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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

، أن تواصاا  17-/ب أ2 املقاررطلاب ماؤ ر األطاارال ول ا يئاة الفرعيااة للتنفياذ،  وجااب  -1
تعزيز رصد وا تعراض فعالياة أنشا ة بنااء القادرات وبلا  باأن تانظم  انوياحل أثنااء دورا اا، منتادى 
ديربان إلجراء مناقشة متعّمقة يف موضوع بناء القدرات. وطلب مؤ ر األطرال ول األماناة أيضااحل 

وقارر ماؤ ر األطاارال  .(1)ياة للتنفياذأن تعاد تقرياراحل ماوجزاحل عان منتادى ديرباان لتنظاار فيا  ا يئاة الفرع
، أن منتااادى 8-و/ب أ10العامااا  بوصاااف  اجتمااااع األطااارال يف بروتوكاااول كيوتاااو،  وجاااب املقااارر 

لتبااادل اخلااربات واألفكااار وأفضاا  املمار ااات والاادرو  املستخلفااة  احل ديربااان يشااك  ترتيباااحل منا ااب
فيمااا يتعلااىل بتنفيااذ أنشاا ة بناااء القاادرات بات الفاالة بربوتوكااول كيوتااو  شاااركة األطاارال و ثلااي 

  .(2)ا يئات املعنية املنشأة  وجب االتفاقية واخلرباء واملهنيني املعنيني
، أن يبحااااج االجتماااااع اخلااااامس 21-أ /ب14وقاااارر مااااؤ ر األطاااارال،  وجااااب املقاااارر  -2

"االجتماع"( املقرر عقده أثنااء الادورة الرابعاة واألربعاني  ديربان )يشار ولي  فيما يلي بلفظةملنتدى 
للهيئااة الفرعيااة للتنفيااذ، السااب  ايتملااة لتعزيااز أنشاا ة بناااء القاادرات عاان طريااىل تبااادل املعلومااات 

 وجب املقرر نفس ، األطرال ول طرح ماا تقححا  مان والتجارب املتنوعة. ودعا مؤ ر األطرال، 
العاماااا  بوصااااف  اجتماااااع  وقاااارر مااااؤ ر األطاااارال .(3)مواضاااايا وضااااافية هلكاااان تناو ااااا يف االجتماااااع

، أن يبحااج االجتماااع السااب  ايتملااة 11-أو /ب9،  وجااب املقاارر يف بروتوكااول كيوتااو األطاارال
علوماااات والتجاااارب املتنوعاااة املتفااالة بربوتوكاااول  لتعزياااز أنشااا ة بنااااء القااادرات عااان طرياااىل تباااادل امل
يف بروتوكاول   العام  بوصاف  اجتمااع األطارال كيوتو. و وجب املقرر نفس ، وج  مؤ ر األطرال

دعااوة ول األطاارال لتقاادح اقحاحااات بشااأن املواضاايا اإلضااافية ايتملااة املتفاالة بربوتوكااول   كيوتااو
 .(4)كيوتو من أج  االجتماع

أن تشااااام  ، 21-أ /ب1ول بلااااا ، قااااارر ماااااؤ ر األطااااارال،  وجاااااب املقااااارر وباإلضاااااافة  -3
التقاااارير املتعلقاااة ضااامن  لاااة أماااور،  ،املااادخالت املقدماااة ول رناااة بااااريس املعنياااة ببنااااء القااادرات

 .(5) نتدى ديربان

__________ 

 .147و 144الفقرتان  17-/ب أ2املقرر  (1)
 .1، الفقرة 8-/ب أو10املقرر  (2)
 .11و 9الفقرتان  ،21-/ب أ14املقرر  (3)
 .3و 2، الفقرتان 11-/ب أو9املقرر  (4)
 .79ة الفقر  ،21-/ب أ1املقرر  (5)
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 نطاق المذكرة -باء 
 ومااااوجزمعلومااااات عاااان تنظاااايم االجتماااااع )الففاااا  الثاااااين(، علااااى حيتااااوا اااااذا التقرياااار  -4
ن الثالاج والرابااا( واال ااتنتاجات )الففاا  اخلااامس(. )الففااال الااج جاارتلمناقشاات املوضااوعية ل
النظااار يف املعلوماااات الاااواردة يف ااااذا التقريااار  ااادل  دياااد يف ا يئاااة الفرعياااة للتنفياااذ  ترغااابقاااد و 

 .عن  املنبثقةاإلجراءات املنا بة 

 تنظيم االجتماع -ثانياا  
 األنشطة التحضيرية -ألف 

، 8-أو /ب10و 18-أ /ب1و 17-أ /ب2 وفقاااااحل لمحكاااااب بات الفاااالة الااااواردة يف املقااااررات -5
اتفاقيااة األماام علااى موقااا  وأتاحتهااااملناقشااات يف االجتماااع  لتيسااريعاادت األمانااة الوثااائىل التاليااة أ

 :(6)املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على الشبكة
 وجاااب  أعااادات يف البلااادان النامياااة عااان تنفياااذ وطاااار بنااااء القااادر  تاااوليفيتقريااار  )أ( 

 ؛(7)("وطار بناء القدراتبعبارة "ولي  فيما يلي  يشار) 7-أ /ب2املقرر 
تقرياار يميعااي وتااوليفي عاان أنشاا ة بناااء القاادرات الااج اضاا لعت  ااا ا يئااات  )ب( 

 ؛(8)املنشأة  وجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحىل  ا
آلراء املقدمااة ماان األطاارال بشااأن قضااايا مواضاايعية عااددة للمواضاايا لاايميااا  )ج( 
 .(9)ضافية،  ا يف بل  تل  املتفلة بربوتوكول كيوتو، ملناقشتها يف االجتماعاإلايتملة 

 10فقاااحل للفقاارة و بناااء القاادرات، و أنشاا ة تعزيااز رصااد وا ااتعراض فعاليااة  مواصاالة و اادل -6
الااااج التقااااارير عاااان اإلجااااراءات الااااواردة يف علومااااات املة ماناااااأل جهاااازت، 21-أ /ب14املقاااارر ماااان 

األمااام املتحاااادة واملؤ ساااات األخااارى املشااااركة يف أنشااا ة بناااااء وكالاااة مااان وكااااالت  16 اختاااذ ا
عادد األنشا ة  وزاد .(10)لى بوابة بنااء القادراتعمت  مي  املعلومات و . 2015يف عاب  القدرات

 .2016عاب يف  احل مقدمنشاطاحل  681ول  2015عاب يف  احل مقدمنشاطاحل  625من  عنها املبلغ

__________ 

(6) <http://unfccc.int/9439.php>. 
(7) FCCC/SBI/2016/4. 
(8) FCCC/SBI/2016/3. 
(9) FCCC/SBI/2016/MISC.1. 
(10) <http://unfccc.int/capacitybuilding/core/activities.html>. 
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 المحتوى والشكل -باء 
وبالتشاااور  ،أعاااله 2األطاارال املشااار وليهااا يف الفقاارة  بناااءحل علااى املعلومااات الااج قاادمتها -7

مت  ديااااد موضااااوعني للنقااااا  يف  شااااروزكزو، مااااا رئاااايس ا يئااااة الفرعيااااة للتنفيااااذ، الساااايد تومااااا 
مت تقساايم االجتماااع و لمزيااد ماان املناقشااة املتعمقااة. لفرعيااة يشاام  كاا  منهمااا مواضاايا االجتماااع، 

 :نيالرئيسي نياملوضوع موضوعاحل منمنهما جزء ول جزأين، يتناول ك  
فعاال، ماا الحكياز علاى واو باريس  اتفاحنارزء األول: تعزيز القدرة على تنفيذ  )أ( 

 وحشادول وجراءات،  (11)( ايددة وطنياحل املقررة) بففة خاصة على القدرة على  وي  املسااات
 ت لبات الشفافية؛والوفاء  املناخ املتعلىل بالتموي  
وال ريااىل ول  بناااء القاادرات أحاادث مااا وصاالت ولياا  أنشاا ةاراازء الثاااين: تقياايم  )ب( 

 األماب يف جماالت التخفيف والتكيف والتكنولوجيا.
بااني املشاااركني، كمااا اقححاات بعاا   اآلراءزيااادة تبااادل تساامب ب لتفااميم خ ااةويف عاولااة  -8

يف أفرقاااة عمااا  وحااادات مناقشاااة  ا اااتحداثتقااارر ألول مااارة  املعلوماااات الاااج قااادمتها،األطااارال يف 
األول الاج تناو اا اراز ن املواضايا الفرعياة واملتعلاىل ب، فرقاة عما  فرعياةاووار داخا  كا  وقاد . فرعية

ملناقشاااة. بوصاااف  مااادير ا وحااادى املنظماااات املراقباااةأو  األطااارال أحااادوالثااااين مااان االجتمااااع،  ثااا  
 مساابقاحل تاحتهااا أحااول كاا  موضااوع فرعااي و  املناقشاااتجمموعااة ماان األ اائلة لتوجياا   وأعاادت األمانااة

