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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول٨-١ليما، 
   من جدول األعمال املؤقتXالبند 

  تقرير موجز عن االجتماع الثالث ملنتدى ديربان    

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
االجتماع الثالث ملنتدى ديربان للتعمق يف مناقشة بناء القـدرات خـالل            ُعقد    

 وحـضر   .٢٠١٤يونيـه   / حزيران ١٣ و ١٢ يومي   الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ    
 منظمات غـري حكوميـة    ع ممثلون عن األطراف وعن منظمات حكومية دولية و        االجتما

أو هتيئـة   /تبادل احلاضرون املعلومات واخلربات املتعلقة بسبل تعزيز و       و. أكادمييةأوساط  و
 وقدم  .بيئة مواتية وبتقييم اخليارات املتاحة لتدابري التخفيف والتكيف ولتنفيذ هذه التدابري          

رؤساء اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتـو امللحـق هبـا ورؤسـاؤها              
اماً لعناصر بناء القدرات املدرجة يف خطط عمـل تلـك           املشاركون وأعضاؤها عرضاً ع   

  .اهليئات وشاركوا يف جلسة خمصصة لطرح األسئلة والرد عليها مع املشاركني يف االجتماع
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية   -ألف  
 أن تواصل   ١٧-م أ /٢إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ مبوجب مقرره       طلب مؤمتر األطراف      -١

تعزيز رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها وذلك بأن تنظم سنوياً أثناء دوراهتـا منتـدى               
  . )١(ديربان للتعمق يف مناقشة بناء القدرات

مـؤمتر  (وقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو          -٢
 أن منتدى ديربان هـو ترتيـب        ،٨-م أإ /١٠ املقرر   ، مبوجب )اجتماع األطراف /األطراف

مناسب لتبادل اخلربات واألفكار وأفضل املمارسات والدروس املستخلصة فيما يتعلق بتنفيذ           
أنشطة بناء القدرات ذات الصلة بربوتوكول كيوتو مبشاركة األطراف وممثلي اهليئات املعنية            

  . )٢(تفاقية واخلرباء واملهنيني املعنينياملنشأة مبوجب اال
ودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والثالثني، األطراف إىل موافاة األمانة    -٣

بآرائها بشأن مسائل مواضيعية حمددة تتعلق ببناء القدرات يف البلدان النامية مبوجب االتفاقية             
  . )٣(وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

، أن تعد تقريراً موجزاً     ١٧-م أ /٢ب مؤمتر األطراف إىل األمانة، مبوجب املقرر        وطل  -٤
  . )٤(عن منتدى ديربان لتنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ   -باء  
لتقرير هبدف حتديد   قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف املعلومات الواردة يف هذا ا             -٥

  . اليت مكن اختاذها بناء عليه اإلجراءات املناسبة

  األعمال التحضريية   -ثانياً  
 ،٨-م أإ /١٠ و ١٨-م أ /١ و ١٧-م أ /٢وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف املقررات          -٦

  : الوثائق التالية وأتاحتها لتيسري املناقشات يف االجتماعأعدت األمانة

__________ 

  .١٤٤، الفقرة ١٧-م أ/ ٢ املقرر )١(
  .١ الفقرة ٨-م أإ/ ١٠املقرر  )٢(
)٣( FCCC/SBI/2013/20١٤٧ و١٤٣ ، الفقرتان.  
  .١٤٧، الفقرة ١٧-م أ/ ٢ املقرر )٤(
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  ؛)٥(بناء القدرات يف البلدان الناميةي عن تنفيذ إطار تقرير توليف  )أ(  
 إضافة هلذا التقرير التوليفي تتضمن جتميعاً ألنشطة بنـاء القـدرات الـيت              )ب(  

  ؛)٦(اضطلعت هبا منظمات األمم املتحدة ومؤسسات أخرى
اضطلعت هبا اهليئـات املنـشأة       تقرير توليفي عن أعمال بناء القدرات اليت        )ج(  

  ؛)٧(قية وبروتوكول كيوتو امللحق هباامبوجب االتف
تقرر النظر فيها أثناء     قدمتها األطراف بشأن مسائل حمددة     جتميع لآلراء اليت    )د(  

االجتماع الثالث ملنتدى ديربان إضافة إىل املعلومات املتعلقة باألنشطة املضطلع هبا لتنفيذ إطار 
  .)٨(بناء القدرات يف البلدان النامية

ائل احملددة املطروحة للنظر فيها اليت حددهتا األطراف يف مـسامهاهتا،           ويف ضوء املس    -٧
املشار إليهما يف    ٨-م أإ /١٠ و ١٧-م أ /٢ومبراعاة األحكام ذات الصلة الواردة يف املقررين        

  . أعاله، وضع جدول أعمال مؤقت لالجتماع، ترد صيغته النهائية يف املرفق٢ و١الفقرتني 

  املداوالت  -ثالثاً  
 أثنـاء   ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٣ و ١٢يومي   د االجتماع الثالث ملنتدى ديربان    ُعق  -٨

وترأس االجتماع السيد أمينا ياوفويل، رئـيس       . انعقاد الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ     
والسيد ) السويد(هذه املهمة كل من السيدة أجنيال كاهلوج         وساعده يف  .اهليئة الفرعية للتنفيذ  

   .اللذين شاركاه يف تيسري املداوالت )فالوتو(يان فراي 
وتبادل ممثلو األطراف واملنظمات احلكوميـة       . مشاركاً ٢٤٠وحضر االجتماع حنو      -٩

الدولية واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية ورؤسـاء اهليئـات            
املـشاركون وأعـضاؤها    املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ورؤساؤها         

خرباهتم يف جمال بناء القدرات، وحددوا االحتياجات الالزمة والثغرات القائمة على صـعيد             
وكـان االجتمـاع    . تنفيذ أنشطة بناء القدرات للتكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره          

 ، اليت شارك السيد فراي يف تيسريها، علـى        ١وركزت اجللسة   .  من ثالث جلسات   مكّوناً
، اليت شاركت السيدة    ٢ومشلت اجللسة    .املواتية أو هتيئة البيئة  /املواضيع ذات الصلة بتعزيز و    

كاهلوج يف تيسريها، عروضاً ومناقشات بشأن تقييم اخليارات املتعلقـة بتـدابري التخفيـف             
، اليت شارك السيد فراي يف تيسريها، موضوع تقييم اخليارات          ٣وتناولت اجللسة    .وتنفيذها

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2014/2.  
)٦( FCCC/SBI/2014/2/Add.1.  
)٧( FCCC/SBI/2014/7.  
)٨( FCCC/SBI/2014/MISC.2و Add.1٢ و.  
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وقد أعقبت العروض املقدمة يف كل جلسة من اجللسات          .لقة بتدابري التخفيف وتنفيذها   املتع
  . الثالث، جلسة حتاور مع املشاركني يف منتدى ديربان وفيما بينهم

 وميكن االطالع على البث الشبكي لوقائع االجتماع إضافة إىل العروض والبيانـات             -١٠
 بـشأن تغـري املنـاخ علـى         مم املتحدة اإلطارية  املقدمة يف االجتماع على موقع اتفاقية األ      

  .)٩(اإلنترنت

   كلمات الترحيب  -١  
افتتح االجتماع السيد ياوفويل، الذي استعرض جتربته يف مواجهة التحديات اليومية             -١١

اليت يفرضها تغري املناخ، بوصفه من سكان دولة من الدول النامية اجلزرية الصغرية، ووجهة               
وري لبناء القدرات على الصعيد الوطين يف متكـني مـشاركة مجيـع             نظره بشأن الدور احمل   

  . أصحاب املصلحة واحلوار فيما بينهم من أجل التصدي هلذه التحديات
وأكدت السيدة كريستيانا فيغرييس، األمينة التنفيذية لالتفاقية اإلطارية بشأن تغـري             -١٢

يف  انتـهاج الدميقراطيـة    ملناخ هـي  املناخ، أن نقطة األساس لبناء القدرات يف عملية تغري ا         
األول فيما بني البلدان، من حيث إهنا متكن مجيع األطـراف مـن             : املشاركة على مستويني  

إدماج  بناء القدرات عملية متكررة، ألن     و .املشاركة بطريقة عادلة؛ والثاين يف داخل كل بلد       
يـشاركون يف    ةمفاهيم جديدة حيتاج إىل وقت، وألن خمتلف اجلهات من أصحاب املصلح          

ويتعني نشر األدوات واملعارف الالزمة ملعاجلة قضايا تغري املناخ يف           .أوقات خمتلفة  العملية يف 
واختتمت السيدة فيغرييس كلمتها الترحيبيـة بـدعوة         .صفوف األشخاص الذين حيتاجوهنا   

ة فيما بني   املشاركني يف منتدى ديربان إىل أن يكونوا عناصر فاعلة يف إرساء دعائم الدميقراطي            
  . البلدان وداخل كل بلد

 هي السيدة كوكو وارنر اليت تكلمت بصفتها املؤلفة         خاصاً ضيفاً وقدم السيد فراي    -١٣
الرئيسية ملسامهة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنيـة              

هلجرة البيئية وقابلية التأثر االجتماعي بـتغري       بتغري املناخ، وبصفتها باحثة يف املسائل املتصلة با       
 مـن  ٢٠وقدمت السيدة وارنر عرضاً توليفياً للنتائج الواردة يف الفصل        .املناخ والتكيف معه  

