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 الفرعية للتنفيذ الهيئة
 الدورة الثالثة واألربعون

 (1)2015كانون األول/ديسمرب   11تشرين الثاين/نوفمرب إىل  30باريس، 
 )أ( و)ب( من جدول األعمال املؤقت 11البندان 

 بناء القدرات
     االتفاقية بموجب القدرات بناء 
    كيوتو بروتوكول بموجب القدرات بناء 

  
 تقرير موجز عن االجتماع الرابع لمنتدى ديربان بشأن بناء القدرات  

 
 مذكرة مقدمة من األمانة  

 

 موجز 
 إلجــرام مناقشــع مت مقــع بشــ ن مو ــور بنــام القــدرا  ُعقــد اتجتمــار الرابــى ملنتــد  ديربــان 

ــــع  ــــع واألرب ــــ  ل  ع  ــــوم  أثنــــام الــــدورة الثانع . وحضــــر 2015حزيران/يونعــــ   8و 3الفرععــــع ل تنفعــــ  ي
اتجتمــار لث ــو األ ـــراا ومنومــا  حيومعـــع دولعــع ومنومـــا  وــ  حيومعـــع وأكــاد عون، وتبـــادلوا 

املقــررة  امل  ومــا  وااــربا  بشــ ن الــدعم املتــان و ــدما  بنــام القــدرا  ا اــبع  إعــداد املســا ا 
  املنشــ ة جوجــت اتتفاقعــع وبروتوكــول كعوتــو امل حــ   ــا حملــع عامــع احملــددة و نعــاق. وقــد  لث ــو ا ع ــا

واملبــادرا  املتةــ ة لت زيــز وتنســع  أنشــقع بنــام القــدرا  ا الب ــدان النامعــع، ولتو عــد  اإلجــراما عــن 
 الت اون فعما ب  ه ه ا ع ا .

 

__________ 

 ا وقت تح  مواععد فرتا  الدورا  ع ى وج  الدقع. دتؤك   (1) 
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 مقدمة -أوالا  
 

 الوالية -ألف 
 
أن تواصــــ  ، 17-/  أ2  ـــت مــــؤار األ ــــراا إىل ا ع ــــع الفرععــــع ل تنفعــــ ، جوجــــت مقــــرره  -1

اق أثنــام دورا،ـــا، منتـــد  ت زيــز رصـــد وااــت راة ف العـــع أنشــقع بنـــام القـــدرا  و لــ  بـــ ن تــنوم اـــنوي
اق مــؤار األ ــراا إىل األمانــع أيضــ إلجــرام مناقشــع مت ميفقــع ا مو ــور بنــام القــدرا . و  ــتديربــان 

 .(2)أن ت د تقريراق موجزاق عن منتد  ديربان لتنور فع  ا ع ع الفرععع ل تنفع 
وقــــــرر مــــــؤار األ ــــــراا ال امــــــ  بوصــــــف  اجتمــــــار األ ــــــراا ا بروتوكــــــول كعوتــــــو )مــــــؤار  -2

منااـــبع اق ترتعبـــ ، أن منتـــد  ديربـــان يشـــي 8-/  أإ10 األ راا/اجتمـــار األ ـــراا(، جوجـــت املقـــرر
لتبــادل ااــربا  واألفيــار وأفضــ  املماراــا  والــدروي املستة صــع فعمــا يت  ــ  بتنفعــ  أنشــقع بنــام 
القــــدرا   ا  الصــــ ع بربوتوكــــول كعوتــــو جشــــاركع األ ــــراا ولث ــــ  ا ع ــــا  امل نعــــع املنشــــ ة جوجــــت 

 .  (3)اتتفاقعع وااربام وامل نع  امل نع 
 تنفعـ  ا دور،ـا التااـ ع والث ثـ  األ ـراا إىل موافـاة األمانـع ب را  ـا ودعت ا ع ع الفرععـع ل -3

بشــ ن مســا   موا ــع عع تــددة تت  ــ  ببنــام القــدرا  ا الب ــدان النامعــع جوجــت اتتفاقعــع وبروتوكــول  
 .  (4)كعوتو امل ح   ا

  
 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -باء 

 
  ع ــــع الفرععــــع ل تنفعـــ  النوــــر ا امل  ومــــا  الــــواردة ا هـــ ا التقريــــر  ــــدا  ديــــدقـــد تــــود ا -4

 اإلجراما  املناابع الناش ع عن .
  

 األعمال التحضيرية وتنظيم االجتماع -ثانياا  
 
ــــواردة ا املقــــررا   -5 ، 8-/  أإ10و 18-/  أ1و 17-/  أ2وفقــــاق لمحيــــا   ا  الصــــ ع ال

التالعــع وأتاحت ــا لتعســ  املناقشــا  ا اتجتمــار الرابــى ملنتــد  ديربــان )يشــار أعــد  األمانــع الوثــا   
 إلع  فعما ي   باام اتجتمار(ا

 ؛ (5)تقرير تولعف  عن تنفع  إ ار بنام القدرا  ا الب دان النامعع )أ( 

__________ 

 .147و 144الفقرتان  17-/  أ2املقرر  (2) 
 .1، الفقرة 8-/  أإ10املقرر  (3) 
 (4) FCCC/SBI/2013/20 147و 143، الفقرتان. 
 (5) FCCC/SBI/2015/4. 
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إ ــافع  ــ ا التقريــر التــولعف  تتضــمن طمع ــاق ألنشــقع بنــام القــدرا  الــيت ا ــق  ت  )ب( 
 ؛ (6)نوما  األمم املتحدة ومؤاسا  أ ر  ا م

ــــيت )ج(  ــــا   تقريــــر طمع ــــ  وتــــولعف  عــــن أنشــــقع بنــــام القــــدرا  ال ا ــــق  ت  ــــا ا ع 
   ؛(7)املنش ة جوجت اتتفاقعع وبروتوكول كعوتو امل ح   ا

طمعـــى لـــلرام الـــيت قـــدمت ا األ ـــراا بشـــ ن مســـا   تـــددة تقـــرر النوـــر فع ـــا أثنـــام  )د( 
 .  (8)وم  وما  عن األنشقع املضق ى  ا لتنفع  إ ار بنام القدرا  ا الب دان النامععاتجتمار 

وُو ــى جــدول أعمــال مؤقـــت ل جتمــار، مــى الرتكعـــز ع ــى بنــام القـــدرا  مــن أجــ  إعـــداد  -6
)د( 5أل ــراا املشــار إلع ــا ا الفقــرة مــى اارام املقدمــع مــن ا ، اشــعاق املقــررة احملــددة و نعــاق  املســا ا 

، املشـــــار إلع مـــــا ا 8-/  أإ10، و17-/  أ2الصـــــ ع الـــــواردة ا املقـــــررين عـــــ ه واألحيـــــا   ا  أ
 ا املرف . أع ه. ويرد جدول األعمال 2و 1الفقرت  

، بـــالتزامن مـــى الـــدورة الثانعـــع واألرب ـــ  2015حزيران/يونعـــ   8و 3وعقـــد اتجتمـــار يـــوم   -7
وتــرأي اتجتمــار الســعد أمعنــا يــاوفوي، ر ــعس ا ع ــع الفرععــع  ل  ع ــع الفرععــع ل تنفعــ ، ا بــون، أملانعــا.

واــــاعده ا  لــــ  كــــ  مــــن الســــعدة يمــــا إيســــ  )وانــــا( والســــعد مــــاكوتو كــــاتو )العابــــان(  ل تنفعــــ .
 مشارَك  ا إدارة ج سا  اتجتمار. بوصف ما

ــــم اتجتمــــار إىل ثــــ   ج ســــا . -8 ــــع ا و  وُقسيف ــــر  3ُعقــــد  اجل ســــتان األوىل والثانع  ان/حزي
يونعــ ، فركــز  األوىل ع ــى األعمــال املت  قــع ببنــام قــدرا  الــيت تضــق ى  ــا ا ع ــا  املنشــ ة جوجــت 
ــز  الثانعــع ع ــى الــدعم املتــان مــن أجــ  إعــداد املســا ا   اتتفاقعــع وبروتوكــول كعوتــو امل حــ   ــا، وركيف

نعــ ، ع ــى بنــام القــدرا  مــن حزيران/يو  8وركــز  اجل ســع الثالثــع، امل قــودة ا اق. املقــررة احملــددة و نعــ
 اق.املقررة احملددة و نع أج  إعداد املسا ا 


    موجز عن المداوالت -ثاا ثال 

 
ت اــبع  إىل التصــد  لــ  اق أن تغــ  املنــال  ثــ  ،ديــداق افتــتا الســعد يوفــوي اتجتمــار مؤكــد -9

عم عــع تبــادل امل  ومــا   إت ببــ ل ج ــود ةاععــع، وشــكى املشــارك  ا اتجتمــار ع ــى ات ــرا  ا
 من أج  ت زيز القدرة ع ى مواج ع تغ  املنال.

