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.القوميةوالتواصالتالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرتجھيزفيالمشاركينلألفرادمخصصةھذهالتدريبمواد•

 :ھوالتقديميالعرضھذامنالھدفو•

ذلكفيبما،السنتينلفترةالتحديثاتلتقاريرالفعالالتجھيزستتيحالتيالشاملةالمؤسسيةالترتيباتفيالتفكير−
القوميالتواصلعمليةمنالمستفادةالدروسعلىوتعتمد،القوميةوالتواصالتالقوميةالمخزوناتتقارير
الصلة؛ذاتواألمثلة

السنتين؛لفترةالتحديثاتتقاريرضمنالمؤسسيةالترتيباتحولللتقاريرالممكنةالبنيةإيجاز−

 .مناسبةكانتإذا،الموجودةالمؤسسيةالترتيباتعلىالدولبناءكيفيةاستكشاف−



التدريبموادمنوالغايةالھدف
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 :يليمماالمقدمةالممارساتوأفضلالمستفادةالدروساستنباطيتم•

؛السابقةاالستشاريالخبراءفريقاستبياناتمنوالنتائجالمحدثةاالستشاريالخبراءفريقتدريبمواد−

غيرلألطرافالبالغات الوطنية لتجھيزالموارددليل"المناختغيربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقية−
؛"1الملحقفيالمذكورين

؛البالغات الوطنيةدعمبرنامجخاللمنالبالغات الوطنية تجھيزعنالناتجةوالخبراتالمستفادةالدروس−

.الدولفيالمناختغيرأنشطةعلىالمؤسسيالطابعإلضفاءالجاريالعمل−

 .الخاصةمكوناتھاعلىوليس،السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرتجھيزعمليةعلىالتدريبيةالموادھذهھدفينصب•



المؤسسيةالترتيباتأھمية :مقدمة 1.1
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غيراألطرافمنالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرلتجھيزإرشاداتاألطرافتبنى،CP.17/2القرارخاللمن•
الناميةالدولستستخدمھاوالتي،(1الملحقفيالمذكورينغيراألطراف)المعاھدةمن 1الملحقفيالمذكورين
القوميةوالظروفوالقدراتواألھدافالتنميةأولوياتالحسبانفياألخذمع،السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرلتجھيز
 .((ب) 41الفقرة،FCCC/CP/9/Add.1)لديھا

فيالمذكورينغيراألطراف)المعاھدةمن 1الملحقفيالمذكورينغيراألطرافيكونأناإلرشاداتھذهتتطلب•
والمحدثةالمقدمةالقوميةالتواصالتأحدثوتوفير،التقاريرإلعدادالدعمومستوىقدراتھممعمتوافقين،(1الملحق

بتجھيزالصلةذاتالمؤسسيةالترتيباتوالقوميةالظروفحولمعلومات"ذلكفيبما،المناطقمنعددفي
 ."مستمرأساسعلىالقوميةالتواصالت

 .المناسبالوقتوفيوكاملةوشفافةمتسقةبطريقةالمعلوماتلعرضمھمةالفعالةالمؤسسيةالترتيباتتعد•



(يتبع)المؤسسيةالترتيباتأھمية :مقدمة 1.1
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الترتيباتتكتسب،السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرطريقعنالمضمنةالتقاريرإلعدادالمتزايدالتكرارإلىبالنظر•
 .بتجھيزھايتعلقفيماكبرىأھميةالفعالةالمؤسسية

الظروفإلىباإلضافة،السنتينلفترةالتحديثاتلتقاريرمعينةلمتطلباتالمؤسسيةالترتيباتتكييفيلزمسوف•
المؤسسيةالترتيباتعلىالبناءوينبغي،دعمھمومستوى 1الملحقفيالمذكورينغيرلألطرافالقومية