حتقيـق   مـسارات  تقرير التقييم اخلامس، يبني الدور احلاسم لتعزيز بناء القدرات يف حتسني          
 ملا جاء يف تقرير التقييم اخلامس،       ووفقاً . املناخ قادرة على التكيف مع تغري    التنمية املستدامة ال  

متوسطاً يهدد التنمية املستدامة احلالية، لكنه يعرِّض هذه التنمية خلطر       يشكل تغري املناخ خطراً   
الكيفيـة   و وعرضت السيدة وارنر رمساً بيانياً يوضح العامل كما هو اليوم،          .كبري يف املستقبل  

 للمسارات اليت خيتارها املفاوضـون وصـانعو القـرار،           وفقاً أن يتطور هبا العامل    اليت ميكن 
التوجه حنو القدرة العالية على      وميكن للبلدان أن تقرر   . ٢٠١٥سيما يف سياق اتفاق عام       وال

ويعين اختيار مسارات القدرة العالية على التكيف واملنخفضة املخاطر          .التكيف أو املنخفضة  
__________ 

)٩( >http://unfccc.int/8121.php<.  
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وإدماج تدابري االستجابة للتكيف والتخفيف مما يفضي يف        اختيار تنفيذ إدارة فعالة للمخاطر      
بعض احلاالت إىل حتقيق أو توفري منافع مشتركة مبا يف ذلك حتسني أسباب املعيشة والرفـاه                

واختتمت السيدة وارنر عرضها بتـسليط       .االجتماعي واالقتصادي، واإلدارة البيئية املسؤولة    
 ى الوعي االجتماعي مبسألة تغري املناخ وتأثرياته؛      الضوء على ضرورة بناء القدرات لرفع مستو      

النهوض حبوار اجتماعي يتيح اختاذ قرارات مستنرية وتأييد التغـيري املؤسـسي واالبتكـار              و
إجياد قيادة للتنمية املستدامة على استعداد ملواجهة التحـديات املعقـدة واختـاذ              و البنيوي؛

  . تتسم بعدم اليقني ظروف القرارات يف

  أو هتيئة بيئة مواتية /تعزيز و: ١لسة اجل  -٢  
افتتح السيد كونيهيكو شيمادا، نائب رئيس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا،             -١٤

وبعد عرض موجز لواليـات اللجنـة        .أو هتيئة بيئة مواتية   /اجللسة األوىل املكرسة لتعزيز و    
ا تفاصيل عن اإلجراءات اليت اختذهتا      التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومهامها، قدم السيد شيماد      

وقدم السيد شيمادا    .هذه اهليئة لتهيئة وتعزيز بيئات مواتية لتطوير تكنولوجيات املناخ ونقلها         
وهـي تـشمل حـوارين       ،٢٠١٣ و ٢٠١٢ حملة عامة عن األنشطة اليت نفذت يف عـامي        

صلة املوجهة لكي تنظر    مواضيعيني بشأن البيئات املواتية واحلواجز والرسائل الرئيسية ذات ال        
فيها األطراف يف الدورتني الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ملؤمتر األطراف؛ وحواراً مواضـيعياً             
بشأن حبوث التكنولوجيات وتطويرها واختبارها والرسائل الرئيسية ذات الصلة يف الدورتني           

جنة التنفيذية املعنيـة    الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ملؤمتر األطراف؛ وإنشاء فرقة عمل تابعة لل          
وقد حتـددت    .بالتكنولوجيا تركز على املسائل املتصلة بتهيئة البيئات املواتية، وإزالة احلواجز         

عدة مسائل يف الرسائل الرئيسية املوجهة إىل مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك تعزيز قدرة البلدان               
تكامل يف األنـشطة املتـصلة      النامية على تقييم االحتياجات التكنولوجية؛ والنظر على حنو م        

بالدورة التكنولوجية، والسياسات، واألطر التنظيمية والتمويل؛ وتعزيز نظم االبتكار الوطنية          
وإشراك أصحاب املصلحة املتعددين على الصعيدين اإلقليمي والوطين؛ وحتقيق املزيـد مـن             

 .املنـاخ ونقلـها   الوضوح يف جمال حقوق امللكية الفكرية فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيات           
 مواصلة العمل   ٢٠١٥-٢٠١٤وتشمل خطة عمل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا للفترة         

بشأن البيئات املواتية وبناء القدرات، مبا يف ذلك بشأن النظم الوطنية لالبتكار والتكنولوجيا             
 مركز تبادل   واختتم السيد شيمادا عرضه بدعوة املشاركني إىل زيارة موقع        . من أجل التكيف  

ملعرفة املزيد عن العمل الذي تضطلع بـه         )١٠()TT:CLEAR(املعلومات التكنولوجية لالتفاقية    
  .اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

وأبلغ السيد فريد ماشولو أوندوري، رئيس اجمللس االستـشاري ملركـز وشـبكة               -١٥
عمليات اليت يقوم هبا املركز والـشبكة       ، منتدى ديربان بال   )املركز والشبكة (تكنولوجيا املناخ   

__________ 

)١٠( >http://unfccc.int/ttclear/pages/home.html<.  
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وقال إن االسـتجابة لطلبـات       .يف تقدمي اخلدمات إىل البلدان النامية      والتقدم الذي أحرزه  
ويف  .املساعدة التقنية املقدمة من البلدان النامية هي يف صـلب عمـل املركـز والـشبكة               

طلبات رمسية للحـصول    ، قدمت ستة بلدان إىل املركز والشبكة مثانية         ٢٠١٤يونيه  /حزيران
وقدم املركز والشبكة الدعم إىل البلدان النامية يف تعزيز فهمها ملعـايري             .على املساعدة التقنية  

األهلية اخلاصة بإعداد الطلبات للحصول على املساعدة التقنية من املركز والـشبكة، مثـل              
وُنظمت سلسلة مـن   .األولويات الوطنية املنبثقة عن عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية 

للكيانات الوطنية املعينة التابعة للمركز والشبكة، بـالتركيز         موجهة حلقات العمل اإلقليمية  
على مهام وخدمات املركز والشبكة واألدوار اليت تضطلع هبا الكيانات الوطنية املعينة علـى              

ووضع املركز   .يةالصعيد الوطين، وحتديد احتياجاهتا ذات األولوية لكي تؤدي أدوارها بفعال         
ـ    للكيانات الوطنية املعينة يتضمن معلومات عن     دليالًأيضاً  والشبكة   دمي الطلـب  عمليـة تق

وإضافة إىل ذلك، وضع املركز والشبكة معايري حمددة ومبـادئ          . وخدمات املركز والشبكة  
توجيهية عملية للمؤسسات املتخصصة يف تكنولوجيات التكيف والتخفيف اليت ترغـب يف            

واختتم السيد أوندوري عرضه بتوجيه نداء إىل البلدان         .ام إىل شبكة تكنولوجيا املناخ    االنضم
النامية لكي تقدم طلباً لالنضمام إىل الشبكة من أجل حتقيق توازن بني متثيل البلدان املتقدمـة       

  .األولويات اخلاصة بالتخفيف وتلك اخلاصة بالتكيف والبلدان النامية، وبني
هيالري هوف، وهي عضوة يف فريق اخلرباء االستـشاري املعـين           وركزت السيدة     -١٦

بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، يف عرضـها              
على املساعدة التقنية اليت يقدمها فريق اخلرباء االستشاري إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق              

 عداد البالغات الوطنية والتقارير الوطنية احملدثة لفترة الـسنتني،        األول لالتفاقية يف عمليات إ    
على املسائل املتعلقة بوضع الترتيبات املؤسسية الوطنية املستدامة واحلفـاظ عليهـا             وكذلك

وأعلمت السيدة هوف املشاركني يف منتـدى ديربـان          .الالزمة إلعداد هذه التقارير بفعالية    
وهي تشمل مواد حمدثة بشأن      ضعها فريق اخلرباء االستشاري،   بأحدث املواد التدريبية اليت و    

قابلية للتأثر والتكيف؛ وتقييمات التخفيف من أجـل         قوائم جرد غازات الدفيئة؛ وتقييمات    
وسـلطت   . عن املواد التكميلية املتعلقة بإعداد التقارير احملدثة       إعداد البالغات الوطنية، فضالً   

كة فريق اخلرباء االستشاري، مثلما طلب منـه ذلـك          مشار علىأيضاً  السيدة هوف الضوء    
لفريق اخلرباء التقنيني إلجراء  ، يف إعداد مواد التدريب    دورته التاسعة عشرة   يف مؤمتر األطراف 

وسـيقوم فريـق اخلـرباء       .حتليالت تقنية يف إطار عملية املشاورات والتحليالت الدوليـة        
 .مج تدرييب للخـرباء التقنـيني املعيـنني       االستشاري، مبساعدة األمانة، بوضع وتنظيم برنا     

واختتمت السيدة هوف عرضها باإلعالن عن أن اجلولة التدريبية األوىل للخـرباء املعيـنني              
قد تقرر عقدها بعد الـدورة العـشرين ملـؤمتر           املؤهلني لالنضمام إىل فريق اخلرباء التقنيني     

  .األطراف
فق البيئة العاملية، أمثلة على املـشاريع       وقدم السيد راولسنت مور، وهو ممثل أمانة مر         -١٧

أو برناجمية /اليت عمل فيها مرفق البيئة العاملية على تعزيز قدرة البلدان على وضع هنج مبتكرة و     
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وأظهرت هذه األمثلة طائفة من استراتيجيات التنفيـذ         .ملعاجلة إجراءات التكيف والتخفيف   
مـشروع   ومن احلاالت املعروضة .ة والوطنيةالرامية إىل رفع مستوى القدرات املؤسسية احمللي  

