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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الرابعة واألربعون

 2016 مايو/أيار 26-16 بون،
 )أ( و)ب( من جدول األعمال املؤقت11البند 

 بناء القدرات في البلدان النامية
 االستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء القدرات بموجب االتفاقية

 بروتوكول كيوتو االستعراض الشامل الثالث لتنفيذ إطار بناء القدرات بموجب

 ي البلدان الناميةتنفيذ إطار بناء القدرات ف  

 تقرير توليفي مقدَّم من األمانة  

 موجز  
 إطذار لتنفيذذ السنويني وتقييمها رصدها يف للتنفيذ الفرعية اللجنة لدعم التقرير هذا أُعد 

. ويسذذذذتند التقريذذذذر إ  29-/م أإ2و 7-/م أ2ناميذذذذة و قذذذذاي للمقذذذذررين ال البلذذذذدان يف القذذذذدرا  بنذذذا 
البالغا  الوطنية والتقارير احملدثة لفذة  السذنتني وتقذارير  ذة  السذنتني معلوما  جرى توليفها من 

املقذدم إ  مذؤ ر األطذرا   2015 لعذام والتقرير السنوي للمجلس التنفيذي آللية التنميذة النييفذة
 العامذذذو بوصذذذفا اجتمذذذايف األطذذذرا  يف بروتواذذذول ايوتذذذو، والتقريذذذر السذذذنوي ل ذذذرااة إطذذذار  ذذذ وي

 يتعلذذ   يمذذا األولويذذة ذا  واجملذذاال  االحتياجذذا  لنطذذا  و قذذاي  املعلومذذا  دَّموتُقذذ. 2015 لعذذام
 التقريذر هذذا يسذاعد وقذد. 7-أ م/2 املقذرر يف احملذد  النحذو على النامية البلدان يف القدرا  ببنا 

 ُأحذذذذر  مذذذذن تقذذذذدم يف تنفيذذذذذ إطذذذذار بنذذذذا  القذذذذدرا  يف البلذذذذدان الناميذذذذة مذذذذا يف اسذذذذتعرا  األطذذذذرا 
 السبو الكفيلة مبواصلة تعزيز تقدمي الدعم إ  البلدان النامية يف جمال بنا  القدرا .تبيان  ويف
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 مقدمة -أوالا  
 هونطاق والية التقرير -ألف 

 إ  األما ذذة أن تعذذد يف اذذو، 12-/م أ4و 7-/م أ2 طلذذب مذذؤ ر األطذذرا ، يف مقرريذذا -1
أ  ذطة تنفيذذاي إلطذار بنذا  القذدرا  يف البلذدان الناميذة )ُي ذار إليذا  ّما ُأجِنز مذنتقريراي توليفياي ع عام

 (."إطار بنا  القدرا "يف هذا التقرير بعبار  
وطلذذذب مذذذؤ ر األطذذذرا  العامذذذو بوصذذذفا اجتمذذذايف األطذذذرا  يف بروتواذذذول ايوتذذذو )مذذذؤ ر  -2

أخذذذذ بعذذذذني أن ت األما ذذذذة، إ  2-/م أإ6و 1-/م أإ29 األطرا /اجتمذذذايف األطذذذذرا (، يف مقرريذذذا
أ  ذطة بنذا  القذدرا  ذا  الصذلة بتنفيذذ مت إجنذا   مذن  مذا االعتبار، يف تقريرها التذوليف  السذنوي،

للهيئة الفرعية للتنفيذ يف  وراهتا  السنوي بروتواول ايوتو يف البلدان النامية. ويُتاح التقرير التوليف 
 .(1)قدرا اليت تُعقد بالتزامن مع اجتماعا  منتدى  يربان ب أن بنا  ال

ويلخذذه هذذذا التقريذذر التذذوليف  املعلومذذا  املتاحذذة عذذن مذذدى تنفيذذذ إطذذار بنذذا  القذذدرا .  -3
 يف املدرجة غ  األطرا  من املقدمة الوطنية التقارير يف عنها املبلغ األ  طة إ  املعلوما  وت  
املدرجذة يف املر ذ  الينذا  ألطذرا  وا( األول املر ذ  يف املدرجذة غذ  األطرا ) لالتفاقية األول املر  

بذني اذا ون الينا /ينذذاير  مذا أخذرى يف الفذة أطذرا  املر ذ  الينذا ( و  املدرجذة يف طذرا األلالتفاقيذة )
التنميذة  آلليذة التنفيذذي للمجلذس السذنوي التقريذرُ  أيضاي  وروع  .(2)2015 واا ون األول/ يسمرب

وم ذذذرويف التقريذذذر السذذذنوي  (3)األطذذذرا  املقذذذدَّم إ  مذذذؤ ر األطرا /اجتمذذذايف 2015 لعذذذام النييفذذذة
 بروتواذذذول مبوجذذذب نَجذذذز امل القذذذدرا  بنذذذا  أ  ذذذطة مذذذوجز يف 2015 لعذذذام (4)ل ذذذرااة إطذذذار  ذذذ وي

  .(5)ايوتو
بنذا  القذدرا  يف البلذدان لاالحتياجا  واجملاال  ذا  األولوية مقدَّمة بقدر  واملعلوما  -4

 با البلدان النامية األطذرا  تضطلعا ما ه التقريرويلخّ . (6)يف إطار بنا  القدرا  اجملَملة النامية
قّدمتذا البلذدان املتقدمذذة  ومذذا  وائذذارتذا مذذن احتياجذا  وث ذرا  وع ومذا أ  ذطة بنذا  القذذدرا مذن 

 األطذذرا  مذذن  عذذم. وأُ رجذذت أمينلذذة مستخلصذذة مذذن التقذذارير الوطنيذذة ألغذذرا  التوضذذي ، ولكنهذذا
 ا . و قائمة شاملة جبهو  بنا  القدر  كّ ت ال

__________ 

 .18-/م أ1املقرر من  78الفقر  ؛ و 17-/م أ2من املقرر  144الفقر   (1)
 السنتني.تقريراي لفة   30تقريراي حمدثاي لفة  السنتني و 16بالغاي وطنياي و 12 (2)
 .FCCC/KP/CMP/2015/5الوثيقة  (3)
 .<https://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html> على هذا العنوان:سيتاح التقرير النهائ   (4)
 .13ا ير أيضاي اجلز  ثا ياي، الفقر   (5)
 .15 ، املر  ، الفقر 7-/م أ2املقرر  (6)
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عذن األ  ذطة  قذاريرأي ت قذد أتاحذت األطذرا  تكن مل ،(7)2016 ارسآذار/م 9 حىتو  -5
 قذذذذذاريرعلذذذذذى البوابذذذذذة اإللكةو يذذذذذة لت 10-/م أ2و 7-/م أ2 الذذذذذيت اضذذذذذطلعت ملذذذذذا عمذذذذذالي بذذذذذاملقررين

تقذذدَّم التقريذذر، ولكنهذذا مذذىت ملعلومذذا  يف هذذذا يتسذذّن إ رات تلذذ  ا مل لذذذل ،. (8)االتفاقيذذة اإلطاريذذة
قدمذذة مذذن منيمذذا  األمذذم بوابذذة بنذذا  القذذدرا  املعلومذذا  املتتذذاح علذذى و  قذذارير.علذذى بوابذذة الت تتذذاح

املتحد  ومؤسسا  أخرى عذن أ  ذطة بنذا  القذدرا  الذيت اضذطلعت ملذا يف سذيا   عمهذا لتنفيذذ 
 .(9)إطار بنا  القدرا 

ملرجعيذذة،  ذذذ ن و يذذراي الحتمذذال أن تكذذذون أعمذذال أخذذذرى قذذد ُأجنذذز  بعذذذد تقذذدمي الوثذذذائ  ا -6
 رمّبذذا ذلذذ ، علذذى وعذذالو تُعطذذ  الصذذور  ااملذذةي.  ال املعلومذذا  الذذوار   يف هذذذا التقريذذر التذذوليف  قذذد

 عن جماال  معينة. معلوما املرجعية  الوثائ تتضّمن  مل

 للتنفيذ الفرعية الهيئة تتخذها أن يمكن التي اإلجراءات -باء 
 املعلوما  الوار   يف هذا التقرير ملد :     منافستالقد ترغب اهليئة الفرعية يف ا -7

 القدرا ؛ بنا  إطار لتنفيذ السنوي الرصد إجرا  )أ( 
 القذذذدرا  بنذذذا  ب ذذذأن  يربذذذان ملنتذذذدى اخلذذذامس االجتمذذذايف يف املناق ذذذا  تيسذذذ  )ب( 

 ؛(10)رابعة واألربعني للهيئة الفرعية للتنفيذال الدور  مع سيتزامن الذي
 .القدرا  بنا  على املعزَّ  العمو لدعم أخرى خطوا  أي حتديد )ت( 

 لمحة عامة عن المعلومات المقدَّمة من األطراف -جيم 
هتذذذذّم املعلومذذذذا  عذذذذن بنذذذذا  القذذذذدرا  املقّدمذذذذة مذذذذن األطذذذذرا  خذذذذالل الفذذذذة  مذذذذن اذذذذا ون  -8

مجيذذع اجملذذاال  ذا  األولويذذة احملذذد   يف إطذذار بنذذا   2015 الينا /ينذذاير إ  اذذا ون األول/ يسذذمرب
عذز  قذد تاإلبالغ أن ، لوحظ (11)2015 لعام التوليف  التقرير يف املبنّي  لالجتا  وتأايداي  .را القد

نذذة، والبالغذذا  الوطنيذذة، والذذربام  ك  مميف جمذذاال  بنذذا  القذذدرا  املؤسسذذية، وتعزيذذز و/أو هتيئذذة بيئذذة 
 الوطنية لت   املناخ وقوائم جر  غا ا  الد يئة.

