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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  والثالثون ةثامنالالدورة 

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣، بون
 املؤقت األعمال جدول من  Xالبند 

  يةالنام البلدان يف القدرات بناء إطار تنفيذ عن توليفيتقرير   

  *األمانة من مقدمةمذكرة     

  موجز    
أُِعدَّ هذا التقرير لدعم اللجنة الفرعية للتنفيذ يف رصدها وتقييمها السنويني لتنفيذ              

ويـستند  . ١-إم أ /٢٩ و ٧-م أ /٢ للمقـرَرين    إطار بناء القدرات يف البلدان النامية وفقاً      
 ،نامج عمل وطين للتكيـف     وبر ، وطنياً  بالغاً ٢٥التقرير إىل معلومات جرى توليفها من       

 والورقات السنوية املقدمة من األطراف يف الفترة ة،حتياجات التكنولوجيلال تقييمات ١٠و
وُتعـَرض املعلومـات   . ٢٠١٢ديـسمرب  /يناير إىل كانون األول/املمتدة من كانون الثاين  

ـ           حسب   دان نطاق االحتياجات واجملاالت ذات األولوية فيما يتعلق ببناء القدرات يف البل
ومن شأن هذا التقرير أن يساعد األطـراف يف عمليـة           . ٧-أ م/٢النامية املبيَّنة يف املقرر     

  .الرصد السنوي لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية
  

  

__________ 

  .نظراً لتأخر األطراف يف تقدمي اآلراء واملعلوماتتأخر تقدمي هذه الوثيقة عن املوعد احملدد   *  
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  مقدمة -أوالً  

  يةالوال -ألف  
  من األمانة أن تعد تقريـراً      ١٢-م أ /٤ و ٧-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف يف مقرَريه        -١

املشار إليه فيما ( بشأن األنشطة املضطلَع هبا لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية       توليفياً
ض الرصد   بغر ويستند التقرير التوليفي، املزمع إعداده سنوياً     ). بعد بعبارة إطار بناء القدرات    

الورقات املقدمـة   : املنتظم لتنفيذ إطار بناء القدرات، إىل املعلومات الواردة يف املصادر التالية          
من األطراف والبالغات الوطنية لألطراف من البلدان النامية واألطراف املدرجة يف املرفـق             

جية والتقييمات الثاين لالتفاقية وبرامج العمل الوطنية للتكيف وتقييمات االحتياجات التكنولو       
  .الذاتية للقدرات الوطنية

مؤمتر  (وطلب مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو           -٢
 من األمانـة أن تأخـذ يف        ٢-م أإ /٦ و ١-م أإ /٢٩ يف مقرَريه    )اجتماع األطراف /األطراف

 بتنفيذ بروتوكول كيوتو    االعتبار، يف تقريرها التوليفي السنوي، أنشطة بناء القدرات املتصلة        
يف البلدان النامية، وذلك باالستناد إىل املعلومات الواردة يف الورقات املقدمة من األطـراف              
والتقارير املقدمة من الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف املعنية والقطاع اخلاص، وكـذلك            

يفة املتصلة بـالتوزيع اإلقليمـي      املعلومات املتعلقة بأنشطة اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظ       
  . ذات الصلةألنشطة مشاريع اآللية وبأنشطة بناء القدرات

 من األمانة أن تتيح إمكانية االطـالع        ١٨-م أ /١وطلب مؤمتر األطراف يف مقرره        -٣
بشأن اجتماعات منتدى ديربان    املتزامنة مع   هتا  اعلى هذا التقرير للهيئة الفرعية للتنفيذ يف دور       

  .درات، وذلك لتيسري املناقشات أثناء تلك االجتماعاتبناء الق

  تقريرالنطاق  -باء  
 نطاق تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان        عنيلخص هذا التقرير املعلومات املتاحة        -٤

ينـاير  /وتشري املعلومات إىل األنشطة املبلَّغ عنها يف الفترة املتراوحة بني كانون الثاين           . النامية
 قدمتها أطراف غري    ، عن األنشطة   تقريراً ٢٥، واسُتِمدَّت من    ٢٠١٢ديسمرب  /وكانون األول 

 ١٠ و ، ومن برنامج عمل وطين للتكيف     ،مدرجة يف املرفق األول لالتفاقية يف بالغاهتا الوطنية       
 واجمللس التنفيـذي    )١(إطار نريويب تقريري  وقد ُنِظر يف    . تقييمات لالحتياجات التكنولوجية  

 إىل مؤمتر األطراف العامـل بوصـفه        ني املقدم ٢٠١٢ لعام   ني السنوي )٢(يفةآللية التنمية النظ  

__________ 

)١( <http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/AZNJPUB6GSW20R7/view>. 
)٢( FCCC/KP/CMP/2012/3 (Part I). 



FCCC/SBI/2013/2 

GE.13-60636 4 

 إعداد الفصل املتعلق بأنشطة بناء القـدرات        من أجل اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو      
ومل ُتقدَّم بالغات وطنية من األطراف املدرجة يف املرفـق   . املنجزة يف إطار بروتوكول كيوتو    

  .ترة اليت يشملها التقريراألول لالتفاقية خالل الف
اجلزائـر، والـصني،    :  وهـي  ،وقدمت مخسة أطراف ورقات بشأن بناء القدرات        -٥
 الدول اجلزرية الصغرية، وآيرلنـدا واملفوضـية        حتالفزبكستان، ومجهورية ناورو باسم     ووأ

 وقد أُِخذت هذه الورقات يف االعتبـار      . )٣( األعضاء هاألوروبية باسم االحتاد األورويب ودول    
 على املعلومات اليت قدمتـها      )٤(وميكن االطالع يف إضافة هلذا التقرير     .  إعداد هذا التقرير   عند

  . األخرىهيئات األمم املتحدة و املؤسسات
ويعرض التقرير املعلومات حسب نطاق االحتياجات واجملاالت ذات األولوية فيمـا             -٦

أمثلـة  يَّن يف إطار بناء القدرات، ويربز       يتعلق ببناء القدرات يف البلدان النامية على النحو املب        
 اليت   اجملاالتُ وقد تعتري نواقصَ  . املمارسات اجليدة كما أُبِلغ عنها يف البالغات الوطنية       على  

  . األنشطةعنمل تتح فيها معلومات 

  للتنفيذ الفرعية اهليئة تتخذها أن ميكن اليتاإلجراءات  -جيم  
ا التقرير يف إطار    هذ يف الواردة املعلومات يف النظر يف للتنفيذ الفرعية ترغب اهليئة  قد  -٧