. وقادب ماديرو الشابكةاألمم املتحدة اإلطارياة بشاأن تغاري املنااخ علاى  على صفحة خمففة التفاقية
 األول والثاين من االجتماع. أين اهاية ارز ة يفلعاماملناقشات تقريراحل ول ارلسة ا

 المداوالت -جيم 
لهيئااة الفرعيااة أثناااء الاادورة الرابعااة واألربعااني ل 2016مااايو أيار/ 20قااد االجتماااع يف عُ  -9

لسايدة لوريناا كا  مان او ااعده يف العما   . وتارأ  االجتمااع رئايس ا يئاة الفرعياة للتنفياذ. للتنفيذ
،  ثاا  معهااد ودارة غااازات غيلنااواتر اال اااد الاادوظ وفااي ال بيعااة، والساايد مايكاا  ةيالر،  ثلااو أغاا

 لجزأين األول والثاين، على التواظ، من االجتماع.لميسرين كالدفيئة،  
باملشااركني نياباة عان  تاألمانة، السايدة ديشاني تساريينغ االجتمااع ورحبا ة ثل تافتتحو  -10

 رئيس ا يئة الفرعية للتنفيذ.
__________ 

ماان  2020دعياات األطاارال ول  ضااري تعهاادا ا باوااد ماان االنبعاثااات والتفاادا لتغااري املناااخ يف فااحة مااا بعااد  (11)
، الاااج يتعااني تقااادهلها قباا  االجتمااااع اوااادا والعشااارين ملااؤ ر األطااارال اياااددة وطنياااحل املساااااات املقااررة خااالل 

األول مسااااتها  عاناإلباالغ أيضااحل األطارال ول . ودعيات )19-أ /ب1)ب( مان املقارر 2بوقات كاال )الفقارة 
قبولااا  لااا  اياااددة وطنيااااحل يف موعاااد ال يتجااااوز موعاااد تقااادح كااا  طااارل صااا  تفاااديق  علاااى اتفااااحن بااااريس أو 

عااددة وطنيااحل قباا  االنضااماب ول االتفاااحن،  مقااررةمساااة عاان طاارل  بلّااغموافقتا  علياا  أو انضاامام  وليا ؛ ووبا  أو
 اياااددة وطنيااااحل ماااا ك يقااارر بلااا  ال ااارل خاااالل بلااا األول مسااااات  تقااادح بلااا  ال ااارل  يتعاااني علاااى لااان

 .(22، الفقرة 21-أ /ب1 )املقرر
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 وأكاادبفاافت  رئاايس اةموعاة األفريقيااة. افتتاحياة  ببياناااتالسايد حسااني ألفاا نااافو وأدل  -11
دمااج تغاري إلعلى دور بناء القدرات يف  كني البلدان النامية، وال  يما البلدان النامية األفريقية، 

املساااات اياددة  وأشار ول. ااوتنفيذ اخل ط اإلمنائية اخلاصة بإعدادالوطنية  ااملناخ يف عمليا 
وللمضاي . باملنااخوجراءا اا املتعلقاة من خال ا البلدان النامياة الج  تنفذ و يلة الوطنياحل باعتباراا 

لتعزيااز فاارص اوفااول علااى الالزمااة اناااح حاجااة ول بناااء القاادرات قاادماحل  ااذه املسااألة، قااال ون 
اإلقليمياة وونشااء نظام للرصاد والتقيايم تعزياز املؤ ساات املالياة الوطنياة و و املنااخ، باخلااص تموي  ال

 فعال.على وو لنتائج الضمان الشفافية وودارة 
ال ااوريا  ثاا   كوروكااويااب  الساايد برادكااّ  ماان قاادب  وخااالل اراازء األول ماان االجتماااع،  -12

 صااااندوحن ا ثلتاااا مانشاااايي  اااايلفيا الساااايدةو  يالر،و أغاااا الساااايدةو برنااااامج األماااام املتحاااادة اإلمنااااائي، 
واإلبااااالغ  القيااااا و التخفيف املعنيااااة باااالشااااراكة الدوليااااة  ثاااا  لد كااااالو  ويناااازل ، والساااايالتكيااااف
تعزيااز القاادرات الوطنيااة واإلقليميااة القائمااة لاادعم بحااول املواضاايا بات الفاالة  احل عروضاا ،والتحقااىل

كاااالفو،   السااايد ودواردوقااادمها ا اااتفادت مااان مساااااة ة نقاااا  قفاااري حلقاااة بعاااد و اتفااااحن بااااريس. 
ن ول جمموعااات خمففااة ملناقشااة و املشااارك انقساامرئاايس اةلااس التنفيااذا آلليااة التنميااة النظيفااة، 

فااول ، واوول وجااراءاتتحوياا  املسااااات املقااررة ايااددة وطنياااحل ببناااء القاادرات املتعلقااة أنشاا ة 
  ثا يكال  اونا  ني السايد ناتالفارعي فارقج العما ت لباات الشافافية. وقااد والوفااء  لى التموي  ع

رئااااايس فرياااااىل اخلااااارباء كينوياااااو،   السااااايدة مانشااااايي والسااااايد  اااااتيفن موتاااااواو ، اردياااااد معهاااااد املنااااااخ
اال تشاااااارا املعاااااي بالبالغاااااات الوطنياااااة املقدماااااة مااااان األطااااارال غاااااري املدرجاااااة يف املرفاااااىل األول 

 التفاقية، على التواظ.با
بناااء  ث مااا وصاالت ولياا  أنشاا ةأحاادناقشاات عااروض باراازء الثاااين ماان االجتماااع وافتُاتب  -13

فريااىل اخلاارباء ، رئاايس أبيااا  اوونغااو الساايدو ، نااواترغيلالساايد  قاادمهاوال ريااىل ول األماااب  القاادرات
والسايد  ،مركاز وشابكة تكنولوجياا املنااخ مادير ،، والسايد جوكاا أو اوكايننيأق  البلدان مناواحل املعي ب

بشااأن /جمموعااة بروكاارز  ا ااتخداب ال اقةشااراكة ال اقااة املتجااددة والكفاااءة يف ثاا  فلوريااان باااور 
فرعيااة ال أفرقااة العماا مناقشااات  أدار، مقاادمي العااروضنقااا  بااني حلقااة املعااارل املناخيااة. وبعااد 

لشاراكة باني برناامج   ا ثاالسيد جون كريستنسان كّ  من بشأن التخفيف والتكيف والتكنولوجيا  
رناة التكياف  ثلاة السيدة كريساتيانا تشاان و  ،(12)وارامعة التقنية يف الدامنرح األمم املتحدة للبيئة

اوكوماات ايلياة مان أجا   - اةلاس الادوظ للمباادرات البيئياة ايلياة ثا  والسيد يونس اريكان 
 ، على التواظ.اال تدامة

السااااايدة لاااااورانس توبياناااااا ورئااااايس ا يئاااااة الفرعياااااة للتنفياااااذ  ،املنااااااخ ة لااااا كااااا  مااااان بوأدل -14
بناء نش ة أل األ ا يالدور على أكدت السيدة توبيانا فاالجتماع.  اهايةالحظات ختامية يف  

النفاااوص اوالياااة   ويااا   اااتتيب نظاااراحل ألاهاااادياااد لتنفياااذ اتفااااحن بااااريس، ارعفااار الالقااادرات يف 
__________ 

ت تعاارل  ااابقاحل با اام مركااز رياازو التااابا لربنااامج األماام املتحاادة للبيئااة، يف وطااار اتفاااحن تعماا  الشااراكة، الااج كاناا (12)
 ثالثي بني وزارة خارجية الدامنرح وارامعة التقنية يف الدامنرح وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.
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خت ااايط السيا اااات وخ اااط اال اااتثمار واملشااااريا الختااااب  وللمساااااات املقاااررة اياااددة وطنيااااحل ل
 املاازودة البلاادانالاادعم املتبااادل،  ااا يف بلاا  تبااادل املعلومااات بااني  و اايكونوجااراءات ملمو ااة. 

