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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السابعة والثالثون

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، 
   من جدول األعمال املؤقت) أ(١٥البند  

  بناء القدرات
  اء القدرات مبوجب االتفاقيةبن

  تقرير موجز عن االجتماع األول ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات    

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
ُعقد االجتماع األول ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات خالل الدورة الـسادسة              
حضر االجتماع أكثـر    و. ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣ و ٢٢ للهيئة الفرعية للتنفيذ يف      والثالثني

 مشارك ميثلون األطراف واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية           ٢٠٠ من
وجمموعات الشباب والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية لتبـادل اخلـربات املكتـسبة            

وغطـى  . والتحديات املواجهة يف بناء قدرات البلدان النامية لالسـتجابة لـتغري املنـاخ          
 اجملاالت املواضيعية لبناء القدرات اخلاصة بالتكيف والتخفيف والبحوث ونقـل           االجتماع

  .التكنولوجيا وكذلك الدعم املايل لبناء القدرات ورصد بناء القدرات واستعراضه
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   الوالية  -أوالً   
إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ أن       ،)١(١٧-م أ /٢طلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -١

  سـنوي   منتدى ديربـان   وذلك بتنظيم تواصل تعزيز رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها        
وُدعي األطراف، وممثلو اهليئـات املعنيـة       .  أثناء دوراهتا  )نتدى ديربان م(بشأن بناء القدرات    

عنيون للمشاركة يف منتدى ديربان بغيـة       املنشأة مبوجب االتفاقية، واخلرباء واألخصائيون امل     
 وأفضل املمارسات والدروس املستفادة فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة         تقاسم خرباهتم وتبادل اآلراء   

  .بناء القدرات
مبوجب املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف أن ُيعقد االجتماع األول ملنتدى ديربان            و  -٢

خالل الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ، وأن يستكشف السبل املمكنة ملواصلة            
  .تعزيز رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها، بني قضايا أخرى

وجزاً عن منتـدى ديربـان      انة أن تعد تقريراً م    وطلب مؤمتر األطراف أيضاً إىل األم       -٣
  .)٢( اهليئة الفرعية للتنفيذلتنظر فيه

   اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -ثانياً  
قد تود اهليئة الفرعية النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقريـر هبـدف حتديـد                  -٤

  . اإلجراءات املناسبة الناشئة عنه

  املداوالت  -لثاًثا  
 خـالل   ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٣ و ٢٢ألول ملنتدى ديربان بعد ظهر      ُعقد االجتماع ا    -٥

  . الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية
، أعدت األمانة املدخالت التالية لالجتماع وأتاحتـها يف         ١٧-م أ /٢ووفقاً للمقرر     -٦

  :شكل وثائق شبكية
شطة بناء القدرات اليت تضطلع هبـا اهليئـات    تقرير جتميعي وتوليفي عن أن      )أ(  

  ؛)٣(املنشأة مبوجب االتفاقية

__________ 

  .١٤٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١(
  .١٤٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢(
)٣( FCCC/SBI/2012/22.  
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 ويسلط هذا   .)٤(تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية           )ب(  
 إىل ٢٠١٠سـبتمرب  /التقرير الضوء على أنشطة بناء القدرات املضطلع هبا يف الفترة من أيلول       

  ؛٢٠١١أغسطس /آب
 ويسلط هذا   .)٥(توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية        تقرير    )ج(  

 إىل ٢٠١١سـبتمرب  /التقرير الضوء على أنشطة بناء القدرات املضطلع هبا يف الفترة من أيلول       
  ؛٢٠١١ديسمرب /كانون األول

األنشطة الرامية إىل تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان الناميـة مبوجـب               )د(  
  .)٦(٧-م أ/٢ املقرر
 ممثلو األطراف،   وتبادل.  مشارك ٢٠٠وحضر االجتماع الذي دام يومني أكثر من          -٧

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، وجمموعـات الـشباب، والقطـاع            
وحددوا االحتياجات والثغرات   خرباهتم يف جمال بناء القدرات      اخلاص، واألوساط األكادميية    

  . اء القدرات اخلاصة بالتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره بنإجنازيف 
وأدت . وترأس االجتماع رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد طوماس خروسـتوف           -٨

دور امليـسرين املتـشاركني     ) هولندا(والسيد ماس غروت    ) غرينادا(السيدة ديسيما ويليامز    
  .اخلرباء واحلاضرين يف ستة جماالت مواضيعيةني فريق اليت دارت بفوجها مبهارة املناقشة 

بناء القـدرات يف جمـاالت   : وضم االجتماع ستة أفرقة خرباء ناقشت املواضيع التالية    -٩
التخفيف والتكيف والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا؛ والدعم املايل لبناء القدرات؛ ورصد بناء            

ناقشات معمقة بني أعـضاء أفرقـة       وقدم كل فريق عدة عروض تلتها م      . القدرات واستعراضه 
وكانت أفرقة اخلرباء مؤلفة من ممثلني لألطراف واملنظمـات احلكوميـة           . اخلرباء واملشاركني 

  .الدولية واملنظمات غري احلكومية وجمموعات الشباب والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية
س اليت ألقـت كلمـة       التنفيذية السيدة كريستيانا فيغريي    ةوافتتحت االجتماع األمين    -١٠
وسلطت الضوء على الدور الذي ميكن أن يؤديه منتدى ديربان يف االنتقـال إىل              . ترحيبال

وشددت على أن العمل التعاوين بني أفرقة اخلـرباء         . طريقة أمشل ملعاجلة مسألة بناء القدرات     
عـالم  ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية والباحثني واحلكومات ووسائط اإل         

واألوساط األكادميية واألخصائيني البيئيني واملؤسسات املالية والشباب عنصر حاسم يف تعزيز           
مهماً إلقامـة    اً منتدى ديربان السنوي مكان    تعتربوقالت السيدة فيغرييس إهنا     . بناء القدرات 
  .عرض املمارسات اجليدةيز اإلجراءات وفالشراكات وحت

__________ 

)٤( FCCC/SBI/2011/15.  
)٥( FCCC/SBI/2012/21.  
)٦( FCCC/SBI/2012/MISC.9.  
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. الحظات ترحيبية مب السيد خروستوفأدىلدة فيغرييس  البيان االفتتاحي للسي  وعقب  -١١
 االتفاقيـة   عمل أمهية بناء القدرات منذ زمن بعيد باالعتراف يف          حظيتوحتدث عن كيف    

. قضايا من قبيل التكيف والبحوث واملراقبة املنهجية والتخفيف ونقل التكنولوجيـا          ب املتعلق
 بتنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعـاالً        جمدداً أن بناء القدرات ضروري للسماح      وبعد أن أكد  

ومستمراً، الحظ أيضاً أن منتدى ديربان يؤشر إىل طريق حاسم إىل األمام بضمان حيـازة               
  .مجيع البلدان للقدرات الضرورية الالزمة ملواجهة تغري املناخ بطريقة أمشل

  .بان وأهدافه ومنهجيته اخللفية التارخيية ملنتدى ديرأوجز فيهوقدم ممثل لألمانة عرضاً   -١٢
وكُرس اليوم األول من االجتماع للجلسات املتعلقة ببناء القدرات اخلاصة بالتكيف             -١٣

 بناء القدرات اخلاصة بالتكنولوجيا والدعم املـايل        الثاينوتناول اليوم   . والتخفيف والبحوث 
 العـروض   ويتضمن الفصل التايل نظرة عامة عـن      . ورصد فعالية بناء القدرات واستعراضها    

  .واملناقشات اليت تلتها
ومجيع العروض وتسجيالت البث الشبكي     .  يف املرفق   االجتماع ويرد جدول أعمال    -١٤

  .)٧(متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية

  موجز العروض واملناقشات  -رابعاً  

  بناء القدرات اخلاصة بالتكيف  -ألف  

  العروض واملناقشات  -١  
 املعين بأقل البلدان منواً عرضاً عن أنشطة بناء القدرات لدعم           قدم رئيس فريق اخلرباء     -١٥

وركز العرض على الطريقة اليت يقدم هبا الفريق الدعم إىل أقـل            . التكيف يف أقل البلدان منواً    
  : البلدان منواً يف اجملاالت الثالثة التالية

  برامج العمل الوطنية للتكّيف؛  )أ(  
  بلدان منواً؛برنامج العمل اخلاص بأقل ال  )ب(  
  .عملية خطط التكيف الوطنية  )ج(  

، نظم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً عدة حلقـات           ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف الفترة     -١٦
لربامج العمل الوطنية للتكّيف يف آسيا وأفريقيا، ومن املقرر تنظيم مزيـد مـن              عمل تدريبية   