 كما ميكن أن تستعملها لتيسري املناقشات يف        .القدرات بناء إطار تنفيذ لعملية السنوي الرصد
االجتماع الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات املزمع عقده خالل الدورة الثامنة والثالثني             

  .)٥(للهيئة الفرعية للتنفيذ

  املعلومات اليت أوردهتا وقدمتها األطراف عن عامة حملة -انياًث  
تشمل املعلومات اليت أوردهتا وقدمتها األطراف بشأن بناء القدرات خالل الفتـرة              -٨

 كل االحتياجات واجملـاالت     ٢٠١٢ديسمرب  /يناير إىل كانون األول   /املمتدة من كانون الثاين   
لورقـات املـشار إليهـا يف    وُتربِز التقـارير وا . راتذات األولوية احملددة يف إطار بناء القد 

.  أعاله التقدم احملرز يف ختطيط وتنفيذ أنشطة بناء القدرات يف البلدان الناميـة        ٥ و ٤ الفقرتني
تكون أعمال أخرى قد أُِجنزت منذ تقدمي الوثائق اليت شكلت مصدر املعلومـات،             رمبا  وألنه  

ر قد ال يعطي الصورة الكاملة وينبغي، بالتايل، تناوله         فإن توليف األنشطة الوارد يف هذا التقري      
  .ستداللاال على سبيل

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2013/MISC.4. 
)٤( FCCC/SBI/2013/2/Add.1. 
 .٧٤، الفقرة ١٨-أ م/١املقرر  )٥(
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 وشح الدعم املؤسسي واخلربات التقنية  ،ورغم التقدم احملَرز، فقد ُحدد نقص التمويل        -٩
وتشري الفروع ذات الـصلة  . واملعلومات املالئمة كعائقني أساسيني لتنفيذ إطار بناء القدرات       

 إىل أن   ٢٠١٢ة وتقييمات االحتياجات التكنولوجية املقدمـة يف عـام          من البالغات الوطني  
فيما يتعلـق   وثغرات حمددة    لتحديد احتياجات    األطراف من البلدان النامية قد بذلت جهوداً      

وتتضمن تقاريرها وفرة من املعلومات املفـصلة بـشأن         . واف هلا بالقدرات ولتقدمي وصف    
عد بالشكل املناسب على صـعد املؤسـسات والـنظم          عناصر بناء القدرات اليت مل ُتعالَج ب      

وتطلب األطراف الدعم يف جمال بناء القدرات ما سيمكِّنها من تصميم أو            . وفرادى احلاالت 
إطالق أو تعزيز تنفيذ األنشطة الرامية إىل التكيف وختفيف اآلثار واستراتيجيات أو خطـط              

  .التنمية القائمة على أساس اخنفاض مستوى الكربون

املعلومات املتعلقة بأنشطة معاجلة االحتياجات واجملاالت ذات األولوية احملـددة        -فأل  
  يف إطار بناء القدرات

بناء القدرات املؤسسية، مبا يف ذلك تعزيز أمانات أو مراكز اتصال وطنية معنيـة بـتغري                  -١  
  املناخ أو إنشاؤها حسب االقتضاء

 تغـري   التصدي آلثار فر أرضية لتنسيق    أرست بلدان نامية كثرية هياكل مؤسسية تو        -١٠
وقد اضطُِلع بأنـشطة تدريبيـة      . املناخ على الصعيد الوطين وللتعاون مع املنظمات اإلقليمية       
  .لتعزيز هذه املؤسسات بالكفاءات اإلدارية واخلربات الكافية

 خاصـة أو تعزيز هياكـل مؤسـسية       /وتشري بعض األطراف إىل ضرورة إنشاء و        -١١
كما ينبغـي أن  . ليات حمددة بوضوح فيما خيص األنشطة املتعلقة بتغري املناخ       سؤووتكليفها مب 

تتوىل هذه اهلياكل دور الريادة يف تنسيق األنشطة املتعلقة بتغري املنـاخ الـيت تـضطلع هبـا        
اإلدارات احلكومية األخرى وكذلك يف تيسري التعاون وتبادل املعلومات فيما بـني            /اهليئات

  .قطاعني العام واخلاصاجلهات املعنية من ال
ولتحسني مستوى التنسيق وتشجيع تنفيذ متكامل للسياسات الوطنية املتعلقة بـتغري             -١٢

تـشجع  و. املناخ، أنشأت إكوادور اللجنة املشتركة بني املؤسسات ملعاجلة مسألة تغري املناخ          
من تخفيف  الأليت  البحوث وجتمع وتوحد املعلومات التقنية والقانونية املتعلقة مبس       أيضاً  اللجنة  

ويتوىل وزير البيئة منصب رئيسها وأمينها الفين، وينسق العمل         . آثار تغري املناخ والتكيف معه    
  .املتعلق بتغري املناخ بالشراكة مع مثاين وزارات أخرى

  متكينيةأو إجياد بيئة /تعزيز و  -٢  
علقة بـتغري   تعترف أطراف كثرية بأمهية وضع منظومات تشريعية وتنظيمية فعالة مت           -١٣

املتـصلة  سياسات  الوعالوة على ذلك، مثة اجتاه متزايد لصياغة        . توسيع نطاقها بأمهية  املناخ و 
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 أمناط النمو املـستدامة     الرتباطتغري املناخ يف سياق التنمية املستدامة، ويوجد بالتايل إدراك          ب
سـتخدام  بتقليص انبعاثات غازات الدفيئة واستعمال مصادر الطاقـة املتجـددة وتعزيـز ا            

  . للموارد الطبيعيةالسليمةلبيئة واإلدارة ل املراعيةالتكنولوجيات 
ورغم أن إدماج تغري املناخ يف السياسات والربامج الوطنية ُيَعدُّ قضية أساسية، فـإن                -١٤

وعلى وجه اخلصوص، مثة حاجة متزايـدة       .  كثرية مل تعاجل هذه املسألة بالقدر الكايف       أطرافاً
نظيمية القائمة ولوضع سياسات قطاعية جديدة تـدعم إجـراءات معـززة            ملواءمة األطر الت  

  .للتكيف وختفيف اآلثار
واعتمدت الوزارة املكسيكية للبيئة واملوارد الطبيعية استراتيجية وطنية بشأن البعـد             -١٥

ويتمثل هدفها يف إضفاء الطابع املؤسسي على إدماج املنظور اجلنساين          . اجلنساين وتغري املناخ  
األبعـاد  "وتشمل املبادرات املتَخذة تنظيم املنتـدى الـدويل         . لسياسات املتعلقة باملناخ  يف ا 