لزيادة القدرة على إقامة مشاريع ابتكارية واسعة        الطاقة احلرارية الشمسية الذي نفذ يف مصر      
قـد   و .النطاق للطاقة املتجددة وتطوير اإلمداد بالطاقة املتجددة باستثمارات القطاع اخلاص         

ملختلطة يف مصر ومكن البلد مـن أن        جدوى الطاقة احلرارية الشمسية ا     أثبت هذا املشروع  
واختتم  .حيدد موقعه على الصعيد الدويل كمصدر للخربات يف جمال الطاقة احلرارية الشمسية           

بإبالغ منتدى ديربان بالدعم املزمع تقدميه لبناء القدرات يف إطار عمليـة             عرضه السيد مور 
 ٢٨٦ ، قدم مرفق البيئة العامليـة     ٢٠١٣ ويف عام  .التجديد السادسة ملوارد مرفق البيئة العاملية     

لتمويل االستثمار يف اجملـاالت ذات األولويـة         مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     
وفيما يتعلق بتجديد موارد مرفق البيئـة        .)١١(املدرجة يف إطار بناء القدرات يف البلدان النامية       

 صندوقه االستئماين وصـندوق     العاملية، سوف يستمر املرفق يف دعم بناء القدرات من خالل         
 وسيكون موضوع تعزيز القدرات املؤسـسية . منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخ    أقل البلدان   

وستتناول عملية جتديد املوارد، يف      .أحد العناصر الرئيسية يف العملية السادسة لتجديد املوارد       
من القـدرات املتعـددة عـرب     إطار استراتيجية املرفق لتنمية القدرات الشاملة، االحتياجات        

جماالت التركيز الرئيسية املتعددة للمرفق، وستعمل على حفز أوجه التـآزر بـني خمتلـف               
   .القطاعات وفيما بني اتفاقيات ريو وغريها من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

 وقدمت السيدة كريستني غرونينغ، وهي ممثلة للمركز التعاوين لكلية فرانكفـورت            -١٨
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة لتمويل املناخ والطاقة املستدامة، ثالثة مشاريع هتدف إىل حتسني             
االستدامة البيئية واملالية واالجتماعية ملؤسسات التمويل البالغ الصغر من خالل التمويل املتعلق    

 بني البحوث   واستفادت املشاريع من التعاون بني القطاعني العام واخلاص، والتنسيق         .باملناخ
وقد تكللت تلك املشاريع بالنجاح بفضل بناء القدرات لدى مؤسسات       .والسياسات اإلمنائية 

لـيس   وقد جرت مساعدة مؤسسات التمويل البالغ الصغر       .التمويل البالغ الصغر واملزارعني   
حهـا  الـيت تتي   لإلقرار بالفرص التجارية  أيضاً  بل   فقط يف فهم املخاطر املرتبطة بتغري املناخ،      

 .بغية متكني األشخاص من التكيف مع آثار تغري املنـاخ          اليت تقدم حتديداً   القروض الصغرية 
وقُدمت املساعدة إىل املزارعني لفهم الطريقة األفضل اليت تتيح هلم التصدي لآلثار الـسلبية              
لتغري املناخ، وكيفية تقدمي طلبات احلصول على قروض صغرية من أجل إجياد حلول ممكنـة               

وتتمثل احلالة األوىل املعروضة يف مشروع لتنويع مصادر الـدخل          .لة على الصعيد احمللي   وبدي
نفذ يف نيبال حيث كانت اجملتمعات القروية تعاين من خسائر يف احملاصيل واخنفـاض غلـة                

ومتكنت تلك اجملتمعات، بفضل استثمارات صغرية خمصصة لتمويل شراء معـدات            .احلصاد
ساسية، من زيادة دخلها عن طريق استخدام النباتات املقاومة الـيت           خاصة بإنتاج الزيوت األ   

وسيتيح الدخل اإلضايف الناشئ عن بيع الزيوت        .ميكن استخدامها يف إنتاج الزيوت األساسية     

__________ 

  . املرفق،٧-م أ/٢املقرر  )١١(
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وأسهم مشروع آخر نفذ يف إثيوبيا يف        .صول على القروض أو تسديد فوائدها     للمزارعني احل 
مار يف مضخات املياه اليت تعمل باحلرارة الشمـسية         رفع مستويات الدخل من خالل االستث     

  .واليت تكفل إمكانية احلصول مباشرة على املياه وتسمح بزيادة احملاصيل البديلة
متة العروض املقدمة هلذه اجللـسة، تبعتـه جلـسة      خا كان عرض السيدة غرونينغ   و  -١٩

كان أحد املواضيع و .نيمناقشة ساخنة بني مجيع املشارك خمصصة لطرح األسئلة والرد عليها و     
الرئيسية اليت نوقشت يتعلق بتعميم مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف صياغة وتنفيذ أنشطة بناء             

 وأكد ممثل أمانة مرفق البيئة العاملية أن املساواة بني اجلنسني هي حمور تركيز مجيع               .القدرات
ع يف القريب العاجل خطة إضافية      مشاريع مرفق البيئة العاملية، وأبلغ منتدى ديربان بأنه ستوض        

 وأضاف  .دة متعلقة باملساواة بني اجلنسني    تتضمن مؤشرات جدي   بشأن املساواة بني اجلنسني   
ممثل أوغندا أن االحتاد األفريقي وافق على مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع األنشطة والربامج              

املائة من نـسبة األشـخاص      يف   ٣٠ ما ال يقل عن      رة بغية جعل مشاركة املرأة تشكل     املقر
  .املشاركني يف هذه األنشطة والربامج

وأشار ممثل بلجيكا إىل اجلهود اليت يبذهلا فريق اخلرباء االستشاري يف دعم البلـدان                -٢٠
النامية يف إعداد التقارير احملدثة لفترة السنتني، وأضاف أنه ال تزال هناك حاجة إىل الدعم من                

من اآلن   وأكد عضو فريق اخلرباء االستشاري أن الفريق ينظر        .ةأجل إعداد البالغات الوطني   
، وسوف تستخدم الدروس املستفادة مـن       التقارير يف آن معاً    فصاعداً يف هذين النوعني من    

عمليات البالغات الوطنية للمساعدة على تطوير القدرة على إعداد تقـارير حمدثـة لفتـرة               
  .السنتني
ذكر ممثـل أمانـة    و.وعية املشّرعني مبسائل تغري املناخ   على ت أيضاً  وركزت املناقشة     -٢١

  يف جمال التوعية، ال بد أن يكـون   أن إدراج عناصر حمددة، كاالحتياجات     مرفق البيئة العاملية  
 ومـع   .العاملية تنفذ مببادرة من البلد    بناء على طلب البلد، بالنظر إىل أن مشاريع مرفق البيئة           

ديد من مشاريع مرفق البيئة العاملية قد وصلت إىل كبـار           ذلك، فإنه على علم بأن هناك الع      
تطرق ممثـل جنـوب   و. ن أجل توعيتهم بشأن تغري املناخ   املسؤولني احلكوميني واملشرعني م   

اصة باملناخ اليت أُطلقـت      املتعلقة بالتشريعات اخل   GLOBE ملبادرة   املوضوعأفريقيا بشأن هذا    
 من البلدان املتقدمة والبلدان النامية للنـهوض        ، واليت ترمي إىل دعم املشرعني     ٢٠١٣ يف عام 

، ورابطة الربملانيني األوروبيني للعمل مـن       ٢٠١٥بتشريعات تغري املناخ من اآلن وحىت عام        
  .أجل أفريقيا اليت تعمل يف شراكة مع برملانات البلدان األفريقية

لقـدرات  كان هناك موضوعان، أثارا نقاشات حامية، مها تكرار عمليـة بنـاء ا            و  -٢٢
 وسلط الـسيد فـراي      . املناخ يف خطط التنمية الوطنية     وتوسيع نطاقها، وتعميم مراعاة تغري    

الضوء على ضرورة نقل الدروس املستفادة من أنشطة بناء القدرات إىل اجملتمعـات احملليـة               
األخرى، وإجياد سبل لالحتفاظ بالقدرات مبا يتجاوز اإلطار الزمين للمشاريع اليت تنفذ ملـرة         

املـشروع أو تكـراره      مسائل تعمـيم  وكانت  . وهو شاغل عرب عنه ممثل اليابان      -احدة  و
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من قبل ممثل بلجيكا الذي ذكر، على سبيل املثال، بعـض           أيضاً  توسيع نطاقه قد أثريت      أو
. بح مشاريع متوسطة وكبرية احلجممشاريع املنح الصغرية ملرفق البيئة العاملية اليت تطورت لتص

 إن تكرارها وتوسيع نطاقها، وال سيما من حيث         ة مرفق البيئة العاملية بالقول    انوعلق ممثل أم  
أيضاً  ورأى   .البيئة العاملية نقل املعارف إىل اجملتمعات احمللية، قد أصبح ممارسة مألوفة يف مرفق            

ر اإلبقاء على تلك القدرات أكثـر       أن إدماج عملية بناء القدرات وترسيخها يف مشروع ييس        
وأضاف أنه ينبغي إكمال     .منفصلة نفيذ بناء القدرات كنشاط يضطلع به بصورة      مما ييسره ت  

