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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال املؤقت١٣البند 

  بناء القدرات

 هبا اهليئات املنشأة    تقرير توليفي عن أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع           
  مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
أُعدَّ هذا التقرير لتوجيه املناقشات خالل االجتماع الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء              
القدرات ويشكل هذا التقرير جتميعاً وتوليفاً للمعلومات ذات الصلة بأنشطة بناء     . القدرات

الواردة يف التقارير اليت أصدرهتا، منذ االجتماع األول ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات،             
وهي فريق اخلـرباء    (اهليئاُت املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا          

األول االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق           
لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وجلنة التكيف، واللجنة التنفيذية املعنيـة             

ورمبا تود األطراف النظر يف املعلومات      ). التنمية النظيفة  بالتكنولوجيا، واجمللس التنفيذي آللية   
  . بناء القدراتالواردة يف هذا التقرير بغية مواصلة تعزيز رصد واستعراض فعالية أنشطة

  
  

__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها بسبب توقيـت االجتماعـات املقـررة للـهيئات املنـشأة                *  
  .االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا مبوجب
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
 مـن  ١٤٤، يف الفقرة )ئة الفرعيةاهلي(طلب مؤمتر األطراف إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ         -١

، أن تواصل تعزيز رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها، بأن تنظم سنوياً            ١٧-م أ /٢مقرره  
منتدى ديربان أثناء دوراهتا إلجراء مناقشة معمقة بشأن بناء القدرات مبشاركة األطـراف،             

ألخصائيني املعنـيني، بغيـة     وممثلي اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية، واخلرباء وا        
تقاسم خرباهتم وتبادل اآلراء، وأفضل املمارسات، والدروس املستفادة فيما يتعلـق بتنفيـذ             

 مـن ذلـك     ١٤٦وطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب الفقرة        . أنشطة بناء القدرات  
التفاقية منذ أحدث   املقرر، جتميع وتوليف التقارير اليت أعدهتا اهليئات املعنية املنشأة مبوجب ا          

  .دورة من دورات منتدى ديربان بشأن بناء القدرات
، ٢٠١٢مـايو   /وُعقد االجتماع األول ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات يف أيـار            -٢

 ٧٤وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب الفقـرة       . خالل الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية     
اع الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات خـالل         ، أن ُيعقد االجتم   ١٨-م أ /١املقرر   من

  .الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية
مـؤمتر  (وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          -٣

، أن منتدى ديربـان     ٨-م أإ /١٠ من املقرر    ١، مبوجب الفقرة    )اجتماع األطراف /األطراف
ت ترتيب مناسب لتبادل اخلربات واألفكار وأفضل املمارسات والـدروس          بشأن بناء القدرا  

املستخلصة فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة بناء القدرات ذات الصلة بربوتوكول كيوتو مبـشاركة             
  . املنشأة مبوجب االتفاقية واخلرباء واملهنيني املعنينيذات الصلةاألطراف وممثلي اهليئات 

  نطاق املذكرة  -باء  
هذا التقرير جتميعاً وتوليفاً للمعلومات ذات الصلة بأنشطة بناء القـدرات،           يشكل    -٤

الواردة يف التقارير التالية اليت أعدها فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة             
، وفريق اخلرباء   )فريق اخلرباء االستشاري  (من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

عين بأقل البلدان منواً، وجلنة التكيف، واللجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا، واجمللـس              امل
  :التنفيذي آللية التنمية النظيفة، منذ انعقاد االجتماع األول ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات

 FCCC/SBI/2013/7(تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلـرباء االستـشاري            )أ(  
  ؛)FCCC/SBI/2012/28و
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تقرير عن حلقة العمـل     : تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري        )ب(  
التدريبية التطبيقية ملنطقـة أفريقيـا بـشأن قـوائم اجلـرد الوطنيـة لغـازات الدفيئـة                  

)FCCC/SBI/2012/25(؛  
تقرير عن حلقة العمـل     : تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري        )ج(  

 ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب بشأن تقييم القابلية للتأثر بـتغري املنـاخ             التدريبية التطبيقية 
  ؛)FCCC/SBI/2012/17(والتكيف معه 

تقرير عن حلقة العمـل     : تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري        )د(  
تغري املناخ  التدريبية التطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب بشأن تقييم التخفيف من آثار            

)FCCC/SBI/2012/18(؛  
تقرير عن حلقة العمـل     : تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري        )ه(  

  ؛)FCCC/SBI/2012/26(التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم التخفيف 
تقرير عن حلقة العمـل     : تقرير مرحلي عن عمل فريق اخلرباء االستشاري        )و(  

بيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغّير املناخ والتكيف            التدريبية التط 
  ؛)FCCC/SBI/2012/32(معه 

تقرير عن االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً              )ز(  
)FCCC/SBI/2012/27(؛  

ء املعين بأقل البلدان منواً     تقرير عن االجتماع الثالث والعشرين لفريق اخلربا        )ح(  
)FCCC/SBI/2013/8(؛  

  ؛)Corr.1 وFCCC/SB/2012/3(تقرير جلنة التكيف   )ط(  
تقرير عن أنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وأدائهـا ملهامهـا يف              )ي(  

  ؛)FCCC/SB/2012/2 (٢٠١٢ عام
إىل مـؤمتر األطـراف     تقرير اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة املقـدم           )ك(  
 اجلـزءان   FCCC/KP/CMP/2012/3(بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو        العامل

  ).األول والثاين

  اإلجراءات اليت ميكن للهيئة الفرعية للتنفيذ اختاذها  -جيم  
قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقرير لتوجيه                -٥
  .قشات خالل االجتماع الثاين ملنتدى ديربان بشأن بناء القدراتاملنا
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  عناصر بناء القدرات يف عمل اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية  -ثانياً  

عناصر بناء القدرات يف عمل فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية      -ألف  
  تفاقيةاملقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لال

يهدف فريق اخلرباء االستشاري إىل حتسني عملية وإعداد البالغات الوطنية املقدمـة            -٦
) األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول  (من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية         

  .)١(عن طريق تقدمي املشورة والدعم التقنيني إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول
 ،)٢(٢٠١٢-٢٠١٠ونظم فريق اخلرباء االستشاري، يف إطار برنامج عمله للفتـرة             -٧