املقدمذذة مذذن األطذذرا  غذذ  املدرجذذة يف املر ذذ  األول معلومذذا  ن التقذذارير الوطنيذذة تتضذذمّ و  -9
اعتمذا  ب ذر  ، و قويتهاو/أو ت إجرا ا  ب ر  إ  ا  مؤسسا  ّما تقرر و/أو  ُذّفذ منة عهبمس

بنا  القدرا  على املستوى الفر ي يف او جمال من اجملذاال  ب ر  و  تينها،النيم الرقابية و/أو  
__________ 

 .12-/م أ14من املقرر  11 يف الفقر   دَّ املوعد النهائ  حم (7)
(8) <http://www.unfccc.int/5900>. 
(9) <http://unfccc.int/capacitybuilding/core/activities.html>. 
   .11-/م أإ9من املقرر   2؛ وللفقر  21-/م أ14من املقرر  9 و قاي للفقر  (10)
 .FCCC/SBI/2015/4الوثيقة  (11)
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  ختذذه بنذذا  وائذذمعلومذذا  عامذذة وشذذاملة عذذن احتياجذذا   وث ذذرا  وعذا  األولويذذة. وتقذذدَّم أيضذذاي 
ة وبيئذذة كرَّسذذلبلذذدان اذذواي بعذذدم وجذذو  مؤسسذذا  م. وتفيذذد عذذد  بلذذدان مذذن أقذذو احتديذذداي  القذذدرا 

 لتلبيذذذذذذةم وإ  املذذذذذذوار  املاليذذذذذذة نذذذذذذة مالئمذذذذذذة، وباال تقذذذذذذار إ  الرأوذذذذذذال الب ذذذذذذري املذذذذذذدرَّب وامللتذذذذذذزِ ك  مم
 بنا  القدرا . يف جمال   وائالعختط    و الين راسد االحتياجا  و 

درجة يف املر   الينا  وأطرا  أخرى عن تقذدمي الذدعم يف جمذال بنذا  املطرا  األأبل ت و  -10
بذرام  وم ذاريع. وشذّد  تنفيذ القدرا  إ  مجيع اجملاال  اخلمسة ع ر ذا  األولوية من خالل 

لى النه  الذي يّتبعا يف  عم بنا  القدرا  العديد من األطرا  يف املر   الينا  وأطرا  أخرى ع
 الُقطذري توّّل  مام األمر على الصعيدجرى يف بعض ال رااا ، وهو هن  يستند إ  مبدأ  مينلما

را  غذذذذ  األطذذذذ مذذذذن  وار تقذذذذارير الذذذذاليف  أيضذذذذاي  عةا الواحذذذةام األولويذذذذا  الوطنيذذذذة. وحييذذذذت بذذذذا
سذذيما يف جمذذاال   وال  مامهذذا بلذذدان متقدمذذة،تذذو  الذذدعم الذذيت ت مبذذا را ُ  املدرجذذة يف املر ذذ  األول

ا  الوطنيذذذذة، وقذذذذوائم جذذذذر  غذذذذا ا  الد يئذذذذة، والتكيذذذذف، والتخفيذذذذف، والبحذذذذو ، واملراقبذذذذة بالغذذذذال
يكذن  مل خذرى علذى أ ذااملنهجية. وعالو  على ذل ، شد   األطرا  يف املر ذ  الينذا  وأطذرا  أ

 عذذذم لبنذذذا  القذذذدرا   يذذذراي ألن  عذذذم بنذذذا  قدمتذذذا مذذذن  مذذذا   ألغذذذرا  اإلبذذذالغفذذذرَ يُ باإلمكذذذان أن 
يتجزأ من مجيع امل اريع اليت تدعمها. وبالتاّل،   ن املعلوما  والبيا ا  الذوار    ال القدرا  جز 

( "تذو    عذذم بنذذا  القذذدرا " ،9 يف التقذارير والعذذرو  اجلدوليذذة املوحذد  للبيا ذذا  )مذذينالي، اجلذذدول
 ُقّدم من  عم. ما مجيع تذاربارها قائمةي ينب   اعت وال حيةاضإيليست سوى أمينلة 

األطرا  غذ  املدرجذة  اليت أجَنزهتابأ  طة بنا  القدرا   ير  يف املر   ملذا التقرير موجز  و  -11
ا األطذرا  تذعنها وبالدعم الذي قدم ت  اليت بّل وائوباالحتياجا  والين را  والع يف املر   األول

غذذ  شذذاملة عذذن هذذذ  و   واضذذحة صذذور  قذذدم املر ذذ يو األخذذرى، املدرجذذة يف املر ذذ  الينذذا  واألطذذرا  
 العناصر. 

االحتياجنات والماناالت تات األولوينة المبّيننة فني  تتنناول معلومات عنن أنشنطة   -دال 
 إطار بناء القدرات

 تر  املعلوما  املدرجة ضمن او جمال من جماال  األولوية أ  ا  حسب الةتيب التاّل، -12
 األمينلة ذا  الصلة:  ها ي مبا

  اليت اضطلعت ملا األطرا  غ  املدرجة يف املر   األول؛أ  طة بنا  القدرا   (أ) 
هذذذا األطذذذرا  غذذذ  املدرجذذذة يف إلي ر أشذذذا  الذذذيت وائذذذاالحتياجذذذا  والين ذذذرا  والع (ب) 

 املر   األول؛ 
 م من األطرا  املدرجة يف املر   الينا  وأطرا  أخرى.الدعم املقدَّ  (ت) 
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جهننات تن ننين وطنيننة معنيننة  أو إنشنناء أمانننات أو فيننه تعزيننز بمننا بننناء القنندرات المةس ننية  -1 
 بتغير المناخ  ح ب االقتضاء

اختذ العديد من األطرا  غ  املدرجة يف املر ذ  األول وأطذرا  أخذرى ترتيبذا  مؤسسذية  -13
لةتيبذذذا  املؤسسذذذية مذذذن لصذذوغ وتنفيذذذذ أ  ذذذطة ت ذذذ  املنذذذاخ. وأبل ذذذت أطذذذرا  عذذذد  بقرارهذذذا تعزيذذذز ا

مذذن حكوميذذة  اخذذو هيئذذا  قائمذذة تذذؤ ي أ واراي حمذذد  ،  جلذذان أو ُشذذعب أو هيئذذا  خذذالل إ  ذذا 
تنسذذي  جهذذو  أصذذحاب املصذذلحة مذذن غذذ  الذذدول الضذذالعني يف أ  ذذطة ت ذذ  املنذذاخ ووضذذع  مجلتهذذا

 واحملل .  اإلقليم ت   املناخ على الصعيد الوطين و  ملعاجلةسياسا  قطاعية 
وقذذّدم العديذذد مذذن األطذذرا  غذذ  املدرجذذة يف املر ذذ  األول قائمذذة شذذاملة بذذالين را  يف هذذذا  -14

اجملذذذال الذذذيت ت ذذذوب القذذذدرا  املؤسسذذذية والنسذذذقية والفر يذذذة. وعلذذذى الصذذذعيد املؤسسذذذ ، لوحيذذذت 
ث را  يف قدر  اهليئا  احلكومية على معاجلة اجلوا ب املتعذد   لسياسذا  التصذدي لت ذ  املنذاخ، 

حيذذذهل اهليااذذذو األساسذذذية واملعذذذدا ،  ضذذذالي عذذذن اهليااذذذو التنييميذذذة. وعلذذذى املسذذذتوى  وذلذذذ  مذذذن
عجذز  عذن ضذمان تنفيذذ إطذار قذا و  قذد النسق ، أ ا  بعض األطرا  بذأن املؤسسذا  الوطنيذة 

اضذذ ، علذذى وختطذذيا اسذذتخدام األر  والت ذذييد، بنذذا الو  ،ومعيذذاري يالئذذم جمذذاال  مينذذو يايذذة البيئذذة
وعلذذى  .ت ذذ  املنذذاخاحلذذد مذذن أخطذذار هذذ  جمذذاال  تذذؤ ي أ واراي هامذذة يف و صذذر، احل ال سذذبيو املينذذال

املسذذتوى الفذذر ي، أبذذر  العديذذد مذذن األطذذرا  احلاجذذة إ  تنيذذيم  ورا  تدريبيذذة لفائذذد  مسذذؤولني 
بت ذ  املنذاخ يذتم تناوهلذا يف التقذارير الوطنيذة وخذارت  ذا  صلةحكوميني بعينهم يف جماال  حمد   

أبر   األطرا  عدم اهتمام املؤسسا  البيئية وعدم إثار  ذلذ  االهتمذام باعتبار ذا  اما  إطارها.
 أمام تنفيذ املبا را  املتعلقة بت   املناخ بنجاح.  اأ ا عقبة  
وقذذّدم العديذذد مذذن أطذذرا  املر ذذ  الينذذا  وأطذذرا  أخذذرى الذذدعم مذذن أجذذو تعزيذذز القذذدرا   -15

كو  ورا  تدريبيذذذة للمذذذوعفني العذذذاملني يف املؤسسذذذا  املؤسسذذذية يف البلذذذدان الناميذذذة مذذذينالي يف شذذذ
احلكومية. واسذُتخدمت ألغذرا  التذدريب منصذا  الذتعلم اإللكذةو . ومذن مواضذيع التذدريب يف 
أغلذذذب األحيذذذان الطاقذذذة املتجذذذد   واحلراجذذذة والزراعذذذة واحلذذذد مذذذن  ذذذاطر الكذذذوار . وأشذذذار بعذذذض 

بتعزيزهذذذا.  ذذذدعمت اليابذذذان،  أو متخصصذذذةاألطذذذرا  إ  اهتمامذذذا الفعلذذذ  ب   ذذذا  مرااذذذز تذذذدريب 
علذذى سذذبيو املينذذال، منيمذذة تايلنذذد إل ار  غذذا ا  االحتبذذاس احلذذراري يف إ  ذذا  املراذذز الذذدوّل الفذذين 

ز علذى وضذع وتنفيذذ بذرام  تدريبيذة تسذتجيب الحتياجذا  تايلنذد والتدرييب لت   املناخ، الذذي يرّاذ
 ر  آسيا.والبلدان النامية األعضا  يف رابطة أمم جنوب ش

 تعزيز و/أو تهيئة بيئة ممّكنة -2 
وأ ذذذذا  العديذذذذد مذذذذن األطذذذذرا  غذذذذ  املدرجذذذذة يف املر ذذذذ  األول بأ ذذذذا اعتمذذذذد اسذذذذةاتيجيا   -16

تنفيذذذ اإلجذذرا ا  املتعلقذذة بت ذذ  املنذذاخ و هيذذد الطريذذ   ذذو   يذذا  وسياسذذا  إاائيذذة وطنيذذة ملذذد  
 ، أ ى إ فذذاذ الت ذذريعا  البيئيذذة علذذى بعذذض احلذذاال ويف حتقيذذ  اذذو اقتصذذا ي مذذنخفض الكربذذون.

عاّمذذة النذذاس بالتهديذذدا  اجملتمعذذا  احملليذذة و يذذزال  وراي هامذذاي يف إذاذذا  وعذذ   وال صذذعيد البلذذديا 
اليت ي ّكلها ت   املناخ. وقد أبلغ عد  قليو من األطذرا  عّمذا يبذلذا مذن جهذو  يف سذبيو وضذع 
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 عاملينذذال، بصذذد  تطذذوير أ ا  ماليذذة وطنيذذة لتتب ذذ  ُيذذم للرصذذد واإلبذذالغ والتحقذذ .   ا ذذا، علذذى سذذبيو
 تصر ا احلكومة الوطنية من  فقا  تتعل  باملناخ.  وما يقدما املا ون من تد قا  مالية ما
وال يذذذزال بعذذذض األطذذذرا  غذذذ  املدرجذذذة يف املر ذذذ  األول يكذذذا   مذذذن أجذذذو الت لذذذب علذذذى  -17

 االلتذزام السياسذ ، عذدمغ عنهذا املسذائو املبلَّذ العوائ  السياساتية والقا و ية والتنييمية. ومذن ضذمن
العاليذة اال بعاثذا ، أو،  للحذد مذن اال بعاثذا  مذن القطاعذا  يبطئ اعتمذا  املبذا ا التوجيهيذة مما

ة للكربذذون. وأاذد  جذذزر صذديقام أطذذر قا و يذة متسذذاهلة و قيذ أمذذا ال، ميهذذد السذبيوو حذيف أسذوأ األ
ضذذّمنت تقريرهذذا تقذذديراي للتكذذاليف الذذيت قذذد تذذنجم عذذن البهامذذا، علذذى سذذبيو املينذذال، هذذذ  احلاجذذة  

تنيذذيم عمليذذا  املعاجلذذة االسذذتخراجية وصذذناعا  الطاقذذة ب ذذر  وضذذع لذذوائ  قا و يذذة ختذذه املنذذاخ 
 والعمليا  الصناعية والصناعة التحويلية. 