املشاريع بعناصر خمصصة إلتاحة اإلمكانية إلدراج التنمية القادرة على التأقلم مع تغري املنـاخ       
 وذكرت ممثلة املركـز     .جيع التغيري على الصعيد املؤسسي    يف صلب العمليات احلكومية وتش    

 إىل خربهتا، أن أفضل طريقة      كفورت وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، استناداً     التعاوين لكلية فران  
تتمثل يف تقدمي توضيحات بسيطة تتناسب مع العمل وأن الفوائد املالية اليت جتنيها        لنقل املعرفة 

  .اجملتمعات احمللية مسألة بالغة األمهية إلجناح املشاريع
باملوضـوع    فيما يتعلق  ،)الشبكة الدولية (اخي  وأشار ممثل الشبكة الدولية للعمل املن       -٢٣

نفسه، إىل أن التعاون هو جزء ال يتجزأ من بناء القدرات وأنه يتعني إجياد آلية لتنسيق بنـاء                  
وأطلع كل من ممثلي رواندا وأوغندا منتدى        .من أجل حتسني النتائج   ‘ رأسي‘جتاه  القدرات با 

وقد تقرر   .قدرات وتوسيع نطاقها يف بلديهما    ديربان على جتارهبما بشأن كيفية تعزيز بناء ال       
يف رواندا، عوضاً عن إرسال خبريين لتلقي التدريب يف اخلارج يف جمال نظم اإلنذار املبكر،               

هم أنفسهم مدربني   دعوة املدربني إىل البلد، وتوسيع نطاق جمموعة املتدربني، الذين أصبحوا           
مسح بتقليص احلاجة    اء وطين دائم، مما   إجياد فريق خرب   وقد أسفر ذلك عن   . يف مرحلة الحقة  

ويف أوغندا، كان لعملية برامج العمـل الوطنيـة          .إىل توظيف خرباء استشاريني خارجيني    
للتكيف دور هام يف بناء القدرات الوطنية، وإذكاء الوعي بتغري املناخ عرب القطاعات وفيمـا               

برسالة وجهها ممثل فنلندا دعـا  واختتمت املناقشة  .بني املسؤولني احلكوميني رفيعي املستوى  
فيها ممثلي اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية إىل أن تدرج يف برامج عملـها خططـاً لتعزيـز                

  .التدريب العملي والتعاون مع مؤسسات نظرية

  تقييم اخليارات املتاحة وتنفيذ تدابري التخفيف: ٢اجللسة   -٣  
 بعرض توقعات ٢ة للعمل املناخي اجللسة افتتح السيد بات فينيغان من الشبكة الدولي       -٢٤

لفت و. الشبكة الدولية بشأن القدرات بوصفها املرحلة اليت جيب أن تبدأ فيها تدابري التخفيف         
وأشار إىل . لالضطالع بإجراءات تفضي إىل نتائج السيد فينيغان االنتباه إىل أن القدرة مطلوبة

 والفعالية، وما ينقص يف عمليـة االتفاقيـة         التنسيق/أن مثة صلة بني بناء القدرات، والتعاون      
اإلطارية هو حتديد هدف مشترك على أساس التعاون وتنسيق اجلهود اليت ميكن أن تؤدي إىل               

ويعد تعزيز القدرات على حنو منسق وتعاوين أمـراً ملحـاً            .بتحسني فعالية التكاليف   نتائج
ال حباجة إىل بناء القدرات املؤسسية من       حتتاجه الغالبية العظمى من البلدان النامية، اليت ال تز        

أجل تصميم ووضع استراتيجيات التخفيف والتكيف وتنفيذها والقيام باملهام والتقييمـات           
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 بالقول إنه   واختتم السيد فينيغان   . ألحدث املتطلبات املنصوص عليها يف االتفاقية      التقنية وفقاً 
تعاون والتنسيق مهـا األداتـان اللتـان        ، فإن ال  للعديد من هذه التحديات     للطابع امللح  نظراً

  .بإمكاهنما دعم البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة قليلة االنبعاث الكربوين
وعرضت السيدة إليزابيث بريس من الوكالة الدولية للطاقة املتجددة اجلهـود الـيت              -٢٥

ووصفت السيدة  . لطاقة املتجددة  زيادة استخدام ا   لدعم البلدان يف التحول إىل     تبذهلا الوكالة 
 .بريس ثالثة مشاريع يف ثالث مناطق جغرافية خمتلفة إلظهار النهج املتنوعة اليت تتبعها الوكالة    

. دعم األطر السياساتية والتنظيمية   الذي ُنفّذ يف غرب أفريقيا، على        فقد ركز املشروع األول،   
الفولطاضوئية املستدامة فيما بني    وكان اهلدف من املشروع هو تعزيز سوق للطاقة الشمسية          

وتناول املشروع الثاين اعتماد    . احتضان املشاريع  أصحاب املشاريع احلرة، واملصارف ومراكز    
جرى تنمية قـدرات     الفنيني يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقة احمليط اهلادئ، حيث          

ام يف اسـتحداث الطاقـة الشمـسية        القوة العاملة التقنية احمللية املؤهلة لرفع مستوى االهتم       
وركز املشروع الثالث على تنمية الطاقة احلراريـة         .الفولطاضوئية الشمسية كمعيار إقليمي   

، نظمت الوكالة الدولية    تيسري نقل املعارف يف هذا اجملال     ول .األنديز بلدان منطقة  األرضية يف 
اء من البلدان اليت لديها خـربة    للطاقة املتجددة دورات تدريبية تقنية تقدمها جمموعة من اخلرب        

بإطالع احلاضرين   واختتمت السيدة بريس عرضها    .واسعة يف التكنولوجيا احلرارية األرضية    
على الدروس املستفادة من هذه املشاريع، مبا يف ذلك ما يتعلق أمهية التنسيق الفعال بني مجيع                

بناء القدرات، وحتديد اجلهات    أصحاب املصلحة املشاركني لضمان فعالية اجلهود املبذولة يف         
  .املؤسسات املناسبة اليت يتعني تدريبها/صاحبة املصلحة

) أملانيـا (والسيد سيباسـتيان فينغيـز      ) جنوب أفريقيا (وقدم السيد برايان مانتالنا       -٢٦
تعمل الـشراكة، الـيت      و .ف ونظام القياس واإلبالغ والتحقق    الشراكة الدولية بشأن التخفي   

ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا مبناسبة حوار بيترسربغ بشأن املناخ الـذي           أطلقتها أملانيا   
، على تيسري تبادل اخلربات املتعلقة بالتخفيف والقيـاس، واإلبـالغ           ٢٠١٠ جرى يف عام  

 ٥٠والتحقق بني املتفاوضني وواضعي السياسات واملمارسني يف شؤون املناخ من أكثر مـن              
ن املتقدمة هبدف تبادل املعارف، وبناء الثقة وإثراء املفاوضـات          بلداً من البلدان النامية والبلدا    

 وتعقد الشراكة اجتماعات وتضطلع بأنشطة علـى صـعيد شـبكات            .املتعلقة بتغري املناخ  
م اجلـرد لكـي   التواصل يف كل جلسة من جلسات التفاوض؛ وتعمل على تيسري حتليل قوائ        

وبناء القدرات،  م أنشطة إدارة املعارف     تدعحتدد خمتلف تأثريات إجراءات التخفيف كمياً؛ و      
 تبادل بني األقران يف مجيـع       صيفية وحلقات عمل تقنية وعمليات     دورات   مبا يف ذلك تنظيم   

  .املناطق
  لبحوث تغري املناخ والبيئة، عرضاًينا أفريشينكوفا، من معهد غرانثموقدمت السيدة أل  -٢٧

نبعاثات التابع لربنامج األمـم املتحـدة       بالنيابة عن برنامج بناء القدرات يف جمال خفض اال        
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بينت فيه النتائج املستخلصة من الدراسة اليت أجريت بـشأن حـشد مـشاركة        )١٢(اإلمنائي
القطاع اخلاص يف االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات وإجراءات التخفيف املالئمـة           

ملمارسون العاملون يف القطـاع     شرحت السيدة أفريشينكوفا التقييمات اليت جيريها ا      و .وطنياً
 خفيضة الكربون بالنظر إىل مسائل معينـة مثـل          أنشطة االستثمار يف اخلاص قبل أن يقرروا     

التنظيمية والسياسية يف البلـد املـستهدف أو االفتقـار إىل            و الوضع العام من الناحية املالية    
 أن  ريشـينكوفا كما أوضـحت الـسيدة أف      .اخلربات والتكنولوجيات اجلديدة غري املؤكدة    

 إشراك القطاع اخلاص تـشمل احتمـال        طاع العام عندما يعتزم   التحديات اليت يواجهها الق   
تضارب الطابع الرحبي هلذا القطاع مع األهداف االجتماعية والبيئية الواردة يف االستراتيجيات        

يف مهارات  كبرية  قصور   ، أو تخفيف املالئمة وطنياً  اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات وإجراءات ال    
ومما يؤكد االعتراف بأمهية مشاركة القطاع اخلاص أن بلداناً كثرية          . وقدرات القطاع اخلاص  

تدمج القطاع اخلاص يف برامج بناء القدرات املتعلقة بتصميم إجراءات التخفيـف املالئمـة              
واختتمت السيدة أفريشينكوفا حديثها بتوجيه االنتباه إىل ضـرورة تنظـيم دورات             .وطنياً

دريبية للمسؤولني احلكوميني العاملني على وضع استراتيجيات إمنائية خفيضة االنبعاثـات،           ت
 لتمكينهم من حتديد اجلهات الفاعلة املناسبة يف القطـاع          وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   

