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 بناء القدرات مبوجب االتفاقية

 بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

طنب مؤمتر األطنرا  إىل األمانني أن يرنوم بتةمين  ويولين  الترنارير الن  أعندتا اهليئنا   -1
امل نيي املن    مبوجب االي اقيي منا آخر اجتما  ملنتد  يير ن وأن يتيح التررير النناي  عنن كلن  

ييسنري بايني  لنهيئي ال رعيي لنتن يا )هيئي التن يا( يف يوراتا املتزامني من  اجتماعنا  منتند  يينر ن
  .(1)مناق ا  منتد  يير ن

 الن بناا الرندرا    عمال املت نقوقرر مؤمتر األطرا  إيراج التررير التةمي ي والتولي ي  -2
اهليئنننا  املن ننن   مبوجنننب االي اقيننني وبرويوكنننول كيوينننو املنحنننق هبنننا ضنننمن املننندخ    ايضنننطن  هبننن

  .(2)ي إىل جلني  ريي امل نيي ببناا الردرا ردَّمامل

 نعاق التقرير -ابء 

يردم هاا التررير يولي ات لنم نوما  املتصني ببناا الرندرا  النواري  يف الترنارير التاليني الن   -3
   2017كانون األول/ييسمرب   31إىل  كانون الثاين/يناير  1عد  يف ال مل  من أُ 

فريننق اخلننرباا االست ننار  امل نن   لب نننا  الوطنينني  أعمننالالترريننر املريننني عننن  )أ( 
 ؛(3))فريق اخلرباا االست ار ( ي من األطرا  نري املدرجي يف املرفق األول ل ي اقييردَّمامل

ل رينننننق ( 32) ( والثننننناين والث ثننننن 31احلننننناي  والث ثننننن  )يررينننننرا االجتمننننناع   )ب( 
 ؛(4))فريق اخلرباا( اخلرباا امل    قل البندان منوات 

 ؛(5)تكيُّ يررير جلني ال )ج( 
يرريننر النةننني التن ياينني  لينني وارسننو الدولينني امل نينني  خلسننائر واألضننرار املريبطنني  )ي( 

 ؛(6)بت ثريا  ياري املناخ
التررينننر السننننو  امل نننملل لنةنننني التن يايننني امل نيننني  لتكنولوجينننا ومركنننز وشنننبكي  )ه( 

 ؛(7)2017كز وال بكي( ل ام يكنولوجيا املناخ )املر 
 ؛(8)إىل مؤمتر األطرا  )النةني الدائمي( يررير النةني الدائمي امل نيي  لتمويل )و( 
إىل مننننؤمتر  رنننندَّمالترريننننر السنننننو  لنمةننننني التن يننننا   لينننني التنمينننني النظي نننني امل )ز( 

 ؛(9)األطرا  ال امل بو  مل اجتما  األطرا  يف برويوكول كيويو
__________ 

 .78، ال رر  18-م أ/1، واملررر 146، ال رر  17-م أ/2املررر  (1)
 .79، ال رر  21-م أ/1املررر  (2)
 .FCCC/SBI/2017/15الوثيري  (3)
 . ، عنى التوايلFCCC/SBI/2017/14و  FCCC/SBI/2017/6الوثيرتان  (4)
 . Add.1و  FCCC/SB/2017/2الوثيرتان  (5)
 . Add.1و FCCC/SB/2017/1الوثيرتان  (6)
  .FCCC/SB/2017/3الوثيري  (7)
  .FCCC/CP/2017/9الوثيري  (8)
  .FCCC/KP/CMP/2017/5الوثيري  (9)
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 ؛(10)إىل مؤمتر األطرا لنمناخ  صندو  األخضراليررير  )ح( 
 ؛(11)إىل مؤمتر األطرا  ردَّميرننرير مرفق البيئي ال امليي امل )ط( 
 . (12)تكيُّ يررير  ني  ندو  ال ) ( 

بننناا الرنندرا  يضننطن  هبننا حمنندي  ب نن ن اا الترريننر  موعنني أن ننطي هلننويُرنندَّم يف إضننافي  -4
  .(13)وبرويوكول كيويو املنحق هبااهليئا  املن    مبوجب االي اقيي 

 عناصر بناء القدرات يف أعمال اهليئات املنش ة مبوجب االتفاقية -اثنياا  
 االجتاهات الناشئة -ألف 

لطنب املتزايد عنى بنناا الرندرا   ، و بطاب  بناا الردرا  ال امل ل د  قطاعا  اعملافات  -5
ة يف حتديد ايدة كبّي ز  حدوث ، مولي  لترريرلويظ أثناا ال مل  املين يا اي ا   ريي،  من أجل

ة مبوجااب ات املنَشا اهليئااتنفياذ أنشااعة بنااء القاادرات با   بشاا نأوجا  التارزر وصاارت التعااون 
واملنظمااات  ه اهليئاااتوأصرقااة ااااواء وكااذلذ باا  هااذتفاقيااة اإلطاريااة بشاا ن تغااّي املناااخ اال

  .احلكومية الدولية
والطويننني  مدفوعننيت بوالايتننا ومسننتنِهميت أهنندافها املتوسننطي األجننل اهليئننا ،هننا  ةمينن  ف -6

فيمنا بن     والتنززرجبهوي لنتوعيني منن أجنل ي زينز احلنوار والتنسنيق وااليسنااألجل، قد اضطن ت 
 .هامداخل لنت اون فيما بيناهليئا  وال منيا  يف إطار االي اقيي، أو يدي  

 عننننن طريننننقن ينننناها ألن ننننطي بننننناا الرنننندرا  ختطيطهننننا وي اهليئننننا  أيضننننات هننننا  كث ننننت و  -7
الت ناون  اي  جهنويواسنت  .اجلها  اخلارجيي  نايبي املصننحيال راكا  واملبايرا  امل ملكي م  

ت ناون أو ومن أمثنني ال .امل ني  ل ركاااملتوافر  لد  اواخلربا  واملواري املميز   اخلرب  ال نييها  من 
 غ عنها ما يني ال راكا  أو املبايرا  امل ملكي املبن

منننن  ال رينننق احلكننننومي الننندويل امل نننن  بتاننننري مت نننناو ت فرينننق اخلننننرباا االست نننار    )أ( 
تحند  ر م  األمنم املبنيرنوم ي )بنر م  األمنم املتحند  لنبيئنو املناخ، وبر م  األمم املتحد  اإلمنائي، 

طنينني ي الب نننا  الو ي إلعنندامليار  بننر م  النندعم ال نناإب اإلمنننائي وبننر م  األمننم املتحنند  لنبيئنني م ننات 
منظمنننني و ألول(،  املرفننننق ايفمننننن األطنننرا  نننننري املدرجننني املردَّمننني ثنننني ل نننمل  السنننننت  والترنننارير احملدَّ 

 القتصاي ؛امليدان يف ا ، ومنظمي الت اون والتنميي)ال او( األنايي والزراعي لألمم املتحد 
الصنننندو  األخضنننر   مننن  أمنننان مت ننناو ت   امل ننن   قنننل البنننندان مننننوات  فرينننق اخلنننرباا )ب( 

 لنمناخ ومرفق البيئي ال امليي؛
منن  املنظمننا  ال ننريكي يف بننر م  عمننل نننريو  املت نننق مت اونننيت   تكيُّنن جلننني ال )ج( 

 نندو  و ومركنز وشنبكي يكنولوجينا املنناخ،  ،م نمل تكيُّن والوالرابنيي لنتن ث ر بنمل بت ثريا  ياري املناخ 
__________ 

  .FCCC/CP/2017/5الوثيري  (10)
  .Add.2 و FCCC/CP/2017/7الوثيرتان  (11)
 .FCCC/KP/CMP/2017/6الوثيري  (12)
 .FCCC/SBI/2018/3/Add.1الوثيري  (13)
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 تكيُّننن لنمنننناخ، ومرفنننق البيئننني ال امليننني، وال نننبكي ال امليننني خلطننن  الالصنننندو  األخضنننر و ، تكيُّننن ال
النننرب م  بصنننور  م نننملكي الننن  ينننديرها م ال ننناملي خلطننن  التكيُّننن  الوطنيننني )الوطنيننني، وبنننر م  الننندع

 اإلمنائي وبر م  األمم املتحد  لنبيئي(؛
االحتننناي الننندويل جلم ينننا  مت اوننننيت مننن    النةنننني التن يايننني  ليننني وارسنننو الدوليننني )ي( 

نيني واملنصني امل ، ي لنهةنر الصنيب األمحر واهل ل األمحر، ومنظمي ال مل الدوليني، واملنظمني الدولين
بنر م  األمنم جئن ، و عنن الكنوار ، وم وضنيي األمنم املتحند  السناميي ل نؤون ال   لت ر ي النناي 

