامةالت -14 

جنوح دا إىل زيدا ، طميدت  2014وان ت األطرام    املدسجدت ا املرقدب األول ا عدام  -59
مدددن االفذاقيدددت ا ف اسيرادددا الوطنيدددت، مددد ز،ل بدددلل  األ يدددت الددديت  6املع ومدددات املرع  دددت برنذيدددل املدددا ، 

ول ا م دوس إىل املع ومدات، ومشداسطره ا فولي ا األطرام ل رع يل والردسيب والروعيت العامدت، ووند
نن  ال راس وا اذ اإلجراءات ا جمدال فغد  املندا . وأب غدت العديدد مدن األطدرام  د  املدسجدت ا 
املرقدب األول عدن ج و ادا الراميدت إىل بنداء ال ددسات الوطنيدت الرع يميدت والع ميدت والر نيدت ع د  مجيدد  

الرع دددديل والردددددسيب والروعيددددت العامددددت بدددد  املؤس ددددات  امل ددددرويات، وعددددن فعزيددددز الرعدددداون ا جمددددال
 احلكوميت و  اا من أنقاب املص قت، وال سيما املن مات    احلكوميت وال طاو اخلا . 

وقيما يرع ب بدال ام  الرع يميدت الرةيدت، أب د  أحدد األطدرام  د  املدسجدت ا املرقدب األول  -60
( ا وض  املناا  الدساسيت م  النيطيز ع د  ليوني يفا  من مت األمل املرقد، ل طذولت )عن إ را

املواضي  البيةيت. وأقدا ت بعد  األطدرام  د  املدسجدت ا املرقدب األول بدأن املدسِّسد  طدانوا  اجدت 
إىل املنرفات املعرقيت، مبا قي دا طردب الرددسي  ومدوا  الرع ديل اخلاندت بالبيةدت. وأقدا  أحدد األطدرام 

أادددب ل كدددواس  وإ اسهتدددا ا الددد ام  املدسسددديت لرمكددد  األطذدددال مدددن بأنددده  مددد  عناندددر بشدددأن الر
الرعامج بشدكج أقعدج مد  وفداس ال دواار املناخيدت البالغدت الشدد، ووايدت حيداهتل. وسطهدز الرع ديل  د  
الرةدددي امل ددددهم عدددن طريدددب الددددوسات الردسيبيدددت واحل  دددات الدساسددديت وح  دددات العمدددج أساسدددال ع ددد  

 ساضي، وإعا ، الرقري ، واحلمايت من احلرائب، وحذن الرنوو البيولوجي.امل ائج املرع  ت  ذن األ
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والح دددت بعددد  األطدددرام  ددد  املدسجدددت ا املرقدددب األول أن مذ دددوم الرث يدددف ا جمدددال فغددد   -61
املنا  من أجج الرنميت امل ردامت ال يزال جديدال ن بيال، واو ما يذ ر ق ت الوعي إىل حدد طبد  بالطبيعدت 

 مي  األنشطت البشريت والبيةت. وس ل أن بع  الب ددان اعرمددت الرث يدف البيةدي ا م درويات املنيابطت 
الرع دديل االبردددائي والثددانو  وا ددامعي، ال فددزال انددا  حاجددت إىل حت دد  وفعزيددز ققددول الرسددائج واملددوا  

لدددوعي العدددام اإلع ميدددت واالفصددداليت املوج دددت إىل ا م دددوس. وأ سطدددت ادددله األطدددرام احلاجدددت إىل زيدددا ، ا
باملشدداطج البيةيددت واإلصائيددت. ومددن  ددأن ذلدد  أن ي دداعد ع دد  فعزيددز الشددعوس بامل ددؤوليت الشخصدديت إزاء 
البيةددت وزيددا ، االلرددزام بال ياسددات واإلجددراءات املرع  ددت بالرنميددت امل ددردامت. وأُ ددزت، ح ددب اإلمكددان، 

فصدداليت املصددملمت خصيصددال ل فم ددوس أنشددطت الروعيددت العامددت، باسددرخدام مددزي  مددن املددوا  اإلع ميددت واال
 امل ر دم.    أن ن ه املواس  البشريت واملاليت حال  ون فنذيل مبا سات فوعيت ضصصت.

واعنيقددت األطددرام  دد  املدسجددت ا املرقددب األول بالدددوس احلاسددل الددل  فؤ يدده املن مددات  -62
، مبددا ا 6ت ذات الصدد ت باملددا ،  دد  احلكوميددت والوطدداالت اإلصائيددت الدوليددت ا  عددل فنذيددل األنشددط

 ذل   وسات ال غات من أجج حت   قدس، املويذ  ع   الروانج م  ن رائ ل الدولي .