أبريـل  /على الصعيد اإلقليمي يف الفترة املمتدة بني نيسانتطبيقية مخس حلقات عمل تدريبية    
وكان اهلدف الرئيسي من حلقات العمل هو تعزيز قدرات          .)٣(٢٠١٢أكتوبر  /وتشرين األول 

طراف غري املدرجة يف املرفق األول، املشاركني يف عملية البالغـات           اخلرباء الوطنيني من األ   
وكانت حلقات العمل أيضاً مبثابة منرب لتبادل اآلراء فيما بني املشاركني    . الوطنية ويف إعدادها  

واخلرباء، ومتخضت عن تعقيبات بشأن املواد التدريبية احملدَّثة لدى فريق اخلرباء االستـشاري             
  .)٤(سينهامن أجل مواصلة حت

حتسني إعداد قوائم اجلـرد الوطنيـة       هو   حلقة العمل التدريبية األوىل      وكان هدف   -٨
 يف جمـال    )٥(لغازات الدفيئة عن طريق بناء قدرات اخلرباء الوطنيني من املنطقـة األفريقيـة            

وحضر حلقة العمـل واحـد      . استخدام املواد التدريبية احملدثة لدى فريق اخلرباء االستشاري       
 ٥٠ طرفاً غري مدرج يف املرفق األول، فضالً عـن مـشاركة             ٣٧ من   ياًن خبرياً وطن  وأربعو

ومشلت حلقة العمل جلـسات     . شخصاً إضافياً يومياً يف املتوسط عن طريق التداول بالفيديو        
  .تدريبية تطبيقية بشأن املنهجيات املتصلة جبميع قطاعات قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة

بناء قدرات اخلرباء الوطنيني    هو   الثانية والثالثة    ني العمل التدريبيت  قيتحلكان هدف   و  -٩
 )٧( ومن منطقيت آسيا واحمليط اهلادئ وأوروبا الشرقية       )٦(من منطقة أمريكا الالتينية والكارييب    

__________ 

 .١، املرفق، الفقرة ١٥-م أ/٥املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2010/INF.2املرفق األول ،. 
)٣( FCCC/SBI/2012/17 وFCCC/SBI/2012/18 وFCCC/SBI/2012/25 وFCCC/SBI/2012/26 

 .FCCC/SBI/2012/32و
)٤( <http://unfccc.int/national_reports/non-

annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/items/349.php>. 
وطنيـة لغـازات الدفيئـة يف    ُنظمت حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن قـوائم اجلـرد ال     )٥(

 .٢٠١٢أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٣سواكومبوند بناميبيا، يف الفترة من 
ُنظمت حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب بشأن تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ                )٦(

 .٢٠١٢يوليه / متوز١٣ إىل ٩والتكيف معه يف سانت ماريز، بأنتويغوا وبربودا، يف الفترة من 
ُنظمت حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ بـشأن تقيـيم القابليـة للتـأثر بتغّيـر                )٧(

 تـشرين  ١٢ إىل ٨والتكيف معه يف فيينتيان، جبمهورية الو الدميقراطية الـشعبية، يف الفتـرة مـن               املناخ
 .٢٠١٢أكتوبر /األول
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 اً خبري ٦٧وحضر حلقيت العمل ما جمموعه      . يف تقييم القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه       
 شخصاً إضافياً يومياً يف املتوسط عن طريـق         ٧٩ تلك املناطق، فضالً عن مشاركة       وطنياً من 

هيم املستخدمة  وأُطلع املشاركون على خمتلف املصطلحات والتعاريف واملفا      . التداول بالفيديو 
 جومشلت التمارين التدريبية التطبيقية خمتلـف النـهُ       . لتأثر والتكيف اعند إجراء تقييم قابلية     

  . بكل قطاعاخلاصةالحتياجات من البيانات واألدوات وا
بناء قدرة اخلرباء الوطنيني    هو   الرابعة واخلامسة    ني العمل التدريبيت  حلقيتكان هدف   و  -١٠

 على إجراء تقييم التخفيف، واإلفادة  )٩( ومنطقة أفريقيا  )٨(من منطقة أمريكا الالتينية والكارييب    
 خبرياً وطنياً مـن املنطقـتني،       ٦٩ما جمموعه   وحضر حلقيت العمل    . عنه يف بالغاهتم الوطنية   

وتلقى .  شخصاً إضافياً يومياً يف املتوسط عن طريق التداول بالفيديو         ٤٠ عن مشاركة    فضالً
املشاركون توجيهات تدرجيية بشأن االعتبارات التخطيطية الرئيسية اليت ينطوي عليها إجراء           

ئل املتصلة باالعتماد على هذه التقييمات      تقييم التخفيف من آثار غازات الدفيئة، وبشأن املسا       
  .يف وضع املزيد من خطط العمل الوطنية املفصلة املتعلقة بتغري املناخ

وأقر فريق اخلرباء االستشاري، لدى تنظيم حلقات العمل التدريبية التطبيقية، بأهنـا              -١١
 إمكانيـة مواصـلة     تسهم إسهاماً إجيابياً يف تعزيز قدرة اخلرباء الوطنيني، ولكنه الحظ أيضاً          

فعالية حلقات العمل وفعالية التدريب عرب اإلنترنت من خالل عدد مـن اإلجـراءات               تعزيز
إثراء املواد التدريبية بأمثلة إقليمية؛ ووضع برامج للتعلم اإللكتروين؛ وإنـشاء           : ليتشمل ما ي  

 بيانـات  شبكة للخرباء لتيسري تبادل املعارف واخلربات وأفضل املمارسات؛ وبنـاء قاعـدة         
  .)١٠(للمهنيني الذين يتلقون التدريب يف حلقات العمل اليت يعقدها فريق اخلرباء االستشاري

، ٢٠١٢-٢٠١٠وحدد فريق اخلرباء االستشاري، يف سياق تنفيذ برنامج عمله للفترة             -١٢
عدة دروس مستخلصة ومالحظات رئيسية، بشأن جوانب شىت تشمل أمهية استمرارية الدعم      

 يقدمه، وكذلك أمهية إتاحة املواد التدريبية وسهولة احلصول عليها وحتديثها على            التقين الذي 
 بناء القدرات على حنو فعال، وال سيما من أجل مواصـلة حتـسني              ضمانحنو منتظم، بغية    

