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توصيات بناء القدرات من أجل
البالغاتاملتعلقةبالتكيف
مبا فيها لتتبع التقدم املحرز نحو بلوغ  (ADCOMs)،إن مدى استفادة جهود التكيف الوطنية والتقييم العاملي من البالغات املتعلقة بالتكيف
الهدف العاملي املتعلق بالتكيف سيعتمد عىل نوعية املعلومات التي تتضمنها .ولذلك يعد بناء قدرات الحكومات ،والقطاعات ،وأصحاب املصلحة
(الوطنية ودون الوطنية ،أضعف الفئات) ،واملؤسسات أمرا ً أساسياً إلنتاج معلومات ذات نوعية جيدة .ونظرا للطبيعة الدورية لاللتزامات مبوجب
اتفاق باريس ،واحتياجات البلدان املستقبلية لبناء القدرات املتعلقة بالتكيف عىل األجل الطويل وبصفة مستمرة ،من املهم أال تقدم هذه القدرات
بطريقة متفرقة ومجزأة ،بل من الرضوري أن يكون بناء القدرات طويل األجل ومنسق ومستدام وتآزري ومؤسيس ،وأن يصمم ويقدم بطريقة
تشجع املحافظة عىل القدرات .
أوالً وقبل كل يشء ،يجب أن تعزز البالغات املتعلقة بالتكيف عمليات التخطيط الوطني للتكيف وتنفيذه ورصده .ومن ثم ينبغي أن يُسرتشد
باالعتبارات ذات الصلة الوطنية التخاذ قرارات مدروسة بشأن اختيار آلية البالغات املتعلقة بالتكيف وتصميمها ومضمونها وتواترها وتسلسلها،
وبالتايل احتياجات بناء القدرات املحددة .ينبغي أن تشمل العنارص املحددة لبناء القدرات من أجل البالغات املتعلقة بالتكيف اآليت:

•

بناء القدرات إلرشاك الجهات الفاعلة دون الوطنية ،ومعظم قطاعات املجتمع وأفراده املعرضني للخطر ،لضامن متثيل معارفهم وآرائهم
وخرباتهم متثيالً جيدا ً يف البالغات املتعلقة بالتكيف .ويشمل ذلك تعزيز الرتتيبات املؤسسية ،وبناء القدرات املواضيعية ،مثالً حول النوع
الجنساين والتقاطعية .وينبغي أن يبنى الوقت الكايف يف عملية تطوير البالغات املتعلقة بالتكيف ،لضامن وجود القدرات الالزمة التي تكفل
مشاركة مجدية من جميع أصحاب املصلحة.

•

بناء القدرات من أجل التكامل عرب القطاعات الوطنية الرئيسية ،وال سيام تلك القطاعات التي ترتبط بالفقر والضعف ،لضامن
تضمني اآلثار التي تواجه هذه القطاعات ومساهامتها يف التكيف.

• بناء القدرات لضامن التآزر الفعال بني عمليات التكيف عىل الصعيدين الوطني والعاملي ووثائقه وتقاريره .
•

بناء القدرات لتنقيح البالغات املتعلقة بالتكيف وغريها من الخطط والعمليات الوطنية املتعلقة بالتكيف وتحديثها عىل وجه
الرسعة ،استجابة ملستجدات التوقعات املناخية ،أو اآلثار املناخية غري املتوقعة.
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وضع هذه التوصيات فريق العمل املعني بالبالغات املتعلقة بالتكيف ،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 .
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الوزارات واإلدارات القطاعية
 .8ينبغي عىل وزارات وإدارات القطاعات الحكومية الرئيسية
املتعلقة بالتكيف ،عىل املستويني الوطني ودون الوطني ،االستثامر
يف القدرات عىل املدى الطويل ،لعدة أسباب من ضمنها :فهم
تغي املناخ عىل القطاعات املحددة عىل جميع املستويات،
آثار ّ
وتحصني خطط القطاعات وأنشطتها من العوامل املناخية،
وتحديد احتياجات املجتمعات واملجموعات األكرث عرضة للخطر
واملهمشة واملحرومة من حقوقها داخل القطاع وترتيبها حسب
األولوية ،وتتبع اإلنفاق القطاعي عىل التكيف واإلبالغ عنه ،وتقييم
االحتياجات املالية القطاعية للتكيف .
الحكومات املحلية
 .9تحتاج الحكومات املحلية إىل املوارد والقدرات لالستثامر يف عدة
أمور من بينها :فهم اآلثار املحلية لتغري املناخ عىل القطاعات
وأصحاب املصلحة وجهود التنمية املحلية ،وجمع البيانات
املفصلة ،وتحديد الفئات األكرث تأثرا ً وتحديد أولويات احتياجاتهم،
ّ
والعمل مع أصحاب املصلحة الرئيسيني عىل أساس مستدام. ،ورصد
التقدم املحرز محلياً واالحتياجات والثغرات املحلية حول التكيف
واإلبالغ بها ،وتقييم االحتياجات املالية املحلية ،وتقييم التمويل،
واإلبالغ عن التمويل املستلم للتكيف .

