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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونتاسعةالدورة ال
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١، وارسو

    من جدول األعمال املؤقت)ب( و)أ(١٤البند  
  بناء القدرات

  تفاقيةبناء القدرات مبوجب اال
  بناء القدرات مبوجب بروتوكول كيوتو

   ملنتدى ديربان ثاينتقرير موجز عن االجتماع ال    

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
بناء القدرات خالل الدورة    للتعمق يف مناقشة     ملنتدى ديربان    الثاينُعقد االجتماع     

وحـضر  . ٢٠١٣ يونيـه /نحزيـرا  ٦ و ٤ يومي للهيئة الفرعية للتنفيذ      والثالثني ثامنةال
 واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية والقطـاع         ممثلو األطراف االجتماع  

جمـال تنفيـذ   يف واخلربات وقد تبادل احلاضرون املعلومات     . اخلاص واألوساط األكادميية  
 املنظـور   للتمكن من اختاذ إجراءات التكيـف والتخفيـف وإدراج        قدرات  البناء  أنشطة  

قدم رؤساء اهليئات املنـشأة     و. نساين يف سياسات تغري املناخ وتنفيذ بروتوكول كيوتو       اجل
مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا ورؤساؤها املشاركون وأعضاؤها عرضـاً           

يف جلسة خمصـصة لطـرح      وشاركوا  عاماً لعناصر بناء القدرات يف خطط عمل اهليئات         
واختتم االجتماع حبلقة نقـاش حـول       . كني يف االجتماع  األسئلة والرد عليها مع املشار    

حتفيز اإلجراءات الرامية إىل بناء القدرات اخلاصة بالتخفيف والتكيف على املستوى           طريقة  
   .الالزمة لبناء القدرات وتسخريهاالوطين والسبل املمكنة لتعزيز الوسائل 
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  مقدمة  -أوالً   

   الوالية  -ألف  
 أن  ،١٧-م أ /٢ مبوجب املقـرر     ،إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ     مؤمتر األطراف  )١(طلب  -١

 ،أثناء دوراهتـا   ،أن تنظم سنوياً  وذلك ب تواصل تعزيز رصد فعالية بناء القدرات واستعراضها        
مـؤمتر األطـراف     )٢(وقرر.  )منتدى ديربان (بناء القدرات   للتعمق يف مناقشة     منتدى ديربان 

عقد االجتماع الثاين ملنتدى ديربان أثنـاء الـدورة الثامنـة            أن يُ  ١٨-م أ /١مبوجب املقرر   
، ضمن مسائل أخرى، السبل املمكنـة ملواصـلة         ويستكشفوالثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ     

 املقـرر نفـسه     املـؤمتر يف   )٣(ودعا. لقدرات على املستوى الوطين   تعزيز تنفيذ أنشطة بناء ا    
األطراف إىل موافاة األمانة بآرائها بشأن مسائل حمددة من املقرر أن ينظر فيها يف االجتماع               

  . الثاين ملنتدى ديربان وبشأن التعزيز احملتمل لتنظيم املنتدى
 يفمؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو            )٤(وقرر  -٢

نتدى ديربان وسيلة مناسبة لتبـادل اخلـربات واألفكـار وأفـضل           أن م  ٨-م أإ /١٠املقرر  
املمارسات والدروس املستخلصة فيما يتعلق بتنفيذ أنـشطة بنـاء القـدرات ذات الـصلة               
بربوتوكول كيوتو مبشاركة األطراف وممثلي اهليئات املعنية املنشأة مبوجب االتفاقية واخلـرباء       

املقرر نفسه إىل موافاة األمانة بآرائهـا بـشأن          طراف يف  املؤمتر األ  )٥(ودعا. واملهنيني املعنيني 
مسائل مواضعية حمددة متصلة ببناء القدرات لتنفيذ بروتوكول كيوتو يف البلدان النامية لكي             

  . ينظر فيها االجتماع الثاين ملنتدى ديربان
جزاً و أن تعد تقريراً م    ١٧-م أ /٢ مبوجب املقرر     مؤمتر األطراف إىل األمانة    )٦(وطلب  -٣

  . اهليئة الفرعية للتنفيذعن منتدى ديربان لتنظر فيه

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -باء  
قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف املعلومات الواردة يف هذا التقرير هبدف حتديد                -٤

  .اإلجراءات املناسبة الناشئة عنه
__________ 

  .١٤٤، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١(
  .٧٤، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٢(
  .)ج(و) ب(٧٥، الفقرة ١٨-م أ/١املقرر  )٣(
  .١، الفقرة ٨-إم أ/١٠املقرر  )٤(
  .٣، الفقرة ٨-إم أ/١٠املقرر  )٥(
  .١٤٧، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٦(
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  يةاألعمال التحضري  -ثانياً  
 ،٨-م أإ /١٠ و ١٨-م أ /١ و ١٧-م أ /٢ الواردة يف املقررات     وفقاً لألحكام ذات الصلة     -٥

  :أعدت األمانة الوثائق التالية وأتاحتها لتيسري املناقشات يف االجتماع
  ؛)٧(تقرير توليفي عن تنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية  )أ(  
جتميعاً ألنشطة بناء القدرات اليت تضطلع إضافة هلذا التقرير التوليفي تتضمن   )ب(  

  ؛)٨( أخرىا منظمات األمم املتحدة ومؤسساتهب
تقرير توليفي عن أعمال بناء القدرات اليت تقوم هبا اهليئات املنشأة مبوجب              )ج(  

  ؛)٩(االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا
 مـن املقـرر     جتميع لآلراء اليت أعربت عنها األطراف بشأن مسائل حمددة          )د(  

النظر فيها أثناء االجتماع الثاين ملنتدى ديربان وبشأن التعزيز احملتمل لتنظيمـه إضـافة إىل               
  .)١٠(املعلومات املتعلقة باألنشطة املضطلع هبا لتنفيذ إطار بناء القدرات يف البلدان النامية

مـسامهاهتا  ويف ضوء املسائل احملددة املطروحة للنظر فيها اليت حددهتا األطراف يف              -٦
 املشار إليهما يف    ٨-م أإ /١٠ و ١٨-م أ /١الصلة الواردة يف املقررين     ومبراعاة األحكام ذات    

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

  املداوالت  -ثالثاً  
 ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ٦ و ٤ُعقد االجتماع الثاين ملنتدى ديربان بعد ظهر يومي           -٧

ومـاس  توترأس االجتماع السيد    . أثناء انعقاد الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ       
) نيوزيلندا(السيدة هيلني بلوم    ، مدعوماً يف ذلك من       رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ    خروستوف

  .بوصفهما ميسرين مشاركني) ترينيداد وتوباغو(والسيد كيشان كومارسنغ 
وتبادل ممثلو األطراف واملنظمات احلكوميـة      .  مشاركاً ٢٤٠ضر االجتماع حنو    وح  -٨

الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واألوساط األكادميية ورؤسـاء             
املـشاركون  ورؤسـاؤها   اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبـا          

ناء القدرات، وحددوا االحتياجات الالزمة والثغرات القائمـة        خرباهتم يف جمال ب   وأعضاؤها  
. على صعيد تنفيذ أنشطة بناء القدرات للتكيف مع تغري املنـاخ والتخفيـف مـن آثـاره                

__________ 

)٧( FCCC/SBI/2013/2. 
)٨( FCCC/SBI/2013/2/Add.1. 
)٩( FCCC/SBI/2013/3. 
)١٠( FCCC/SBI/2013/MISC.4. 



FCCC/SBI/2013/12 

5 GE.13-62742 

 الذي شارك الـسيد     ،وركز اجلزء األول  . االجتماع ست جلسات تقسم إىل جزأين      وختلل
ات التكيف والتخفيف وإدماج املنظور  على املواضيع اليت تتعلق بإجراء،كومارسينغ يف تيسريه

 الذي شـاركت يف     ،أما اجلزء الثاين  . اجلنساين يف سياسات تغري املناخ على املستوى الوطين       
ببناء القدرات الالزمة لتنفيذ بروتوكول كيوتو      تتعلق  تيسريه السيدة بلوم، فقد مشل مناقشات       

ة مبوجب االتفاقية وبروتوكـول     وعناصر بناء القدرات املدرجة يف خطط عمل اهليئات املنشأ        
 حبلقة نقاش عن تعزيز أنشطة تنفيـذ بنـاء القـدرات          واختتم االجتماع   . كيوتو امللحق هبا  

 وقد أعقبـت . للنهوض بإجراءات التكيف والتخفيف امللموسة والفعالة على املستوى الوطين    
  .همالعروض وحلقة النقاش جلسة حتاور مع املشاركني يف منتدى ديربان وفيما بين

لوقائع االجتماع إضافة إىل العروض والبيانـات       الشبكي  وميكن االطالع على البث       -٩
  .)١١(املتاحة على موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على اإلنترنت

  الكلمات الترحيبية  -١  
قية األمـم   نائب األمني التنفيذي ألمانة اتفا    ،  افتتح االجتماع السيد ريتشارد كينلي      -١٠

وأكد السيد ريتشارد كينلي    .  الذي ألقى كلمة الترحيب    ،املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ    
الطليعة من حيث مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة والتعـاون         حيتل مركز   أن منتدى ديربان    
 وقد حدد رئيس اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ    .الستجابة لتغري املناخ لوأسرع  وبناء شبكة أكرب    

  .داف االجتماع وعملية تنظيمهأه

  بناء القدرات اخلاصة بالتخفيف: ١اجللسة   -٢  
مركز كينيا لالبتكار   معلومات عن   ) املركز (ركز االبتكار يف جمال املناخ    ملقدم ممثل     -١١

يف جمال املناخ، وهو مبادرة مشتركة بني البنك الدويل وبرنامج معلومات من أجل التنميـة               
عمال جتارية ترمي إىل تقدمي خدمات بناء القدرات لدعم األعمـال           ، وحاضنة أ  )إنفو ديف (

وقد . التجارية الصاعدة اململوكة حملياً فيما يتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه            
، وهو مركز متوله شبكة اململكـة املتحـدة         ٢٠١٢سبتمرب  /بدأ مركز كينيا العمل يف أيلول     

للتنمية الدولية ويديره احتاد شركاء من املؤسـسات احلكوميـة          للمعونة والوكالة الدامنركية    
. والقطاع اخلاص والبحوث واألوساط األكادميية ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية           

ويهتم املركز بثالثة قطاعات ُتعترب حامسة األمهية يف االستراتيجية الوطنية الكينية للتخفيـف             
  .جددة والزراعةوالتكيف وهي املياه والطاقة املت