. ، الذي أُشرِكت يف دعمه مؤسسات أخـرى       "اجلنسانية لتغري املناخ وإدارة خماطر الكوارث     
 هذا املنتدى، ضمن مسائل أخرى، حتديد اإلجراءات الالزمة إلدماج منظور وكان اهلدف من  
  .اجلنساين وحقوق اإلنسان يف السياسات العامة املتعلقة بتغري املناخقائم على البعد 

  البالغات الوطنية  -٣  
زيادة يف عدد األنشطة املضطَلَع هبا يف سـياق إعـداد           حدوث  تشري األطراف إىل      -١٦

ومن بني املبادرات املتخذة يف هذا الصدد تنظيم حلقات عمـل حمـددة             . البالغات الوطنية 
وأنشئت جلان ومكاتب وطنيـة     . شاركة أوسع للخرباء واجلهات املعنية    األهداف وتشجيع م  

  .لتقدمي الدعم التقين واإلداري ولتنسيق األعمال اليت تضطلع هبا خمتلف املؤسسات
وسيكون إلنشاء جلنة خاصة مكلفة بإعداد البالغات الوطنية دور رئيسي يف ضمان              -١٧

ألطراف على مسألتني من شأهنما املساعدة      وعالوة على ذلك، تشدد ا    . استمرارية هذا العمل  
 لكل اخلرباء املعنيني، وخباصة يف جمـاالت        توفري تدريب أدق تركيزاً   : يف تعزيز عملية اإلعداد   

مناذج تغري املناخ ومنهجيات البحث ومجع البيانات وإدارهتا، واحلصول بسهولة على البيانات            
يقات بـشأن فائـدة نـشر حمتـوى     كما تقدم بعض األطراف تعل. واملعلومات ذات الصلة 

البالغات الوطنية على مجيع الصعد، وذلك بغرض زيادة الوعي واإلدراك العامني فيما يتعلق             
  .بتغري املناخ

الفريق القطري الوطين املعين مبسألة تغري املناخ الذي أنـشئ يف جـزر      وازداد تعزيز     -١٨
ويوجد ضمن أعضائه ممثلـو     . ثاين بغرض إعداد البالغ ال    ،كوك إلعداد البالغ الوطين األول    

وقد خضع الفريق كله لتدريب مطول      . الزعماء التقليديني والقطاع اخلاص واجملتمعات احمللية     
. لقطاعات احملددة واملسامهة بفعالية يف إعداد البالغات الوطنيـة        با كبريةبغية اكتساب معرفة    

ال تغري املناخ على الصعيدين     وكنتيجة هلذه التجربة، اكتسب أعضاء الفريق صفة خرباء يف جم         
  .الوطين واإلقليمي
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  الربامج الوطنية املتعلقة بتغري املناخ  -٤  
وتسترشد الربامج الـيت    .  بشأن تغري املناخ    وطنياً اعتمدت بلدان نامية عديدة برناجماً      -١٩

ى اعتمدهتا بعض األطراف بأولويات وطنية حمددة وترمي إىل معاجلة آثار تغري املناخ على املد             
واعتمدت أطراف أخرى برامج تندرج يف إطار حزمة تتـوخى          . القصري واملتوسط والطويل  

ولتعزيز السياسات الوطنية املتعلقة باملناخ، بدأت األطراف يف إدماج هذه . حتقيق أهداف بيئية
  . من انبعاثات الكربون ضئيالًالربامج مع استراتيجيات لتطوير جمتمع ينتج قدراً

 األطراف حتتاج إىل وضع أو إمتام سياسات وخطط شاملة بشأن تغري            وال تزال بعض    -٢٠
 مـن هـذا القبيـل، ولكنـها     ى خططاً واعتمدت أطراف أخر  . املناخ على الصعيد الوطين   

نقـص الترتيبـات    : تستطيع تنفيذها بسبب عوائق حمددة متعلقة بالقدرات تشمل ما يلي          ال
ني لصياغة وتنفيذ استراتيجيات بشأن التنمية      املؤسسية؛ وعدم وجود اإلرادة وااللتزام السياسي     

املستدامة وتغري املناخ؛ وشح املوارد البشرية واملالية؛ ونقص التدريب يف اجملـاالت املتعلقـة              
  .بالكفاءات اإلدارية والتخطيط وإجراء البحوث ومعاجلة البيانات

ية من خالل هنج    وعاجلت البحرين مسألة صياغة استراتيجيتها الوطنية لتنفيذ االتفاق         -٢١
وهذا النهج فعـال  . متسم بالتآزر يشمل النظر يف االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف  

يف تعزيز األهداف والغايات واخلطط الوطنية املتعلقة مبعاجلة املشاكل البيئية املختلفة بطريقـة             
  .كلية

 وأنظمـة مجـع وإدارة      قوائم جرد غازات الدفيئة وإدارة قواعد بيانـات االنبعاثـات،           -٥  
  واستخدام البيانات املتعلقة باألنشطة وعوامل االنبعاث

تشري أطراف عديدة إىل جمموعة كبرية من األنشطة املنجزة لتعزيز عملية إعداد قوائم               -٢٢
رحلة إطالع العموم على نتائج هـذه       وانتهاًء مب جرد غازات الدفيئة، ابتداًء من هنج التخطيط        

حتسني مستوى التنسيق فيما بني املؤسسات املعنيـة علـى          :  األنشطة وتشمل هذه . العملية
مراقبتها؛ وتنظـيم دورات تدريبيـة      /الصعيدين الوطين والدويل؛ ووضع خطة لضمان اجلودة      

ـ             تعمال متعلقة، على سبيل املثال، مبنهجيات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وباس
وتساهم هذه األنشطة يف . ة اليت أُضفي عليها الطابع احملليج اخلاصأدوات حتليل وتقييم النماذ 

  . وموثوق هبامرجعيةتقليص مستويات الشك وضمان إعداد بيانات 
فريق متفرغ إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة       /وال يزال يشكل عدم وجود مؤسسة       -٢٣

 البلـدان    يف مـشكلةً ونقص بل غياب بيانات إحصائية أو نظام موثوق به جلمع املعلومات            
وتشدد .  يف هذا اجملال    هاماً ومثة إدراك على نطاق واسع بأن التدريب يشكل عنصراً        . النامية

 ِعوض التدريب القطاعي بغية تعزيز القدرة       األطراف على ضرورة توفري تدريب أكثر تكامالً      
  .التقنية لدى جمموعة أكرب من املوظفني على االضطالع مبهمات حمددة جلمع البيانات
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ومن بني أولويات نظام إندونيسيا الوطين إلعداد قوائم جرد غازات الدفيئة تعزيـز               -٢٤
وجيري اختاذ مبادرات لزيادة وعيهـا     . قدرة احلكومات احمللية على حتسني جودة تلك القوائم       