يضاً عن بعض منتجات التوعية وحتدث رئيس الفريق أ. ٢٠١٣-٢٠١٢حلقات العمل للفترة 

__________ 

)٧( <http://unfccc.int/cooperation_and_support/capacity_building/items/6802.php>.  
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اليت تشمل أدلة وأدوات وورقات تقنية ومنشورات ودلـيالً         واليت يستخدمها فريق اخلرباء،     
  ).باإلنكليزية والفرنسية والربتغالية(مفصالً بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكّيف 

 علـى بنـاء     يف عرضـه  وركز   ممثل ألوغندا باسم جمموعة أقل البلدان منواً         وحتدث  -١٧
 البلدان تعلمت كيف تدمج تغري املنـاخ        هذهوأبلغ أن   . القدرات من منظور أقل البلدان منواً     
والحظ عالوة على ذلك    .  اإلمنائية اخلطط و ة الوطني الربامجوبرامج العمل الوطنية للتكّيف يف      

ان منـواً وفريـق   ن أقل البلد  أن التعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالت التنفيذ التابعة له مكّ          
  . وتبادهلااخلرباء املعين بأقل البلدان منواً من اكتساب مزيد من املعارف واملعلومات

وتقاسم ممثل ملعهد الدراسات اإلمنائية اخلربات واملالحظات بوصفه صاحب مصلحة            -١٨
 والتكيف   يف تنفيذ برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به            اًمشارك

ـ       . )٨()برنامج عمل نريويب  (معه   تعلم وتبـادل   وتعهد معهد الدراسات اإلمنائية بدفع عجلة ال
وحتدث عضو فريـق    .  تغري املناخ  ملواجهةبناء القدرات الالزمة    املعارف إىل األمام من أجل      

اخلرباء املمثل للمعهد عن أمهية التواصل مع احملطات اإلذاعية احملليـة، وروى قـصة بـشأن                
مشروع أتى هبيئات البث اإلذاعي من أفريقيا إىل مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ الذي               

برنـامج عمـل   قوة  على   يف املستقبل  سيعتمد   وأكد أن املعهد  . ُعقد يف كوبنهاغن، الدامنرك   
نريويب لتعزيز التعاون بني خمتلف أصحاب املصلحة باستخدام هنج ابتكارية؛ وسيساعد أعمال            

استهداف االحتياجات الرئيسية من القدرات وجتنب التكرار؛       ى  لعشركاء يف البلدان النامية     ال
  .ن هم أكثر احتياجاً إليهامل املمارسات اجليدة إتاحةوسيضمن 

وحتدث ممثل ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة عن بناء القدرات يف ممارسـات               -١٩
اليت وضعتها اإلدارات املعنية بالغابات     بادئ التوجيهية   ستراتيجيات وامل والحظ أن اال  . التكيف

 األنشطة اخلاصة   تصميمتغري املناخ حتدد حالياً     يف جمال   ومصائد األمساك وتربية األحياء املائية      
وتقدم منظمة األغذية   . غذية والزراعة يدانية ملنظمة األمم املتحدة لأل    بالقطاعات يف املشاريع امل   

دة التقنية لتعزيز خدمات املعلومات املناخية القائمة على االحتياجـات،          والزراعة أيضاً املساع  
واألدوات واملنهجيات الالزمة لتقييم التأثريات املناخية، والتنبؤ بغالت        وإنشاء قواعد البيانات    

ففي إدارة الغابات التابعة ملنظمة األمم املتحـدة   . احملاصيل، وتعزيز القدرات اخلاصة بالتكيف    
: لزراعة، مثالً، يهدف العمل اخلاص بالتكيف إىل تقدمي الدعم التقين على جبهتني           ألغذية وا ل

 واحلد من املخاطر لألشخاص املعتمدين علـى        القدرة على التكيف  تركز إحدامها على زيادة     
بشأن الغابات؛ وتركز األخرى على بناء القدرات من حيث عالقتها بإعداد مبادئ توجيهية             

  .رار واملديرين يف جمال الغاباتتغري املناخ لصناع الق

__________ 

نامج عمل نريويب إىل مساعدة مجيع األطراف على حتسني فهمها وتقييمها لتأثريات تغري املنـاخ               ويهدف بر  )٨(
  .والقابلية للتأثر به والتكيف معه واختاذ قرارات مستنرية بشأن اإلجراءات والتدابري
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 ،وقدم العرض اخلتامي عن التكيف ممثل لفئات املنظمات غري احلكوميـة للـشباب              -٢٠
 واملشاركة والدعم، وشدد على أن االستثمار يف الشباب أمر          فتحدث عن احلاجة إىل القيادة    

تعمل حركـة الـشباب   و. حاسم لدفع العمل املتعلق بتغري املناخ إىل األمام يف البلدان النامية      
ة املعنية باملناخ لبناء القدرات يف اجلنوب العاملي باملساعدة على إنشاء شبكات النشطاء             يالدول

. البيئيني أو استعمال الشبكات القائمة يف البلدان اليت ُعقدت فيها دورات مؤمتر األطـراف             
مشاركني مثاالً عـن    فئة املنظمات غري احلكومية للشباب لل     ل املمثلوقدم عضو فريق اخلرباء     

ـ   قـدرات   الالرابطة الدولية للمرشدات وفتيات الكشافة لبناء        جهود   التكيف يف  اخلاصـة ب
لتمكني الشابات وحتسني مستوى املعيشة يف املناطق الريفية، بـدأت مرشـدات        و. مدغشقر

النحل وإنتاج األرز وغـري ذلـك مـن    ومدغشقر يدربن النساء احملليات على تربية األمساك   
وبعد التدريب، تلقت النساء الدعم من أحد املوجهني وكـان بإمكـاهنن            . ل الزراعة أشكا

وميكن هلذه النهج غري الرمسيـة أن تـؤدي   . الوصول إىل املواد واملوارد املقدمة من املرشدات     
 بتقدمي اخلربات املستمدة من احلياة      ونتائجهدوراً حامساً يف توعية الشباب بأسباب تغري املناخ         

  . واملهارات الالزمة للتكيف مع تغري املناخ وختفيف آثارهالواقعية
ة وأجوبـة   ل العروض املتعلقة ببناء القدرات اخلاصة بـالتكيف دورة أسـئ          وأعقبت  -٢١

، مبا فيها أسـئلة تتعلـق       حمددة اهلدف وسأل املشاركون أعضاء فريق اخلرباء أسئلة       . حمتدمة
لية يف تعزيز الوعي بأنشطة بناء القدرات، بالدور الذي ميكن أن تضطلع به وسائط اإلعالم احمل   

ودارت مناقشات إضافية حول أمهية إشـراك الـشباب         . وكيف ميكن قياس فعالية التدريب    
وبإدراج تغري املناخ ضمن املناهج الدراسية، ميكن لصناع القرار         . واألطفال يف بناء القدرات   

وحسب تعبري أحـد    . ن يفعلوه أن يساعدوا الشباب على فهم احلاجة إىل العمل وما ميكن أ          
املشاركني، ال يكفي جمرد توعية الشباب، بل جيب إدماج تغري املناخ يف عملية التعلم حـىت                

وركزت أسئلة أخرى على طريقة تقييم فعالية       . ينشأ الشباب وهو يتصرف وفقاً للقيم البيئية      
ء القـدرات الـيت     أنشطة بناء القدرات، وعلى ما إذا كان مثة تركيز جنساين يف أنشطة بنا            

وقال أحد املـشاركني    . تضطلع هبا منظمة األغذية والزراعة، ال سيما يف جمال األمن الغذائي          
من منظمة غري حكومية إن العديد من البلدان النامية ال تتعامل فقط مع آثار تغـري املنـاخ                  

 عدم   التكيف مع  قادرة على وقال إن على البلدان أن تصبح       . أيضاً مع األزمة املالية العاملية     بل
  . أن تكون مستدامة يف املدى البعيدحىت ميكن هلااليقني البيئي واالقتصادي 

وكان .  تعليقات املشاركني وأسئلتهم   الرد على وُدعي أعضاء فريق اخلرباء بعدئذ إىل         -٢٢
 إن مجيع املـشاريع الـيت   قائالًعضو فريق اخلرباء املمثل ملنظمة األغذية والزراعة أول من رد       

وأشار عضو فريق اخلـرباء املمثـل ملعهـد         . مل فيها منظمته تشتمل على عنصر جنساين      تع
الدراسات اإلمنائية إىل أن مثة نقصاً يف التقبل على مستوى احلكومات يف العديد من البلـدان                