  .اخلاص، والتعامل معهم باستخدام اللغة املناسبة وعرض املواد بطريقة تثري اهتمامهم
، )اآلليـة (لسيد هيو سيلي، رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفـة           وعرض ا   -٢٨

 اجلهود اليت يبذهلا اجمللس التنفيذي من أجل تعزيز بناء القدرات يف إطار آلية التنمية النظيفة يف               
حديثه بإطالع منتدى ديربان بـأن مـؤمتر         استهل السيد سيلي   و .ظل أزمة سوق الكربون   

أكد يف دورته التاسعة أن األطراف تواصل تقدمي الدعم إىل آلية            اجتماع األطراف /األطراف
واهلدف  .التنمية النظيفة وتشجيع اجمللس التنفيذي واألمانة على تعزيز مبادرات بناء القدرات          

طنية املعينة وأصحاب املـصلحة     من هذه املبادرات هو تعزيز مهارات وقدرات السلطات الو        
ن احملليني من خالل ما ينظم على املستوى اإلقليمي من تدريب وحمافل وحلقات عمل بـشأ              

، وبرامج األنشطة، واملنـافع العائـدة علـى التنميـة           مواضيع حمددة، مثل خطوط األساس    
اجتماع /طرافورحب مؤمتر األ   .املستدامة، وغريها من املتطلبات يف إطار آلية التنمية النظيفة        

األطراف يف دورته التاسعة بالتقدم الذي أحرزته املراكز التعاونية اإلقليمية يف توفري الـدعم              
 التقين يف املوقع إىل واضعي املشاريع والسلطات الوطنية املعينة يف البلدان النامية املمثلة متثـيالً         

ة بناء القدرات اليت حتظى     وتشمل األشكال األخرى من أنشط     .ناقصا يف آلية التنمية النظيفة    
بدعم اجمللس التنفيذي إنشاء مكاتب املساعدة آللية التنمية النظيفة وللسلطات الوطنية املعينة،            

عرضـه   واختتم السيد سيلي   .وإعداد األدلة واملذكرات التوجيهية والدورات على اإلنترنت      
 تقنيني، خرباء ستمد طاقتها من  بدعوة منتدى ديربان إىل النظر إىل آلية التنمية النظيفة كآلية ت          

__________ 

)١٢( <http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/environmentandenergy/focus_areas/climate

_strategies/undp_projects_thatcontributetogreenlecrds/national_sub-

nationalstrategies/low_emission_capacitybuildingprogramme.html>. 
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تتلقى املساعدة من هياكل الدعم وتعمل على أسـاس          خاصة منظمات و عملياتية كياناتو
لتمويل  أية تدفقات  قياس وقد أصبحت هذه اآللة اآلن قادرة على       .مئات املنهجيات املعتمدة  

  . أن تساعد البلدانواإلبالغ عنها والتحقق منها، وميكنها بناء على ذلك متعلقة باملناخ أنشطة
وعرضت السيدة مرييام هينوستروسا، من مركز ريزو التابع لربنامج األمم املتحـدة              -٢٩

واحللول املقترحة من أجل مـساعدة       )١٣(للبيئة، التحديات اليت تواجهها شراكة إطار نريويب      
ني البلدان النامية، وال سيما تلك الواقعة يف أفريقيا جنوب الصحراء الكـربى، علـى حتـس            

مستوى مشاركتها يف آلية التنمية النظيفة، والتشجيع على تعزيز التوزيع اإلقليمي ألنـشطة             
وتتمثل استراتيجية التنفيذ ملركز ريزو التـابع لربنـامج األمـم            .مشاريع آلية التنمية النظيفة   

ارة من  املتحدة للبيئة يف نقل املعارف واخلربات يف آلية التنمية النظيفة إىل فئات مستهدفة خمت             
املمارسني وأصحاب املصلحة احملليني يف إطار آلية التنمية النظيفة، مبـا يف ذلـك واضـعو                
 .السياسات احمللية، والوزارات، والسلطات الوطنية املعينة وخرباء القطاع املايل واملصريف احمللي

القدرات املتعلقة  تنمية  (وقد أنشأ برنامج األمم املتحدة للبيئة برنامج دعم آلية التنمية النظيفة            
 استفادة البلدان النامية الصغرية واملتوسطة احلجم      هبدف زيادة فرص   )١٤()بآلية التنمية النظيفة  
فقد جرى بناء القدرات املؤسسية والفرديـة علـى          ويف هذا السياق،  . من أسواق الكربون  
ويف  . النظيفـة  لتعزيز آلية التنمية   أدوات إدارة املعارف   ال سيما باستخدام   خمتلف املستويات، 

يبّين زيادة املشاريع املنفذة يف إطار آلية التنمية         اخلتام، عرضت السيدة هينوستروسا رمساً بيانياً     
  .بعد إنشاء إطار عمل نريويبمنواً النظيفة اليت تستضيفها البلدان األفريقية وأقل البلدان 

 الوطنية املعينة يف عرض السيد فيديريكو غرويون، الرئيس املشارك ملنتدى السلطات    و  -٣٠
جتربة اجلمهورية الدومينيكية، بوصفها متلقية للدعم       أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،    

فقد  .املقدم من مركز التعاون اإلقليمي آللية التنمية النظيفة املوجود يف سانت جورج، غرينادا
ة الدومينيكية علـى تطـوير      أسهم التعاون مع املركز إسهاما كبريا يف تعزيز قدرة اجلمهوري         

التصديق على صـحة    : األنشطة اليت حظيت بالدعم    أمثلة من و .مشاريع آلية التنمية النظيفة   
بيانـات وأدوات    اسـتعراض  و حتليل اجلوانب املنهجية لعامل االنبعاثات يف قطاع الكهرباء؛       

 واملساعدة  احلساب املستخدمة والتصديق على صحتها؛ وتقييم مصادر املعلومات املستخدمة؛        
يف تنظيم حلقة عمل تقنية حول آلية التنمية النظيفة وعوامل االنبعاثـات مبـشاركة مجيـع                
أصحاب املصلحة املعنيني؛ والدعم يف وضع تعريف خلط األساس املوحد لقطـاع الطاقـة؛              

التـصديق علـى     و خلط األساس وخطة الرصـد؛     مراقبة اجلودة /وإنشاء نظام ضمان اجلودة   
وقدم الـدعم    . احلاسوبية اليت قدمها اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة        استخدام األدوات 

لعقد حلقة عمل تقنية بشأن هنج خطوط األساس املوحدة يف إطار آلية التنمية النظيفة يف   أيضاً  

__________ 

)١٣( >http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html<.  
)١٤( >http://cd4cdm.org/<.  
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والبند التايل املدرج على جدول األعمال هو حساب عامل انبعاثات الـنظم     .قطاع الكهرباء 
  .شبكةغري املوصولة بال

 بفترة خمصصة لطرح األسئلة واألجوبة ومناقشة مفتوحة فيمـا          ٢واستمرت اجللسة     -٣١
وتساءل ممثل رواندا عن كيفية تفادي احتمال االزدواجية يف حساب  .بني احملاورين واحلضور  

، االنبعاثات عندما تتحول مشاريع آلية التنمية النظيفة إىل إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً            
وتساءل ممثل   .ملعاجلة هذا الشاغل   نوع الدعم الذي سيقدم إىل السلطات الوطنية املعينة       وعن  

النمسا عما إذا كانت ال تزال هناك مشاريع جديدة متوقعة آللية التنمية النظيفة خالل هـذه                
اليت تراجع فيها الطلب، أو عما إذا كان سيترتب عن ذلك آثار غري مباشـرة علـى                  الفترة

وأوضح رئـيس اجمللـس    .خرى لالتفاقية، مثل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      اجملاالت األ 
وجه التشابه بني نشاط مشاريع آلية التنمية النظيفة، وإجراء من           التنفيذي آللية التنمية النظيفة   

، احلصول علـى اعتمـاد      فمن املمكن، على سبيل املثال     .إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   
 املالئمة وطنياً وتلقي دعم مايل أويل واحلصول على ائتمانات يف املرحلـة            إجراءات التخفيف 

وستـساعد مراكـز     .وميكن تفادي االزدواجية يف احلساب باختيار منهجية مناسبة        األخرية
واغتنم رئـيس اجمللـس      .التعاون اإلقليمي على توفري املعلومات والدعم بشأن هذه املسائل        

فة هذه املناسبة لتبديد الشواغل املعرب عنها إزاء قيمة وحـدات           التنفيذي آللية التنمية النظي   
يف معـرض    و .تتوقف على نوع املشروع نفسه     خفض االنبعاثات املعتمدة، ألن هذه القيمة     

بشأن حلقات العمل اليت نظمها      انطباعات املشاركني   على سؤال طرحه ممثل اليابان عن      الرد
 أكد الرئيس أن حلقات العمل تلقى ترحيبـاً وسـوف   اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة،    

وجه للمقارنة بني جناحها والنجاح الذي حققته مراكز التعاون اإلقليمي يف            تستمر، ولكن ال  
مدة ال تتعدى أحد عشر شهراً على تشغيلها يف امليدان من حيث زيادة االهتمام بآلية التنمية                

قة النقاش عما إذا كان واضعو املـشاريع علـى          وسأل ممثل فنلندا املشاركني يف حل      .النظيفة
الصعيد القُطري قادرين على وضع مشاريع تستقطب اهتمام املصارف أو ما إذا كانت هذه              

