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وضع هذه التوصيات فريق العمل املعني باملشاركة يف سوق الكربون ،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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 .5كفالة إدماج بناء قدرات املشاركة يف أسواق الكربون الدولية يف
«مجموعة أدوات» شاملة للعمل املناخي.
بناء القدرات من أجل تسعري الكربون وأسواق الكربون يجب
أن يكون مدمجا يف دعم أشمل لتنفيذ املساهامت املحددة وطنيا
 (LTواالسرتاتيجيات طويلة األجل لتطوير خفض االنبعاثاتواسرتاتيجيات تعبئة املوارد ذات الصلة وتحديثها ،وأن LEDS)،
ميتثل إلطار الشفافية املعزز ،وأن يكون مبنيا عليها .ميكن استخدام
الصالت املشرتكة :تعزيز قدرات البلد لتجميع قوائم جرد غازات
الدفيئة ورصد تنفيذ املساهامت املحددة وطنيا ،من شأنه أن
يعزز قدراتها لالمتثال للقواعد واإلجراءات املتعلقة بنتائج تخفيف
التجارة مبوجب املادة  .6وباملثل فإن العمل مبوجب املادة  6ميكن
أن يحسن توافر البيانات ونوعيتها فيام يتعلق بانبعاثات غازات
الدفيئة وفرص الحد منها ،وتعد هذه معلومات قيمة عند تحديث
املساهامت املحددة وطنيا .
 .6بناء خربات سوق الكربون عىل الصعيدين املحيل واإلقليمي .
أدت املعوقات التي تعرتض تطوير القدرات بسبب قلة عدد
الخرباء الحكوميني إىل إبطاء القدرة عىل تنفيذ أنشطة سوق
الكربون يف البلدان املهتمة ،بينام تتزايد مسؤوليات الجهات
املنظمة لسوق الكربون ومهامها .وإضافة إىل ذلك ،فإن تراكم
خربات نصف العامل الشاميل يف سوق الكربون أدى إىل ارتفاع
تكاليف التنفيذ .كفالة توافر الخرباء الحكوميني عىل املدى
الطويل ،فضال عن تطوير الخربات املحلية واإلقليمية ،بالتعاون مع
مؤسسات البحوث والصناعة والرابطات املالية والتجارية ،هو أمر
حاسم الستمرارية عمل سوق الكربون .فضال عن أن توفري الخربات
عىل الصعيد املحيل عن طريق بناء القدرات يفيد مجموعة أكرب
من أصحاب املصلحة ،وبالتايل يساهم يف تحقيق نتائج شاملة
تراعي الفوارق بني الجنسني ،وتشمل توفري فرص العمل والعاملة.
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التوصيات
 .1زيادة الوعي بفوائد أسواق الكربون الدولية يحفز اإلرادة
السياسية ،كرشط مسبق لبناء قدرات فعالة .
أنشطة التوعية والبيان العميل هي إجراءات فورية قصرية
األجل من شأنها املساعدة يف تحويل االهتامم السيايس إىل إرادة
سياسية لالشرتاك يف أسواق الكربون .ميكن تدريب املوظفني
التقنيني لتقييم الفرص واملخاطر ،ومن ثم إبالغ صانعو القرارات
عىل الصعيد الوطني بالفوائد املنشودة .يساعد ذلك عىل تعبئة
وتعميم املادة  6املعنية ببناء القدرات من خالل السياسات ويف
املؤسسات الرئيسية ،لضامن وجود اهتامم مستدام توجهه البلدان
للمشاركة يف أسواق الكربون .
 .2دعم الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية من أجل إنشاء أطر
مؤسسية شاملة للمشاركة يف سوق الكربون واإلرشاف عليها .
تواجه البلدان النامية متطلبات متزايدة التعقيد للمشاركة مبوجب
الئحة قواعد اتفاق باريس ،حتى فيام بعد املادة  .6ستكون هناك
الحاجة إىل قدرات مؤسسية إلنشاء وظائف الحوكمة واإلجراءات
الالزمة املتعلقة بتنفيذ املساهامت املحددة وطنيا واملحاسبة
واإلبالغ ،ويتطلب هذا اتباع نهج شامل وجامع لبناء القدرات،
يستفيد من تأسيس «إطار نريويب» والخربات املكتسبة منه.
يجب توفري املساعدة التقنية من قبل الرشكاء املتعددي األطراف