 من املهم التعاون مع وسائط اإلعالم لرفع أمهية تغري املناخ على جدول األعمـال               لذلك فإن 
لوقت نفسه، يتعني على أصحاب املصلحة بناء قدرة وسائط اإلعالم احمللية على            ويف ا . الوطين

 ومضى يتحدث عن أمهية إشراك الشباب ولكنه أضاف أنـه         .  عن هذه القضايا   تقدمي تقارير 
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رهم على أهنم ضعفاء أمام تغري املناخ؛ فالشباب يؤدون أيـضاً دوراً            يينبغي االكتفاء بتصو   ال
وردت رئيسة فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على         . التكيف معه لى  هاماً يف بناء القدرة ع    

وقالت إن الفريق مجع معلومات عن فـرص        . السؤال املتعلق بطريقة قياس فعالية بناء القدرات      
وحتدث عضو فريق اخلرباء املمثل     . التنفيذ واحتياجاته وحتدياته يف منشور عن أفضل املمارسات       

واسـتخدم مثـال   . ن منواً عن طريقة قياس فوائد التدريب وحلقات العمـل جملموعة أقل البلدا 
  .املبادئ التوجيهية املشروحة إلعداد برامج العمل الوطنية للتكّيف كطريقة لقياس الفعالية

  النتائج الرئيسية  -٢  
الحظ عضو فريق اخلرباء املمثل جملموعة أقل البلدان منواً أن العديد من التحـديات                -٢٣
ة بالتكيف ما زالت قائمة، مبا فيها قلة األموال، وعـدم كفايـة القـدرات الالزمـة              املتصل

للمشاركة يف عملية آلية التنمية النظيفة، والوصـول احملـدود إىل تكنولوجيـات التكيـف      
وتشمل التوصيات حشد الدعم املايل والتقين لتمكني أقل البلدان منواً من سـد             . والتخفيف

  .قدراتفجواهتا يف جمال بناء ال
وشدد عضو فريق اخلرباء املمثل ملنظمة األغذية والزراعة على أمهية اعتمـاد هنـج                -٢٤

ومن مزايا هذا النهج أن الدعم التقين القاعدي يستمد األولويات من           . قاعدي لبناء القدرات  
وبعد ذلك تثري هـذه     . االحتياجات اليت حتددها البلدان نفسها يف خططها وبراجمها الوطنية        

 ة واألمـن الغـذائي يف الـدول       لزراع با ةات احمللية السياسات واخلطط والربامج املتعلق     اخلرب
 املتعلقة  ناقشاتاملإىل أن التشديد على البحوث يف       العضو  وعالوة على ذلك، أشار     . األعضاء

 اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية تـدل علـى أن فجـوات             بالزراعة اليت جتريها  
  .، لذلك فإن املنابر واألدوات اإلعالمية لبناء القدرات ضروريةقائمةالت املعارف ما ز

وأوصى عضو فريق اخلرباء املمثل لفئة املنظمات غري احلكوميـة للـشباب بزيـادة                -٢٥
مشاركة الشباب يف مفاوضات تغري املناخ الدولية للمساعدة على إنشاء شبكات دائمـة يف              

ولكن أكرب عائق ملشاركة الشباب يف مؤمترات تغري . تكيفالدعوة وبناء القدرات والتوعية وال
  .املناخ ما زال هو التمويل

 األمانة، عندما تنظم اجتماعات وحلقات عمل يف         توجه واقترح أحد املشاركني أن     -٢٦
طلع اجملتمع احمللي على القضايا موضوع       وسائل اإلعالم احمللية لكي تُ     دعوة إىل البلدان النامية،   

د عضو فريق اخلرباء املمثل ملعهد الدراسات اإلمنائية أمهية التعاون مع وسـائط             ورد. النقاش
  .اإلعالم احمللية

واقترح مشارك من إحدى املنظمات احلكومية الدولية أن احلكومـات حباجـة إىل               -٢٧
  .سياسات لتعزيز بناء القدرات على الصعيد الوطين
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  نهجيةبناء القدرات اخلاصة بالبحوث واملالحظة امل  -باء  

  إحاطة من رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    
ألقى رئيس اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية كلمة يف االجتماع بـشأن              -٢٨

الفرعية  اهليئة توبدأ. ٢٠١٢مايو / أيار١٩نتائج احلوار البحثي للهيئة الفرعية، الذي ُعقد يف 
طالع األطراف على التطورات اجلارية يف األنشطة البحثية اليت تـضطلع           احلوار البحثي هبدف إ   

ويف الوقت نفسه، يـسمح احلـوار البحثـي    . هبا الربامج واملنظمات البحثية اإلقليمية والدولية   
ودعـت اهليئـة الفرعيـة      . لألطراف أن تبلغ احتياجاهتا وأولوياهتا البحثية إىل اجملتمع العلمي        

نولوجية الربامج واملنظمات البحثية إىل املشاركة يف البحـوث املتعلقـة           للمشورة العلمية والتك  
وسلط الرئيس الضوء على بعض املعلومـات       . بأنشطة بناء القدرات، ال سيما يف البلدان النامية       

فعلى سبيل املثال، أبلـغ معهـد       . املقدمة خالل احلوار املتعلق ببناء القدرات يف البلدان النامية        
ية لبحوث التغري العاملي عن جهود لتوفري فرص التدريب للعلماء الشباب عـن             البلدان األمريك 

وقدمت شبكة آسـيا  . طريق برامج زمالة لدراسة التغريات املتصلة باحمليطات يف أمريكا اجلنوبية      
ومشلـت  . مبادرات لبناء القدرات يف املنطقـة     ) الشبكة(واحمليط اهلادئ لبحوث التغري العاملي      

 الذي ُنشر حديثاً، والذي يشجع البلدان األعضاء        ٢٠١١ التوليفي للمناخ يف عام      األمثلة التقرير 
ومجيـع  . يف الشبكة على زيادة قدراهتا املتعلقة باستراتيجيات التكيف الوطين وختطيطه وتنفيذه          
  .)٩(العروض وتسجيالت البث الشبكي للحوار البحثي متاحة على املوقع الشبكي لالتفاقية

  رات اخلاصة بالتخفيفبناء القد  -جيم  

  العروض واملناقشات  -١  
عرض ممثل للمركز الياباين للتعاون البيئي فيما وراء البحار آراءه بشأن إجـراءات               -٢٩

لقيـاس واإلبـالغ والتحقـق يف سـياق         با  اخلاصة التخفيف املالئمة وطنياً وبناء القدرات    
اباين للتعاون البيئي فيمـا وراء      وأوضح أن املركز الي   . استراتيجيات التنمية اخلفيضة الكربون   

البحار، الذي يدعم بناء القدرات اخلاصة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، منهمك حاليـاً     
يف النظر يف ما أُجنز وما مل ُينجز لالستفادة من القدرات القائمة يف مجهورية الو الدميقراطيـة              

م اتباع معايري التقييم اخلمسة     عتَزيم، يُ ومن حيث التقي  . كمبوديا ومنغوليا والشعبية وفييت نام    
الـصلة  : املستعملة على نطاق واسع يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي            

وباإلضافة إىل ذلك، أعدت الوكالـة      . باملوضوع، والفعالية، والكفاءة، والتأثري، واالستدامة    
 املناخ لتيسري النظر يف السياسات وصياغة علىويل تأثري التمتقييم اليابانية للتعاون الدويل أداة ل

  . مساعدة التدابري املتصلة بتغري املناخ يف البلدان النامية لمن أجاملشاريع 
__________ 

)٩( <http://unfccc.int/methods_science/research_systematic_observation/research_dialogue/items/6896.php/>.  
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وهي شركة تقدم التكنولوجيا وتبين اهلياكل األساسية  -وقامت ممثلة لشركة ألستوم     -٣٠
بتسليط الضوء على بعض     -الكربى، ومعدات توليد الطاقة، ومعدات اإلرسال، والقطارات        

أمثلة االستثمارات الرأمسالية اليت قامت هبا الشركة يف االقتصادات الناشئة والدور الذي أدته             
وحتدثت عضوة فريق اخلرباء عن أمهية بناء القـدرات يف   . هذه االستثمارات يف بناء القدرات    

سـتثمارات مراكـز    هذه االتشملو. جلب شركتها للقيام بتلك االستثمارات يف أول األمر 
وقالـت إن هـذه     . البحث والتطوير يف جمال الطاقة املائية يف مواقع رئيسية حـول العـامل            

االستثمارات أسفرت عن قدرات صناعية ووظائف ومهارات وخدمات أساسية للـسكان           
وقدمت املتحدثة عدة أمثلة لتوضيح نوع الدعم الذي ميكن للقطاع اخلاص أن يقدمه             . احملليني
ففي تياجنني، بالصني، مثة مركز للبحث والتطوير يف جمال الطاقة املائية هو أول . لقدراتلبناء ا