واعة ذذت عذذد  أطذذرا  مدرجذذة يف املر ذذ  الينذذا  وأطذذرا  أخذذرى يف تقاريرهذذا بأ يذذة تعبئذذة  -18
املال اخلاص مذن أجذو املسذا ة يف تفعيذو العمذو املنذاخ . وقذد ُشذريف يف بنذا  القذدرا  للمسذاعد  
يف احلذذذد مذذذن املخذذذاطر الذذذيت حتيذذذ  بفذذذرص االسذذذتينمار املتصذذذلة باملنذذذاخ يف البلذذذدان الناميذذذة. وقذذذدمت 

مويذذو تالواليذا  املتحذذد  األمريكيذذة، علذى سذذبيو املينذذال، تقريذراي عذذن بر ذذام  شذامو لذذدعم اجلهو يذذة ل
( بنذذذذذذا  قذذذذذذدرا  البلذذذذذذدان الناميذذذذذذة علذذذذذذى وضذذذذذذع 1): يهذذذذذذد  إ  أ  ذذذذذذطة التصذذذذذذدي لت ذذذذذذ  املنذذذذذذاخ

بزيذا   التمويذو مذن  هذااسةاتيجيا  طموحة و عالة للتخفيف والتكيف على  طذا  واسذع مذع ربط
( إ الذة العوائذ  الذذيت حتذول  ون  يذا   إشذراع القطذايف اخلذاص يف هذذذ  2القطذاعني العذام واخلذاص؛ )

(  يذذذا   قذذذدر  املؤسسذذذا  علذذذى الوصذذذول إ   ويذذذو أ  ذذذطة التصذذذدي لت ذذذ  املنذذذاخ 3؛ )األ  ذذذطة
(  يا   قدر  املوعفني علذى  هذم ومعاجلذة امل ذااو الذيت تعذة   ويذو أ  ذطة 4واالستفا   منا؛ )

 التصدي لت   املناخ. 
 البالغات الوطنية -3 

إ ذذذا قذذذد عذذذز  ترتيباتذذذا املؤسسذذذية  قذذذال العديذذذد مذذذن األطذذذرا  غذذذ  املدرجذذذة يف املر ذذذ  األول -19
التزاما  اإلبالغ املعذز   واألاينذر تذواتراي. وقذد  عذو ذلذ  بواسذطة إ  ذا  جلذان  رعيذة الو ا  ببقصد 

ة عذذذن  صذذذول حمذذذد   مذذذن التقذذذارير الوطنيذذذة. ومذذذن بذذذني يسذذذؤولامل ُتسذذذند إليهذذذاوأ رقذذذة عاملذذذة قطاعيذذذة 
لتقارير احملدثذة لفذة  السذنتني م ذاراُة مذوعفني املبا را  املتخذ  لتيس  إعدا  البالغا  الوطنية وا

اليف علذى حكوميني يف  تلف أ  طة التدريب، واذل  يف احملا ذو وحلقذا  العمذو الدوليذة لالطّذ
التجذارب القطريذة.  سذّلطت اوبذذا، علذى سذبيو املينذذال، الضذو  علذى أ يذة التعذذاون  يمذا بذني بلذذدان 

منطقذذذذة البحذذذذر الكذذذذارييب تيسذذذذ اي لعمليذذذذة إعذذذذدا  اجلنذذذذوب مذذذذع بلذذذذدان أخذذذذرى يف أمريكذذذذا الالتينيذذذذة و 
دعم الذالبالغا  الوطنية وتنفيذ امل اريع. وأقّر العديد من األطرا  غ  املدرجذة يف املر ذ  األول ب

املدرجة يف املر ذ  الينذا   الوطنية األطرا ُ  بالغا بنا  القدرا  يف إعدا  المن أجو الذي تقدما 
 ة التابعة لألمم املتحد ، ومر   البيئة العاملية. وأطرا  أخرى، والوااال  املتخصص

ومذذع ذلذذ ، شذذد  بعذذض األطذذرا  غذذ  املدرجذذة يف املر ذذ  األول علذذى عذذدم وجذذو  هيئذذة  -20
ام  تلفذذة مذذن اال تقذذار إ  اخلذذرب  التقنيذذة ملعاجلذذة أقسذذعلذذى و  نسذذيقية قويذذة علذذى املسذذتوى املؤسسذذ ت
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إعذدا  البالغذا  الوطنيذة والتقذارير  الذيت تعذة رئيسذية باعتبار ذا مذن العوائذ  الالوطنية،  بالغا ال
علذذى ضذذذرور   شذذد  بعذذض األطذذرا احملدثذذة لفذذة  السذذنتني. وب يذذة حتسذذني  وعيذذة تقذذارير  الوطنيذذة، 

م ذذذروعاي ُيضذذذطلع بذذذا مذذذر  واحذذذد  وافذذذى. وهكذذذذا، بذذذنّي العديذذذد مذذذن  ال اعتبارهذذذا   ذذذاطاي مسذذذتمراي،
ن التمويذذو هذذو مفتذذاح تعزيذذز الةتيبذذا  املؤسسذذية وتنيذذيم األطذذرا  غذذ  املدرجذذة يف املر ذذ  األول أ
 تدريب املوعفني بال كو املناسب. 

وقدمت عد  أطرا  مدرجة يف املر   الينا  وأطرا  أخرى تقارير عما تقدما مذن  عذم  -21
عذذن ت ذذ  املنذذاخ.  علذذى سذذبيو املينذذال، قذذدمت  لتحسذذني اإلبذذالغتقذذين ل ذذراائها مذذن البلذذدان الناميذذة 

أملا يا الدعم خبصوص االحتياجا  واألولويا  احملد   بالت اور مع أربعة بلدان مستفيد ، وّ ت 
بنذذذا  حلقذذا  عمذذو وتذذدريب لبعذذد ذلذذ  االسذذتجابة لتلذذذ  االحتياجذذا  واألولويذذا  مذذن خذذذالل 

. ويتمينذو أحذد أهذدا  امل ذرويف يف  يذاالذذي تذنيَّم  البلذد تسذتجيب حتديذداي الحتياجذا القدرا  
تيسذذ  التبذذا ل بذذني األقذذران عذذن طريذذ  مسذذاعد  البلذذدان ال ذذريكة يف ااتسذذاب مسذذتوى معذذز  مذذن 

 نها عندئذ عرضا يف االجتماعا  الدولية. ميكِ  ما وهواخلرب  يف رصد ت   املناخ واإلبالغ عنا، 
 البرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ -4 

العديد من األطرا  غ  املدرجة يف املر   األول برام  وطنية متعلقة بت ذ  املنذاخ اعتمد  -22
تنجذذذز  مذذن عمليذذذا  التخطذذذيا والتنميذذة علذذذى الصذذذعيد الذذذوطين.  مذذذا لتعمذذيم مراعذذذا  ت ذذذ  املنذذاخ يف

مذن عذاهر  وأبر   األطرا  أ ية اسةاتيجيا  ت   املناخ يف حتسني إ رااها للجوا ذب املتقاطعذة 
للتصذذدي عذذد  حذذاال ، مّهذذد  االسذذةاتيجيا  الوطنيذذة العتمذذا  خطذذا عمذذو  ويف املنذذاخ.ت ذذ  

د  إ  تعزيذذز التنميذذة املتأقلمذذة مذذع املنذذاخ واملنخفضذذة الكربذذون. وهذذذا هذذو احلذذال يف هتذذت ذذ  املنذذاخ ل
،  2020-2013 ت ذذ  املنذذاخ للفذذة للتصذذدي ل اميبيذذا، حيذذهل ُوضذذعت اسذذةاتيجية وخطذذة عمذذو 

يُعتذرب  يكذن مل لسياسا  القطاعية الذيت مت اعتما هذا  ون مراعذا  ت ذ  املنذاخ الذذياتدب  مضا  ل
ب يذذة  . وقذذد وضذذعت عذذد  أطذذرا  اسذذةاتيجية وطنيذذة أر قتهذذا بسياسذذا  ولذذوائ  اي وقتئذذذ  ابذذ  اي  خطذذر 

 لكو أولوية من األولويا  الُقطرية احملد  .  ةالئمافالة اختاذ التداب  امل
بالنسذذذذبة  أمذذذذا األطذذذذرا  بعذذذذد بذذذذرام  ااملذذذذة  يمذذذذا  ذذذذه ت ذذذذ  املنذذذذاخ.مل تضذذذذع قلذذذذة مذذذذن و  -23

لألطرا  اليت لديها بالفعو برام  من هذا القبيذو،  ذ ن تنفيذذ هذذ  الذربام  يتضذرر مذن قلذة املذوار  
حذذاال  قليلذذة، سذذلطت األطذذرا  الضذذو  علذذى األولويذذا  الوطنيذذة الذذيت تتعذذار  مذذع  ويف املاليذذة.

أبطذذذأ عمليذذذة وضذذذع اسذذذةاتيجية و/أو خطذذذة  ممذذذا النمذذذو االقتصذذذا ي، قضذذذايا ت ذذذ  املنذذذاخ، مذذذن قبيذذذو
 ت   املناخ.للتصدي ل

ومن األمينلة على الدعم يف هذا اجملذال ذي األولويذة ذاع الذذي تقّدمذا الواليذا  املتحذد   -24
تلذذذ   قذذذّدممذذذن خذذذالل تعزيذذذز القذذذدرا  علذذذى وضذذذع اسذذذةاتيجيا  تنميذذذة منخفضذذذة اال بعاثذذذا . وت

ملسذذذذذاعد  التقنيذذذذذة للبلذذذذذدان ال ذذذذذريكة يف وضذذذذذع اسذذذذذةاتيجيا  تنميذذذذذة منخفضذذذذذة سذذذذذةاتيجيا  ااال
تعزيزاي للتنميذة املسذتدامة وخفضذاي ال بعاثذا   ،تنفيذها ويف وطنية بقيا   البلدانخطا اال بعاثا  و 

 غا ا  الد يئة. 
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قنننواجم جننننرد غننناةات الدفيئننننة  وإدارة قواعنننند بياننننات االنبعانننننات  وأن منننة جمنننن  البيانننننات  -5 
 متعلقة باألنشطة وإدارتها واستخدامها  وعوامل االنبعاناتال

أ ا  العديد من األطرا  غ  املدرجة يف املر   األول بأ ذا طذّور ووطّذد هياالذا املؤسسذية  -25
املسذذؤولة عذذن إعذذدا   يذذام قذذوي لوضذذع قذذوائم جذذر  غذذا ا  الد يئذذة. وءلذذت هذذذ  العمليذذة إ  ذذا  

  وطنية ل ا ا  الد يئة، وتنييم  ورا  تدريبية، واتبذايف وحد  مكرسة للعمو على وضع قوائم جر 
هنذ  تعذاو  وت ذذارا  أاينذر يف إعذدا  قذذوائم اجلذر ، يتمينذذو يف إشذراع اذو مذذن الذو ارا  واملنيمذذا  

، وهذذذ   ولذذذة سذذذابقاي غذذذ  احلكوميذذذة والقطذذذايف اخلذذذاص. وعرضذذذت مجهوريذذذة مقذذذدو يا اليوغوسذذذال ية 
قامذت بذا  مذا طر  متعاقد يف اجلماعذة األوروبيذة للطاقذة،مرشحة لال ضمام إ  االحتا  األوروي و 