وسددد هطت العديدددد مدددن األطدددرام املدسجدددت ا املرقدددب األول العدددوء ع ددد  املبدددا سات وبدددرام   -63
ناميدددت. ومش دددت ادددله الرعددداون الراميدددت إىل فعزيدددز فددددسيب اخلددد اء وواضدددعي ال ياسدددات ا الب ددددان ال

املبدددا سات الرددددسيب ع ددد  أسددداس قدددر  ، وإفاحدددت وحددددات ل دددرع ل ع ددد   دددبكت اإلننيندددت، وف ددددمي 
 وسات عدددن بعدددد، مددد  إ دددرا  ا امعدددات ومؤس دددات البقدددث. وأب ددد  أحدددد األطدددرام املدسجدددت ا 
املرقددب األول عددن فن دديل س  دد ت حماضددرات بشدددأن إ اس، فغدد  املنددا  ف ددر دم ا م ددوس عامدددتل ا 

 لب دان الناميت أل ااا خ اء ذوو نيت عاملي ومن أوساط أطا مييت وسياسافيت.ا

 المعلومات وإقامة الشبكاتف بما في  لن إنشاء قواعد البيانات -15 

طثهذدددت العديدددد مدددن األطدددرام  ددد  املدسجدددت ا املرقدددب األول ج و ادددا ا جمدددال إنرددداج املدددوا   -64
ملرع  ددت برغدد  املنددا  وحت ددد  إقامددت الشددبكات ع دد  الصدددُعد املرجعيددت مددن أجددج فعزيددز نشدددر املع ومددات ا

الددوطف و ون الددوطف واجملرمعددي. وا العديددد مددن الب دددان الناميددت، أسدد ل إنشدداء بيانددات مرطزيددت ومراطددز 
 لربا ل املع ومات، وال سيما ا جمال األسنا  ا ويت، بدوسه ا زيا ، املعرقت  وانب حمد ، لرغ  املنا . 

وساقعدددت بعددد  األطدددرام  ددد  املدسجدددت ا املرقدددب األول عدددن ضدددروس،  عدددل ادددلا اجملدددال مدددن  -65
خ ل فوق  املواس  املاليت الكاقيت ل بقث والردسيب مدن أجدج بنداء ال ددسات املؤس ديت واإل اسيدت ع د  

 ا.مجي  امل رويات، مبا ا ذل  ا وانب الر نيت والرشريعيت ووليات مج  املع ومات وسنداا وفبا ع

وأ دددداست األطددددرام املدسجددددت ا املرقددددب األول إىل الدددددعل الددددل  قدمردددده ملبددددا س، الشددددبكت  -66
األمريكيددت ل مكافددب املعنيددت برغدد  املنددا  الدديت هتدددم إىل فعزيددز احلددواس وفبددا ل اخلدد ات  - األيب يددت

ألمريكيدت، واملع ومات بشأن سياسات فغ  املنا  وأنشطره ومشداسيعه قيمدا بد  الب ددان األيب يدت وا
حمددد ،ل احرياجددات وأولويددات الركيددف والرخذيددف. وفرمثددج مبددا س، أخددرل أب غددت عن ددا األطددرام 
املدسجدددت ا املرقدددب األول ا البوابدددت اإلق يميدددت لن دددج الركنولوجيدددا وإجدددراءات فغددد  املندددا  ا أمريكدددا 

اسم بشدددددأن ال فينيدددددت والبقدددددر الكددددداسيهت، وادددددي مبدددددا س،ة هتددددددم إىل فعزيدددددز ال ددددددسات وفبدددددا ل املعددددد
 فكنولوجيات فغ  املنا  وخ ات الركيف والرخذيف ا املنط ت.
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 موج  الم اجل المثارة في البيانات المقدمة من األطراف -نانياا  

أ نداه مدوجز ل م دائج املرصد ت برنذيدل إطداس بنداء ال ددسات الديت  71-68ير  ا الذ درات  -67
 أع ه(. 5ألطرام )أ   إلي ا ا الذ ر، أف ت ا البيانات امل دمت من ف   جمموعات من ا

 وسأت جمموعت من األطرام ما ي ي: -68

أنه نطدددددداق االحرياجددددددات ا جمددددددال بندددددداء ال دددددددسات، طمددددددا وس  ا إطدددددداس بندددددداء  )أ( 
 ال دسات، ال يزال ذا ن ت باملوضوو؛