 بأمهية هذه العملية لوضع استراتيجيات لتخفيف اآلثار ولالنتقال حنو إقامة جمتمع ينتج قـدراً             
  . انبعاثات الكربون منضئيالً

  لتأثرلقابلية  والتقييم التكيف  -٦  
 التدريب التقين يف شـكل      لكونيبدو أنه يوجد إدراك واسع النطاق لدى األطراف           -٢٥

حتديد مواطن  للتمكني من   مسألة أساسية   يشكل  حلقات عمل أو ندوات أو دورات تدريبية        
وتـشري  . ها من استراتيجيات التكيف   ثر ووضع ما يوازي   التأثر الرئيسية وإلجراء تقييمات األ    

األطراف إىل عدد كبري من األنشطة التدريبية اليت اضطلعت هبا، ومنها التدريب الكتـساب              
إىل حتديد النهج   على تقنيات االتصال    ويهدف التدريب   . وتقنيات االتصال تيسري  المهارات  

رامسـو الـسياسات    الرئيسيني ، مبن فيهم    أصحاب املصلحة الصحيح إلجراء املشاورات مع     
جيب استشارهتم يف سياق    ، ممن   ومديرو املوارد والسلطات احمللية وممثلو قرى اجملتمعات احمللية       

  .لتأثرلقابلية  والعمليات تقييم التكيف
لتأثر حتديد  لقابلية  التكيف وال ومن بني العناصر املهمة يف جمال إجراء عمليات تقييم            -٢٦
 املعلومـات   جتـزؤ وخبصوص هذه املسألة، تشري األطراف إىل       . تغري املناخ املرتبطة ب خاطر  امل

وعدم كفاية التنسيق بني اخلرباء ومؤسسات البحوث ونقص التدريب فيما يتعلق بُنُهج التقييم       
لتأثر ُتجرى يف كثري من األحيان من       لقابلية  التكيف وال عمليات تقييم   وملا كانت   . ومنهجياته

من الضروري تنظـيم دورات     قد صار   ة متعددة، ف  خالل عملية تشاركية تشمل جهات معني     
تدريبية هدفها زيادة مستوى املهارات العلمية والتقنية داخل املؤسسات احلكومية واملنظمات           

  .غري احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمعات احمللية
 إلكساب القدرة على التكيف مع تغـري        إقليمياً وقد وضعت اجلماعة الكاريبية هنجاً      -٢٧
ويف هذا السياق، ُوِضع مشروع التخطيط الكارييب للتكيف مع تغري املناخ بغرض بناء             . اخاملن

القدرات يف منطقة البحر الكارييب فيما يتعلق بالتكيف مع آثار تغري املناخ، وخباصة ارتفـاع               
وأُِجنز هذا املشروع من خالل أنشطة لبناء القدرات أتاحت إمكانيـة إمتـام             . مستوى البحر 

  .قييم قابلية التأثر ووضع خطط للتكيفعمليات ت

  بناء القدرات لتنفيذ التدابري املتعلقة بالتكيف  -٧  
تشري أطراف عديدة إىل املساعدة اليت يوفرها اجملتمع الدويل يف جمال تنفيذ التـدابري                -٢٨

ة وتضطلع الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف واملنظمات احلكومية الدولي       . املتعلقة بالتكيف 
واملنظمات غري احلكومية بدور رئيسي يف بناء أو تعزيز قدرات التكيـف لـدى األطـراف           

وعلى العموم، تشمل عملية صياغة القرارات      . اآلثار السلبية لتغري املناخ   من  الشديدة التضرر   
.  ُتشَرك فيه اجملتمعات احمللية أيـضاً       شامالً  تشاركياً يف جمال السياسات املتعلقة بالتكيف هنجاً     
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 وتدين أطراف عديدة بالفضل لعمل املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية باعتباره هاماً
لتيسري فهم تغري املناخ على الصعيد احمللي وملساعدة اجملتمعات احمللية يف تنفيذ التدابري املتعلقة              

  .بالتكيف على نطاق القطاعات القابلة للتأثر
 يف خطـط تنفيـذ       أساسياً لقدرات باعتباره عنصراً  وتشري مصادر عديدة إىل بناء ا       -٢٩

وضع الترتيبـات   : وتشمل أمثلة االحتياجات يف جمال بناء القدرات      . التدابري املتعلقة بالتكيف  
املؤسسية، وال سيما هنج متعدد املستويات للحوكمة يشمل اجملتمعات اإلقليميـة والوطنيـة             

وتوسيع شبكة مراكز األرصاد اجلوية واألرصاد      واحمللية؛ واكتساب املهارات العلمية والتقنية؛      
  .اجلوية الزراعية؛ وإعداد جمموعات أدوات إعالمية بشأن التكيف ونشرها باللغات احمللية

حضور رئيس اجلمهورية بـأن تـضطلع       يف  ويف رواندا، تتعهد سلطات املقاطعات        -٣٠
. سياسات املتعلقـة بـالتكيف    بإجراءات سنوية ملعاجلة مسألة إدارة املوارد املائية يف سياق ال         

وُتحدَّد هذه اإلجراءات من خالل املشاورات مع اجملتمعات احمللية والسلطات علـى صـعيد     
  .القرى

  إجراء التقييم من أجل تنفيذ خيارات ختفيف اآلثار   -٨  
كما هو احلال فيما خيص التكيف، يستفيد تنفيذ خيارات ختفيف اآلثار يف البلـدان                -٣١

عم الذي تقدمه الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف واملنظمـات احلكوميـة           النامية من الد  
وقد أنشأت أطراف عديدة وعززت مؤسسات وآليـات        . الدولية واملنظمات غري احلكومية   

لتخفيف آثار تغري املناخ وحددت اخليارات اخلاصة بكل بلد لتخفيف تلك اآلثار ووضـعت        
ة األجل وإجراءات التخفيف املالئمة وطنيا وأطلقت       السيناريوهات األساسية واخلطط الطويل   

وُنظِّمت حلقات عمـل    . انبعاثات الكربون خفيضة   )٦(وللبحث والتطوير إمنائية  استراتيجيات  
ومنتديات حمددة األهداف لضمان تناول جمموعة واسعة من املسائل املواضيعية ذات األمهيـة             

إلضافة إىل ذلك، انصب اهتمام كـبري علـى         وبا. السياسية واالستراتيجية والتقنية والعلمية   
  .محالت زيادة الوعي وعلى نشر املعلومات ذات الصلة

ورغم التقدم احملرز، تواجه األطراف عدة عوائق فيما يتعلق بوضع وتنفيذ خيـارات               -٣٢
وتشمل أمثلة االحتياجات يف جمال بناء القدرات وضع وتنفيذ إطار تنظيمـي            . ختفيف اآلثار 
وعـالوة  . وظفني مدرَّبني ومؤهلني يف القطاعات اليت جيري فيها ختفيف اآلثار         فعال مدعم مب  

