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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

، أن يستكمل يف دورته العاشرة استعراض فعالية تنفيذ إطار بناء ٩-م أ/٩قرر مؤمتر األطراف، يف مقرره  -١
واستكماالً لعملية  ). بلدان االقتصادات االنتقالية  (القـدرات يف الـبلدان الـيت متـر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية             

رعية للتنفيذ من األمانة إعداد ورقة حتليلية بشأن فعالية تنفيذ إطار بناء القدرات يف االسـتعراض، طلبت اهليئة الف   
بلدان االقتصادات االنتقالية، استناداً إىل التقارير املقدمة من األطراف واملعلومات الواردة من مرفق البيئة العاملية               

غريها من املنظمات الدولية، لكي تنظر فيها اهليئة        ووكاالتـه املنفِّذة، ومن املنظمات املتعددة األطراف والثنائية و        
 )).د(٦٠، الفقرة FCCC/SBI/2004/10(الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والعشرين 

  نطاق املذكرة�باء 

أعـدت األمانة هذه املذكرة لتزويد األطراف باستعراض عام حلالة تنفيذ أنشطة بناء القدرات يف بلدان                 -٢
وجــاءت املعلومــات املقدمــة مــن األطــراف . ٧-م أ/٣قالــية، متشــيا مــع املقــرر االقتصــادات االنت

(FCCC/SBI/2004/MISC.14)           واملعلومات األخرى املقدمة من مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفِّذة واملنظمات 
 .الدولية كأساس لتحليل فعالية أنشطة بناء القدرات

رات يف بلدان االقتصادات االنتقالية األطراف هي يف معظمها بشأن          إن املعلومات املتاحة بشأن بناء القد      -٣
فمثالً كانت . األنشـطة ال النواتج، ومن مث يستند التحليل إىل معلومات حمدودة عن نتائج مشاريع بناء القدرات            

ت، كان من ويف بعض احلاال. املعلومات بشأن آثار التدريب واستدامة األنشطة واملوارد املقدمة حمدودة أو منعدمة
وسيكون من املفيد مستقبالً تقدمي تقرير . الصعب تقدمي بيانات مفصلة ألن بناء القدرات يتقاطع مع أنشطة أخرى

عـن نتائج أنشطة بناء القدرات ملساعدة األطراف على تقرير مدى فعاليتها ويف وضع مشاريع استنتاجات تتصل    
 .النتقاليةبتنفيذ إطار بناء القدرات يف بلدان االقتصادات ا

  اإلجراء احملتمل من اهليئة الفرعية للتنفيذ-جيم 

رمبـا تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف نتائج التحليل والقضايا األساسية احملددة يف هذه املذكرة عند                   -٤
لكي يعتمده  إعـداد مشروع املقرر املعين باستعراض فعاليات إطار بناء القدرات يف بلدان االقتصادات االنتقالية               

وقد تود  . ورمبا تود األطراف حتديداً النظر يف إجراءات النهوض بتنفيذ اإلطار         . مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة    
األطراف أيضاً معرفة الدروس املستفادة يف وضع وتنفيذ أنشطة بناء القدرات على الصعيدين القطري واإلقليمي               

 .مستقبالضماناً لنجاح مشاريع وبرامج بناء القدرات 
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  استعراض عام ألنشطة بناء القدرات�ثانياً 

  معلومات أساسية�ألف 

وكل هذه البلدان هي أطراف مدرجة يف    .  بلداً مير مبرحلة انتقال إىل اقتصاد السوق       ١٤حددت االتفاقية    -٥
 من هذه البلدان     بلداً ١١ويف املؤمتر السادس لألطراف، شكّل      ). أطراف املرفق األول  (املرفق األول من االتفاقية     

التـباع مواقف مشتركة بشأن القضايا اليت تؤثر على بلدان االقتصادات االنتقالية      "  الوسـطى  ١١جمموعـة ال      "
ويف الدورة الثامنة عشرة للهيئة الفرعية للتنفيذ،      . وكـان بناء القدرات من بني القضايا اليت عوجلت        . األطـراف 

وجودها كمجموعة رمسية بعد أن انضم مثانية من أعضائها إىل اجلماعة  الوسطى أهنا سُتنهي ١١أعلنت جمموعة ال  
 وأثره على تنفيذ بناء القدرات يف بلدان      ٧-م أ /-٣وأثـار هذا التطور السياسي مسألة حالة املقرر         . األوروبـية 