ويف اهلند، وضـعت    . مركز من مراكز ألستوم للتصنيع احملايد من حيث أثر الكربون يف البلد           
ألستوم برناجماً للتوجيه اجلامعي حىت تتمكن من جلب املهندسني اهلنـود وتدريبـهم علـى               

  .معمليات ألستو
باسم شبكة عاملية تضم أكثر     ) الشبكة(وحتدث ممثل للشبكة الدولية للعمل املناخي         -٣١
وقال إن مثة جانبني أساسيني عندما يتعلق األمر        .  منظمة من منظمات اجملتمع املدين     ٨٥٠من  

؟ وحسب الوصف الذي    "ماذا" و "كيف":  مها بتقييم فعالية بناء القدرات اخلاصة بالتخفيف     
القدرات تـؤدي إىل    : بربنامج مؤلف من ثالث مراحل وخطوتني     " ماذا" مسألة   قدمه، تتعلق 

والقدرات، وفقاً ملمثل الشبكة، هي الطرف األمامي لعملية        . العمل والعمل يؤدي إىل النتائج    
 استخلص املقدم وبعد ذلك،. التنفيذ وهي املرحلة اليت جيب أن تبدأ فيها كل أعمال التخفيف

. التخفيف اليت اعتمدهتا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بـتغري املنـاخ          استنتاجني من نطاقات    
 إىل االحنراف احنرافاً كبرياً عـن       حباجةاالستنتاج األول هو أن عدداً كبرياً من البلدان النامية          

.  علـى أكثـر تقـدير      ٢٠٢٠النمو األساسي املعتمد على الوقود األحفوري حبلول عـام          
 القدرة على ختفيف    أن تكتسب مبكراً   إىل   حباجة مجيع البلدان النامية     واالستنتاج الثاين هو أن   

االنبعاثات من خطوط األساس الكثيفة الكربون املتوقعة واالنتقال إىل مسارات إمنائية خفيفة            
 األغلبيـة   فـإن ،  "كيف"وفيما يتعلق مبسألة    .  يف أقرب وقت ممكن     قوية ومستدامة  الكربون

  .قدرات جديدةإىل  حباجة ملحة الساحقة من البلدان النامية
وغطت األسئلة جمموعة مـن     .  العروض مناقشة معمقة دامت ساعة كاملة      وأعقبت  -٣٢

ات غري  دور املنظم ب ومروراًدعم القطاع اخلاص املعزز لبناء القدرات       بدءاً ب ،   املتنوعة القضايا
وركزت أسئلة  . ة ضمان التقبل من احلكومات الوطني     ووصوالً إىل  احلكومية يف بناء القدرات   

أخرى على طريقة جتنب تضارب املصاحل عند رصد إجراءات التخفيـف املالئمـة وطنيـاً               
 الصغرية املهتمة بتكنولوجيات الطاقـة املتجـددة،         احمللية وتقييمها، وطريقة دعم اجملتمعات   

 وباإلضـافة . تنفيذ السياسات اليت تدفع املستهلكني إىل التفكري يف بصمتهم الكربونية          وعلى
ذلك، طلب املشاركون إىل أعضاء فريق اخلرباء أن يشاطروهم خرباهتم بـشأن طريقـة               إىل

بناء القدرات على الصعيد احمللي، وإنشاء دورات فعالـة لبنـاء القـدرات بتعزيـز                تعزيز
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، وسألوهم عما إذا كانت لـديهم توصـيات عـن           احملددة اهلدف التثقيفية  /التدريبية الربامج
 والقطاع اخلاص معـاً إىل      احلكوميةا للحكومات أن تدفع املنظمات غري       الطريقة اليت ميكن هب   
  .اإلبالغ عن جهودها

فالحظت عضوة الفريـق املمثلـة      . لرد على األسئلة  ل أعضاء فريق اخلرباء     وتعاقب  -٣٣
أللستوم أن العديد من الشركات تنظم حالياً مشاريع مهمة تساعد على بنـاء القـدرات،               

تجارية وذكرت املوقعني الشبكيني للمجلس العاملي لألعمال ال      . املاليةسيما بشأن القضايا     ال
بوصفهما مـصدرين جيـدين      )١١(واملنتدى االقتصادي العاملي   )١٠(من أجل التنمية املستدامة   

.  بالبيئـات التمكينيـة    اخلاصةدراسات احلاالت اإلفرادية واملنشورات     ب املتعلقةللمعلومات  
، )١٢(ضمونة لنقل الطاقة العامليةملاين املتعلقة بتعريفة الشراء امل  وذكرت أيضاً مبادرة املصرف األ    

اليت تساعد البلدان النامية على إنشاء تعريفات شراء مضمونة لتشجيع تكنولوجيات الطاقـة             
وفيما يتعلق بدور املنظمات غري احلكومية، عّدد عضو فريق اخلرباء املمثل للشبكة            . املتجددة

فهي لـديها  .  اليت تقدمها املنظمات غري احلكومية للعمليةالكثريةزايا  الدولية للعمل املناخي امل   
وتعمل الشبكة الدولية للعمـل     . أفكار نرية ووفرة من اخلربات وتثابر على حضور الدورات        

وأثارت مناقـشة   . املناخي دون كلل لرفع أمهية بناء القدرات يف جلسات التفاوض الدولية          
  .لكية الوطنية ومؤشرات القياس واإلبالغ والتحققبشأن الرصد والتقييم أمهية امل

  النتائج الرئيسية  -٢  
الحظ عضو فريق اخلرباء املمثل للمركز الياباين للتعاون البيئي فيما وراء البحار أنـه     -٣٤

. ينبغي النظر إىل بناء القدرات على أنه عنصر من عناصر صورة أعم إلجـراءات التخفيـف      
ن تعزيز القـدرات    ت اإلمنائية الوطنية واحمللية، وإ    نسيق مع السياسا   من املهم أيضاً الت    وقال إن 

  .التنسيقية حلكومات البلدان النامية ووزاراهتا ومنظماهتا عامل رئيسي
 للشبكة الدولية للعمل املناخي األطـراف علـى         وشجع عضو فريق اخلرباء املمثل      -٣٥

والحظ أيضاً أن األغلبية    . لتخفيفمن أجل ا  التركيز على بناء القدرات بوصفها نقطة البداية        
وذكر عدة احتياجات، مبـا فيهـا   . الساحقة من البلدان النامية حباجة ملحة لقدرات جديدة       

  :القدرة على ما يلي
  حتديد املصادر واملصارف حتديداً كامالً؛  )أ(  
بناء قوائم اجلرد وتطوير القياس واإلبالغ والتحقق وفقاً ملعـايري اإلبـالغ              )ب(  
  ة؛املوحد

__________ 

)١٠( <http://www.wbcsd.org/home.aspx>.  
)١١( <http://www.weforum.org>.  
)١٢( <http://banking-on-green.com/en/content/sustainability_projects_initiatives/get_fit.html>.  
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  حتديد اإلسقاطات والسيناريوهات وخطوط األساس؛  )ج(  
  تقييم االحتياجات والتكاليف التكنولوجية؛  )د(  
بناء اتساق السياسات الوطنية وتآزرها وكفاءهتا وصلة إجراءات التخفيف           )ه(  

التخطيط املركزي، والقضاء على    (املالئمة وطنياً جبوانب أخرى من التنمية خفيضة الكربون         
  ).، وإدارة استخدام الغابات واألراضي، واألمن الغذائي، والتكيفالفقر
جهودها للجمع بـني    أن تضاعف    احلكومات   علىواقترح عدد من املشاركني أن        -٣٦

  .املنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص من أجل تعزيز أنشطة بناء القدرات
ا السياسية ورؤيتـها    وشدد املشاركون على احلاجة إىل قيادة احلكومات وشجاعته         -٣٧

  .الضرورية إلنشاء نوع األطر الصحيحة اليت ستساعد على بناء القدرات

  ١اليوم  -مالحظات ختامية   -دال  
فشكر . اخُتتم اليوم األول من االجتماع مبالحظات ختامية من امليسرين املتشاركني           -٣٨

 مـن هم النشيطة   السيد غروت أعضاء فريق اخلرباء على عروضهم واملشاركني على مسامهت         
وحتدثت السيدة ويليامز عن اجلوانب املشتركة بني بناء القدرات اخلاصة بـالتكيف            . قاعةال

واختتمت اليوم األول من االجتماع بـدعوة       . والتخفيف، وكذلك احلاجة إىل قياس فعاليتها     
 أقـرب  لفكرة القائلة بأن بناء القدرات يكون أكثر جناحاً كلما كان املشاركني إىل النظر يف ا    
  .من املصدر الذي يتطلبه