على ذلك، فإن التدريب مطلوب للتمكني من اختيار التكنولوجيات املناسبة املعتمدة علـى             
كما تشري األطراف إىل    . سوبيةاالطاقة املتجددة والقيام بتحليل النظم واحملاكاة والنمذجة احل       

__________ 

سائل خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها يف          املتعلقة مب ُنُهج السياسات واحلوافز اإلجيابية      )٦(
ر احملافظة على الغابات وإدارهتا املستدامة وحتسني مستوى خمزونات كربون الغابات يف            البلدان النامية؛ ودو  

 .البلدان النامية
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حفظ قـوائم   ُتوتودع فيه   ضرورة بناء القدرات إلنشاء مستودع فعال للبيانات واملعلومات         
  .جرد غازات الدفيئة وتقييمات إجراءات التخفيف ومصادر املعلومات واملنهجيات

 منتظمة  ويف غيانا، يوفر مركز التدريب يف اجملاالت املتعلقة بالغابات دورات تدريبية            -٣٣
ا أفضى إىل زيـادة مـستويات كـسب         مميف املمارسات املنخفضة اآلثار لقطع األخشاب،       

  .مستغلي الغابات وجمتمعات اهلنود األمريكيني

   واملوارد املائية واملناخاألرصاد اجلوية ، مبا يف ذلك خدمات ة املنهجيواملراقبةالبحوث   -٩  
 وطنية لرصد األحوال املناخيـة      أعدت بعض األطراف، أو هي بصدد ذلك، خططاً         -٣٤

وتؤكد األطراف أن بعض مؤسسات البحوث الوطنية       . تشمل امليادين اجلوية والبحرية والربية    
املهتمة بدراسات تغري املناخ لديها القدرة على االضطالع بأنشطة مجع البيانـات والتوثيـق              

ري املنـاخ ودعـم   بشكل منهجي، وذلك بغرض حتسني مستوى فهم النظام املناخي وآثار تغ     
األطراف وملا كانت   . عملية وضع إجراءات املواجهة املالئمة، مبا يف ذلك نظم اإلنذار املبكر          

تدرك أمهية التعاون العلمي والتقين يف عمليات الرصد والعلوم املتعلقة باألرض، فقد عـززت         
ويعزز . الدويلإقامة الشبكات والتنسيق والشراكات يف البحوث املتعلقة باملناخ على الصعيد           

  .احلصول على أدوات الرصد التكنولوجية املتقدمة فرص إجياد معلومات قيمة وأكثر دقة
 ةاملنهجيواملراقبة  وتشري أطراف كثرية إىل عدد من العوامل اليت تعيق إجراء البحوث              -٣٥

ضعف القدرات املؤسسية الذي يتـسبب يف نقـص التنـسيق           : ومنها. يف جمال تغري املناخ   
ي فيما يتعلق بتبادل املعلومات؛ وحمدودية املوارد املالية؛ وضعف مستوى اخلـربات؛            املركز

ومـن بـني االحتياجـات      .  القيِّمة فيما يتعلق ببحوث تغري املناخ      واملؤلفاتوشح البيانات   
الرئيسية اليت حددهتا األطراف ترمجة البيانات واملعلومات العلمية إىل لغة يسهل على رامسـي              

  .مة اجلماهري فهمهاالسياسات وعا
وسعت دائرة بيليز الوطنية لألرصاد اجلوية إىل تعزيز قدرات موظفيها بتوفري فـرص               -٣٦

وخالل فترة إعداد البالغ الوطين الثاين، التحق موظفان جبامعة غرب األنـديز            . التعليم العايل 
  . يف جمال األرصاد اجلويةاجلامعيةيف باربادوس حيث تابعا دراستهما 

  وير التكنولوجيا ونقلهاتط  -١٠  
تدرك األطراف أن التعاون بني جهات معنية متعددة يف هذا اجملال يـشكل أحـد                 -٣٧

األنشطة األساسية لبناء القدرات، إذ يعزز تبـادل املعلومـات يف جمـال تطـوير ونقـل                 
لـق  التكنولوجيات يف البلدان النامية، وميكِّنها بالتايل من السعي إىل بلوغ أهدافها فيمـا يتع             

وتساهم الشبكات اإلقليمية والدولية كذلك يف تعزيز       . لبيئةمراعية ل بالتنمية املستدامة بطريقة    
كما توفر هذه الشبكات تدريبا حمدد األهـداف يف جمـال           . التعاون والبحوث يف هذا اجملال    

جزر كوك وغيانـا والكويـت      مثل  وقدمت أطراف   . إدارة وتشغيل التكنولوجيات اجلديدة   
إجراء تقييمات االحتياجات التكنولوجية لتحديد االحتياجـات       من  دوى  اجلأن  تعليقات بش 
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واألولويات يف اجملال التكنولوجي، مبا يف ذلك املمارسات ذات الصلة وخطط الـسياسات             
  .اليت من شأهنا مواكبة االحتياجات احملددة على الصعيد الوطين

لوطنية وتقييمات االحتياجات   ومن بني الرسائل الواضحة اليت برزت من البالغات ا          -٣٨
ويعين هـذا تعزيـز     . التكنولوجية ضرورة إجياد بيئة مؤاتية لنقل التكنولوجيات واملمارسات       

املنظمات /السياسات البيئية واألطر التنظيمية اليت تعزز النظام القانوين وحتدد أدوار املؤسسات          
نـشطة القطاعيـة الـيت    املعنية ومسؤولياهتا بوضوح وتنشئ مركز اتصال مكلف بتنسيق األ      

وتتمثل إحدى العقبات يف نقص املعلومـات املتعلقـة         . تضطلع هبا مؤسسات حكومية شىت    
وُيَعدُّ تعزيز الوحدات التعليمية واملهارات     . بفوائد التكنولوجيات اجلديدة لدى اجلهات املعنية     

  .النواقص يف املعارف والقدرات التقنيةللتغلب على مشكلة التقنية أولوية 
وضمت . وعقدت تونغا اجتماعات تشاورية وحلقات عمل بشأن نقل التكنولوجيا          -٣٩

اجلماعات اليت دعيت إىل حضورها الوزارات واإلدارات احلكومية، ومـوظفي املقاطعـات            
واملدن، واملنظمات غري احلكومية، وجمموعات اجملتمع املدين، وجمموعات النساء والـشباب،           

وقد سامهت هذه االجتماعات وحلقات العمل يف      .  وممثليها  وقادة الكنائس   املدارس ومدرسي
حتديد الوسائل التكنولوجية لتخفيف آثار تغري املناخ اليت تركز باألساس على قطاعات مـن              