وأثنــت الســعدة كريســتعانا فعغــ يس، األمعنــع التنفع يــع تتفاقعــع األمــم املتحــدة اإل اريــع بشــ ن  -10
تغــ  املنــال، ع ــى منتــد  ديربــان جلم ــ  ا ع ــا  املنشــ ة جوجــت اتتفاقعــع وبروتوكــول كعوتــو امل حــ  

__________ 

 (6) FCCC/SBI/2015/4/Add.1. 
 (7) FCCC/SBI/2015/9. 
 (8) FCCC/SBI/2015/MISC.1. 
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عترب،ــــا  قــــوة هامــــع ا ــــد لتحقعــــ  اتتســــاش  ــــمن اتتفاقعــــع اإل اريــــع بشــــ ن تغــــ  املنــــال.  ــــا، وا
تــوراق اق املقــررة احملــددة و نعــ ورحبــت بقــرار ا تعــار مو ــور بنــام القــدرا  مــن أجــ  إعــداد املســا ا 

ر عســـعاق ل جتمـــار وشـــدد  ع ـــى أ عـــع و ـــى هـــ ه املســـا ا  ا اـــعاش النمـــو املســـتدا  والقـــو ، 
 يسما خبفض اتنب اثا  وزيادة القدرة ع ى التيعيفف ا ين واحد. جا

  
الجلسة األولى: أعمال بنااء القادرات التاي تضابلع بهاا الهيئاات المنشاأة بموجاب  -ألف 

 االتفاقية وبروتوكول كيوتو الملحق بها
 

 موجز حلقة النقاش األولى -1 
 نعــــع اتاتشــــار  امل ــــا بالب وــــا  الو شــــارح ا ح قــــع النقــــاف األوىل لث ــــو فريــــ  ااــــربام  -11

درجـــع ا املرفـــ  األول ل تفاقعـــع، وجلنـــع التيعـــف، وفريـــ  ااـــربام امل ـــا املقدمـــع مـــن األ ـــراا وـــ  امل
يتحــر وا ا مــدا  ،م  مــن م أن واجمل ــس التنفعــ   العــع التنمعــع النوعفــع. و ُ ــتاق، ب قــ  الب ــدان  ــو 

 ا  القـوة واملعــزة النسـبعع الــيت  ـتي  ــا ا ع ـع املنشــ ة الـيت اث و ــاالـرد ع ـى الســؤال التـايا مــا هـ  نقــ
 ا ابع  التيف  ببنام القدرا  ا الب دان النامعع؟

اق ُفصيفــ ت  صعصــ   قــعو  عم عــع حل ــول وقــد  ةعــى املشــارك  ا ح قــع النقــاف أمث ــع تــددة -12
مــا ي ــ ا إعــداد    تــددة. ومــن هــ ه األمث ــعلبنــام و/أو ت زيــز قــدرة الب ــدان النامعــع ع ــى ت بعــع احتعاجــا

ب غــا  شــ  مــن أجــ  إعــداد الب وــا  الو نعــع والتقــارير املســتيم ع  أدوا  شــبيعع ومنتكــا  ت  عمعــع
لفـرتة السـنت  )ىوـى بتشـكعى فريــ  ااـربام اتاتشـار  امل ـا بالب وــا  الو نعـع املقدمـع مـن األ ــراا 

ل تفاقعــع(؛ ت مــعم م  ومــا  تدثــع ا الوقــت املنااــت عــن التيعــف مــن وــ  املدرجــع ا املرفــ  األول 
 ــ ل شــبيع قويــع مــن املنومــا  وتنوــعم منتــديا  لت زيــز تبــادل وإيصــال امل  ومــا  عــن عم عــع و ــى 
وتنفعـــ   قـــي التيعـــف الو نعـــع مثـــ  م ـــرة  قـــي التيعـــف الو نعـــع واملركـــز الرقمـــ  اقـــي التيعـــف 

بشــ ن يلعــع التنمعــع النوعفــع مــن  تقــدا الــدعم التقــا ا املوقــى تيعــف(؛الو نعــع )ىوــى بتشــكعى جلنــع ال
 .التنفع   العع التنمعع النوعفع(  ل مراكز الت اون اإلق عم  )ىوى بتشكعى اجمل س 

األنشـــقع التالعـــع باعتبارهـــا تســـ م ا ت زيـــز القـــدرة ع ـــى  وحـــدد املشـــاركون ا ح قـــع النقـــاف -13
، اـــوام  ـــمن ع ـــى التيعـــفا التـــدريت املصـــمم  ـــ ا الغـــرة  صعصـــاق القعـــاي واإلبـــ ح والتحقـــ  و 

ــن مــن تبــادل امل ــارا وامل  ومــا  مــن  جمموعــا  أو عــن  ريــ  الــت  م اإلليــرتوين؛ اعتمــاد  را ــ  اييف
 ت اونعع. منتديا و  شراكا  قبع  التشبع  وإقامع

اريى يلعــع التنمعــع النوعفــع أن تبــ يف التكربــع اإلةابعــع املتمث ــع ا مراكــز الت ــاون اإلق عمعــع ملشــو  -14
 الفرديعو والبنعويع املؤاسعع املستويات ع ىإنشـــام مراكـــز إق عمعـــع يزيـــد مـــن فـــر  تقـــوير القـــدرا  

 .نوبوت زيز الت اون فعما ب  ب دان اجلاق، من أج  ت بعع اتحتعاجا  و نعاق وت ع
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 ت تمـدها مراكـز الت ـاون و  ل املناقشع ال امع، تسـامل لث ـو عـدة أ ـراا عـن القريقـع الـيت -15
اإلق عمعــع ا تنوـــعم عم  ـــا وت بعـــع احتعاجــا  كـــ  ب ـــد مـــن الب ــدان. وأو ـــا لثـــ  اجمل ـــس التنفعـــ   

 اإلق عمعـــعالعـــع التنمعـــع النوعفـــع أن مراكـــز الت ـــاون اإلق عمعـــع تقـــعم شـــراكا  مـــى الوكـــات  الو نعـــع و 
ع القا مـــع وتســـتند إىل  لـــ  لســـد الثغـــرا  والدولعـــع. وتســـتفعد مـــن امل ـــارا احمل عـــع وا عاكـــ  األاااـــع

و قــ  ال قبــا  ع ــى املســتوي  الــو ا واإلق عمــ . وقــال إن هــ ه املراكــز ت تيتفــ  بتقــدا الــدعم 
اتاــتفادة مــن فــر   عــعإمياناق التقــا لوا ــ   املشــاريى احمل عــع فحســت، بــ  إ ــا تتــعا ل ب ــدان أيضــ

 موعع املشاريى املقروحع.التموي ، جا يثمر مشاريى جديدة تنضم إىل جم
عــن   وفعمـا يت  ـ  جو ـور الت ــاون اإلق عمـ ، أكـد لثــ  جلنـع التيعـف أن ال كنــع بـدأ  تت ـاون -16

كثـت مـى وكـات  األمـم املتحـدة واملراكـز والشـبيا  اإلق عمعـع عنـدما أدركـت أن  ـع حاجـع إىل  قعـ  
بااـــتبعان،   انعباتاـــت إجـــرام   عـــ ، تســـىاتتســـاش والتـــ زر ا إ ـــار اتتفاقعـــع و ـــارج نقاق ـــا. وقـــد 

 واملنا   اليت ت م  فع ا و بع ع عم  ك  من ا والثغرا  اليت ينبغ  ادها. عم  ك  ج ع لتحديد
 إىل ت ــاون الفريــ اق وخبصــو  املو ــور ععنــ ، أشــار لثــ  فريــ  ااــربام امل ــا ب قــ  الب ــدان  ــو  -17

ا ياــــعا وأفريقعــــا واحملــــعي ا ــــادل، الــــيت ُتشــــك ُى ع ــــى  املتواصــــ  مــــى املنومــــا  اإلق عمعــــع املوجــــودة
تبـــادل امل  ومــــا . ومضـــى لثــــ   املشـــاركع ا ح قــــا  ال مـــ  اإلق عمعــــع الـــيت ينوم ــــا الفريـــ  وع ــــى

تنوــعم وحــدا  تدريبعــع و  إن اتاــتبعانا  تُــوزر بانتوــا  لتحديــد اتحتعاجــا  اااصــع، الفريــ  قــا  ق 
 تا ج اليت تستة ي من ه ه اتاتبعانا .إىل الناق مناابع ل غرة ااتناد