والثنائيني لحكومات البلدان النامية وأصحاب املصلحة املعنيني،
فضال عن التعلم من األقران عىل املستوى اإلقليمي ،لضامن اتباع
نهج عام ال يتخىل عن أحد .تستفيد الحكومات الوطنية كثريا
من تعزيز التنسيق الداخيل عرب الوزارات والوكاالت والعمل مع
أصحاب املصلحة الخارجيني من القطاع الخاص ،واملنظامت غري
الحكومية ،واألوساط األكادميية.
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 .3توفري بناء القدرات يف شكل نهج التعلم العميل باملامرسة.
يقوم «التعلم باملامرسة» عىل تنفيذ أنشطة العامل الحقيقي كجزء
من عملية بناء القدرات .وهو النهج األكرث مالءمة لضامن بناء
قدرات ذات تركيز قطري تستجيب لالحتياجات املتطورة .تستطيع
البلدان االستفادة من الخربات القامئة من اآلليات املحلية لتسعري
الكربون و /أو أنشطة سوق الكربون يف زمن اتفاقية كيوتو.
وتستطيع املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف ،والوكاالت الثنائية،
والبلدان املضيفة الرئيسية دعم األنشطة الرائدة املبكرة التي
تحدد املامرسات الفضىل التي ميكن أن يتعلم منها املجتمع الدويل
ككل .تنشئ األنشطة الرائدة املبكرة أثر البيان العميل وتنمي
مجتمعات املامرسني املتخصصني يف القطاعني العام والخاص ،ما
يساعد عىل إيجاد حلول للتحديات ،ويساهم يف وضع مزيد من
القواعد .
 .4تحسني إدارة املعارف من خالل منتجات معرفية يسهل الوصول
إليها عىل نطاق واسع ،إىل جانب املساعدة التقنية طويلة األجل
املفصلة حسب االحتياجات .
ميكن تحسني كفاءة توفري بناء القدرات لعدد كبري من أصحاب
املصلحة إىل حد كبري عن طريق تطوير دورات تدريبية موحدة
وأدوات ووثائق توجيهية للتصدي للتحديات املشرتكة التي تتعلق
بالجوانب املؤسسية واإلجرائية واملنهجية .ميكن نرش األدوات
والتوجيهات ،يف عدة أشكال من ضمنها الرقمية ،والدورات
التدريبية التي تقدمها املؤسسات املتعددة األطراف والثنائية .إن
تجنب ازدواجية بناء القدرات عىل مستوى املقدمة يسمح بتقديم
دعام مكيفا بدرجة أكرب الحتياجات البلدان املضيفة من خالل
تضمني مساعدة تقنية طويلة األجل ،والتي ميكن تقدميها مثال من
خالل مكاتب املساعدة أو املوظفني الخرباء يف املؤسسات اإلقليمية
التي تعالج تحديات قطرية محددة .وتستطيع املنابر اإلقليمية
اإلبداعية لبناء القدرات تعزيز التعلم من األقران وتحقيق التآزر.
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يرغب محفز العمل املناخي ملؤمتر األطراف السادس والعرشين يف توجيه الشكر ألعضاء فريق العمل املعني بأسواق الكربون التالية
أسامؤهم ،والذين عملوا طوال عام  2021الستشارة أصحاب املصلحة من حول العامل لتطوير هذه التوصيات :
املعهد العاملي للنمو األخرض Fenella Aouane

املعهد العاملي للنمو األخرض Lorna Ximena Aristizabal
ويلتون بارك Matthew Booth
مؤسسة كليك Mischa Classen

مجموعة املنظورات املناخية Aglaja Espelage

مركز سياسة الهواء النظيف Adriana Bazan Fuster

تحالف رشق أفريقيا بشأن أسواق الكربون والتمويل املناخي Bianca Gichangi
ويلتون بارك Kristina Henly

مجموعة املنظورات املناخية Stephan Hoch

حكومة اململكة املتحدة George Hodgetts
حكومة اململكة املتحدة David Hynes

مركز سياسة الهواء النظيف Stacey Davis

مجموعة املنظورات املناخية Axel Michaelowa

تحالف غرب أفريقيا بشأن أسواق الكربون والتمويل املناخي Ousmane Fall Sarr
حكومة اململكة املتحدة Chris Shipley

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