  ر ؛اخ والتنرل البتاري املنست ار  امل   بال ريق اال عن طريقاملتحد  اإلمنائي، وا تم  املدين 
الصنننندو  األخضنننر أمنننان  مننن     مت اوننننيت النةنننني التن يايننني امل نيننني  لتكنولوجينننا )ه( 

 ؛لنمناخ ومرفق البيئي ال امليي
من  الصنندو  األخضنر لنمنناخ ومرفنق مت اوننيت النةني الدائمي امل نيني  لتموينل   )و( 

 .البيئي ال امليي

 عناصر بناء القدرات يف العمل الذي يقوم ب  صريق ااواء االستشاري -ابء 
مننن  واليتننننمل،  خننن ل ال نننمل  امل ننننمولي  لتررينننر، وا نننل فريننننق اخلنننرباا االست نننار ، مت ننننيات  -8

ينني عنننى إعننداي ل ي اق االسننتةابي لنحاجنني إىل ي زيننز قنندر  األطننرا  نننري املدرجنني يف املرفننق األول
ي اإلطاريني ي اقيناالخنرباا    لرائمنيل مل  السنت ، واخلرباا املرشنح رير احملدَّثيوالتراب ناتا الوطنيي 

  .  السنت  مل احملدَّثي لنترارير لب  ن ياري املناخ من أجل إجراا التحنيل التر  
 حتسن أسنهمت يف  عمنيي، ونظم فريق اخلرباا االست ار  ينرا  عمل يدريبيي إقنيميي -9

بننايل ي كمننا مكنننت مننن  ي لنخننرباا مننن األطننرا  نننري املدرجنني يف املرفننق األول،عمننق امل رفنني الترنينن
ثنننني الترنننناريرو ا راا والنننندروس املسننننت اي  واخلننننربا  املت نرنننني ب منينننني الب نننننا  الوطنينننني    ل ننننمل  احملدَّ

 .قوائم اجلري الوطنيي لاازا  الدفيئيإبعداي إعدايها، وعمنيي السنت  و 
يريننننيم امل نننناكل وامل وقننننا  الناشننننئي والنننندروس  ت ننننار  أيضننننات ووا ننننل فريننننق اخلننننرباا االس -10

يف عمنيني اإلبن م منن جاننب األطنرا  ننري املدرجني  املت رَّ  عنيهنااملست اي  وأفضل املمارسا  
يف املرفق األول، مبا يف كل  التحنداي  وااليتياجنا  الن  أبنانت عنهنا هنا  البنندان يف أيند  

وأي  هننناا التريننيم إىل حتديننند  موعنني منننن  .(14)ثنني ل نننمل  السنننت ويراريرهنننا احملدَّ  ب ناتننا الوطنينني
يف املرفنق األول، مبننا يف  األطنرا  ننري املدرجنيخلنرباا  احملندَّي اإلجنرااا  الن  يتنناول االيتياجنا  

إطنن   أيوا  إضننافيي يسننتهد  ب ننإل  نناال  اإلبنن م وأفرقنني و كلنن  حتننديو املننواي التدريبينني، 
 .ييراسيي شبكيي ب  ن ا اال  املواضي يي كا  األولوي اخلرباا، وينظيم ينرا 

عناصاار بناااء القاادرات يف العماال الااذي يقااوم باا  صريااق ااااواء املعاا   قاال البلاادان  -جيم 
 منواا 
يرننندل التوجينننمل والنننندعم  ، وا نننل فرينننق اخلنننرباا امل ننن   قننننل البنننندان مننننوات 2017يف عنننام  -11

 .تكيُّ لاجلوانب املتصني بتخطي  وين يا ا ب  ن أقل البندان منوات إىل الترني  
__________ 

 .FCCC/SBI/2017/16لنحصول عنى مزيد من امل نوما ، انظر الوثيري  (14)
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فريننق اخلننرباا امل نن   قننامالتكيُّنن  الوطنينني،   عمنينني خطننإىل وفيمننا يت نننق بترنندل النندعم  -12
امل نن  ططنن  التكيُّنن  ال امننل الترنن   مننن ال ريننقدعم النن، مبننا يف كلنن  عننن طريننق  قننل البننندان منننوات 

نيميي أسنهمت يف ي زينز قندر  البنندان عننى  نياني مخي ينرا  عمل يدريبيي إقبتنظيم ، الوطنيي
، مننا أ ح خلطنن  التكيُّنن  الوطنينني اإلقنيميننيوطنينني، واثننن  مننن امل ننار  ال التكيُّنن   وين يننا خطنن

املصننحي لتبنايل اخلنربا  ب ن ن يفن   واجلهنا   نايبيال ر ي لطائ ي واس ي من اجلها  ال اعني 
 .ت زيز ال راكا لو إىل األمام الوطنيي  التكيُّ عمنيي  ياني وين يا خط  

احلنناال  اإلفرايينني بتحننديو ب ننإل يراسننا   وقننام فريننق اخلننرباا امل نن   قننل البننندان منننوات  -13
، مننا سننناعد عنننى يرنندل أمثنننني عمنينني لكي ينني بننندا عمنينني  نننياني خطنن  التكيُّننن  الوطنينني ب نن ن
فريننق اخلننرباا امل نن   قننامكلنن ،  وفضنن ت عننن .الوطنينني عنننى الصنن يد الننوط  التكيُّنن خطنن  وين يننا 

بوض  ويطبينق أع  (  12خ ل ينرا  ال مل التدريبيي اإلقنيميي )انظر ال رر    قل البندان منوات 
ويهند   .(اإلطنار التكنامني) وأهدا  التنميي املسنتداميالوطنيي  التكيُّ اإلطار التكامني خلط  

  التوجنننمل الُرطنننر  واملت نرننني ببنننندان املختن ننني كاهننناا اإلطنننار إىل املسننناعد  عننننى إيمننناج ال نا نننر 
 التكيُّن أهندا  التنميني املسنتدامي أثنناا إعنداي خطن   ينناول، ما ميكن من النظر يف كي يي حمدي 
 منصني خطنن  التكيُّنن  الوطنيننييطننوير   قننل البنندان منننوات فرينق اخلننرباا امل نن   ووا ننل أيضننات  .الوطنيني

 منصننيويستضنني   .الوطنينني التكيُّنن نرنني ططنن  ينبينني االيتياجننا  مننن امل نومننا  املت مننن أجننل 
عننن بننر م   وطنينني مننن يسنن ي بننندان  مينني، فضنن ت  يكيُّنن خطنن   ياليننات  خطنن  التكيُّنن  الوطنينني

 .واملهامالوطنيي ونريها من األيوا   التكيُّ  املردَّم إىل خط دعم لني رب 
،  لت ناون من  قل البندان مننوات وخ ل ال مل  امل مولي  لتررير، وا ل فريق اخلرباا امل     -14

أماننننني الصننننندو  األخضننننر لنمننننناخ، يرنننندل إرشننننايا  يرنينننني ب نننن ن احلصننننول عنننننى التمويننننل مننننن 
 ال رينق وعمنل .الوطنيني التكيُّن الصندو  األخضر لنمناخ من أجل عمنيي  ياني وين ينا خطن  

يتنننناول االيتياجنننا  والتحنننداي  الناشنننئي الننن  يواجههنننا  يكثنننر طريهننناأسنننئني  وضننن عننننى  أيضنننات 
البندان يف احلصول عنى التمويل من الصندو  األخضر لنمناخ، وعنى وضن   موعنا  إرشناييي 

الن  ينطنو  عنيهنا عمنيني  نياني وين ينا املختن ني من األن طي ي كي الظنرو  واملراينل الوطنيني 
حلصول عنى التموينل منن يت نق  يف مرمليا  ا وكل  من أجل إيراجهالوطنيي،  التكيُّ خط  
 .الصندو هاا 

 عناصر بناء القدرات يف العمل الذي تقوم ب  جلنة التكيُّف -دال 
إىل يرننندل النندعم الترننن   اهلايفننييرنندمات يف  موعنني منننن األن ننطي  تكيُّننن جلننني ال ير رننت -15

ووسنننائل التن ينننا، وهننني  تكيُّننن ا  اليف  نننال  رئيسننني  رنننا  إجنننراا البنننندان النامينننيوالتوجينننمل إىل 
 .ي مل التمويل والتكنولوجيا وبناا الردرا 