وذكر ممثل الوكالة الدولية     .املشاريع مصممة من قبل جمموعة صغرية من اخلرباء االستشاريني        
لقطاع اخلاص والوكاالت املتعـددة     للطاقة املتجددة أنه، على أساس التعليقات الواردة من ا        

وهـو أداة    األطراف، تعكف الوكالة الدولية للطاقة املتجددة على إعداد متصفح للمشاريع،         
وحتدث رئيس اجمللس التنفيذي     .تفيد يف فهم طريقة وضع مشاريع تستقطب اهتمام املصارف        

ع مقبولة لدى املصارف آللية التنمية النظيفة عن جتربته املتعلقة بصعوبة وضع مقترحات مشاري     
وتتزايد توقعات احلصول على الدعم املايل من الصندوق األخـضر   .يف منطقة البحر الكارييب 

وير القدرة علـى وضـع مقترحـات،        للمناخ يف إطار برنامج التأهب التابع له من أجل تط         
بناء قـدرات  وأكد ممثل زامبيا أمهية اتباع هنج التوجيه يف     .سيما يف البلدان الصغرية جدا     وال

السكان احملليني واحلاجة إىل دمج آليات بناء القدرات داخل املؤسسات من أجل احلفاظ على             
وأعربت ممثلة مركز ريزو التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة عن           .القدرات يف األجل الطويل   

ي تفتقر إىل القدرات ليس من حيث معارف ومهـارات معـد         رأي مفاده أن البلدان النامية    
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من حيث أسواق رأس املال وتوافر مستثمرين على أهبة         أيضاً  املشاريع يف البلد فحسب، بل      
من الضروري بناء القدرات لـيس       وأضافت أنه . اد لتحمل املخاطر يف أنشطة معينة     االستعد

وأكدت ممثلة معهـد     .يف قطاع الصناعة  أيضاً  فقط يف القطاع اخلاص من املنظور املايل، بل         
خالفـاً   ،للقطاع اخلاص أمر ضروري ألنه  تغري املناخ والبيئة أن بناء القدرات  لبحوث غرانثم

ملا كان حيدث يف آلية التنمية النظيفة، يعترب القطاع اخلاص إجراءات التخفيف املالئمة وطنيا              
وميكن  .مبادرات حكومية وهو ال يدرك بعد الدور الذي ميكن أن يضطلع به يف هذا السياق              

 اء القدرات املتعلقة بآلية التنمية النظيفة يف دعم التحول إىل جماالت أخـرى            االستفادة من بن  
املواءمة بـني بـرامج      جتربتها يف احلوار مع القطاع اخلاص بّينت هلا أن         وترى أن  .لالستثمار

  .االستثمار وخطط السياسات اإلمنائية تعد مؤشراً ألمن أو استقرار السياسات

   وتنفيذ تدابري التكيفتقييم اخليارات :٣اجللسة   -٤  
، منتـدى   )فريق اخلرباء (منواً  أبلغ السيد باتو أوبرييت، رئيس فريق خرباء أقل البلدان            -٣٢

ديربان بالُنُهج التدريبية احلالية واملستقبلية لفريق اخلرباء من أجل بنـاء القـدرات الفرديـة               
مل تدريبية إقليمية لتعزيـز     ونظم فريق اخلرباء عدة حلقات ع      .واملؤسسية يف أقل البلدان منواً    

على معاجلة مسألة التكيف من خالل برامج العمـل الوطنيـة           منواً  وبناء قدرات أقل البلدان     
واستخدمت  .وعملية خطط التكيف الوطنية   منواً  للتكيف، وبرنامج العمل لصاحل أقل البلدان       

الوطنية للتكيـف  يف دعم حلقات العمل هذه جمموعة مواد تدريبية تشمل تنفيذ برامج العمل      
وصمم فريق اخلرباء كـل حلقـة مـن          .وجوانب رئيسية من عملية خطط التكيُّف الوطنية      

حلقات العمل التدريبية اإلقليمية مبا يتناسب مع االحتياجات اإلقليمية، والتجارب وأفـضل            
 للتدريب املباشر وجهاً لوجه    وأتاحت كل حلقة عمل منرباً     .املمارسات والدروس املستفادة  

تبادل اخلربات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف معاجلـة التكيـف يف األجلـني              ول
فقد أخـذت يف االعتبـار طرائـق         وفيما يتعلق بأنشطة التدريب املقبلة،     .املتوسط والطويل 

أخرى، مبا يف ذلك تدريب املدربني ومواد التعلم اإللكتروين ألغراض التدريب حبسب وترية             
زيز التعاون مع املنظمات ذات الصلة وبـرامج الـدعم وأدوات التعـاون             التعلم الذايت، وتع  

ومركـز   عبارة عـن مـستودع     اإللكترونية من خالل منصة خطط التكيف الوطنية، وهي       
وإضافة إىل حلقات العمـل، نظـم        .شبكيني للمعلومات ذات الصلة خبطط التكيف الوطنية      

لدعم عملية خطط التكيـف      )١٥(ةفريق اخلرباء نشاطني خالل معرض خطط التكيف الوطني       
نشرة يف جملدين    واختتم السيد أوبرييت عرضه بتقدمي تفاصيل عن       .الوطنية يف أقل البلدان منواً    

  .بشأن أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف معاجلة التكيف يف أقل البلدان منواً
ات من أجل النمو     حول بناء القدر   عرضاً) رواندا(وقدم السيد فوستان مونيازيكوييه       -٣٣

شرح اآلثار السلبية لتغري املناخ علـى        وبعد. األخضر والقدرة على حتمل تغري املناخ يف بلده       

__________ 

)١٥( >http://unfccc.int/8425<.  
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بشأن وضع السياسات والتخطيط يف جمال تغري املناخ، قدم الـسيد        احملطات الرئيسية  و رواندا
 رة على التحمل  اليت واجهها البلد يف طريق حتقيق القد       مونيازيكوييه حملة عامة عن التحديات    

مشاكل حمدودية عدد اخلرباء الوطنيني      وقال إن البلد قد متكن من حل       .عن احللول املعتمدة  و
فريـق   بتـدريب  لوضع التنبؤات بالطقس ر وذلك     شح البيانات  و املعنيني بقضايا تغري املناخ   

يـة   حمطة من حمطات الرصد اجلوي اآلل      ٢٢ شامل لعدة قطاعات من اخلرباء الوطنيني وإقامة      
اخنراط بعض القطاعات مبـا      تدارك مشكلة عدم  أيضاً  قد جرى    و .لتعزيز نظام اإلنذار املبكر   

فيه الكفاية بتعميم مراعاة تغري املناخ يف التخطيط الوطين وتعيني ميسرين داخـل الـوزارات      
وعلى مستوى املناطق؛ وإنشاء وحدة مكلفة بتغري املناخ يف وزارة البيئة وجلان وطنية معنيـة               

وعوجلت مسألة حمدودية    .القتصاد األخضر لزيادة التنسيق والتعاون على املستوى الداخلي       با
قدرة على التأقلم وتنميـة     يتيح نافذة الكتساب ال    القدرة املالية بإنشاء صندوق أخضر وطين     

فكان بتنظيم برامج إلذكـاء      أما حل مشكلة اخنفاض مستوى الوعي بتغري املناخ        .القدرات
كالـشباب والنـساء     ن طريق اإلذاعة والتلفزيون، وتدريب الفئات املستهدفة      الوعي العام ع  

  .والقطاع اخلاص
 بـشأن مـا   يف جلنة التكيف، عرضاً وقدمت السيدة مسية زكي الدين، وهي عضوة       -٣٤

تقدمه جلنة التكيف من دعم وتوجيهات على الصعيد التقين لتحسني تنفيذ إجراءات التكيف             
وكـاالت األمـم املتحـدة       زكي الدين معلومات عن نتائج جرد     وقدمت السيدة    .املعززة

واملؤسسات اإلقليمية اليت تدعم التكيف يف البلدان النامية، استنادا إىل البيانات املرسـلة إىل              
معنياً  فريقاً خمصصاً) ٢٠١٤مارس /آذار(وأنشأت جلنة التكيف يف اجتماعها اخلامس        .اللجنة

ويقوم  .راح طرائق لتقدمي الدعم إىل األطراف بشأن التكيف       بالدعم التقين، يضطلع مبهمة اقت    
 عن حتديد الثغرات واالحتياجـات القائمـة         بعملية حتليل للدعم املقدم، فضالً     الفريق حالياً 

وعلى أساس هذا التحليل، سـيقدم الفريـق العامـل           .والفرص املتاحة لتعزيز سبل الدعم    
 لنتائج اليت متخضت عنها عمليـة اجلـرد       تربز بعض ا   و .املخصص توصيات إىل جلنة التكيف    

تشجع بناء القدرة على التكيف على املستوى        اليت مشلها اجلرد    يف املائة من املنظمات    ٨٧ أن
أشارت إىل التوعية مبسألة      يف املائة منها   ٤٢، وأن   املؤسسايت أو على املستويني معاً     أو الفردي

فرقة عمل للنظر يف املسائل املتعلقة      أيضاً  ف  وأنشأت جلنة التكي   .مراعاة االعتبارات اجلنسانية  
منشأة مبوجب االتفاقية،    أخرى هيئات وتتعاون فرقة العمل مع   . بعملية خطة التكيف الوطنية   

مثل فريق اخلرباء، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا وجملس الصندوق األخضر للمنـاخ،            
شطة املقبلة للجنة التكيف تنظيم حلقيت عمل يف        وتشمل األن  .واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل   