وروبية، إال أن   ورغم أن معظم بلدان االقتصادات االنتقالية األطراف انضم إىل اجلماعة األ          . االقتصادات االنتقالية 
كما جتادل األطراف من بلدان االقتصادات االنتقالية بأن احتياجات بناء قدراهتا . مركزها مبوجب االتفاقية مل يتغري

إال أن  . احملـددة يف اإلطـار ما زالت صاحلة، وأنه يتعني التماس املساعدة املالية والتقنية لتلبية تلك االحتياجات                
 . د ختتلف رهنا بعضويتها أو عدم عضويتها يف اجلماعة األوروبيةخياراهتا للحصول على املوار

  االحتياجات واألولويات واخليارات يف جمال بناء القدرات�باء 

حـددت األطراف من بلدان االقتصادات االنتقالية احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات من خالل البالغات           -٦
كما ساعدت فرق   . ملرفق البيئة العاملية  " التمويل التكميلي "ومشاريع  الوطنـية، والتقييم الذايت للقدرات الوطنية       

االسـتعراض القطـري وبرامج الدعم األخرى إلعداد البالغات الوطنية يف حتديد احتياجات بلدان االقتصادات               
راف إن تقييم االحتياجات يف جمال القدرات هو عملية مستمرة ومتكررة، إذ حتدد األط            . االنتقالـية من القدرات   

ولذا فإن مثة حاجة إىل دمج عمليات تقييم االحتياجات يف جمال           . تدابري إضافية لتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية     
 .القدرات يف الربامج املنتظمة املعنية باملناخ على الصعيدين القطري واإلقليمي

ات االنتقالية تتصل يف معظمها إن االحتياجات يف جمال القدرات اليت حددهتا األطراف من بلدان االقتصاد -٧
وتشمل احتياجات بناء القدرات املتصلة بالبالغات      . بـإعداد البالغات الوطنية وتنفيذ آليات بروتوكول كيوتو       

كما حددت األطراف   . الوطنية حتسني نوعية البيانات عن النشاط، وتطوير عوامل االنبعاثات احمللية وحساب عدم اليقني            
النتقالية احلاجة إىل تدريب اخلرباء يف جماالت التنفيذ املشترك وتبادل حقوق االنبعاثات، بالتركيز مـن بلدان االقتصادات ا   

 .على وضع تشريعات جديدة وتطوير قضايا منهجية جديدة مثل إسقاطات خط األساس واختيار املشاريع

 :النتقالية يف بالغاهتا ما يليوتشمل احتياجات بناء القدرات ذات األولوية اليت حددهتا بلدان االقتصادات ا -٨
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 إقامة نظام وطين لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة؛ )أ( 

 وضع وتنفيذ سياسات وتدابري، تشمل التكيف لتغري املناخ وتطوير التكنولوجيات ونقلها؛ )ب( 

 تدعيم املؤسسات الوطنية واإلقليمية؛/إنشاء )ج( 

 حقق واالعتماد لوحدات خفض االنبعاثات؛وضع سجالت وطنية، ونظم وطنية للرصد والت )د( 

 املشاركة يف املفاوضات الدولية؛  )ه( 

 إنشاء قاعدة بيانات للممارسات اجليدة؛ )و( 

 .اإلعالم العام والتثقيف والتدريب )و( 

  التقييم الذايت للقدرات الوطنية�جيم 

ل عملية قطرية التوجه، على حتديد يهدف التقييم الذايت للقدرات الوطنية إىل مساعدة األطراف، من خال    -٩
. أولوياهتا من احتياجات بناء القدرات ملعاجلة قضايا بيئية عاملية مثل التنوع األحيائي وتغري املناخ وتدهور األرض               

وقد شرعت مجيع األطراف من بلدان االقتصادات االنتقالية يف تنفيذ عملية التقييم الذايت للقدرات الوطنية مبساعدة 
، استكمل طرفان من بلدان االقتصادات      ٢٠٠٤أغسطس  /وحبلول آب . دمـة مـن مرفق البيئة العاملية      مالـية مق  

 .االنتقالية تقييمهما الذايت للقدرات الوطنية، ويتوقع أن تستكمله ثالثة بلدان أخرى مع هناية العام