مذذن جهذذو  خاصذذة اطذذر  غذذ  مذذدرت يف املر ذذ  األول مذذن أجذذو اإلبذذالغ عذذن قذذوائم جذذر  غذذا ا  
الد يئة اخلاصة ملا من خالل اذوذت اإلبذالغ املوحذد املسذتخدم  اخذو االحتذا  األوروي، وشذد   

 اإلبالغ والتحق .على أهنا تسعى حالياي إ  وضع  يام للقياس و 
ومذذن  احيذذة أخذذرى، بذذنّي العديذذد مذذن األطذذرا  غذذ  املدرجذذة يف املر ذذ  األول وجذذو  عذذد    -26

يذؤثر سذلباي علذى  وعيذة قذوائم جذر  غذا ا  الد يئذة، وتتنذويف  والعوائذ  اب  من الين ذرا  يف القذدرا 
عذذزى أيضذذاي إ  تلذذ  الين ذذرا  والعوائذذ  بذذني عذذدم وجذذو   يذذام وطذذين جلذذر  غذذا ا  الد يئذذة، الذذذي يُ 

عدم وجو  لوائ  حتد  االختصاصا  واملسؤوليا  يف القيام ملذ  املهمة، وبني عدم افاية اخلذرب  
التقنيذذة واملعذذدا ، وعذذدم التوا ذذ  بذذني البيا ذذا  املوجذذو   وتلذذ  املطلوبذذة مبوجذذب منهجيذذا  الفريذذ  

، وارتفذايف  رجذا  عذدم احلكوم  الدوّل املعين بت ذ  املنذاخ، وعذدم وجذو  عوامذو ا بعاثذا  خاصذة
اليقني يف تقدير ا بعاثا  غا ا  الد يئة، وعدم افاية املعدا  التقنية جلمذع البيا ذا ، واخذتال  
البيا ذذذا  اجملمعذذذة بذذذاختال  مصذذذا رها، وعذذذدم تذذذو ر بيا ذذذا  عذذذن اسذذذتهالع االسذذذتخدام النهذذذائ ، 

. وأبذر   اينيذا، وعدم وجو  إحصا ا  عذن بعذض القطاعذا ، واال تقذار إ  مصذا ر  ويذو  ائذم
للقذذذذدر  الكا يذذذذة لذذذذدى  وعذذذذدم تطذذذذوير  "  قذذذدان الذذذذذاار " علذذذى سذذذذبيو املينذذذذال، أن هنذذذذاع حالذذذذة مذذذذن

 است اريني.ب عن طري  االستعا ةقوائم اجلر   ارجتال متاملؤسسا  الداخلية، حيهل 
وأبل ت أطرا  مدرجة يف املر   الينا  وأطرا  أخرى عن مبا را  لبنا  قدر  األطرا   -27
ر  أسذذةاليا، علذذى سذذبيو املينذذال، البلذذدان الناميذذة علذذى إعذذدا  قذذوائم جذذر  غذذا ا  الد يئذذة. وو ّذذمذذن 

مسذتدامة إل ار   اي  يمذ ئن ذاذ  تجنذوب شذر  آسذيا   ويف القدرا  التقنية لبلذدان  اميذة يف أ ريقيذا
ن ت بلجيكا مبذا را  عذد  تراذز علذى بنذا  قذدرا  البلذداطلققوائم جر  وطنية ل ا ا  الد يئة، وأ

 النامية الناطقة بالفر سية على وضع قوائم جر  غا ا  الد يئة.
 تقييم القابلية للتأنر والتكيف -6 

أوض  العديد من األطرا  غ  املدرجة يف املر ذ  األول أن إعذدا  بذرام  العمذو الوطنيذة  -28
 للتكيذذذف، الذذذذذي ءذذذو امل ذذذذاراة يف حلقذذذا  العمذذذذو التدريبيذذذة، قذذذذد أسذذذهم يف بنذذذذا  قذذذدرا  تلذذذذ 
األطرا  على حتديد مواطن الضعف الرئيسية وإجرا  تقييما  األثر. وءذو التذدريب مذدخالي إ  

إعذذدا  تقييمذذا  القابليذذة للتذذأثر والتكيذذف. يف  وا  ومصذذا ر البيا ذذا  املسذذتخدمة األسذذاليب واأل
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 وأتاحت حلقا  العمو أيضاي منتذدى لتبذا ل املعذار  واخلذربا  وسذبو الت لذب علذى العراقيذو الذيت
 تعة  إجرا  التقييما . 

وعلذذذى الذذذرغم مذذذن التقذذذدم احملذذذر  بفضذذذو الذذذدورا  التدريبيذذذة، شذذذّد  بعذذذض األطذذذرا  غذذذ   -29
املدرجذذذة يف املر ذذذ  األول علذذذى وجذذذو   قذذذه يف عذذذد  املذذذوعفني العلميذذذني والتقنيذذذني القذذذا رين علذذذى 

عذذن قلذذة التمويذذذو  إجذذرا  تقييمذذا  القابليذذة للتذذأثر والتكيذذف.  قلذذة الذذذوع  بأ يذذة التكيذذف،  ضذذالي 
تواجهذا مذن صذعوبا . وباإلضذا ة  مذا وعدم افاية التعاون  يما بني الواذاال  احلكوميذة،  اقمذت

را  يف إ  ذلذذذ ، أعذذذرب العديذذذد مذذذن األطذذذرا  غذذذ  املدرجذذذة يف املر ذذذ  األول عذذذن قلقذذذا إ ا  الين ذذذ
صلة يف جماال  مينو قلة إجرا  البحو  وا عدام البيا ا  ذا  ال عن عموماي  تنت املعلوما ، اليت 

قابليذذذة التذذذأثر لذذذدى الذذذنيم اإليكولوجيذذذة والصذذذحة الب ذذذرية. ومذذذن األمينلذذذة األخذذذرى علذذذى الين ذذذرا  
الينقذذذة يف النمذذذاذت املسذذذتخدمة. وبّينذذذت واليذذذا  ميكرو يزيذذذا املوحذذذد ، علذذذى سذذذبيو  تذذذد ّ املوجذذذو   

  مذذن املعلومذذا  ُيسذذتفا ال املينذذال، وجذذو  م ذذكلة تتمينذذو يف عذذدم افايذذة التعذذاون الذذداخل  عنذذدما
اجملمعذذذة علذذذى صذذذعيد الدولذذذة واملنيمذذذا  غذذذ  احلكوميذذذة واجملتمذذذع احمللذذذ  يف وضذذذع االسذذذةاتيجيا  

 واخلطا وامل اريع احلكومية. 
 ذذذ  األول، قذذذدمت  يو يلنذذذدا األطذذذرا  املدرجذذذة يف املر الذذذذي تذذذو ر  دعم الذذذب يتعلذذذ   يمذذذاو  -30

التأهذذذب للكذذذوار  الطبيعيذذذة. و عمذذذت  يفتقدمذذذا مذذذن مسذذذاعد  إ  البلذذذدان الناميذذذة عّمذذذا عرضذذذاي 
 يو يلندا املراز اآلسيوي للتأهب للكوار  يف حتسذني القذدرا  علذى احلذد مذن  ذاطر الكذوار  يف 

عذذذن طريذذذذ  توحيذذذد  ُيذذذم تبذذذذا ل   ذذذام  ييذذذذتمجهوريذذذة الو الدميقراطيذذذة ال ذذذذعبية وميااذذذار والفلبذذذني و 
 التعايف من الكوار .معلوما  تقييم  اطر الكوار  وتعزيز التأهب يف مرحلة 

 بناء القدرات في ماال تنفيذ تدابير التكيف -7 
أاذذذذذد العديذذذذذد مذذذذذن األطذذذذذرا  غذذذذذ  املدرجذذذذذة يف املر ذذذذذ  األول أن م ذذذذذاراتا يف امل ذذذذذاريع  -31

اإلقليميذذة، الذذيت  ذذوَّل عذذن طريذذ  التعذذاون اليننذذائ  واملتعذذد  األطذذرا ، قذذد أسذذهمت يف تعزيذذز قدرتذذا 
علذذى م ذذرويف  يهذذد  إ  ت ذذجيع التكيذذف مذذع ت ذذ  املنذذاخ بوصذذذفا علذذى التكيذذف. ومذذن األمينلذذة 

بذ  ار  املنذاط  السذاحلية،  يتعلذ   يمذاسذيما  وال شرطاي مسبقاي وأساسياي لتحقيذ  التنميذة املسذتدامة،
باالشذذةاع  الذذذي ميولذا مر ذذ  البيئذة العامليذذةم ذرويف منطقذذة احملذيا اهلذذا ا للتكيذف مذذع ت ذذ  املنذاخ، 

تحذذذد  اإلاذذذائ  وأما ذذذة بر ذذذام  البيئذذذة اإلقليمذذذ  ملنطقذذذة احملذذذيا اهلذذذا ا بوصذذذفا مذذع بر ذذذام  األمذذذم امل
الواالة وال ري  املنفذين. ويتمينو أحد أهدا ا يف تعزيذز قذدر  الذدول اجلزريذة الصذ    الناميذة علذى 
 التكيف مع ت   املناخ يف جمموعة  تار  من القطاعا  اإلاائية الرئيسية بالنسبة للصذحة والبيئذة،

تسذذذّلم  يبذذذال بذذذأن معذذذار   وإذ يف ذلذذذ  م ذذذاريع اهليااذذذو األساسذذذية احملص ذذذنة مذذذن ت ذذذ  املنذذذاخ. مبذذذا
أجذذذر   راسذذذا  ب ذذذأن مهذذذارا   قذذذدال ذذذعوب األصذذذلية ت ذذذّكو ذخذذذراي عييمذذذاي للبلذذذدان الناميذذذة،  

 السكان األصليني ب ية إ مات معار هم يف ممارسا  التكيف. 
   األطذرا  االحتياجذا  علذى املسذتويا  املؤسسذ  ويف هذا اجملال ذي األولويذة، حذد -32

  واملؤسسذا  املعنيذة و بد للذو ارا  ومعاهذد البحذ ال واهليكل  والفر ي.  على الصعيد املؤسس ،
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األخذذرى مذذن تقويذذة قذذدراهتا التقنيذذة يف ختطذذيا وتنفيذذذ إجذذرا ا  التكيذذف؛ وعلذذى الصذذعيد اهليكلذذ ، 
القطاعذذا  املختلفذذة امل ذذاراة يف تنفيذذذ  طذذايف مذذنر سياسذذاتية عامذذة  اخذذو اذذو قينب ذذ  أن تقذذام أطذذ
علذذى الصذذعيد الفذذر ي،  ينب ذذ  أن تتذذاح الفذذرص للتذذدريب والتعلذذيم بقصذذد  أمذذا إجذذرا ا  التكيذذف؛

 حتسني املعار  واملهارا  يف تصميم م اريع التكيف وتنفيذها. 
الذيت  ولويذةمن مبذا را  األطذرا  يف املر ذ  الينذا  وأطذرا  أخذرى يف هذذا اجملذال ذي األو  -33