 يف موضوع وسائل تنفيذ إجراءات التكيف وموضوع تعزيز سبل العيش والتنوع            ٢٠١٥ عام
  .االقتصادي

جتربة بلدها، بوصفه بلدا من أقل البلدان       ) ليربيا(وعرضت السيدة سيان عبد الباقي        -٣٥
وقـد  . تراتيجيات التكيف مع تغري املنـاخ      اس ، يف جمال إدماج االعتبارات اجلنسانية يف      منواً

وضعت استراتيجية ليربيا املتعلقة بالقضايا اجلنسانية وتغري املناخ بدعم من االحتـاد الـدويل              
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حلفظ الطبيعة، والتحالف العاملي للجنسانية واملناخ، ووكالة محاية البيئـة ووزارة الـشؤون             
جية يف إدماج املـساواة بـني اجلنـسني يف          ويتمثل اهلدف من االستراتي    .اجلنسانية والتنمية 

سياسات وبرامج ليربيا املتعلقة بتغري املناخ، وتوفري فرص متكافئة للرجل واملرأة من أجل تنفيذ   
من  هذه االستراتيجية، اليت أعدت    و .مبادرات ختفيف اآلثار والتكيف معها واالستفادة منها      

سات وأصـحاب املـصلحة،     خالل هنج تشاركي مشل عقد مشاورات مع مقرري الـسيا         
واستعراض األقران، تقوم على أساس حتليل األولويات الوطنية احلالية بشأن تغري املناخ علـى            

الزراعـة   :ما يلـي   ويتسع نطاق االستراتيجية ليشمل    .النحو الذي حددته احلكومة الليربية    
لغابات وتدهور  واألمن الغذائي، واملناطق الساحلية، واحلراجة وخفض االنبعاثات من إزالة ا         

ووضعت أنشطة ذات صلة بقطاعـات       .الغابات، والصحة واملياه واملرافق الصحية، والطاقة     
جيري تقـدمي التـدريب      و .وعينت جهات لتنسيق الشؤون اجلنسانية     .حمددة وجيري تنفيذها  

وكذلك على مستوى كبـار      بشأن املسائل املتعلقة بتغري املناخ على مستوى القاعدة الشعبية        
من األمثلة على ذلك تدريب املزارعات للتوعية بتغري املناخ والتكيف           و .ولني احلكوميني املسؤ

إطالق برنامج لتدريب املدربني من أجل    و وتبادل املعلومات املتعلقة بذلك مع نساء أخريات،      
تنظيم حلقات عمل فيما بعد بشأن املعارف وتبادل املعلومات حول تغري املناخ والتكيف معه              

الزراعة، واختيار جمموعات نسائية جلمع بيانات عن سقوط األمطار يف مدن كـل             يف جمال   
منها، وتدريب أربع نساء يشغلن مناصب إدارية يف وزارة الزراعة إلجراء تقييمات جلوانـب    
قابلية التأثر بتغري املناخ وخماطره يف القطاع الزراعي بدعم من مركـز العلـوم االقتـصادية                

  .جبامعة بريتوريا، جبنوب أفريقيا فريقياوالسياسة البيئية يف أ
وقد طرح العديد    .وبعد اجلولة األوىل من العروض، طرح البعض أسئلة استيضاحية          -٣٦

بصفة رئيسية على الدعم السياسي املقدم إلقرار االستراتيجية         منها على ممثلة ليربيا، وتركزت    
ت املطروحة على الصعيد احمللي،     اجلنسانية وتعيني جهات تنسيق للشؤون اجلنسانية، والتحديا      

وأوضحت ممثلة ليربيا أن     .املقدم هلا  وإنشاء مراكز تنسيق للشؤون اجلنسانية ونوع التدريب      
مشاركة جملس الشيوخ    و بفضل مشاركة الوزارات وحشدها التأييد،     سياسيا قد حتقق   دعما

حد التحـديات األوىل    ويتمثل أ  .الربامج وجملس النواب يف إدراج القضايا اجلنسانية يف مجيع       
هي الصعوبة اليت جرى تذليلها ببدء احلوار مع الزعماء  وعلى الصعيد احمللي يف مقاومة التغيري،   

 .باعتبارها مسألة من مسائل حقوق اإلنسان التقليديني وإشراكهم، وتقدمي مسألة نوع اجلنس     
ل الذين أصبحوا فيما    بالقضايا اجلنسانية يف صفوف الرجا     التوعية واتبع النهج نفسه يف جمال    

وفيما يتعلق بالسؤال عن     .وقدم الشباب دعمهم أيضاً    .املساواة بني اجلنسني   عن بعد مدافعني 
املكلفني هبذا التنسيق هم من كبار املـسؤولني         جهات تنسيق الشؤون اجلنسانية، فالكثري من     

 .ياساتاحلكوميني ألن من الضروري أن يكون مبقدورهم ممارسة الضغط على واضعي الـس            
كمـا   من إدراك مفهوم مراعاة املنظور اجلنساين، قد تلقت هذه اجلهات التدريب مبا ميكنها    و

  .وحقوق اإلنسان أهنا تلقت تدريباً يف قضايا أخرى مثل مسأليت فريوس نقص املناعة البشري
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يف جمال تدريب اخلرباء   وطرحت عدة أسئلة على ممثل رواندا ركزت على التحديات          -٣٧
وأوضـح   .، مبا يف ذلك التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، واالفتقار إىل املوارد املالية            القطريني

ممثل رواندا أن هناك العديد من فرص التدريب على الصعيدين الوطين واإلقليمي، مبا يف ذلك               
ـ          ات تقيـيم االحتياجـات     بشأن البالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيـف وعملي

، أنشئ صندوق وطين للمنـاخ  املرتبطة بشح املوارد املالية لتصدي للتحديات ول. التكنولوجية
وطنية بفضل األمـوال     وقد جرى حشد موارد مالية     .هبدف تعبئة املوارد الداخلية واخلارجية    

أما عن  .املتأتية من صندوق احلراجة، ورسوم تسجيل املشاريع، ورسوم عدم االمتثال للقواعد 
فقد جرى حتصيل هذه املوارد من اآلليات املالية اخلاصة بـتغري            ارجية،حشد املوارد املالية اخل   

  .املناخ والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف
عرضت السيدة ديان ماك فادزين والسيد إسبني رونيربغ، من أمانة برنامج البيئـة             و  -٣٨

بشأن احلـد   ) FINPAC(مشروع فنلندا ومنطقة احمليط اهلادئ       اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ،   
والغرض من  .عيش القرويني يف البلدان اجلزرية يف احمليط اهلادئ بآثار تغري املناخ من تأثر سبل 

هذا املشروع هو حتسني قدرة خدمات األرصاد اجلوية واهليدرولوجية الوطنية يف بلدان جزر             
 بالتعـاون مـع     احمليط اهلادئ على تقدمي خدمات يف جمال الطقس واملناخ واإلنذار املبكـر           

هؤالء القرويني، بالشراكة مـع      القرويني يف اجملتمعات احمللية يف منطقة احمليط اهلادئ ولصاحل        
ويشمل املشروع عناصر خمتلفة تركز      .منظمات ومجاعات وخرباء يف مجيع أحناء املنطقة       عدة

ت مراقبـة   هتيئة جمموعة خمتارة من حمطا     و على املسائل التقنية واالتصاالت كتحسني الصيانة     
، وتدريب املوظفني يف جمال خدمات األرصاد اجلوية واهليدرولوجية         ‘الصامتة‘أحوال الطقس   

الوطنية للتواصل مع أصحاب املصلحة بالتعاون مع االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحـر             
وساعد هذا املشروع على فهم أوجـه        .واهلالل األمحر وغريها من املنظمات غري احلكومية      

وقدرات اجملتمعات احمللية، وبناء قدرات اجملتمعات احمللية يف احلصول على معلومـات            ضعف  
عن الطقس واملناخ وفهمها واستخدامها من خالل حلقات عمل جمتمعية ووضـع خطـط              
جمتمعية متكاملة تتعلق بالقدرة على مواجهة األحوال املناخية والكوارث ودعـم اسـتمرار             

  .من خالل املواد التعليميةالوعي لدى اجملتمعات احمللية 
 عرضا عن جتربة بلدها، بوصـفها إحـدى      ) جزر كوك (وقدمت السيدة الفينا تاما       -٣٩

ومن أهم التأثريات اإلجيابية ذات      .البلدان املستفيدة من مشروع فنلندا ومنطقة احمليط اهلادئ       
د اجلوية يف جزر فقد أكملت دائرة األرصا: الصلة هلذا املشروع هو تأثريه يف جمال االتصاالت    

كوك اخلطة والدليل بشأن وسائط اإلعالم، مبا يف ذلك اخلطط واالقتراحات املقدمـة مـن               
وسائط اإلعالم الوطنية بشأن السبل اليت متكنها من العمل مع تلك الوسائط علـى زيـادة                

وأصبحت دائرة  .الوعي بنظم الطقس واملناخ ومبصطلحات األرصاد اجلوية وحتسني فهمها هلا     
رصاد اجلوية يف جزر كوك اآلن جمهزة بشكل أفضل باملعـارف واإلرشـادات اخلاصـة               األ