وإلزالة العقبات املؤسسية واملالية واملعرفية، يعمل املركز على أساس برنامج متكامل             -١٢
وشامل لبناء القدرات يشرك اجلهات الشريكة املشار إليها أعاله يف توفري خـدمات بنـاء               

__________ 

)١١( <http://unfccc.int/7503.php>. 
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ة الوصول  إمكاني(القدرات اليت تغطي جمموعة واسعة من اجملاالت، مبا يف ذلك املسائل املالية             
، واألعمـال التجاريـة     )البحوث والعمل واملوائد املستديرة   (واملسائل احلكومية   ) والتخطيط

التحليل والبحث وإمكانية احلصول علـى      (واألسواق  ) التدريب والتوجيه وتنمية املهارات   (
 وتتضمن النتائج املتوقعة هلذه املبادرة جمموعة خمتلطة من الفوائـد االجتماعيـة           ). املعلومات

جديـدة  واالقتصادية والبيئية، مبا يشمل بدء املشاريع اخلضراء وخلق فرص عمل خـضراء             
وزيادة القدرة على التأقلم مع املناخ وتعزيـز نقـل          وخفض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون      

وتشمل الـدروس   . بعض هذه النتائج يف رصد وتقييم فعالية املركز       وُتستخدم  . التكنولوجيا
درة أمهية تعزيز قدرات منظمي املشاريع الشباب لكي يتمكنوا بسرعة مـن            املستفادة من املبا  

  .أو التخفيف منها/للتكيف مع آثار تغري املناخ وبدء أعماهلم التجارية مبكون 
عدة أسئلة  وطرح املشاركون يف االجتماع على ممثل مركز االبتكار يف جمال املناخ              -١٣

رك يف املبادرة، وعلى مـا حيـدث ألصـحاب    ركزت على عملية اختيار البلدان اليت ستشا     
يقع عليهم االختيار وعلى ختـصيص املـوارد        ال  األعمال التجارية الصغرية املترشحني الذين      

مـن  متكّن  بدعم إدارة املركز قد     حتظى  التجارية الصغرية اليت    املالية وعما إذا كانت األعمال      
 على فريق اإلدارة    لق املركز أمهية كبرية   وفيما يتعلق بعملية االختيار، يع    . توسيع نطاق أعماهلا  

وهنجه إزاء األعمال التجارية والتزامه ورؤيته ومعارفه اخلاصة باملهارات واخلربات األساسية           
وهناك أيضاً معايري األهلية . يف جماالت حمددة وإمكانية حصوله على التكنولوجيا وفهم نشرها   

 وال يدعم املركز إال العمالء الذين يظهـرون         .اليت حتددها اجلهات املاحنة واحلكومة الوطنية     
وعلى صعيد التمويل، يعمل املركز هبمـة       . الرغبة يف حتقيق نتائج يف بيئة جتارية سريعة التغري        

على وضع هنج جتارية وتيسري إتاحة بيئات متكينية وضمان تقدمي الدعم املايل من أجل تلبيـة                
 من إجراء حتليل لألعمال التجارية قبـل        ومع ذلك، وعلى الرغم   . احتياجات فرادى العمالء  

  .يف املستقبلزيادة حجمه الصعب التنبؤ باحتماالت بدء املشروع، فإن من 
وعرض ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي برنامج بناء القدرات يف جمـال خفـض                -١٤

ا يف ذلـك    االنبعاثات الذي يتمثل هدفه يف دعم البلدان النامية لزيادة إجراءات التخفيف، مب           
إنشاء ُنظم إدارة قوائم جرد غازات الدفيئة وحتديد الفرص املتاحة الختاذ إجراءات التخفيف             
املالئمة وطنياً، ووضع استراتيجيات إمنائية خفيضة االنبعاثات يف سياق األولويات الوطنيـة            

ـ             ها وأنظمة قياس اإلجراءات والسبل املقترحة خلفض انبعاثات غازات الدفيئة واإلبـالغ عن
والتحقق منها وتيسري عملية وضع إجراءات التخفيف واعتمادها من قبل صناعات خمتارة يف             

  .بعض البلدان
 الـذي حيظـى بتمويـل       ،برنامج بناء القدرات يف جمال خفض االنبعاثات      ويتناول    -١٥

زارة املفوضية األوروبية ووزارة أملانيا االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة والسالمة النوويـة والـو            
 مخسة جماالت   ،األسترالية املعنية بتغري املناخ وكفاءة الطاقة والوكالة األسترالية للتنمية الدولية         

رئيسية حتددها البلدان بالتشاور مع اجلهات صاحبة املصلحة وهي الطاقة والنقل والعمليـات    



FCCC/SBI/2013/12 

7 GE.13-62742 

ويبتعد . اجةالصناعية والنفايات والزراعة واستخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلر        
الربنامج عن هنج بناء القدرات التقليدي املدفوع خارجياً والقائم على أساس العرض ويتحول             

وتستند املساعدة التقنية إىل االحتياجـات الناشـئة        . عوضاً عن ذلك إىل هنج حيركه الطلب      
ـ         ،وإضافة إىل ذلك  . للبلدان املشاركة  ات  يقود برنامج بناء القدرات يف جمال خفض االنبعاث

الشراكات وأنشطة الدعوة وتبادل املعارف، مبا يف ذلك ما يتعلق بكيفية وضع دراسة جدوى             
  .على حنو مشترك من أجل إجراءات التخفيف وحفز التمويل العام جلذب االستثمار اخلاص

وفيما يتعلق باألدوات واملنهجيات الالزمة لرصد فعالية بناء القدرات واستعراضها،            -١٦
وحيـدد اإلطـار   . مم املتحدة اإلمنائي إطاراً حمدداً لقياس نتائج بناء القدرات   وضع برنامج األ  

مـا إذا   النتيجة أو التغيريات اليت جيب حتقيقها ويعّين بعد ذلك أو يضع مؤشرات لتقييم               أوالً
   .كانت التغيريات حدثت أو النتائج حتققت

تحدة اإلمنائي بإمكانية مشاركة    إىل ممثل برنامج األمم امل    اليت ُوجِّهت   وتتعلق األسئلة     -١٧
الدول اجلزرية الصغرية النامية يف برنامج بناء القدرات يف جمال خفض االنبعاثات وأمهية عملية 
التشاور بني اجلهات صاحبة املصلحة املتعددة وكيفية إزالة العوائق التقنية واملؤسسية لتعزيـز             

وأكد ممثل برنامج األمـم املتحـدة       . وطينالقدرة على التأقلم مع تغري املناخ على املستوى ال        
اإلمنائي عدم مشاركة أية دولة من الدول اجلزرية الصغرية النامية يف برنامج بناء القدرات يف               

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يـشارك يف مبـادرة         ولكنه أفاد بأن    جمال خفض االنبعاثات،    
ة تعرف باسم مبادرة الطاقة املـستدامة       مشتركة بينه وبني البنك الدويل بشأن الطاقة املتجدد       

ومن الضروري إجراء عملية تشاورية بني اجلهات صـاحبة         . للدول اجلزرية الصغرية النامية   
املصلحة املتعددة بالنظر إىل الطابع الشامل لتغري املناخ من أجل تنـاول خمتلـف املـسائل                 

يف عملية اختاذ القرار وتعزيـز      باملناخ بصورة متسقة واتباع هنج قائم على املشاركة          املتعلقة
  .تبادل املعارف

مانة مرفق البيئة العاملية عرضها املتعلق بإدراج عناصر بناء القدرات يف           ألوبدأت ممثلة     -١٨
مشاريع التخفيف باإلشارة إىل أن بناء القدرات عنصر أساسي يف الدعم الذي يقدمه مرفـق               

يتعلق بالتكيف مـع آثـار تغـري املنـاخ      عمل رئيسيالبيئة العاملية وهو متاح يف كل جمال        
رفق البيئة العاملية يف دراسة أجراهـا       التابع مل تقييم  الومع ذلك، أكد مكتب     . والتخفيف منها 

حول األداء العام أن بناء القدرات يظهر يف معظم املشاريع اليت حتظى بدعم مرفـق البيئـة                 
  .م بذاتهالعاملية بشكل متكامل وموحد عوضاً عن أن يظهر كعنصر قائ

، يكون مرفق البيئة    ٢٠١٢وإذا روعيت مجيع املشاريع اليت ُبدئ يف تنفيذها يف عام             -١٩
 ٢٤ مليون دوالر أمريكي من مـوارده لبنـاء القـدرات يف             ١٣٨العاملية قد خصص مبلغ     

مشروعاً من مشاريع التخفيف من آثار تغري املناخ وتسعة مشاريع للتكيف مع آثـار تغـري                
 يف إطار بناء القـدرات يف البلـدان         اً جماالً وارد  ١٥ من أصل    ١١طة تتناول    مع أنش  ،املناخ

وعلى صعيد أطر املشاريع اليت تدعم التخطـيط       . ٧-م أ /٢النامية الذي أُنشئ مبوجب املقرر      
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الطويل األجل، ُيدرج عنصر بناء القدرات يف أُطر مشاريع مثل الربنـامج الـوطين لـدعم                
. املالئمة وطنياً واالستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات     االتصاالت وإجراءات التخفيف    

النتائج والنواتج املتوقعة وُترصد املؤشرات مبا يتالءم مع املبادئ التوجيهيـة لتنميـة             وُتحدَّد  
  .القدرات الواردة يف إطار اإلدارة القائمة على النتائج يف مرفق البيئة العاملية

امع الوطين لالتصاالت للداللة على الطريقة اليت يسعى هبـا          مثال الربنامج اجل  وذُِكر    -٢٠
هو مبادرة مـشتركة بـني      و. مرفق البيئة العاملية إىل إزالة العقبات اليت تعترض بناء القدرات         

مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحـدة للبيئـة تـساعد               
ق األول لالتفاقية على حتسني نوعية إعداد التقارير يف سـياق           األطراف غري املدرجة يف املرف    

 ماليـني   ٧,١٥ويبلغ إمجايل التمويل    . إعداد بالغاهتا الوطنية وتقاريرها احملدثة لفترة السنتني      
. ، وُيدرج عنصر بناء القدرات كنتيجة وناتج يف آن معاً    من دوالرات الواليات املتحدة   دوالر  

سعى الربنامج إىل التصدي هلا يف عدم وجود إطار مؤسسي وطين           وتتمثل بعض العوائق اليت ي    
منسق من أجل تقدمي تقارير عن قوائم اجلرد لغازات الدفيئة أو قدرات تقنية إلعداد تقـارير                
موثوقة وجيدة وحمدودية إمكانية احلصول على البيانات وضعف اإلعـداد الـتقين للبالغـات           