إىل أنـه ال يـزال     اخلرباء االستـشاري    فريق  وأشار  . غ وإنشاء ذاكرة مؤسسية   عملية اإلبال 
غري املدرجة يف املرفق األول للحصول على دعمه يف جمال بنـاء            طلبات من األطراف     يتلقى

اخلرباء االستـشاري   فريق   يرى   د،ويف هذا الصد  . القدرات على الصعيدين اإلقليمي والوطين    
أن للوكاالت املنفذة التابعة ملرفق البيئة العاملية والوكاالت احلكومية الدولية األخـرى دوراً             

  .سيما على الصعيد الوطين رات، المهماً يف تيسري دعم بناء القد

__________ 

تدريبية التطبيقية ملنطقة أمريكا الالتينية والكارييب بشأن تقييم التخفيف من آثار تغـري          ُنظمت حلقة العمل ال    )٨(
 .٢٠١٢يوليه / متوز٢٠ إىل ١٦املناخ يف سانت ماريز، يف الفترة من 

 ١٠ُنظمت حلقة العمل التدريبية التطبيقية ملنطقة أفريقيا بشأن تقييم التخفيف يف آكرا، بغانا، يف الفترة من                  )٩(
 .٢٠١٢سبتمرب /أيلول ١٤إىل 

)١٠( FCCC/SBI/2012/28 ٦٧-٥٢، الفقرات. 
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خـالل اجتماعـه     )١١(٢٠١٣برنامج عمله لعام    اخلرباء االستشاري   فريق  ووضع    -١٣
وأقر بضرورة وضع برنامج عمل براغمايت وواقعي، فوافق على أن تركز املساعدة            . )١٢(الثامن

حملّدثة املقدمة مـن    التقنية املتاحة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول على إعداد التقارير ا           
وتشمل األنشطة ذات الصلة ببناء القـدرات، الـواردة يف          . سنتنيهذه األطراف عن فترة ال    

استحداث أدوات تكميلية للتدريب علـى إعـداد        اخلرباء االستشاري،   فريق  ج عمل   برنام
ـ               ة التقارير احملّدثة لفترة السنتني، وتنظيم حلقات عمل بشأن هذه التقارير، مبا يف ذلك حلق

 عمل شاملة الختبار املواد     لقةعمل للخرباء إلخضاع املواد التدريبية الستعراض النظراء، وح       
وتـشمل األنـشطة    . بغية ضمان تلبيتها احتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول          

 األخرى ترمجة املوجود من املواد التدريبية احملدثة لفريق اخلرباء االستشاري إىل اللغات الرمسية            
  .األخرى لألمم املتحدة، ووضع برامج للتعلم اإللكتروين

: واتفق فريق اخلرباء االستشاري على وضع مواد تدريبية تكميلية تتناول مـا يلـي               -١٤
الترتيبات املؤسسية إلعداد البالغات الوطنية والتقارير احملّدثة لفترة الـسنتني علـى أسـاس              

لك املنهجيات واالفتراضات املرتبطـة هبـا؛       ، مبا يف ذ   آثارهامستمر؛ وإجراءات التخفيف و   
 وما يتصل بذلك من احتياجات مالية وتقنية واحتياجات من القدرات، مبا            ثغراتوالقيود وال 

يشمل وصف الدعم الالزم واملتلقى وتقدمي معلومات عن مستوى الدعم املتلقى لتيسري إعداد             
  .)١٣(التقارير احملّدثة لفترة السنتني وتقدميها

ة االستجابة بفعالية لالحتياجات املستمرة لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول           وبغي  -١٥
يف جمال بناء القدرات نتيجة لتعزيز متطلبات اإلبالغ يف إطار االتفاقية، أوصى فريق اخلـرباء               

خطة عمل طويلة األجل    /االستشاري اهليئة الفرعية بأن تطلب إليه مستقبالً وضع خطة تنظيم         
  .)١٤(الفريق أنشطة لتشم

  عناصر بناء القدرات يف عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  -باء  
. توسع نطاق والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً توسعاً تدرجيياً مبرور السنني              -١٦

 تقدمي الدعم إىل أقل البلدان) ٢٠١٥-٢٠١١(احلالية يف فترهتا    )١٥(وتشمل والية فريق اخلرباء   
 البلدان  بأقلمنواً إلعداد وتنفيذ وتنقيح برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج العمل اخلاص            

  .، وعملية خطط التكيف الوطنية)١٦(منواً
__________ 

)١١( FCCC/SBI/2013/7 ٣٨-٢٥، الفقرات. 
 .٢٠١٣فرباير / شباط٢٦و ٢٥عقد فريق اخلرباء االستشاري اجتماعه الثامن يف بون بأملانيا يف  )١٢(
)١٣( FCCC/SBI/2013/7 ٢٩، الفقرة. 
)١٤( FCCC/SBI/2013/7 ٤٤، الفقرة. 
 .١٧-١٣، الفقرات ١٧-م أ/٥قرر ، وامل٢، الفقرة ١٦-م أ/٦املقرر  )١٥(
 .٧-م أ/٥املقرر  )١٦(
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 وسيعقد اجتماعني يف    ٢٠١٢وبناًء على واليته، عقد فريق اخلرباء اجتماعني يف عام            -١٧
، )١٨(٢٠١٣-٢٠١٢مله للفتـرة    واضطلع فريق اخلرباء، يف إطار برنامج ع      . )١٧(٢٠١٣عام  

ختلفة يف تـصميم    املبلدان  الجراءات اتبعتها   اإلُنهج و الجبملة أنشطة منها مجع معلومات عن       
لتكيف على األمدين املتوسط والبعيد، معتمداً يف ذلك على هنج لدراسات احلـاالت             اخطط  

 وتنظيم حلقات عمل اإلفرادية؛ وتوفري التوجيه والدعم التقنيني لعملية خطط التكيف الوطنية؛       
تصلة بـربامج العمـل     املسائل  املتدريبية لتعزيز القدرات التقنية لدى أقل البلدان منواً ملعاجلة          

الوطنية للتكيف، وعناصر أخرى من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وعملية خطـط              
ات أقل البلـدان منـواً   وقرر فريق اخلرباء أن تشمل ُنُهجه التدريبية بناء قدر      . التكيف الوطنية 

حـل املـشاكل    مهارات  لدعم مبوجب االتفاقية، وتطويَر     إلدارة العمليات واحلصول على ا    
  . الالزمة هلذه البلدان من أجل التصدي لتغري املناخ