 
 ملخص حلقة النقاش الثانية -2 

اق ت لفــت ح قــع النقــاف الثانعــع مــن عضــو ا ال كنــع التنفع يــع امل نعــع بالتينولوجعــا، وهــو أيضــ -18
ر عس اجمل س اتاتشار  ملركـز وشـبيع تينولوجعـا املنـال، وعضـو ا ال كنـع الدا مـع امل نعـع بالتمويـ ، 

ـــت وعضـــو ا ـــرد ع ـــ مـــن م أن الصـــندوش األ ضـــر ل منـــال. و ُ  ـــوا ا مـــدا  ،م ال الســـؤال  ىيتو يف
التــايا كعــف تت ــاونون مــى ا ع ــا  املنشــ ة األ ــر  لضــمان  قعــ  أنشــقتيم املت  قــع ببنــام القــدرا  

 أقصى قدر لين من األثر؟
ل تغ ـــت اق عـــا املنـــال م ـــوت مـــ  ال كنـــع التنفع يـــع امل نعـــع بالتينولوجعـــا ومركـــز وشـــبيع تينولوج -19

ع ــى التحــديا  املتمث ــع ا اتفتقــار إىل القــدرا  التقنعــع والدرايــع الفنعــع وا عاكــ  األاااــعع املت  قــع 
بالتينولوجعـــا. وت مـــ  املؤاســــتان مـــى يفت ــــف املنومـــا  ا إ ــــار اتتفاقعـــع و ــــارج نقاق ـــا. ف  ــــى 

ل كنــــع الدا مــــع امل نعــــع بالتمويــــ ، وجلنــــع اــــبع  املثــــال، يت ــــاون مركــــز وشــــبيع تينولوجعــــا املنــــال مــــى ا
التيعــــــف، والصــــــندوش األ ضــــــر ل منــــــال، والوكالــــــع الدولعــــــع ل قاقــــــع املتكــــــددة، وامل  ــــــد اااــــــعو  

ع ــى اليعفعــع الــيت  مثــاتق ل تينولوجعــا، وم  ــد القاقــع واملــوارد. ويقــد  مركــز وشــبيع تينولوجعــا املنــال 
مســاندة ااقـــي واإلجـــراما  الققريـــع  اكـــز اإلق عمعـــعألنشـــقع التواصـــ  الشــبي  وإقامـــع املر   يــن  ـــا

الرامعــــع إىل دعــــم نشــــر التينولوجعــــا وت بعــــع اتحتعاجــــا  اااصــــع، الــــيت  يــــن ت ةعصــــ ا، ا اــــعاش 
 الفنعع وا عاك  األاااعع. عالتينولوجعا، ع ى أ ا اتفتقار إىل القدرا  التقنعع والدراي
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ينولوجعــا، إىل جانــت ت او ــا مــى ا ع ــا  املنشــ ة جوجــت وتقــعم ال كنــع التنفع يــع امل نعــع بالت -20
اتتفاقعـــــع، اتتصـــــال مـــــى املنومـــــا  الدولعـــــع الـــــيت تشـــــكى األعمـــــال التكاريـــــع ومنومـــــا  البحـــــو  

ع ــى  ةواملنومــا  البع عــع وــ  احليومعــع الــيت بتميا ــا أن تســ م ا تســريى نقــ  التينولوجعــا. وعــ و 
 قــا  عمــ  وحــوارا  موا ــع عع، ع ــى ةــى املماراــا   لــ ، ت مــ  ال كنــع، مــن  ــ ل تنوــعم ح

 اجلعدة من ا ع ا  املنش ة جوجت اتتفاقعع واملنوما  الدولعع األ ر .
وروــــم أن ال كنــــع الدا مــــع امل نعــــع بالتمويــــ  لعســــت م نعــــع ع ــــى  ــــو مباشــــر بــــدعم بنــــام  -21

تــواا مــؤار األ ــراا كــ  اــنع  القــدرا ، فــتن بتميا ــا ت زيــز هــ ا الــدعم ب ــدة  ــرش. ف ــ  أوتق 
جشرور توجع ا  ل يعانا  التشغع عع لللعـع املالعـع، و يـن أن تشـم  هـ ه التوجع ـا  مقرتحـا  
وتوصعا  تت    بت زيز تقدا الـدعم ا جمـال بنـام القـدرا . وعـ وة ع ـى  لـ ، ت  ـ  ال كنـع ا 

  املوا ــع عع األ ــر ، مثــ  اعتبارهــا، عنــد و ــى التوجع ــا ، مــا يقــد  مــن إاــ اما  مــن ا ع ــا
ال كنـــع التنفع يـــع امل نعـــع بالتينولوجعـــا وجلنـــع التيعـــف، الـــيت تســـتقعى بـــدورها أن تقـــرتن ت زيـــز دعـــم 

مـن  ـ ل اليعانـا  التشـغع عع. وثالثـاق،  ثـ  بنـام القـدرا  أحـد اجملـات  املوا ـع عع  القدرا بنام 
املالعــع؛ وا حــال بــرز  ثغــرا  وقعــود و/أو الــيت  يــن ل كنــع أن تنوــر فعــ  أثنــام ااــت راة االعــع 

فــر  م عنــع عنــد تقــدا الــدعم ا جمــال بنــام القــدرا ، فــتن ال كنــع بتميا ــا إاــدام املشــورة ملــؤار 
ـــاق، بتميـــان ال كنـــعاق األ ـــراا تب ـــ أن تســـتفعد مـــن منتـــداها الســـنو  لت زيـــز التواصـــ   لـــ ل . وثالث

ع الــيت تتضــمن عناصــر بنــام القــدرا ، وبواــ  ا أن وتبــادل امل  ومــا  بشــ ن يفت ــف املســا   املالعــ
التمويـ   ىع ـ تقد  توصعا  من ش  ا أن تفضـ  إىل ت زيـز قـدرة الب ـدان املسـتفعدة ع ـى احلصـول

 املت    باملنال.
وتقــو  رةيــع الصــندوش األ ضــر ل منــال ع ــى  قعــ  نق ــع نوععــع ا الــن ج املتبــى ا التمويــ   -22

ســت ز  مســاعدة الب ــدان ع ــى إةــاد جمموعــع جديــدة مــن الواــقام املــالع ، املت  ــ  باملنــال، وهــو مــا ي
 ت هـت،لـدعم أنشـقع الاق   بـ 60ا  ل  ا ال امل النام . وقد ت قـى الصـندوش األ ضـر ل منـال  جا

وهـــو مـــا اـــع عي بع ـــع ايعنعـــع لت زيـــز القـــدرا  املؤاســـعع، جـــا ا  لـــ  قـــدرا  اليعانـــا  الو نعـــع، 
لواـــقام مـــن  ـــ ل كعانـــا  م تمـــدة مـــن أجـــ  تعســـ   قـــعي وتنفعـــ  مشـــاريى وإقامـــع روابـــي مـــى ا

اـــ قع و نعـــع م عنـــع ا الب ـــدان النامعـــع ا تارهـــا الصـــندوش  126تـــددة. وهنـــاح ا الوقـــت احلـــاي 
ل منـال وهــ  مقابقـع ا ب ــض احلـات  ل يعانــا  الو نعـع امل عنــع الـيت شتارهــا مركـز وشــبيع  األ ضـر

 تينولوجعا املنال.
وأكـــد فريـــ  ااـــربام اتاتشـــار ، ا م ـــرة رده ع ـــى اـــؤال  رحـــ  أحـــد احلا ـــرين بشـــ ن  -23

 مد  مراعاة التوازن ب  اجلنس  ا األدوا  اليت  ورها، أن النقاف مل يتقرش إىل ه ا املو ور.
عـــن القريقـــع الـــيت تتب  ـــا ا ع ـــا  املنشـــ ة جوجـــت اتتفاقعـــع اق مشـــاركون أيضـــ وااتفســـر -24

ـــاق فعمـــا بعن ـــا ت زيـــز ل ت ـــاون  مل اجلـــع املســـا   اق لتـــدا   اإلجـــراما . واـــ عاق ألوجـــ  التـــ زر وتفادي
إىل جنـت مـى هع ـا  اق جنبـ الشام ع ل دة ققاعـا ، ت مـ  ال كنـع التنفع يـع امل نعـع بالتينولوجعـا
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جوجـــــت  ا ـــــ    ريقـــــع إجـــــراما  لتفـــــاد  اتزدواجعـــــع؛ بعنمـــــا أعـــــد  جلنـــــع التيعـــــف  ـــــر أ
ا  ل   قي ال م ، بغعع  ديد اجملـات  الـيت  يـن الت ـاون فع ـا. وي مـ  فريـ   اتتفاقعع، جا