بوسائط التواصل االجتماعي وعمليات إشراك وسائط اإلعالم، وأكثر فهماً لطريقة وضـع            
أنـشطة   وسريكز املكون املقبل علـى     .استراتيجية االتصاالت وتنفيذها ورصدها وتقييمها    
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 . تعزيز فهم مصطلحات األرصاد اجلوية، ونظم الطقس واملناخ        بغية التواصل مع القرى احمللية   
األهايل للمـرة األوىل يف      فقد شارك : ونظم أحد هذه األنشطة بالفعل واعترب صاحلاً للتكرار       

حلقة عمل يف القرية من أجل مناقشة مسألة القدرة على مواجهة األحوال املناخية والكوارث              
  .ى حتمل الظواهر املناخية والكوارثوتعلم كيفية التخطيط وبناء قدرته عل

وقدم السيد ستيفان شفاغري، الرئيس املشارك للجنة الدائمة املعنية بالتمويل، إحاطة             -٤٠
 يف  ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٢٨املعقود يف    إعالمية إىل منتدى ديربان عن املنتدى األول للجنة،       

ونـاقش   .لصاحل أعمال املنـاخ   برشلونة، إسبانيا، مع التركيز على تعبئة التمويل واالستثمار         
مواضيع أثريت يف املنتدى، مبا يف ذلك الفرص املتاحة والتحديات املتعلقة بتدفقات التمويـل              

، علـى   الحظ أن تعبئة مستويات كافية من التمويل ال يزال يشكل حتـدياً            و املتعلق باملناخ، 
ر ت األخـرية يف إطـا  الرغم من أن احلجم اإلمجايل للتمويل قد زاد زيادة كبرية يف الـسنوا   

فيما يتعلق بتمويل التكيف، أظهرت الدروس املستفادة من         و .التمويل النطالق التنفيذ بسرعة   
منتدى اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل أن من الصعب استخدام القطاع العام الجتذاب التمويل         

وة على ذلـك،    وعال .من القطاع اخلاص، وأن الصالت بني التكيف والتنمية تتسم بالتعقيد         
أكد املشاركون يف املنتدى أن املخاطر وأوجه انعدام اليقني ختتلف ما بني مشاريع التكيـف               

، من الصعب تقييم    فأوالً صار تقدير تكلفة تدابري التخفيف أيسر، وثانياً        .ومشاريع التخفيف 
ط الـسيد   وسل . ألن التأثريات املفيدة غري قابلة للقياس بسهولة       فعالية مشروع التكيف نظراً   

أخذ زمـام   على مجلة من املسائل اليت أثريت منها ضرورة مواصلة تعزيز أيضاً  شفاغري الضوء   
األمور بشأن هذه اجملاالت يف البلدان النامية على الصعيد الوطين، واحلـصول علـى دعـم                

  .ية ومشاركتها على أعلى املستوياتوزارات املال
املشاركني يف منتدى    س صندوق التكيف،  أحاط السيد داودا ندياي، من أمانة جمل      و  -٤١

الحظ اجمللس، بعد أربع     و .ويل املناخ التابع لصندوق التكيف     بربنامج التأهب لتم   علماً ديربان
 هنـاك  أن  كياناً من الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيـذ، ١٦سنوات من العمل واعتماد     

ع مقترحات املشاريع وتقدميها    مشرفة على التنفيذ قادرة على وض      وطنية فقط  مخسة كيانات 
برناجماً يرمي إىل تعزيز قدرة الكيانات الوطنية     وضع اجمللس  ولذلك .إىل اجمللس للموافقة عليها   

 دراسـية  حلقـة  وقد أطلق الربنامج يف    .واإلقليمية على تلقي التمويل املتعلق باملناخ وإدارته      
وشـارك يف    . املتحدة األمريكية   يف واشنطن العاصمة، الواليات    ٢٠١٤مايو  /معقودة يف أيار  

 ثنائيـة  وكـاالت  مبا يف ذلك  (تلك احللقة الدراسية خرباء من جمموعة متنوعة من املنظمات          
حكومية، ومؤسسات وكيانـات مـن       منظمات غري  و أخرى صناديق و متعددة األطراف، و

حللقـة  وخالل ا  .تبادلوا جتارهبم وحددوا جماالت التعاون وسبل املضي قدماً        )القطاع اخلاص 
منحٍ جديد للتعاون بني بلدان اجلنوب يف جمـال االعتمـاد بغيـة     الدراسية أُعلن عن برنامج 

وسـتكون   .مساعدة البلدان اجملاورة على بناء قدرات الكيانات الوطنية املشرفة على التنفيذ          
للحصول على املنح وتقـدمي     أيضاً  الكيانات اليت تلقت اعتماداً لدى صندوق التكيف مؤهلة         

 ال متلك كياناً   وميكن للبلدان اليت   .عم إىل البلدان اليت تطلب االعتماد من صندوق التكيف        الد
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 على التنفيذ أن تقدم طلباً للحصول على الدعم من كيان وطين قائم مـشرف                مشرفاً وطنياً
 أدوات وبغية نشر املعرفة إجياد منرب لتبادل املعارف   وتشمل أنشطة التأهب املقبلة    .على التنفيذ 

تاحة إمكانية احلصول على التمويل لتدابري التكيف، وتنظيم احللقات الدراسية للتأهـب،            إل
يف إطار كيان وطين أفريقي مشرف على التنفيذ، وعقد حلقة عمل إقليمية             وعقد حلقة عمل  

وسوف تقدم املساعدة التقنية احملددة اهلدف إىل الكيانات املعتمدة واملختارة           .بشأن االعتماد 
  .درهتا على االمتثال للسياسات البيئية واالجتماعية لصندوق التكيفلتحسني ق

وطلب ممثل من رواندا توضيحاً بشأن برنامج املنح يف إطار التعاون فيما بني بلـدان         -٤٢
انة جملس صندوق التكيف أن بإمكان كيان وطين مـشرف علـى            وأوضح ممثل أم  . اجلنوب
 مشرف على التنفيذ معتمد، والـذي ميكنـه          حمتمل أن يلتمس الدعم من كيان وطين       التنفيذ

 وميكن للكيان احملتمل أن يقدم طلباً للحـصول علـى دعـم             .بدوره أن يدعم بلدان خمتلفة    
  .صندوق التكيف

وسلط ممثل فرنسا الضوء على أمهية بناء القدرات يف جمال التمويل املتعلق باملناخ، مبا                -٤٣
الرئيس املشارك للجنة الدائمة املعنية بالتمويل ودعا  .مشاركة كيانات القطاع اخلاص يف ذلك

هذا املندوب واحلاضرين إىل متابعة املناقشات يف املنتدى الثاين املقبل للجنة الذي سـينظر يف               
  .هذا املوضوع

وأضاف  .FINPACمشروع   وأشار ممثل فنلندا إىل التأثري الكبري للتعلم من األقران يف           -٤٤
من التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب       أيضاً   ميكن أن تستفيد     أن عملية خطط التكيف الوطنية    

  .والتعاون الثالثي
وسأل ممثل من الواليات املتحدة ممثل أمانة برنامج البيئة اإلقليمي ملنطقـة احملـيط                -٤٥

اهلادئ عما إذا كانت هناك قرى أخرى يف الدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادئ قد                
ى التدريب نفسه الذي قدم يف حلقة العمل املعقودة يف القرية املشار إليها             طلبت احلصول عل  

 وذكر ممثل أمانة برنامج البيئة اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ مـشروعاً            . أعاله ٣٨ يف الفقرة 
 .جمموعة من األنشطة القائمة على الـنظم اإليكولوجيـة         نفذ يف جزر سليمان ينطوي على     

 أخرى ترغب يف االستفادة من هذا التعاون املشترك بني األقران الذي            أن بلدانا أيضاً  وأضاف  
  .إثراء متبادل لألفكار بشكل قوي يتيح
وبالنيابة عن رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، شكر السيد فراي مجيع املشاركني يف حلقة               -٤٦

ن علـى   النقاش على تلك العروض املمتازة واملركزة واملثرية لالهتمـام، ومجيـع احلاضـري            
وأعرب السيد فراي، يف معرض إشارته إىل العبارات  .مشاركتهم النشطة يف املناقشات املثمرة

علـى أنـه    عّرفت بناء القدرات اليت استخدمتها السيدة فيغرييس أثناء افتتاح اجللسة، عندما      
فعـل  بال ملنتدى ديربان قد أسهم    عملية إلرساء الدميقراطية، عن اقتناعه بأن االجتماع الثالث       

استخالص  واختتم االجتماع الثالث ملنتدى ديربان بدعوة كل املشاركني إىل         .يف هذه العملية  
  .من هذا االجتماع متعددة دروس
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   اخلطوات التالية  -رابعاً  
  .سيقدم هذا التقرير لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية واألربعني  -٤٧
ا من أصحاب املصلحة يف استخدام املعلومات الواردة يف وقد ترغب األطراف وغريه  -٤٨

عنـد   )١٦(هذا التقرير ويف العروض والبيانات املقدمة أثناء االجتماع الثالث ملنتدى ديربـان           
  .التخطيط ألنشطتها املتعلقة ببناء القدرات يف البلدان النامية وتصميمها وتنفيذها

ة وبروتوكول كيوتـو امللحـق هبـا يف         وقد ترغب اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقي       -٤٩
استخدام املعلومات الواردة يف هذا التقرير إلثراء مداوالهتا حول املـسائل املتعلقـة ببنـاء               

اجتمـاع  /القدرات يف أداء مهامها على النحو الذي يقرره مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف           
  .األطراف

__________ 

)١٦( <http://unfccc.int/8397.php>.  
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Annex 

[English only] 

Agenda for the 3rd meeting of the Durban Forum on capacity-building 
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