ويدعم مرفق البيئة العاملية البلدان يف حتديد األدوات        . الوطنية ورصدها وفترات اإلعداد الطويلة    
واملنهجيات املناسبة وإتاحة املذكرات اإلرشادية وتنظيم دورات تدريبية إلكترونية ويف املوقع يف            
جمال تطبيق األدوات وإمكانية احلصول على البيانات عن طريق مراكـز االمتيـاز اإلقليميـة               

حماولة  وطنية وختزينها والوصول إليها وإنشاء نظام تعقب و        البلدان على وضع بيانات   ومساعدة  
  . خفض املدة الزمنية لإلعداد من ست سنوات وما فوق إىل أربع سنوات ونصف

فيمـا يتعلـق بالعمليـة      ف. وطُرحت عدة أسئلة على ممثلة أمانة مرفق البيئة العاملية          -٢١
ف تربزها أثناء عملية اإلبالغ الوطنيـة  املستخدمة لتحديد العوائق، أشارت املمثلة إىل أن األطرا 

أما السؤال  . ويقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة جبمعها ومعاجلتها          
 علـى   إلعداد البالغات الوطنية سـيؤثر سـلباً      الالزمة  إذا كان ختفيض املدة الزمنية      مبا  املتعلق  

غ أكثر انتظاماً واتساقاً سيساعد البلدان على تقدمي بأن وجود جولة إبالفإهنا أجابت  جودهتا،  
وفيما خيص الطريقة اليت يقوم هبا مرفق البيئة        . معلومات ذات فائدة أكرب يف سياق املفاوضات      

على املشاركة أو علـى     ، فإن املرفق ينظر يف قدرهتم       العاملية بتقييم عملية تنمية قدرات اخلرباء     
  .بداية املشروع حىت هناية تنفيذهمن جم التقدم احملرز املعلومات واملعارف ويف حإنتاج 
لواليات املتحدة األمريكية يف عرضها على مبـادرتني مهـا تعزيـز            لوركّزت ممثلة     -٢٢

القدرات من أجل االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات، وبناء القدرات من أجل التنمية    
. ية لالستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثـات     اخلفيضة االنبعاثات عن طريق الشراكة العامل     

وقد اسُتهلت مبادرة تعزيز القدرات من أجل االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات يف            
 بلـداً   ٢٠إطار اجلهود اليت تبذهلا الواليات املتحدة لتمويل البداية السريعة هبدف العمل مع             

اتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثـات وتنفيـذها        على وضع االستر   ٢٠١٣حبلول هناية عام    
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، وتناقش حاليـاً إمكانيـة      )٢٠١٣مايو  /أيار(قبل األوان   وقد حتقق اهلدف    . حد سواء  على
وتشمل مبادئ مبادرة تعزيز القدرات من أجـل االسـتراتيجيات          . إضافة ستة بلدان أخرى   

 احلالية املتعلقة بتغري املناخ يف البلدان       اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات االعتماد على االستراتيجيات     
اتباع هنج استشرايف لتحقيق األهداف اإلمنائيـة       بودعم أولويات البلدان الشريكة     ؛  الشريكة
 والتركيز على تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية والتقنية والقانونيـة والـسياساتية            ؛الوطنية

  .ةحلكومات البلدان الشريكة وللمنظمات غري احلكومي
والشراكة العاملية لالستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات مبادرة تـدفع عجلـة             -٢٣

 طريق التنـسيق وتبـادل      على التأقلم مع تغري املناخ عن     التنمية اخلفيضة االنبعاثات القادرة     
االستراتيجيات اإلمنائيـة اخلفيـضة     املعلومات والتعاون بني برامج اجلهات املاحنة اليت تدعم         

وتتمثل أهداف هذه   . االنبعاثات واملؤسسات القطرية القائمة على إعداد تلك االستراتيجيات       
الشراكة يف تعزيز عملية تقدمي الدعم إىل االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات القادرة            

نظـراء   وتعبئة القدرات ودفع عملية التعلم بني ال       ؛على التأقلم مع تغري املناخ يف مجيع املناطق       
 وحتـسني تنـسيق أنـشطة       ؛والتعاون فيما بني البلدان واملؤسسات الدوليـة واملمارسـني        

  . القطري واإلقليمي والعامليىاالستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات على املستو
األطراف واملؤسسات املتعددة األطراف والتقنية واملنظمات غري احلكومية والقطاع         و  -٢٤

من الشراكة العاملية لالستراتيجيات اإلمنائية اخلفيـضة       تستفيد  الكيانات اليت   اخلاص من بني    
وتتعاون مجيع هذه الكيانات عن طريق مناهج عمل عاملية وإقليمية ومـسارات            . االنبعاثات

 ؛تعزيز إمكانية احلصول على املساعدة التقنية املستجيبة وعلى التـدريب         هبدف  عمل حمددة   
ارد التقنية املتعلقة بوضع االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثـات         وتعزيز املعلومات واملو  

 ودعم أنصار االستراتيجيات اإلمنائيـة      ؛ وتنسيق األنشطة الدولية والقطرية واملوارد     ؛وتنفيذها
  . اخلفيضة االنبعاثات واالبتكار يف خمتلف القطاعات

هذه املبادرات تتـيح بنـاء      واستفسر أحد املشاركني يف االجتماع عما إذا كانت           -٢٥
وكان الرد على ذلك هـو أن هـذه         . القدرات من أجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      

تعترب فيه االستراتيجيات اإلمنائيـة   أو نشاطاً حمدداً يف الوقت الذي     اإلجراءات تعترب فئة فرعية   
عتبار كبري لكيفية رفع    ومع ذلك، يوىل ا   . اخلفيضة االنبعاثات باملقابل هنجاً متعدد القطاعات     

مستوى العمل املتعلق بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً حبيث ميكن تنفيذ خمتلـف أنـشطة              
  . التخفيف والتنمية احملددة يف االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات

بناء القدرات فيما يتعلق بالـصالت بـني القـضايا اجلنـسانية            : ٢اجللسة    -٣  
  املناخ وتغري
 اجلهـود القطريـة      يف مشاركة االحتاد حلفظ الطبيعة عن    الحتاد الدويل   لحتدث ممثل     -٢٦

. لتحسني معارف املرأة واملنظمات النسائية بشأن الصالت بني القضايا اجلنسانية وتغري املناخ           
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ويقود االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة إىل جانب التحالف العاملي للجنسانية وتغري املناخ وبرنامج 
 ٨٣األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظمة النسائية للبيئـة والتنميـة و             

منظمة أخرى من منظمات األمم املتحدة مبادرة بشأن بناء القدرات على املستوى الـوطين              
لتمكني اجلهات صاحبة املصلحة من املشاركة يف وضع االستراتيجيات وخطط العمل املتعلقة            

. وقد ُوضعت اثنتا عشرة استراتيجية بدعم من حكومة فنلندا        . يا اجلنسانية وتغري املناخ   بالقضا
لمـشاريع الـواردة يف     لاحلكومات الوطنية   تنفيذ  ويتمثل اهلدف النهائي من هذه املبادرة يف        

  . معينةاستراتيجية
ت معلومات  وقدم. نيبال مثاالً عملياً على املبادرة املشار إليها أعاله       لوعرضت ممثلة     -٢٧

حول جتربة بناء قدرات اجلهات صاحبة املصلحة النيبالية من أجل وضع خطة عمل تتعلـق               
املتعلقة بالقضايا اجلنسانية وتغري املناخ، اليت      وإن خطة العمل    . بالقضايا اجلنسانية وتغري املناخ   

مـة فنلنـدا    بدعم مايل وتقين من الوزارة النيبالية للعلوم والتكنولوجيا والبيئة وحكو         أُعدت  
والتحالف العاملي للجنسانية وتغري املناخ عن طريق االحتاد الدويل حلفظ الطبيعـة وبرنـامج              

 متكّن املرأة من تقدمي مسامهات مفيدة       ،من احلكومة النيبالية  واعتمدهتا  األمم املتحدة اإلمنائي    
ية حتسني بناء قدرات وُوجهت أسئلة إىل ممثلة نيبال بشأن كيف. الوطنية لتغري املناخالربامج إىل  

. املرأة فيما يتعلق بقضايا تغري املناخ وإشراكها يف التخطيط للعمليات املتصلة بـتغري املنـاخ              
تبـادل املعلومـات    بتعزيز ملكية املشروع    هو  وكان الرد على هذه األسئلة بأن أفضل سبيل         

ا خيص منط بنـاء  أما فيم. مستويات الرصد والتقييممن مرحلة وضع اخلطة إىل   وإشراك املرأة   
، فقد أشارت إىل تنظيم حلقة عمل ملدة ثالثة أيام مـن             الذي تلقته النساء بالتحديد    القدرات

 بالقضايا  هأجل إطالع املرأة واملنظمات النسائية على موضوع تغري املناخ والصالت اليت تربط           
  . اجلنسانية إضافة إىل املسامهة يف وضع استراتيجية بشأن تغري املناخ

  بناء القدرات اخلاصة بالتكيف: ٣جللسة ا  -٤  
املهندسني وملنظمة  قدم ممثالن للجنة اهلندسة التابعة لالحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة            -٢٨

 بـتغري  تقييم مدى تأثر اهلياكل األساسـية وتعزيز بيئة متكينية " عرضاً بعنوان كنداالبيئيني يف  
الذي يشارك بنشاط يف عملية اتفاقية األمم املتحدة   ،واالحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة   ". املناخ

 منظمة غري حكومية دولية معنية مبهنة اهلندسة يف العامل تعمـل يف             ،اإلطارية بشأن تغري املناخ   
ويرى االحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة أنه يستلزم بذل املزيد من اجلهود           . جمال بناء القدرات  

لعلمية إضافة إىل تعزيز القدرات الختاذ قـرارات نـرية يف           لتطوير وبناء القدرات اهلندسية وا    
وميكن حتقيق عملية تعزيـز     . البلدان النامية من أجل إنعاش اقتصادها وناجتها احمللي اإلمجايل        

اهلياكل األساسية ملساعدة اجملتمعـات علـى تطـوير         قدرات  القدرات البشرية واملؤسسية و   
التوجيـه  تقرة ومستدامة مـن خـالل       آمنة ومس وحكومات ومؤسسات أخرى    اقتصادات  

والتدريب والتعليم واألهم من ذلك غرس الدوافع احملركة وامللهمة يف األشخاص لتحـسني             
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وترد املعلومات املتعلقة مببادئ بناء القدرات لالحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة والنهج           . حياهتم
  .ي أعده االحتادالذي يتبعه يف تعزيز هذه القدرات يف دليل بناء القدرات الذ

وميثل بروتوكول اهلندسة الذي أعدته اللجنة املعنية بتأثر هندسة اهلياكل األساسـية              -٢٩
كندا ويستخدمها كبار ممارسي اهلندسة الذين يعملـون        مهندسي  منظمة  العامة أداة وضعتها    