، أصدر فريق اخلرباء املبادئ التوجيهية التقنية من أجل عملية ٢٠١٣ويف مستهل عام   -١٨
مسألة التكيف معاجلة شاملة على معاجلة أقل البلدان منواً على خطط التكيف الوطنية ملساعدة     

وطلب مؤمتر األطراف إىل فريق اخلرباء أن ُيعّد مبادئ توجيهية تقنية           . حنو منسق واستراتيجي  
من أجل عملية خطط التكيف الوطنية باالستناد إىل املبادئ التوجيهية األولية لصياغة خطط             

 باإلنكليزيـة   )٢٠(ادئ التوجيهية متاحة يف شـكل إلكتـروين       وهذه املب . )١٩(التكيف الوطنية 
وسُترسل النسخ الورقية بالربيد مباشرة إىل أقل البلـدان         . وستتاح قريباً بالربتغالية والفرنسية   

منواً إقراراً بأمهية إتاحة املبادئ التوجيهية التقنية هلذه البلدان كافة، للسماح هلا باسـتخدامها              
  .ين ويف الوقت املناسبفوراً على الصعيد الوط

وأصدر فريق اخلرباء أيضاً اجمللد الثاين من أفضل املمارسات والدروس املستخلصة يف إطار   -١٩
 Best Practices and Lessons Learned in Addressing(معاجلة مسألة التكيف يف أقل البلدان منـواً  

Adaptation in the Least Developed Countries()ربتغاليـة ر متـاح باإلنكليزيـة وال  واملنشو. )٢١ 
يركز على جوانب تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، مبـا يف ذلـك خـربة               هو  والفرنسية، و 

  .املنفذة التابعة ملرفق البيئة العاملية، وغري ذلك من مبادرات التكيف يف أقل البلدان منواًوكاالت ال

__________ 

مـارس  / آذار ١٣ إىل   ٩عقد فريق اخلرباء اجتماعه احلادي والعشرين يف ثيمبو، ببوتان، يف الفتـرة مـن                )١٧(
سـبتمرب  / أيلـول ٢٩ إىل ٢٦وعقد الفريق اجتماعه الثاين والعشرين يف فونافويت، بتوفالو، يف الفترة من           . ٢٠١٢
 ١٣، يف لومي، بتوغو، يف الفترة من        ٢٠١٣الثالث والعشرين، وهو األول يف عام        وعقد اجتماعه    .٢٠١٢

 .٢٠١٣مارس / آذار١٦إىل 
)١٨( FCCC/SBI/2012/7املرفق األول ،. 
 .١٦ و١٥، الفقرتان ١٧-م أ/٥املقرر  )١٩(
)٢٠( >unfccc.int/nap<. 
)٢١( <http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol=FCCC/GEN/278

%20E#beg>. 
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، زيادة جهـود    ٢٠١٣-٢٠١٢ترة  واقترح فريق اخلرباء، يف إطار برنامج عمله للف         -٢٠
التواصل اليت يبذهلا يف جمال تكنولوجيات التكيف، بطرق منـها توسـيع قاعـدة بيانـات                

ويهدف ذلك إىل تشجيع تبادل أفضل املمارسات واألفكار        . )٢٢(استراتيجيات التصدي احمللية  
 أفـضل   وسيواَصل تعزيز هذه اجلهود من خـالل منـرب        . املبتكرة فيما بني البلدان واملناطق    

  .)٢٣(املمارسات يف بوابة أقل البلدان منواً
 فريق اخلرباء أن تقدماً جيداً قد أُحرز يف تنفيذ برنامج عملـه وأن معظـم                والحظ  -٢١

لكنه أقر بأن أقل البلدان منواً ستظل يف حاجة إىل دعـم            . األنشطة تسري يف املسار الصحيح    
تكيف، حيث إهنا اآلن على وشك بـدء        يواكب استمرارها يف تنفيذ برامج عملها الوطنية لل       

  . التكيف الوطنية على مستوياهتا الوطنيةططعمليات خ
وحقق فريق اخلرباء تقدماً يف املرحلة اجلديدة من تعزيز بوابة أقل البلدان منواً، ووضع                -٢٢

نظام معلومايت مشترك خلطط التكيف الوطنية سيتيح معلومات ملؤمتر األطراف لدعم نظره يف             
ل املتصلة خبطط التكيف الوطنية؛ وسيربز التقدم الذي حترزه البلدان يف ما تضطلع بـه               املسائ

من عمليات التكيف الوطنية، مبا يشمل سجالً لوثائق خطط التكيف الوطنية ذات الـصلة؛              
ـ            صلة بعمليـة   وسيزود أقل البلدان منواً بوصالت إىل البيانات واملعلومات واألدوات ذات ال

 مدخالت مستقاة من البلدان وكذلك من املنظمـات         ضمَّنُتساليت  ة،  خطط التكيف الوطني  
وسُيعّد فريق اخلـرباء، يف إطـار   .  ذات الصلة وأوساط البحث  يةواملراكز والشبكات اإلقليم  

، منوذجاً أولياً لنظامه املعلومايت املـشترك خلطـط         )٢٤(٢٠١٤-٢٠١٣برنامج عمله للفترة    
  .دورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعيةالتكيف الوطنية يكون جاهزاً حبلول ال

، أربع حلقـات  ٢٠١٣-٢٠١٢وسينظم فريق اخلرباء، يف إطار برنامج عمله للفترة     -٢٣
عمل تدريبية إقليمية هتدف إىل بناء قدرات أقل البلدان منواً على تنفيذ برامج العمل الوطنيـة                

وقد استهدفت حلقة   . الوطينللتكيف واالستعداد لعملية خطط التكيف الوطنية على الصعيد         
ثلـي  مموقدم عـدد مـن      . )٢٥( أقل البلدان منواً الناطقة بالفرنسية     ٢٠١٣ عامالعمل األوىل ل  

األطراف عروضاً خالل حلقة العمل أبرزوا فيها املمارسات السليمة املتبعة يف بلداهنم، مبا يف              
طـين للوصـول إىل     إنشاء كيان منفذ و   : مثل الترتيبات اآلتية  ذلك وضع ترتيبات مؤسسية     

 يف األنشطة الوطنية؛ وتنفيذ عدة مشاريع يف        فصندوق التكيف؛ وتعميم مراعاة مسألة التكي     
وأفاد فريق اخلرباء بأن هناك دليالً واضحاً على سـرعة          . إطار برامج العمل الوطنية للتكيف    