مـــى هع ـــا  أ ـــر  مـــن  ـــ ل تقـــدا مســـا ا  وإنشـــام فـــرش اق ااـــربام امل ـــا ب قـــ  الب ـــدان  ـــو 
 مشرتكع. عم 
لتقعـــعم أثـــر أنشـــقع  وتناولــت املوا ـــعى األ ـــر  الــيت  ضـــ ت ل نقـــاف اتاـــت انع بال م عــا  -25

قـــدرا ، واـــب   ـــمان ااـــتدامت ا. وي ـــزز مركـــز وشـــبيع تينولوجعـــا املنـــال ااـــتدامع أنشـــقت  بنـــام ال
ـــــار قاعـــــدة تتمثـــــ  ا إشـــــراح ـــــ  ااـــــربام  ا ـــــادا  باتب ـــــى فري إق عمعـــــع ل منومـــــا  املنفـــــ ة، فعمـــــا يتب

مــــن الــــن ج القــــا م ع ــــى املشــــاريى ويشــــكى الب ــــدان ع ــــى طنــــت  بــــدتق اق مؤاســــعاق  كــــ اتشــــار ات
اتشـــاري ، وع ـــى ت  ـــم كعفعـــع ااـــتةدا  األدوا  املتاحـــع ع ـــى شـــبيع اإلنرتنـــت املشـــار اتاـــت انع با

مــا إ ا كانــت  أعــ ه. ودعــت ال كنــع الدا مــع امل نعــع بالتمويــ  األ ــراا إىل  ــ  12إلع ــا ا الفقــرة 
، 2013تضــاه  النتــا ج الــيت  ققــت مــن أنشــقع بنــام القــدرا . وا عــا   الــيت ُصــرفت املالعــع املــوارد

ـــن الب ـــدان النامعـــع مـــنن إبـــراز  شـــر اجمل ـــس التنفعـــ   العـــع التنمعـــع النوعفـــع أداة إليرتونعـــع  وععـــع اييف
اااصـع لتحقعـ   م اي هـافوا د التنمعـع املسـتدامع بقريقـع منومـع وتيمـع وقاب ـع ل مقارنـع ومـن  ديـد 

 التنمعع املستدامع.
  

  المقررة المحددة وطنياا الدعم المتاح إلعداد المساهمات  الجلسة الثانية: -باء 
 
ا اق املقــررة احملــددة و نعــ عــرة لثــ  م  ــد املنــال اجلديــد التقــد  احملــرز ا إعــداد املســا ا  -26

عـــد  الو ـــون  ةعـــى أ ـــام ال ـــامل. وتحـــت أن التحـــديا  الر عســـعع الـــيت تواج  ـــا الب ـــدان تيمـــن ا
ااعـــارا   عما جمـــال تقعـــ وتدوديـــع ااـــربة، أن تتضـــمن ا ت ـــ  املســـا ا بشـــ ن األمـــور الـــيت ينبغـــ  

كفالـع املشـاركع والـدعم الوااـ   ع ـى املسـتو  الـو ا، جـا ا  لـ   ع ى ص عد التةفعـف، ومسـ لع
ع ـــــى املســـــتو  السعااـــــ  الرفعـــــى، ومـــــن قبـــــ  اـــــا ر الققاعـــــا /الوزارا . وع ـــــى الـــــروم مـــــن هـــــ ه 

  ةتســــ م ا  ســــ  وتســــريى وتــــ ن بــــ ن عم عــــع إعــــداد املســــا ا التحــــديا ، تســــ م م وــــم الب ــــدا
 اق.ال م عا  املت  قع بتغ  املنال اليت تنف  حالع

 
 المقررة المحددة وطنياا  بشأن الدعم التقني والمالي المتاح إلعداد المساهمات المناقشة موجز  

املتقدمـــــع النمـــــو قــــدمت ا هـــــ ه الــــدورة عـــــروة أدىل  ـــــا لث ــــو األ ـــــراا مـــــن الب ــــدان  -27
والوكــــات  الثنا عــــع امل نعــــع واملنومــــا  الدولعــــع ومراكــــز البحــــو  بشــــ ن شــــ  أنــــوار الــــدعم املتــــان 

اق. املقــررة احملــددة و نعــ ل ب ــدان النامعــع ع ــى صــ عد املؤاســا  والــنيفوم واألفــراد إلعــداد مســا ا،ا
تــ هت  املنحــى وأن مقــدمو ال ــروة ع ــى أ عــع احلــر  ا ال م عــع ع ــى أن تيــون ققريــع وشــدد

وقـد  ال ــروة اق. املتو ـاة املقــررة و نعـ إىل أب ــد مـن جمـرد إعــداد املسـا ا  ا بنـام قـدرا  الب ـدان
 ألمرييعــع،)فرنســا(، والوتيــا  املتحــدة ااق املقــررة احملــددة و نعــ لث ــو مرفــ  دعــم إعــداد املســا ا 

ع تينولوجعــا املنــال، وبرنــامج األمــم املتحــدة والوكالــع األملانعــع ل ت ــاون التقــا )أملانعــا(، ومركــز وشــبي
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. (9)، ومركــز اجلنــوباجلام ــع التقنعــع ا الــدا رح - اإل ــا  ، وشــراكع برنــامج األمــم املتحــدة ل بع ــع
بـــــ  الـــــوزارا   كعومـــــن أمث ـــــع الـــــدعم املقـــــد  الـــــيت اـــــعقت مـــــا ي ـــــ ا ااـــــتحدا  عم عـــــا  مشـــــرت 

ــــاي واإلبــــ ح والتحقــــ ؛ وأصــــحاب املصــــ حع؛  ســــ  قــــدرا  األفرقــــع احمل عــــع؛  إنشــــام نوــــم القع
ا  لــــ  مــــن  ــــ ل ح قــــا  ال مــــ . ويــــرد أدنــــاه جــــدول  وتقــــدا التوجعــــ  و ــــرن ااعــــارا ، جــــا

يتضــمن حملــع عامــع عمــا قــد  ا اتجتمــار مــن أمث ــع ع ــى دعــم بنــام القــدرا  إلعــداد املســا ا  
 اق.املقررة احملددة و نع

ال مــ  الــيت نومت ــا الوكالــع األملانعــع ل ت ــاون التقــا وتشــم  الــدروي املســتفادة مــن ح قــا   -28
 وبرنامج األمم املتحدة اإل ا   ما ي  ا

احمل عــع  اإل ا عــعينبغــ  دجم ــا ا اتاــرتاتعكعا  اق املقــررة احملــددة و نعــ أن املســا ا  )أ( 
القا مـــع وربق ـــا بالفوا ـــد املتصـــ ع بالغـــاز وـــ  املســـبت ل حتبـــاي احلـــرار  مـــن قبعـــ  ال مالـــع ونوععـــع 

 ا وام والنمو اتقتصاد  و ل   دا زيادة الدعم السعاا ؛
ع ـى تقـدا مسـا ع مـن هـ ا القبعـ  بـالنور اق ينبغ  أن ييـون قـادر اق أن ك  ب د تقريب )ب( 

 ملتنوعع بتنور الوروا الو نعع اااصع؛إىل  عارا  التصمعم ا
املقــــررة  أن باإلميـــان و ــــى نوــــا  ل قعــــاي واإلبـــ ح والتحقــــ   ــــا  باملســــا ا  )ج( 

مثــــ  إعــــداد قــــوا م اجلــــرد الو نعــــع  صــــ ع بــــ لت ا الســــاب ، ج ــــود  ا  إىلاق ااــــتناداق احملــــددة و نعــــ
 والتقارير احملدثع لفرتة السنت .

د  تـــوفر امل  ومـــا  املنااـــبع عمـــا اـــعتان مـــن املـــوارد املالعـــع أن عـــ تحـــت مركـــز اجلنـــوبو  -29
املقـررة احملـددة  ل ب دان النامعـع لـد  إعـداد مسـا ا،ااق كب  اق  وتقوير التينولوجعا ونق  ا يشي   دي

 يعـفبشـ ن التةفعـف والت 2020مث إن عد  وجود  قي عم  شـام ع لفـرتة مـا ب ـد عـا  اق. و نع
 ـــافع إىل عـــد  اكتمـــال عم عـــا  تقعـــعم اتحتعاجـــا  مـــن حعـــ  املـــوارد وااســـا ر واأل ـــرار، باإل

ع ــى الب ــدان اق صــ باق املالعــع والتينولوجعــا واملؤاســا  واملــوارد البشــريع، ة ــ  تقعــعم املســا ا  أمــر 
احلصـول  وبا النامعع. وطدر اإلشارة ا ه ا الصدد إىل طربع اوازي ند، الـيت ركـز لث  ـا ع ـى صـ 

 ع ى املوارد.