 تكيُّنن لاناق نني ب نن ن ي زيننز إجننرااا  امل التكيُّنن وعنننى وجننمل اخلصننوت، شننة ت جلننني  -16
ننواي  ، وركنز  جهويهنا عننى تكيُّن ل  املت نرنييف سيا  عمنيي ال حص التر   2020قبل عام 

و ول البنندان الناميني إىل امل نومنا  الترنيني عنن طين  منن إمكانيي زايي   بايي وأيوا  امل نوما 
بنر م  أمانني ،  لت ناون من  التكيُّن ف ننى سنبيل املثنال، أعند  جلنني  .تكيُّن ا اال  املتصنني  ل
لنمنصننا  الرائمنني لنمنظمننا   أولينني، خريطنني مركننز وشننبكي يكنولوجيننا املننناخ يعمننل نننريو  وأماننن

لبننندان النامينني ب نن ن إىل ابكا  الوطنينني واإلقنيمينني والدولينني النن  يرنندم النندعم الترنن  واملراكننز وال نن
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، ومرفنق والصنندو  األخضنر لنمنناخ، التكيُّ م   ندو   مت اوني يف كل ، كما قامت  تكيُّ ال
عننى  ملوافرني ،  لتموينلالنةني الدائمي امل نيني  و البيئي ال امليي، وفريق اخلرباا امل    قل البندان منوات 

، وهني ي اقيني اإلطاريني ب ن ن يانري املنناخيف إطنار اال تكيُّن  ل لنتموينل املت ننقن ر  إعداي ويوزي  
 .تكيُّ وسيني مبتكر  لن ر امل نوما  عن متويل ال

نمناخ من أجل عمنيني  نياني لصندو  األخضر الويف سيا  احلصول عنى التمويل من  -17
الن  لنديها  بني البنندانورقي م نوما  عنن رر  التكيُّ الوطنيي، أعد  جلني  التكيُّ وين يا خط  

نننني أقننر   جل ، كلنن وفضنن ت عنننن .واألن ننطي التحضننرييي التننناب  لنصننندو السنننت داي يعننم ابننر م  
ضننر ندو  األخصننالنرنني عمننل  لت نناون منن  أماننني أُعنند  مننن أجننل ي ،منناكر  م اهيمينني التكيُّنن 

ننننى عامل نننرفي  املصننننحي، مبنننا يف كلننن  الكينننا   الوطنيننني  نننايبي اجلهنننا نمنننناخ ب ننن ن إشنننرال ل
االسننننت داي م يعننننرب م  لنننن فهمهننننا حتسنننن  مننننن أجننننلوكلنننن  والسنننننطا  الوطنينننني امل يننننني، التن يننننا 

طنينني كيننا   و   ااإبن ننلتانننب عنننى التحننداي  املت نرنني والنصننندو  التنناب   واألن ننطي التحضننرييي
ل منننل انظنننيم ينرننني  نننق عننننى يوايُ  .االسنننت اي  مننننملانيننني وإمكإىل هننناا النننرب م  لنو نننول املباشنننر 

 رند أن يُ  ي مؤقتنيبصن ، الا  من املررر 2018ل ام  خط  التكيُّ  الوطنيي القملان م  م ر  
 .2018يف نيسان/أبريل 

اللجناااة التنفيذياااة الياااة وارساااو عناصااار بنااااء القااادرات يف العمااال الاااذي تقاااوم بااا   -هاء 
 ملناخااألضرار املرتبعة بت ثّيات تغّي الدولية املعنية اباسائر و 

 النةني التن يايي  ليي وارسنو الدوليني يرندمات  ير رتمنا ال مل  امل مولي  لتررير السابق،  -18
ا  موعنني  زيننز ين ينني ننال مهننام ا لينني يف  خيننصيف عمنهننا املت نننق ببننناا الرنندرا  فيمننا  منحوظننات 

يند  إىل أيىن نهناوالترنينل م يندو  خسنائر وأضنرارايتمنال رننب الراميني إىل متنوعي من الننه  
 .والتصد   هلاا االيتمال

إيار  املخنننناطر ال ننننامني، اضننننطن ت النةننننني التن ياينننني  وينننندعيمفهننننم  حتسنننن  ومننننن أجننننل -19
رميننن  امل نومنننا   وخا نننيويراسنننم امل نومنننا ،  والتوا نننلمبةموعننني واسننن ي منننن أن نننطي التوعيننني 

يف الرصننو  والظننواهر املناخينني البطيئنني احلنندو   يننيخنناطر املناخملامل ننهد احلننايل لتحنيننل   املت نرنني
والتخ يننن  منهنننا ونرنهنننا  ه  املتب ننني يف يرينننيم املخنناطرالبننندان الناميننني، ورميننن  خ  ننني وافينني لنننننُّ 

وينظننيم ينند  جننان  ب نن ن  ،(15)ه  التحوينيننيعننن النننُّ  ، واحلماينني االجتماعينني، فضنن ت وايتةازهننا
 . (16)احلدو  أليدا  البطيئييالي ا يفاملخاطر إيار  متويل 
، هنو ومنصنتمل (17)فيةي لتبايل امل نوما  عن نرل املخاطركل ، فإن مركز  وفض ت عن -20

يف الندور  الثالثني وال  نرين  )الك م عن املخاطر( الن  أُطنرنت "RISK TALKالت اعنيي املسمَّا  "
مننن ال ننر  ال نناملي لندراينني ال نينني ب نن ن إيار  املخنناطر ونرننل املخنناطر بنن  ملننؤمتر األطننرا ، يننرب  

 أينننند  و سننننتخدام .مننننن النايينننني األخننننر  ايتياجننننا  البننننندان وا تم ننننا  الضنننن ي ي يينننني و 
__________ 

 عنى الراب   متايي (15)

http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/items/10326.php.  
   نوما ، انظر الراب  ل ط   عنى مزيد من امل (16)

http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/items/10502.php.  
  ./http://unfccc-clearinghouse.org الراب   (17)

http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/items/10326.php
http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/loss_and_damage_executive_committee/items/10502.php
http://unfccc-clearinghouse.org/
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نننهم نرننل املخنناطر ب نن ن يبحثننون عننن ينننول  وَمننناخلننرباا بنن   يننرب  هننا  املنصننييكنولوجيننا،  ومتك 
ي نزز التنميني املسنتدامي الن  يتسنم  ملرونني إزاا صنممي خصيصنا ت البدا بسهولي يف بناا يننول م من

  .ياري املناخ
قامننت النةننني  ،(18)األطننرا  مننن النندور  احلايينني وال  ننرين ملننؤمترمسننتمد  بوالينني  وعمنن ت  -21

التن يايني  ليني وارسنو الدوليني بت نايل فرقني عمنل م نيني  لت نري يتن ل  منن خنرباا منن مؤسسنا  
فيمنننا يت نننق  لننننه  التكامنيننني ين ينننا خطنني عمنهنننا،  عنننن طريننقيو نننيا ،  خارجينني هبننند  وضنن 

ياننري املننناخ النامجنني عننن الضننار    لتنن ثريا الت ننري املتصننل إىل احلنند األيىن مننن ترنيننل الرامينني إىل ال
 .ها  الت ثريا  وم اجلي

ابلتكنولوجيا اللجنة التنفيذية املعنية  عناصر بناء القدرات يف العمل الذي تقوم ب  -واو 
  ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

ي زيننننز  النةننننني التن يايننني امل نينننني  لتكنولوجينننا ومركننننز وشنننبكي يكنولوجيننننا املنننناخوا ننننت  -22
ويف  .املننناخ وجينناااليسننا  والتننززر يف عمننل آلينني يكنول حتسنن مننن أجننل  2017ي اوهنمننا يف عننام 

ننننى  نننو منننا قامنننا عفإهن ين ينننا اي نننا   ريننني،إىل يعنننم النةنننني التن يايننني واملركنننز وال نننبكي  م نننر 
، مبننا يف يا املناخيننلنتكنولوجينن ناق ننا  ب نن ن البحننو والتطننوير والبيننان ال منننيامل بتن نني  م ننملل

 .ل ننرعيت هيئتنن  اكلنن  عننن طريننق استضننافي اجتماعننا  أثننناا وب نند النندور  السايسنني واألرب نن  لن
يننق عننن طر  لوجيننامننن التكنو يم االيتياجننا  عنننى ي زيننز عمنينني يريننجنبننات إىل جنننب  أيضننات  وعمنن 

تنننا منننن يم ايتياجايرينننمواامننني  باينننياألطنننرا   يرننندل املسننناعد  إىلحبنننو الكي يننني الننن  ميكنننن هبنننا 
ي ناون النةنني  وامتند .خمن  عمنيني  نياني وين ينا خطن  ال منل الوطنيني املت نرني  ملننا  التكنولوجيا