وبعـد أن    .تقييمات علم املخاطر وقابلية التأثر    مع علماء املناخ وغريهم من املهنيني يف جمال         
 ُصدِّر بـشكل نـاجح إىل       ،الربوتوكول على أنظمة كثرية للهياكل األساسية يف كندا       طُبِّق  

). تقييم جسور الطرق السريعة(هندوراس و) تقييم منشآت تصريف مياه اجملاري(كوستاريكا 
تنظـيم  :  دعم بناء القدرات يف هذين املشروعني على ما يلـي       اتاستراتيجية وآلي واشتملت  
مل تدريبية متهيدية بشأن النظرية واملمارسة لتقييم املخاطر وقابلية تـأثر اهلياكـل             حلقات ع 

العمل اجلماعي  األساسية ووضع توصيات من أجل حلول التكيف ونقل املعارف عن طريق            
 وعلى. وإتاحة مواد تعليمية بالتعاون مع جامعة حملية      ووضع  ) كندا وكوستاريكا وهندوراس  (

، والتوجيهضطلع به الفريق الكندي هو إسداء املشورة واالستشارة         اي  الرغم من أن الدور الذ    
  .فقد توىل فريقا كوستاريكا وهندوراس تنفيذ هذا العمل وإعداد تقارير عنه

وأجيـب  . وُوجهت جمموعة من األسئلة إىل ممثلي االحتاد العاملي ملنظمات اهلندسة            -٣٠
علـى  مـن تـأثري     اهلياكل األساسية   أثر  املخاطر وقابلية ت  تقييم  ما خيلفه   على طلب توضيح    

تكاليف املشروع بأن ذلك يتوقف على ما إذا كان املشروع يرتبط هبياكل أساسـية قائمـة          
 قصور اهلياكل األساسية     يقتصر االستثمار على إصالح أوجه     ،ويف احلالة األوىل  . مستقبلية أو

ـ      آوزيادة قدرهتا على حتمل      ويف حالـة اهلياكـل     . ستقبليةثار وخماطر تغري املناخ احلالية وامل
األساسية اجلديدة، يلزم أن يراعي االستثمار مجيع املعايري الضرورية لبناء القدرة على التحمل             

يف إطار االحتاد العـاملي ملنظمـات       ، توجد   وفيما يتعلق مبراعاة املنظور اجلنساين    . أو تعزيزها 
لى مسألة زيادة مشاركة املـرأة يف       اهلندسة جلنة دائمة للهندسة خاصة باملرأة تركز حتديداً ع        

أما فيما خيص السؤال حول ما إذا كانت مشاريع االحتاد العـاملي ملنظمـات              . مهنة اهلندسة 
أو مشاريع تكيف أو مشاريع جتمـع  " مشاريع أعمال عادية "اهلندسة تعترب من الناحية التقنية      

عـن اجلـزء املتعلـق     فريق مهام مـسؤول  فيف والتكيف، فكان الرد عليه بأن  ما بني التخ  
مشاريع التكيف قد حدد التكنولوجيا القائمة اليت تتيح ختفيض االنبعاثـات           ضمن  بالتخفيف  

  .ويتضمن مشروع كوستاريكا عنصراً للتخفيف.  يف املائة٩٠بنسبة 
: وقدم ممثالن لنيبال عرضاً عن مبادرة بناء القدرة على حتمل تغري املنـاخ يف نيبـال         -٣١

قـربص  التمويل مـن    هذه املبادرة   وتتلقى  . ملناخ يف عملية احلد من الفقر     إدراج عنصر تغري ا   
ستمكّن حكومة نيبال ويرلندا الشمالية أواالحتاد األورويب واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  

عن طريق اإلطـار    الوطنية للتكيف   عمل  المن تنفيذ األنشطة ذات األولوية احملددة يف برامج         
 خطة عمل حملية للتكيف     ٧٠وكانت النتائج هي تنفيذ     .  احمللية للتكيف  الوطين خلطط العمل  

ويسعى الربنامج أيضاً إىل تعزيز القدرة      . وإنشاء آليات مؤسسية ومالية وآليات حملية وإقليمية      
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يف منطقيت الغرب األوسط والغرب األقصى      تنمية القرى واملقاطعات    التقنية واملؤسسية للجان    
املؤسسات احلكوميـة  وملناخ وإجراءات التكيف يف صلب السياسات       إلدراج سياسات تغري ا   

إجراءات وشكلت  . على املستوى احمللي وعلى مستوى املقاطعات     الرئيسية  امليزانية  عمليات  و
لها من  املعارف واملهارات التقنية عقبات مت تذلي     قلة  وامليزانية احملدودة و  والُبعد اجلغرايف   الشراء  

الزيارات واملشاورات امليدانية والتنسيق على خمتلف املـستويات         و خالل الدورات التدريبية  
 ٣ أن يساعد الربنامج     ٢٠١٥ومن املتوقع حبلول عام     . والرصد والتقييم على أساس املشاركة    

  . أكثر من نصفهم من النساء والفتيات،األكثر فقراً وضعفاًالفئات ماليني شخص من 
ثغـرات  إىل منتدى ديربان لكي يراعي      لتماساً  اأحد املشاركني يف االجتماع     وقّدم    -٣٢

ا يف ذلك احلاجة إىل تعزيز القدرة علـى إجـراء           مباملتصلة بالتكيف،   حمددة يف بناء القدرات     
 ؛ وفهـم الـسيناريوهات    ؛تقييمات لقوائم اجلرد املنهجية وجمموعات بيانات األرصاد اجلوية       

  .فري التمويل من أجل التكيف والنظر يف تو؛وإنشاء أنظمة مناسبة إلدارة املعلومات
مانة جملس صندوق التكيف عرضاً عن إمكانية احلصول على التمويـل           ألوقّدم ممثل     -٣٣

مباشرة من صندوق التكيف الذي يتيح لكيانات التنفيذ الوطنية سلطة السيطرة الكاملة على             
. تياجات احمللية عملية تنفيذ إجراء التكيف واختاذ القرار بشأن القطاعات ذات األولوية واالح          

مـن دوالرات الواليـات املتحـدة     مليـون دوالر  ١٨٤، أقر الصندوق ٢٠١٠ومنذ عام  
  . مشروع تكيف يف البلدان النامية٢٨ لتغطية
فيما خيص بناء القدرات اخلاصة     ومجع صندوق التكيف عدداً من الدروس املستفادة          -٣٤

 متويل أنـشطة ملموسـة تتعلـق        إضافة إىل واليته املتمثلة يف    ،  بالتكيف، ويعمل الصندوق  
فالتعلم باملمارسة قد يكون أكثـر       ؛ على بناء القدرات من خالل مشاريعه وبراجمه       ،بالتكيف

 ويعين التركيز على النتائج أنه ميكن قياس جنـاح          ؛بناء القدرات املؤسسية  تفضيل  فعالية من   
يع اجلارية بالفعل التدريب    وستوفر املشار . والربهنة عليها من حيث التكلفة    املشاريع وفعاليتها   

  . سياسة جديدة بشأن املناخ٢٨ شخص و٧ ١٠٠يف جمال املناخ ملا عدده 
فرادى املشاريع، مبا يف ذلك فعاليـة       وطُرح سؤال حول وضع عملييت رصد وتقييم          -٣٥

وجاء اجلواب بأن هناك مستويني للرصد والتقييم، األول على صعيد املشاريع،           . بناء القدرات 
 صندوق التكيف وهو يصف النتـائج        أعقاب إطار النتائج الذي وضع لدى إنشاء       وجيري يف 

والنواتج املتعلقة بالتكيف، وعلى الصعيد اآلخر هناك مؤشرات حمددة تفيد يف تقييم كفـاءة              
وطُرح سؤال آخر   . كل مشروع فردي  أداء  عن  سنوي  ويتعني تقدمي تقرير    . صندوق التكيف 

يتمثل أحد معايري استعراض وثائق املـشروع يف حتديـد          و. حول مسألة تفادي االزدواجية   
التداخل احملتمل مع املبادرات القائمة املماثلة األخرى وجيب تقدمي أدلة على التآزر والتكامل             

  . يف حالة األنشطة ذات الصلة يف البلد
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  بناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول كيوتو: ٤اجللسة   -٥  
 / حزيـران ٦ء الثاين من االجتماع الثاين ملنتدى ديربان يف      اجلز افتتحت السيدة بلوم    -٣٦

يونيه وأعطت الكلمة ملمثل أوغندا الذي قدم عرضاً عن مشروع يهدف إىل تعزيز القدرات              
. وضع وتنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة يف أوغنداالالزمة لنجاح املؤسسية والبنوية والفردية   

ويتمثل اهلـدف   .  عن طريق وكالة التنمية البلجيكية     وحيظى املشروع بدعم حكومة بلجيكا    
تتمثـل أهدافـه    بينما  يف متكني أوغندا من االستفادة من آلية التنمية النظيفة          للمشروع  العام  

نظيفة وإذكاء الوعي بـالفرص     التنمية  الاحملددة يف تعزيز القدرات التقنية لوضع مشروع آلية         
ظيفة املتاحة يف املؤسسات احلكومية والتمويلية وفيما بـني       االستثمارية املتعلقة بآلية التنمية الن    

وسيتلقى . ويعد عنصر بناء القدرات واحداً من عناصر املشروع       . املشاريعتضع  اجلهات اليت   
وبعد إهنـاء   . النظيفةست أوغنديني التدريب أثناء العمل يف جمال وضع مشاريع آلية التنمية            

خـدمات  ويقدموا  ارون يف جمال آلية التنمية النظيفة       هؤالء املستش يعمل   يتوقع أن    ،التدريب
م تدريب حمدد اهلدف أيـضاً إىل       قدَُّيسو. آلية التنمية النظيفة  واضعي مشاريع   استشارية إىل   

املشاريع واملمولون والكيانات احلكوميـة  واضعو اجلهات صاحبة املصلحة األخرى، مبن فيها  
قدرات األخرى تعزيز إمكانية احلـصول علـى   من بني أركان بناء ال  و. والسلطات التنظيمية 

املعلومات واملشاركة يف األنشطة الدولية ذات الصلة وزيادة مـشاركة اجلهـات صـاحبة              
والفردي، وهي أركان حامسة األمهية لكي تستفيد أوغنـدا         املصلحة على املستويني املؤسسي     

عمليات التـدخل غـري     تتمثل يف   عقبات عدة   وأُزيلت  وقد ُحددت   .  التنمية النظيفة  من آلية 
 تقيـيم االحتياجـات مـن       عن طريق اليت مت جتنبها     املالئمة للظروف واالحتياجات الوطنية   