، األ  طة الداعمة للزراعة املستدامة وإل ار  املوار  املائيذة وإ ار  حييت حبصة األسد من اإلبالغ
 ذذذاطر الكذذذوار . وشذذذجع أحذذذد امل ذذذاريع الذذذيت تذذذدعمها أملا يذذذا يف إ دو يسذذذيا واملكسذذذي  والفلبذذذني 

لتبذذذذا ل بذذذذني أصذذذذحاب وتذذذذو س اإل ار  الفعالذذذذة للبيا ذذذذا  املتعلقذذذذة باملنذذذذاخ وإ  ذذذذا  شذذذذبكة لتيسذذذذ  ا
املصذذذلحة مذذذن بلذذذدان اجلنذذذوب، الذذذذين ميكذذذنهم اختذذذاذ القذذذرارا  املناسذذذبة والفعالذذذة ب ذذذأن ممارسذذذا  

 التكيف يف األجو الطويو. 
 التقييم ألغراض تنفيذ خيارات التخفيف -8 

قذذّدم العديذذد مذذن األطذذرا  غذذ  املدرجذذة يف املر ذذ  األول معلومذذا  عذذن التذذداب  املتخذذذ   -34
ها. وسذذذّلا بعذذذض نفيذذذذ ّكذذذن مذذذن رسذذذم سياسذذذا  التخفيذذذف وت بيئذذذة علذذذى الصذذذعيد الذذذوطينلتعزيذذز 

يبذلذذا مذذن جهذذو  لوضذذع إجذذرا ا  ختفيذذف مالئمذذة وطنيذذاي، ومذذن مجلتهذذا  مذذا األطذذرا  الضذذو  علذذى
تنفيذ م اريع رائد  وتنييم حلقا  عمو واجتماعا  ت اورية تتناول عملية إجرا ا  التخفيذف 

 املالئمة وطنياي. 
عذذن وضذذعها جمموعذذة مذذن األ وا  تراعذذ  سذذابقاي وأبل ذذت مجهوريذذة مقذذدو يا اليوغوسذذال ية  -35

تروذذا مذذن سياسذذا  التخفيذذف علذذى املسذذتويني الذذوطين واحمللذذ .  مذذا بواسذذطتها البعذذد اجلنسذذا  يف
 علذذذى سذذذبيو املينذذذال، سذذذتدرَّب املزارعذذذا  علذذذى ممارسذذذا  احلذذذد مذذذن غذذذا ا  الد يئذذذة، مينذذذو الزراعذذذة 

 ار  املستدامة للةبة،  يراي إ  أ وارهن اهلامة يف املزاريف األسرية. العضوية واإل 
ومذذذن العوائذذذ  املذذذذاور  عمومذذذاي يف التقذذذارير املقدمذذذة مذذذن األطذذذرا  غذذذ  املدرجذذذة يف املر ذذذ   -36

األول يف هذذذا اجملذذال  ذذدر  املذذوار  املاليذذة وتذذد   رجذذة الذذوع  لذذدى واضذذع  السياسذذا . ومت أيضذذاي 
اجذذذا  أاينذذذر اسذذذتهدا اي وحتديذذذداي مذذذن قبيذذذو حتسذذذني املعذذذار  واملهذذذارا  الال مذذذة اإلبذذذالغ عذذذن احتي

لتطبيذذ  التذذداب  املقذذرر  للتخفيذذف مذذن آثذذار ت ذذ  املنذذاخ؛ وإشذذراع اجلهذذا  املا ذذة يف وضذذع وتنفيذذذ 
إجذذذرا ا  التخفيذذذف املالئمذذذة وطنيذذذاي بوسذذذائو منهذذذا  عذذذم اآلليذذذة املاليذذذة لالتفاقيذذذة؛ وضذذذرور  وضذذذع 

يف ذلذذذ  االعتبذذذارا  املتعلقذذذة بت ذذذ   مبذذذا لتوقعذذذا  اال بعاثذذذا  والتنميذذذة االقتصذذذا يةوتطبيذذذ  اذذذاذت 
املنذذاخ؛ واعتمذذا  ت ذذريعا  بعينهذذذا لتوجيذذا إجذذرا ا  التخفيذذف؛ وحتديذذذد أهذذدا  للتخفيذذف علذذذى 
 طذذذذا  االقتصذذذذا  اكذذذذو وأخذذذذرى لكذذذذو قطذذذذايف؛ وإ خذذذذال أ ضذذذذو التكنولوجيذذذذا  املتاحذذذذة لتذذذذداب  

 التخفيف. 
 وأطذرا  أخذرى قذد ذاذر  يف تقاريرهذاعد  أطرا  مدرجة يف املر   الينذا  ويف حني أن  -37

من  الذدعم التقذين إلعذدا  إجذرا ا  التخفيذف املالئمذة وطنيذاي، اا ذت بلجيكذا و ر سذا وأملا يذا مذن 
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بذذني البلذذذدان املتقدمذذة الذذذيت أبل ذذت عذذذن الذذدعم املقذذذدم مذذن أجذذذو إعذذدا  املسذذذا ا  املقذذرر  احملذذذد   
 وطنياي. 

 في تلك خدمات األرصاد الاوية والهيدرولية والمناخية بما حوث والمراقبة المنهاية الب -9 
 خذدما أ  أ العديد من األطرا  غ  املدرجة يف املر   األول مؤسسذا  مسذؤولة عذن  -38

األرصذذا  اجلويذذة واهليدرولوجيذذة واملناخيذذة. وقالذذت عذذد  أطذذرا  إن م ذذاراتها يف مبذذا را  التعذذاون 
 حتسذذذني  وعيذذذة بيا ذذذا  األرصذذذا  اجلويذذذة واملناخيذذذة.  علذذذى سذذذبيو املينذذذال، ابتاعذذذت الذذذدوّل أ   إ 

املصلحة األرمينية لألرصا  اجلوية املائية مؤخراي، ب ذن من الدولة، أجهز  ومعدا  جديذد  ورّابتهذا 
 يف إطار التعاون الدوّل.

يف املر ذذ  األول يف تين هذذا أطذذرا  غذذ  مدرجذذة  مذذا و ينلذذت الفجذذو  يف القذذدرا  الذذيت اينذذ اي  -39
اال تقار إ  عد  اا   من املوعفني يف اجملاال  العلمية والتقنية واملهنية إلجذرا  البحذو  واملراقبذة 

احلاجذذذذة إ  تعزيذذذذز التذذذذدريب يف اجملذذذذاال  املتخصصذذذذة مينذذذذو اإلحصذذذذا ا  والربجمذذذذة  ويف املنهجيذذذذة،
درا  األطذرا  علذى إحذرا  تقذدم احلاسوبية والنمذجة. ومن بني العوامو اإلضا ية اليت حتذد مذن قذ

يف هذذذذذا اجملذذذذال، ضذذذذعف إجذذذذرا ا  إ ار  املعذذذذار  وعذذذذدم افايذذذذة التنسذذذذي   يمذذذذا بذذذذني املؤسسذذذذا  
 وامليزا يا  اهلزيلة وعدم افاية املعدا  واهليااو األساسية. 

وإسبا يا من البلدان األوروبية اليت قدمت الدعم من أجو بنا  قدرا  خدما  األرصا   -40
األمريكيذة  -  وراي   طاي عن طريذ  مذؤ ر مذديري املصذاو الوطنيذة األيب يذةتؤ ي هل إهنا اجلوية حي

  يمذذا بذذني تواصذذالي خلذذدما  األرصذذا  اجلويذذة واهليدرولوجيذذة، وهذذو منتذذدى ال ايذذة منذذا إبقذذا  احلذذوار م
املنطقذة األيب يذة األمريكيذة  درع أولويذا حىت ت البلدان ب أن املناخ واألرصا  اجلوية واهليدرولوجيا

أ ضو. وجتتمع مصذاو األرصذا  اجلويذة واهليدرولوجيذة الوطنيذة رويذاي اذو  ب كووحتدياهتا وخرباهتا 
 سنة وت ّجع عقد عد  حلقا  عمو إقليمية وإجنا   راسا  إقليمية يف جمال بنا  القدرا . 

 تطوير التكنولوجيا ونقلها -10 
املدرجذذة يف املر ذذ  األول معلومذذا  عذذن الةتيبذذا  املؤسسذذية قذذدمت بعذذض األطذذرا  غذذ   -41

املتخذذذذَذ  ألغذذذذرا  حيذذذذا   التكنولوجيذذذذا  النييفذذذذة وت ذذذذجيعها وتطويرهذذذذا علذذذذى الصذذذذعيد الذذذذوطين. 
 ألول أن مذذذذذذن املفيذذذذذذد إجذذذذذذرا  تقييمذذذذذذذا يف املر ذذذذذذ  ا املدرجذذذذذذذة غذذذذذذ  األطذذذذذذرا  بعذذذذذذض والحيذذذذذذت

 هذذذذا السذذذيا ، عرضذذذت تايلنذذذد ويف ويذذذة.لالحتياجذذذا  مذذذن التكنولوجيذذذا ب يذذذة ترتيبهذذذا حسذذذب األول
وضذذذعتا مذذذن آليذذذا  للت ذذذجيع علذذذى اسذذذتخدام تكنولوجيذذذا  الطاقذذذة املتجذذذد  ، ومذذذن مجلتهذذذا  مذذذا

 التعريفا  التفضيلية، واحلوا ز الضريبية، واحلصول على من  االستينمار والرأوال االستينماري. 
هتيئذذذذة بيئذذذذة  ّكذذذذن  قذذذذو  وبّينذذذذت عذذذذد  أطذذذذرا  غذذذذ  مدرجذذذذة يف املر ذذذذ  األول احلاجذذذذة إ  -42

إ  ذا  و إ  ا  مؤسسا  وطنية لإلشرا  علذى تطذوير التكنولوجيذا ؛ : التكنولوجيا بوسائو منها
األمذوال الال مذة ل ذرا  حقذو  امللكيذة  علذى واحلصذولقواعد بيا ا  للتكنولوجيا  السليمة بيئياي؛ 

 الفكرية. 
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غ عنهذذذذذا األطذذذذذرا  املدرجذذذذذة يف املر ذذذذذ  الينذذذذذا  وتذذذذذرتبا غالبيذذذذذة مبذذذذذا را  الذذذذذدعم الذذذذذيت تبلّذذذذذ -43
بن ذذذر التكنولوجيذذذا  املتصذذذلة بالطاقذذذة.  علذذذى سذذذبيو املينذذذال، يهذذذد  م ذذذرويف واألطذذذرا  األخذذذرى 

م ذذذرويف التطذذذوير املتوسذذذط  خلطذذذا  عذذذم مبذذذا را  الطاقذذذة ال مسذذذية والطاقذذذا  " إيطاليذذذا املسذذذمى
األبذذيض املتوسذذا عذذن طريذذ   أ ذذا  حذذو  البحذذر " إ    ذذر الطاقذذة ال مسذذية يف مجيذذعاملتجذذد  

خطا مالية مبتكر  وأ وا  لتحفيز األسوا . ومذن بذني األ  ذطة احملذد   يف إطذار امل ذرويف وضذُع 
أ  ذذذطة لبنذذذا  قذذذدرا  و توصذذذيا  وخطذذذا عمذذذو هتذذذد  إ  حتسذذذني األطذذذر الت ذذذريعية والتنييميذذذة؛ 

املن ذذذ  ؛ وتنيذذذيم التقنيذذذني والفنيذذذني املتخصصذذذني يف الطاقذذذة ال مسذذذية ضذذذما اي جلذذذو   املكو ذذذا  و 
  ورا  تدريبية لفائد  واضع  السياسا .