، تكنولوجيننات نرنني  لخطنن  ال مننل املإعننداي وين يننا لي ننمل عمنينني أيضننات  التن ياينني واملركز/ال ننبكي
 .لبندان الناميييف ا وجيامن التكنولمن عمنيي يرييم االيتياجا   النواي  الرئيسيي املتوخ ا ال  

 اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا -1 
اا قضنننننااي بنننننن ينننننناول النةنننننني التن يايننننني امل نيننننني  لتكنولوجينننننا ت، وا نننننن2017يف عنننننام  -23

يعنم بايني يني جينا  احملنالرندرا  والتكنولو  وحتسن بتطنوير  الرضااي املتصننيالردرا ، مبا يف كل  
 .ين يا اي ا   ريي

سنسنننننني منننننن املن نننننورا  ومنننننوجزا     النةنننننني التن يايننننني امل نيننننني  لتكنولوجيننننناوأ ننننندر  -24
 مل الي خط  ها  إعداإىل يوفري التوجيمل لنبندان الناميي ب  ن عد  مواضي ، من ا  يرميالسياس

يف   تكيُّننجننل الأفضننل سننبل يبننايل اخلننربا  ب نن ن التكنولوجيننا  مننن أو لنتكنولوجيننا؛ يف  ننال 
ألنننرا  لننوجي ر التكنو سننيا  الت نناون فيمننا بنن  بننندان اجلنننوب والت نناون الث ثنني؛ وي زيننز االبتكننا

 لطاقني  يتصنليمنا فريي؛ وكي يي التو ل إىل فهم أعمق لنتحداي  وااليتياجنا  ين يا اي ا   
 نظمنننتو  .نب نننااث املنننواي يف الرطاعنننا  الننن  يتسنننم بكثافننني االيف اسنننتخدام ك ننناا  الالصنننناعيي و 

 .ياملواام يف استخدك اا  الب  ن الطاقي الصناعيي و  مواضي يات  يوارات  أيضات  النةني

__________ 

 .49، ال رر  21-م أ/1املررر  (18)
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الكي يننني الننن  ميكنننن هبنننا  الستك نننا  خا نننات  النةنننني ينننداثت  تكلننن ، نظمننن وفضننن ت عنننن -25
 .واسننملاييةيا  منتصنن  الرنننرن ل بتكننار التكنولننوجي أن ينندعم ين يننا املسنننارا  احملنندي  وطنيننات 

 . موعي واس ي من اخلن يا  لديهمخبري  100أكثر من يف هاا احلد  شارل و 

 مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ -2 
يرندل بت زينز املركز وال بكي، بو  مل الارا  التن يا   ليي التكنولوجينا،  قام، 2017 عاميف  -26

 :، وهيكي ين ا يكنولوجيا  املناخ مت يات م  مهاممل األساسيي الث  لالدعم إىل البندان الناميي 
 ؛الستةابي لنطنبا  الواري  من البندان النامييا )أ( 
 ؛امل نوما احلصول عنى إمكانيي ي زيز الت اون و  )ب( 
 .ي زيز ال بكا  وال راكا  وبناا الردرا  )ج( 

ال نننبكي يف املرنننام األول  ن نننطي بنننناا قننندرا  يف عمننننمل مبوجنننب مهمتنننمل /واضنننطن  املركز -27
 . ال املي واإلقنيمي والوط  الصُُّ دعنى  )ج( أع  (26)انظر ال رر   الثالثي
مسنناعد   بايننيوينند  جدينند  لبننناا الرنندرا  ال ننبكي /املركز  نننى الصنن يد ال نناملي، أن نن ف -28

وا نل الرينام، البندان عنى وض  سنسني من املاكرا  امل اهيميي ب  ن ين ينا يكنولوجينا املنناخ، و 
يار  بننر م  إبال دينند مننن احلنرننا  الدراسننيي ال ننبكيي و لننمل، بتنظننيم الوكنناال  ال ننريكيعننن طريننق 

 .ا املناخ ونرل امل ار ن لتن يا يكنولوجييفهم امل ار بايي حتس  إعار  
ال بكي منتداي  إقنيميي يزيد من ي زيز الرواب  ب  /وعنى الص يد اإلقنيمي، عرد املركز -29
الصننندو  األخضننر  ألنننرا  الكيننا   الوطنينني امل يننني والسنننطا  الوطنينني امل ينننيو ال ننبكي /زاملرك

 يرا  املت نرنني  ملننناخ فضنن ت مراكننز التنسننيق الوطنينني لنمبننا م ننات ينرننا  عمننل رمنن   لنمننناخ، ونظننم
 تكيُّنن خطنن  الو ، يرييمننا  االيتياجننا  مننن التكنولوجيننااملسننؤول  عننن الننوطني  عننن املننوظ   

مناق ني األولنواي  الرطريني وي زينز أوجنمل وكلن  بايني  الوطنيي، وإجرااا  التخ ين  امل ئمني وطنينات 
 .التززر من أجل الت ةيل بنرل التكنولوجيا عنى الص يد الوط 

وا ننل ألقننل البننندان منننوات و  بننر م  احلاِضنننياملركننز وال ننبكي  أياروعنننى الصنن يد الننوط ،  -30
بننناا الرنندرا  كةننزا مننن يردميننمل لنمسنناعد  الترنينني إىل البننندان النامينني ب نن ن  ن ننطي االضننط   

وقد أسهم بر م  احلاِضني يف حتسن  قندرا   .كيا تا الوطنيي امل يني  عن طريقال  يردم طنبا  
إعننداي طنبننا  عالينني اجلننوي  لنحصننول عنننى املسنناعد  الترنينني،  أقنل البننندان منننوات امل نناركي فيننمل عنننى

عننى بتكنولوجينا  املنناخ، و  عنى اجتنااب االسنتثمارا ، وعننى ي زينز قندراتا املؤسسنيي املتصننيو 
وقند  .ل التكنولوجيا مبا يت ق م  أهدافها اإلمنائيي الوطنينياجلهوي الوطنيي املباولي يف  ال نريرويي 

عنننى حتنيننل املسننارا   لكنني يتضننمن الت كينند بدرجنني أقننو بننر م  احلاضننني ا ن  جننر  حتننديو
النن  ميكننن أن املت نرنني  لتكنولوجيننا احملنندي  وطنيننات ك سنناس لتحدينند ويرييننب أولننواي  التنندخ   

 . ات يدعم أهدا  املسارا  احملدي  وطني
نظنام إيار  امل نار  منا زال احلصنول عننى امل نومنا ، إمكانيني الت ناون و  يندعيمومن ييو  -31

، نبنندان النامينيالكيا   الوطنيي امل ينني التاب ني ل يكنولوجيا املناخ يردم الدعم إىلملركز وشبكي التاب  
ل يكنولوجينا املنناخ من  وننريهم منن املمارسن  يف  نااحلكنومي   نا  الررار  وعنى نطا  أوس  إىل

 .ي من ال ركاا يف االحتاي وأعضاا ال بكيردَّمملساعد  الترنيي وثرو  امل نوما  املاالست اني  
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  الدائمة املعنية ابلتمويلاللجنة  عناصر بناء القدرات يف العمل الذي تقوم ب  -زاي 
يناولننننت النةننننني قضننننااي بننننناا الرنننندرا  ب ننننكل رئيسنننني يف سننننياقا  منتنننند  الصننننندو   -32

 تانريل الصنمويى ب ن ن موضنو  ي ند التموينل لنبنيني التحتيني الرناير  عنن 2017السويسر  ل ام 
  .املناخ واالست را  السايس ل ليي املاليي

  خن ينننا كا مصننننحي  جهنننا   نننايبيمل ي، النننا  يضنننر 2017منتننند  عنننام  كمنننا أن -33
 ؤسسننا  املاليننيحتينني واملخمتن نني، مبننا يف كلنن  مصننار  التنمينني املت نندي  األطننرا  ورابطننا  البنينني الت

الصننامد  تحتينني البنينني ال متويننل ي ننمل ملناق نني احلننواجز النن   منننربات قنند أ ح وكيننا   الرطننا  اخلننات، 
ننننكمنننا   .التموينينننيسننند ال ةنننو   وطنننر املنننناخ  لتانننري   ل استك نننا  أفضننن مننننمل نننارك  ااملنتننند   مك 

يميني والرندرا  طر التنظالسياسا  واألأُطر وال رت املتصني بت زيز  ،والدروس املست اي  ،املمارسا 
 نن ن اخلطننوا  بر يو ننيا  ملننناخ، وأ نندتاننري  امتويننل البنينني التحتينني الصننامد  لالرامينني إىل املؤسسننيي 