  بناء القدرات اخلاصة بالتكنولوجيا  -هاء  

  العروض واملناقشات  -١  
افُتتح اليوم الثاين من االجتماع بعرض مشترك من برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي                -٣٩

ة وأوجز العرض أنشطة بناء القدرات الرئيسي     . ومركز ريزو التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة      
ويـدعم  . ملشروع تقييم االحتياجات التكنولوجية العاملية التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئـة  

ويقـدم  .  بلداً يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية إلعداد خطط عمل تكنولوجية٣٦املشروع  
لوجيات، املشروع أيضاً الدعم التكنولوجي للتحليل املتعدد املعايري، والتقييمات املالية للتكنو         

تطوير القدرات مـن    : وتشمل بعض النتائج املتوقعة ما يلي     . ومشاورات أصحاب املصلحة  
خالل حلقات العمل التدريبية واستعمال الكتب اإلرشادية؛ واالتفاق على خطة عمل وطنية؛           

وتشمل النتائج حىت اآلن إصـدار      . وزيادة التعاون الوطين واألقاليمي بشأن نقل التكنولوجيا      
، وكذلك Guidebook on Barrier Analysis and Enabling Framework لكتاب ٢٠١٢عام 

وبعدئذ، أوجز أعضاء فريق اخلـرباء      . ٢٠١٢فرباير  /حلقات عمل تدريبية ُنظمت يف شباط     
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ففي كوستاريكا، مثالً، سُتستخدم خطة عمـل       . دراسات احلاالت اإلفرادية املكللة بالنجاح    
ويف . يف املالئمة وطنياً وهيكلتها يف قطاعي النقل والطاقة       تكنولوجية لتصميم إجراءات التخف   

إندونيسيا، ستساعد مقاييس وتكنولوجيات خفض االنبعاثات احملددة يف إجراءاهتا التخفيفية          
ويف تايلنـد،  .  الشمـسية الفلطاضوئيةاملالئمة وطنياً على إنشاء صناعة حملية لتصنيع األلواح    

  .هداف التخفيف والتكيف للبلدسُتستخدم نتائج التقييم لتحديد أ
وحتدث ممثل لتايلند عن مشروع تقييم االحتياجات التكنولوجية للبلد، الذي بدأ يف              -٤٠

وركز عرضه على أول اجتماع ألصحاب املصلحة يف تقيـيم االحتياجـات            . ٢٠١٠عام  
 خـبرياً وصـاحب مـصلحة يف        ٥٤ ومجع   ٢٠١٠يوليه  /التكنولوجية، الذي ُعقد يف متوز    

.  أيضاً جلسات استماع علنية وطنية وحلقات عمل جملموعات التركيز         وُعقدت. لوجياالتكنو
ركز مشروع تقييم االحتياجات التكنولوجية لتايلند على بناء القدرات لوضع عـدد مـن            يو

األولويات، من قبيل نظم التنبؤ واإلنذار املبكر، وتكنولوجيا الطاقة املتجـددة، وحتـسينات             
وسُتستخدم نتائج التقييم املتعلق مبشروع تقييم      . يةبيانات املناخ لوطين ل كفاءة الطاقة، ومركز    

االحتياجات التكنولوجية إلنشاء خط أساس من أجل حتديد أهداف التخفيـف والتكيـف             
احلكومـة  لكي تتخذ   وسُتبلغ النتائج إىل اللجنة الوطنية املعنية بسياسات تغري املناخ          . لتايلند

  . وتنفذاهناتعلقة بالسياسات الوطنيةات امل مزيداً من القراروالصناعة
طلـب  : ومشلت األسئلة املطروحة من القاعة ما يلي. وأعقبت العرضني مناقشة معمقة     -٤١

إىل تايلند بأن تقدم مزيداً من املعلومات عن دروسها املستفادة، واستفسار بشأن الطريقة الـيت               
من اخلربات الوطنية لبناء مشروعه، وسـؤال       استطاع هبا برنامج األمم املتحدة للبيئة أن يستفيد         
ودارت أسئلة أخرى حول أدوار خمتلـف       . عن طريقة قياس التقدم احملرز والنتائج احملصل عليها       

  .أصحاب املصلحة يف بناء القدرات، ال سيما دور القطاع اخلاص يف تطوير التكنولوجيا ونقلها
ثل لربنامج األمم املتحـدة للبيئـة إن        ورداً على األسئلة، قال عضو فريق اخلرباء املم         -٤٢

وقد أقام برنامج األمم املتحـدة      . عملية التقييم حامسة عندما يتعلق األمر بتحديد األولويات       
. للبيئة جمموعة أنشطة تدريبية متكن البلدان من حتديد تقنيات إشـراك أصـحاب املـصلحة     

فعالية العمليـة االستـشارية     ى  يئة يف مد  بخيص الرصد، ينظر برنامج األمم املتحدة لل       وفيما
وسلط عضو فريق اخلرباء املمثل لتايلند الـضوء علـى          . جيري فعالً على أرض الواقع     ماوفي

وستكون نتائج هذه املبادرة مفيدة يف وضـع        . مبادرة يف بلده للعمل الشامل لعدة قطاعات      
  .خطط وطنية أوسع نطاقاً

  النتائج الرئيسية  -٢  
 املمثل لربنامج األمم املتحدة للبيئة أن تكون خطط العمـل        اقترح عضو فريق اخلرباء     -٤٣

ورأى أن إشراك أصحاب املصلحة     . التكنولوجية متماشية مع األولويات اإلمنائية الوطنية للبلد      
  .عنصر هام وأن املشروع بأكمله ينبغي أن ُينفّذ بنهج تشاركي
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   الدعم املايل  -واو  

  العرض واملناقشة  -١  
. نة مرفق البيئة العاملية عن مبادرات بناء القدرات املمولـة حـديثاً           حتدث ممثل ألما    -٤٤

فسواء أكان املرفق يشجع االستثمار يف الطاقة املتجددة أم يزيد القدرات التكيفية أم يعمـل               
ومول املرفـق   . بشأن خمزونات الكربون، فإن بناء القدرات ُيدمج يف تلك األنشطة األساسية          

 تغـري   التكيف مـع   الريفية يف إندونيسيا على       احمللية ة اجملتمعات مؤخراً مشروعاً لتعزيز قدر   
 برنـامج   ونفذهل املشروع من صندوق مرفق البيئة العاملية اخلاص بتغري املناخ           وِّوقد مُ . املناخ

القدرات من خالل برنامج تدرييب بشأن التكيف ُوضع        املشروع  يبين  و ؛األمم املتحدة اإلمنائي  
 شخص مـن الوكـاالت      ٣٠٠وسُيدرب أكثر من    . ؤسسي يف البلد  وأُضفي عليه الطابع امل   

ويسعى مشروع للمرفـق يف هـاييت ميولـه         . احلكومية واجلامعات ومنظمات اجملتمع املدين    
صندوق أقل البلدان منواً وينفذه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل تعزيز القدرات التكيفية يف              

يتمثل اهلدف األول يف تطوير تنسيق      .  حتقيق هدفني  ويسعى املشروع إىل  . اجملتمعات الساحلية 
 تطوير نظم اإلنـذار املبكـر       ية الرئيسية، مثل  إدارة املخاطر والكوارث مع الوكاالت القطاع     

ويتمثل اهلدف الثاين يف تعزيز املؤسسات للـسماح        . السريعة التأثر ووضع خرائط للمناطق    
  .ت الساحليةبإدماج التكيف يف ختطيط مستجمعات املياه للبلديا

كيـف ميكـن    :  على موضوعني رئيسيني مها    املطروحة من القاعة  وركزت األسئلة     -٤٥
إحداث أثر تراكمي جيعل القدرات تبين على نفسها، وكيـف ميكـن ضـمان االحتفـاظ         

وُسئل املرفق عما إذا كان يعمل بشأن بناء القدرات املتصلة باملالية، من            . بالقدرات بعد بنائها  
. إلدارة املالية بعـد وصـول التمويـل       ا ميكن هبا للبلدان أن تبين قدرات     ليت  حيث الطريقة ا  

املرفق أيضاً عن جناح حتليله القائم على النتائج بشأن املشروعني اللذين ُسلط عليهمـا               وُسئل
  .الضوء يف العرض

ورد عضو فريق اخلرباء املمثل للمرفق على األسئلة فبدأ بتفسري للنظام القائم علـى                -٤٦
أوضح أن كل مشروع يأيت مع أداة للتعقب تنطوي علـى           و. تائج املستخدم داخل املنظمة   الن