__________ 

باام مركز ريزو التابى لربنامج األمم املتحدة ل بع ـع، ا إ ـار اتفـاش ث ثـ   ت م  الشراكع، اليت كانت ت را اابقاق  (9) 
 ب  وزارة  ارجعع الدا رح واجلام ع التقنعع ا الدا رح وبرنامج األمم املتحدة ل بع ع.
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اا عااان الااادعم التقناااي والماااالي المتااااح إلعاااداد المسااااهمات المقاااررة المحاااددة وطنيااا ماااوجز  
 في ذلك األدوات بما

الوكالع الثنا عع/املت ددة 
 األ راا الداعمع

املقـــــــــد  لبنـــــــــام  نــــــــور النشـــــــــا 
 القدرا  

عــــــدد ح قــــــا  ال مــــــ  
 املدعومع

عـــــــــــــــدد الب ـــــــــــــــدان 
 األدوا  النامعع املدعومع

توق ــــا  دعــــم مؤاســــ ؛ و ــــى  فرنسا
بشــــــــــ ن إميانــــــــــا  التةفعــــــــــف 
و عـــــــــــارا  التيعـــــــــــف؛  ديـــــــــــد 
األولويــــا ؛ تقــــدا الــــدعم ل قــــد 

 ج سا  التشاور

   

 - اإليب يـــــــــع الشــــــــبيع
ــــــع ل مياتــــــت  األمرييع

 امل نعع بتغ  املنال

 21إنشـــــــام منــــــــرب دا ــــــــم يضــــــــم 
بتغـــــ  املنال/أ ـــــام اق م نعـــــاق ميتبـــــ

إتاحــــــع وتبــــــادل  الب ــــــدان  ــــــدا
تتـــــــــــعا يفت ـــــــــــف األدوا  الـــــــــــيت 

ات ـــ ر عـــن كثـــت ع ـــى ةعـــى 
ال م عــــا  الــــيت تــــد   ا إ ــــار 

املقـررة احملـددة  تصمعم املسا ا 
 اق و نع

ــــــــن مــــــــن ربمنــــــــ   إتاحــــــــع   ييف
وتبــــادل األدوا  الــــيت تتــــعا 
ات ــــ ر عــــن كثــــت ع ــــى 
ةعــى ال م عــا  الــيت تــد   
ا إ ــار تصــمعم املســا ا  

 اق املقررة احملددة و نع

املتحـــــــــــــدة  الوتيــــــــــــا 
 األمرييعع

ا أمرييـــا  ب ــداق  20  
ال تعنعـــــــــع ومنققـــــــــع 
البحــــــــــر اليــــــــــاري ، 

 وأفريقعا، وياعا

 

ــــــــــــــــــع األملانعــــــــــــــــــع  الوكال
 ل ت اون الدوي

تقــدا الــدعم الــدا    وتعســـ  
مشـــــاورا  بـــــ   ال م عـــــع ل قـــــد

ــــــوزارا  ومشــــــاورة أصــــــحاب  ال
املصـــــ حع؛ إجـــــرام   عـــــ  تقـــــا 
ـــــــــــا   ودرااـــــــــــا  عـــــــــــن إميان

حــال اــ  األمــور التةفعـف ا 
ــــــــاد؛ عقــــــــد  ع ــــــــى النحــــــــو امل ت
ح قــــــــــــــــا  عمــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــدمج 

اق املقررة احملـددة و نعـ املسا ا 
اإل ا عـــــــــــع  اـــــــــــرتاتعكعا ا ات

اافعضــــــــع اتنب اثــــــــا  وربـــــــــي 
ـــــــــــــــــــــــتجراما   املســـــــــــــــــــــــا ا  ب
التةفعـــــــــــف امل  مـــــــــــع و نعـــــــــــاق 
وإنشـــام نوـــم الرصـــد واإلبـــ ح 
والتحقــــــــــــ ؛ ت زيــــــــــــز التبــــــــــــادل 
اإلق عمـــــــــــــ ؛ إعـــــــــــــداد وثعقـــــــــــــع 

(أ)عع بش ن إجرام ال م ععتوجع 
 

ااــت راة عم عــع املســا ا    
املقــررة احملــددة و نعــا؛ أاــ  ع 
إرشــــــــــاديع لغــــــــــرة إعــــــــــداد 
املســــــا ا  املقــــــررة احملــــــددة 

 واات را  ااق و نع
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الوكالع الثنا عع/املت ددة 
 األ راا الداعمع

املقـــــــــد  لبنـــــــــام  نــــــــور النشـــــــــا 
 القدرا  

عــــــدد ح قــــــا  ال مــــــ  
 املدعومع

عـــــــــــــــدد الب ـــــــــــــــدان 
 األدوا  النامعع املدعومع

األمــم املتحــدة  برنــامج
 اإل ا  

املقــررة احملــددة  شــرن املســا ا 
و نعـــا؛ تبـــادل ات ـــ ر بشـــ ن 
ااـــــربا  والتحـــــديا ؛ إدمـــــاج 

املقــــررة  التيعــــف ا املســــا ا 
 احملددة و نعاق 

ج ســــا  احلــــوار التقــــا 
اإلق عمــ  الــيت بــدأ  ا 

، 2014نعســــــــــان/أبري  
وانت ـــــت أعمـــــال اـــــت 
ح قــــــــــــــــا  عمــــــــــــــــ  ا 

 حدةوضون انع وا

إعــــــــداد وثعقــــــــع توجع عــــــــع  
بشـــــــ ن ال م عـــــــع لتح عـــــــ  
 عـــارا  السعااــــع ال امــــع 
مـــن أجــــ  توجعـــ  الب ــــدان 
بشـــــــ ن إعـــــــداد وتصـــــــمعم 

ا  املقـــررة احملـــددة املســا 
)برنـــــــــامج األمـــــــــم اق و نعـــــــــ

املتحـــــــدة اإل ا  /الوكالـــــــع 
 األملانعع ل ت اون الدوي(

األمــم املتحــدة  برنــامج
اإل ا  /م  ـــــد املـــــوارد 

 ال املعع

وثعقـــــــــع توجع عـــــــــع تتضـــــــــمن    
م  ومـــــــــا  عـــــــــن تصـــــــــمعم 
وتنفعــــــ  املســــــا ا  املقـــــــررة 

 احملددة و نعاق 

برنـــامج لتقـــدا املســـاعدة اويـــ   البع ع ال املعع صندوش
 التقنعع

   

وشــــــــــــــــــــــبيع  مركــــــــــــــــــــــز
 تينولوجعا املنال

تقــــدا الــــدعم بشــــ ن اجلوانــــت 
املت  قــــــــــــــــــع بالتينولوجعــــــــــــــــــا ا 
 املسا ا  املقررة احملددة و نعاق 

   

بـــــ  برنـــــامج  الشـــــراكع
األمــــم املتحـــــدة ل بع ـــــع 
واجلام ــــــــــع التقنعــــــــــع ا 

 الدا ارح

تنوـــــعم ح قـــــا  عمـــــ  لتثقعـــــف 
كعفعــــــع إعــــــداد األ ــــــراا بشــــــ ن  

املقــررة احملــددة و نعــا؛  املســا ا 
عقـــــــد ج ســـــــا  موازيـــــــع بشـــــــ ن 
ال نصــــــرين املت  قــــــ  بــــــالتةفعف 
والتيعــــف؛ تقــــدا دعــــم   ع ــــ ، 

 العـعجا ا  لـ  جـرد البعانـا  احل
واحلســـــــابا  والتوق ـــــــا ؛ دعـــــــم 
 عم عـــــع الصـــــعاوع؛ تقـــــدا الـــــدعم

 لنع  املوافقع السعااعع

 ــــو ج حســــاب تيــــالعف  30 
وــــــازا  الدفع ــــــع  فــــــض 

 لقعـــــــــاي دور املســـــــــا ا 
ا اق املقـــــررة احملـــــددة و نعـــــ

 التةفعف

امل ـــــــــــارا ا  شـــــــــــبيع
جمـــــــــــــــــــــــــاي املنـــــــــــــــــــــــــال 
والتنمعع/مؤاســــــــــــــــــــــــــــع 
Ricardo Energy & 