 .مناسًباذلككانإذاالموجودة

فيالمذكورينغيراألطرافيتحولأناألرجحعلىسنتينكلالسنتينلفترةتحديثتقريرتجھيزيتطلبسوف•
أكثرعمليةباتجاهالقوميةالتواصالتلتجھيزمؤقتةمؤسسيةترتيباتاألحيانمنكثيراعُتبرمما 1الملحق

 .دائمةقوميةفرًقاتتضمنواستدامةاستمرارية

الترتيباتذلكفيبما،السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرلتجھيزالالزمالتمويلتوفيرعلىالعالميةالبيئةھيئةتعمل•
.المؤسسية



المؤسسيةالترتيباتمنالغرض :مقدمة 1.2
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تقاريرذلكفيبما،القوميةالتقاريرإعدادإلتمامالضروريوالمؤسسيوالقانونياإلجرائياإلعدادالمؤسسيةالترتيباتتضم•
 .المناختغيربشأناإلطاريةالمتحدةاألمماتفاقيةمعالقوميةوالتواصالتالسنتينلفترةالتحديثات

 :علىاألطرافمساعدةالمؤسسيةللترتيباتيمكن•

التقارير؛إعدادمتطلباتتلبية−
التقارير؛إعدادعملياتاستدامةوضمانالقوميةالقدراتمنالمزيدبناء−
 .متعددةمستوياتعلىوالدوليالقوميالمستوىعلىالقرارصناعإعالم−

أنالقوميةوالتواصالتالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرلتجھيزيمكن،المناخلتغيرالتخصصاتمتعددةالطبيعةإلىبالنظر•
 :خاللمنالمناخلتغيرالشاملةالقوميةالقرارصناعةعمليةيعزز

التنسيق؛تعزيز−
على)الخاصةوالمؤسسات (العمالاتحادات،المثالسبيلعلى)المتنوعةالخاصةالمؤسساتبينالوعيزيادة−

؛(الوزاراتبينالمشتركةاللجان،المثالسبيل
 .المصالحأصحاببينعالقاتوإنشاءاالستشاراتتسھيل−



المؤسسيةالترتيباتتحديات :مقدمة 1.3
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 .لديھاالقوميةالتواصالتتجھيزعندالناميةالدولواجھتھاالتيالمؤسسيةبالترتيباتالمتعلقةالعامةالتحدياتمنعددھناك•
 :يليماتتضمنوھي .السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرإعدادلعمليةمشابًھاالتحدياتھذهمنالعديديكونأناألرجحوعلى

والمالية؛الفنيةسواءً ،والفرديةالمؤسسيةالقدراتتحسينإلىالحاجة−
؛(الصلةذويالمصالحأصحابمشاركةوصعوبة،واضحةغيررئيسيةوكالة،المثالسبيلعلى)التنسيقتحديات−
الشاملة؛التقاريرإعدادلعمليةبالكفاءةتتمتعالالتيالمستوىعاليةالقيادةأوالمشاركة−
الخارجيين؛المستشارينأوالخبراءنصائحعلىالمفرطاالعتماد−
البيانات؛جميعفيمواجھتھاتتمالتيالصعوبات−
والمالية؛البشريةالمواردنقص−
متعددةبمسؤولياتالفرقتضطلعماغالًبا)والخبراتبالقدراتواالحتفاظالدائمةالفنيةالقوميةالفرقبناءفيصعوبة−

 ;(محدودةمواردلھاويتوفر
ومعطيات؛محّسنإحصائينظامإلىالحاجة−
.مؤسسيةوذاكرةمستقرةعمليةعلىللحفاظالبياناتومصادراألساليبوأرشفةالكافيةغيرالوثائق−



المؤسسيةللترتيباتالمحتملةالجديدةالتحديات :مقدمة 1.3
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 .الناميةالدولتواجهجديدةتحدياتالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرتجھيزعنينتجقد،الموجودةالعامةالتحدياتھذهجانبإلى•
 :تتضمنقدالتحدياتوھذه