، با أايااة قفااوى. و ااول ماان حيااج القاادرات وغرياااا الااج تواجاا   ااديات كباارية ات معااززةقاادر ب
يف  املشاااركنيرباط ارهاود بااني األطارال وأصاحاب املفالحة علاى  (13)املناااخ أب االم  مهااب تتشا

غاااري األخااارى املنااااخ ماااا ارهاااات الفاعلاااة يف جماااال عمااا  بالاملتعلقاااة خت ااايط وتنفياااذ اال اااتثمارات 
بنشاااا  يف  ااادا   يشااااركان اللاااذاناوكومياااة،  اااا يف بلااا  جمتماااا األعماااال واةتماااا املااادين، 

ول الادعم الاذا تقدما   تبناء القدرات، وأشاار أنش ة  . وأكدت أيضاحل على أاية  وي  يالتحو 
هاادل ياملقاررة ايااددة وطنيااحل ماان خااالل ونشااء مرفااىل  اد مسااااا فرنساا ملساااعدة البلادان يف وعاادا

  يا ات وخ ط عم  ق اعية.ول ايددة وطنياحل  اول مساعدة البلدان على  وي  مسااا 
بنااء نش ة على الدور ايورا أل مؤكداحل وردد رئيس ا يئة الفرعية للتنفيذ تل  الكلمات،  -15

املنااااخ. واختاااتم االجتمااااع اإلجاااراءات يف جماااال تنفياااذ  القااادرات كشااار  مسااابىل لكااا  خ اااوة يف
فرصااة إلشااراح  يااا أصااحاب املفاالحة يف تبااادل اخلااربات كبالتأكيااد علااى أايااة منتاادى ديربااان  

بنااااء القااادرات. وأعااارب عااان تقاااديره يف جماااال حتياجاااات االوأفضااا  املمار اااات مااان أجااا  تلبياااة 
 يف االجتماع. تهاسااملجهات الفاعلة غري اوكومية و للمشاركة الفعالة ل

 ،الفرعيااةالعماا   أفرقااةوتقااارير  ،التوجيهيااةملسااائ  واول األعمااال، والعااروض، اجااد وتتاااح -16
 .(14)وكذل  بج االجتماع على املوقا الشبكي لالتفاقية

إمكانيهههة شهههاركين بشهههأن تحسهههين منتهههدى ديربهههان و اإلسههههامات المقدمهههة مهههن الم -دال 
 استخدام بوابة بناء القدرات

 ةخاااالل االجتمااااع حاااول  اااب   ساااني منتااادى ديرباااان وقابليااا ا تقفااااءحل وزعااات األماناااة  -17
  ا تخداب بوابة بناء القدرات.

األاادال املشاار وليهاا يف اختفاصاات  تناول أحدغرضني: اال تقفاء  قيىل  وا تهدل -18
يربااان منتاادى دتشااغي  ا ااتعراض  ووااا ،(15)الثالااج لتنفيااذ وطااار بناااء القاادراتاال ااتعراض الشااام  

 اااا وفقاااحل ت وير املقاارر مواصاالة بوابااة بناااء القاادرات،  اآلراء بشااأنلتعزياازه؛ و ااا  ايتملااةو ديااد السااب  
االجتمااااع اواااادا والعشااارين يف ان لقااات الاااج  2020-2016للفاااحة  اااة عمااا  بنااااء القااادرات خل
 .(16)ؤ ر األطرالمل

__________ 

 .121، الفقرة 21-أ /ب1املقرر  (13)
(14)  <http://unfccc.int/9439.php>. 
 .، املرفىل21-أ /ب14املقرر  (15)
 .73، الفقرة 21-أ /ب1املقرر  (16)
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مشاااركاحل  26نتاادى ديربااان واال تقفاااء املتعلااىل   جاازء مشاااركاحل  46مااا جمموعاا   وأكماا  -19
ماانهم يف املائااة  59 كااان،  اةيبااني علااى اال تقفاااءبوابااة بناااء القاادرات. وماان بااني املتعلااىل براازء ا

يف املائااة(، واألماام  24ماان  ثلااي املنظمااات غااري اوكوميااة ) وناملتبقااوكااان اةيبااون  هلثلااون أطرافاااحل 
 يف املائة(. 10) وجهات أخرىيف املائة(  7املتحدة )

 منتدى ديربان -1 
 للمجيبانيختلفاة املتوقعاات المنتادى ديرباان بشاأن  ا أجراذال اال تقفاءأظهر  لي   -20

ملناقشاات خاالل االجتمااع  اشك   على أن ووافقت أغلبية اةيبنيفيما يتعلىل بتنظيم اجتماعات . 
املناقشااة أفكااار ومواضايا  أن اةيبانيمعظاام ورأى . احل كافيا   اااالوقاات املخفا  وكاان كاان منا ااباحل 
يف حلقااات النقااا  وأفرقااة املناقشااات أن واضااحة ومنا اابة و  كانااتجاادول األعمااال   الااواردة علااى

 وليف املائااة  18أشااار  اةيبااني،مفياادة. وماان بااني  العماا  الفرعيااة وفاارت معلومااات جياادة وكاناات
ح الاابع  دعااوة اواجااة ول  سااني ماان خااالل تكااريس املزيااد ماان الوقاات للعااروض، يف حااني اقااح 

يف املائة من اةيباني أن مان املفياد تنااول عادد  63ورأى يف املائة(.  29) املتكلمنيعدد أق  من 
علاااى حكيز يف املائاااة باااال 24أقااا  مااان املواضااايا وتركياااز املناقشاااات بقااادر أكااارب، يف حاااني أوصاااى 

يف جاادول  لياااحل املواضاايا الااج ااارا التفاااوض بشااأاها حا بإدماااجوصااي أيضاااحل مواضاايا ملمو ااة. وأُ 
مواضااايا مااان ودخاااال  اةيبااانيمفاوضاااات أكثااار ا اااتنارة. واقاااحح بعااا   إلجاااراءأعماااال االجتمااااع 

 تبادل أفض  املمار ات والدرو  املستخلفة.ومكانية شأاها أن تزيد 
 كأحاادالاانهج التشاااركي الااذا يشاام  جمموعااة متنوعااة ماان أصااحاب املفاالحة   وأشااري ول -21

وتوزياااا  عاادد أكااارب ماان األجااازاءتقسااايم االجتمااااع ول ي باع. وأوصاانقااا  القاااوة الرئيسااية لالجتمااا
يف  باااني املشااااركني ارنسااااينعااادب التاااوازن  أثاااريت مساااألةعااادة أيااااب. و جلساااات االجتمااااع علاااى 

 .حلقات النقا 

 بوابة بناء القدرات  -2 
علاى  املنااختغاري األمام املتحادة اإلطارياة بشاأن اتفاقياة الاواردة علاى موقاا تشري البيانات  -22

 6 ول 5يف الشاااهر، أا ماااا يعاااادل  زياااارة 165حاااواظ تساااتقب  بنااااء القااادرات ول أن بواباااة  الشااابكة
، كشاااف الزيااااراتمااان  ماااا ااااذا العااادد املااانخف  نسااابياحل  و اااا يتماشاااىيف الياااوب الواحاااد.  زياااارات

 بناء القدرات من قب .بوابة  يتففحواك  اةيبنييف املائة من  38أن  اال تقفاء
. وفيماا يتعلاىل ا اتخدامهاالبواباة و اهولة  عتاوى رضااام عان ول عمومااحل  اةيباونوأشاار  -23

أفضااااا   عاااانمعلوماااااات ودراج  جميباااااحل  12مفيااااادة، اقااااحح هلكاااان أن تكااااون  الاااااج نااااوع املعلوماااااتب
عااان  معلوماااات أكثااار تففااايالحل  ميااا  أن  جميباانيمخساااة  والحاااياملشااااريا.  اتاملمار ااات وتقييمااا

 املشاريا الناجحة الج هلكن تكراراا. بتحديديسمب ا  على املوقاألنش ة 
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 التحسني األخرى ما يلي: ومشلت اقحاحات -24
 أصحاب املفلحة الج هلكن أن تقدب معلومات؛ جمموعةتو يا  )أ( 
 اديج البواباة وعناد  ميا  معلوماات عان أنشا ة جديادة  وعالنات عند وصدار )ب( 

 لبناء القدرات.

  القدرات الوطنية واإلقليمية القائمة من أجل اتفاق باريستعزيز  -ثاا ثال 
، كااان اناااح توافااىل التنفيااذ مبكااراحل حيااز   دخولاا مااا احتمااالو  اتفاااحن باااريس بعااد اعتماااد -25

باااني املشااااركني يف االجتمااااع علاااى ضااارورة بنااااء قااادرات البلااادان النامياااة للساااماح يف اآلراء وا اااا 
 ات الالزمااةى املشااركون مناقشااات معمقاة حااول  اب  بناااء القادر يف اااذا الساياحن، أجاار و تنفياذه. ب
املنااااخ التمويااا  املتعلاااىل بتحويااا  املساااااات املقاااررة اياااددة وطنيااااحل ول وجاااراءات، واوفاااول علاااى ل

لنقاااا  الرئيساااية لوصاااف يااارد أدنااااه دياااد. و اروطاااار الشااافافية   وجاااب اإلباااالغت لباااات والوفااااء  
 املناقشات. املنبثقة عن

إلههه   اا المحهههددة وطنيهههالمقهههررة االحتياجهههات مهههن القهههدرات لتحويهههل المسههها مات  -ألف 
 إجراءات

تنفيااذ ول املقااررة ايااددة وطنياااحل  اخت اايط مسااااا  مراحاا لبلاادان الناميااة ماان تنتقاا  ا لكااي -26
أايااااة ت بيااااىل الاااادرو  املستخلفااااة ماااان العمليااااات علااااى  أوالحل املشاااااركون  أكاااادوجااااراءات ملمو ااااة، 

باارامج العماا  الوطنيااة للتكيااف وخ ااط التكيااف و ، وجااراءات التخفيااف املالئمااة وطنياااحل  القائمااة، مثاا 
على أ ا  يربت  يف دعم برامج العما  الوطنياة ، حدد  ث  برنامج األمم املتحدة اإلمنائيو الوطنية. 