 الذايت للقدرات الوطنية قد     إن الـدروس األولية األساسية اليت اكتسبتها بلغاريا والتفيا يف تنفيذ تقييمها            -١٠
 :تساعد البلدان األخرى على فهم اجلوانب التالية

أن املشاركة النشطة من أصحاب املصلحة يف كل مراحل وضع وتنفيذ املشاريع هلا أمهية حيوية                )أ( 
 يف ضمان جناح املشروع؛

النظر يف التآزر بني    أن املشـاركني يف عملـية التقييم الذايت للقدرات الوطنية ال حيرصون على               )ب( 
 اتفاقيات ريو إىل أن حيللوا بشكل شامل كل اتفاقية على حدة؛

أن التقيـيم الذايت للقدرات الوطنية يتيح فرصة جيدة لتحليل االحتياجات واإلجراءات املمكنة              )ج( 
 لبناء قدرات البلدان على التصدي لتغري املناخ؛

 .ريفه وفهمه بوضوح يف املراحل األوىل لتنفيذ املشاريعوعناصره جيب تع" بناء القدرات"أن مصطلح  )د( 
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  فعالية مشاريع وبرامج بناء القدرات�ثالثاً 

  النواتج واآلثار والتحديات�ألف 

مت تغطـية مجيع االحتياجات ذات األولوية احملدد خطوطها يف إطار بناء القدرات يف بلدان االقتصادات                 -١١
رامج بناء القدرات املدعومة من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين من االتفاقية االنتقالية من خالل شىت مشاريع وب     

غري أن معظم أنشطة بناء    . ومن مرفق البيئة العاملية والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف       ) أطـراف املرفق الثاين   (
وقد . بادل حقوق االنبعاثات  القـدرات صممت لدعم إعداد البالغات الوطنية واملشاركة يف التنفيذ املشترك وت           

شـددت األطـراف من بلدان االقتصادات االنتقالية يف بالغاهتا على أمهية تناول جماالت أخرى هلا أولوية، مثل                  
 .عمليات تقييم حجم التعرض والتكيف، واإلعالم العام والتثقيف

 بناء القدرات املبلغ عنها ومشلت أنشطة. وقد استهدفت معظم أنشطة بناء القدرات دعم القدرات البشرية -١٢
وحىت قبل  . جماالت التدريب وحلقات العمل وتبادل اخلرباء، والتعلم بالتجربة واخلطأ، والتثقيف وتوعية اجلمهور           

إعـداد الـبالغات الوطنـية األوىل، اسـتفادت مثانية بلدان لالقتصادات االنتقالية من برنامج الواليات املتحدة      
 اخلرباء على جرد غازات الدفيئة، وإجراءات تقييم حجم التعرض والتكيف ووضع         للدراسات القطرية الذي دّرب   
 ١٣ مشاركاً من ١١٣ودّربت اليابان، من خالل الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، . خطط عمل وطنية لتغري املناخ

 .بلداً من بلدان االقتصادات االنتقالية يف جمال الكفاءة يف استخدام الطاقة

 بعض بلدان االقتصادات االنتقالية بالفعل يف مشاريعها اخلاصة بالتنفيذ املشترك من خالل املساعدة وبدأت -١٣
واستفادت إستونيا والتفيا وليتوانيا من التدريب املنظم  . املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لبناء قدراهتا        

 من حكومة هولندا قد مكّن حكومة بلغاريا من وضع          كما أن الدعم املقدم   . حتت رعاية جملس دول حبر البلطيق     
استراتيجيتها وخطة عملها الوطنية يف جمال تغري املناخ، وإنشاء وحدة للتنفيذ املشترك، وتدريب اخلرباء على إعداد 

 .مشاريع التنفيذ املشترك

م إعداد البالغات   وذكرت بلدان االقتصادات االنتقالية أن التدريب وأنشطة بناء القدرات األخرى لدع           -١٤
كما ذكرت معظم بلدان االقتصادات     . الوطنـية أديا إىل حدوث حتسن يف نوعية وتوقيت تقدمي بالغاهتا الوطنية           
أو برامج وطنية للمناخ، مثلما حدث يف       /االنتقالية أن أنشطة بناء القدرات أسهمت يف وضع واعتماد سياسات و          

