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وضع هذه التوصيات فريق العمل املعني بالشفافية واإلبالغ ،من محفز العمل املناخي ملؤمتر األطراف السادس والعرشين ،ويشمل الفريق
ممثلني من البلدان واملنظامت الواردة أدناه .تؤيد هذه املؤسسات التوصيات يف وقت النرش األويل لها ،وندعو مزيد من املنظامت والبلدان إىل
تأييد التوصيات أثناء مؤمتر األطراف السادس والعرشين وبعده .

توصيات بناء القدرات من أجل
الشفافية واإلبالغ
مبقتىض رشوط اتفاق باريس ،ستنقل جميع البلدان تقاريرها املناخية إىل إطار الشفافية املعزز بحلول عام
 .2024وميثل هذا تعزيز كبري يف شفافية املناخ ،التي ستتطلب قدرا ً كبريا ً من بناء القدرات.

Gouvernement
de Malawi

Gouvernement
de Lebanon

شفافية املناخ هي للجميع وسيستفيد منها املجتمع بأكمله .والجميع مبا فيهم الحكومات واملنظامت الدولية
والجهات الفاعلة غري الحكومية ،مثل األعامل التجارية واملستثمرين واملنظامت غري الحكومية واألوساط
األكادميية ،لديهم أدوار هامة يضطلعون بها .يعد بناء القدرات أمرا رئيسيا لتمكني املشاركة العاملية يف إطار
الشفافية املعزز وتحقيق الفوائد املنشودة منه .نحن بحاجة إىل العمل معاً إللهام زمالئنا وتحفيزهم عىل تعزيز
القدرات قبل مواعيد التقارير األوىل بوقت طويل مبوجب إطار الشفافية املعزز .
يجب علينا أيضا دعوة الجهات املانحة ومقدمي بناء القدرات إىل العمل لتحسني إمكانية الوصول إىل خدماتها
وتعزيزها لتلبية املطالب الجديدة عىل البلدان .وميكن أن يبدأ العمل عىل جميع هذه التوصيات بأثر فوري،
إال أن تنفيذ بعضها تنفيذا كامال سيستغرق عدة سنوات.
التقى فريق العمل املعني بالشفافية واإلبالغ من محفز العمل املناخي ملؤمتر األطراف السادس والعرشين
بانتظام يف إطار االستعداد للمؤمتر وجرت استشاراته عىل نطاق واسع بهدف وضع التوصيات التالية حول
كيفية تحسني بناء القدرات لتحسني إعداد البلدان إلطار شفافية املعزز .والهدف منها هو البناء عىل جهود بناء
القدرات الحالية ،واقرتاح طرق لتعزيزها ،مع األخذ يف االعتبار الدروس املستخلصة واملامرسات الفضىل.
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التوصيات
 .1الحكومات بحاجة إىل زيادة التعريف بشفافية املناخ وإبراز صورته
إىل حد كبري واالعرتاف بفوائده اإلضافية ،ملساعدة املواطنني وص ّناع
السياسات عىل فهم أن الشفافية ليست مجرد مترين تقني .ستقدم
الشفافية واإلبالغ فوائد واسعة النطاق عرب اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
وتحتاج الوكاالت املنسقة إىل اسرتاتيجيات إبالغ تربز الفرص املحلية
والدولية ،وترشك الوزراء والجهات السياسية الفاعلة األخرى .التأكيد
عىل الروابط مع قضايا وطنية أخرى ذات أولوية ميكن أن يساعد
عىل بناء أو تعزيز اإلرادة السياسة وامللكية الوطنية ،اليشء الذي
يكتيس طابعا حيويا يف كفالة بناء كل بلد إطارها الفعال للشفافية.
املشاركة القوية مع عمليات اإلبالغ واالستعراض مبقتىض إطار
والتحقق
واإلبالغ ثغرات
القياسن يحدد
)(MRVشأنه أ
اتالي من
يحددققثغارلح
شأنهغأنوالتح
الحايلسمنواإلبال
القيا
يف القدرات واالحتياجات قبل االنتقال إىل إطار الشفافية املعزز .
الجهات الفاعلة الرئيسية :الحكومات ،واألمني العام التفاقية األمم
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،ومقدمو بناء القدرات
 .2ينبغي أن يلتزم مقدمو بناء القدرات مبجموعات دعم برنامجي ذات
منظور طويل األجل لتعزيز االستمرارية واالستدامة ،ودعم البلدان
عىل استبقاء القدرات املعززة .وينبغي أن يكون بناء القدرات عملية
تآزرية تقوم عىل «التعلم باملامرسة» من شأنها متكني البلدان عىل
تحديد احتياجاتها وأولوياتها وتقييمها ،وينبغي أن تشمل عمليات
الرصد والتقييم لتمكني إجراء التحسينات مبرور الوقت .وينبغي
تجنب استخدام املستشارين الوافدين واملغادرين ،ومنح األولوية
لبناء قدرات مستدامة داخل كل بلد ،أينام ميكن .
الجهات الفاعلة الرئيسية :الجهات املانحة ،ومقدمو بناء القدرات
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 .3سيستفيد جميع أصحاب املصلحة من تحسني التنسيق عىل
املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية .فإن التنسيق املعزز بني
مبادرات بناء القدرات ميكن أن يؤدي إىل زيادة األثر والكفاءة
وأن يساعد عىل تجنب االزدواجية .كام تساهم األنشطة املشرتكة
واملتكاملة والتمويل التجميعي يف جعل بناء القدرات أكرث شموال.
وميكن أن يساعد تبسيط إجراءات التطبيق عىل تسهيل الوصول إىل
املبادرات وجعلها أكرث شمولية .تعد لجان الشفافية اإلقليمية وسائل
مثبتة يف تعزيز التعلم من األقران وتبادل املعارف والتواصل .
الجهات الفاعلة الرئيسية :الجهات املانحة ،ومقدمو بناء القدرات،
واألمني العام التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،
واملستفيدون
 .4ينبغي أن توسع برامج بناء القدرات نطاقها إلدماج الدعم لإلبالغ عن
العنارص الجديدة مبوجب إطار الشفافية املعزز ،مبا فيها رصد التقدم
املحرز نحو عنرصي التكيف والتخفيف يف املساهامت املحددة
وطنياً ،وأسواق الكربون ،واإلبالغ عن التمويل املناخي املطلوب
واملستلم .وينبغي مراعاة أن البلدان لديها مستويات مختلفة من
القدرات والخربات ،وبالتايل نقاط بداية مختلفة .ينبغي أن يطور
مقدمو بناء القدرات مواد توجيهية بشأن جميع مكونات تقارير
الشفافية لفرتة السنتني ،وخاصة تلك التي مل تكن موجودة يف اإلطار
السنتني
لفرتةطار
املحدثةور إ
للتقارير ومع تط
السابقالسنتني
 (BURs).لفترة
إطارير املحدثة
تطورلتقار
ومعابق ل
الس
الشفافية املعزز مبرور الوقت ،ينبغي أن يتطور أيضا بناء القدرات
بجانبه .وسيساهم اإلبالغ عايل الجودة أيضا يف تقييم أشمل للتقدم
املحرز يف وقت التقييم العاملي .
الجهات الفاعلة الرئيسية :مقدمو بناء القدرات ،والجهات املانحة