بناااااء القاااادرات لتحوياااا  ماااان حيااااج االحتياجااااات املختلفااااة بللتكيااااف وخ ااااط التكيااااف الوطنيااااة، 
 ، والج هلكن تلخيفها على النحو التاظ:وجراءاتقررة ايددة وطنياحل ول املسااات امل

 ؛وضا ترتيبات مؤ سية متينة إلدارة تنفيذ املسااات املقررة ايددة وطنياحل  )أ( 
 ، وال  يما رما البيانات و ليلها؛املالئمةبناء نظم الرصد  )ب( 
ق اع  ا يتماشاى ماا لك  تعزيز القدرات املؤ سية والفردية يف جماالت عددة  )ج( 

 األولويات الوطنية؛
لااى املااوارد،  ااا يف بلاا  ع واوفااولتعزيااز القاادرة علااى تقياايم االحتياجااات املاليااة  )د( 

 من خالل وشراح ارهات الفاعلة غري اوكومية.
 من اذه العناصر،عنفر ركني على أاية ك  بني املشايف اآلراء كان اناح توافىل وا ا و  -27

 من التففي  يف الشك  أدناه.  زيد الج يرد وصفها
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 برامج العمل الوطنية للتكيف وخطط التكيف الوطنيةالدروس المستخلصة من 
 
 
 
 
 

 : العرض الذا قدم   ث  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي.املفدر

كمساألة املالياة  و  اإلمنائياةقضايا تغاري املنااخ يف السيا اات  على ودماجمت تسليط الضوء و  -28
مشااريا وباارامج اتية ول ماان وثاائىل  يا اافعليااحل ملسااااات املقاررة ايااددة وطنيااحل ا أ ا اية يف  ويا 

املشاركون على اواجة ول اوفاظ علاى الازخم  أكد. وباإلضافة ول بل ، مقبولة لدى املفارل
أجااا  تنفياااذ اإلجاااراءات الرامياااة ول  قياااىل أاااادال املساااااات املقاااررة السيا اااي يف البلااادان مااان 

أنشاا ة  ولشاااريا بتقساايم املالتنفيااذ، أوصااى املشاااركون  ولتيسااريايااددة وطنياااحل علااى وااو فعااال. 
بااارامج العمااا  الوطنياااة  عمليااااتماااا الااادرو  املستخلفاااة مااان  يتساااىللتكااارار،  اااا لاااردارة واقابلاااة 

تعزيااز الاادعم لتحلياا  البيانااات لتحديااد كمااا اقااُحح . املالئمااة وطنياااحل وجااراءات التخفيااف و للتكيااف 
، وضمان توافر األدوات لتقييم  ثار بشك  أفض  اآلثار االجتماعية واالقتفادية واملنافا املشحكة

ااااي فائااادة ن و املشاااارك الاااج تباد اااا األخااارى ومااان الااادرو  املستخلفاااة. بشاااك  أفضااا  اخلياااارات
يف عملية املسااات املقررة ايددة وطنيااحل،  ادل اوفاول راح الشباب عامة ارمهور ووشوشراح 
  الربامج واملشاريا.األخذ بزماب األمور فيما يتف  بدعم وتعزيز العلى 
العدياااد مااان املشااااركني أن القااادرات الالزماااة لتحويااا  املساااااات املقاااررة مااان رأا كاااان و  -29

لالزماة علاى املادى ال ويا  إلعاداد وتنفياذ وزياادة ا القادراتاي نفاس  ول وجراءاتايددة وطنياحل 
 أقااارباااني االحتياجاااات املختلفاااة، غاااري أنااا  مااان . بشاااك  مناااتظم طماااوح املساااااات اياااددة وطنيااااحل 

عملية املساااات اياددة وطنيااحل  مسألة بالغة األاية لتيسريأن بناء القدرات املؤ سية باملشاركون 
ال اااتثمار يف تقوياااة الاااذاكرة املؤ ساااية للماااوظفني ول ادعاااا العدياااد مااان املشااااركني و يف املساااتقب . 

 بناء قاعدة املعلومات ونظم الرصد

االنبعاثاااااات، وحسااااااب بنااااااء القااااادرات يف جماااااال  اااااا البياناااااات، •
 القيا  واإلبالغ والتحقىلتعزيز نظم /وت وير

 (توافر البيانات، ومنفات تبادل البيانات) ليالت الثغرات •
ياااااة األمااااام املتحااااادة اإلطارياااااة قالعملياااااات املتعلقاااااة باالمتثاااااال التفا•

 (وطار الشفافية)بشأن تغري املناخ 

 الحتيبات املؤ سية

املؤ ساة )بناء اياك  متيناة إلدارة تنفياذ املساااات اياددة وطنيااحل •
 (الرائدة، والتنسيىل ما الوزارات، ووشراح أصحاب املفلحة

 تنمية قدرات املؤ سات وأصحاب املفلحة •
 وضا عمليات للجوالت القادمة من املسااات ايددة وطنياحل •

 اُهج عددة الق اعات واوفول على التكنولوجيا

 توزيا اادال املسااات ايددة وطنياحل على الق اعات املختلفة•
التاادريب )السيا اات الق اعيااة /مواءماة اإلجااراءات ماا األولويااات•

 (يف ق اعات عددة
تكييااف التكنولوجيااات النظيفااة اردياادة، وتفااميم مشاااريا قائمااة •

 على التكنولوجيا
 

 حشد املوارد ومشاركة الق اع اخلاص

االحتياجاات / ديد املوارد العامة والوصول وليها، وفهم التكااليف•
 من التموي 

 وشاااراح الق ااااع اخلااااص، ووعاااداد مشااااريا مقبولاااة لااادى املفاااارل•
 اليةاملقححات امل وتقدح
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ايليااني املشاااركني يف وعااداد املسااااات ايااددة وطنياااحل، ويف ضاامان التنساايىل بااني الق اعااات فيمااا 
 بني الوزارات واملؤ سات املختلفة.

عارض و تنفيذ وجراءات املنااخ. يف  ارنسانيةعتبارات اال ول مراعاةوأخرياحل، نوقشت اواجة  -30
 باالشااحاحلمسااااات املقاررة اياددة وطنيااحل  أجاراه اال ااد ل لايالحل وفاي ال بيعااة  ثا  اال ااد الادوظ 

تغاااري املنااااخ. و املسااااواة باااني ارنساااني  فااارصمباااادرة ماااا الوكالاااة األمريكياااة للتنمياااة الدولياااة، يف وطاااار 
يف  اااياحن  االعتباااارات ارنساااانيةالنسااااء أو  ول احل تقريااار  162 أصااا  مااان 65 وشاااارةوأظهااار التحليااا  

يف ودمااااج  اااااو عمومااااحل اإليااااه اال ويف ضاااوءاألولوياااات الوطنياااة وال ماااوح للحاااد مااان االنبعاثاااات. 
 تادرجالبلادان الاج ك تقاوب يف مبادرات التخفياف والتكياف، انااح أما  يف أن  االعتبارات ارنسانية

تعاادي  اهجهااا،  ااا يف بلاا  باملقااررة ايااددة وطنياااحل  ايف مسااااا  االعتبااارات ارنسااانيةأا وشااارة ول 
فاااندوحن ال، و التابعاااة لااا و ياااا الوكااااالت املنفاااذة  ةمااان خاااالل الااادعم املقااادب مااان مرفاااىل البيئاااة العامليااا

و الط . بشاأن االعتباارات ارنساانية، والاج اعتمادت  يا اات وصندوحن التكيافلمناخ األخضر ل
لمارأة يف عملياة املفيادة لشااركة باملاةلس التنفيذا آللية التنمية النظيفة الضوء على االعاحال  رئيس

يف  لياة التنمياة النظيفاة،  اا يف بلا  مان  على االعتباارات ارنساانيةأمثلة ، وقدب  لية التنمية النظيفة
املشاااركون  أن يقاوبيتعاني اجتماعياة مشاحكة كفائادة خاالل منشاورات خمففاة ووضاافة  كاني املاارأة  

. (17)لتنميااااة املسااااتدامةأداة الفوائااااد املشااااحكة ليف باااااإلبالغ عنهااااا مشاااااريا  ليااااة التنميااااة النظيفااااة يف 
اةلاس التنفياذا آللياة التنمياة النظيفاة الاذا يقدما  بنااء القادرات الكبري يف جماال دعم العلى  وأكد

 ةمنهجيا 200أكثار مان  ، ووضاامياة النظيفاةآلية التناملتعلقة ب لتعزيز نظم القيا  واإلبالغ والتحقىل
 الشبكات اال حاتيجية.وقامة و  وونشاء  ليات للتحقىل واالعتماد واملساعدة التقنية

 االحتياجات من القدرات من أجل الحصول عل  التمويل المتعلق بالمناخ -باء 
ملتعلاااىل الثغااارات املتكاااررة يف اوفاااول علاااى التمويااا  ا ماااداوالت بشاااأناملشااااركون  أجااارى -31

الثغااارات  صاااندوحن التكياااف ة ثلااا تقااادمو ااااذه الثغااارات.   ااادحاااول  اااب   اآلراء واباملنااااخ وتباااادل
مؤ ساااات البلااادان النامياااة عناااد معاراااة طلباااات  الاااج تواجههاااابنااااء القااادرات يف جماااال املشاااحكة 
للحاااد مااان تلااا   صاااندوحن التكياااف اختاااذاااملباااادرات الاااج  علاااىأمثلاااة  وعرضااات أيضااااحل التمويااا . 
فااول حالنظااامي والفااردا للو بناااء قاادرات البلاادان علااى املسااتوى املؤ سااي  وول جاناابالثغاارات. 