  .تزايد مستوى خربة املمارسني يف جمال التكيف يف أقل البلدان منواً

__________ 

)٢٢( <http://maindb.unfccc.int/public/adaptation>. 
)٢٣( <unfccc.int/4751>. 
)٢٤( FCCC/SBI/2013/8املرفق الثاين ،. 
ُنظمت حلقة العمل التدريبية اإلقليمية ألقل البلدان منواً الناطقة بالفرنسية يف لـومي، بتوغـو، يف الفتـرة                   )٢٥(

 .٢٠١٣مارس / آذار٢٢ إىل ١٨ من
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 األنشطة ذات الصلة ببناء القدرات، الواردة يف برنامج عمل فريق اخلـرباء             ومن بني   -٢٤
إعداد ملحقات باملبادئ التوجيهية التقنية لتوفري مزيد مـن         : ، ما يلي  ٢٠١٤-٢٠١٣للفترة  

أو دراسات احلاالت اإلفرادية اليت تتناول مواضـيع        /أو األدلة التدرجيية و   /التفاصيل املعمقة و  
الالزمة وحتليل الثغرات؛ ووضع أداة للرصد والتقييم من أجل الوقـوف            القدرات   يدمثل حتد 

على التقدم احملرز وتقييم الفعالية وحتديد الثغرات يف عملية برامج العمل الوطنيـة للتكيـف               
والعناصر األخرى يف برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منـواً؛ وتـوفري منهجيـة معـززة                

  .املستفادةدروس  والملمارسات من أفضل االستخالص

  عناصر بناء القدرات يف عمل جلنة التكيف  -جيم  
جراءات التكيف املعززة بـصورة     أنشأ مؤمتر األطراف جلنة التكيف لتحسني تنفيذ إ         -٢٥

تقوية وتدعيم وتعزيز تبادل املعلومـات      : متسقة مبوجب االتفاقية، وذلك بطرق منها ما يلي       
واملعارف واخلربات واملمارسات اجليدة ذات الصلة؛ وتعزيز أوجه التآزر وتدعيم العمل مـع             

ملعلومات والتوصيات إىل    والشبكات الوطنية واإلقليمية والدولية؛ وتقدمي ا      كزاملنظمات واملرا 
مؤمتر األطراف عند تقدمي التوجيهات بشأن سبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف، ويشمل ذلك             

  .)٢٦(التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات
 علـى خطـة عملـها الثالثيـة         )٢٧(واتفقت جلنة التكيف، خالل اجتماعها األول       -٢٦

وتـسعى جلنـة   . )٢٩(دورته الثامنة عـشرة ، اليت وافق عليها مؤمتر األطراف يف       )٢٨(السنوات
التكيف، يف إطار رؤيتها، إىل إبراز أمهية التكيف على مجيع املستويات وتشجع تعميم مراعاته 

  . الوطنية ملعاجلتهدراتيف التنمية وتعزيز الق
ومن بني األنشطة ذات الصلة ببناء القدرات، الواردة يف خطة عمل جلنة التكيـف                -٢٧

جتميع قائمة للمراكز والشبكات اإلقليمية العاملة يف جمال التكيف،         : ما يلي ثالثية السنوات،   
بغية تعزيز دورها يف دعم إجراءات التكيف املدفوعة قطرياً؛ وعقد حلقة عمل مع املؤسسات              

املال والتكنولوجيا وبناء   ( واملتعددة األطراف املعنية اليت تيسر وسائل التنفيذ         إلقليميةالثنائية وا 
، وكذلك مع الوكاالت اإلمنائية على الصعيد القطري، ملناقشة السبيل إىل مواصلة            )القدرات

النهوض بتنفيذ العمل املعزز بطريقة متسقة مبوجب االتفاقية؛ ووضع اسـتراتيجية ملـساعدة             
البلدان يف إنشاء وتعزيز مؤسساهتا الوطنية وشبكاهتا ومراكزها اإلقليمية؛ ودعوة املؤسسات           

الت األمم املتحدة الداعمة لألعمال املتعلقة بالتكيف إىل أن تقدم بيانات عن            اإلقليمية ووكا 
دعمها احلايل للتكيف يف البلدان النامية، مبا يف ذلك ما يتصل ببناء القدرات، ومن ضـمنها                

وتنظر جلنة التكيف أيضاً يف وضع طرائق ومبادئ توجيهية لدعم          .  الوطنية ملؤسساتقدرات ا 
__________ 

 .٢٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٢٦(
 .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٧عقدت جلنة التكيف اجتماعها األول يف بانكوك بتايلند، يف الفترة من  )٢٧(
)٢٨( FCCC/SB/2012/3املرفق الثاين ،. 
 .١، الفقرة ١٨-م أ/١١املقرر  )٢٩(



FCCC/SBI/2013/3 

11 GE.13-60895 

ة يف املرفق األول من غري أقل البلدان منواً يف وضع تـدابري التخطـيط               األطراف غري املدرج  
تبادل لالوطين للتكيف وحتديد أولويتها وتنفيذها، وإنشاء قاعدة بيانات أو آلية من نوع مركز 

  .علومات تتضمن املعلومات املتعلقة بالتخطيط الوطين للتكيفامل
، صياغة اخلطوات املقبلة يف تنفيذ      )٣٠(وواصلت جلنة التكيف، خالل اجتماعها الثاين       -٢٨

وفيما يتعلق بدعوة املؤسسات اإلقليمية ووكاالت األمـم        . )٣١(خطة عملها ثالثية السنوات   
املتحدة املعنية إىل اإلفادة مبعلومات عما تقدمه من دعم إلجراءات التكيف يف البلدان النامية،              

وسـيتوىل فريـق    . لجنة التكيف  هنائية لشكل منوذجي قبل االجتماع الثالث ل       صيغةستوضع  
عامل صغري إىل جانب عضو من فريق اخلرباء استعراض املوجود مـن الطرائـق واملبـادئ                
التوجيهية اخلاصة خبطط التكيف الوطنية يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اليت ليست              

فة الثغرات الـيت     حتديد مدى كفاية تلك الطرائق واملبادئ ومعر       أجلمن أقل البلدان منواً من      
وسُتستعرض قواعد البيانات القائمة اليت تتضمن املعلومات املتصلة بالتخطيط الوطين          . تشوهبا