وعي اثر املنتند  النأملثال، ا نى سبيل ف .لنتانب عنى احلواجز وسد ال ةو  التموينيي الرايمي احملتَمني
كنن أن حتررنمل ديد منا ميحتميكن أن يساعد يف  راييي وم ايري م مل  هبا يوليات مب األخا  حلاجي إىل

  .انننري  املنننناخلت لصنننمويم ننناري  البنيننني التحتيننني منننن فوائننند اقتصننناييي واجتماعيننني وبيئيننني وقننندر  عننننى ا
عنند اركون ههنا امل نيواجأييحت لنم ارك  فر ي ملناق ي ب إل قضنااي الرندرا  امل نملكي الن   كما

  .اخملنتاري  الالصامد   من أجل البنيي التحتييوالبحو عن أموال  امل اري إعداي مرمليا  
الننن  اضنننطن ت هبنننا الكينننا    واالسنننت دايال نننام ألن نننطي بنننناا الرننندرا   ال نننر وكنننان  -34

 كإسنهام  مل نيني  لتموينلاالدائمني  من الورقي الترنيي الن  أعندتا النةنني  ليي املاليي جزاات ل الت اينيي
يف  ال ننام ال ننر  عنندأُ وقنند  .إىل مننؤمتر األطننرا  ب نن ن االسننت را  السننايس ل لينني املالينني خننرباا

مكانيني وإ ك ايتهنا   منديف البندان الناميني األطنرا  و املضطَن  هبا سيا   ر  األموال لألن طي 
ا مبننايرا    يررتهننالنن والتنن ثريا ويضننمنت الورقنني الترنينني م نومننا  عننن النتننائ   .احلصننول عنيهننا

  .ا ليي املاليي عن طريقي ردَّمبناا الردرا   ملواري امل

عناصر بناء القدرات يف أعمال اهليئات املنش ة مبوجب بروتوكاول كيوتاو   -اثلثاا  
 النظيفةاجمللس التنفيذي الية التنمية 

خنن ل ال نننمل  امل نننمولي  لتررينننر، قننندم ا ننني التن ينننا   ليننني التنميننني النظي ننني الننندعم يف  -35
  لننن  السننننطااملصننننحي، مبنننا يف ك اجلهنننا   نننايبي نننال بنننناا الرننندرا  إىل طائ ننني واسننن ي منننن 

بنن م نر نند واإلي كنن يا  لإىل ي زيننز اسننتخدام آلينني التنمينني النظي نن وهننو يعننم يرمننيالوطنينني امل يننني، 
سننتدامي نتنمينني امللالنن  يتحر ننق والتحرننق مننن خ ننإل االنب ننااث ، وكننال  لر نند املننناف  امل ننملكي 

  .ي ا لييي التنميي النظي ي وبرام  أن طأن طي م اري  آليبسبب 
يف  2017وعننننى وجنننمل اخلصنننوت، نظنننر ا نننني التن ينننا   ليننني التنميننني النظي ننني يف عنننام  -36

 اجلهننا   ننايبييعننم عرنند اجتماعننا  منن  يف ؤسسننا  املالينني الوطنينني و إىل امليرنندل النندعم الترنن  
تموينل الاملاليي واالستثماريي بايني املسناعد  يف يريينب التموينل امل نملل وإعناي   األوساطاملصنحي من 

 . (19)متويل عمنياتا ي رقلن طي م اري  آليي التنميي النظي ي وبرام  أن طتها ال  يواجمل يواجز أل
__________ 

 .4، ال رر  12-م أإ  /3املررر  (19)
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 ني التن يا   ليي التنميني النظي ني، يف سنيا  جهنوي  الراميني إىل حتسن  التوزين  ا وقام -37
إىل السننننطا  يرننندل الننندعم مبوا نننني اإلقنيمننني ألن نننطي امل ننناري  يف إطنننار آليننني التنميننني النظي ننني، 

 يدريبيني إقنيميني ب ن ن آليني التنميني النظي ني عنن أيدا ينظيم بواسطي ، مبا يف كل  الوطنيي امل يني
شننراكي إطننار و  ال املينني لنسنننطا  الوطنينني امل ينننيمنتننداي  التاب نني لن طريننق مراكننز الت نناون اإلقنيمنني

ويف  .منتنداي  الكربنون اإلقنيميننيان رناي  أثنناارند  ال نراكي الن  عُ هنا  جنسنا  عمنل و  (20)ننريو 
 -بنناا الرندرا   ينداثت ب ن ن 19ها  يف ينظيم مراكز الت اون اإلقنيمي شاركت  ،(21)2017عام 

سننننطي منننن السننننطا   438مب ننناركي  - وينرنننا  يراسنننيي شنننبكيييورا  يدريبيننني وينرنننا  عمنننل 
ملراكنز الت ناون ويصنل الن نرا  اإلخباريني  . ايبي املصننحيمن اجلها  أخر   وجهي الوطنيي امل يني

عننى عننم  هناويُبِرييف مجين  أ ناا ال نا   جهني  نايبي مصننحي 5 000ا ن إىل أكثر منن  اإلقنيمي
  . يد  األن طي اإلقنيميي

قام ا نني التن ينا   ليني التنميني  ،(22)من مؤمتر األطرا استةابي ملا وري من ي ةي  و  -38
 نن حا  املوقنن  ال ننبكي لارفنني النظي نني، عننن طريننق األماننني، بن ننر جنندول زمنن  لألن ننطي عنننى 

قننوا  وسنائ  التوا نل االجتمناعي منن  ن حا  االي اقيني عننى  وعننىأخبار االي اقيي اإلطاريي 
أن نطي م ناري  ا ليني وبنرام   ب  نلنتنميني املسنتدامي ال  يتحر ق لأجل الت ري   ل وائد امل ملكي 

عنى املوق  ال بكي وأ يتمل  (23)ناف من ورات يتناول ها  املآليي التنميي النظي ي  وأعد   .أن طتها
  .ملؤمتر األطرا  الثالثي وال  رينر  الدو  كما أ يتمل مايايت أثناا  ل ي اقيي

التنزامهم مبوا نني يعنم شنراكي إطنار ننريو  بايني ييسنري  ال ركاا واملنظما  املت اوني وأك د -39
منن أجنل الرائمي عنى السو  األخر  النه  و  ال مل املت نق  ملناخ عن طريق آليي التنميي النظي ي

يريكننز  األجننلبننر م  عمننل متوسنن   وأعنند وايف اي ننا   رينني،  األهنندا  املناخينني احملنندَّي حتريننق 
دويل النن البننن  يتوال هننا م ننملكي برينناي  الكربننون، سننو  أُطننر ث ثنني  نناال  مواضنني يي، هنني  عنننى

ي اقيي اإلطاريي ب  ن ياري املناخ؛ وال  افيي والر د، واإلب م والتحرق، برياي  م نملكي االوأماني 
وجام ني الندامنرل  بنر م  األمنم املتحند  لنبيئنيوال نراكي بن  بر م  األمم املتحند  اإلمننائي  يتوال ها

بر م  األمم املتحد  اإلمنائي  يتوال هاإجرااا  التخ ي ، برياي  م ملكي متويل و  ؛(24)لنتكنولوجيا
 .ي اقيي اإلطاريي ومصر  التنميي األفريرياالوأماني 
بتوسنني  نطننا  املسنناعد  املردَّمنني إىل  الت نناون اإلقنيمننياكننز ، قامننت مر 2017ويف عننام  -40

عنن طرينق  م ناري  التح ينز واسن ي منن األن نطي، مبنا يف كلن  مصن وفيالبندان الناميي الن  لنديها 
احلينناي املننناخي االنب ننااث  امل تمنند مننن أجننل  وينندا  خ ننإلاسننتخدام  الت ننةي  عنننى كننل مننن 

؛ واسنننتخدام آليننني التنميننني النظي ننني كةنننزا منننن (25)"ا ن ي"احليننناي املنننناخيف إطنننار مبننناير   الطنننوعي
نننن   لتنمينننني واملننننناخ؛ و املت نرنننني  سنننملاييةيا  اال لينننني التنمينننني اسننننتخدام ال وائنننند واالسننننتخدام املوسَّ

 .يعم متويل املناخبايي النظي ي 
__________ 

  ./https://nfpartnership.org/partnersانظر الراب    (20)
 .26و 25، ال رر ن 11-م أإ  /6املررر  (21)
 .21، ال رر  11-م أإ  /6املررر  (22)
  .https://cdm.unfccc.int/newsroom/latestnews/releases/2017/05112_index.htmlمتاح عنى الراب    (23)
 ننر  سننابرات  سننم مركننز ريننزو  التنناب  لننرب م  األمننم املتحنند  لنبيئنني، ي مننل يف إطننار ال ننراكي، النن  كانننت يُ هننا   (24)