وأدت وأخاذاا بزمااب األماور، بلادان ال ااذهتعزياز ااا  اذه املباادرات يف  اات لى األموال، ع
 علاااىة لثغااارات وأمثلاااليف ارااادول أدنااااه عااارض عااااب  ويااارد لباااات. الملعاراااة  أبساااطول وجاااراءات 

 عوام  ختفيفها.

__________ 

(17) <http://cdmcobenefits.unfccc.int/Pages/SD-Tool.aspx>.  
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 تخفيفهاعوامل  عل بناء القدرات وأمثلة فيما يتعلق بالثغرات المشتركة 
 عام  التخفيف الثغرة اةال

وجاااااااااود صاااااااااعوبات يف  دياااااااااد الكياااااااااان  القانوين
 املسؤول داخ  الوزارة

   يساامب صااندوحن التكيااف بااأن تكااون الااوزارة اااي الكيااان املنفااذ وأن  اادد
 تقريره ول الوزارة كياناحل تنفيذياحل يقدب

 ا تعراض القدرات القانونية ملقدب ال لب يف مرحلة الفرز 
وجااود صااعوبات يف  ديااد وطااار املراقباااة  اإلدارة املالية والتكام  املاظ

 الداخلي املالئم
  وصاااادار بيااااان عاااااب  اااانوا يوقااااا علياااا  الاااارئيس علااااى يشاااجا الفريااااىل بقااااوة

ويؤكاد أن وطاار املراقباة الداخلياة يف الكياان املنفاذ التنفيذا ورئيس اوساابات 
 يعم  بشك  جيد

 ا تعراض دورا لفعالية عناصر املراقبة الداخلية اذه  
اإلشرايف علاى جاودة  ضضعف اال تعرا القدرة املؤ سية

املشااروع أثناااء مراحاا  التفااميم والتقاادير 
  وما قب  التنفيذ

  سني؛ و ديد دعم الكيان يف  ديد اةاالت الناقفة أو الج  تاج ول 
األدوار واملسااااؤوليات وطريااااىل العماااا  املنا ااااب ونااااوع اإلجااااراءات التفااااحيحية 

 امل لوبة
 ا تعراض اإلجراءات التفحيحية املتخذة 

نق  القدرات يف الكيان الالزمة لتقييم  تقييم خماطر املشاريا
املخااااااااطر يف عملياااااااة منهجياااااااة لتحدياااااااد 
وتقياااااايم وودارة األحااااااداث ايتملااااااة الااااااج 

ن تقااااا وتااااؤثر تااااأثرياحل  اااالبياحل علااااى هلكاااان أ
 وجناز مشروع أحد الكيانات املنفذة

 : وجراء تقييم ملخاطر املشروع/الربنامج،  ا يف بل 
 املخاطر املالية واالقتفادية والسيا ية؛ 
 املخاطر البيئية واالجتماعية؛ 
 ا حاتيجيات التخفياف وخ اط ودارة املخااطر البيئياة واالجتماعياة  ودماج

 يف وثيقة املشروع
الشاافافية، وصااالحيات التحقيااىل 
الااذا ، وتاادابري مكافحااة الفساااد 
ومعاراااااااااااة الشاااااااااااكاوى املتعلقااااااااااااة 
باآلثااااااااار البيئيااااااااة أو االجتماعيااااااااة 

 الضارة للمشروع

 لياااااات غاااااري شااااافافة ملعاراااااة الشاااااكاوى 
البيئياااااة أو االجتماعياااااة املتعلقاااااة باآلثاااااار 

الضاااااااااااااااارة للمشاااااااااااااااروع و/أو شاااااااااااااااكاوى 
 االحتيال والفساد

 بيان عاب حيدد املسار تفدره اإلدارة العليا 
  مدونااااااة الساااااالوح واألخالقيااااااات واجبااااااة الت بيااااااىل علااااااى مااااااوظفي الكياااااااان

واملستشاارين واألطاارال األخاارى  ّاان  اام صالة مباشاارة وغااري مباشاارة باملشاااريا 
 املقدب لل لباملمولة من خالل الكيان 

 يا ة مكافحة الفساد ووجراءات التحقيىل  
  يا اااة وعملياااة ووجاااراءات فعالاااة ونافاااذة ملكافحاااة الفسااااد توجااا  ا اااتالب 

شااااااكاوى/ادعاءات األفعااااااال غااااااري املشااااااروعة،  ااااااا يف بلاااااا  عاااااادب االمتثااااااال، 
واالحتيااال، واملخالفااات، و ااوء الساالوح، والشااواغ  بشااأن  ااري األعمااال،  ااا 

يااذ األعمااال املتعلقااة بأنشاا ت  ومشاااريع  أو اواااالت الااج يف بلاا  طريقااة تنف
 تن وا على تضارب غري مالئم يف املفاحل والتحقيىل والبت فيها

 القدرة على وجراء  قيقات فعالة يف الشكاوى 
 صندوحن التكيف.  ة   ثلت: مقتبس من العرض الذا قدماملفدر

قادرة البلادان النامياة علااى  نقاا العدياد مان املشااركني  اااأبرز الرئيساية الااج  مان الثغاراتوكاان  -32
 املراعياةاملنااخ وراذب اال اتثمارات املتعلاىل بتمويا  للاملاوارد املتاحاة  ال اتخدابوضا ا احاتيجية وطنياة 

الاادوظ، أكااد املشاااركون علااى أايااة تعزيااز الشااراكات الدوليااة  الفااعيدعلااى  الثغاارةاااذه  ولساادللمناااخ. 
 الااوطي، مت التأكيااد الفااعيدعلااى و دة املااوارد املاليااة لاادعم مبااادرات بناااء القاادرات. لبناااء القاادرات، وزيااا

 ضرورية. كمسألةعرب خمتلف الوزارات   ةالوطني جهات التنسيىل سني التنسيىل بني  على
املناااخ املتعلااىل بتموياا  ال ةااالاملعقاادة  البنيااةباإلضااافة ول بلاا ، الحااي املشاااركون أن و  -33

عقباااات رئيساااية أماااب اوفاااول علاااى   ثاا صاااناديىل املنااااخ  املتبايناااة يف خمتلاافيري والعمليااات واملعاااا
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فاندوحن ال، و صاندوحن التكيافالتموي . وأشري ول أن قنوات التموي  املتعلاىل باملنااخ،  اا يف بلا  
ملساتخدب واو امان املعلوماات املوجهاة  احل ومرفىل البيئة العاملية، هلكن أن توفر مزيد ،لمناخاألخضر ل

 وصول ول موارداا.اخلاصة بالال رائىل واملبادئ التوجيهية  بشأن
زياادة التمويا  يف  اياحن تنفياذ اإلجاراءات اياددة يف املساااات  اب  وناقش املشاركون  -34

رفااا وعااي الق اااع اعتُاارب . وباملثاا ، واضااحاحل  وااااد مفااادر بديلااة خياااراحل وكااان املقااررة ايااددة وطنياااحل. 
 املراعياااة اتواال اااتثمار  املقبولاااة لااادى املفاااارلا ن ااااحن املنتجاااات تو ااايل و ااايلة رئيسااايةاخلااااص 
املتفاالة العديااد ماان املشاااركني علااى ضاارورة تشااجيا تبااادل املعلومااات والبيانااات  وشااددللمناااخ. 