 .5إن مقدمو بناء القدرات بحاجة إىل تحسني إمكانية الوصول إىل
املوارد اإللكرتونية وإجراء البحث عليها .وبينام توجد بوابات معرفية
قامئة ،إال أن املقدمني يستطيعون عمل املزيد لتوحيد املوارد ليك
يسهل الوصول إليها من نقطة واحدة تكون معروفة جيدا وتفاعلية
ويسهل إجراء البحث عليها .ينبغي إعطاء األولوية للرتجمة (إىل
لغات األمم املتحدة بحد أدىن) لتشجيع املوظفني التقنيني القطريني
عىل استخدام املنتجات املعرفية .وميكن أن تساعد نقاط االتصال
املسامة املقدمني عىل تطبيق مراقبة الجودة ،والتأكد من أن تظل
املوارد محدثة وأن تشمل جميع املبادرات الرئيسية لبناء القدرات
من أجل الشفافية .
الجهات الفاعلة الرئيسية :مقدمو بناء القدرات ،واألمني العام
التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
 .6يتطلب اإلبالغ املستمر وجود إطار مؤسيس قوي ،والذي سيحتاج
إىل واليات قانونية جديدة يف بعض الحاالت .تستطيع جميع
البلدان تحسني االستفادة من املؤسسات القامئة (وإنشاء مؤسسات
جديدة عند االقتضاء) لتعميم اإلبالغ عن املناخ عرب الحكومة
واملجتمع املدين والقطاع الخاص .ستكون هناك الحاجة إىل ارشادات
وتوجيهات ودعم جديد ملساعدة البلدان عىل وضع ترتيبات
مؤسسية متينة لتلبية متطلبات إطار الشفافية املعزز .وبالدعم
الذي تتلقاه الحكومات ،ينبغي أن تخطط إلعداد قدرات كافية
إلعامل أطر الشفافية وتركيز استخدام الدعم الخارجي عىل إنشاء
الهياكل األساسية املادية واملؤسسية واملعرفية .ويستطيع مقدمو
بناء القدرات تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية املشرتكة يف جمع
البيانات وتبادلها وأرشفتها واإلبالغ عنها .هناك الحاجة إىل تعزيز
العالقات بني مقدمي البيانات ،وإنشاء شبكات من الخرباء التقنيني
عرب املؤسسات املساهمة .وينبغي أن تستند الدورات التدريبية إىل
الهياكل األساسية القامئة من أجل إدماج اإلبالغ عن املناخ وتقديم
توجيهات وأدوات إلدارة البيانات .
الجهات الفاعلة الرئيسية :الحكومات والجهات املانحة ،ومقدمو
بناء القدرات