مناسبة؛بخبرةيتمتعدائمفريقإنشاءفيصعوبة−
قومية؛تنسيقلھيئةإضافًياعملحمل−
القدرات؛لتحسينالتدريبإلىالحاجة−
إضافي؛بضغطالشعورإلىتؤديأقصرزمنيةجداول−
التمويل؛إلىالوصولوسھولةالماليةالمواردتأمينإلىالحاجة−
اتخاذعملياتوإلنشاءالمنتظمةالتقاريرإعدادلعمليةباالمتثالالحكومةاللتزامحاجةھناك،القوميالمستوىعلى−

واالعتماد؛القرار
داخلًيا؛السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرإعدادعمليةبشأنوالتواصلواإلعالمالوعيزيادةإلىالحاجة−
الجودة؛ومراقبةالجودةتأكيد−
 .انتظاًماأكثرأساسعلىالمخزوناتتحديثصعوبة−



المؤسسيةللترتيباتالمحتملةالفرص :مقدمة 1.4
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أنإال،جديدةتحدياتتستلزمالتيالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريريتطلبالذيالتقاريرإلعدادالزائدالتكرارمنالرغمعلى•
 :األمرواقعفيتتضمنفوائديقدموربماالفرصمنعدًداأيًضايقدمالجديدالتقاريرإعدادمتطلب

ومستقر؛واحدتنسيقفريقإنشاء−
الداخلي؛القدراتبناءفيالمشاركة−
المؤسسية؛الذاكرةتحسين−
أفضل؛أرشفةعمليات−
باستمرار؛تحسينھافيوالرغبةالتقاريرإعدادألنظمةالضعفونقاطالقوةلنقاطأفضلتحديد−
 .الخارجيينوالخبراءالمستشارينعلىاالعتمادخفضخاللمنالمحتملةالتكاليففيادخار−



(يتبع)المؤسسيةللترتيباتالمحتملةالفرص :مقدمة 1.4
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 :فييساعدأنالتقاريرإلعدادالمتزايدللتكراريمكن،ذلكعلىعالوة•

المناخ؛تغيربشأنالقطاعاتوبينالداخليالتنسيقتحسين−

التطويرسياساتفيالمناختغيرسياساتدمجوتحسينالمحليالصعيدعلىالمناخبتغيرالوعيتعزيز−
األوسع؛

وفرص،القدراتببناءوالمتعلقةالفنيةواالحتياجاتالمحليةباألنشطةالدوليالمستوىعلىالوعيتعزيز−
 .(محلًياالمناسبةالحدةتخفيفإجراءاتفي،المثالسبيلعلى)االستثمار



األساسيةالمراحل :المستدامةالمؤسسيةالترتيباتبناء 2.1

لديھاالمتاحةواإلمكانياتالقوميةظروفھاعلىبناءً ،مستدامةمؤسسيةترتيباتبإعداددولةكلتقومأنالمھممنيعد•
.مستمربشكلالسنتينلفترةالتحديثاتلتقاريروالمنتظمالسلسالتطويرإلتاحة،وقدراتھا

:التاليةاألساسيةالمراحلالمستدامةالمؤسسيةالترتيباتتتضمنأنينبغي•

 :التخطيط−

مساھمة؛مؤسساتوتحديد،فرقتعيين•
اعتماد؛عمليةعلىوالموافقة،تنسيقآلياتإنشاء•
.والميزانيةالتمويلحصةتحديد•

 :التجھيز−
األساسية؛المعالموعلىزمنيجدولعلىوالموافقة،المصلحةأصحابواستشارة،األوليالتنسيقمؤتمراتعقد•
متابعة؛اجتماعاتوعقد،األساسيةوالمعالمالزمنيالجدولعلىاإلشراف•
 .صحتھامنوالتحققالصلةذاتالمعلوماتتجميع•
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(يتبع)األساسيةالمراحل :المستدامةالمؤسسيةالترتيباتبناء 2.1