املساتنرية والقائماة اختااب القارارات  أن ييسارهلكان  نظراحل ألن بل املناخ، التموي  املتعلىل بتدفقات ب
    من الق اعني العاب واخلاص.جانب ك مناألدلة  على

 بموجب اتفاق باريس اإلبالغمتطلبات للوفاء باالحتياجات من القدرات  -جيم 
حياج الكثاري مان  حيتااج ول وجب اتفاحن باريس  احل رئيسي جماالحل املشاركون الشفافية  اعترب -35

واإلباااالغ  علاااى أ اااا  يرباااة الشاااراكة الدولياااة بشاااأن التخفياااف ونظااااب القياااا و بنااااء القااادرات. 
 الشاااراكة وتنفياااذ نظااام القياااا  واإلباااالغ والتحقاااىل، قااادب  ثااا  وونشااااءوالتحقاااىل يف دعااام تفاااميم 

لقياااا  واإلباااالغ والتحقاااىل يف البلااادان النامياااة. متيناااة ليف ونشااااء نظااام املعحضاااة الرئيساااية  اواااواجز
 :ما يلي عليها الضوءالج مت تسليط وتشم  األمثلة على اوواجز 

نظاااااب القيااااا  واإلبااااالغ النظاااار ول  يا ااااي،  ااااا أدى ول تقباااا  عاااادب وجااااود  )أ( 
 وضايف على البلد؛ ءعبكوالتحقىل  
 للكياناااتدون أدوار ومسااؤوليات واضااحة باا ةترتيبااات مؤ سااية خمففااوجااود  )ب( 

 ؛نظاب القيا  واإلبالغ والتحقىلباملعنية 
علااى  لباحل ؤثر  ااياا  ااا ،ماان املشاااريا  ااولنياالعتماااد علااى مستشااارين خااارجيني  )ج( 

 الذاكرة املؤ سية؛ تراكم
الوصاااول ايااادود ول البياناااات نظاااراحل لعااادب وجاااود ترتيباااات رماااا البياناااات ماااا  )د( 

 الوزارات الق اعية والق اع اخلاص؛
 ؛ ديد األولويات ول جانب عدب كفايةو/أو املعدات التقنية اخلربة عدب كفاية  )ه( 
 ؛والتحقىل الدعم املاظ للقيا  واإلبالغ نق  )و( 
 بع  مكونات املبادئ التوجيهية لربالغ.لدودة ايفوصية اخل )ز( 

مثاا  التغلااب علااى أن بناااء القاادرة علااى  علااى وخااالل املناقشااات، شاادد املشاااركون مااراراحل  -36
ولايس مساتمرة عملياة  يشاك بناء القدرات ألنش ة الشفافية  وأن، كبرياحل   دياحل  هلث اذه اوواجز 
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ربامج لتعزيز النظم الوطنية للقياا  واإلباالغ والتحقاىل المرة واحدة. ولوحي أن صياغة يقا  حدثاحل 
 :ما يلي شم تالبلدان النامية ينبغي أن يف 

لقياااا  واإلباااالغ جهاااات تنسااايىل لبنااااء القااادرات املؤ ساااية مااان خاااالل تعياااني  )أ( 
  ا البيانات و ليلها؛يف  بني الوزاراتوالتحقىل وتعزيز التنسيىل 

 ؛االحتياجاتمواصلة  لي  القدرات املوجودة بالفع  و  قييمت )ب( 
وت بياىل املمار اات اريادة ‘ تادريب املادربني‘بشأن القائمة  اال تناد ول النظم )ج( 

تقااااارير و ماااان العمليااااات اواليااااة، مثاااا  وعااااداد البالغااااات الوطنيااااة  املستخلفااااةوالاااادرو  األخاااارى 
 ية التنمية النظيفة؛ نتني وعملية  ل ديج املعلومات املقدمة ك  

على  التنميةو أادال وأولويات التخ يط بالقيا  واإلبالغ والتحقىل  نظمربط  )د( 
 .الفعيد الوطي

ألنشاا ة مان أجا  اتقادح الادعم لبناااء القادرات  بشاأنيربتاا   عارضلادى  ،أكاد املمثا و  -37
. ومادفوعاحل بال لاباملادى  أن الدعم اب أن يكاون طويا من منظور متمّر ، الشفافية املتعلقة ب

عزيااز الشاابكات اإلقليميااة ونشاااء أو ت تيسااريعامليااة يف القليميااة أو اإلربامج الااأكااد علااى مزايااا كمااا 
 .بني النظراء املبادالتوتعزيز 

 والطريق إل  األمام بناء القدرات أحدث ما وصلت إليه أنشطة -اا رابع 
الثالااج ملاادى تنفيااذ وطااار اال ااتعراض الشااام  يف الوقاات الااذا ااارا فياا  االضاا الع ب -38

ناقشاة التقادب ايارز يف بنااء القادرات  لمشااركني لارازء الثااين مان االجتمااع مساب بناء القدرات، 
وا تكشااال بشااأن   اآلراءووبااداء لتخفيااف والتكيااف والتكنولوجيااا لاةاااالت املواضاايعية املتفاالة ب

  ب  تعزيزه.

 بناء القدرات من أجل التخفيف -ألف 
تقدب جيد يف بناء القدرات مان أجا  التخفياف،  اا يف بلا  ول وحراز املشاركون أشار  -39

ومدفوعااة ق رياااحل طويلااة األجاا   الااج أصاابحتلاادعم األخاارية ااالياااه املتزايااد ملبااادرات بمااا يتعلااىل 
مت وزارة واحادة. و  تنخار  فيهاامشااريا خمففاة ولايس متعاددة املساتويات وتن وا علاى مشااريا 

نتيجااة ملااوظفني ايليااني علااى االتحااديات،  ااا يف بلاا  زيااادة عاابء العماا   الضااوء علااى تسااليط
على وجا  اخلفاوص، أكاد بعا  املشااركني صاعوبة بنااء القادرة و ديدة. ارعم  الهاب وجماالت امل

. هااملوعااد النهااائي لتقاادهل بسااببعلااى وعااداد املسااااات املقااررة ايااددة وطنياااحل نظااراحل لضاايىل الوقاات 
تنفياذ املشااريا والاربامج القادرة الاج مت بنااااا لصاعوبة اإلبقااء علاى علاى وشدد مشاركون  خارون 

أنشا ة  تنااول اواجاة ولعلاى الضاوء املشااركون   الطاألخارية،  املساألةملعارة ااذه و بعد بل . 
 وج.خلر أو انتقال لال من البداية تشم  ا حاتيجية واضحةدعم بناء القدرات كعملية مستمرة 
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أن ق ااع ، أشاري ول ساب  مواصالة تعزياز بنااء القادرات مان أجا  التخفيافبوفيما يتعلىل  -40
يكون من املهم ،  وت لعاحل ول األمابارزء األكرب من االاتماب واملوارد.  على حالياحل  حيف ال اقة 
 بناء القدرات يف ق اعات أخرى، مث  النق .للحكيز على ارهود الرامية ا متزايد بشك 

يف التغلااب علااى فعالااة للتعاااون بااني بلاادان ارنااوب البتكاارة و املسااااة باملاملشاااركون  وأقاار -41
تخفيف من خالل أشاكال التعااون والشاراكة باني البلادان ال الج تواج اوالية والناشئة  التحديات
وطنياااة الة لكيااااملالااادور اال اااحاتيجي للتعااااون باااني بلااادان ارناااوب يف تعزياااز بأيضااااحل  أُقِااارالنامياااة. و 

 .الوطنيةالقدرات و 
القاادرات يف ماان أجاا  بناااء  التحااالفت ااور جديااد يف جمااال بناااء القاادرات، قاادب  ثاا  كو  -42

بناء القدرات لتعزيز   يف جمالمار نياملاتفاحن باريس اذه املبادرة العاملية الج أطلقتها جمموعة من 
ا حاتيجية عاملية لبنااء القادرات.  وضادعم  يفأادال التحالف ويتمث  أحد التعاون والتنسيىل. 

واملعنيااة  حااديثاحل  املنشااأةلجنااة باااريس لبناااءة ومففاالة  ماادخالتالتحااالف أيضاااحل ول تقاادح  يسااعىو 
اواااظ للتحااالف  حكياازال ويف حااني أنلشاافافية. ماان أجاا  ابناااء القاادرات ومبااادرة بناااء القاادرات ب

املتفاالة قيااا  واإلبااالغ والتحقااىل العمليااات علااى  الشاافافية وبشااك  أكثاار  ديااداحل ينفااب علااى 
أخاارى، مثاا   جماااالت ليشاام  القااادب،  اايتم  ديااد عماا  التحااالف خااالل العاااب الدفيئااةغااازات ب

 التكيف والتموي  املتعلىل باملناخ.