 المشاركة في المفاوضات الدولية علىالم اعدة في تلك  بما تح ين صن  القرار -11 
حتسذذني عمليذذة صذذنع القذذرار،  قليذذو جذذداي عذذد  األطذذرا  الذذذي أشذذار صذذراحةي إ  أ  ذذطة -44

حذذني  ويف جمذاال  أخذذرى ذا  أولويذة.يتجذزأ مذذن أ  ذطة بنذا  القذذدرا  يف  ال  ذذل  عمومذاي جذذز 
أن بعذذض األطذذرا  غذذ  املدرجذذة يف املر ذذ  األول أ ذذا  بذذأن  رصذذاي متنوعذذة للذذتعلم والتذذدريب متاحذذة 

وجذذذو  ث ذذذرا   يهذذذا باعتبارهذذذا  أو لواضذذذع  السياسذذذا ، أشذذذار  أطذذذرا  أخذذذرى إ   ذذذدر  الفذذذرص
 عوائ  حتول  ون تنفيذ السياسا  املتعلقة بت   املناخ تنفيذاي  عاالي. 

وعلى العموم، أقر  األطرا  يف املر   الينا  وأطذرا  أخذرى بذأن أهذم إسذهام ميكذن أن  -45
 مذذام  تذذوّلتقدمذذا اجلهذذا  املا ذذة، يف اينذذ  مذذن األحيذذان، يتمينذذو يف ت ذذجيع البلذذدان الناميذذة علذذى 

جذذذدول أعماهلذذذا اخلذذذاص ملذذذا يف جمذذذال ت ذذذ  املنذذذاخ. وشذذذرحت أسذذذةاليا الذذذنه  الذذذذي تتبعذذذا يف إ ار  
الذذدعم اليننذذائ  يف جمذذال ت ذذ  املنذذاخ مذذن خذذالل اتفاقذذا  ال ذذرااة حذذىت تتأاذذد مذذن أن احلكومذذا  

  مام االستينمارا .  تو املتلقية للدعم ت
  وأطذذرا  أخذذرى تقاريرهذذا معلومذذا  عذذن وضذذّمنت عذذد  أطذذرا  مدرجذذة يف املر ذذ  الينذذا -46

تقدمي الدعم من أجو م اراة البلدان النامية يف املفاوضا  الدوليذة.  علذى سذبيو املينذال،  يمذت 
شبكة املعار  يف جماّل املناخ والتنمية  ورا  تدريبية لفائد  مئا  املفاوضذني مذن البلذدان الناميذة 

ومبوجذذذذب مبذذذذا ر  أخذذذذرى، ُخصذذذذه بعذذذذض الذذذذدعم  لةسذذذذير معذذذذر تهم بعمليذذذذة االتفاقيذذذذة اإلطاريذذذذة.
 تئذذت  مذذا ملسذذاعد  املنذذدوبا  يف امل ذذاراة يف املفاوضذذا  املتعلقذذة باملنذذاخ. وباإلضذذا ة إ  ذلذذ ،
حتّصذو يف  مذا  نلندا  ول  ور   راسية  ولية ب أن القذا ون البيئذ  والدبلوماسذية ال ذر  منهذا  قذو

االتفاقذذا  البيئيذذة املتعذذد    علذذىوّل للمفاوضذذني ا ون البيئذذ  الذذداملاضذذ  مذذن خذذربا  يف جمذذال القذذ
  يها االتفاقية اإلطارية.  مبا ،اي ومستقبالي ضر حا األطرا 

 آلية التنمية الن يفة  -12 
جنزتذذا مذذن أ مذذا إ  ر  عذذد  أطذذرا  غذذ  مدرجذذة يف املر ذذ  األول يف تقاريرهذذا الوطنيذذةأشذذا -47

يفذة، علذى املسذتويا  املؤسسذ  واهليكلذ  والفذر ي. أ  طة بنا  القدرا  املتصلة ب لية التنمية الني
تنفيذذذ م ذذاريع آليذذة التنميذذة النييفذذة، تذذو  وت ذذ  املعلومذذا  إ  وضذذع وترسذذير ترتيبذذا  مؤسسذذية ت
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وإ  إ  ا  سلطا  وطنية معينذة واعتمذا  اسذةاتيجيا  وأطذر تنييميذة، مذن مجلتهذا الةتيبذا  مذع 
تنميذذة النييفذذذة. وأ ذذا   توغذذذو، علذذذى سذذبيو املينذذذال، بأهنذذذا إلجنذذا  م ذذذاريع آليذذذة ال نيالذذذدولي ا النيذذر 

استفا   من بر ام  بنا  القدرا  الذي ينفذ  معهد البن  الدوّل ملقةِحذ  م ذاريع آليذة التنميذة 
األرجنتني، أُ  ئت جلنة لتقوم بالتحليو التقين وتقيذيم امل ذاريع املذرا  ملذا اإلسذهام يف  ويف النييفة.

ا تهى األمر ملذ  اللجنة، الذيت تعذز   مبذرور السذنني، إ  الةايذز علذى القضذايا التنمية املستدامة. و 
يتذذذي  حسذذذاب معامذذذو ا بعاثذذذا  ثذذذا   ممذذذا املنهجيذذذة مذذذن أجذذذو خفذذذض ا بعاثذذذا  غذذذا ا  الد يئذذذة،

غذ  عنذا يف م ذاريع آليذة  ال وهو أمرأاسيد الكربون من شبكة الطاقة الكهربائية يف األرجنتني، 
 التنمية النييفة واأل  طة األخرى يف قطايف الطاقة. 

وأشذذار  األطذذرا  يف املر ذذ  الينذذا  وأطذذرا  أخذذرى إ  بضذذعة م ذذاريع هتذذد  إ  تعزيذذز  -48
نّفذ  بلجيكا، على  القدرا  التقنية للبلدان النامية يف جمال وضع م اريع آلية التنمية النييفة. 

 يف مبذذا املؤسسذذا  احلكوميذذة ومطذذوري امل ذذاريع، إعذذالمم ذذروعاي يف أوغنذذدا ملذذد  سذذبيو املينذذال، 
 مؤسسا   ويو امل اريع، بفرص االستينمار يف إطار آلية التنمية النييفة.  ذل 

 من االتفاقية 4 من المادة 9و 8 االحتياجات الناشئة عن تنفيذ الفقرتين -13 
مب ذاراتها الن ذطة يف مبذا را  التعذاون الذدوّل.  أ ا   عذد  بلذدان مذن أقذو البلذدان اذواي  -49

وقد استفا   أقو البلدان اواي من التعذاون بذني بلذدان اجلنذوب يف شذكو حلقذا  عمذو وحلقذا  
 للتمكذني وتنييميذة مؤسسذية أطذراي  وضذعت بأهنذا اذواي  البلذدان أقذو مذن بلذدان عد  وأبل تتدريبية. 

 يف توغذذذذو، وقذذذذّدمتالذذذذوطين واحمللذذذ .  الصذذذذعيدين علذذذى املنذذذذاخ بت ذذذذ  املتعلقذذذة األ  ذذذذطة تنفيذذذذذ مذذذن
 إعذذدا  عنذذد  روس مذذن اسذذتفا تا ومذذا جيذذد  ممارسذذا  مذذن اعّلمتذذت مذذا علذذى متنوعذذة أمينلذذة تقريرهذذا،
 .الينالهل الوطين بالغها
ضذذذّمن العديذذذذد مذذذذن أقذذذذو البلذذذذدان اذذذواي تقذذذذارير  الوطنيذذذذة وصذذذذفاي مستفيضذذذذاي لالحتياجذذذذا  و  -50

علذذذى املسذذذتوى املؤسسذذذ  واهليكلذذذ  والفذذذر ي يف مجيذذذع اجملذذذاال  ذا   والين ذذذرا  والعوائذذذ  القائمذذذة
املالية ال ديد  اليت  نعا من تلبيذة تلذ   اراها األولوية املدرجة يف إطار بنا  القدرا ، وأبر  اإل 

االحتياجا . ومن العوائ  اليت أبل ت عنها مجهورية أ ريقيذا الوسذطى احلالذة السياسذية والعسذكرية 
 بت   املناخ.  نيتزال على التخطيا والتنفيذ املتعلق وال اي اليت أثر  سلب

وإذ سذذّلمت عذذد  أطذذرا  مدرجذذة يف املر ذذ  الينذذا  وأطذذرا  أخذذرى بذذأن أقذذو البلذذدان اذذواي  -51
التزامهذا بتذو     هنا أاد ، يف تقاريرها الوطنيذة،ه  أاينر بلدان العامل قابليةي للتأثر بت   املناخ،  

الذذدعم يف جمذذال بنذذا  القذذدرا  هلذذذ  اجملموعذذة مذذن البلذذدان. ومذذن املبذذا را  الرئيسذذية يف هذذذا اجملذذال 
قيذام التحذالف العذامل  لت ذ  املنذاخ الذذي أ  ذأ  االحتذا  األوروي، والذذي يرّاذز علذى  عذم التكيذذف 

بر اجمذذذاي مبيزا يذذذة  51 دعم التحذذذالفلفائذذذد  أقذذذو البلذذذدان اذذذواي والذذذدول اجلزريذذذة الصذذذ    الناميذذذة. ويذذذ
 مليون يورو.  300 تفو 
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 التعليم والتدريب والتوعية العامة -14 
اسذذتينمر العديذذد مذذن األطذذرا  غذذ  املدرجذذة يف املر ذذ  األول جهذذداي ابذذ اي يف تعزيذذز التعلذذيم  -52

الذذذيت تذذذر  يف والتذذذدريب والتوعيذذذة العامذذذة  اشذذذياي مذذذع التوجذذذا امللحذذذوم  ذذذو تزايذذذد اميذذذة املعلومذذذا  
مذذن االتفاقيذذة. ومذذن األمينلذذة علذذى الذذربام  التعليميذذة الرويذذة  6 تقاريرهذذا الوطنيذذة ب ذذأن تنفيذذذ املذذا  

الذذذي ُأجذذرَي يف  يبذذال ب ذذر  الوقذذو  علذذى   اسذذتعراُ  منذذاه  التعلذذيم اإلعذذدا ي يف  تلذذف املذذوا
ريذر توصذية ب مكا يذة إ رات تقالقدر الذي تو ر  من املعار  املتعلقة بت   املناخ؛ وأسفر ذل  عذن 

 املناخ يف املوا  الرئيسية. وُعقد  حلقة عمو يف  يبال إل مات مفاهيم ت   املنذاخ يف ت     مسائو
املناه  الدراسية احلالية. وعالو  على ذل ، تذدعم شذرااة جذزر احملذيا اهلذا ا مذن أجذو التينقيذف 

ن أجذو تعزيذز  همهذم لت ذ  املنذاخ عذن طريذ  يف واليا  ميكرو يزيا املوحد  م بت   املناخ الطالبَ 
الواليذا  املتحذد  يف جمذال التينقيذف  طلقتهذاحتقي  االسذتفا   القصذوى مذن املبذا را  احلاليذة الذيت أ
 بت   املناخ، مع وضعها يف سيا  جزر احمليا اهلا ا.