 :التقاريرإعداد−

المسودات؛ومراجعة،وصياغتھاالمعلوماتتجميع•
.والتقديملالعتمادالتجھيزمرحلةفيوإنشاؤهكاملمستندتحرير•

:واألرشفةالتوثيق−

 .العمليةاستدامةوضمانالشفافيةلتعزيزوالمنظمةالمنتظمةواألرشفةالتوثيقلضمانتدابيرإنشاء•

 :التقييم−

 .االستثماروفرصالضعفونقاطالقوةونقاطالمستفادةالدروستحديد•

 :القوميةالتشاورعملية−

.الوطنيينالمصلحةأصحابمعالتشاورخاللمنالتقريرصحةمنالتحقق•



 :المستدامةالمؤسسيةالترتيباتبناء2.2
القوميالتنسيقھيئةمسؤولية
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السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرتجھيزلعمليةالشاملةواإلدارةالتنسيقمسؤوليةلتحملواحدةھيئةتعيينيتمبأنيوصى•
 .(القوميوالتواصل)

أساسيةمھاممع،السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرلتجھيزشاملتنسيقإجراءھيالھيئةلھذهاألساسيةالمسؤوليةتكون•
 ::بھدف

وغير،مناسًباكانإن،الحكوميينالمصلحةأصحابمعوالتشاورالتنسيقأنشطةجميعوإجراءتخطيط−
الحكوميين؛

ترتيباتأيوإنشاء،السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرتجھيزفيستشاركالتيوالفرقالمؤسساتجميعتحديد−
مطلوبة؛رسميةعمل

،قسملكلواضحةقيادةوجودلضمان،السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرمكوناتجميععلىالمسؤولياتتوزيع−
رسمي؛اعتمادعمليةإنشاءمع

المعالجاتذلكفيبما،السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرلتجھيزومراقبتھمازمنيوجدولزمنيمخططتطوير−
.المحددةالتسليموتواريخاألساسية



 :المستدامةالمؤسسيةالترتيباتبناء2.2
(يتبع)القوميالتنسيقھيئةمسؤولية
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 :التاليةالعناصرمسؤوليةالقوميالتنسيقھيئةتتحمل،ذلكعلىعالوة

وصفذلكفيبما،الصلةذاتالقدراتببناءالمتعلقةوالفنيةالماليةواالحتياجات،والفجواتالقيودتحديد−
؛والمقدمالمطلوبللدعم

؛الناشئةوالمشكالتالتقدممستوىعلىعملومجموعاتإدارةلجانأيإطالع−
؛بالكاملالسنتينلفترةالتحدياتتقاريرعلىوتنفيذھاالجودةومراقبةالجودةتأكيدإستراتيجياتتطوير−
؛السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرلتجھيزالشاملةالميزانيةإدارة−
؛موحدمستندفيودمجھاكافةالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرأقسامجمع−
واألساليباألنشطةبياناتجميعوتوثيقالمؤسسيةالذاكرةتحقيقلضمانبهواالحتفاظأرشفةنظامتطوير−

؛منظموبشكلبالكاملالمستخدمة
؛بھاواالحتفاظاإلحصائيةالسجالتجمع−
؛التحسينومناطقالمستفادةاألساسيةالدروسلتحديدتقييمتمرينإجراء−
 .(ICA)الدوليوالتحليل التشاورعمليةنتائجفيالنظر−



القوالب :المستدامةالمؤسسيةالترتيباتبناءأدوات 3.1

  .وتحديدھاالمؤسسيةالترتيباتلتنظيماألدواتمنمتنوعةمجموعةاستخدامفيالدولتفكرقد•

المحددةالقوالبمنسلسلةفييتمثلمستدامةمؤسسيةترتيباتلبناءاستخدامھالألطرافيمكنالتياألدواتعلىواحدمثال•
 .سلًفا