 ؛بزيادة الشراكات والتعاون والتآزر   اليت متت تقويتها    الترتيبات املؤسسية الضعيفة    و اتالقدر
 وإنشاء منصة ملواصلة تبادل بتوفري البيانات واملعلوماتاليت اسُتكملت غري الكافية واملعلومات 
وسُتقاس فعالية بناء القدرات باستخدام جمموعة من مؤشرات األداء احملـددة يف            . املعلومات

  .بداية املشروع إضافة إىل نوعية العمل الذي ينتجه املتدربون
.  حول كيفية االحتفاظ باألشخاص املدربني     يف االجتماع سؤاالً  وطرح املشاركون     -٣٧

مـع  ى هذا السؤال بأن األشخاص الذين يتلقون التدريب سيواصلون العمـل            وكان الرد عل  
ومن احلوافز األخرى للموظفني الذين خيضعون للتدريب خلـق   . احلكومة ملدة ثالث سنوات   

التخفيف وآليات األسواق يف وحدة تغـري       قسم  وظائف جديدة ميكنهم التقدم إليها لتعزيز       
  . اجملاورةتشارين يف البلداناملناخ األوغندية وإمكانية العمل كمس

مانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ عرضاً عن تأثريات           ألوقدم ممثل     -٣٨
ومراكز التعاون اإلقليمي على إعداد مشاريع آلية التنمية النظيفة، ووصـف            )١٢(إطار نريويب 

وقلـة  يع آلية التنمية النظيفة     ألنشطة مشار احملدود  األسباب اليت تكمن وراء التوزيع اإلقليمي       
 معظم أنـشطة    وأبرز املمثل أن  . آلية التنمية النظيفة وإمكانية تطبيقها    لقواعد  املشترك  الفهم  
__________ 

)١٢( <http://cdm.unfccc.int/Nairobi_Framework/index.html>. 
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 رغم أن قواعد    املشاريع تتركز يف احلقيقة يف عدد قليل من القطاعات االقتصادية دون غريها           
 يستمد جانب العرض إىل حد      وإضافة إىل ذلك  . آلية التنمية النظيفة مطبقة على نطاق واسع      

كبري قوة دفعه من القطاع اخلاص وبالتايل فإنه يركّز على مسائل التكلفة عوضاً عن الظروف               
اجمللـس  الـيت أصـدرها     أن القواعد التنظيمية    يف  عامل آخر ينبغي مراعاته     ويتمثل  . الوطنية

من القاعـدة حبيـث أن      قاً  األوىل اتبعت هنجاً منطل   التنفيذي آللية التنمية النظيفة يف املرحلة       
  .تلك القواعددفعت املعايري واملنهجيات للمشاريع األولية هي أيضاً اليت وضعت اجلهات اليت 

التوزيع اإلقليمي ألنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة من خـالل التنـسيق            وحتّسن    -٣٩
ى تنميـة قـدرات      وزيادة األنشطة العملية اليت تركّز عل      ؛وتبادل املعلومات وبناء الشراكات   

.  وتوسيع نطاق املشاركة وزيادة األنـشطة علـى أرض الواقـع           ؛نةالسلطات الوطنية املعيّ  
نشر قواعد اجمللس التنفيذي    يف  اخلطوة األوىل املتخذة    متثلت  يتعلق باملعارف التنظيمية،     وفيما

ل وُسـجِّ . تعكس حقائق متعـددة   لتوفري التوجيهات بشأن تطبيقها وتعديل القواعد       تالها  
اخنفاض حاد يف عدد املشاريع اليت استعرضها اجمللس التنفيذي يف السنوات الثالث األخـرية              

 مثل دعم حوار معـزز      ،بعد تطبيق عدد من الدروس املستفادة من عملية آلية التنمية النظيفة          
 والتخلي عن عملية بناء     ؛بني اجمللس التنفيذي واجلهات صاحبة املصلحة حول تطبيق القواعد        

تكيـف  الشراكة ميكنه أن يـضمن      قائم على   رات اليت تستند إىل هنج تنازيل لصاحل هنج         القد
وتبذل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية      . املتطلبات والتوقعات مع القدرات واملعارف احمللية     

بشأن تغري املناخ جهوداً لتعزيز الشراكات القائمة يف إطار نريويب والعمل بصفة مباشرة أكثر              
  .شبكة ملراكز التعاون اإلقليمي آللية التنمية النظيفةإنشاء لى أرض الواقع من خالل ع

وطُرحت أسئلة حول النتائج امللموسة احملددة ملراكز التعاون اإلقليمي مـن حيـث               -٤٠
، يتمثل   وعلى سبيل املثال   ؛وأجيب عليها بأنه لدى كل مركز أهدافه احملددة       . الرصد والتقييم 
 مشروعاً آلليـة التنميـة      ١٢يف وضع   ) لومي، توغو (وجود يف غرب أفريقيا     هدف املركز امل  

  .٢٠١٣وأربعة خطوط أساس موّحدة بنهاية عام ألغراض التسجيل النظيفة 

عرض عام لعناصر بناء القدرات يف عمل اهليئات املنشأة مبوجـب           : ٥اجللسة    -٦  
  االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا

 الرئيس املشارك للمجلس االستشاري ملركز وشـبكة        ،ني تومبسون قّدم السيد غريف    -٤١
، املنـاخ  تقريراً عن اخلدمات املقرر أن يتيحها مركز وشبكة تكنولوجيـا            ،تكنولوجيا املناخ 

مركـز وشـبكة    وقـال إن    . تنفيذ أنشطة بناء القدرات   وثيقاً ب ارتباطاً  مهمته  ترتبط  الذي  
وتوفري الدعم واملشورة التقنيني لتحديد     عدة التقنية؛   سريكز على تقدمي املسا   تكنولوجيا املناخ   

 ؛ وتيسري التعاون التكنولوجي   ؛االحتياجات التكنولوجية الالزمة لتكنولوجيات املناخ املطلوبة     
 وتعميم أفضل املمارسات يف نشر التكنولوجيـا   ؛وحفز االستثمار يف القطاعني اخلاص والعام     

 صعيد  ركز وشبكة تكنولوجيا املناخ هي إحراز تقدم على       وستكون التدابري املقبلة مل   . واعتمادها
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مثـل احلـوارات    ( واالستمرار يف أنشطة الـدعوة       ؛مالك موظفي مركز تكنولوجيا املناخ    
 ووضـع معـايري لتحديـد       ؛ وإجراء حوارات فيما بني الكيانات الوطنية املعينة       ؛)اإلقليمية

 وإقرار طرائق   ؛ق هبيكل الشبكة وتركيبتها   األولويات من أجل تلبية الطلبات واملعايري فيما يتعل       
  .وإجراءات مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

 منتدى ديربان   ، رئيس اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا     ،وأبلغ السيد أنطونيو بفلوغر     -٤٢
 ٢٠١٢تنفيـذها يف عـام      بدأ  بأن عنصر بناء القدرات قد أُدمج يف عدة أنشطة قصرية األجل            

. ٢٠١٣-١٠١٢ للفترة   اخطة العمل املتجددة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجي      وأدرجت يف   
هذه األنشطة تنظيم حوارات مواضيعية لطلب التعاون مع مبـادرات التكنولوجيـا    ومن بني   

 واستعراض االحتياجـات مـن       األخرى ذات الصلة؛   واجلهات صاحبة املصلحة واملنظمات   
 واسـتكمال   ؛ف تعزيز فهم االحتياجـات التكنولوجيـة      هبدخمتلفة  التكنولوجيا من مصادر    

 ؛عمليات االتصاالت الوطنية وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وخطط التكيـف الوطنيـة           
للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا يف إطار مركز تبـادل املعلومـات           إعالمية  ووضع منصة   
إىل حـوار   يذية املعنية بالتكنولوجيـا     اللجنة التنف دعت  وإضافة إىل ذلك،    . )١٣(التكنولوجية
والعقبات اليت تعرقل ذلـك،     ونقلها  تطوير التكنولوجيا   اليت متكن من    البيئات   عن   مواضيعي

جمموعـات اجلهـات صـاحبة    وقدم العروض وشارك يف املناقشات خرباء وممثلون ملختلف      
ات غـري احلكوميـة    ذلك املنظمات الدولية ووكاالت األمم املتحدة واملنظم   ، مبا يف  املصلحة

 ٢٠١٣عـام   يف  وتشمل األنشطة األخرى املتوقعـة      . اخلاصومؤسسات البحوث والقطاع    
اليت متكن من تطوير التكنولوجيا ونقلـها       تقنية عن البيئات    استكشاف إمكانية إعداد ورقة     

خرائط طريق  واستخدام   وإعداد مبادئ توجيهية عملية عن وضع     ؛   ذلك والعقبات اليت تعرقل  
وتنظيم اجتماع خرباء عن احلواجز الـيت تعتـرض         صلة؛  ذات  وتطوير أدوات   وجيا  للتكنول

  . املالئمة هلاتكنولوجيات التكيف والعوامل 
وطُرح سؤال على رئيس اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ ورئيس             -٤٣

امللكية الفكرية  وق  حقموعد معاجلة مسألة    قة و يطراللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا حول      
ورد رئيس اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ        . اليت ميكن اعتبارها أيضاً عائقاً    

 ولـذلك   ؛بأن البلدان مل حتدد هذه املسألة كعائق يف تقييماهتا لالحتياجات من التكنولوجيا           
س يف إطـار عمليـة       احلقيقي ولي   يف العامل   اليت جتري   املعامالت فمن األفضل دراستها خالل   

سؤال آخـر عـن   طُرح و. التفاوض اخلاصة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ       
ورد . كيفية فصل عنصر بناء القدرات اخلاص بنقل التكنولوجيا عن جمموعة نقل التكنولوجيا           

ـ              ل رئيس اجمللس االستشاري للمركز والشبكة بأن التحدي يف بناء القدرات على صعيد نق
 وهو ليس عملية تبادل تقـين  ؛التكنولوجيا ال يكمن يف العتاد املادي بل يف الربامج املعلوماتية     

سريع ملرة واحدة بل باألحرى عملية مستمرة طويلة األجل يلزم أن متر هبا البلدان من أجـل                 
  . جتديد التكنولوجيات وتطويرها ونشرها واعتمادها

__________ 

 .<http://unfccc.int/ttclear/pages/home.html>انظر  )١٣(
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سيد ستيفان شفاغري، ومها رئيسان مشاركان للجنة       وأبلغت السيدة ديان بالك لني وال       -٤٤
 منتدى ديربان بأن اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل مل تنظر بعد على وجه             ،الدائمة املعنية بالتمويل  