 .يم املتحد  لنبيئ م  األموبر اي ا  ث ثي األطرا  ب  وزار  خارجيي الدامنرل وجام ي الدامنرل لنتكنولوجيا 
 .http://climateneutralnow.org/Pages/Home.aspx)ج(. انظر أيضات الراب   5، ال رر  19-م أ/1املررر  (25)

https://nfpartnership.org/partners/
https://cdm.unfccc.int/newsroom/latestnews/releases/2017/05112_index.html
http://climateneutralnow.org/Pages/Home.aspx
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عناصر بناء القدرات املذكورة يف تقارير الكياانت التشغيلية لآللياة املالياة  -رابعاا  
 وجملس صندوق التكيُّف

 عناصر بناء القدرات املذكورة يف تقرير الصندوق األخضر للمناخ  -ألف 
لننندعم ، يف سنننيا  بر  نننمل قنننام الصنننندو  األخضنننر لنمنننناخخننن ل ال نننمل  امل نننمولي  لتررينننر،  -41

األولويننني بترننندل الننندعم املنننايل إىل البنننندان الناميننني يف ا ننناال  كا   ،االسنننت داي واألن نننطي التحضنننرييي
، وكلننن  كمنننا ينننني  بنننناا (26)واحملننندَّي  يف االي اقيننني اإلطاريننني ب ننن ن يانننري  املنننناخبنننناا الرننندرا  ب املت نرننني

تانري املنناخ؛ ويرينيم مند  املت نرني ببيئني متكينيني؛ والنربام  الوطنيني  إجينايي زيز و/أو و  الردرا  املؤسسيي؛
  .بري التكيُّ ؛ والت نيم والتدريب والتوعيي ال امير والتكيُّ ؛ وبناا الردرا  من أجل ين يا يداالت ث  
إعننننداي أطرهننننا باينننني ومراكننننز التنسننننيق الوطنينننني  السنننننطا  الوطنينننني امل ي نننننيالنننندعم إىل  وقُنننند م -42

بننننر م   باينننني إعننننداي  موعننننا  م نننناري  يف إطنننناراالسننننملاييةيي، مبننننا يف كلنننن  الننننربام  الرطرينننني، و 
 وفضن ت عنن .متسنقاسنتخدام هنن  عنن طرينق ب  ن التخ ين  والتكيُّن   الصندو  األخضر لنمناخ

بايني الت اعنل اسنملاييةيي خا ني بكنل بنند  رأطنمنن أجنل إعنداي سنت داي االمواري  اسُتخدمتكل ، 
ي نننننمل  الننننن االسنننننملاييةيا  واخلطننننن  الرائمننننني )  السنننننتناي إىل، مننننن  الصنننننندو  األخضنننننر لنمنننننناخ
بايني الوطنيني(، و  التكيُّن وخطن  وبنرام  ال منل الوطنيني لنتكيُّن  إجرااا  التخ ين  امل ئمني وطنينات 

وخننن ل ال نننمل  امل نننمولي  لتررينننر، وافنننق  .املباشنننراعتمننناي كينننا   الو نننول منننن أجنننل الننندعم يرننندل 
صنننياني خطننن  ل لنحصنننول عننننى يعنننم الصنننندو عننننى ث ثننني طنبنننا   الصنننندو  األخضنننر لنمنننناخ

 وفضن ت عننن .يف ينالت  مننن هنا  احلنناال  بنالغ النندعمم  ننر الصنندو  يف الوطنيني وبنندأ  التكيُّن 
 (27)اخلنات  لصنندو  سنت داياال هنو ويلينل االسنت دايرملح املت نق مبنموكج ال حتديو جر كل ، 

  .واالست داي  ياني مرمليا  التخطي  لنتكيُّ لنبندان يف  وقد ُيدِ اث بايي يوفري التوجيمل
، قنندم الصننندو  األخضننر واألن ننطي التحضننرييياالسننت داي يعننم و إلضننافي إىل بننر م   -43

املوافَنق  من الدعم لبناا الردرا  وقندم عنا نر املسناعد  الترنيني يف امل ناري  والنربام  لنمناخ مزيدات 
 وقنند جنناا .لنتكيُّنن  والتخ ينن  عنننى يصننوهلا عنننى التمويننل يف إطننار نوافننا  لنتمويننل املواضنني ي

ي اقيني اإلطاريني منن أجنل االاال  التاليني كا  األولويني الن  ينديتا هاا الدعم املايل يف إطنار ا ن
بيئني متكينيني؛ وبنناا الرندرا  منن  إحينايو/أو  وحتسن   بنناا الرندرا  املؤسسنيي؛ (28)بناا الردرا 

واملراقبنني املنهةينني، مبننا يف كلنن  خنندما  األر نناي  والن نناط البحثنني؛ تكيُّنن أجننل ين يننا ينندابري ال
 .واملناخيي؛ والت نيم والتدريب والتوعيي ال امي ياهليدرولوجياخلدما  اجلويي و 

وجننوي يننوار مطننري منن  مجينن  كيننا   أماننني الصننندو  األخضننر لنمننناخ عنننى  ويافظننت -44
املتايني لترندل املزيند منن الندعم الترن  إىل استك نا  ال نرت  الو ول املباشر امل تَمند  ووا ننت
 .مرملينا  متوينل عاليني اجلنوي  يطوير الو ول املباشر من أجلالسنطا  الوطنيي امل يَّني وجها  

وكينا   الت اون بن  أمانني الصنندو  نمناخ ينري عمل سنويي لتيسري لصندو  األخضر الوينظم 
__________ 

 .15، املرفق، ال رر  7-م أ/2املررر  (26)
(27) GCF guidebook. Accessing the GCF Readiness and Preparatory Support Programme.  متناح عننى

 .https://www.greenclimate.fundالراب   
 أع  . 26انظر احلاشيي  (28)

https://www.greenclimate.fund/
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حتسننن  يصنننميم امل ننناري  بايننني  هنننا  الكينننا   بنننناا قاعننند  م نننار لو  ،د الو نننول املباشنننر امل تَمننن
يانري  ملواجهنيالكيا   والبندان وبناا شنراكا   ا وي زيز قدر  يبايل امل ار  ب  األقران وحتس 
 لنتمويل مرمليا ب  ن سب ي  مركَّز ينري ال مل يوجيها   أ يتو إلضافي إىل كل ،  .املناخ

مردَّمننني منننن كينننا   الو نننول املباشنننر امل تَمننند  إىل جاننننب مرملَيننن  رنننريبي   يرمينننان إىل حتسننن  
 وفضنن ت عنننن .ايها مننن أجننل مريننني االسنننت را  التالينني )أو النهائينني(الو ننول املباشننر، باينني إعننند

 عننن طريننق ن ننطي لنتوعينني  2017نمننناخ يف عننام لصننندو  األخضننر الكلنن ، اضننطن ت أماننني 
 ي اعنهنازايي  بايني واحملي  اهلايئ(  ،ومنطري البحر الكاري  ،يواراتا املنظمي اإلقنيميي )م  آسيا

ال ال منننل منننن أجنننل حترينننق كثنننري منننن أهننندا  بنننناا الرننندرا  الننن  يف  ننن مننن  البنننندان والكينننا  
 .يناولتها ينري ال مل السنويي

 عناصر بناء القدرات املذكورة يف تقرير مرصق البيئة العاملية  -ابء 
مننن  برنندر كبننري مرفننق البيئنني ال امليننيأماننني  اضننطن تاسننتةابي لطنبننا  مننؤمتر األطننرا ،  -45

ر، ويعمنننت لي  لتررينننال نننمل  امل نننمو   موعننني متنوعننني منننن ا ننناال  أثنننناابنننناا الرننندرا  يف أعمننال 
 ينننني،الي اقينننني اإلطار احملنننندَّي  يف ا  نننناالت مننننن ا نننناال  كا  األولوينننني، 11ينطننننو  عنننننى م نننناري  
نننناا ب مسننن لينننناخ ويناولنننت أننبيننني م ننناري  التخ يننن  منننن آاثر يانننري امل .بنننناا الرننندرا ألننننرا  

بتانننري   يُ نننى ينننيوطن ي زينننز أو إن ننناا أمنننا   أو جهنننا  ينسنننيقكلننن   الرننندرا  املؤسسنننيي )مبنننا يف
 وحتسننن ، لسننننت اثننني ل نننمل  والترنننارير احملدَّ (، وإعنننداي يرنننارير وطنيننني مثنننل الب ننننا  الوطنيننني املنننناخ