 بناء القدرات من أجل التكيف -باء 
ات املشاااركون درا ااات اوالااة واملمار ااات ارياادة فيمااا يتعلااىل بأنشاا ة بناااء القاادر  تبااادل -43

املعاي بأقا  البلادان مناواحل رئيس فريىل اخلرباء  وأوضبالفمود. القدرة على الج  اعدت على تعزيز 
يف تعزياز نقا   والاذا أ اهم، خ ط التكيف الوطنياةعم  فريىل اخلرباء املتعلىل بفياغة با تفاضة 

ة لفريااىل  تشاارافياالرايااة عاارض الاملعرفااة بااني بلاادان ارنااوب وبااني املمار ااني يف جمااال التكيااف. و 
 وضااا، ماان الفريااىلباادعم ماان ، أقاا  البلاادان منااواحل  تسااتفيد 2020: حبلااول عاااب اخلاارباء ومفاداااا أنّاا 

يادة ارنوعياة البات  خ ط التكيف الوطنية املتينةعملية خت يط للتكيف جيدة التنظيم، وصياغة 
 .ةخ ط التكيف الوطنيالتكيف ايددة يف املتعلقة بحتياجات بات األولوية تلبية االو 

تاايب تبااادل املعلومااات ت الااجن الشاابكات العامليااة عااوجاارى تبااادل درا ااات اوالااة الناجحااة  -44
، الوطنياة للتكياف عما الوبارامج  خ اط التكياف الوطنياةيف تنفياذ  املشااركني أصحاب املفلحةبني 

التكيااف. وشاادد املشاااركون علااى الاادور األ ا ااي للجامعااات  بشااأنتدريبيااة الدورات الااعاان  فضااالحل 
يف جمااااال التكيااااف. ودعااااوا ول مزيااااد ماااان  نيالعااااامل أصااااحاب املفاااالحةواةتمااااا العلمااااي يف وبااااالغ 

 تعزز القدرة على التكيف.الج دوات األزيادة توافر املعلومات و لالعاملية  البحوثاال تثمار يف 
 وجااراءات تنفيااذتعزيااز  مواصاالةللتعاااون بااني بلاادان ارنااوب يف الفاالة  ادور بوأُقِاار أيضاااحل بالاا -45

 ايما مان قبا   ، والبني النظاراءأاية تبادل املعلومات والتعلم كما أن بناء القدرات من أج  التكيف.  
ماااان املعرفاااة التقنيااااة  كبااارياحل   أن جاااازءاحل  تاملشااااركني الاااذين ينتمااااون ول األو اااا  العلميااااة والبحثياااة، أكاااد

 برامج ومشاريا التكيف.تُنفذ التكيف توفره البلدان النامية، حيج  بشأنلفة والدرو  املستخ
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 أشاااار للتكياااف، واملساااتمر املساااتداب الااادعم لتمكاااني الالزماااة املالياااة املاااوارد ضااامان  اااياحن يفو -46
الق اااع اخلاااص يف مشاااريا التكيااف ماان خااالل فاارص  مشاااركة تشااجيا اواجااة ول ول املشاااركني بعاا 

وشاراح الق ااع اخلااص  أشااروا ول الفاعوبة الاج تواجا بعا  املشااركني  أنيف حاني و التدريب املساتهدفة. 
كاااون يأن الق ااااع اخلااااص ينبغاااي أن علاااى وافاااىل الكثاااريون فقاااد يف مشااااريا التكياااف غاااري ا ادفاااة للاااربب، 

 يف مبادرات التكيف. وشراك املناخ لتشجيا قلم ما  ثار تغرّي القدرة على التأأكثر عرضة ملفهوب 

 لتكنولوجيامن أجل ابناء القدرات  -جيم 
نااااقش املشااااركون أمثلاااة وجاااراءات بنااااء القااادرات الاااج  ااااات يف ت اااوير ونشااار وتعمااايم  -47

ييمااات جااراء تقإل املضاا لا باا التكنولوجيااا يف البلاادان الناميااة. وأعربااوا عاان رأا مفاااده أن العماا  
يف  رئيسااياحل  دوراحل  أدىحتياجااات ماان التكنولوجيااا ووضااا خ ااط عماا  فيمااا يتعلااىل بالتكنولوجيااا اال

 لتخفيف والتكيف.من أج  اللمناخ  املراعيةالتكنولوجيات  من تنفيذ كني البلدان 
، الاذا يتضامن تقادح املسااعدة التقنياة املركاز مركز وشبكة تكنولوجياا املنااخ عما  قدب مديرو  -48

تااااااوفري املعلوماااااات واملعرفااااااة والتاااااادريب علااااااى  تيساااااارياملناااااااخ، و املتعلقاااااة بلتساااااريا نقاااااا  التكنولوجيااااااات 
تلاااااا  تشااااااغي   علااااااىاملناااااااخ وتقاااااادح الاااااادعم لتعزيااااااز قاااااادرة البلاااااادان الناميااااااة املتعلقااااااة بالتكنولوجيااااااات 

واولقااااات الدرا ااااية ربامج اواضاااانة الااااة ول باإلضااااافوأكااااد أناااا  . هاااااوتكييف التكنولوجيااااات و ااااديثها
 فااإنذه التكنولوجيااات،  ااواملنتااديات اإلقليميااة الااج  اااات يف  سااني معرفااة البلاادان الناميااة  الشاابكية

مركاااز وشااابكة تكنولوجياااا املنااااخ بنااااء علاااى طلاااب البلااادان النامياااة  قااادمهايمعظااام املسااااعدة التقنياااة الاااج 
بشااأن مساااعدة  توثيوبيااا، علااى  اابي  املثااال، طلبااأضااال أن و ين ااوا علااى عناصاار بناااء القاادرات. 

العااااملني يف املاااوارد املؤ ساااية والبشااارية وت اااوير املناااااج لبنااااء القااادرة علاااى تااادريب املهنياااني  اتتقييمااا
ملسااعدة التقنياة الاج الاذا قدما  مادير املركاز عان ا العرض التففايليباإلضافة ول و السك  اوديدية. 

قااادرات مؤ ساااية ول علاااى حاجاااة البلااادان النامياااة  فقاااد أكااادنولوجياااا املنااااخ، مركاااز وشااابكة تك قااادمهاي
دياادة ارسااؤوليات للنهااوض باملضاارورية ال عاان دعاام ماااظ كااال لبناااء القاادرات ، فضااالحل مسااتدامةوفرديااة 

 يف وطار اتفاحن باريس.
أولويااات  يف املرتبااة األول يف قائمااةيااأ  واتفااىل املشاااركون علااى أن تعزيااز القاادرات املؤ سااية  -49

و ااتكف  لتكنولوجيااا. ماان أجاا  ااملتعلقااة ببناااء القاادرات  اوااواجزاإلجااراءات الالزمااة ملعارااة الثغاارات و 
لخااارباء املشااااركني يف لاملؤ ساااات الوطنياااة تتااايب القاادرات املؤ ساااية املساااتدامة، علاااى  ااابي  املثااال، أن 

وتاااوفري ملقاااررة اياااددة وطنيااااحل يف عملياااة املساااااات ا االخنااارا  ات االحتياجاااات مااان التكنولوجيااااتقييمااا
املنااااخ. والحاااي بعااا  املشااااركني أن املسااااعدة املتعلقاااة بتكنولوجياااات اللتو ااايا ن ااااحن  مساااتنريتوجيااا  
املشاااورة ب ال يساااتعانل القااادرات ايلياااة، وعنااادما تساااتند وأكثااار فعالياااة وا اااتدامة عنااادما تكاااون التقنيااة 
ل اواجااة ول ت بيااىل ون و ن  خاار و مشااارك وأشااارماار. وبا لاازب األ والماان خااالل اخلااربات الدوليااة  التقنيااة

التكنولوجياااا وتقيااايم اآلثاااار االجتماعياااة و تمويااا  الفجاااوة باااني ال اااد و أفضااا ، بشاااك  املعاااارل األصااالية 
للجهااات الفاعلااة اردياادة كعواماا  كبااري الدور بالاا وأُقِاارباارامج بناااء القاادرات. يف واملتعلقااة بنااوع اراانس 

يف  ااياحن التعاااون بااني  دفوعااة علياااحل امللاا  مبااادرات الشااباب واالبتكااارات تكنولوجيااا،  ااا يف بعركااة لل
 بلدان ارنوب.
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بشااأن شااراكة ال اقااة املتجااددة والكفاااءة يف ا ااتخداب ال اقة/جمموعااة بروكاارز  ثاا   وأكاد -50
أفضاا  املعااارل املناخيااة املتااوفرة عنااد بكااون علااى علاام تاااب نأن ول  اواجااةاملعااارل املناخيااة علااى 

انتباااه املشاااركني ول الاادور ا اااب للشاابكات واملؤ سااات  وا ااحعىللمناااخ،  املراعيااةاختاااب القاارارات 
وفقاااااحل املفااااممة خفيفاااااحل اإلقليميااااة يف تيسااااري تبااااادل املعلومااااات الق اعيااااة بات الفاااالة باملناااااخ 

 ددة.ايسياقات اللالحتياجات و 

 جاتاالستنتا -خامساا  
جمموعة وا عة من أصحاب املفلحة مان منظماات اةتماا املادين واوكوماات اخنرطت  -51