أنه بنداء ال ددسات أساسددية وينبغدي لألطدرام أن فكر ددب ال ددسات ال زمدت قبددج  )ب( 
ن من الرخذيف والركيف، وفصميل مشاسي  قاب دت ل سدرمراس اقرصدا يال وماليدال وفنذيدلاا، أن فرمك

 وفطوير فكنولوجيات س يمت بيةيال ونشراا ون   ا واسرخدام ا؛

ع د  أسداس ضصده  1992أن الدعل ا جمدال بنداء ال ددسات ي ددهم مندل عدام  )ج( 
 م ردام طويج األجج.ومرفب  مبشاسي  بعين ا حمد ، زمنيال،  ون إنشاء ايكج 

أنه اجرماعدددات منردددددل  يربددددان بشدددأن بندددداء ال دددددسات فؤطدددد أن بندددداء ال دددددسات  ) ( 
 يزال ميثج مشك ت ل ب دان الناميت؛ ال

 أنه معا ت م ألت بناء ال دسات، باعرباساا م ألت  ام ت، معا ت فشوتا عيوب؛ (ه) 

تدددا ايةدددات منشدددأ، أنه أنشدددطت بنددداء ال ددددسات املخصصدددت، وإن طاندددت فعدددط    )و( 
مبوجدددب االفذاقيدددت وبروفوطدددول طيوفدددو ووطددداالت فنائيدددت ومرعدددد ، األطدددرام، قاهندددا ال  عددد  ل رندددد 
وال ياس والرق ب ع   الصعيد العاملي. ويعزل ذل  إىل عدم وجو  خ ٍّ أساس مرذب ع يه  وليدال 

ات وعددم وجدو  اسدرخدام ا ا قيداس الر ددم اةدرز ا جمدال بنداء ال ددس  نوأادام ومؤ رات ميكد
 اية ت مرخصصت  م ؤولت  عن اإل رام ع   أنشطت بناء ال دسات.

أعددد ه، أوندددت ادددله اجملموعدددت مدددن  68وملعا دددت الشدددوا ج الدددواس ، قائمدددت تدددا ا الذ دددر،  -69
ء ال دددسات عمدد ل األطددرام بانشدداء  نددت لرن دديب بندداء ال دددسات مددن أجددج فن دديب فنذيددل إطدداس بنددا

. ومن  دأن ادله ال فندت أن ف دو  االسدرعراض 1-/م أإ29، و10-أ /م2، و7-/م أ2بامل رسات 
إطددداس بنددداء ال ددددسات، وفن ددديل اجرماعدددات منرددددل  يربدددان بشدددأن بنددداء ال ددددسات،  يدددلالشدددامج لرنذ

 وقياس أنشطت بناء ال دسات املنذل، ع   الصعيدين الوطف والدويل واإلب ل عن ا والرق ب من ا.

 ام ما ي ي:وذطرت جمموعت أخرل من األطر  -70

أهندددا فؤيدددد ا  دددو  الراميدددت إىل فعزيدددز قددددسات الرصدددد  لرغددد  املندددا  ا ال دددياق  )أ( 
األوسددد  ل رنميدددت امل دددردامت ا الب ددددان الناميدددت ا مجيددد  املنددداطب ومجيددد  قطاعدددات االقرصدددا ، ع ددد  

 الصعد اإلق يمي والوطف و ون الوطف؛
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 وقعددداالل  طدددام ل  فنذيدددلال  االفذاقيدددت فنذيدددل مدددن ل دددرمكن أساسدددية  ال ددددسات بنددداء أنه  )ب( 
زءال جد ال ددسات لبنداء قدو ة  عنصدرة  يكدون أن ينبغدي وللل   ام ت، م ألت بطبيعره ق و .وم ردامال 

جواريددددال وجددددزءال ال يرفددددزأ مددددن مجيدددد  أنشددددطت الرنميددددت، مبددددا ا ذلدددد  األنشددددطت الراميددددت إىل حت دددد  
 الرخذيف والركيف وفي   احلصول ع   الدعل ا الب دان الناميت؛  اءاتإجر 

أن بناء ال دسات ال ي رند إىل هن  عاملي ينزل من ال مت، وإصدا إىل هند  يصدعد مدن  )ج( 
 بكج سياق؛  ال اعد، يراعي وض  طج ب د ويرب  بناء ال دسات باالحرياجات والرقدِّيات اخلانت