منن  ياننري   تكيُّننال ال، يف  نناضننطُن  و ملثننل .التمكينينني هننا، وحتسنن  األوضننا ونرن التكنولوجيننا 
، تكيُّنن اللنتنن ثر و  يننيالرابنيرييمننا  و  ينمينني املؤسسننا  وي زيزهننا،ي يف  نناال  جهننو  ببننالاملننناخ، 

عننن النظمينني  واملراقبنني والبحننو ، تكيُّنن لنتاننري املننناخ، وين يننا ينندابري يُ ننى بووضنن  بننرام  وطنينني 
  .الت نيمو نظم امل نوما  املناخيي، وبرام  التوعيي ال امي طريق 
بننر م  ال مننل مننن أجننل التايننري املننناخي وبننر م   يعننم ين ينناا ننل مرفننق البيئنني ال املينني و و  -46

ىل دل املننواري املالينني إمننن االي اقينني، مبننا يف كلنن  عننن طريننق يرنن 6عمننل الدوينني فيمننا يت نننق  ملنناي  
 ل البننندان منننوات يرينني وأقننالنندول األفر األطننرا  نننري املدرجنني يف املرفننق األول ل ي اقينني، وخا نني إىل 

م إىل مننننؤمتر املرنننندَّ  2017وكمننننا وري يف الترريننننر السنننننو  ل ننننام  .ري  الناميننننيوالنننندول اجلزرينننني الصننننا
منينون  22ا ال يرنل عنن منبترندل ، 2016مرفنق البيئني ال امليني، يف السنني الترومييني  قاماألطرا ، 

ي برا مل ال ايي قعن طريامي لت نيم والتدريب والتوعيي ال إىل ا من يوالرا  الوالاي  املتحد يوالر 
مننن  كثننري  منكلنن ، يضنن و إلضننافي إىل .تكيُّنن  م ننملل لتخ ينن  مننن آاثر ياننري املننناخ و املت نرنني  

  .عنا ر قدمت الدعم يف هاا ا الالواري  يف الب نا  الوطنيي  اري  امل
بننننناير  بنننننناا ملالصنننننندو  االسنننننتئماين  منننننن إن ننننناا 2016يف أينول/سنننننبتمرب  ومت االنتهننننناا -47

 املرنندَّم 2017يرريننر  السنننو  ل ننام يف  وكمننا أشننار مرفننق البيئنني ال املينني .ييالرنندرا  مننن أجننل ال نن اف
منن منيون يوالر  55,6، ي هدا  مببنغ 2016رفق، يف السني الترومييي ينر ى املإىل مؤمتر األطرا ، 

 12.7 ووافننق عنننى ر نند املنناكور آن ننات الصننندو  االسننتئماين مننن أجننل  يوالرا  الننوالاي  املتحنند 
 (29)االسنننتئماين ل  نننر  م ننناري  وطنينننيالصنننندو  منننن  منننن يوالرا  النننوالاي  املتحننند  يوالرمنينننون 
__________ 

اجلديند ، وجننوب أفريرينا، وشنيني، أوروننوا ، وأوننندا، و بنوا نينينا جر  املوافري عنى م اري  وطنيي من أجل  (29)
 .ونا ، وكمبوياي، وكوستاريكا، وكينيا، ومناوليا
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وهكنناا فإهنننا يت نننق ، وطنيننات ويسننتةيب امل نناري  الوطنينني لألولننواي  احملنندي   .ومل ننرو  عنناملي واينند
إىل  نننري أهنننا يسنن ى مجي ننات  .ل نن افييطصننوت بننناا الرنندرا  املتصننل  يتياجننا  كننل بننند   حتدينندات 

يطنننوير األطنننر الوطنيننني لنريننناس واإلبننن م زايي  وحتسننن  أو  ،التنسنننيق عننننى الصننن يد النننوط  سننن حت
مجيننن   وقنند اشننتمنت .ألن ننطي املتصننني  ل نن افييعنننى مباشننر  اوي زيننز الرنندر  املؤسسننيي  ،قوالتحر نن

مكو   ب  ن قوائم جنري ننازا  الدفيئني وعننى شن افيي إجنرااا  التخ ين ،  عنىامل اري  الوطنيي 
ننز ب ننإل هننا  امل نناري  شنن افيي إجننرااا   ويتننناول ب ننإل امل نناري  أيضننات  .عنننى قطاعننا  حمنندي  ويرك 

 منص ننننيويهنننند  امل ننننرو  ال نننناملي إىل إن نننناا  .واملتنرَّننننى ف نننن ت  النننندعم املطنننننوبإىل جانننننب التكيُّنننن  
فرت النت نم  ي بايي ي زيز التنسيق وزايباير  بناا الردرا  من أجل ال  افيي ي ملالتنسيق ال املي التاب 

عننننى  أُن نننئتوقننند  .يسنننهيل حتسننن  ال ننن افييمنننن أجنننل امل نننار   يراسنننم ويعنننمإىل أقصنننى يننند 
 . (30)عنى املوق  ال بكي ملرفق البيئي ال املييوكل   ها  املباير  ب  ناإلنملنت   حي خمصصي 

النندعم بترنندل  ،يف سننيا  اسننملاييةيتمل ال ننامني لتنمينني الرنندرا  ،مرفننق البيئنني ال املينني وقننام -48
اا هنوركنز  .قينا  رينووجنب اي امل إىل البندان من أجل ي زينز قندراتا عننى الوفناا  لتزاماتنا مباملوجَّ 

إليار  ت نرنني  عننا  واملل نند  قطا ال ننامني النُّظميننيالنننو  مننن ينمينني الرنندرا  عنننى م اجلنني املسننائل 
 .ل املييمرفق البيئي الندعم من  البندان املتنريي الوطنيي يفالبيئيي 
مرمليننننا  ويطنننوير  ننننياني  أثننننااووا ننننت وكننناال  مرفننننق البيئننني ال املينننني يعنننم البننننندان  -49

 لبيئي ال املييانيها مرفق عال  وافق  امل اري مجي  و  .ين يا أن طي بناا الردرا  عن طريقامل اري  
لن  طنيي، مبنا يف كو واي  اليتوافق  رايي م  األول قد جر  أتكيد أهنا يف ال مل  امل مولي  لتررير

ثنننيالب ننننا  الوطنيننني، والترنننارير كنننل منننن األولنننواي  احملننندي  يف   ويرييمننننا  ،   السننننت ل نننمل  احملدَّ
ألطنننرا ، املنننؤمتر  ، مننننا ان رننناي الننندور  احلاييننني وال  نننرينااليتياجنننا  منننن التكنولوجينننا وكنننال 

 .كون مناسبات يسبما ي، ي االفملاضيي احملدَّ أو املسارا   امل تَزمي احملدي  وطنيات املسارا  
، مب اركي ن طي منن املرفقوعن طريق ال راكي اجلنسانيي ملرفق البيئي ال امليي، قامت أماني  -50

   اممثننني أمنن ومننن رفننق،امل وكنناال مننن كننل وكالنني مننن   ملنظننور اجلنسنناينجهننا  التنسننيق امل نينني 
( وال رينننق   املنننديننظمنننا  ا تمننننمرفنننق )ملاالي اقينننا  وشنننبكي منظمنننا  ا تمننن  املننندين التاب ننني 

زيننز قاعنند  ت ب، رينامل نن   ل نن وب األ نننيي التنناب  لنمرفننق ومننن شننركاا رئيسنني  آخنن االست ننار 
 .ب  ن نو  اجلني والت اون والت نم حمسَّنيم ار  

)أ( أعنن  ( باينني يرنندل 7م  النندعم ال نناملي )انظننر ال رننر  وينندعم مرفننق البيئنني ال املينني بننر  -51
ويرنارير حمدَّثني ل نمل  السننت  كا   ب نا  وطنيي إعدايمن أجل الدعم التر  إىل البندان الناميي 

لنننرب م  وخننن ل ال نننمل  امل ننمولي  لتررينننر، اننننت األن نننطي املضننطن  هبنننا يف إطنننار ا .جننوي  عاليننني
ثنني ل ننمل  السنننت إجننراا است راضننا  ويرنندل يعننم يرنن  لنب نننا  الوطنيننيننني   مننا  ي ولنترننارير احملدَّ
ب  ن  ينرا  عمل يرنيي ينظيم ؛ و احملدَّي  وطنيات نمسارا  لو  احملدي  وطنيات  امل تَنَزمينمسارا  لو 