نتذذديا  بذذالتعليم غذذ  النيذذام  تنيذذيم امل يتعلذذ   يمذذا ومذذن األمينلذذة علذذى األ  ذذطة املنجذذز  -53
واملعار ؛ وإ تات الربام  اإلذاعية والتلفزيو ية؛ وإجرا   راسا  استقصائية لالستعالم عذن تصذور 
عامة اجلمهور لت   املناخ؛ وتنييم برام  للتدريب املهين؛ و  ر وثائ  تتعل  بت   املناخ بالل ا  

قليو من األطذرا  غذ  ار عد  الوطنية على  طا  واسع، مينو برام  العمو الوطنية للتكيف. وذَ 
املدرجة يف املر   األول وضع اسةاتيجيا  شاملة للتينقيف والتوعية العامة. وباإلضا ة إ  ذلذ ، 
ُسذّلا الضذو  علذى الذدور احلاسذم الذذي تؤ يذذا املنيمذا  غذ  احلكوميذة يف  عذم األ  ذطة يف هذذذا 

 وتطوير الوسائو التعليمية. يف ذل  إبرا   ورها يف تنييم احلمال  وحلقا  التدريب مبا اجملال،
وشد  بعض األطرا  علذى ضذرور  تقيذيم أثذر و عاليذة أ  ذطة التينقيذف والتذدريب وبذرام   -54

اعتُذرب عذدم إعطذا  األولويذة لت ذ  املنذاخ علذى الصذعيد الذوطين و التوعية العامة احلالية بصور   وريذة. 
واعتُذرب عذدم تذو   بذرام  تعلذم وتذدريب و ُدر  التمويو من العوامو الذيت تضذر بكفذا   أي بر ذام . 

للموعفني ث ر  اب  . والحيت جزر البهاما أن العديد من املؤسسا  احلكومية تعا  من  قذه 
ب جنذذا  مهذام متعذد  ، ويذة   املذذديرون يف واحذد يذتم تكليذف  ذر   مذذا يف عذد  املذوعفني، وأ ذا اينذ اي 

 . السماح للموعفني بامل اراة يف الدورا  التدريبية
باملسذاعد  يف بنذا  القذدرا  يف ميذدان التينقيذف، أ ذا   األطذرا  يف املر ذ   يتعلذ   يماو  -55

الينذذذا  وأطذذذرا  أخذذذرى بتقذذذدمي الذذذدعم يف املسذذذتوى اجلذذذامع  باألسذذذاس.  سذذذلو اايا، علذذذى سذذذبيو 
املينذذذال، خصصذذذت منحذذذاي  راسذذذية حكوميذذذة للطذذذالب اإلثيذذذوبيني حلضذذذور الذذذدورا  املتعلقذذذة بالبيئذذذة، 

التفيا يف برام  تدريب املوعفني وطالب اجلامعا  يف ميذدان اهلندسذة البيئيذة املسذتدامة  وشارات
 يما  ه اجلمهور األوسع،  قد ُقّدم الدعم من أجو شذن  أما يف إحدى جامعا  أو بكستان.

يال  توعية عامة، مينو تل  املتعلقة باالقتصا  يف استهالع الطاقة واحلد من  ذاطر الكذوار . 
يف  اي هامذذ اي  ور  ؤ يعذذد  قليذو مذذن األطذرا  إ  مبذذا را  تسذتهد  وسذذائو اإلعذالم الذذيت تذوأشذار 

  يا    هم اجلمهور ملسائو ت   املناخ. 



FCCC/SBI/2016/4 

GE.16-03952 16 

 في تلك إنشاء قواعد البيانات بما المعلومات وإقامة الشبكات  -15 
ة مذذذذذع تزايذذذذذد وصذذذذذول اجلمهذذذذذور إ  اإل ة ذذذذذت، أ ذذذذذا   التقذذذذذارير بذذذذذأن البوابذذذذذا  اإلعالميذذذذذ -56

اإللكةو يذذة الذذيت تُعذذ  بت ذذ  املنذذاخ هذذ  أاينذذر األ وا  الذذيت تسذذتخدمها األطذذرا  غذذ  املدرجذذة يف 
املر ذذذ  األول لتيسذذذ  تبذذذا ل املعذذذار  والذذذربا ال ذذذبك . وأ ذذذا   غا ذذذا، علذذذى سذذذبيو املينذذذال، بتعزيذذذز 

متعذذد    إمكا يذة احلصذذول علذذى املعلومذذا  املتعلقذة بت ذذ  املنذذاخ مذذن خذالل بوابذذا  ومرااذذز بيا ذذا 
تتناول جماال   تلفة مينو الطاقة واحلراجة والتكيذف والكتلذة األحيائيذة والزراعذة. وأتذى أيضذاي ذاذر 
إ  ا  مرااز تبا ل املعلوما  باإلضا ة إ  ال بكا  التعاو ية على الصعيد الدوّل باعتبارها مذن 

 اجلهو  اليت مت الوقو  عليها يف هذا اجملال.
رور  تذذو  ر مذذوار  ماليذذة اا يذذة ألغذذرا  البحذذهل والتذذدريب مذذن وشذد   األطذذرا  علذذى ضذذ -57

 باجلوا ب التقنية والت ريعية من مجع املعلوما  ورصدها وتبا هلا. يتعل   يماأجو بنا  القدرا  
وأبل ذذذت األطذذذرا  املدرجذذذة يف املر ذذذ  الينذذذا  وأطذذذرا  أخذذذرى عذذذن اسذذذتخدام هنذذذ  الذذذربا  -58

ولتعزيذذز قذذدر   هذذا  التنسذذي  يف جمذذال ت ذذ  املنذذاخر  بذذني جال ذذبك  اإلقليمذذ  لتيسذذ  تبذذا ل املعذذا
البلذذدان الناميذذة علذذى التصذذدي للتحذذديا  الذذيت يطرحهذذا ت ذذ  املنذذاخ. وأتذذى ذاذذر إ  ذذا  شذذبكا  

مبنذاط  جنذوب شذر  آسذيا، وآسذيا واحملذيا  يتعلذ   يمذاإقليمية من هذا القبيو، على سبيو املينال، 
 اهلا ا، وجنوب شر  أوروبا. 

 أنشطة بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو -نانياا  
، اختذذاذ تذذداب  ومبذذا را  2015 عذذام يف النييفذذة، التنميذذة آلليذذة التنفيذذذي اجمللذذس واصذذو -59

لتعزيذذز وحتسذذذني التو يذذذع اإلقليمذذ  و ون اإلقليمذذذ  أل  ذذذطة م ذذذاريع آليذذة التنميذذذة النييفذذذة، بصذذذفتا 
 . (12)اهليئة التنييمية لتل  اآللية

ملذذد   2006 عذذام يف األمذذني العذذام لألمذذم املتحذذد  قذذد أطلذ  شذذرااة إطذذار  ذذ ويواذان  -60
سذيما يف أ ريقيذا جنذوب الصذحرا  الكذربى، علذى  يذا   م ذاراتها يف  وال مساعد  البلدان النامية،
، قذام ال ذراا  يف إطذذار عمذو  ذ وي بعذذد  مذن أ  ذطة بنذذا  2015 عذذام ويف آليذة التنميذة النييفذة.
خذذالل تنيذذيم حلقذذا  عمذذو ومناسذذبا ، وا ةاضذذياي مذذن خذذالل احللقذذا  مذذن اي القذذدرا ، شخصذذي

التعذذاون اإلقليمذذذ   الدراسذذية ال ذذبكية والذذدورا  اإللكةو يذذذة. وقذذا    عذذَم تنميذذة امل ذذذاريع مرااذذزُ 
التابعة آللية التنمية النييفة، اليت أ  أهتا أما ة االتفاقية اإلطارية مبسا ة هامة من ال راا  يف او 

ة، ومذذذن بيذذذنهم مصذذذر  التنميذذذة اآلسذذذيوي، ومعهذذذد االسذذذةاتيجيا  البيئيذذذة العامليذذذة، وبر ذذذام  منطقذذذ
 اجملذذذاالن املوحذذد  األسذذاس خطذذو  وحتديذذذد األ  ذذطة بذذرام  وضذذع ويُعذذذداألمذذم املتحذذد  اإلاذذائ . 

 .الدعم على للحصول املفّضالن
__________ 

ويذذذر  املزيذذذد مذذذن املعلومذذذا  عذذذذن األ  ذذذطة الذذذيت اضذذذطلع ملذذذا اجمللذذذذس التنفيذذذذي آلليذذذة التنميذذذة النييفذذذة يف الوثيقذذذذة  (12)
FCCC/SBI/2016/3. 
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شذذرااة إطذذار  ذذ وي، تراجذذع يف السذذنوا  األخذذ   بنذذا  القذذدرا  املتعلذذ  حصذذراي  ضذذمنو  -61
ب لية التنمية النييفة. وقد لوحظ اهتمام متزايد يف  يذا    هذم  تلذف آليذا  وخيذارا  السذو  يف 

يؤ ي بال راا  يف إطار عمذو  ذ وي إ  العمذو علذى إطذا  طذر   ما التعامو مع ت   املناخ. وهو
م هلذذذا السذذذبب يستك ذذذفون ربا اآلليذذة بذذذأطر وصذذذكوع جديذذد  تتنذذذاول ت ذذ  املنذذذاخ. وُهذذذمبتكذذر  لذذذ

السبو الكفيلة بضمان ت  ر وتكامو مجيع اجلهو  واملعار  املؤسسذية املتعلقذة باسذتحدا  آليذا  
 يف ذل  آلية التنمية النييفة.  مبا وهُن   عالة،
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 المرفن

 موجز بأهم المعلومات المقدَّمة من األطراف  

 ولويةاألال ذو اجمل
أ  ذذذذذذذذطة بنذذذذذذذذا  القذذذذذذذذدرا  مبوجذذذذذذذذب 

 بروتواول ايوتو
االحتياجذذذا  والين ذذذرا  والعوائذذذذ  الذذذيت بيّنتهذذذذا 

 األطرا  غ  املدرجة يف املر   األول

الذذذذذذذذدعم املقذذذذذذذذدم مذذذذذذذذن األطذذذذذذذذرا  
املدرجذذة يف املر ذذ  الينذذا  وأطذذرا  

 أخرى 

 الةتيبا  املؤسسية القائمة بالفعو بنا  القدرا  املؤسسية
تعزيز الةتيبا  املؤسسية من خذالل 

جلذذذذذان  أو إ  ذذذذذا  هيئذذذذذا  حكوميذذذذذة
 ذا  أ وار تنسيقية

 قلة املوار  الب رية واملالية
 اال تقار إ  برام  التعلم والتدريب

 احلاجة إ  حتسني التعاون بني الو ارا 
عذذذذدم اهتمذذذذام املؤسسذذذذا  غذذذذ  البيئيذذذذة بت ذذذذ  

 املناخ

بوسذذذذذذائو  تنيذذذذذذيم  ورا  تدريبيذذذذذذة
 التعلم اإللكةو منها 

 تعزيزها أو إ  ا  مرااز التدريب

تعزيذذذذذذز و/أو هتيئذذذذذذة بيئذذذذذذة 
 ممك نة

اعتمذذذذذذذذا  االسذذذذذذذذةاتيجيا  اإلاائيذذذذذذذذة 
 الوطنية واألطر التنييمية

اال تقذذار إ  األطذذر التنييميذذة الذذيت  ّكذذن مذذن 
 ت   املناخ  مسائومعاجلة 

تعزيذذز إشذذراع القطذذايف اخلذذاص عذذن 
لتخفيذذذذذذذذذذف مذذذذذذذذذذن طريذذذذذذذذذذ   عذذذذذذذذذذم ا