وتساعد عملية االستعراض املرفق علـى حتديـد أوجـه النجـاح            . مؤشرات حمددة للنتائج  
ورداً على السؤال املتعلق باملاليـة،      . واإلخفاق وتقرير ما إذا كانت مثة تغيريات جيب تنفيذها        

وتشمل حلقات العمل دورات تدريبيـة      . ه حلقات عمل موسعة للفئات    أوضح املرفق أن لدي   
مع جهات التنسيق التابعة للمرفق بشأن السياسات واإلجراءات املتبعة للوصول إىل مـوارد             

األفضل إدمـاج  من  االحتفاظ، قال عضو فريق اخلرباء التابع للمرفق إن         قضيةوبشأن  . املرفق
  .ةبناء القدرات يف كل مشروع من البداي
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  النتائج الرئيسية  -٢  
 إدماج بنـاء القـدرات يف       مثة حاجة إىل  اقترح عضو فريق اخلرباء التابع للمرفق أن          -٤٧

ـ     املشروع العام املمول من املرفق ليكون فعاالً، وأن بناء القدرات            ؤدي إىل  وحـده لـن ي
يـع   االحتفاظ بالقدرات مشكلة أساسية يف مج      قضيةولكنه أضاف أن    . االحتفاظ بالقدرات 

  .البلدان النامية وال يوجد حل سهل هلا

  رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها  -زاي  

  العروض واملناقشات  -١  
حتدث رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف             -٤٨

وقـال  . ا املرفقغري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية عن أنشطة بناء القدرات اليت يضطلع هب           
 قدرة األطراف غـري  مما يعززإن الوالية األساسية للمرفق هي تقدمي املشورة والدعم التقنيني،   

على إعداد بالغاهتا   ) األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية      
 وأجرى   تدريبية، لمواده التدريبية، ونظم حلقات عم    وقد استعرض املرفق وحدث     . الوطنية

وركزت حلقات العمل التدريبية، مثالً، على قوائم       . ورقات تقنية دراسات استقصائية، وأعد    
اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وتقييمات القابلية للتأثر والتكيف، وكذلك تقييمات التخفيف           

 مدرج   طرفاً غري  ٩٨ خرباء من    ١١٠وحىت اآلن، جرى تدريب     . يف سياق البالغات الوطنية   
ووفقـاً لـرئيس    .  خبري عن طريق التداول بالفيديو     ٤٠٠يف املرفق األول وشارك أكثر من       

املرفق، رأى املشاركون أن حلقات العمل مفيدة من حيث اختبار قوائم اجلرد والبالغـات              
وُتتاح تقارير التقدم املرحلي عن     . الوطنية، واستخدام النماذج إلنتاج سيناريوهات تغري املناخ      

  .)١٣( املرفق على املوقع الشبكي لالتفاقيةعمل
وعرض ممثل لالحتاد األورويب اخلربات املتعلقة بتنفيذ أنشطة بناء القدرات ورصدها             -٤٩

وشدد عضو فريق اخلرباء على ضرورة إجراء الرصد واالستعراض على          . واستعراض فعاليتها 
 نفسه، مـن احلاسـم تلقـي        ويف الوقت . الصعيد الوطين مع أخذ السياق احمللي يف االعتبار       

ومن الضروري أيضاً   . املعلومات من البلدان الشريكة ووجود حوار مستمر بني األخصائيني        
ويف العديد من احلـاالت، يكـون التنفيـذ يف أيـدي          . أن يشارك مجيع أصحاب املصلحة    

ء ن يستهدف رصد بنـا    وكنتيجة لذلك، ينبغي أ   . اجملتمعات احمللية أو منظمات اجملتمع املدين     
  .القدرات هذه اجملموعات املختلفة

وحتدث ممثل ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عـن مؤشـرات بنـاء                -٥٠
. وقال إن املنظمة نشرت يف العام املاضي تقريراً عـن التكيـف           . القدرات اخلاصة بالتكيف  

__________ 

)١٣( FCCC/SBI/2012/12و FCCC/SBI/2012/13و FCCC/SBI/2012/14.  
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وإعـداداً  . نفيذهاهذا التقرير يف الدروس املستفادة من أنشطة بناء القدرات اجلاري ت           ونظر
 الربامج اليت تنطوي علـى      عنللتقرير، طلبت املنظمة إىل البلدان األعضاء أن تقدم معلومات          

 أنشطة مجعتها بعد ذلـك يف       ١٠٦وتلقت معلومات عن    . عناصر تكيف ضمنية أو صرحية    
 على الفئة الثالثة، اليت مشلـت       ريق اخلرباء املمثل للمنظمة عرضه     ف وركز عضو . مخس فئات 

وحددت املنظمة املؤشرات الكمية املتعلقة ببناء القدرات اخلاصـة      . تعليم والتدريب والوعي  ال
فمثالً، نظرت املنظمـة يف عـدد الـدورات         . بالتكيف من حيث التعليم والتدريب والوعي     

حلقات العمل اليت ُنظمت، أو عدد األشخاص الذين ُدربوا، أو عدد الزيارات إىل  التدريبية أو 
 عضو فريق اخلرباء إىل أنه سيتعني تكملة هذه العملية مبزيد من املؤشرات             وأشار. منرب شبكي 

بعد مضي عامني على تنظيم     ، مثل النظر فيما إذا كان املنرب الشبكي ما زال ُيستخدم            النوعية
خلرباء مثاالً عن الطريقة الـيت       عضو فريق ا   وأعطى. حلقات العمل التدريبية األوىل   /الدورات

وكـان  . شينظمة املؤشرات يف برناجمها الشامل إلدارة الكوارث يف بـنغالد         خدم هبا امل  ستت
.  جلنة من جلان إدارة الكوارث تلقت التدريب يف سبع مقاطعات          ٣٠٠املؤشر الكمي هو أن     

 يف املائة من جلان إدارة الكـوارث الـيت تلقـت      ٨٠ التكميلي هو أن     النوعيوكان املؤشر   
  .٢٠٠٨ديسمرب /ون األولن حبلول كاااطر واعتمدهتالتدريب وضعت خططاً للحد من املخ

ومشلت القـضايا الـيت   . وعلى إثر هذه العروض، فُتح الباب جلولة أوىل من األسئلة   -٥١
أُثريت إمكانية وضع مؤشرات مشتركة أو عاملية للحكومات الوطنية، واجلوانـب العمليـة             

لـالزم ختصيـصه للرصـد      لتطبيق كل من املؤشر الكمي واملؤشر النوعي، وكمية الوقت ا         
وُسئل ممثل االحتاد األورويب عن أي نوع من مشاريع بناء القدرات يـدعمها             . واالستعراض

. وشدد أحد املشاركني على أمهية بناء القدرات اخلاصة بالسياق واملوقـع          . االحتاد وأين ُتنفذ  
جـراءات   إنشاء جمموعة عاملية من املؤشرات لتقيـيم إ        ةوأدى ذلك إىل مناقشة بشأن صعوب     

ش، مثالً، لن ينطبق بالضرورة على  يطبق على بنغالد  فما ميكن أن ين   . تكيف حمددة أو رصدها   
وحىت داخل البلد نفسه، فإن ما ينطبق على منطقة ساحلية لن ينطبق بالضرورة علـى               . غانا

ومثة حاجـة إىل مؤشـرات خمتلفـة للبلـدان والـنظم            . املناطق التلية أو املعرضة للجفاف    
واقترح مشارك آخر أن من املضلل االكتفـاء        . ة وحاالت القابلية للتأثر املختلفة    اإليكولوجي

  .باحتساب عدد األحداث واملشاركني عندما يتعلق األمر باحلكم على فعالية بناء القدرات
واتفقت عضوة فريق اخلرباء املمثلة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي على             -٥٢

 جمرد احتساب عدد حلقات العمل اليت ُنظمت واألشخاص الذين تلقـوا            وزجتاأن من املهم    
. من الضروري أيضاً النظر يف إشراك أصحاب املصلحة يف عملية صـنع القـرار             و. التدريب

على سبيل املثال، بعد إجراء دورة تدريبية، من املهم رصد الـسلوك املـستمر ألصـحاب                ف
قوا التدريب يشاركون مشاركة نشيطة يف حلقات       املصلحة لرؤية ما إذا كان أولئك الذين تل       

لى مستوى ولكن، ع. ونوقشت فكرة املؤشرات العاملية  . العمل ويف عملية صنع القرار الوطنية     
ورداً .  الصعب جداً وضع مؤشرات موحدة ألن األنشطة جد متنوعة         املشاريع، ارُتئي أن من   