Environment 

 بشــــــ ن املســــــا ا  دلعــــــ    
ألقـ  اق املقررة احملـددة و نعـ

ـــــــــــدول  الب ـــــــــــدان  ـــــــــــواق وال
 اجلزريع الصغ ة النامعع

مــــــــن أجــــــــ   الشــــــــراكع
،ع ـــــع األاـــــواش/البن  

 الدوي

تقـدا الــدعم ل ب ـدان مــن أجــ  
و ـــى اـــعناريوها  اتنب اثـــا  

ـــــ   2020ملـــــا ب ـــــد عـــــا   و  ع
ااعــــــــــارا  واألدوا  املرتبقــــــــــع 

 بالسعااع ال امع

قا مــــــع مرج عــــــع لتحديــــــد   
مســـــــار اتنب اثـــــــا  ب ـــــــد 

 2020عا  

املقـــــررة احملـــــددة  ا ا التحضـــــ  إلعـــــداد املســـــ -1عوجلـــــت ا الوثعقـــــع التوجع عـــــع هـــــ ا املوا ـــــعى الـــــيت  )أ(
الشـفافعع والرصـد؛  -4؛ عـاق املقـررة احملـددة و نتصـمعم املسـا ا   -3البعانا  والتح عـ ؛  -2 و نعا؛

املقـررة املت  قـع باملسـا ا   ا   ضـ  الوثـ -6 عارا  اوي  تنفع  املسا ا  املقررة احملددة و نعا؛  -5
 (.إجرام مشاورا  مى أصحاب املص حع )ت قد دورياق  -7؛ واحملددة و نعاق 



 FCCC/SBI/2015/14 

 

12/18 GE.15-15815 

 

 الجلسة الثالثة: بناء القدرات إلعداد المساهمات المقررة المحددة وطنياا  -جيم 
 
 ــد  لث ــو إثعوبعــا وإندونعســعا والربازيــ  وشــع   ووــابون ووانــا وفععــت نــا  وامليســع  عمــا  -30

واتب تــ  مــن لاراــا  جعــدة وواج تــ  مــن اكتســبت  هــ ه الب ــدان مــن طــارب وااتة صــت  مــن دروي 
 را ،. وشـدد املتي مـون ع ـى احلاجـع إىل بنـام القـد ديا  ا إعداد مسا ا،ا املقررة احملـددة و نعـاق 

مـــن أجـــ  إراـــام اق بـــ  أيضـــاق املقـــررة احملـــددة و نعـــ لـــعس فقـــي مـــن أجـــ  اإلعـــداد الف  ـــ  ل مســـا ا 
هــو ا حــد  اتــ  عمــ  مــن أعمــال   ه املســا ا بعيفنــوا أن إعــداد هــو  أاــس لــدعم عم عــع إعــدادها.

بنـــام ل قـــدرا  ينقـــو  ع ـــى فوا ـــد ب عـــدة املـــد  ت تقتصـــر ع ـــى املســـا ا  نفســـ ا. وأشـــ  إىل أن 
مســتمرة  ــا امتــداد ا  ؛ بــ  إ ــا عم عــعاملقــررة احملــددة و نعــاق  ال م عــع ت تنت ــ  مــى تقــدا املســا ا 

 درا  ال زمع تاتيمال املسا ا  وتنفع ها.ااتمراريع ا بنام الق املستقب  وتتق ت
معــزة اتاــتفادة مــن املؤاســا  القا مــع و قــي ال مــ  املت  قــع  أبــرز ب ــض لث ــ  األ ــرااو  -31

بتغـــ  املنـــال؛ وب بـــارة أ ـــر ، فـــتن وجـــود هعيـــ  بنعـــو  مؤاســـ  قـــا م وأفرقـــع و نعـــع مي فـــع بتعـــداد 
 املقـــررة كفعـــ  بـــ ن يســـ   عم عـــع إعـــداد املســـا ع  الب وـــا  الو نعـــع والتقـــارير احملدثـــع لفـــرتة الســـنت

اــوا ييــون مــن الصــ ت تنســع  التزامــا  الوكــات  احمل عــع و صـــعي  ولــوحت أنــ اق. احملــددة و نعــ
دون وجــود أاــاي قــانوين. فتعــداد اق املعزانعــع املنااــبع ال زمــع إلعــداد املســا ا  املقــررة احملــددة و نعــ

ونصــف ال ــا  لو ــى  ام ع ــى اــبع  املثــال، ااــتغرش عــاق، دة و نعــاملقــررة احملــد مســا ا،ا امليســع 
اتاــــرتاتعكعا  والسعااــــا  وااــــتحدا  املؤاســــا   ا  الصــــ ع، وهــــ  عم عــــع بــــدأ  ا تشــــرين 

عنــدما بــدأ نفــا  القــانون امليســعي  ال ــا  املت  ــ  بتغــ  املنــال وتوجــت بتقــدا  2012األول/أكتــوبر 
 أعـد  الغـابون مسـا ا،ا  ،وباملثـ .2015ا ي ار/مـاري اق ة و نعـاملقـررة احملـدد مسا ا،ا امليسع 

ع ــى إثــر ا ســ ع مــن ال م عــا  ب ــت، ع ــى اــبع  املثــال، و ــى  قــع عمــ  اق املقــررة احملــددة و نعــ
اق. وااقـــع الو نعـــع املت  قـــع بااـــتغ ل األرا ـــ  الـــيت اـــتنكز قريبـــ 2013بشـــ ن تغـــ  املنـــال ا عـــا  

مــــى اق املقــــررة احملــــددة و نعــــ مســــا ا،ا لتــــزامن إعــــداد إندونعســــعااق نوــــر ،  أنــــ أو ــــا لثــــ  إندونعســــعاو 
تنـــاول اق (، فمـــن الســـ   نســـبع2020-2010عم  ـــا الو نعـــع اااصـــع بـــالتةفعف ) ااـــت راة  قـــع
مـــى اتاــتفادة مــن بنـــام القــدرا  ليــ  الغر ـــ . ومــن األمث ــع األ ـــر  الــيت تـــدعم اق، ال م عتــ  م ــ

إىل ااـــرتاتعكعع أ  ق ـــا اق ا إثعوبعـــا ااـــتناداق املســـا ع امل تزمـــع املقـــررة و نعـــ هـــ ا الـــرأ ، عم عـــع إعـــداد
 ـت ااـم بنـام اقتصـاد أ ضـر ل تـ ق م مـى تـ ث  تغـ  املنـال. اق ر عس الوزرام الراحـ  وم مـول  ـا حالعـ
ة املقــررة احملــدد مســا ا،ا إىل إدراج شــع   عنصــر التيعــف ااق وأشــار  لث ــع شــع   ا عر ــ ا أيضــ

 املت  قــــع بــــنمي احلعــــاة ع ــــى صــــ عد ااــــرتاتعكعع التيعــــف. قضــــايامل اجلــــع ال مؤكــــدة وجــــود نعــــعاق و نعــــ
و كــر  أن اــبى  قــي ققاععــع ل تيعــف تنــدرج ا إ ــار  قــع ال مــ  الو نعــع الــيت اعتمــد،ا شــع   

ال تتصـ  بـنمي احلعـاة ع ـى  ـو مباشـر أو وـ  مباشـر. وأشـار  ع ـى اـبع  املثـاق تتضـمن بنـوداق مؤ ر 
وتنفعـــ   قـــي لبنـــام  ـــرش يفصصـــع ل ـــدراجا  ا وا عـــع.   ـــىو اق إىل ققـــار النقـــ  الـــ   يتق ـــت أيضـــ

واـــتو ر ةعـــى اجلوانـــت املت  قـــع بـــنمي احلعـــاة كـــ ل  ا ااقـــي الققاععـــع ع ـــى شـــي  إجـــراما  
 عم عع يت   تنفع ها.