 ُحددتومن أجل تعزيز التكيف،     .  والنفايات واحلراجةري استخدام األراضي    يقبيل الطاقة وتغ  
  . والزراعة،ملوارد املائية وا،دارة السواحلالالزمة إلالتكنولوجيات 

حتسني عملية صنع القرار، بوسائل منها تقدمي املساعدة من أجل املشاركة يف املفاوضات               -١١  
  الدولية
تعزيز عملية صنع القرار املستنرية، توفر األطراف       لزيادة الوعي مبسائل تغري املناخ و     ل  -٤٠

ستوى فهمهم ملسألة تغري املناخ     فرص التعلم والتدريب لرامسي السياسات هتدف إىل زيادة م        
ومتكِّن اللقاءات التدريبية املخصصة مع املنـتمني إىل        . وقدرهتم على صياغة سياسات مالئمة    

ومتكِّـن هـذه    .  ممثلي احلكومة من استيعاب األساس العلمي لتغري املنـاخ         ة العلمي األوساط
ت الدولية املتعلقة بـتغري     األنشطة التعلمية رامسي السياسات من املسامهة بنشاط يف املفاوضا        

  .املناخ ومن صياغة مواقف تفاوضية مشتركة بني األطراف وإقامة شراكات استراتيجية
ورغم بعض التقدم احملرز يف بناء قدرات رامسي السياسات على معاجلة مسائل تغري               -٤١

جهود املناخ يف القطاعات األساسية واجملاالت املواضيعية، فإن األطراف تدرك ضرورة بذل             
ويشمل . متواصلة يف جمال بناء القدرات من أجل حتسني عملية صنع القرار ورسم السياسات            

  .هذا تعزيز قدرة صانعي القرار على كفالة مشاركتهم بفعالية وكفاءة يف املفاوضات الدولية
 على برنامج إلعادة اهليكلة يرمي إىل تعزيز آليتها للتنـسيق           ووافقت مالوي مؤخراً    -٤٢

بناء قدرات املوظفني يف جمال حتديد مـواطن التـأثر          : ويشمل هذا . علق بتغري املناخ  فيما يت 
الرئيسية؛ ورصد وتقييم أثر التدخالت على صعيد السياسات وإجراءات اجلهـات املعنيـة             
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األخرى؛ واملشاركة يف دورات مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع             
اهليئات الفرعية؛ ودعم اجلهود الرامية إىل إدماج اعتبـارات         األطراف يف بروتوكول كيوتو و    

خمتلف الوزارات؛ وتعزيـز التواصـل والتعلـيم     اليت جتريها   تخطيط  ال اتتغري املناخ يف عملي   
  .والوعي العام فيما يتعلق بتغري املناخ

  آلية التنمية النظيفة  -١٢  
لة بأنشطة آلية التنمية النظيفـة      عززت بلدان نامية عديدة بناء قدراهتا املؤسسية املتص         -٤٣

وقد أتاح اعتماد اإلجـراءات واملبـادئ التوجيهيـة    . معّينةمن خالل إنشاء سلطات وطنية   
ا عزز بالتايل املنـافع يف      ممإمكانية تقييم مشاريع آلية التنمية النظيفة املقدمة واملوافقة عليها،          

 لدى األطراف بتطوير مـشاريع آليـة        ويوجد اهتمام متزايد  . جمايل البيئة والتنمية املستدامة   
ومن خالل التعاون مع طائفة عريضة من اجلهات املعنية الوطنية والدوليـة،            . التنمية النظيفة 

 انبعاثـات   اخلفيـضة ميكن لألطراف االستفادة من إدخال التكنولوجيات اليت تعزز التنمية          
ع به املنظمـات غـري      كما تقدر األطراف الدور الذي تضطل     . الكربون على الصعيد الوطين   

احلكومية بوصفها مؤسسات منفذة وميسرة ملشاريع آلية التنمية النظيفة وللمشاريع الطوعية           
  .للحد من انبعاثات الكربون اليت تشرك فيها اجملتمعات احمللية

اهتا الوطنية املختصة مـا زالـت       ورغم التقدم احملرز، تفيد بعض األطراف بأن سلط         -٤٤
. ة املوجِّهة لعملية صياغة مشاريع آلية التنمية النظيفة مل ُتعَتمـد بعـد            تعمل وبأن األنظم   ال

ويعود هذا إىل وجود عوائق شديدة يف جمال القدرات، ومنها عدم وجود هيكل مؤسـسي               
يضم موظفني على دراية يستطيعون وضع األنظمة واملبادئ التوجيهية املالئمة ملعاجلة مشاريع            

 الربامج التدريبية ضمن االحتياجات ذات األولوية ملعاجلـة         ددتوقد حُ . آلية التنمية النظيفة  
 جلذب خرباء يف    التوعيةكما تدعو األطراف إىل دعمها يف إنشاء برامج         . هذه املسألة بكفاءة  

  .جمال وضع مشاريع آلية التنمية النظيفة
ونظمت سرياليون عدة حلقات عمل تدريبية عاجلت مسائل متصلة بآليـة التنميـة               -٤٥
ظيفة واستهدفت الكيانات احلكومية واجملتمع املدين واملنظمات غري احلكوميـة والقطـاع            الن

  .ونتيجة هذه املبادرة هي حتديد مشاريع حمتملة متصلة بآلية التنمية النظيفة. اخلاص

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨االحتياجات الناشئة عن تنفيذ الفقرتني   -١٣  
الذي يقدمه اجملتمع الدويل، تعترف أطراف كثرية بإحراز        بفضل دعم بناء القدرات       -٤٦

كمـا تـشري إىل اعتمـاد سياسـات         . بعض التقدم يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجب االتفاقيـة       
 عن معاجلة   وفضالً. واستراتيجيات وطنية تشمل عناصر تغري املناخ ومبادئ التنمية املستدامة        

ت أخرى، تساهم بعض السياسات املعتمـدة يف  مسألة األهداف اإلمنائية لأللفية، ضمن جماال  
  .متكني اجملتمعات احمللية إلدارة مواردها الطبيعية بفعالية
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وتدعو بعض األطراف البلدان املتقدمة إىل أن تفي بالتزاماهتا بتقدمي الـدعم املـايل                -٤٧
ساسـي  والتقين ويف جمال بناء القدرات إىل البلدان النامية؛ وتشكل هذه املسألة الـشرط األ             