  .للتكيف وسُتقيَّم، وسُتعد األمانة تقريراً كي تنظر فيه جلنة التكيف خالل اجتماعها الثالث

  ياعناصر بناء القدرات يف عمل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوج  -دال  
تقدمي : ما يلي يف مجلة مهام أخرى،     تشمل مهام اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا         -٢٩

عرض عام لالحتياجات التكنولوجية وحتليل للسياسات العامة واملسائل التقنية املتصلة بتطوير           
لتغطي احلواجز  إجراءات  اختاذ  ونقل التكنولوجيات اخلاصة بالتخفيف والتكيف؛ والتوصية ب      

  بغية متكني اإلجراءات املعززة للتخفيف والتكيف؛      هاونقل لوجياتالتكنوليت تعترض تطوير    ا
عيد عمل على الـص   وحتفيز تطوير واستخدام خارطات طريق متعلقة بالتكنولوجيا أو خطط          

  .)٣٢(الدويل واإلقليمي والوطين عن طريق التعاون بني اجلهات املعنية صاحبة املصلحة
 يف أعقـاب    ٢٠١٢نفيذية املعنية بالتكنولوجيا اجتماعني يف عام       وعقدت اللجنة الت    -٣٠

، للنهوض  )٣٣(٢٠١٣االجتماع األول ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات، واجتماعاً يف عام           
  .)٣٤(٢٠١٣-٢٠١٢بتنفيذ خطة عملها املتجددة للفترة 

__________ 

 .٢٠١٣مارس / آذار٨ إىل ٥عقدت جلنة التكيف اجتماعها الثاين يف بون، يف الفترة من  )٣٠(
جلنة التكيف مل ُتكلَّف بوالية اإلبالغ عن كل اجتماع من اجتماعاهتا يف شـكل وثيقـة رمسيـة،      رغم أن    )٣١(

: بث شبكي الجتماعها الثاين فضالً عن الوثائق اليت أُعدت لـدعم االجتمـاع يف العنـوان التـايل                   يرد
>http://unfccc.int/7374<. 

 .١٢١، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٣٢(
. ٢٠١٢مـايو   / أيـار  ٢٩و ٢٨نية بالتكنولوجيا اجتماعها الثالث يف بـون يف         عقدت اللجنة التنفيذية املع    )٣٣(

اجتماعهـا   وعقـدت . ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٨ إىل   ٦وعقدت اجتماعها الرابع يف بانكوك يف الفترة من         
 .٢٠١٣مارس / آذار٢٧و ٢٦اخلامس يف بون يف 

)٣٤( FCCC/SB/2012/1املرفق األول ،. 
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ألطراف  إىل دعم ا   ٢٠١٣-٢٠١٢وهتدف خطة عمل اللجنة التنفيذية املتجددة للفترة          -٣١
ومن األنـشطة   . توسيع نطاقها أو  /يف جمال حتسني أنشطة نقل التكنولوجيا يف إطار االتفاقية و         

 إعداد حصر لألعمال ذات الصلة اليت تضطلع هبـا  ٢٠١٢القصرية األجل اليت اسُتهلت يف عام   
. يـة  يف جمال التعاون التكنولوجي كي ُيسترشد هبا يف أعمال اللجنة التنفيذ           طةاملؤسسات الناش 

ويتمثل نشاط آخر على املدى القصري يف استعراض االحتياجات التكنولوجيـة مـن مـصادر       
خمتلفة، بغية تعزيز فهم االحتياجات التكنولوجية، واستكمال عمليـات البالغـات الوطنيـة،             

 وخطط التكيف الوطنية، ودعم اللجنة التنفيذية يف إعـداد          طنياً،وإجراءات التخفيف املالئمة و   
ومثة أنشطة أخرى قصرية األجل     . بشأن التوجيهات املتعلقة بالسياسات العامة والربامج     توصياهتا  

تنظيم حوارات مواضيعية التماساً للتعاون مـع سـائر         :  تشمل ما يلي   ٢٠١٢اسُتهلت يف عام    
 واملنظمات ذات الصلة؛ وإعـداد حـصر خلـرائط          املصلحةاملبادرات التكنولوجية وأصحاب    

لقة بالتكنولوجيا؛ وإعداد ورقات تقنية؛ واستحداث واجهـة معلوماتيـة          املوجودة املتع  الطريق
  .)٣٥(خاصة باللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ضمن مركز تبادل املعلومات التكنولوجية

وأجرت اللجنة التنفيذية حواراً مواضيعياً بشأن البيئات التمكينية لتطوير التكنولوجيا            -٣٢
عترضهما، ختللته عروض ومناقشات مع خرباء وممثلني جلهات معنيـة          ونقلها واحلواجز اليت ت   

شىت، مبا فيها منظمات دولية، ووكاالت تابعة لألمم املتحدة، ومعاهـد حبـث، والقطـاع               
واتفقت اللجنة التنفيذية على توجيـه دعـوة لتقـدمي       . )٣٦( غري حكومية  اتاخلاص، ومنظم 

وير التكنولوجيا ونقلها والتصدي للحواجز     إسهامات بشأن سبل تعزيز البيئات التمكينية لتط      
اليت تعترضهما، مبا يشمل اإلسهامات املتعلقة بالدور الذي ميكن أن تـضطلع بـه اللجنـة                

توليـف  ال و )٣٧(وقد ُنشرت اإلسهامات الـواردة    .  العمل التالتنفيذية يف هذا اجملال من جما     
  . يف موقع مركز تبادل املعلومات التكنولوجية)٣٨(ااخلاص هب

واستناداً إىل املعلومات اليت قدمها اخلرباء خـالل جلـسات احلـوار املواضـيعي                -٣٣
ومناقشات األفرقة، ومداخالت املنظمات املعتمدة بصفة مراقب واملعلومات الواردة منـها،           

، أدرجت اللجنـة    )٣٩(والوثائق ذات الصلة الصادرة عن فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا         
 الرسائل الرئيسية بـشأن     )٤٠(٢٠١٢ عن أنشطتها وأدائها ملهامها يف عام        هايرالتنفيذية يف تقر  

  .البيئات التمكينية لتطوير التكنولوجيا ونقلها واحلواجز اليت تعترضهما
__________ 

)٣٥( <http://unfccc.int/ttclear/pages/home.html>. 
استهلت اللجنة التنفيذية يف اجتماعها الثالث حواراً مواضيعياً مع جهات معنية بشأن البيئـات التمكينيـة                 )٣٦(