االستشاريالخبراءفريقيدعلىتكييفھاوتماألمريكيةالبيئةحمايةوكالةبواسطةاألساسفيالقوالبھذهتطويرتموقد•
،والنزاھةاالستمراريةلضمانالحاليةالمؤسسيةللترتيباتالضعفونقاطالقوةنقاطوتوثيقتقييمعلىالقوميةالفرقلمساعدة
    :علىالقوالبتعمل،وباألخص .المستقبليةالتحسيناتأولوياتتحديدوتسھيلاألنظمةوضعولتعزيز

مختصر؛بتنسيقاألساسيةالمعلوماتتوثيقعلىالتركيز−

المھام؛توحيد−

بوضوح؛المصالحأصحابجميعبھايضطلعالتيوالمسؤولياتاألدوارتحديدضمان−

القومية؛للقدراتمتنوعةمستوياتمواءمة−

المستقبلية؛التحسيناتأولوياتلتحديدوفعالموضوعينظامتوفير−

؛المناسبالوقتوفيوكاملةوشفافةمتسقةبطريقةالمعلوماتبعرضالسماح−

المستقبل؛فيتعملالتيللفرقبدايةكنقطةالعمل−

.لألطرافالمؤسسيةالترتيباتعلىالشفافيةإضفاء−
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كجزءمتوفًراوجعلهالحدةتخفيفلتقييماألمريكيةالبيئةحمايةوكالةوضعتھاالتيالقوالببتكييفاالستشاريالخبراءفريققام•
-http://unfccc.int/files/national_reports/non :ھنامتوفروھو .بھاالخاصةالتدريبموادمن

annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/application/msword/module_
g-b_-_institutional_arrangements.doc

علىأيًضاتطبيقھايمكنلكنالحدةتخفيفوتقييمالحراريلالحتباسالمسببةالغازاتلمخزوناتمناسبةبكونھاالقوالبتتمتع•
.مجملھافيالسنتينلفترةالتحديثاتتقارير

(يتبع)القوالب :المستدامةالمؤسسيةالترتيباتبناءأدوات 3.1

 :المصدر
<http://www.epa.gov/climatechange/Downloads/EP

Aactivities/Complete-Template-Workbook.doc>.



التفاھممذكرة :المستدامةالمؤسسيةالترتيباتبناءأدوات 3.2

19

األخرىالقوميةوالمؤسساتالتنسيقھيئةبين،قانونيعملأوأخرىرسميةاتفاقيةأو،تفاھممذكرةإنشاءالمفيدمنيكونقد•
 .ذلكوغيرالمھاموتوزيعالمسؤولياتلتحديدالسنتينلفترةالتحديثتقاريرإعدادعمليةفيالمشاركة

   :يليكماالعملأواالتفاقيةأوالتفاھملمذكرةالمناسبالشكليكون•

.Iاألھداف

.IIالصلةذاتواألنشطةالسلطات

.IIIاألحكام

.IVالعقدبنود

.Vاالتفاقيةمدة



القوميالتواصلعمليةمنالمستفادةوالدروسالممارساتأفضل 4
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منمستفادةأساسيةدروسخمسةھناك،القوميةالتواصالتدعمبرنامجعنالناتجوالتحليلالوثائقعلىباالعتماد•
 .السنتينلفترةالتحديثاتلتقاريرمؤسسيةترتيباتإلنشاءمھمةتضميناتلھاالتيالقوميةالتواصالتتجھيز

:التاليةالفئاتفيالمستفادةالدروسھذهتصنيفيتم•

رسمية؛أوقانونيةقوميةترتيباتإنشاء−
مناسبة؛تنسيقھيئةاختيار−
المصلحة؛أصحابمشاركة−
الدولة؛فيوالفنيةالمؤسسيةالقدراتبناء−
 .ومستقرةمحفزةتنسيقبھيئةاالحتفاظ−