يف احلسبان  جيب أخذها   التحديد يف مسألة بناء القدرات على الرغم من أهنا أحد اجملاالت اليت             
  وضع استراتيجية مستدامة وقائمة على سياسات صلبة       وكان. ةقيق اهلدف النهائي لالتفاقي   لتح

هـذه  إعطـاء    وتقييم تكاليف    ،قدرة البلدان النامية على إدارة التمويل     لبناء القدرات، وتعزيز    
 ،القدرة بعض املالحظات اليت أبداها أحد الرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنيـة بالتمويـل       

أمواالًَ من مرفق البيئة العاملية إلعداد استراتيجية       تتلقى   من البلدان    الذي أشار أيضاً إىل أن كثرياً     
كل بلد  ومع ذلك، ميكن أن ُيعترب هذا األمر ممارسة جيدة متكن           . لبناء القدرات مل تنفذ إطالقاً    

  .على حدة من حتديد ما حيتاج بناءه من قدرات وما يقابل ذلك من متطلبات مالية
 مداخلـة   ، الرئيس املشارك جمللس الصندوق األخضر للمناخ      ،وقدم السيد ظهري فقري     -٤٥

مشرياً إىل أنه ال ميكن تقدمي معلومات حمددة حول األنشطة املتصلة ببناء القدرات اليت يضطلع   
هبا الصندوق األخضر للمناخ ألنه يعكف يف الوقت احلاضر على تطوير وحدتـه التجاريـة               

ومـن مث   . ات بدون معرفة األدوات اليت سُتستخدم     بناء القدر عملية ل ميكنه أن يشرع يف      وال
بعض األفكار املنبثقة عن جتربته يف جمال بناء القـدرات، مثـل            وعرض  تناول منتدى ديربان    

 ، وهو سؤال يظل يف أحيان كثرية بال جـواب         ، بالضبط شكوكه حول ماهية بناء القدرات    
خالل بعض اجلهات املاحنـة   بصورة تقليدية أي من   وحول طريقة تنفيذ أنشطة بناء القدرات     

الثنائية اليت تقوم بتعيني بعض املستشارين الدوليني لتنظيم حلقة عمل ملدة أسبوع يف بلد من               
وانتقل بعد ذلك ليشاطر احلضور بعض آرائه حول أفضل الـسبل املمكنـة             . البلدان النامية 

 الوصول املباشـر إىل     ملعاجلة مسألة بناء القدرات أي بإنشاء هيئة معتمدة وطنية ومتكينها من          
التمويل حبيث ميكن للبلدان أن تستفيد من االطالع على إدارة التمويل مباشرة عوضاً عن تلقي               

وسيشكل ذلك وسيلة ابتكارية إلتاحة بناء القدرات وحتقيـق         . الدعم عن طريق هيئات التنفيذ    
لوكاالت اإلمنائية الثنائية   وأشار أيضاً إىل أنه على الرغم من أن ا        . التعاون فيما بني بلدان اجلنوب    

مسألة بناء القدرات، فإن    أنشطة  والوكاالت اإلقليمية ومنظمات األمم املتحدة توفر الكثري من         
ما زالت ُتعترب مشكلة؛ ومن مث، ال بد أن هناك عيباً أساسياً يف الطريقة اليت ُتعاجل                بناء القدرات   

سبتمرب دليالً لطرائـق    /أن يقدم يف أيلول   أن الصندوق األخضر للمناخ يعتزم      بعدئذ  وأعلن  . هبا
ولتـرى كيـف    التأهب لكي تكون البلدان قادرة على التعامل مع الصندوق األخضر للمناخ            

والحظ أيضاً أن الصندوق األخضر للمناخ غري مـسؤول     . سيستطيع الصندوق تلبية احتياجاهتا   
جيب حتقيق التكامل بـني     عن إتاحة بناء القدرات من أجل ختطيط املشاريع وتنفيذها، ولذلك           

  .بناء القدرات الالزمةلاجلهات صاحبة املصلحة اليت تقدم الدعم 
وأبدت األطراف تعليقات على مداخلة الرئيس املشارك جمللس الصندوق األخـضر             -٤٦

 إىل اتفاقات مـراكش الـيت   تبناء القدرات وأشارماهية  حولشكوكه  ب فيما يتعلق للمناخ  
ورأت أن بإمكـان الـصندوق      . ت بناء قدرات البلدان الناميـة      جماالً من جماال   ١٥ تتضمن

عندما يقـدم   األخضر للمناخ أن يقتدي مبرفق البيئة العاملية ويضع هذه اجملاالت يف االعتبار             



FCCC/SBI/2013/12 

17 GE.13-62742 

عن احلاجة  فأعرب   األفريقية   أحد املشاركني يف االجتماع باسم الدول     وحتدث  .  املايل الدعم
ونقل املعـارف    التكنولوجية   عداتتوفري التمويل وامل  يه  من أجل توج  إىل إطار لبناء القدرات     
وعلق مشارك  . والتخفيفيف جمال التكيف    إجراءات حمددة   ب ما يتعلق لبناء قدرات مستدامة في   

 بالتمويل والرئيس   على مداخالت الرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنية       بشكل إجيايب آخر  
شرياً إىل بياناهتم القوية وما قـدموه مـن مـواد         املشارك جمللس الصندوق األخضر للمناخ م     

وأشار أحد املشاركني إىل الفرق بني توفري املوارد املالية كخدمـة ومكـون بنـاء               . للتفكري
وأعرب أحد الرئيسني املشاركني للجنة الدائمة املعنية بالتمويل عـن      . القدرات الذي تتضمنه  

 اآللية املالية وهيئاهتا التشغيلية، وسلط الضوء أمله يف اتباع هنج متسق إزاء توفري التمويل داخل
ملموسة لتنفيذ أنشطة بناء القدرات بالنظر إىل أن خـدمات بنـاء            أسس  على ضرورة توفري    

بناء عملية  في  ت املايل، ينبغي أن     ومن املنظور . القدرات تناقش يف بعض األحيان بطريقة جمردة      
حتياجات اليت يتعني تلبيتها لتحقيق هـدف     بشكل مباشر باال  ، بتكاليفها وخماطرها،    القدرات
وأضاف الرئيس املشارك جمللس الصندوق األخضر للمناخ أن أحـد التحـديات            . االتفاقية

وميكـن أن  أوجه القصور يف النظام، املطروحة هو معرفة كيفية تعزيز أوجه التكامل وخفض      
أن  على األشخاص    أنبيد أنه أضاف أيضاً     . يندرج ذلك يف مهام الصندوق األخضر للمناخ      

وأن على األشخاص العمـل  حالً جلميع املشاكل يدركوا أن الصندوق األخضر للمناخ ليس       
إنـه إذا  إذ قال  املهامتا غاندي   مقتبساً كالم   واختتم مالحظاته   . بشكل مجاعي لتحقيق النتائج   

ـ      ه اعتقاد راسخ بأن   ى املرء كان لد  إىل  بالتأكيـد  يـسعى  أن ه قادر على القيام بفعل ما فعلي
  .  يف البدايةولو مل يكن ميلكها حىت فعله على هاكتساب القدرة اليت تساعد

وقدم السيد كوامرول شودري، وهو عضو يف جلنة التكيف، عرضاً عاماً عن العمل               -٤٧
   . للجنةخطة العمل الثالثية السنواتاملتعلق ببناء القدرات الوارد يف 

 احلاضـرين يف    ،السيدة بلـوم  يسرة املشاركة،   املذكّرت  وقبل تقدمي احملاور التايل،       -٤٨
االجتماع بأن أعضاء فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف            

أيـضاً  غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً حاضرون              
  . مل هاتني اهليئتنيللرد على أية أسئلة ذات صلة بعومستعدون 

تقريـراً عـن    السيد بيري ستيانسن    وقدم رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة          -٤٩
 وعن  ٢٠١٣ و ٢٠١٢أنشطة بناء القدرات الواسعة النطاق اليت اضطلع هبا اجمللس يف عامي            

ـ               ا يف مبادرات جارية أخرى تتجاوز آلية التنمية النظيفة لتشمل جماالت أخرى ذات صلة، مب
ذلك اجلهود املبذولة لتوسيع نطاق توزيع أنشطة مشروع آلية التنمية النظيفة على املـستوى              

املوّجهـة  وتتخذ مبادرات مثل املنتديات وحلقات العمل والـدورات التدريبيـة           . اإلقليمي
العـاملي  املـستوى   يف عملية آلية التنمية النظيفة علـى        املشاركة  صاحبة املصلحة   للجهات  
تغطي اجلوانب املتعددة األوجه آللية التنمية      اإلنترنت و ي ودون اإلقليمي وعلى شبكة      واإلقليم
التنمية النظيفة والسلطات الوطنيـة املعينـة،       يف إطار آلية    وأنشئت مراكز مساعدة    . النظيفة
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ويعمل بازار آلية التنمية النظيفة على توفري منرب للتعاون من أجل اجلهات صاحبة املصلحة املعنية               
وتتمثل أهم التحديات اليت يواجهها اجمللس يف الوقت احلاضر يف صـعوبة            . آلية التنمية النظيفة  ب

  . االحتفاظ بالقدرات اليت جرى تطويرها حىت اآلن بالنظر إىل كساد حالة سوق الكربون
آلية التنميـة   أن اجلمع بني توزيع مشاريع      وأشار أحد املشاركني يف االجتماع إىل         -٥٠

الواقع احلقيقي للتوزيع   ال يعكس من الناحية اإلحصائية      منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     النظيفة يف   
ووافـق  . يف احمليط اهلـادئ   املوجودة  آلية التنمية النظيفة    نظراً للعدد القليل جداً من مشاريع       

ة رئيس اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفة على هذه املالحظة مشرياً إىل أن اخلريطة التفاعلي             
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ         صفحات املوقع الشبكي    املوجودة على   

وأضاف أيضاً أنه جيري بذل اجلهود .  تظهر البيانات الصحيحة )١٤(اخلاصة بآلية التنمية النظيفة   
آخر مشارك  وأشار  . لزيادة عدد مشاريع آلية التنمية النظيفة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية          

، كما مل يكن هنـاك      ٢٠٠٢إىل أن أسواق الكربون مل تكن موجودة قبل عام          يف االجتماع   
 حالياً آالف املبادرات املنبثقة عـن بنـاء     ، توجد  سنوات ١٠خرباء يف هذا اجملال ولكن بعد       

اخلربات ، مما يثبت أن إنشاء حيز سوقي جديد ووجود التمويل اخلاص به يؤدي بناء           القدرات
 الـذي   ٢٠١٥قد يكون هذا هو الدرس املستفاد من أجل االتفاق اجلديد لعـام             و. الالزمة