الة االحتاد الروسي، يتوقع أن تؤدي أنشطة بناء القدرات فيما يتصل           ويف ح . بلغاريا واجلمهورية التشيكية وبولندا   
 يف املائة، األمر ٤٠بتعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة باملباين السكنية يف موسكو إىل خفض استهالك الطاقة بنسبة 

 . طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون٨٥ ٨٠٠الذي يعادل جتنب 
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، وخاصة يف ما يتصل بإعداد البالغات الوطنية، يظل االحتفاظ بالقدرة ميثل            وبالـرغم من بناء القدرات     -١٥
 خبرياً مدرباً، ما زال يعمل يف جمال تغري املناخ عشرة خرباء فقط، ومثة قلق من ٦٠ففي بلغاريا، ومن بني . مشكلة

وهذا . فاظ على القدراتحدوث نقص حاد يف اخلرباء العاملني يف قضايا تغري املناخ ما مل يتم التصدي ملشكلة احل             
فقد ذكرت بلدان أخرى من بلدان االقتصادات االنتقالية وجود نقص يف اخلرباء يف             . الوضـع ال تنفرد به بلغاريا     

 .جماالت مثل وضع السياسات والتدابري، والتنفيذ املشترك وتبادل حقوق االنبعاثات

واحلفاظ عليها على املدى الطويل من خالل       ومـن املمكن إجياد حل للتحدي املتمثل يف تنمية القدرات            -١٦
وقد طورت بعض بلدان االقتصادات االنتقالية      . إدخال تغري املناخ يف مناهج التعليم العام مبا يشمل التعليم العايل          

جامعات البحوث يف إعداد    /كما أن إشراك العديد من مؤسسات     . بالفعل مناهج دراسية أدرجت فيها تغري املناخ      
 .نية، كما هو احلال يف إستونيا، هو وسيلة أخرى لتدعيم القدرة البشرية فضالً عن القدرة املؤسسيةالبالغات الوط

إن بعض التحديات الرئيسية اليت تواجه بلدان االقتصادات االنتقالية يف تنفيذ أنشطة بناء القدرات كما                 -١٧
 :حددهتا يف بالغاهتا هي

 تنفيذ املشاريع؛عدم كفاية املوارد املالية والبشرية ل )أ( 

 نقص املشاركة النشطة من أصحاب املصلحة؛ )ب( 

 نقص املؤسسات لتنفيذ أنشطة بناء القدرات؛ )ج( 

 العجز عن دمج تغري املناخ يف السياسات الوطنية؛ )د( 

 .زيادة توعية اجلمهور ودعم صانعي القرارات الرئيسية  )ه( 

  استدامة أنشطة بناء القدرات�باء 

م االقتصادات االنتقالية احلاجة إىل التنظيم املنهجي للموارد املخصصة ألنشطة بناء القدرات            حددت معظ  -١٨
وميكن أن يتحقق ذلك يف حالة إدراج أنشطة بناء القدرات يف ميزانيات احلكومات             . كـي تصبح أكثر استدامة    

ولذا فإن زيادة . صادات االنتقاليةغري أن تغري املناخ ال يشكل أولوية على جدول أعمال معظم بلدان االقت. الوطنية
 .الوعي واإلرادة السياسية ملشرعي القرارات قد تكون الزمة قبل دمج تغري املناخ يف السياسات الوطنية

ومن خالل املساعدة   . كمـا تـؤدي تقوية املؤسسات الوطنية واإلقليمية إىل دعم أنشطة بناء القدرات             -١٩
ليا واليابان وهولندا والواليات املتحدة األمريكية، شرع مركز البيئة اإلقليمي          املقدمة من املفوضية األوروبية وإيطا    
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وهذا ". القدرة على محاية املناخ يف أوروبا الوسطى والشرقية"ألوروبـا الوسـطى والشـرقية يف تنفيذ مشروع        
كما نشر املشروع . املشروع قد يسر من احلوار بني موظفي احلكومات وممثلي الصناعات واملنظمات غري احلكومية

دراسات إفرادية تتصل باملمارسات اجليدة يف السياسات والتدابري، واالحتياجات من القدرات لتنفيذ نظم وطنية              
 . لقوائم اجلرد، والتحديات والفرص يف تنفيذ بروتوكول كيوتو