FCCC/SBI/2015/14 
 

 

GE.15-15815 13/18 

 

 متقدمــع النمــو انب ــد أ ــراا مــن قدمتــ  وأشــار ال ديــد مــن املتي مــ  إىل الــدعم الــدوي الــ   -32
  قـا  ال مـ  الدولعـع الـيت اق وأشـعد كثـ  اق. املقـررة احملـددة و نعـ مؤاسا  لب دا م لي  ت د مسـا ا،او 

أتاحت ــا ل اــتفادة مــن  يت، وت اــعما بــالفر  الــاملقــررة احملــددة و نعــاق  نومــت بشــ ن إعــداد املســا ا 
حلاجــع إىل زيــادة التواصــ  مــى منققــيت أفريقعــا الت ــاون بــ  ب ــدان اجلنــوب. وأعــرب لثــ  فععــت نــا  عــن ا

 ــمن منققــع جنــوب  جــر  ا م ومــ  حــ  اان تبــادل فععــت نــا  ل م ــارا وأمرييــا ال تعنعــع، إ  أن
بتغـ  املنـال كانـت مفعـدة ل غايـع. وتت قـى  عإىل أن شـبيع ج ـا  التنسـع  امل نعـاق شرش ياعا. وأشـ  أيضـ
جشــاركع ب ــدان مــن دا ــ  املنققــع و ارج ــا بشــ ن القضــايا ل قــد ح قــا  عمــ   هــ ه الشــبيع األمــوال

   .املقررة احملددة و نعاق  املتص ع بتغ  املنال، جا ا  ل  إعداد املسا ا 
 

 االلتزام السياسي الرفيع المستوى  -1 
ا اق حا ــاق أشــار ال ديــد مــن املتي مــ  إىل اتلتــزا  السعااــ  الرفعــى املســتو  باعتبــاره عنصــر  -33
فاتجتماعـــا  املشـــرتكع بـــ  الـــوزارا  اق. املقـــررة احملـــددة و نعـــ ب م عـــع إعـــداد املســـا ا اق دفى قـــدمالـــ

مــن ف ــم  را مييفنــت الــوزاو  بشــ ن إعــداد هــ ه املســا ا  كــان  ــا دور ا  ســ  التنســع  الــدا   
ع ـــى  ـــو أفضـــ . وأفعـــد بـــ ن التـــدريت الـــ   كـــان  أثـــر ت ـــ  السعااـــا  ع ـــى الققاعـــا  األ ـــر 

اق  املقـــررة احملـــددة و نعـــ ل مســـؤول  احليـــومع  بشـــ ن القضـــايا  ا  الصـــ ع بتعـــداد املســـا ا اق ج ـــمو 
 تاـــتدامعاملســـا ا . و ـــماناق  ع ـــى تنفعـــ  عم عـــع إعـــداداق إةابعـــاق كـــان مبـــادرة ناجحـــع   فـــت أثـــر 
جام عـــــع ا تـــــدريت املســـــؤول  احليـــــومع   مؤاســـــا  إندونعســـــعاج ـــــود بنـــــام القـــــدرا ، أشـــــركت 

 مـن ااـربام ي مـ  ع ـى و ـى السعااـا  املت  قـع بتغـ  املنـال. ودفـى إعـداد املسـا ا اق وأنش   فريق
والتةقــــعي  يــــ ا إندونعســــعا وزارا  شــــ  إىل بــــدم التفيــــ  ع ــــى املــــد  القو اق املقــــررة احملــــددة و نعــــ

 ــا  قــرارا  قــد أد  نقــ  امل ــارا املشــرتكع بــ  الــوزارا  لــعس فقــي إىل تســ ع  او  ملســتقب  الب ــد.
 بــ  أيضـاق إىل ت زيــزاق، املقـررة احملــددة و نعـ مسـتن ة بشـ ن قضــايا تغـ  املنــال وعم عـع إعــداد املسـا ا 

. وا وانــا، تشــك ى الــوزارا  القــدرا ثقــع احليومــع ا اتبــار  ــج  ويــ  األجــ  وأكثــر ااــتدامع لبنــام 
ا براجم ــــا وأنشــــقت ا، وهــــ  تت قــــى اق املقــــررة احملــــددة و نعــــ ع ــــى ت مــــعم لاراــــع إعــــداد املســــا ا 

ييفــ  مـن دعــم املعزانعــع لضـمان تنفعــ  ال م عــع. وأدجمـت وــابون اــبى  قـي تاــتةدا  األرا ــ   مـا
 .و نعاق  ةاملقررة احملدد مسا ا،ا من ات وزارا    ل إعداد

 
 مشاركة أصحاب المصلحة -2 

لو ـــى اق أاااـــعاق املصـــ حع أمـــر اعتـــرب ال ديـــد مـــن املتي مـــ  عقـــد مشـــاورا  مـــى أصـــحاب  -34
 م  ومـا  م مـع ا اـعاش ت زيـز الشـفافعع وبنـام الثقـع واحلصـول ع ـىاق املقـررة احملـددة و نعـ املسا ا 

بالثقــــع اق عامــــاق أن املشــــاورا  الو نعــــع عــــزز  شــــ ور اق أيضــــ بشــــ ن ال م عــــع. وتحــــت ب ــــض املتي مــــ 
حع ع ــى املشــاركع عــرب إجــرام ااتقصــاما  إزام احليومــا  الو نعــع. وُشــكيفى أصــحاب املصــ  الــتف يفمو 

املقــررة احملــددة  واجتماعــا  ع ــى اإلنرتنــت، ل مســا ع ا عم عــع صــنى القــرارا  اااصــع باملســا ا 
 ماعــا ف  ــى اــبع  املثــال، تشــم  عم عــع التشــاور الربازي عــع بشــ ن املنــال ااتقصــاما  واجت اق.و نعــ
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ا القــــرارا  احليومعــــع اق قريــــر  ثــــ  إاــــ امتفضــــى إىل و ــــى ت ألصــــحاب املصــــ حع ع ــــى اإلنرتنــــت،
إجــرام مشــاورا   ل ب ــد. وا شــع  ، أع نــت الر عســع باشــ ع اق املقــررة احملــددة و نعــ املت  قــع باملســا ا 
األمــر  ،2014 ا مــؤار القمــع امل ــا باملنــال ل ــا اق املقــررة احملــددة و نعــ مســا ا،ا شــع عع عامــع بشــ ن
مــن أولويــا  جــدول األعمــال  تغــ  املنــال جل ــ  مســ لع الــ   يقدمــ  الب ــدل ــدعم اق الــ   أتــان أاااــ

بقضــعع تغــ  املنــال. وأفــاد  امليســع  اق الــو ا، وأد  إىل إشــراح الــوزارا  الــيت مل تيــن تبــاي اــابق
الصــناعا  فعمــا يت  ــ  بتغــ  املنــال،  عــز ف بــ ن املشــاورا  مــى أصــحاب املصــ حع أاــ مت ا زيــادة

مج الســـابقع مل تســـفر عـــن إ كـــام الـــوع   ـــ ا الشـــ ن. وكـــان مـــن أوىل النتـــا ج الـــيت ا حـــ  أن الـــربا
ققــار مصــانى الســير، األمــر الــ   فــتا البــاب أمــا   أحــرز  إميانعــع  ــدي  التينولوجعــا املقبقــع ا
مــا أد  بــدوره إىل إد ــال تينولوجعــا  جديـــدة  هــوإجــرام   عــ  للثــار الســ بعع لغــازا  الدفع ــع، و 

 ع ى القضام ع ى ةعى انب اثا  اليربون ا ه ا الققار. وإىل اتفاش
قــدرة أصـحاب املصــ حع ع ــى  مــن حعـ  أوجــ  قصــور كبـ ة ومـن ناحعــع أ ـر ، واج ــت وانـا -35
ومل اجلــع هـ ه املســ لع، اــتقو   اق.املقــررة احملـددة و نعــ إاــ اما  كافعـع ا عم عــع إعــداد املسـا ا  تقـدا

الــدوي، تشـــم   ونالقــدرا  والتوععــع بــدعم مــن الوكالـــع األملانعــع ل ت ــا وانــا  م ــع وااــ ع النقــاش لبنـــام
مـى ة ـور أواـى عـرب اإل اعـع والت فزيـون، و،ع ـع  أنشقع من قبع  إشراح املـداري واجلام ـا ، والتواصـ 

وتنوـعم ح قـا  عمـ  بشـ ن بنـام القـدرا . وأشـار لثـ  اق، املقررة احملـددة و نعـ مواد تروةعع ل مسا ا 
نعســعا إىل اجل ــود املب ولــع لتــو   أقصــى قــدر ليــن مــن الشــفافعع ا ةعــى امل  ومــا ،  عــ  تتــان إندو 

 ألصـــــحاب املصـــــ حع ةعـــــى البعانـــــا  املتاحـــــع، جـــــا ا  لـــــ  إتاحـــــع فرصـــــع عقـــــد اجتماعـــــا  وإجـــــرام
 الــيت قــديفمت مســا ا،ا مناقشــا  عنــد احلاجــع. و كــر لثــ  وــابون، الــ   كــان ب ــده مــن أوىل الب ــدان

ع ــى اتهتمــا  اق ت تــزال جاريــع ا الب ــد، واــ ي الضــوم أيضــ أن املشــاورا  ال امــعاق، ملقــررة احملــددة و نعــا
عــن التنمعــع اق ، الــ   أصــدر بعانــ2009الــ   أوته ملســ لع تغــ  املنــال ر ــعُس الغــابون، املنتةــت ا عــا  