 مومالحظاا  محول يار  اآلراء أصحاب املفلحة يف مناقشات مركزة خالل االجتماع. وتبادل
بشك  كام  يف  لالخنرا  امل لوبةبناء القدرات وكذل  القدرات يف جمال رهود الناجحة بشأن ا
اياددة )املقاررة( الت لا ول القدرات الالزمة لتحوي  املسااات واي تشم  تفاحن باريس، تنفيذ ا

ديااااادة. ارت لباااااات الشااااافافية والوفااااااء  املنااااااخ املتعلاااااىل بتمويااااا  ال وحشااااادوطنيااااااحل ول وجاااااراءات، 
املمار ااااات ارياااادة عتماااااد علااااى االحااااول كيفيااااة  اآلراءوباإلضااااافة ول بلاااا ، تبااااادل املشاااااركون 

 العمليات القائمة املتعلقة بالتخفيف والتكيف والتكنولوجيا.اد ول باال تن
مههن خههالل العمليههات األخههرى ال اريههة  التههي يههتم بنا  ههاالقههدرات أن تههوفر يمكههن  -52

 ،برامج العمل الوطنيهة للتكيهفو ، بموجب االتفاقية )أي إجراءات التخفيف المالئمة وطنياا 
لبنههههاء  جيههههداا  ( أساسههههاا االتكنولوجيههههمههههن االحتياجههههات  اتوخطههههط التكيههههف الوطنيههههة وتقييمهههه

وبل  يشم  القدرات العالية، ولكن المحددة وطنياا.  )المقررة( القدرات لتنفيذ المسا مات
جهاات التنسايىل كا  مان  تمتاا  ااي القائماة الاجالقادرات  اال اتناد ول: ال يقتفر عليهاا حفارياحل 

لجااااان الا ااااتخداب الحتيبااااات و و ؛ واال ااااتفادة منهااااا لتلاااا  العمليااااات املوضااااوعةاخلاااارباء وا ياكاااا  و 
القيا  واإلبالغ والتحقاىل املفاممة لادعم تلا  العملياات  نظمالتعلم من و ؛ القائمة بني الوزارات

الخناااارا  يف تلاااا  العمليااااات؛ املبنيااااة لواإلعالميااااة  التقنيااااةالقاااادرات  واال ااااتفادة ماااان؛ هااااايفيوتك
ن خااالل وشاراح أصاحاب املفالحة،  اا يف بلا  كاا  مااملساتحدثني وعي والاالازخم اال اتناد ول و 

 من الق اعني العاب واخلاص.
ومتعههددة المحههددة وطنيهاا عمليهة تشهاركية )المقهررة( إعهداد وتنفيهذ المسها مات إن  -53

القطاعههات، ومسههتويات الحكومههة  عبههرتنسههيق التطلههب القههدرة علهه  وتأصههحاا المصههلحة 
 املناااخ وتشااجيا تغيااري الساالوح، ينبغااي تشااجيا لتعزيااز ملكيااة وجااراءات تغااريو  والقطههاع الخهها .
ماان أجاا  ضاامان و اةتمااا املاادين.  ماانرميااا ارهااات الفاعلااة  األكثاار نشاااطاحل املزيااد ماان املشاااركة 

، وال  اايما بالنسابة للمسااتويات مالفعاال رميااا أصاحاب املفاالحة، ينبغاي تعزيااز قادرا  االخنارا 
 واةموعاتايلية من اوكومة واةتما املدين والفئات الضعيفة من السكان،  ا يف بل  النساء 

 بشاأنالق ااع اخلااص يف قادرة الاألصلية. وعالوة على بل ، انااح حاجاة ول مزياد مان الاوعي و 
درة اوكوماااات علاااى وشاااراح قااا كماااا أن زياااادةزياااادة مساااتويات ال ماااوح  وجاااب اتفااااحن بااااريس.  

 تحقيىل أادال تغري املناخ.لاإلجراءات اخلاصة  حشديساعد على  الق اع اخلاص 
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عله  ،  نها  حاجهة إله  تعزيهز القهدرات تنفيهذاا كهامالا  من أجل تنفيذ اتفهاق بهاريسو  -54
املشاااااركون يف االجتماااااع  تبااااادل، اتالسيا ااااففيمااااا يتعلااااىل ب .ات والمشههههاري السياسههههمسههههتوى 
أااااادال تغااااري املناااااخ،  ااااا يف بلاااا  تلاااا  الااااج مت  ديااااداا يف  ودماااااج والنقااااا  بشااااأن األفكااااار

املساااااات املقاااررة اياااددة وطنيااااحل، يف عملياااات التخ ااايط الوطنياااة ودون الوطنياااة ووضاااا امليزانياااة. 
حجاااام  ملواجهااااة امل لوبااااةكاملااااة ماااان املااااوارد والقاااادرات الموعااااة اةلتسااااخري  احل حيوياااا بلاااا واعتاااارب 

: بنااااء بلااا  واااايلتحقياااىل  االحتياجاااات يف جماااال بنااااء القااادراتعااادد مااان   دياااد متالتحااادا. و 
 يف خمتلااف الق اعااات ةولويااهااا حسااب األوترتيب تهاااومقارناإلجااراءات قاادرات صااناع القاارار لتقياايم 

واضاعي السيا اات ال اتخالص الاروابط باني تغاري التقاي لبنااء القادرات التقنياة والاوعي و ؛ وعرباا
؛ ووجاااراء التقييماااات االجتماعياااة واالقتفاااادية املدفوعاااة ق ريااااحل مياااة املساااتدامة املنااااخ وأاااادال التن

املنااااخ. وباإلضاااافة ول  واألاااادال بات الفااالة بتغاااريلتحقياااىل أاااادال التنمياااة املتاحاااة لخياااارات ل
عليهاا الشافافية كاأداة ينبغاي وضافاء ال اابا املؤ ساي متفا  بنظاب تتبا وطي وضا  ارتئيبل ، 

عادد مان  شاددعلاى أ اا  خمفا . وأخارياحل،  وضا نظابمن  األج  بدالحل  من خالل دعم طوي 
 ارهود ول زيادة الوعي عند اذا املستوى.وتوجي  السيا ي التقب  املشاركني على أاية بناء 

بإعههههداد و نهههها  حاجههههة إلهههه  تعزيههههز ال هههههود الراميههههة إلهههه  بنههههاء القههههدرات المتعلقههههة  -55
 ،المتعلقهة بالشهفافية، والتمويهل، والتكيهفتله  البرامج وتنفيذ ا، بما فهي لله  و  المشاري 
  ااا كمسااألةاملااوارد املاليااة وودار  اوفااول علااىالقاادرة علااى  وظهاارت والتكنولوجيهها. ،والتخفيههف

املختلفاااة  وجاااب  الوصاااول ول الفاااناديىلفهااام مت لباااات ول صاااعوبة املشااااركون  وأشاااارشااااملة. 
خاصاة بالنساابة للبلادان الفااغرية. وعاالوة علااى والوفااء  ااا، و كيوتااو التاابا  ااا االتفاقياة وبروتوكاول  

والوفاااء  ااا وارد املااللحفااول علااى الالزمااة املت لبااات  الالزمااة إلعاادادالقاادرات الوطنيااة فااإن بلاا ، 
القانونياااة واملالياااة  القااادراتوت بياااىل  لتنمياااةتت لاااب التنمياااة،  اااا يف بلااا  بنااااء املؤ ساااات الوطنياااة 

امل لوباة لتنفياذ املشااريا.  املتينة والقدرات املتعلقة بالضامانات وتقييماات خمااطر املشاارياة يبوالرقا
لبلااادان يف ااااذا الفااادد، ول اتقااادب مسااااعدة تقنياااة  أاهاااا الضاااوء علاااىعديااادة  منظمااااتو ااال ت 

 كثري من األحيان على مستوى املشروع. يفو 
دعهم لتخفيف والتكيهف والتكنولوجيها عله  من أجل ا ةبناء القدرات المستداميعتمد  -56

مااا يقاباا  االعتماااد علااى مستشااارين خااارجيني و  ُحاادد الطلههب.مههدفوع بمسههتمر و و المههدى طويههل 
ساتدامة. املقادرات البنااء  يواجا كباري  حادكتفقدان الذاكرة بعد اهاياة املشاروع أو الربناامج  بل  من 

األجا  : اال اتثمار طويا  مساتداماحل درات بنااء القا ليكوناناح حاجة ول اهج خمتلف أشري ول أن و 
خت اايط وتنفيااذ يف  يعتاارب بااالغ األايااةالااوطي وايلااي  الفااعيدينعلااى  التقنيااةسااتمر يف بناااء اخلااربة وامل

 تقوياة علاىمث  اذا النهج أن يساعد ومن شأن التكيف والتكنولوجيا. و التخفيف خ ط ومشاريا 
كثارية  يوفر التعاون بني بلدان ارنوب فرصااحل و . نيوطنيالرباء بقدرات اخلالذاكرة املؤ سية واالحتفاظ 

 اإلقليمي. الفعيدبناء القدرات على لو  للقدراتسياحن ايدد الللتبادل  للغاية

    