تنفيذ أنشطة بناء   وأشارت بلدان االقتصادات االنتقالية كذلك إىل احلاجة إىل خرباء مدَربني على وضع و             -٢٠
وهناك حالياً نقص يف العاملني يف جمال تغري املناخ، مما جيعل من الصعب تنفيذ مشاريع لبناء القدرات         . القـدرات 

إن التقييم الذايت للقدرات الوطنية، املمول من مرفق البيئة العاملية، هو النشاط الوحيد             . تدعمها منظمات املاحنني  
وُيتوقع، مع حتديد االحتياجات من     . الذي تنفذه حالياً بلدان االقتصادات االنتقالية     القـائم بذاته لبناء القدرات      

القدرات، أن تتمكن بلدان االقتصادات االنتقالية من بدء تنفيذ أنشطة لبناء القدرات هتدف إىل تعزيز مشاركتها                
 .يف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو

 ملوارد االحتياجات املالية واالحتياجات من ا�جيم 

فعلى مسار هذا   . شـهدت األعـوام اخلمسة عشرة املاضية حتوالً سريعاً يف بلدان االقتصادات االنتقالية             -٢١
االنتقال من اقتصادات التخطيط املركزي إىل اقتصادات السوق، تركزت املوارد احلكومية على الرفاه االقتصادي              

 ومع ذلك، قُدمت املساعدة املالية والتقنية إىل بلدان         .واالجـتماعي أكـثر من تركيزها على البيئة وتغري املناخ         
االقتصـادات االنتقالـية لدعـم شىت أنشطتها املتصلة بتغري املناخ، وخاصة يف إعداد البالغات الوطنية وآليات                 

 .بروتوكول كيوتو

املتحدة لواليات ورغم أن بلدان االقتصادات االنتقالية تنفذ القليل من مشاريع بناء القدرات، مثل برنامج ا -٢٢
للدراسـات القطـرية، ومشروع القدرة على محاية املناخ يف أوروبا الوسطى والشرقية والتقييم الذايت للقدرات الوطنية،                 
تترسخ عملية بناء القدرات يف شىت املشاريع املتصلة بالكفاءة يف استخدام الطاقة وعمليات التخفيف والسياسات والتدابري                

للغاز الطبيعي الذي تنفذه الوكالة األمريكية حلماية البيئة يف االحتاد          " ستار"فمثالً يشمل برنامج    . ئةاملتصـلة بغازات الدفي   
 . الروسي أنشطة لبناء القدرات تشمل شركات خدمات الطاقة الصغرية واملتوسطة احلجم

درجة يف املرفق الثاين    وتبدي بلدان االقتصادات االنتقالية تقديرها للدعم املقدم هلا عن طريق األطراف امل            -٢٣
وما زالت هناك جماالت تتطلب الدعم، مثلما هو احلال         . والذي مكَّن معظمها من تلبية التزاماته مبوجب االتفاقية       

يف وضع السجالت الوطنية، وتقوية املؤسسات الوطنية واإلقليمية، وتطوير وتنفيذ األطر القانونية، وتقييم حجم              
ف باحلاجة إىل املساعدة تنفيذاً ألنشطة بناء القدرات، تعترف بلدان االقتصادات           ويف االعترا . الـتعرض والتكيف  

 . االنتقالية أيضاً بأن تلبية احتياجات بناء القدرات هي مسؤولية وطنية يف املقام األول
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  مشاركة أصحاب املصلحة�دال 

وتضطلع . أنشطة بناء القدرات  تربز مشاركة أصحاب املصلحة يف بلدان االقتصادات االنتقالية يف تنفيذ            -٢٤
كما . املنظمات غري احلكومية بدور نشط يف محالت توعية اجلمهور وتوفري املدخالت يف وضع سياسات تغري املناخ

وُتعد مشاركة القطاع اخلاص أمراً حيوياً      . يتأكد دور املرأة يف مشاريع بناء القدرات، وخاصة يف إعداد املشاريع          
دل حقوق االنبعاثات، ولذا يتم تنظيم التدريب وحلقات العمل لزيادة مشاركة القطاع            يف التنفـيذ املشترك وتبا    

 .اخلاص

وتشارك وحدات احلكم احمللي اليت ُتعد أساسية لتنفيذ تدابري تغري املناخ بنجاح بقدر أقل يف أنشطة بناء                  -٢٥
غري أن . قص الوعي بتغري املناخوقد ُيعزى ذلك إىل نقص السلطة التشريعية لوحدات احلكم احمللي ون     . القـدرات 