أسفرت وباملثل، سيكون من املفيد العودة إىل اتفاقات مراكش اليت          . يناقش يف الوقت الراهن   
   .من القدرات أيضاً لدعم تنفيذهاكميات هائلة عن 

ات التكيـف   تعزيز أنشطة تنفيذ بناء القدرات للنهوض بـإجراء       : ٦اجللسة    -٧  
  والتخفيف امللموسة والفعالة على املستوى الوطين 

خلص االجتماع الثاين ملنتدى ديربان حبلقة نقاش بني ممثلي االحتاد األورويب واليابان              -٥١
ومجهورية ترتانيا املتحدة وجملس مستقبل العامل وكلية لندن اجلامعية والشبكة الدولية للعمـل            

بنـاء  يف جمـال    تنفيـذ   اللة أمور السبل املمكنة لزيادة تعزيز       وناقشت احللقة يف مج   . املناخي
القـدرات  املتعلقة ببنـاء    أمهية حفز اإلجراءات    كما ناقشت   القدرات على املستوى الوطين     

  .اخلاصة بالتخفيف والتكيف على املستوى الوطين
القدرات بناء  إىل دمج   أن االحتاد يسعى بصورة منهجية      بوأفاد ممثل االحتاد األورويب       -٥٢

وقد وصف االحتاد األورويب عملية حتفيز اإلجراءات       . يف األنشطة التعاونية املتعلقة بتغري املناخ     
 إىل  )١٥(لبناء القدرات اخلاصة بالتخفيف والتكيف على املستوى الوطين يف ورقـة مقدمـة            

حتـاد  املبادئ والدروس املستفادة الـيت حـددها اال       وميثل بعد امللكية الوطنية أحد      . األمانة
حتدد اجلهات الفاعلـة    ؛ فمن األمهية مبكان أن      األورويب فيما يتعلق بتوفري دعم بناء القدرات      

__________ 

)١٤( <http://cdm.unfccc.int/Projects/MapApp/index.html>. 
 .FCCC/SBI/2013/MISC.4وريب يف الوثيقة ترد الورقة املقدمة من االحتاد األ )١٥(



FCCC/SBI/2013/12 

19 GE.13-62742 

جـراءات  اإلالقدرات وتنقلها عرب القنوات املتاحة وأن حتترم        املتعلقة ببناء    احتياجاهتاالوطنية  
ري بنـاء   ثاٍن يف التطبيق املتكـرر لتـداب      ويتمثل بعد   . والشراء والتخطيط الوطنية للمحاسبة   

تنشأ خالل العملية احتياجات وقضايا جديدة ميكن أن تقتـضي االهتمـام            القدرات؛ فقد   
 التزاماً قوياً ويتمثل بعد آخر يف التطوير املؤسسي؛ فمن الضروري أن تظهر البلدان            . والعمل

. ببناء القدرات على املستوى املؤسسي وأن تبقى هذه القدرات داخل املؤسـسات الوطنيـة       
 فمن املهم التأكد    ؛بناء القدرات مالحظة أخرية كيفية تعزيز الوسائل الالزمة لتنفيذ        وتناولت  

االتفاقية حتتوي على عنـصر بنـاء القـدرات         اليت تنص عليها    من أن مجيع مسارات العمل      
  . وتشمله حبيث ميكن تكييفه وتنفيذه لتلبية االحتياجات احملددة للمجاالت املواضيعية

 املتعلق بنطاق بناء القدرات     ٧-م أ /٢ورية ترتانيا املتحدة باملقرر     واستشهد ممثل مجه    -٥٣
وردت وأشار إىل أن تنفيذ إجراءات التكيف والتخفيف يف بلده ينطلق من عناصـر كـثرية                

أُطـر  ، مث وضع    أمهية وضع استراتيجية لتغري املناخ     بدءاً من    املقررهذا  يف  مناقشتها وصياغتها   
، وتوفري تدريب مناسب ميكّن من وضع خطة عمـل مـع            يةقانونية ومؤسسية ملموسة وعمل   

 ،العملية على حنو شامل   معاجلة  عنصر حاسم آخر يف     ويتمثل  . االحتياجات احملددة للبلد  مراعاة  
) املنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية والقطاع اخلاص      (أي إشراك مجيع اجلهات الفاعلة      
 هناك  ،وإضافة إىل ذلك  . كون قادرة على حتقيق النتائج بفعالية     اليت حتتاج أيضاً إىل بناء قدراهتا لت      

التحديات الوطنية  وإسقاط  حاجة إىل القدرات إلتاحة مشاركة فعالة وجمدية يف اخلطاب الدويل           
املنهجي ملواجهـة التحـديات   ويتمثل عنصر أخري يف ضرورة االستعداد       . على املستوى الدويل  

  .لوطنية وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، مثل إعداد برامج العمل ااجلديدة
وبدأ الرئيس املشارك للفريق العامل املعين ببناء القدرات التابع للشبكة الدولية للعمل              -٥٤

املناخي مداخلته بالتذكري بإحدى الرسائل الرئيسية لالجتماع األول ملنتدى ديربان أال وهي            
ميكن العمل  ؛ وال   حلصول على نتائج دون عمل    فال ميكن ا  تأيت يف املقام األول؛     أن القدرات   
وأشار أيضاً إىل أن التصدي آلثار تغري املناخ مـسألة مـشتركة وإن كانـت      . دون قدرات 

ويتمثل اقتراح الشبكة الدولية للعمل     . على التعاون وتقاسم التحديات   وأن احلل ينطوي    متمايزة  
هبدف حتسني النتائج    املستوى الدويل    املناخي يف التفكري يف كيفية التعاون على حنو أفضل على         

واختتم املمثل مداخلته بسؤالني لبدء احلوار واملناقشة مع املـشاركني يف           . على املستوى الوطين  
بالنظر إىل شـدة اخلطـر الـذي    وترية اإلجراءات   من الضروري تسريع    أوالً، هل   : االجتماع

  ؟إىل حتسني التنسيقهناك حاجة ؛ ثانياً، إذا كان الرد إجيابياً، فهل يشكله تغري املناخ
العمل بسرعة  ودعت ممثلة كلية لندن اجلامعية منتدى ديربان إىل التفكري يف ضرورة              -٥٥

ويف كل بلـد للتـصدي      كبرية على توفري إطار جديد خلرباء املناخ يف مجيع امليادين املختلفة            
عـدد  تعليم يف استحداث     يتمثل أبرز التطورات يف جمال ال      ،وإىل اليوم . لتحديات تغري املناخ  

ولو اعتمدت . جامعات متعددةهائل من الدورات التدريبية على اإلنترنت، اليت تشرف عليها   
احلاجـة إىل عـدد كـبري مـن     مراكز املعلومات واملؤسسات هذا النهج لعاجل ذلك مسألة       



FCCC/SBI/2013/12 

GE.13-62742 20 

من تها  أحد الدروس اليت تعلم   وأشارت ممثلة كلية لندن اجلامعية إىل أن        . األشخاص املدّربني 
والقـادمني  جمموعة من اخلرباء القادرين على حل املشاكل        إنشاء  جتربتها الشخصية هو أمهية     

وهناك مسألة أخرى حبثتها    . من خمتلف املؤسسات يف العامل النامي واملتقدم للعمل والتعلم معاً         
يان إىل  وهي اجلهود املبعثرة املبذولة يف جمال بناء القدرات، وهو أمر قد يعزى يف بعض األح              

. اتباع هنج ينطلق من القاعدة يف حني أن ما يلزم هو هنج استراتيجي لتعزيز هـذه اجلهـود                 
وميكن للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعزز أن يتيح فرصة إلقامة جسر              

 واختتمت املمثلة مداخلتـها بـاقتراحني     . بني النهج االستراتيجي والعملية القطرية السائدة     
 يف املائة من التمويل إىل املؤسسات لدى متويـل مـشروع لبنـاء              ٥٠أن ُتقدم نسبة     أوهلما

أن ُينظر يف اتباع هنج استباقي يف كل مشروع من أجل الوصول            ثانيهما  القدرات املؤسسية و  
  .إىل القدرات القائمة اليت ميكن تسخريها

جتماع الثاين ملنتـدى ديربـان      وأشار ممثل اليابان إىل املناقشات اليت جرت أثناء اال          -٥٦
والحظ أن النهج القطري الذي استند إليه يف املناقشات ويف عدة مقـررات تتعلـق ببنـاء                 

للجهـات  املهـم   ورأى أن مـن     . القدرات مهم للغاية لوضع عنصر بناء القدرات وتنفيذه       
نـاء  ببناء القدرات سواء أكانت من جانب التفاوض أم التنفيذ حتديـد أولويـات ب              املعنية

باستخدام اإلطار الوارد يف مرفـق    ، وذلك   وتقريرها وفقاً للسياق الوطين لكل جهة      القدرات
وباإلشارة إىل الصالت القائمة بني التخطيط الطويل األجل وبناء القدرات          . ٧-م أ /٢املقرر  

اليت برزت أثناء االجتماع، اغتنم ممثل اليابان الفرصة إلبالغ املشاركني يف االجتماع بـأن               
 التخفيف  تات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات وإجراءا    يليابان قد عزز جهوده لدعم االستراتيج     ا

املالئمة وطنياً بطريقة القياس واإلبالغ والتحقق يف البلدان النامية وأقر بأن الوقت قد حـان               
واقترح أن يكـون هـذا      . إىل التخطيط الشامل للتكيف والتخفيف وبناء القدرات      لالنتقال  

 موضوع العروض اليت ستقدمها البلدان املتقدمة والنامية يف االجتماع املقبـل ملنتـدى              النهج
ودعا ممثل اليابان أيضاً مجيع املشاركني يف منتدى ديربان إىل تبادل املعلومات الـيت              . ديربان

تمخض عنها االجتماع مع اجلهات صاحبة املصلحة خارج منتدى ديربان، مبـا يف ذلـك               ي
واختتم قائالً إن منتدى ديربان يتيح فرصة لتبادل وافر للخربات املتعلقـة            . لالزمالء يف العم  

ببناء القدرات بني اجلهات صاحبة املصلحة اليت تشارك يف عملية اتفاقيـة األمـم املتحـدة                
اإلطارية بشأن تغري املناخ، وحبكم كونه كذلك، فإنه يسهم أيضاً إسهاماً قيماً يف االستعراض              

  .ء القدراتالثالث إلطار بنا
وتناولت ممثلة جملس مستقبل العامل مسألة اجلهات الفاعلة اليت تشارك يف عملية بناء               -٥٧

. لبنـاء القـدرات   املالئمة  القدرات عندما يتعلق األمر بتحديد استراتيجيات وأدوات التنفيذ         
وترى ممثلة جملس مستقبل العامل أن ما يلزم حقيقة هو إجراء حوار بني اجلهـات صـاحبة                 