 .لتطوير التكنولوجيا ونقلها واحلواجز اليت تعترضهما، استمر خالل اجتماعيها الرابع واخلامس
)٣٧( <http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=TEM_tec_cfi_ee>. 
)٣٨( <http://unfccc.int/ttclear/sunsetcms/storage/contents/stored-file-

20130312154426954/Enabling%20environments-synthesis_final.pdf>. 
، وأهنـى، مبوجـب     ١٦-م أ /١ من املقـرر     ١١٧أنشأ مؤمتر األطراف آلية التكنولوجيا، مبوجب الفقرة         )٣٩(

 .ية فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من ذلك املقرر وال١٢٤ الفقرة
)٤٠( FCCC/SB/2012/2. 
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 ،٢٠١٣-٢٠١٢وستضطلع اللجنة التنفيذية، باإلضافة إىل خطة عملها املتجددة للفترة   -٣٤
تنظيم حلقات عمل بشأن مسائل حمددة      : لي تشمل ما ي   ٢٠١٣ يف عام     للمتابعة بعدة أنشطة 

متصلة بالبيئات التمكينية لتطوير التكنولوجيا ونقلها واحلواجز اليت تعترضهما، ليتسىن إجراء           
 بلورة تفاصيل املشورة االستراتيجية والسياساتية بشأن سبل معاجلـة          ةمناقشات متعمقة، بغي  

ـ         شأن البيئـات التمكينيـة لتطـوير       تلك املسائل؛ واستكشاف إمكانية إعداد ورقة تقنية ب
التكنولوجيا ونقلها واحلواجز اليت تعترضهما؛ ووضع مبادئ توجيهية عمليـة وأدوات ذات            

اجتمـاع  / واستخدامها؛ وتنظيم حلقة عمل    تكنولوجياصلة إلعداد خرائط الطريق املتعلقة بال     
  .)٤١(رضهاللخرباء بشأن العوامل التمكينية لتكنولوجيات التكيف واحلواجز اليت تعت

  عناصر بناء القدرات يف عمل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ  -هاء  
ـ أنشأ مؤمتر األطراف مركز تكنولوجيا املناخ لتيسري إقامة جمموعة مـن              -٣٥ شبكات ال
دولية بغية إشراك أعضاء    القطاعية و القليمية و اإلوطنية و التكنولوجية  البادرات  املنظمات و املو

االضطالع مبهام شىت، تشمل تسهيل تقدمي املعلومات والتـدريب         هذه الشبكات بفعالية يف     
البلدان النامية على حتديد اخليارات التكنولوجية واختيـار        ة  دروالدعم لربامج بناء أو تعزيز ق     

  .)٤٢(وتشغيل وصيانة وتكييف هذه التكنولوجيات
ويعمل املركز والشبكة ضمن اختصاصاهتما وفقاً لتوجيهـات مـؤمتر األطـراف              -٣٦

وملا كان اجمللس االستـشاري     . ويكونان مسؤولني أمامه، وذلك من خالل جملس استشاري       
للمركز والشبكة قد عقد اجتماعه األول بعد املوعد احملدد إلصـدار هـذا التقريـر، فـإن        

 ببناء القدرات اليت يتعني أن يـضطلع هبـا املركـز            الصلةاملعلومات املتعلقة باألنشطة ذات     
  . التقرير وإمنا سُتدرج يف التقارير املقبلةوالشبكة مل ُتدرج يف

  عناصر بناء القدرات يف عمل اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل  -واو  
تضطلع اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل مبهمة مساعدة مؤمتر األطراف يف أداء مهامـه     -٣٧

تقدمي التمويـل املتعلـق    يفتنسيق التساق والاملتعلقة باآللية املالية لالتفاقية من حيث حتسني ا 
بتغري املناخ وترشيد اآللية وحشد املوارد املالية وقياس الدعم املقدم إىل البلـدان األطـراف               

  .)٤٣( والتبليغ عنه والتحقق منهاميةالن

__________ 

)٤١( FCCC/SB/2012/2 ٥٠-١٨، الفقرات. 
 .١٢٣، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٢(
 .١١٢، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٤٣(
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  .)٤٤(٢٠١٣ واجتماعاً واحداً يف عام ٢٠١٢وعقدت اللجنة الدائمة اجتماعني يف عام   -٣٨
  .بعد املسائل املتصلة ببناء القدراتومل تناقش اللجنة الدائمة   -٣٩

  عناصر بناء القدرات يف عمل اهليئات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو  -ثالثاً  

   بناء القدرات يف عمل اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفةعناصر    
يشرف اجمللس التنفيذي على آلية التنمية النظيفة، حتـت سـلطة وتوجيـه مـؤمتر             -٤٠

تقـدمي  : ويضطلع اجمللس التنفيذي مبهام شىت تشمل مـا يلـي      . تماع األطراف اج/األطراف
توصيات بشأن الطرائق واإلجراءات اإلضافية الالزمة آللية التنمية النظيفة، حسب االقتضاء؛           

 وخطط الرصـد    خطوط األساس  اجلديدة املتصلة جبملة أمور منها       تواملوافقة على املنهجيا  
علومات ذات الصلة للجمهور بشأن أنشطة مشاريع آلية التنميـة  وحدود املشاريع؛ وإتاحة امل  

النظيفة املقترحة واحملتاجة إىل متويل، وبشأن املستثمرين الباحثني عن فرص، من أجل املساعدة        
  .)٤٥(يف ترتيب التمويل ألنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة، حسب االقتضاء

اً من قاعدة أعماله مع اجلهات املعنيـة يف      ووسَّع اجمللس التنفيذي وهيكل دعمه كثري       -٤١
السلطات الوطنية املعيَّنة،   : ، مبا يف ذلك اجلهات التالية     ٢٠١٢ يف عام    )٤٦(آلية التنمية النظيفة  

من خالل منتدى السلطات الوطنية املعيَّنة ومن خالل التفاعل مـع الرئيـسني املتـشاركني               
ية املعيَّنة من خـالل منتـدى الكيانـات          يف اجتماعات اجمللس؛ والكيانات التنفيذ     نتدىللم

التنفيذية املعيَّنة الذي يتفاعل رئيسه، يف كل اجتماع من اجتماعات اجمللس ويف اجتمـاعني              
كل سنة على األقل، مع فريق االعتماد التابع للمجلس؛ واملشاركون يف املـشاريع؛ وسـائر      