وهذه . هناك بعض احلكومات احمللية تشارك بنشاط يف مشاريع تتصل باملناخ، مثل الشبكة البلدية لكفاءة استخدام الطاقة               
الشـبكة هي شبكة إقليمية هتدف إىل تعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة على املستوى احمللي بدعم قدرة أصحاب املصلحة                

 .ين اإلقليمي والبلدي على تطوير وجذب التمويل ملشاريع حتقيق الكفاءة يف استخدام الطاقةعلى الصعيد

ولن تتحقق املشاركة   . إن ازدياد مشاركة أصحاب املصلحة هو أحد التحديات اليت تواجه بناء القدرات            -٢٦
مر يف االعتبار، شرعت    ومع وضع هذا األ   . النشطة إال حني يصبح أصحاب املصلحة على وعي بقضايا تغري املناخ          

فمثالً، ومن خالل وزارة التعليم     . بعـض بلدان االقتصادات االنتقالية يف النهوض بربامج توعية اجلمهور وتثقيفه          
ويشمل الربنامج تدريب جمتمعات  . الوطـين ووزارة البيئة، تنفذ بولندا حالياً االستراتيجية الوطنية للتثقيف البيئي          

. اإلقليمية على محاية البيئة مبا يشمل تغري املناخ       / احلكوميني وممثلي احلكومات احمللية    املدرسني والشباب واملوظفني  
ونظمت اجلمهورية التشيكية، من خالل برناجمها احلكومي للتثقيف والتوعية يف جمال البيئة، املهرجان الدويل ألفالم 

اخ كجزء من أسبوع البيئة هلذا العام الذي        وأعلنت بلغاريا عن يوم وطين لتغري املن      ). EKOFILM(التوعية بالبيئة   
كما اعترفت األطراف من بلدان االقتصادات االنتقالية باحلاجة إىل  . يشـهد أحداثـاً عامة شىت ُتعىن بتغري املناخ        

 .ترمجة وثائق تغري املناخ لكي يفهم اجلمهور القضايا الواردة فيها

  أفضل املمارسات والدروس املستفادة�هاء 

 بناء القدرات البشرية واملؤسسية والبنيوية يف بلدان االقتصادات االنتقالية ما زال يشكل حتدياً،              رغم أن  -٢٧
ومن األمثلة على ذلك إقامة آليات فعالة للتمويل، . هـناك بعض قصص النجاح اليت ميكن االستفادة من دروسها   

ولندا، والصندوق الليتواين لالستثمار مـثل الصـناديق البيئية، والصندوق اإليكولوجي ومصرف محاية البيئة يف ب         
وهتدف هذه اآلليات املالية إىل دعم مشاريع وبرامج ختفيف غازات          . البيـئي وخمطط االستثمار البيئي يف بلغاريا      

 .الدفيئة وبناء القدرات
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 إعداد  وقد ثبت جناح تقوية املؤسسات اإلقليمية والوطنية يف بناء قدرة بلدان االقتصادات االنتقالية على              -٢٨
فمثالً قام  . الـبالغات الوطنية، وتثقيف اجلمهور وتنفيذ تدابري ختفيف غازات الدفيئة واملشاركة يف آليات كيوتو             

مركز البيئة اإلقليمي بتدريب اخلرباء يف املنطقة على إعداد قوائم جرد غازات الدفيئة ووضع السياسات والتدابري                
. شاء مركز كفاءة الطاقة يف بلغاريا ومركز تكنولوجيا حفظ الطاقة يف بولندا           وساعدت حكومة اليابان على إن    . املتصلة هبا 

ورمبا تود األطراف استكشاف إمكانية تكرار      . ويوفـر هذان املركزان دورات تدريبية وينشر املعلومات عن حفظ الطاقة          
 .قتصادات االنتقاليةإنشاء املؤسسات كاستراتيجية ُتدعِّم أنشطة بناء القدرات يف بلدان اال/اخلربات يف دعم

وحققت أنشطة بناء القدرات اليت حتظى مبشاركة قوية من أصحاب املصلحة معدل جناح أعلى، بالنظر إىل  -٢٩
واشتمل التقييم الذايت للقدرات الوطنية، ومشاريع      . املدخالت املختلفة اليت قدمها املشاركون والتزامهم بتنفيذها      