 :القوميالتواصلعمليةمنالمستفادةوالدروسالممارساتأفضل 4.1
رسميةأوقانونيةقوميةترتيباتإنشاء

21

بتعيينالمستوىعاليةالمعينةالمؤسساتوسلطةاإلشرافأوالتنسيقدورالرسميأوالقانونياالنتدابيعززقد•
 .مشاركةأخرىومؤسساترسميةتنسيقھيئة

 .االعتمادلعمليةالمتنوعةالمراحلالرسميأوالقانونياالنتدابيسھلربما•

التركيزنقاطتعيينوباألخص،التنسيقھيئةتعيينتسھيلفيالمساعدةالرسميأوالقانونيلالنتدابيمكن•
 .المعنيينالمصلحةأصحاببينمنالدائمينوالمندوبين

 .فقطتنفيذهحالةفيبالطبعسارًياالرسميأوالقانونياالنتدابيكون•



 :القوميالتواصلعمليةمنالمستفادةوالدروسالممارساتأفضل4.2
مناسبةتنسيقھيئةاختيار

22

قوة،وباألخص،المؤسسيةالترتيباتكفاءةعلىيؤثرأساسًياعامالً الحكومةداخلالقوميةالتنسيقھيئةموقعكان•
 .الوزاراتبينالتنسيقإجراءعلىوقدرتھاالھيئةانتداب

المناختغيرتخطيطعملياتفيبھاالسنتينلفترةالتحديثتقريردمجيتمالتيالدرجةإلىيؤثرألنهمھًماالموقعيعد•
 .الواسعة

عنالمسؤولةبالوزارةملحقةالتنسيقھيئةكانتماوعادة .ألخرىدولةمنالقوميالتنسيقھيئةموقعيختلفسوف•
 .المناختغيرسياسةتنسيقعنمسؤولةمعينةوكالةأومنظمةضمنأو،البيئيةالمشكالتأو/والمناختغير



 :القوميالتواصلعمليةمنالمستفادةوالدروسالممارساتأفضل4.3
المصلحةأصحابمشاركة
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.السنتينلفترةالتحديثاتوتقاريرالقوميالتواصلعملياتفيمھًماأمًراالمصالحأصحابمنأوسعنطاقمشاركةتعد•

أفضلأنظمةووضعاستمراريةإنشاءفيالمساعدةالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرلتجھيزيمكن،المتزايدالتكرارإلىبالنظر•
 .المعلوماتوتبادلالتعاونعملياتإلىباإلضافةالتقاريرتطويرلعملية

فعالةنتائجعلىالحصوللضمانالمصلحةأصحابمنالعديدبھاعمليةعبرالواضحةوالمسؤولياتاألدوارتحديدالمھممن•
.المشاركينإلىالمفيدةالمعرفةوتوفير

.بهموصىأمرالمصلحةألصحابالمستمرةللمشاركةالحوافزتحديد•

إلىالوصوليوفرالذيالخاصالقطاعذلكفيبما،الحكوميةغيرالمنظماتمجموعاتفيمتزايدبشكلالدولتشارك•
 .التقاريرإعدادأنشطةوعيمنويزيدالمعلومات



 :القوميالتواصلعمليةمنالمستفادةوالدروسالممارساتأفضل4.4
الدولةفيوالفنيةالمؤسسيةالقدراتبناء

24

أدىوقدالقوميةالتواصالتتجھيزفيلمساعدتھمالخارجيينوالخبراءالمستشارينعلىالناميةالدولاعتمدتلطالما•
:إلىھذا

؛باألرشفةوالمتعلقةالمؤسسيةالقدراتبناءتضمين−

المعلوماتإلىباإلضافةالتقاريرإعدادعمليةعننشأالذيبالمعرفةالمعنيوللطرفللوزارةخسارة−
.معينةأنشطةوتحسينجمعھاتمالتيوالبيانات

وفريقالمؤسساتاستقرارعلىيشجعمنهوبدالً االعتمادھذاتجنبفيالداخليةالقدراتتطويريساعدأنيمكن•
.بھاالعمل