مناقـشة  لقة عمل و   ح ٤٦ حوايل   ٢٠١٢ونظمت األمانة يف عام     . صلحةفئات أصحاب امل  
  .مائدة مستديرة ومنتدى ودورة تدريبية يف مثانية بلدان

اجتماع األطراف، تشجيع التوزيع    /وواصل اجمللس، بناًء على طلب مؤمتر األطراف        -٤٢
وقد تسىن ذلك من خالل ثالثة أنشطة إقليمية للتدريب علـى  . )٤٧(املنصف ألنشطة املشاريع  

توجيهية اخلاصة بعنصر اإلضافة الذي تتسم به املشاريع        خطوط األساس املوحدة، واملبادئ ال    
 وآسـيا واحملـيط اهلـادئ وأوروبـا         )٤٨( لفائدة مناطق أفريقيا   نقوص،الصغرى، والطلب امل  

__________ 

. ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٨ إىل   ٦عقدت اللجنة الدائمة اجتماعها األول يف بـانكوك يف الفتـرة مـن               )٤٤(
. ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٦ إىل   ٤ كيب تاون جبنوب أفريقيا يف الفترة من         اجتماعها الثاين يف   وعقدت

 .٢٠١٣مارس / آذار١٠ إىل ٨وعقدت اجتماعها الثالث يف بون يف الفترة من 
 .٥، املرفق، الفقرة ١-م أإ/٣املقرر  )٤٥(
 .٣١، الفقرة ٧-م أإ/٨املقرر  )٤٦(
 .٣٠، الفقرة ٧-م أإ/٨املقرر  )٤٧(
 ١٦و ١٥ي للسلطات الوطنية املعّينة اخلاص بأفريقيا يف أديس أبابا بإثيوبيا، يف            ُنظم النشاط التدرييب اإلقليم    )٤٨(

 .٢٠١٢أبريل /نيسان
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، )٥٠(وُنظم تدريب على برامج األنشطة جلميع السلطات الوطنية املعيَّنة يف أملانيا          . )٤٩(الشرقية
املعيَّنة وللهيئات التنسيقية واإلداريـة يف بـرامج        وأُجريت تدريبات مماثلة للسلطات الوطنية      

، )٥٣(اجتماع األطراف /وبناًء على طلب مؤمتر األطراف    . )٥٢( وأنغوال )٥١(األنشطة يف السنغال  
واصل اجمللس عمله على وضع تدابري لتسليط الضوء على الفوائد املشتركة للتنمية املـستدامة              

ووضع اجمللس أداة طوعيـة     . يفة وبرامج األنشطة  بالنسبة إىل أنشطة مشاريع آلية التنمية النظ      
أو اإلدارية لتبيان الفوائد املشتركة     / والكيانات التنسيقية و   شروعيستخدمها املشاركون يف امل   

  .املتوقعة يف جمال التنمية املستدامة بطريقة منهجية ومنظمة
نة، أحـدمها   وأنشأت األمانة، باسم اجمللس، مكتيب مساعدة للسلطات الوطنية املعيَّ          -٤٣

لتقدمي دعم حمدد للسلطات الوطنية املعيَّنة وللمشاريع يف أفريقيا وأقل البلدان منـواً والـدول             
ويضطلع . )٥٤(اجلزرية الصغرية النامية والبلدان اليت سجلت أقل من عشرة مشاريع لدى اآللية           

استباقية تتمثل   بوظيفة تفاعلية تتمثل يف الرد على أسئلة أصحاب املصلحة، وبوظيفة            كتبانامل
  .يف اتصال األمانة بأصحاب املصلحة والسلطات الوطنية املعيَّنة لتقدمي الدعم

، فاعتمد  ٢٠١٢وأوىل اجمللس املزيد من االهتمام لالتصال والترويج والتوعية يف عام             -٤٤
خطة عمل يف جمال االتصال والتوعية، ونقح استراتيجية االتصال والتوعية وخطـة إشـراك              

الواجهـة  :  ما يلـي   املتصلة مبجايل االتصال والتوعية   وتشمل املشاريع   . )٥٥(عالموسائط اإل 
 ضمن السلطات الوطنية املعيَّنة، اليت هتدف إىل حتفيز السلطات         الالسنوية للقائمني على االتص   

الوطنية املعيَّنة وزيادة قدرهتا على الترويج آللية التنمية النظيفة؛ وناد إذاعي وما يتعلق بـذلك               
 آلية التنميـة النظيفـة      ات مسابقات وتدريبات للصحفيني اإلذاعيني يف أفريقيا؛ ومسابق       من

" تغيري أمناط احليـاة   " اإلعالمية الرقمية املنظمة حتت شعار       وامللفاتللصور وأشرطة الفيديو    
)Changing Lives(           ؛ والتوعية خالل مناسبات حمددة اهلدف تتعلق بسوق الكربون؛ وإنتـاج

  .وملفات مسعية ومواد أخرىأشرطة فيديو 

        
__________ 

ُنظم النشاط التدرييب اإلقليمي للسلطات الوطنية املعّينة اخلاص بآسيا واحمليط اهلادئ وأوروبـا الـشرقية يف                 )٤٩(
 .٢٠١٢يوليه / متوز١٧و ١٦مانيال بالفلبني يف 

 ٢٣ إىل ٢٠الوطنية املعّينة والنشاط التدرييب اخلاص هبـا يف بـون يف الفتـرة مـن      نظم منتدى السلطات     )٥٠(
 .٢٠١٢مارس /آذار

ُنظم التدريب املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالتفاقية اإلطارية على برامج األنشطة يف إطـار                 )٥١(
 .٢٠١٢سبتمرب /يلول أ١١ إىل ١٠التنمية النظيفة يف داكار، بالسنغال، يف الفترة من  آلية

ُنظم التدريب املشترك بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالتفاقية اإلطارية على برامج األنشطة يف إطـار                 )٥٢(
 .٢٠١٢يوليه / متوز٣١و ٣٠التنمية النظيفة يف لواندا، بأنغوال، يف  آلية

 .٥، الفقرة ٧-م أإ/٨املقرر  )٥٣(
 .٣١، الفقرة ٧-م أإ/٨املقرر  )٥٤(
 .٦، الفقرة ٧-م أإ/٨املقرر  )٥٥(