أنه الدعل املايل والر ف اعا م إىل بناء ال دسات يُ دلم من خ ل قنوات  ىت،  ) ( 
مبا قي ا الرعاون الثنائي واملرعد  األطرام، والرعاون م  ال طداو اخلدا ، وعندد االقرعداء بداالقنيان 

 م  أساليب نوعيت وطميت ذات ن ت لرند فأف ه؛

ول طيوفددو امل قددب تددا يرعددمنان فرفيبددال مناسددبال ل رعامددج مدد  أنه االفذاقيددت وبروفوطدد )ه( 
م ائج بناء ال ددسات وفوجي  دا. ويشدكج إطداس بنداء ال ددسات، بن دام اسرعراضده املرفدد  وبيانافده 
دده عمددج  ال ددنويت عددن فنذيددله، حفددر الزاويددت ا أنشددطت األطددرام ا جمددال بندداء ال دددسات، واددو يوجِّ

بندداء ال دددسات طبنددد  ائددل ا جدددول أعمددال مددؤار األطددرام، ومددؤار  املاليددت ل فذاقيددت. ويددر  يددتا ل
األطرام/اجرمددداو األطدددرام، واعيةدددت الذرعيدددت ل رنذيدددل، مريقدددال بدددلل  إمكانيدددات ف ددددمي إس دددا ات 
سددددنويت عددددن أنشددددطت بندددداء ال دددددسات. ويرددددية منردددددل  يربددددان بشددددأن بندددداء ال دددددسات جمدددداالل إلجددددراء 

ل ددددسات عدددن طريدددب فبددا ل اخلددد ات واألقكددداس واملماسسدددات سدددنويت معمه دددت بشدددأن بندداء ا تمناقشددا
 ا يد، والدسوس امل رذا ، قيما يرع ب برنذيل أنشطت بناء ال دسات؛

أنه العديددد مددن اعيةددات املنشددأ، مبوجددب االفذاقيددت وبروفوطددول طيوفددو امل قددب تددا  )و( 
عاليددت بندداء ال دددسات مددن ف دددم الدددعل إىل الب دددان الناميددت ا جمددال بندداء ال دددسات. وميكددن فعزيددر ق

 خ ل الرعاون والرن يب ب  اله اعيةات.

واعردد ت جمموعددت مددن األطددرام بندداء ال دددسات مكونددال سئي دديال لوسددائج الرنذيددل ا الب دددان  -71
ددددت اجملموعدددت أن قعاليدددت أ  ج دددو  فبدددلعا الب ددددان  الناميدددت و دددرطال م دددب ال لرنذيدددل االفذاقيدددت. وأطه

يدددف والرخذيدددف سدددرروقف ع دد  م دددرول قددددسات األطدددرام، و دددد ت ع ددد  الناميددت ا جمدددايْل الرك
  عل طام لبناء ال دسات. إىلاحلاجت 

 أنشطة بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو -نالثاا  

بصددذره اعيةددت الرن يميددت ، ، اسددرمر اجمل دد  الرنذيددل   ليددت الرنميددت الن يذددت2014ا عددام  -72
لرعزيددددز وحت دددد  الروزيدددد  اإلق يمددددي و ون اإلق يمددددي ألنشددددطت لهليددددت، ا ا دددداذ فددددداب  ومبددددا سات 

 مشاسي  وليت الرنميت الن يذت.

واسدددرمر اجمل ددد  ا ف ددددمي امل ددداعد، إىل ال ددد طات الوطنيدددت املعيهندددت مدددن خددد ل مكافدددب  -73
امل دداعد،، واألنشددطت الردسيبيددت اإلق يميددت، واجرماعددات منردددل ال دد طت الوطنيددت املعيهنددت، وح  ددات 
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 ذددتق يميددت، وسنددد قوائددد الرنميددت امل ددردامت املرأفيددت مددن أنشددطت مشدداسي  وليددت الرنميددت الن يالعمددج اإل
 وبرام  أنشطر ا، ووض  مبا ي فوجي يت ل مشاوسات م  أنقاب املص قت اة ي . 