ورويب أنشطته املتعلقة ببنـاء القـدرات       على السؤال املتعلق باجلهة اليت ينفذ معها االحتاد األ        
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 فريق اخلرباء إن هذه عملية تقودها األطراف        ذ فيه هذه األنشطة، قال عضو     واملكان الذي ُتنف  
وتساعد عمليات تقيـيم    . ومن مث فإن االحتاد األورويب يكتفي باالستجابة ملا تطلبه األطراف         

ف والبالغات الوطنية علـى إعطـاء       االحتياجات التكنولوجية وبرامج العمل الوطنية للتكيّ     
  .البلدان املاحنة التوجيهات بشأن األولويات القطرية

وعقب املناقشة، قدم عضو فريق اخلرباء املمثل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي عرضاً              -٥٣
وقال إن الربنامج اإلمنائي ينتقل إىل منوذج أكثر اعتماداً على . عن رصد مشاريع بناء القدرات   

يف تنميـة   " هنج الـنظم  "وُيعرف ذلك باسم    . ب حيث ميتلك كل بلد العملية والنتائج      الطل
ووفقاً للربنامج اإلمنائي، من املهم معرفـة مـا إذا          . القدرات، الذي يشدد على أمهية قياسها     

ولكـن مـن   . كانت املشاريع تعمل وما إذا كان الربنامج اإلمنائي يتلقى عائداً عن استثماره     
فالربنامج اإلمنائي يفتقر إىل اإلطار واهليكل واآلليات الالزمة اللتقـاط          . الصعب قياس ذلك  

 -ويف الوقت نفسه، هناك تقارب بني التحديات اإلمنائيـة          . التقارير الطويلة األجل وإرساهلا   
وجيب أن تركز الـردود اإلمنائيـة       . النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية واالستدامة البيئية     

ويرى . درات التعاونية هبدف حتقيق االتساق يف السياسات واملوارد والتنفيذ        بدورها على الق  
  .الربنامج اإلمنائي هذا كجزء من صورة شاملة

وحتدث ممثل ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث عن ختطيط اإلجراءات القائمـة              -٥٤
ورغم . تعلم والقدراتعلى النتائج ورصدها وتقييمها يف إطار االستراتيجيات الوطنية لتنمية ال

أن العديد من مشاريع املعهد تنطوي على عنصر لبناء القدرات، فإن مثة حاجة إىل تعزيز كل                
ومنرب األمم املتحدة املوحد خلدمات التدريب يف جمال تغـري          . من القدرات التدريبية والبشرية   

 ٣٢ املوحد على تعـاون      ويقوم املنرب . مبادرة حتاول معاجلة هذه القضايا    ) املنرب املوحد (املناخ  
 وتنمية القدرات الوطنية لتعزيـز      ةمنظمة متعددة األطراف تعمل لدفع تقاسم املعارف العاملي       

ويتمثل جانب مهم من املنرب املوحد يف دعم البلـدان يف وضـع             . التعلم يف جمال تغري املناخ    
مية خضراء ومنخفضة   تنب النهوضاستراتيجية وطنية لتعزيز املوارد واملهارات البشرية من أجل         

وقدم عضو فريق اخلرباء الـدروس األوليـة        . االنبعاثات وقادرة على التكيف مع تغري املناخ      
وتشمل العناصـر   . املستفادة من دعم مخسة مشاريع منوذجية للمنرب املوحد يف البلدان النامية          

جـل؛ ووضـع    م املهين القـصرية األ    حتديد أولويات التعل  : الرئيسية من االستراتيجية ما يلي    
  .استراتيجيات تعلم للقطاعات الرئيسية؛ وتعزيز مؤسسات التعلم الوطنية

وعرض املتحدث األخري الدروس املستفادة فيما يتعلق بتنمية التعلم واملهـارات يف              -٥٥
وأوضح عضو فريق اخلرباء أن التعلم يف جمال تغري         . جمال تغري املناخ يف اجلمهورية الدومينيكية     

ففي هذا  . ة للجمهورية الدومينيكية نظراً لقابليتها العالية للتأثر بالتغريات يف املناخ         املناخ أولوي 
ولفعـل  . البلد، هناك حاجة ملحة إىل إنشاء قدرات فردية ومؤسسية للتكيف مع تغري املناخ            

. ذلك، مثة حاجة إىل رؤية طويلة األجل مع هدف استراتيجي وأهـداف قابلـة للقيـاس               
ت اجلمهورية الدومينيكية التكيف مع تغري املناخ يف دستورها الوطين، ، أدرج٢٠١٠ عام ويف
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ولتنميـة القـدرات الفرديـة      . ، أدرجته يف استراتيجيتها اإلمنائية الوطنيـة      ٢٠١١ويف عام   
واملؤسسية، تشارك اجلمهورية الدومينيكية يف املنرب املوحد كواحد من مشاريعه النموذجيـة            

الوطنية للجمهورية الدومينيكية لتعزيز املوارد البشرية عـدة        وتتضمن االستراتيجية   . اخلمسة
عناصر، من بينها إدماج قضايا تغري املناخ يف املناهج التعليمية والتدريبية القائمـة، وتـوفري               

 والتعليم غري الرمسي    يالتعليم يف جمال تغري املناخ من خالل التعليم الرمسي والتعليم غري النظام           
 للتنفيذ، وتقييماً كل أربعـة      اً سنوي اًرصدوتشمل االستراتيجية أيضاً     .على مجيع املستويات  

  .٢٠٣٠أعوام، وتقييماً هنائياً حبلول عام 
وواصل املشاركون املناقشة السابقة بشأن املؤشـرات       . ألسئلةاباب  وبعد ذلك فُتح      -٥٦

صمم ، وإن كان كذلك، فكيف سيُ      من املؤشرات  بالسؤال عما إذا كان نوع اجلنس مؤشراً      
وأوضح مشارك من بنن أن بلده منهمك يف عملية وضع اسـتراتيجية            . هذا املؤشر بالتحديد  

وسأل أعضاء فريق اخلـرباء     . لتنفيذ مشاريع التكيف والتخفيف   الالزمة  وطنية تعزز القدرات    
عن نوع املؤشرات اليت ينبغي أن تنشئها بنن لضمان حتقيق أهدافها، ال سيما فيمـا يتعلـق                 

وحتدث مشارك من بنغالديش عن أمهية بناء القدرات على املستوى          . ليم واملهارات بتنمية التع 
  .والحظ أن للملكية السياسية ووسائط اإلعالم والتعليم أيضاً أمهية بالغة. الشعيب
وقال عضو فريق اخلرباء املمثل للربنامج اإلمنائي إن من املهـم أن يكـون تـصميم                  -٥٧

فعلى سـبيل املثـال، حيتـاج       . ميم أيضاً على قيود املشروع    وسيتوقف التص . املؤشرات قطرياً 
وفيما خيص نوع اجلنس، يطلق الربنامج اإلمنائي     .  مؤشرات املرفق  إىلمشروع مرفق البيئة العاملية     

  .حالياً مبادرة على نطاق املنظومة إلدماج املؤشرات اجلنسانية يف كل مشروع يشارك فيه

  النتائج الرئيسية  -٢  
فريق اخلرباء املمثل لالحتاد األورويب على أن رصد أنشطة بناء القدرات           شدد عضو     -٥٨

واستعراضها يكتسيان أمهية حامسة لتقييم تأثريها وفعاليتها، وكذلك لتبادل أفضل املمارسات           
واقترح أن ُيجرى الرصد واالستعراض على الصعيد الوطين مـع أخـذ            . والدروس املستفادة 

وينبغـي  . ومن الضروري أيضاً أن يشارك مجيع أصحاب املصلحة       . السياق احمللي يف االعتبار   
  .أن يستهدف رصد بناء القدرات اجملتمعات احمللية أو منظمات اجملتمع املدين

واقترح عضو فريق اخلرباء املمثل ملنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي،               -٥٩
الكمية املتعلقة ببنـاء القـدرات   وكذلك عدة مشاركني، أن مثة حاجة إىل تكملة املؤشرات         

  .اخلاصة بالتكيف مبؤشرات نوعية
وقال عضو فريق اخلرباء املمثل لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي إن أحد أوجه القصور               -٦٠

 تنمية القدرات طويلة األجل يف طبيعتها ولكن إبالغها عـن األنـشطة       أنالرئيسية تتمثل يف    
  .غالباً ما يتعلق باألجل القصري
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وقال عضو فريق اخلرباء املمثل ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث إن البلـدان               -٦١
  .النامية حباجة إىل تعزيز كل من القدرات التدريبية والبشرية

وأوصى عضو فريق اخلرباء املمثل للجمهورية الدومينيكية بتنفيذ هنج قائم على عملية            -٦٢
  .ب املصلحة لضمان فعالية بناء القدراتاستشارية متعددة القطاعات ومتعددة أصحا