رات على مشاركة واسعة من أصحاب املصلحة بدءاً من مراحلها األوىل           حفـظ الطاقة وسائر مشاريع بناء القد      
وأدت املشاركة النشطة من أصحاب املصلحة إىل زيادة اهتمام والتزام املنظمات غري احلكومية واجلمهور              . للتنفيذ

 . بوجه عام بأنشطة تغري املناخ، مثل الترويج لربامج حفظ الطاقة

فعاالً يف تيسري   "  الوسطى ١١جمموعة ال     "ن االقتصادات االنتقالية من خالل      وكان التعاون فيما بني بلدا     -٣٠
كما عملت هذه اجملموعة على بناء قدرة املفاوضني اجلدد املشاركني . تدفق املعلومات فيما بني املندوبني األساسيني

اون بعض بلدان االقتصادات وتتع. يف شـىت اجملموعات التفاوضية أثناء دورات اهليئتني الفرعيتني ومؤمتر األطراف         
االنتقالـية مـع سائر بلدان االقتصادات االنتقالية واألطراف املدرجة يف املرفق الثاين لتبادل املعلومات واملوارد                

 . واخلربات يف جرد غازات الدفيئة ويف التنفيذ املشترك وتبادل حقوق االنبعاثات

  مسائل تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ�رابعاً 

يف إعداد مشروع املقرر املعين بنتائج استعراض فعالية إطار بناء القدرات يف بلدان االقتصادات االنتقالية،         -٣١
 :رمبا تود األطراف النظر فيما يلي

 من خالل املعلومات اليت توفرها بلدان ٧-م أ/٣إجـراء تقيـيم مـنهجي حلالـة تنفيذ املقرر           )أ( 
. درجة يف املرفق الثاين يف بالغاهتا الوطنية وتطوير وسائل مقارنة هذه املعلوماتاالقتصادات االنتقالية واألطراف امل

 :٧-م أ/٣ورمبا تود األطراف النظر يف اآليت عند استعراض املقرر 

 أنواع املعلومات املتعلقة ببناء القدرات اليت ميكن مجعها من البالغات الوطنية؛ `١`

ها يف الـتقارير الـيت من املقرر أن يقدمها منفذو           ضـمان إدراج نواتـج املشـاريع وفعاليـت         `٢`
الربامج، مثل مرفق البيئة العاملية ووكالته املنفذة، والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف  /املشاريع

 واملنظمات الدولية األخرى؛
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ألولويات النظر يف نواتج أنشطة بناء القدرات ونتائج التقييم الذايت للقدرات الوطنية يف حتديث ا           )ب( 
  ويف النهوض بتنفيذ إطار بناء القدرات يف بلدان االقتصادات االنتقالية؛٧-م أ/٣الواردة يف املقرر 

الـنظر يف مواصلة دعم أنشطة بناء القدرات لألطراف من بلدان االقتصادات االنتقالية وتنويع               )ج( 
 والتدريب والتوعية العامة؛املساعدة املقدمة لتغطية أنشطة مثل حجم التعرض والتكيف، والتثقيف 

دعـوة مرفق البيئة العاملية واملنظمات الثنائية واملتعددة األطراف واملنظمات الدولية األخرى إىل              )د( 
نشـر املعلومـات، عـلى أساس منتظم، بشأن فرص توفري الدعم التقين واملايل ألنشطة بناء القدرات يف بلدان                   

 االقتصادات االنتقالية؛

على تبادل املعلومات واخلرباء فيما بني بلدان االقتصادات االنتقالية والبلدان املدرجة يف التشجيع   )ه( 
املرفق الثاين لبناء القدرة البشرية واملؤسسية املتصلة بإعداد البالغات الوطنية، ووضع السياسات والتدابري، وتقييم              

  االنبعاثات؛حجم التعرض والتكيف، واملشاركة يف التنفيذ املشترك وتبادل حقوق

تقويـة املؤسسـات اإلقليمية والوطنية لبناء قدرة بلدان االقتصادات االنتقالية على معاجلة شىت              )و( 
 .القضايا املدرجة يف االتفاقية وبروتوكول كيوتو من خالل التدريب وبرامج تثقيف وتوعية اجلمهور

- - - - - 
 

 