 .7ينبغي أن تدعم الحكومات ومقدمو بناء القدرات مشاركة املجتمع
ككل يف عملية الشفافية ،مبا يف ذلك الوكاالت اإلحصائية واإلدارات
املالية واالقتصادية واألوساط األكادميية والجهات الفاعلة غري
الحكومية والحكومات دون الوطنية والقطاع الخاص ،التي يستطيع
جميعها املساهمة يف جمع البيانات وإثرائها لإلبالغ عن املناخ .ومن
املهم بصفة خاصة إرشاك مجموعات أصحاب املصلحة التي مل تكن
تنصب تركيزها
ممثلة تاريخيا يف الحكومة ،فضال عن تلك التي ال ينصب
عىل تغري املناخ .
الجهات الفاعلة الرئيسية :الحكومات ،ومقدمو بناء القدرات
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يرغب محفز العمل املناخي ملؤمتر األطراف السادس والعرشين يف توجيه الشكر ألعضاء فريق العمل املعني بالشفافية واإلبالغ
التالية أسامؤهم ،والذين عملوا طوال عام  2021الستشارة أصحاب املصلحة من حول العامل لتطوير هذه التوصيات :
املعهد الدويل للبيئة والتنمية Fernanda Alcobé
املعهد الدويل للبيئة والتنمية Illari Aragon
حكومة لبنان Mary Awad Menassa
ويلتون بارك Jack Burne

معهد إدارة غازات الدفيئة Tani Colbert-Sangree
ويلتون بارك James Corré

حكومة اململكة املتحدة Eve Deakin
ويلتون بارك Jenny Easton

مبادرة الشفافية يف العمل املناخي Josh Edwards

املعهد العاملي للنمو األخرض Carlos Matias Figueroa
حكومة مالوي Yamikani Idriss

حكومة لبنان Vahakn Kabakian
ويلتون بارك Janine Maer

حكومة اململكة املتحدة Karl McAlinden

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة Denise Mevin
املعهد العاملي للنمو األخرض Siddhartha Nauduri
املعهد العاملي للنمو األخرض Chan Ho Park
حكومة لبنان Noa Rose

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة Mirella Salvatore

الرشاكة بشأن الشفافية يف اتفاق باريس Martha-Elena Schloenvoigt
الرشاكة بشأن الشفافية يف اتفاق باريس Catarina Tarpo

منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة Sousan Torabiparizi
معهد إدارة غازات الدفيئة Molly White

مبادرة الشفافية يف العمل املناخي Henning Wuester

يدعم الصندوق الدويل للمناخ الخاص باململكة
املتحدة محفز العمل املناخي ملؤمتر األطراف
.السادس والعرشين .