 بتغ  املنال. املستدامع وتغ  املنال أا م ا زيادة الوع  ال ا  باملسا   املتص ع
 

 أوجه القصور والقيود -٣ 
ب ـت القعــود الــيت حــددها املتي مــون مــا ي ـ ا صــ وبع إةــاد مبــادل توجع عــع تــددة إلعــداد  -36

املقــررة احملـددة و نعــا؛  ـع  احلعــز الـزما املتــان إلجـرام مشــاورا  مـى أصــحاب املصــ حع؛  املسـا ا 
ال قبـا   ؛ نعـاق املقـررة احملـددة و  احملتم ـع لو ـى املسـا ا عد  كفايع بعانا  البحو  اااصع بااثـار 

التقنعع ا مرح يت التنفع  والرصد. وركز املتي مون مـن فععـت نـا  وشـع   وامليسـع  ع ـى احلاجـع إىل 
اق املقـررة احملـددة و نعـ بنام القدرا  ا ب دا م لتنفع  إجـراما  التةفعـف والتيعـف املت  قـع جسـا ا،ا

. كمــا أُثــ   احلاجــع إىل ت زيــز حقــ اجــع إىل و ــى نوــم و نعــع ل قعــاي واإلبــ ح والتعــن احل فضــ ق 
الــيت  أوجــ  القصــور تــوف  التمويــ  ونقــ  التينولوجعــا. وباإل ــافع إىل  لــ ، تقــرش الــب ض إىل مســ لع

  ريقـع وإىلاق، املقـررة احملـددة و نعـ ت رت  قـدرة املسـؤول  احليـومع  امل نعـ  ب م عـع إعـداد املسـا ا 
مــن املســؤول  احليــومع   و ُ ــت. تــدارح أوج القصــور هــ ه حيومــا،م مــن أجــ  تنوــعم م تــدريبا 
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عــن النمــو ج اإلندونعســ  اق واحــداق درااــع دورة تســتمر فصــ ق  متاب ــع مــن الــوزارا  امل نعــع ا إندونعســعا
تنفعـــ  اإلجـــراما   حــ  يصـــبحوا قـــادرين ع ـــىاق املقـــررة احملـــددة و نعـــ املســتةد  ا إعـــداد املســـا ا 

جكـــرد و ـــى هـــ ه املســـا ا . وباملثـــ ، دربـــت امليســـع  مـــو ف  اادمـــع   ال زمـــع ع ـــى  ـــو أفضـــ
ا جمـــات  أ ـــر  لـــد  إنشـــام امل  ـــد الـــو ا ل ييولوجعـــا وتغـــ  اق املدنعـــع لـــن كـــانوا ي م ـــون اـــابق

الــيت ااــتغرقت مــن اق نعــاملقــررة احملــددة و  ، و لــ  ا إ ــار عم عــع إعــداد املســا ع2013املنــال عــا  
 الب د انت  ونصف السنع.


    المقبلة الخبوات -رابعاا  

 
قــد تروــت األ ــراا وو هــا مــن أصــحاب املصــ حع ا ااــتةدا  امل  ومــا  الــواردة ا هــ ا  -37

عنــــد التةقــــعي  (10)التقريـــر وا ال ــــروة والبعانــــا  املقدمـــع أثنــــام اتجتمــــار الثالــــ  ملنتـــد  ديربــــان
 ألنشقت ا املت  قع ببنام القدرا  ا الب دان النامعع وتصمعم ا وتنفع ها

وقـــد تروـــت ا ع ــــا  املنشـــ ة جوجـــت اتتفاقعــــع وبروتوكـــول كعوتـــو امل حــــ   ـــا ا ااــــتةدا   -38
م امل  ومــــا  الــــواردة ا هــــ ا التقريــــر إلثــــرام مــــداوت،ا حــــول املســــا   املت  قــــع ببنــــام القــــدرا  ا أدا

 م ام ا ع ى النحو ال   يقرره مؤار األ راا ومؤار األ راا/اجتمار األ راا.

__________ 

 .<http://unfccc.int/8397.php>متان ع ى ه ا الرابيا  (10) 
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Annex 

[English only] 

Agenda for the 4
th

 meeting of the Durban Forum on capacity-building 

 

Part I: Wednesday, 3 June 2015, 10 a.m. to 1 p.m.  

Room Addis Abeba  

Opening 

10–10.20 a.m. 

Chair of the Subsidiary Body for Implementation and 

Chair of the Durban Forum on capacity-building  
Mr. Amena Yauvoli  

Welcoming and opening re-

marks  

UNFCCC Executive Secretary  Ms. Christiana Figueres  
Welcoming and opening re-

marks  

Co-facilitator of the 4
th

 meeting of the Durban Forum 

on capacity-building  
Ms. Ama Essel (Ghana)  

Objectives and organization of 

work  

Co-facilitator of the 4
th

 meeting of the Durban Forum 

on capacity-building  
Mr. Makoto Kato (Japan)  

Objectives and organization of 

work  

Session I: capacity-building related work of bodies established under the Convention and its Kyoto Protocol 

10.20–11.20 a.m. 

Consultative Group of Experts on National Communications from Parties not included 

in Annex I to the Convention  
Mr. Takeshi Enoki  

Least Developed Countries Expert Group  Mr. Batu Krishna Uprety  

Adaptation Committee  Ms. Sumaya Ahmed Zakieldeen  

Technology Executive Committee/Advisory Board of the Climate Technology Centre 

and Network  
Mr. Mathew Kennedy  

Standing Committee on Finance  Mr. Seyni Nafo  

Executive Board of the clean development mechanism  Mr. Eduardo Calvo  

Green Climate Fund  
Mr. Rutger de Witt Wijnen  

 

Session II: support available for the preparation of intended nationally determined contributions 

11.20 a.m. to 1 p.m.  

Overview of the aggregate status of the preparation 

and submission of intended nationally determined 

contributions (INDCs) by developing countries as 

well as challenges encountered  

NewClimate Institute  Mr. Niklas Höhne  
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Technical and financial support available for the preparation of intended nationally determined contributions  

INDC Support Facility, France  Ms. Caroline Edant  

United States of America  Ms. Kim Carnahan  

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/German INDC Support  Ms. Anja Wucke  

United Nations Development Programme  Mr. Yamil Bonduki  

Climate Technology Centre and Network  Mr. Jukka Uosukainen  

United Nations Environment Programme and Technical University of Denmark Partner-

ship  
Mr. Jørgen Fenhann  

South Centre  Mr. Martin Khor  

Resource tools  

Supporting the preparation of INDCs through the 

Ibero-American Network of Climate Change Offices 

(RIOCC): exchange of experiences, methodologies 

and tools   

Spain  Ms. Ana Fornells de Frutos  

United Nations Development Programme/World 

Resources Institute guidance document  

United Nations Development 

Programme  
Ms. Cassie Flynn  

Guidance questions for INDC development   
Deutsche Gesellschaft für Inter-

nationale Zusammenarbeit 
Mr. Heiner von Lüpke  

GACMO model  

United Nations Environment 

Programme and Technical Uni-

versity of Denmark Partnership  

Mr. Jørgen Fenhann  

Guide to INDCs for the least developed countries 

and small island developing States  

Climate and Development 

Knowledge Network/Ricardo 

Energy & Environment  

Mr. Chris Dodwell  

Checklist for establishing post-2020 emission path-

ways  
World Bank  Ms. Pauline Kennedy  

Questions and answers  
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Part II: Monday, 8 June 2015, 10 a.m. to 1 p.m. 

Room Addis Abeba  

Key findings from the first part of the 4
th

 meeting of the Durban Forum on capacity-building 

10–10.10 a.m.  

Co-facilitator of the 4
th

 meeting of the Durban Forum on capacity-building  Ms. Ama Essel (Ghana)  

Co-facilitator of the 4
th

 meeting of the Durban Forum on capacity-building  Mr. Makoto Kato (Japan)  

  

Session III: building capacity for the preparation of intended nationally determined contributions 

10.10 a.m. to 12.45 p.m. 

Presentation and discussion of experiences, lessons learned, good practices and challenges encountered in preparing 

intended nationally determined contributions in developing countries  

Mexico  Mr. Rodolfo Lacy  

Ghana  Mr. Emmanuel Tachie Obeng  

Indonesia  Ms. Syamsidar Thamrin  

Questions and answers  

Gabon  Mr. Lee White  

Viet Nam  Ms. Pham Hoang Yen  

Brazil  Mr. Guilherme do Prado Lima  

Questions and answers  

Chile  Ms. Meike Sophie Siemens  

Ethiopia  Ms. Ghrmawit Haile  

Questions and answers  

Closing 

12.45–1 p.m. 

Chair of the Subsidiary Body for Implementation and Chair of the Durban Forum on 

capacity-building  
Mr. Amena Yauvoli  

    