كما تدرك األطراف ضرورة إدمـاج      . لتمكني البلدان النامية من مواجهة تغري املناخ بفعالية       
  .تغري املناخاملتعلقة بوطأة الفقر وضمان األمن الغذائي يف الربامج الوطنية من تخفيف الهديف 
وتشجع الصني ومجهورية كوريا بنشاط التعاون بني بلدان اجلنوب يف معاجلة تغـري               -٤٨
وتدعم الصني، بصفة خاصة، تنفيذ كم كبري من املشاريع منها ما يتعلـق بالطاقـة               . ناخامل

 الزراعية ملقاومة اجلفاف واستخدام املوارد املائية وإدارهتا واإلدارة املستدامة          والتقنياتالنظيفة  
وتـشجع مجهوريـة    . للغابات وزرع احلبوب وخدمات املعلومات املتعلقة باألرصاد اجلوية       

حتسني التدابري املتعلقة بالتكيف يف آسيا وتقدم املـساعدة املاليـة وخـدمات نقـل               كوريا  
  . خاصة بالنمو األخضرالتكنولوجيا يف شكل الدعم الثنائي واملتعدد األطراف، وتوفر حلوالً

  التثقيف والتدريب والتوعية العامة  -١٤  
العامـة والتثقيـف    تويل األطراف أمهية كربى ملسألة وضع وتنفيذ برامج للتوعيـة             -٤٩

جملتمع املدين ا ألمهية مشاركة  ومثة إدراك واسع النطاق أيضاً    . والتدريب فيما يتعلق بتغري املناخ    
نشيطة وفعالة يف عملية صنع القرار املتعلق بتغري املناخ على الصعد الدولية والوطنية             مشاركة  
 هذا اجملال ذي األولويـة فيمـا        وقُدِّمت أمثلة كثرية على املبادرات املتخذة يف إطار       . واحمللية

وتـشري بعـض األمثلـة إىل       . يتعلق ببناء القدرات على الصعد املؤسسية والنظامية والفردية       
إجراءات تستهدف مجاعات حمددة من قبيل األطفال والـشباب وإىل مبـادرات متعلقـة              

  .بإجراءات التخفيف والتكيف يقودها شباب
 نظام للرصد ووضع مؤشرات لقيـاس       وشددت أطراف عديدة على ضرورة وجود       -٥٠

وأشارت بعض األطراف إىل عدم وجـود       . فعالية برامج التثقيف والتدريب والتوعية العامة     
استراتيجية وطنية للتعليم البيئي ومواد التدريس والدورات التدريبية املالئمة فيما يتعلق بـتغري        

سسات احلكومية واجملتمع املدين    وعالوة على ذلك، فمن شأن شح املواد التثقيفية للمؤ        . املناخ
ومشاريع األعمال اخلاصة واملنظمات غري احلكومية أن يضعف الـدعم الواسـع النطـاق              
لإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ وأن يعيق جناح احلمالت واملبادرات الرامية إىل زيادة الـوعي              

ساسية املتعلقة بتغري املناخ    كما يلَزم وجود الدعم الكايف لترمجة املعلومات والوثائق األ        . العام
  .إىل اللغات احمللية الرئيسية ولتنظيم برامج تدريبية حمددة لفائدة العاملني يف وسائط اإلعالم

ومن بني املبادرات املتخذة يف بنغالديش لزيادة الوعي بتغري املناخ لدى من يعنـيهم                -٥١
ـ            بالبنغاليـة    كتيبـاً  ١٣ه  األمر، من عامة الشعب حىت رامسي السياسات، إعداد ما جمموع

  . لنشرها على الصعيدين احمللي والوطينفكاهينيوكتابني وقائع  صحيفة ١٧واإلنكليزية و
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  املعلومات وإقامة الشبكات، مبا يف ذلك إنشاء قواعد البيانات  -١٥  
 من الشبكات املنشأة لتيسري تبادل املعلومـات  تفيد أطراف كثرية بأهنا طورت عدداً       -٥٢

وعالوة على ذلك، يساهم إىل حد كبري يف        . ين اإلقليمي والدويل وشاركت فيها    على الصعيد 
 الدورات التدريبية وحلقـات العمـل واسـتعمال         نشر املعلومات املتعلقة بتغري املناخ تنظيمُ     

  . هلذا األمرخدمات اإلنترنت، وخباصة إنشاء مواقع شبكية مكرسة
لتنسيق فيما بني املؤسـسات يف      وسجلت بعض األطراف وجود نقص يف التعاون وا         -٥٣

وتشدد أطراف أخرى على أمهية بناء القـدرات يف جمـايل           . جمال تبادل املعلومات والبيانات   
 واحملفوظات الوطنية ووضع نظام شامل لتخزين البيانات بغرض رصدها          بنوك املعلومات إدارة  

طـراف يف نقـص     ويتمثل أحد املعوقات الرئيسية الذي أبلغ عنه أحـد األ         . بطريقة منهجية 
شبكات املعلومات املتاحة يف البلد وكذلك الصعوبات اليت يالقيها ممارسو املهن املتصلة بتغري             

  .املناخ يف االطالع على أحدث التطورات يف البحوث املتعلقة بتغري املناخ
وترتبط إدارة األرصاد اجلوية يف سري النكا عرب اإلنترنت بشبكة النظـام العـاملي                -٥٤

املعلومات املتعلقة  /وتتيح هذه الشبكة إمكانية نشر البيانات     . ت السلكية والالسلكية  لالتصاال
  .باألرصاد اجلوية واملناخ واحلصول عليها على مدار الساعة

  ملخص املسائل املثارة يف الورقات املقدمة من األطراف  -باء  
  . أعاله٥  املدرجة يف الفقرة)٧(أثارت األطراف املسائل التالية يف ورقاهتا  -٥٥
وقد شددت جمموعة من األطراف على ضرورة وضع برنامج عمـل حمـدد بدقـة         -٥٦

ومركَّز بشأن بناء القدرات يرمي إىل ترمجة االحتياجات والدروس املستخلصة اليت جـرى              
  . عمليةبناء القدرات إىل إجراءاتبشأن حتديدها من خالل منتدى ديربان 

برنامج عمل مدته سنتان بشأن بناء القـدرات        ورأى أحد األطراف أنه ينبغي وضع         -٥٧
هليئة الفرعية للتنفيذ بغرض مواصلة تعزيز عملية رصد واستعراض الفعالية يف          شراف ا  إل خاضع

 وتقيـيم   ، ووضع جمموعة شاملة ومتكاملة ومتوازنة من مؤشرات التقييم        ،جمال بناء القدرات  
  .لقدرات يف البلدان الناميةاألنشطة اليت تضطلع هبا البلدان املتقدمة لدعم بناء ا

واعتربت جمموعة من األطراف بناء القدرات مسألة أساسية لتيسري التنفيذ الكامـل              -٥٨
ه مسألة متقاطعة؛ وبالتايل، يشكل عنـصر       تعيبناء القدرات بطب  ف. والفعال واملتواصل لالتفاقية  