بمروردائمةتنسيقفرقإنشاءاألرجحعلىالقوميةوالتواصالتالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرتتطلبسوفوكما•
الذاكرةتوسيعوفيوالفنيةالمؤسسيةللقدراتالداخليالبناءفياألطرافاستثمارلضماناآلنفرصةفھناك،الوقت

 .المؤسسية

 .بالكاملالسنتينلفترةالتحديثاتوتقاريرالقوميالتواصلتطويرعمليةالستدامةأساسًياعامالً المؤسسيةالملكيةتعد•



 :القوميالتواصلعمليةمنالمستفادةوالدروسالممارساتأفضل4.5
ومستقرةمحفزةتنسيقبھيئةاالحتفاظ
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والمھاراتالخبرةفقدلتجنبأساسيةالقوميالتنسيقھيئةفيللخالفةوالتخطيطالعملفريقاستمراريةتعد•
 .المؤسسيةوالذاكرةوالمعلومات

التواصالتفيصعوبةأثبتتالتيالتقاريرإعدادبعملياتالخاصالعملبفريقواالحتفاظالتوظيفمنالرغموعلى•
إلعدادالمتزايدالتكرارحالةفيمخصصبفريقاالحتفاظالمھممنأنهإال،السنتينلفترةالتحديثاتولتقاريرالقومية
 .التقارير

محددةومسؤولياتبأدوارالتنسيقھيئةفيتعيينهيتمومؤھلمخصصقوميعملفريقوجودضمانالمھممن•
 .المصلحةأصحاببجميعالخاصةواألنشطةالمعطياتلتنسيقالكافيالوقتولهبوضوح



السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرضمنالمؤسسيةالترتيباتحولتقاريرإعداد  5
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إال،القوميةوالتواصالتالسنتينلفترةالتحديثاتتقاريرفيالمؤسسيةلترتيباتھاوصفبتقديمالناميةالدولمطالبةمنالرغمعلى•
.توفيرھاالمرادالمعلوماتمستوىتحديدفيمرونةھناكأن

السنتينلفترةالتحديثاتتقاريرفيلألطرافالمؤسسيةالمتطلباتوصفيعد،التقاريرإعدادمتطلباتتلبيةعلىوعالوة•
 .المؤسسيةالترتيباتإنشاءفيالممارساتوأفضلالمعلوماتلمشاركةمھًماأمًراأيًضاالقوميةوالتواصالت

 :المؤسسيةترتيباتھاحولالتاليةالمعلوماتتوفيرفيالتفكيرلألطرافيمكن•

وغيرالحكوميينالمصالحأصحابيتناولالذي،المشاركةوعملياتوالتنسيقالموقعذلكفيبما،الشاملالوصف−
؛الحكوميين

؛بالمعاھدةالصلةذاتالمؤسسيةوالترتيباتاألوسعالمناختغيرتطويرعمليةبينالعالقة−
؛بھاواالحتفاظدائمةقوميتنسيقھيئةتعيينذلكفيبما،بھاموصىممارساتأومستفادةدروسأي−
لفترةالتحديثاتلتقاريركنتيجةالجديدةأوالحاليةالمؤسسيةالترتيباتعلىتتمالتيالتغييراتأوالضبطلعملياتوصف−

؛السنتين
؛المترتبةالتكاليف−
؛المؤسسيةالترتيباتإطارفيإتمامهإلىيحتاجالذيالقدراتبناء−
المطلوبللدعموصفذلكفيبما،الصلةذاتالقدراتببناءوالمتعلقةوالفنيةالماليةواالحتياجاتوالفجواتالقيود−

.والمقدم



المراجع

مستدامةأنظمةبناء-الحراريلالحتباسالمسببةالغازاتمنالقوميةالمخزوناتحولاالستشاريالخبراءفريقتدريبمواد•
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