		

أصحاب املصلحة ،خاصة األكرث تأثراً وتهميشاً وحرماناً من
حقوقهم
 .10يشمل أصحاب املصلحة الرئيسيني جهات من بينها الفئات
األكرث تأثرا ً ،وقادة املجتمعات املحلية وممثليها ،واملنظامت غري
الحكومية ،والشباب ،والجامعات ،ومؤسسات البحوث ،واملهنيني،
ووسائل اإلعالم ،والقطاع الخاص .سيحتاجون إىل بناء القدرات
لعدة أسباب من بينها العمل مع السلطات لالشرتاك يف تطوير
خطط التكيف واإلبالغ ،والعمل معاً بطريقة بناءة ،واملشاركة يف
الجهود الرامية إىل تحديد مواطن الضعف الرئيسية واملجموعات
الضعيفة واالحتياجات ذات األولوية والثغرات ،واملساهمة
يف تخطيط التقدم املحرز وتنفيذه ورصده ،ومحاسبة املمثلني
املنتخبني واملسؤولني وممثيل أصحاب املصلحة .
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التوصيات
الجهات املمولة
 .1تقديم متويل منسق وكاف وقابل للتنبؤ به ،يتسم باملرونة
ومستهدف لبناء القدرات عىل املدى الطويل إلنتاج البالغات
املتعلقة بالتكيف والتكيف عموماً ،ليك تستطيع البلدان االستثامر
بكفاءة أكرب يف تعزيز القدرات وإضفاء الطابع املؤسيس لها مبرور
الزمن .إن التمويل املتفرق وغري املنسق سيقدم قدرات متفرقة
وغري منسقة .

لجنة التكيف /اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
)(UNFCCC
 .2تطوير مبادئ توجيهية وأدوات مقتضبة إلعداد الجهات الفاعلة
الوطنية للمساهمة يف البالغات املتعلقة بالتكيف ،وأن ترتجم
إىل لغات مختلفة ،مع األخذ بعني االعتبار عدم إملام جميع تلك
الجهات الفاعلة مبصطلحات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ وعملياتها .
 .3تأسيس منابر معرفية إقليمية ووطنية للتعلم من األقران وتبادل
الدعم معهم ،مثل منابر بلدان الجنوب ،والخطوط الساخنة،
وأنظمة الرفقة .
 .4للتكيف ) (NFPsتأسيس جهات الوصل الوطنية
مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ،للعمل
مع جهات الوصل القامئة واملعنية بالعمل من أجل التمكني
وتنسيق التكامل الرأيس واألفقي واملدخالت من ) (ACEاملناخي
أجل بالغات أكرث شموالً .
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الحكومات الوطنية
 .5االستثامر يف قدرات طويلة األجل ومتكاملة ومنسقة عىل مستوى
املنظومة واملستوى املؤسيس ومستوى القدرات البرشية لتخطيط
التكيف وتنفيذه ورصده عرب القطاعات ،وعرب املستويات (الوطنية
إىل املحلية) ،وعرب بالغات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ ،مثل البالغات املتعلقة بالتكيف ،وتقارير الشفافية
) (BTRsلفرتة السنتني .
 .6ينبغي أال يقترص تركيز جهود بناء القدرات (عىل مستوى املنظومة
واملستوى املؤسيس ومستوى القدرات البرشية) عىل البالغات
املتعلقة بالتكيف عىل وجه التحديد وعىل التكيف عموماً عىل
الوزارات واإلدارات التي تتعامل مع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ بشكل مبارش فحسب ،بل يجب أن يشمل أيضاً
الوزارات واإلدارات وأصحاب املصلحة لجميع القطاعات الرئيسية
املعرضة للخطر والتمكينية ،والحكومات املحلية ،وأصحاب
املصلحة املحليني ،وخاصة الفئات أكرث عرضة للتأثر ،والنساء،
ومجتمعات السكان األصليني ،والشباب .
 .7االحتياجات الخاصة لقدرات جهات الوصل الوطنية وإدارات
تغي املناخ يف سياق البالغات املتعلقة بالتكيف ،ترتبط ضمن
ّ
أمور أخرى بـ  :الحصول عىل األموال إلنتاج البالغات املتعلقة
بالتكيف ،وتخطيط عملية حرصية ومتكاملة إلنتاج البالغات
وتنفيذها واستدامتها ،وإرشاك القطاعات وأصحاب املصلحة يف
إعداد البالغات للوصول إىل عملية شاملة حقا ،وتضمني عملية
إنتاج البالغات وتكاملها يف عمليات تكيف وطنية أخرى ،وإبالغ
املعلومات الواردة يف البالغات وإعادة توزيعها عىل القطاعات
وأصحاب املصلحة املحليني ،واستخدام البالغات لتوليد دعم
سيايس ودعم من أصحاب املصلحة عىل املستوى الوطني ،ومتويل
التكيف عىل املستوى العاملي .
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يرغب محفز العمل املناخي ملؤمتر األطراف السادس والعرشين يف توجيه الشكر ألعضاء فريق العمل املعني بالبالغات املتعلقة بالتكيف التالية
أسامؤهم ،والذين عملوا طوال عام  2021الستشارة أصحاب املصلحة من حول العامل لتطوير هذه التوصيات :
حكومة كوستاريكا Ximena Apestegui

حكومة اململكة املتحدة Morgane Chiocchia
حكومة اململكة املتحدة Hilary Corden

املعهد الدويل للبيئة والتنمية Binyam Gebreyes
معهد التنمية الخارجية Mairi Dupar
ويلتون بارك Robin Hart

ويلتون بارك Kristina Henly

حكومة اململكة املتحدة Claire Holzer Fleming
املركز الدويل لتغري املناخ والتنمية Mizan Khan
أصوات الجنوب بشأن التكيف Obed Koringo

الشبكة العاملية لخطط التكيف الوطنية ،املعهد الدويل للتنمية املستدامة Christian Ledwell
جنوب جنوب شامل Shehnaaz Moosa

الشبكة العاملية لخطط التكيف الوطنية ،املعهد الدويل للتنمية املستدامة Daniel Morchain
حكومة اململكة املتحدة Karl McAlinden
سياسة أكسفورد املناخية Anju Sharma
حكومة أنغوال Cecilia Silva

الوكالة األملانية للتعاون الدويل Maik Winges

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