لتكيف والتمويل املتصل  من أنشطة التنمية يف جمال التخفيف وا   وكامالً  منه جزءاً أساسياً   قوي
  .باملناخ يف البلدان النامية

__________ 

 .FCCC/SBI/2013/MISC.4بالصيغة الواردة يف الوثيقة  )٧(
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ورأت جمموعة من األطراف كذلك أن رصد أثر الدعم الذي تقدمه البلدان املتقدمة               -٥٩
ج الـشاملة أو العاديـة       ال ميكن مواجهته بالنـهُ      حقيقياً يف جمال بناء القدرات يشكل حتدياً     

امية بذل جهود لتوفري معلومـات بـشأن        وحدها، وإمنا يستلزم األمر كذلك من البلدان الن       
جتارهبا والدروس اليت استخلصتها والفرص اليت أتيحت هلا لتعزيز القدرة على معاجلة تغـري               

  .املناخ
، ١٧-م أ /١ من املقرر    ٥ للفقرة   وشدد أحد األطراف على أن بناء القدرات، وفقاً         -٦٠

ة على قدم املساواة مع العناصر       يتطلب املعاجل  ، عناصر عملية منهاج ديربان     من واحداًيشكل  
  .األخرى

  أنشطة بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو  -ثالثاً  
يواصل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة، بوصـفه اهليئـة التنظيميـة لآلليـة،                -٦١

االضطالع بتدابري لتحسني التوزيع اجلغرايف ألنشطة مشاريع اآللية ولتوسيع نطاق مـشاركة            
  .ملصلحةأصحاب ا

ويدعم إطار نريويب، الذي أعطى انطالقه األمني العام لألمم املتحدة يف الدورة الثانية               -٦٢
، تطوير  ٢٠٠٦ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف عام            

 منواً  مشاريع آلية التنمية النظيفة على نطاق العامل، مع تركيز خاص على أفريقيا وأقل البلدان             
 ٣١ أنشطة مشاريع حـىت      ١٠والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت سجلت أقل من          

  .٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
 مـن  واضطلع الشركاء واملنظمات املتعاونة مع إطار نريويب، الذي يتـألف حاليـاً            -٦٣

دة األطراف،   وكاالت ثنائية ومتعد   هدعموتوكاالت األمم املتحدة ومنظمات حكومية دولية       
حلقات عمـل تدريبيـة     : ، مشل ما يلي   ٢٠١٢بعدد كبري من أنشطة بناء القدرات يف عام         

مباشرة ودورات تدريبية عرب اإلنترنت وحلقات دراسية شبكية ومنتديات؛ والدعم املباشـر            
للسلطات الوطنية املختصة لتنفيذ إجراءات املوافقة الوطنية اخلاصة بالبلد املضيف وإلعـداد            

؛ والدعم   الشبكات الكهربائية  انات األساسية املوحدة املقترحة وحساب عوامل انبعاثات      البي
املباشر ملعدي املشاريع فيما يتعلق بالتمويل واإلعداد واملوافقة على وثيقة تصميم مشروع ما؛             

 والسلطاتوالتواصل والتوعية فيما بني اجلهات املعنية، مبا يف ذلك السلطات الوطنية املختصة             
نة ومعدو املشاريع؛ ووضع أدوات جديدة لتيسري إعداد املشاريع، من قبيل مناذج            تنفيذية املعيّ ال

  .برامج األنشطة وأدوات احلساب اليت يعتمدها مرفق البيئة العاملية
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 املؤسساتوأنشطة بناء القدرات اليت تضطلع هبا هيئات األمم املتحدة            -رابعاً  
  األخرى

على معاجلة االحتياجـات  األخرى املؤسسات  وم املتحدة   تعكف خمتلف هيئات األم     -٦٤
وتشمل هذه اجلهود، على وجه اخلصوص، مجيع االحتياجات        . احملددة يف إطار بناء القدرات    

 اهـاً وُتظهِر املعلومات الـواردة اجت    . ١٥واجملاالت ذات األولوية الواردة يف اإلطار وعددها        
املتعلقة بالتكيف والتخفيـف وحنـو التثقيـف         لتوجيه اجلهود باألساس حنو املسائل       واضحاً

  .والتدريب والتوعية العامة
. وفيما يتعلق بالتكيف، تشمل اجلهود باألساس تعزيز القدرات املؤسسية والتقنيـة            -٦٥

وتتعلق األنشطة الرئيسية ببناء القدرات لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف واخلطط الوطنية            
بتـأثريات   ةاملرتبطَاخلسائر واألضرار   لية التأثر بتغري املناخ وخطر      للتكيف؛ وإلجراء تقييم لقاب   

تغري املناخ؛ ولتعبئة وتبادل املعارف بواسطة أدوات من قبيل املبـادئ التوجيهيـة التقنيـة،               
كما ُتبذَل جهـود لتعزيـز      .  التقنية قاترالووالشبكات وقواعد البيانات، وحلقات العمل و     

جمال تصميم وتنفيذ مشاريع التكيف، مع مراعاة االعتبـارات          يف   الضعيفةقدرات اجملتمعات   
  .اجلنسانية

وفيما يتعلق بالتخفيف، ُتوجَّه اجلهود باألساس حنو بناء قدرات القطـاعني العـام               -٦٦
انبعاثات الكربـون وأدوات  اإلمنائية اخلفيضة ستراتيجيات  االواخلاص يف جمال تصميم وتنفيذ      
 وأنـشطة البحـث والتطـوير       اءات التكيف املالئمة وطنياً   القياس واإلبالغ والتحقق وإجر   

  .ومشاريع آلية التنمية النظيفة يف سياق احتياجات التنمية املستدامة الوطنية
والتدريب والتوعية العامة، تتجاوز األساليب اجلديدة لزيـادة        بالتثقيف  وفيما يتعلق     -٦٧

دورات التدريبية واملنشورات لتشمل    معارف املعنيني وتعزيز قدراهتم تنظيم حلقات العمل وال       
وجيري كم هائل من األنشطة عرب اإلنترنت يف شـكل          . اإلنترنتاستعمال  النهج القائم على    

غري أنه، وللوصـول إىل  . دورات تدريبية ومنتديات وشبكات وقواعد بيانات وبرامج شبكية 
ات التواصـل   أدوال تـزال    املناطق اليت تعاين من شح أو عدم وجود خدمات اإلنترنـت،            

 تفـي بغـرض نـشر       ، آلية التنمية النظيفة يف أفريقيا     عنالبث اإلذاعي لتقارير    ك ،األخرى
  .املعلومات املتعلقة بتغري املناخ

        