وقدددا ت ج دددو و  عدددل فنميدددت املشددداسي  الرابعدددت  ليدددت الرنميدددت الن يذدددت ا مع م دددا مراطددددُز  -74
ل عمدج ا إطداس  دراطت مد  الوطداالت اة يدت  2013اليت أنشأهتا األمانت ا عام الرعاون اإلق يمي 

واإلق يميددددت واملصدددداسم اإلصائيددددت املرعددددد ، األطددددرام. وع ددددد إىل مراطددددز الرعدددداون اإلق يمددددي بدددددعل 
املشددداسي  ال ائمدددت، وفذعيدددج  وس، مشددداسي  وليدددت الرنميدددت الن يذدددت ا إطددداس بدددرام  األنشدددطت، ووضددد  

حددد،، باإلضدداقت إىل إعدددا  قائمدت باملشدداسي  امل ددر ب يت، وفوسددي  نطدداق املعدداسم خطدوط أسدداس مو 
 عمددددال مبا ددددرال ل مشدددداسط   (14)املرصدددد ت بآليددددت الرنميددددت الن يذددددت. وقدددددمت املراطددددز األسبعددددت املنشددددأ،

املنخرط  ا مةات أنشطت املشاسي  ال ائمدت، وندر  عدن ذلد  ف ددُم بعد  ادله األنشدطت ا  وس، 
طت اله املراطز أيعال ا حتديد أنشدطت مشداسي  جديدد،، انر دج بععد ا عد  قائمدت املشروو. ونش

مشددداسي  وليدددت الرنميدددت الن يذدددت نريفدددت إجدددراءات املرابعدددت. وعددد و،ل ع ددد  ذلددد ، سددداعد وجدددو  ادددله 
  دراطات وأقيمدت ميددانيال ع د  حتذيدز إجدراءات العديدد مدن الوطداالت الدوليدت واإلق يميدت.  اطزاملر 

 مددد  الرذاعدددج وفي ددد  امليدانيدددت، الوطددداالت مجيددد  فدددأف  فعزيدددز إىل أقعدددت عديدددد، فعددداون وخطددد 
 . املرابعت وإفاحت النرائ  وسند اة يت، احلكومات

طددوا   2006، الدديت أط   دا ا طدانون األول/ ي دم  (15)وا سدياق  دراطت إطداس ند و  -75
وليدت الرنميدت الن يذدت، وال سديهما ا عنان، األم  العام لألمل املرقد، ونلا ، تددم فعمديل قوائدد 

ع دد  بندداء قدددسات جمموعددت مددن  2014أقري يددا جنددوب الصددقراء الكدد ل، سطهددزت ا  ددو  ا عددام 
أماندددت مراطددددز الرعدددداون  املشدددداسي  فنميددددت  عدددلو  وقددددا تو عددددل فنميدددت املشدددداسي .  صدددد قتأندددقاب امل

اإلق يمددددددي مب ددددددا ت مددددددن املن مددددددات الشددددددريكت، مبددددددا قي ددددددا مصددددددرم الرنميددددددت ا سدددددديو ، ومع ددددددد 
االسددنيافيفيات البيةيدددت العامليددت، وبرندددام  األمددل املرقدددد، اإلصددائي، و دددراطت برنددام  األمدددل املرقدددد، 

طات  الوطنيددت املعيهنددت،  ال دد ال دددسات بندداء أنشددطت ومش ددت. (16)ل بيةددت وا امعددت الر نيددت ا الددداصر 
وايةددات فن دديب وإ اس، بددرام  األنشددطت، ومطددوس  املشدداسي ، و دد ال مددن أنددقاب املصدد قت، مددن 
خد ل احلعدوس الشخصدي ا ح  ددات العمدج واألنشدطت. وبددرز أفنداء ف د  الذددني، أيعدال الدرع ل عددن 

عد، ا وضددد  الدساسددديت الشدددبكيت والددددوسات اإللكنيونيدددت. وطاندددت امل دددا تبعدددد مدددن خددد ل احل  دددا
 برام  األنشطت وخطوط األساس املوحد، أال جماالت الدعل. 

    

__________ 

أنشدددةت مراطدددز الرعددداون اإلق يمدددي ا لدددومي، فو دددو، بالرعددداون مددد  مصدددرم الرنميدددت لغدددرب أقري يدددا؛ وا طمبددداال،  (14) 
جدددوسج،  ريندددا ا، بالرعددداون مددد  مؤس دددت جدددزس  أو نددددا، بالرعددداون مددد  مصدددرم الرنميدددت لشدددرق أقري يدددا؛ وا سدددانت

 وندواس  ل بقث والرع يل؛ وا بو وفا، طولومبيا، بالرعاون م  مصرم الرنميت ألمريكا ال فينيت.

 .<https://cdm.unfccc.int/about/Nairobi_Framework/index.html>ان ر  (15) 

 رقد، ل بيةت.طان يعرم ساب ال مبرطز سيزو  الراب  ل نام  األمل امل (16) 