  ٢اليوم  -مالحظات ختامية   -حاء  
ـ الحظ العديد من املشاركني، وكذلك رئيس اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ وامل             -٦٣ ران ّسي

املتشاركان لالجتماع، النوعية العالية للعروض، اليت تسببت يف انطالق تبادل آراء نشط بني             
ملتشارك السيد غروت أعضاء فريق اخلرباء واملشاركني على      وشكر امليسر ا  . أصحاب املصلحة 

وأضاف أن األفراد وجمموعـات أصـحاب املـصلحة         . إثارهتم مناقشة ثرية خالل عشيتني    
  .يوجدون يف صميم بناء القدرات وهم الذين سيضمنون استمرار جناح هذه العملية

 فريق اخلـرباء علـى   وشكر رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد خروستوف، أعضاء   -٦٤
والحظ أن االجتمـاع األول ملنتـدى       . عروضهم املفيدة واملشاركني على مناقشاهتم املثمرة     

والرسالة اليت سيحتفظ . ديربان ساعد على تسليط الضوء على العديد من قضايا بناء القدرات 
؛ فـال ميكـن   هبا هي أن القدرات حتتل املكانة األوىل عندما يتعلق األمر مبعاجلة تغري املنـاخ        

ودعا املشاركني إىل توضيح    .  ال ميكن العمل دون قدرات     كمااحلصول على نتائج دون عمل      
. بعض اجلوانب التشغيلية ملنتدى ديربان يف الدورة السابعة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيـذ            

اعدهم  بأفكار جديدة تس   حمملنيواختتم بالقول إنه يتمىن أن يغادر املشاركون منتدى ديربان          
  .على العمل معاً بطريقة أكثر تنسيقاً

  اخلطوات التالية  -خامساً  
  .سُيقدَّم هذا التقرير إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ لتنظر فيه يف دورهتا السابعة والثالثني  -٦٥
وقد ترغب األطراف وغريها من أصحاب املصلحة يف استخدام املعلومات الواردة يف   -٦٦

ميـة وتـصميم هـذه       أنشطتها املتعلقة ببناء القدرات يف البلدان النا       هذا التقرير عند ختطيط   
  . وتنفيذهااألنشطة

وقد ترغب خمتلف اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية يف استخدام املعلومات الواردة يف              -٦٧
  .هذا التقرير إلثراء مناقشاهتا املتعلقة ببناء القدرات
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  املرفق

  دى ديربان بشأن بناء القدراتجدول أعمال االجتماع األول ملنت    
  ١اليوم 

  ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥عة ، السا٢٠١٢مايو / أيار٢٢اجللسة العامة، بون، الثالثاء 

  مقدمة
  مالحظات ترحيبية  ٠٥/١٥-٠٠/١٥

  فيغرييس، األمينة التنفيذية لالتفاقية السيدة كريستينا   
  ناء القدراتأهداف االجتماع األول ملنتدى ديربان بشأن ب  ١٠/١٥-٠٥/١٥

ورئـيس   لفرعية للتنفيذ يد طوماس خروستوف، رئيس اهليئة ا     الس  
   ملنتدى ديرباناألولاالجتماع 

 ديربان بشأن بناء القدرات والنـهج املتبـع         منتدىمدخالت    ١٥/١٥-١٠/١٥
  للمناقشة املعمقة

  االتفاقيةأمانة   
  بناء القدرات اخلاصة بالتكيف

  :مناقشة معمقة بشأن  ٣٠/١٦-١٥/١٥
 القدرات اليت يضطلع هبا فريق اخلرباء املعين بأقـل          بناءشطة  أن •

  البلدان منواً كجزء من برنامج عمله
  تاسي، رئيسة فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًالسيدة بيبيتوا ال

  منظور أقل البلدان منواً: ة تغري املناخي وعملالقدراتبناء  •
  ، أوغندا أوندوريالسيد فريد 

   القدرات يف إطار برنامج عمل نريويب وتعزيز املعارف حشد •
  اإلمنائيةدراسات الالسيد بلني هاريف، معهد 

   التكيفممارسات القدرات يف بناء •
  السيد أندريا كاتانيو، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  القيادة واملشاركة والدعم: بالتكيفبناء القدرات اخلاصة  •
  ظمات غري احلكومية للشبابالسيد غراهام ريدر، فئات املن
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  بناء القدرات اخلاصة بالبحوث
  :إحاطة بشأن  ٣٥/١٦-٣٠/١٦

جوانب بناء القدرات ضمن احلوار املتعلق بالبحوث الذي ُنظّـم          
   للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية٣٦خالل الدورة 

 الفرعية للمـشورة العلميـة   اهليئةالسيد ريتشارد مويونغي، رئيس   
  كنولوجية والت

   بالتخفيفاخلاصةبناء القدرات 
  :مناقشة معمقة بشأن  ٥٥/١٧-٣٥/١٦

العمل سوية من أجل بناء القدرات املتعلقة بإجراءات التخفيف          •
املالئمة وطنياً بطريقة تقوم على الرصد واإلبالغ والتحقق، ومن         

  أجل جمتمع خفيض الكربون 
  األخصائينيخربات •  

 الياباين للتعـاون البيئـي فيمـا وراء         السيد ماكوتو كاتو، املركز   
  البحار، اليابان 

البحوث والتنميـة،   والطاقة املائية العاملية    مراكز  : بناء القدرات  •
  واملهارات، وسالسل العرض

  السيدة سارة إيستابروك، ألستوم
 استعراض أوجه التقدم وتعزيـز      -القدرات اخلاصة بالتخفيف     •

  العمل 
  دولية للعمل املناخيالسيد بات فينيغان، الشبكة ال

  جلسة اختتام
  مالحظات من الرئيسني املتشاركني  ٠٠/١٨-٥٥/١٧
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  اليوم الثاين
  ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١٢مايو / أيار٢٣بعاء اجللسة العامة، بون، األر

  ناء القدرات اخلاصة بالتكنولوجياب
  :مناقشة معمقة بشأن  ٠٠/١٦-٠٠/١٥

معلومات حمّدثة  : تكنولوجية العاملية مشروع تقييم االحتياجات ال    •
  عن عناصر بناء القدرات

  السيد الورانس أغبيمابييزي، برنامج األمم املتحدة للبيئة
  السيد جورج روغات، مركز ريزو التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة

  تقييم احتياجات تايلند التكنولوجية يف جمال تغري املناخ •
   منسق تقييم احتياجات تايلند التكنولوجية السيد أسريا شريافيتايابون،

  الدعم املايل: القدراتبناء 
  :عرض بشأن  ٢٠/١٦-٠٠/١٦

  ت تنمية القدرات املمولة حديثاًمبادرا •
  السيد راولسنت مور، أمانة مرفق البيئة العاملية

   بناء القدرات واستعراضهافعاليةرصد 
  :مناقشة معمقة بشأن  ٥٠/١٧-٢٠/١٦

 لفريق اخلرباء االستشاري    ٢٠١٢-٢٠١٠ برنامج عمل الفترة   •
درجـة يف   املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري امل       

  :املرفق األول لالتفاقية
   أنشطة بناء القدراتعننظرة عامة 

السيدة روليتا كاماتشو، رئيسة فريق اخلرباء االستـشاري املعـين          
ـ        ة يف املرفـق    بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرج

  األول لالتفاقية
تقاسم خربات االحتاد األورويب بشأن تنفيذ أنشطة بناء القدرات          •

  ورصدها واستعراض فعاليتها
  السيد مايت نوميالن، االحتاد األورويب

  مؤشرات بناء القدرات اخلاصة بالتكيف •
السيدة نيكولينا المهاوغي، منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان          

  االقتصادي
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  قياس النتائج:  جيد إىل عظيممن •
  السيدة كاسي فلني، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

ختطيط العمل القائم على النتائج ورصـده وتقييمـه يف إطـار             •
  االستراتيجيات الوطنية لتنمية التعلم والقدرات

  د األمم املتحدة للتدريب والبحثالسيد أخيم هالباب، معه
لم واملهارات يف جمـال تغـري       وضع هنج استراتيجي لتنمية التع     •

  الدروس األوىل من اجلمهورية الدومينيكية: املناخ
  السيد عمر رامرييز تيجادا، اجلمهورية الدومينيكية

  جلسة اختتام
  مالحظات من الرئيسني املتشاركني  ٥٥/١٧-٥٠/١٧

  اختتام االجتماع األول ملنتدى ديربان بشأن بناء القدرات
   من رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذمالحظات ختامية  ٠٠/١٨-٥٥/١٧

        