ثنننيالوطنيننني والترنننارير  كنننل منننن الب ننننا   احملننندي  وطنينننات  امل تَزمنننيل نننمل  السننننت  واملسنننارا   احملدَّ
؛ ويراسننننننم أفضننننننل املمارسننننننا  واإلرشننننننايا  اطق املختن ننننننياملنننننننيف  واملسننننننارا  احملنننننندي  وطنيننننننات 

منننا يت ننننق منهنننا ، مبنننا يف كلننن  واحلنرنننا  الدراسنننيي ال نننبكييواملنهةينننا  عنننن طرينننق املن نننورا  
والملييبنننننا   املسننننارا  احملننننندي  وطنيننننات ين يننننا و  ،لب نننننا  الوطنينننني املراعيننننني لنمنظننننور اجلنسننننناين 

__________ 

 .https://www.thegef.org/topics/capacity-building-initiative-transparency-cbitالراب    (30)

https://www.thegef.org/topics/capacity-building-initiative-transparency-cbit
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وجيهينني لنهيئنني احلكومينني الدولينني امل نينني بتاننري املننناخ املبننايئ التواسننتخدام كا  الصننني، املؤسسننيي 
والتكيُّن  السننايني  ،ب ن ن قنوائم اجلنري الوطنيني لاننازا  الدفيئني ونظنم إيار  املخنزون 2006 ل نام

 إلجنننرااا  الرابننننني  املتصنننننيالسياسننننا  يف قضنننااي املننننناخ والرنننرارا   واضننن يوم نننناركي  ،واملنننائي
ثنني ل ننمل  السنننت عننن طريننق  عمنينني  منهننالنرينناس واإلبنن م عنهننا والتحر ننق  ؛ ووضنن  الترننارير احملدَّ

 مننن قائمنني  خلننرباا النندولي  عنننى املوقنن  ال ننبكي لننرب م  النندعم ال نناملي؛ ويعننم إن نناا  تم نن   
يف أمريكننا ال يينينني ونننرب  يكننو ناجلنننوب املمارسنني يف إطننار الت نناون فيمننا بنن  بننندان  تم ننا  

 إلجرااا  الرابني لنرياس واإلب م عنها  يُ ىعي من الناطر   لربيااليي عن  مو  أفريريا، فض ت 
 . والتحر ق منها

 عناصر بناء القدرات املذكورة يف تقرير جملس صندوق التكيُّف  -جيم 
خ ل ال نمل  امل نمولي  لتررينر، وافنق ا نني عننى إطنار حمندَّ  لنرب م  الت هنب لتموينل  -52

ملنننناخ )بنننر م  الت هنننب( وقنننرر اختننناك مزيننند منننن اخلطنننوا  إليمننناج النننرب م  يف األن نننطي املت نرننني  
 .وسياسايمل ومبايئمل التوجيهيي واسملاييةيايمل وخطي عمنمل وميزانيتمل  ندو  التكيُّ عمنيا  

ملسناعد  بايني النكيا   الوطنيي امل رفي عنى التن ينا مننح املسناعد  الترنيني  وقد أُييحت -53
وإيار  املخنننناطر البيئينننني واالجتماعينننني واالعتبننننارا  اجلنسننننانيي، كمننننا  يننننناولعنننننى تا يف ي زيننننز قنننندر 

يبنننايل امل نومنننا   والتمكننن  مننننلت هنننب عننننى إككننناا النننوعي   املت نرنننيينرنننا  ال منننل  سننناعد 
ينمينننني إىل يرنننندل الننندعم كمنننا أن   .لنصنننندو  اجلنسننننانييو  سياسنننا  البيئينننني واالجتماعينننيالب ننن ن 

حترينننق أهننندا  السياسننني وخطننني  عننننىسننناعد أيضنننات قننند اجلنسنننانيي   العتبنننارا الرننندرا  املتصنننني 
 .2016يف آكار/مننننارس   ننننني الصننننندو النتنننن  أقررننننا و ال مننننل املت نرتنننن   ملسننننائل اجلنسننننانيي 

مسنننناعد   ب نننن ن االعتبننننارا  اجلنسننننانيي بايننننيأ ح ا ننننني وثيرنننني يوجيهينننني فضنننن ت عننننن كلنننن ، و 
سياسنني الصننندو  وخطنني عمنننمل املت نرتنن  لمتثننال االالتن يننا عنننى امل ننرفي عنننى الوطنينني الكيننا   

  .ي ميم مراعا  االعتبارا  اجلنسانيي عنى ملسائل اجلنسانيي و 
 2016السنننت  املنناليت  املضننطن  هبننا خنن ل  ،أن ننطي بننناا الرنندرا  احملنندي واشننتمنت  -54
ب نن ن مننل إقنيمينني ينرننا  عو عنننى التن يننا؛  يراسننيي لكيننان م ننر ينرنني عرنند  عنننى، 2017و
ينرنني و ؛ التمويننل املت نننق  ملننناخب نن ن ينرننا  يراسننيي شننبكيي و لت هننب لنتمويننل املت نننق  ملننناخ؛ ا

يعننم و ؛ لنتموينل املت ننق  ملنناخ عنننى الصن يد ال ناملي لصناب أقنل البنندان مننوات  الت ه نبعمنل ب ن ن 
لو ول املباشر إىل التمويل،  لت ناون من  شنبكي امل نار    فيما يت نقد منرب يبايل امل ار  وي ه  

ن نننر احملتنننو  املت ننننق  لو نننول املباشنننر ورنننارب الكينننا   الوطنيننني بايننني يف  نننايل املنننناخ والتنميننني 
املوافرننني عننننى يرننندل ِمنحتننن  لنت ننناون فيمنننا بننن  بنننندان و ؛ تكيُّننن امل نننرفي عننننى التن ينننا يف  نننال ال

لبنندان الناميني يف حتديند املؤسسنا  الوطنيني املناسنبي املرشنحي لكني اجهوي اجلنوب من أجل يعم 
املوافرني عننى سنتي و ؛ طنبا  االعتمنايويردل يصبح كيا   وطنيي م رفي عنى التن يا ويف إعداي 

 ينناولي زيز قندراتا عننى عنى  امل رفي عنى التن يامنح مساعد  يرنيي ملساعد  الكيا   الوطنيي 
نح مسنناعد  ِمننثنن   االجتماعينني واإليار  واالعتبننارا  اجلنسننانيي؛ واملوافرنني عنننى املخنناطر البيئينني و 

ي زينننز قننندراتا عننننى ي منننيم املنظنننور عننننى  امل نننرفي عننننى التن يننناملسننناعد  الكينننا   الوطنيننني  يرنيننني
ترينننننيم املخنننننناطر البيئينننننني املت نرنننننني باجلنسننننناين يف السياسننننننا  واإلجنننننرااا  والكتيبننننننا  اإلرشننننناييي 

  .وإيارتا يف امل اري  والربام  هاالتخ ي  منو  واالجتماعيي
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ين ينننا اسنننملاييةياتا املت نرننني  اليصننناال  والتوا نننل فيمنننا  أمانننني  نننندو  التكيُّننن ووا ننننت  -55
األن طي املت نرني  ملنناخ، وكناا شنراكتها االسنملاييةيي من  شنبكي امل نار   لتمويلخيص بر م  الت هب 

 "Climate Finance Ready" املبننننناير  امل نننننملكي امل روفننننني  سنننننم رينننننقعنننننن طيف  نننننايل املنننننناخ والتنميننننني، 
وخنننن ل ال ننننمل  امل ننننمولي  لترريننننر، زاي  ننننني  ننننندو   .(31))جاهزينننني التمويننننل املت نننننق  ملننننناخ(

، مبنا يف تكيُّن  نندو  العمنال جهوي  الراميي إىل ن ر األخبار واملرناال  املت نرني  من  تكيُّ ال
األمانني وقند زاي   .بنانا  مت ندي وقصص امل ناري  املن نور  كل  الن را  اإلخباريي واملراال  

الراميننني إىل زايي  إبننننراز قيمننني  ننننندو   منننن جهويهنننناالتوعينننني اإلع ميننني  أيضنننات عننننن طرينننقال امننني 
امل نرفي  وطنينيمن  الكينا   ال وزايي  الت اعنل، مبا يف كل  عن طريق الرسنائل اإلخباريني، تكيُّ ال

 .أن نطي امل نناري و  الننملوي  ال نامل لنننواي  بايني واجلهنا  األخننر   نايبي املصننحي عننى التن ينا
كتيبننا  ومطننواي  جدينند  )بناننا  مرتط ننا  فيننديو عنننى قنننا  "يوييننوب" و وجننر  إعننداي ون ننر 

 . ومؤمترا  وينرا  عمل ف اليا مت دي ( وماكرا  موجز  ومنصرا  ومواي ي ضينيي يف 
    

__________ 
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