 مما ميكـن أن     ،املصلحة املتعددة، ومن العناصر احلامسة حتديد ومجع اجلهات الفاعلة الرئيسية         
  .يفضى إىل حفز اإلجراءات ونقل املعارف
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فيما خيص التعامل   متناقضة  هلا  وأبرزت إحدى املشاركات يف االجتماع مسألة بدت          -٥٨
ال عمل قائم بالفعـل أو أن       عنصر بناء القدرات، فهل يطرح بناء القدرات كاستجابة جمل        مع  

بناء القدرات سيأيت أوالً ليسبق هذا اجملال؟ وأجابت ممثلة كلية لندن اجلامعية بأهنـا تفـضل                
 ،١٩٩٢ومنذ عام   . اإلشارة إىل بناء القدرات كعنصر أساسي وهام ميكن أن يترك بصمة دائمة           

ع عنصر حمدد زمنيـاً دون      ويرتبط مبشاريع حمددة م   تطبيقاً خمصصاً   ُيطبَّق عنصر بناء القدرات     
  .إنشاء هيكل مستدام ودائم

  اختتام االجتماع الثاين ملنتدى ديربان  -٨  
 املتحاورين على عروضـهم     ، السيد خروستوف  ،شكر رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ      -٥٩

 والسيد كومارسنغ على     مناقشاهتم املثمرة والسيدة بلوم    الزاخرة باملعلومات واملشاركني على   
وذكر أن التعليقات اإلجيابية اليت وردته بـشأن عمـل          . لرائع كميسرين مشاركني  دعمهما ا 

 ألية اًعنصر بناء القدرات أساساعتبار االجتماع الثاين ملنتدى ديربان قد عززت تصميمه على  
  . إجراءات تتخذ يف جمايل التخفيف والتكيف على أرض الواقع

 مبسامهة معـارف الـشعوب       للتنفيذ شاد رئيس اللجنة الفرعية   وإضافة إىل ذلك، أ     -٦٠
األصلية يف بناء القدرات بوصفها مصدراً ملعلومات قيمة يلزم استعادهتا وتقامسها وإدراجهـا             

واختـتم  . بني األدوات املتاحة لتعزيز تنفيذ إجراءات بناء القدرات على املـستوى الـوطين            
الفرعية للتنفيذ يف تعزيز رصد راً املشاركني بأن نتائج املناقشات ستدعم اللجنة االجتماع مذكّ 

التقرير املوجز عن االجتمـاع     يوفر  معرباً عن أمله يف أن      وفعالية بناء القدرات واستعراضها     
  .أساساً ملفاوضات مثمرة يف الدورة التاسعة والثالثني للجنة الفرعية للتنفيذ

  اخلطوات التالية  -رابعاً  
  . والثالثنيتاسعةللتنفيذ لتنظر فيه يف دورهتا السُيقدَّم هذا التقرير إىل اهليئة الفرعية   -٦١
 املصلحة يف استخدام املعلومات الواردة      اجلهات صاحبة وقد ترغب األطراف وغريها من        -٦٢

 عند ختطيط   )١٦( ويف العروض والبيانات املقدمة أثناء االجتماع الثاين ملنتدى ديربان         يف هذا التقرير  
  .تصميم هذه األنشطة وتنفيذهاعند لبلدان النامية وأنشطتها املتعلقة ببناء القدرات يف ا

 يف   وبروتوكول كيوتـو امللحـق هبـا       وقد ترغب اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية       -٦٣
 املتعلقـة ببنـاء     مداوالهتا حول املـسائل   استخدام املعلومات الواردة يف هذا التقرير إلثراء        

  .ر األطراف يف أداء مهامها على النحو الذي يقرره مؤمتالقدرات

__________ 

 .<http://unfccc.int/7503.php>: يتاح على العنوان التايل )١٦(
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  املرفق

   ملنتدى ديربان بشأن بناء القدراتالثاينجدول أعمال االجتماع     

  ٢٠١٣يونيه / حزيران٤: اجلزء األول    

  ٠٠/١٨-٠٠/١٥فندق ماريتيم، قاعة رجيري،     

  مالحظات ترحيبية   ١٥/١٥-٠٠/١٥
نائب األمني التنفيذي ألمانـة     ،  السيد ريتشارد كينلي      

  ة اإلطارية بشأن تغري املناخاتفاقية األمم املتحد
   ملنتدى ديربانالثاينأهداف االجتماع   •    
 وماس خروستوف، رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ     تالسيد      

   ملنتدى ديربانثاين الاالجتماعورئيس 
  مالحظات استهاللية للميسرين املشاركني  •    
والـسيد كيـشان    ) نيوزيلنـدا (السيدة هيلني بلـوم         

  )رينيداد وتوباغوت(كومارسنغ 
  بناء القدرات اخلاصة بالتخفيف: ١اجللسة    ٣٠/١٦-١٥/١٥
كيفية تـسريع   : مركز كينيا لالبتكار يف جمال املناخ       •    

  حلول تغري املناخ اململوكة واملطورة حملياً
  السيد بن غود، الشراكة العاملية للطاقة يف القرى    
فـضة  برنامج بناء القدرات مـن أجـل تنميـة منخ           •    

: االنبعاثات التابع لربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي    
 -مبــادرة عامليــة لــدعم إجــراءات التخفيــف 

االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات، إجراءات     
  التخفيف املالئمة وطنياً والقياس واإلبالغ والتحقق

 السيدة كريستينا كولون، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
دمج عناصر بناء القـدرات يف      : ق البيئة العاملية  مرف  •    

  مشاريع التخفيف
  السيدة شيز أوكي، أمانة مرفق البيئة العاملية    
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الشراكة العاملية لالستراتيجيات اإلمنائيـة اخلفيـضة         •    
دفع عجلة منو يتسم بالتكيف مع املناخ       : االنبعاثات

  وباخنفاض االنبعاثات
  لواليات املتحدة األمريكيةكيلي، ا. السيدة ألكسيا س    

  العروض واملناقشات واألسئلة واألجوبة
بناء القدرات فيما يتعلق بالصالت بـني       : ٢اجللسة     ٥٠/١٦-٣٠/١٦

  القضايا اجلنسانية وتغري املناخ
العمـل  : مراعاة قضايا اجلنسني يف بناء القـدرات        •    

  املناخي لتحقيق تغيري جذري
  حتاد الدويل حلفظ الطبيعةالسيد فرانسوا روجريز، اال    
  خطط العمل املتعلقة بتغري املناخ والقضايا اجلنسانية  •    
  السيدة مينا كنال، نيبال    

  العروض واملناقشات واألسئلة واألجوبة
  بناء القدرات اخلاصة بالتكيف: ٣اجللسة    ٥٠/١٧-٥٠/١٦
تعزيز بيئة متكينية لتقييم مدى تأثر اهلياكل األساسية          •    

  تغري املناخب
السيد دافيد الب والسيد داريل دانيلك، االحتاد العاملي            

  ملنظمات اهلندسة
دمـج  : بناء القدرة على حتمل تغري املناخ يف نيبـال          •    

  عنصر تغري املناخ يف عملية احلد من الفقر
  والسيد باتو كريشنا أوبرييت، نيبال. س.السيد الفا ك    
   موارد صندوق التكيفجتربة الوصول مباشرة إىل  •    
  السيد داودا ندياي، أمانة جملس صندوق التكيف    

  العروض واملناقشات واألسئلة واألجوبة
  اختتام اجلزء األول   ٠٠/١٨-٥٠/١٧
  آراء عامة بشأن اجلزء األول  •    
  مالحظات امليسرين املشاركني  •    
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  ٢٠١٣يونيه / حزيران٦: اجلزء الثاين    

 ٠٠/١٨-٠٠/١٥عة رجيري، فندق ماريتيم، قا    

بناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول      : ٤اجللسة     ٤٥/١٥-٠٠/١٥
  كيوتو

تعزيز القدرات املؤسسية والبنيوية والفردية إلجنـاح         •    
  وضع وتنفيذ مشاريع آلية التنمية النظيفة يف أوغندا

  السيد بول إسابريي، أوغندا    
اإلقليمـي علـى    تأثري إطار نريويب ومراكز التعاون        •    

  وضع مشاريع آلية التنمية النظيفة
السيد كونور باري والسيدة فاطمة الزهراء الطـييب،            

  أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
  العروض واملناقشات واألسئلة واألجوبة

عرض عام لعناصر بناء القدرات يف عمل       : ٥اجللسة     ٥٠/١٦-٤٥/١٥
نشأة مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتـو   اهليئات امل 
  امللحق هبا

رئيس اجمللس االستـشاري    السيد غريفن طومبسون،      •    
  ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخ

رئيس اللجنة التنفيذية املعنيـة     السيد أنطونيو بفلوغر،      •    
  بالتكنولوجيا

لني والسيد ستيفان شـفاغري،      - السيدة ديان بالك    •
  للجنة الدائمة املعنية بالتمويلالرئيس املشارك

عضو يف اللجنـة املعنيـة      السيد كوامرول شودري،      •
 بالتكيف

عـضو يف فريـق اخلـرباء       السيدة روليتا كاماتشو،      •
االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة املقدمـة مـن         

 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
خلرباء املعين بأقل   فريق ا  عضو يف السيد أبياس هونغو،      •

 البلدان منواً
رئيس مشارك جمللـس الـصندوق      السيد ظهري فقري،      •

 األخضر للمناخ
رئيس اجمللس التنفيـذي آلليـة      السيد بيري ستيانسن،      •

  التنمية النظيفة
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  العروض واملناقشات واألسئلة واألجوبة
تعزيز أنشطة تنفيذ بناء القدرات للنهوض   : ٦اجللسة     ٥٠/١٧-٥٠/١٦

إجراءات التكيف والتخفيف امللموسة والفعالة على      ب
  املستوى الوطين

  االحتاد األورويبالسيد إتني كويت،   •    
الرئيس املشارك للفريـق العامـل      السيد بات فينيغان،      •

 املعين ببناء القدرات التابع للشبكة الدولية للعمل املناخي
 مجهورية ترتانيا املتحدةالسيد ريتشارد مويونغي،   •
 كلية لندن اجلامعيةالسيدة فرحانة ميني،   •
 جملس مستقبل العاملالسيدة آنا ليدرايتر،   •
  السيد ماكوتو كاتو، اليابان  •

  حلقة النقاش وجلسة التحاور ملنتدى ديربان
  اختتام اجلزء الثاين   ٠٠/١٨-٥٠/١٧
 اختتام االجتماع الثاين ملنتدى ديربان  •    

 يناملالحظات اخلتامية للميسر  •
  املالحظات اخلتامية للرئيس  •

        