املخذذذذذذذذاطر االسذذذذذذذذتينمارية املتصذذذذذذذذذلة 
 باملناخ 

 تعزيز الةتيبا  املؤسسية  البالغا  الوطنية
م ذذذذذذاراة املسذذذذذذؤولني احلكذذذذذذوميني يف 
الذذذذذذذذذذذدورا  التدريبيذذذذذذذذذذذة واملنتذذذذذذذذذذذديا  

 وحلقا  العمو
بنا  القدرا  بفضو  عم األطذرا  

 يف املر   األول

 عدم وجو  هيئة تنسيقية قوية 
 التقنية اال تقار إ  اخلرب 
 احلاجة إ  التمويو

إعذذذذذذدا   يفتقذذذذذدمي الذذذذذذدعم التقذذذذذين 
 التقارير الوطنية 

الذذذربام  الوطنيذذذة املتعلقذذذة 
 بت   املناخ 

اعتمذذذا  اسذذذةاتيجيا  أوسذذذع  طاقذذذاي 
يف التصذذذذذذدي لت ذذذذذذ  املنذذذذذذاخ مقة ذذذذذذذةي 

 عمو أاينر تفصيالي  اخبط

للتصذذذذذدي مل تضذذذذذع قلذذذذذة مذذذذذن البلذذذذذدان بذذذذذرام  
 ت   املناخل

  املذذذوار  املاليذذذذة عذذذائ  أمذذذام تنفيذذذذذ اال تقذذذار إ
 الربام 

تقذذذدمي املسذذذاعد  التقنيذذذة يف وضذذذع 
اسذذذذذذةاتيجيا  إاائيذذذذذذة منخفضذذذذذذة 

 اال بعاثا 

قذذذذذذذذذوائم اجلذذذذذذذذذر  الوطنيذذذذذذذذذة 
 ل ا ا  الد يئة

 توسيع اهليااو املؤسسية
 تدريبية  ورا  تنييم

 يذذذذام وطذذذذين جلذذذذر  غذذذذا ا  عذذذذدم اسذذذذتحدا  
 الد يئة

الداخليذة عذن طريذ  احلاجة إ  بنا  القذدرا  
  يا   إشراع أصحاب املصلحة

 املعدا  التقنيةعدم افاية 
 البيا ا  واإلحصا ا  عدم تو ر 
 مصا ر التمويو الدائمةا عدام 

وضذذذذذذذع مبذذذذذذذا را  لبنذذذذذذذا  قذذذذذذذدرا  
البلذذدان الناميذذة علذذى إعذذدا  قذذوائم 

 اجلر 
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 ولويةاألال ذو اجمل
أ  ذذذذذذذذطة بنذذذذذذذذا  القذذذذذذذذدرا  مبوجذذذذذذذذب 

 بروتواول ايوتو
االحتياجذذذا  والين ذذذرا  والعوائذذذذ  الذذذيت بيّنتهذذذذا 

 األطرا  غ  املدرجة يف املر   األول

الذذذذذذذذدعم املقذذذذذذذذدم مذذذذذذذذن األطذذذذذذذذرا  
املدرجذذة يف املر ذذ  الينذذا  وأطذذرا  

 أخرى 

تقيذذذذذذذذيم القابليذذذذذذذذة للتذذذذذذذذأثر 
 والتكيف

 املوعفني العلميني والتقنينيعد  عدم افاية  تدريبية  ورا  تنييم
 الوع قلة 
 التمويوقلة 

 التعاون  يما بني الوااال عدم افاية 
 ث را  يف املعلوما 

 

تقذذذذذذذذذذدمي املسذذذذذذذذذذاعد  إ  البلذذذذذذذذذذدان 
النامية يف إطار التأهب للكذوار  

 الطبيعية

 احلاجة إ   رص تدريب امل اراة يف امل اريع اإلقليمية  تنفيذ تداب  التكيف
 إ  مبا را  إذاا  الوع احلاجة 

 احلاجة إ   ويو

 عذذذذذذذم الزراعذذذذذذذة املسذذذذذذذتدامة وإ ار  
املذذذذذذذذذذذذوار  املائيذذذذذذذذذذذذة وإ ار   ذذذذذذذذذذذذاطر 

 الكوار 

تنفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ خيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذارا  
 التخفيف

 الةتيبا  املؤسسية القائمة بالفعو
تنفيذذذذذذذذذذذ م ذذذذذذذذذذاريع رائذذذذذذذذذذد  وتنيذذذذذذذذذذيم 
حلقذذذا  عمو/اجتماعذذذا  لتذذذدارس 
عمليذذة إجذذرا ا  التخفيذذف املالئمذذة 

 وطنياي 

  ُدر  املوار  املالية
 قلة املعار  لدى واضع  السياسا 
تطبيذذ   االحتياجذذا  املسذذتهد ة واحملذذد   )أي  

أ ضذذذذذذذذذو التكنولوجيذذذذذذذذذا  املتاحذذذذذذذذذة واعتمذذذذذذذذذا  
 ت ريعا  حمد  (

تقذذذذذدمي الذذذذذدعم التقذذذذذين مذذذذذن أجذذذذذو 
إعدا  عمليذة إجذرا ا  التخفيذف 
املالئمة وطنيذاي واملسذا ا  املقذرر  

 احملد   وطنياي 

 املراقبذذذذذذذذذذذذذذذذذذةو  البحذذذذذذذذذذذذذذذذذذو 
 املنهجية

 الةتيبا  املؤسسية القائمة بالفعو
 امل اراة يف مبا را  التعاون الدوّل

 اال تقار إ  املوار  الب رية
 قلة املعر ة ب جرا ا  اإل ار 

 عدم افاية التنسي  بني املؤسسا 
 ميزا ية هزيلة

 عدم افاية املعدا  واهليااو األساسية

تنيذذذذذذيم حلقذذذذذذا  عمذذذذذذو وإجذذذذذذرا  
 راسذذذذا  إقليميذذذذة ألغذذذذرا  بنذذذذا  
 القدرا  يف جمال األرصا  اجلوية 

تطذذذذذذذذذذذذذذوير التكنولوجيذذذذذذذذذذذذذذا 
 و قلها 

 الةتيبا  املؤسسية القائمة بالفعو
 تقييم االحتياجا  التكنولوجية 

احلاجة إ  هتيئة بيئة ممك نذة مذن خذالل إ  ذا  
مؤسسذذا  وطنيذذة ذا   ور إشذذرايف، وإ  ذذذا  

 عد البيا ا ، واحلصول على املوار  املاليةقوا

تطذذذذذوير املبذذذذذا را  املتصذذذذذلة بن ذذذذذر 
 التكنولوجيا  املتصلة بالطاقة

إتاحذذذذذذذذذة  ذذذذذذذذذرص متنوعذذذذذذذذذة لواضذذذذذذذذذع   حتسني صنع القرار
 السياسا  للتعلم والتدريب

عذذدم إتاحذذة  ذذرص الذذتعلم والتذذدريب لواضذذع  
 السياسا 

أن  يفمسذذذذذاعد  البلذذذذذذدان الناميذذذذذذة 
 مذذام جذذدول بلذذد منهذذا  اذذو    يتذذو 

 أعمالا يف جمال ت   املناخ
 عذذذم م ذذذاراة البلذذذدان الناميذذذة يف 

 املفاوضا  الدولية
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 ولويةاألال ذو اجمل
أ  ذذذذذذذذطة بنذذذذذذذذا  القذذذذذذذذدرا  مبوجذذذذذذذذب 

 بروتواول ايوتو
االحتياجذذذا  والين ذذذرا  والعوائذذذذ  الذذذيت بيّنتهذذذذا 

 األطرا  غ  املدرجة يف املر   األول

الذذذذذذذذدعم املقذذذذذذذذدم مذذذذذذذذن األطذذذذذذذذرا  
املدرجذذة يف املر ذذ  الينذذا  وأطذذرا  

 أخرى 
آليذذذذذذذذة التنميذذذذذذذذة النييفذذذذذذذذة 

 (اآللية)
إ  ذذذذذذا  السذذذذذذلطا  الوطنيذذذذذذة املعّينذذذذذذة 

 واألطر التنييمية املعتمد 
تعزيذذذز القذذذدرا  التقنيذذذة مذذذن أجذذذو   

صذذذذذذذياغة م ذذذذذذذذاريع آليذذذذذذذة التنميذذذذذذذذة 
 النييفة

االحتياجذذذذذذذذذا  الناشذذذذذذذذذئة 
 8 عذذذذذن تنفيذذذذذذ الفقذذذذذرتني

مذذذذذذن  4 مذذذذذذن املذذذذذذا   9و
 االتفاقية

م ذذذذذذذذذذاراة أقذذذذذذذذذذو البلذذذذذذذذذذدان اذذذذذذذذذذواي يف 
 مبا را  التعاون الدوّل
األطذر لذديها بعض أقذو البلذدان اذواي 

املؤسسذذية والتنييميذذة لتنفيذذذ أ  ذذطة 
 ت   املناخ

معاجلذذة املسذذائو املتصذذلة  يف املاليذذة اراهذذا اإل 
 ببنا  القدرا 

أايد االلتذزام بذدعم أقذو البلذدان ت
 اواي 

التعلذذذذذذذذذذذذذذذذذيم والتذذذذذذذذذذذذذذذذذدريب 
 والتوعية العامة

ابتذذذدايف أ  ذذذطة إل مذذذات ت ذذذ  املنذذذاخ 
 يف الربام  التعليمية الروية

ابتذذذدايف أ  ذذذطة متنوعذذذة خذذذارت إطذذذار 
التعلذذذذذذذذذذذذذذذيم الروذذذذذذذذذذذذذذذ  )أي تنيذذذذذذذذذذذذذذذيم 
املنتذذديا  واملعذذار  وإ تذذات الذذربام  

 التلفزيو ية واإلذاعية(
اسذذةاتيجيا  شذذاملة يف جمذذال وضذع 

 التعليم والتوعية العامة
 عذذذذم املنيمذذذذا  غذذذذ  احلكوميذذذذة يف 

 االضطاليف بأ وار حيوية

 احلاجة إ  تقييم األثر والفعالية
 عدم إعطا  األولوية لت   املناخ

  ُدر  التمويو
 

 اجلامع  التعليم تطوير
 العامة التوعية يال حتسني 

والتواصذذذذذذذذذذذو  علومذذذذذذذذذذا امل
 ال بك 

إ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذا  بوابذذذذذذذذذذذذذذذذذا  املعلومذذذذذذذذذذذذذذذذذا  
 اإللكةو ية

إ  ذذذذذذذا  مرااذذذذذذذز لتبذذذذذذذا ل املعلومذذذذذذذا  
 وشبكا   ولية تعاو ية

احلاجذذذذذذذة إ  مذذذذذذذوار  ماليذذذذذذذة اا يذذذذذذذة ألغذذذذذذذرا  
   والتدريبو البح

إ  ذذذذا  شذذذذبكا  إقليميذذذذة لتيسذذذذ  
 تبا ل املعار 

        


