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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الحادية واألربعون

  ٤١1٢ديسمرب /كانون األول 6-1ليما، 
 ل املؤقت من جدول األعما ٢ البند

 تقرير لجنة التكيف
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

 ٤١1٢ديسمرب /كانون األول  8-1ليما، 
 من جدول األعمال املؤقت  9و 8 البندان

 تقرير لجنة التكيف
 خطط التكيف الوطنية

 *تقرير لجنة التكيف  
 موجز

 ٤١12 أكتطونير/ة التكيط  نيطت ريطرين األوليغطي هذا التقرير األعمال اليت اضططعتت اطا  نط 
. وهطططو يت طططمن متعومطططا  رنريميطططة وفجرا يطططة،  طططا  ي طططا متعومطططا  عطططن ٤١1٢أكتطططونير /وريطططرين األول

ويطرب  التقريطر التقطد  ا طر  يف . االجتماعا  املتقودة، والتغيريا  يف الت وية والر اسة والنرطا  الطدايعي
رتزيز االرسطا  يف التكيط   وجطال االرفاقيطة وأوجط   :التالية رنفيذ يطة عمل  نة التكي  يف اجملاال 

التططط  ع مطططم املنرمطططا  واملراكطططز واليطططبكا ل ورقطططدج الطططدعف الفطططج والتوجيططط  ل  طططرا  نييططط ن فجطططرا ا  
اسطتاانية لطدعوة مطؤار األ طرا  اً والتقرير هو أي . التكي  ووسا ل التنفيذل والتوعية وربادل املتعوما 

مطططن التوتطططيا  نييططط ن األنيططططة املزمطططم اً لواليت طططا وم ام طططا، مزيطططداً  ن رقطططد ، و قطططفىل  نطططة التكيططط  نيططط
االضططط هب اططا يف ف ططاع نيرنططامو عمططل نططريوث املتتعططا نيتطط اريا  رغططري املنططاه والقانيعيططة لعتطط ار نيطط  والتكيطط  

 .مت . وخيتتف التقرير نيتوتيا  لعكيانا  ذا  الصعة التامعة يف جمال التكي 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .دمت هذه الوايقة نيتد املوعد ا دد نرراً لتوقيت االجتماهب السادس لعانة التكي ق   * 
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

نططة التكيطط  طططت سططعطة ، أن رتمططل  11-  أ/٤ قططرع مططؤار األ ططرا ،  وجططال املقططرع -1
مطططؤار األ طططرا  وركطططون مسطططؤولة أمامططط ، وأن يقطططرع مطططؤار األ طططرا  سياسطططا ا التامطططة ااشطططياً مطططم 

 .(1)مقرعار  ذا  الصعة
و وجططططال املقططططرع نفسطططط ،  عططططال مططططؤار األ ططططرا  فىل  نططططة التكيطططط  أن رقططططد  فىل مططططؤار  -٤

أنيططت ا، وأدا  م ام طا، وروجي ا طا، األ را ، عن  ريططا الييططتت الفطرعيتت، رقطاعير سطنوية عطن 
وروتططيا ا، و ططري ذلططمل مططن املتعومططا  ذا  الصططعة الناشططية عططن عمع ططا، و سططال االقت ططا ، عططن 

 .(٤)فجرا ا  فضا ية قد ركون مطعونية  وجال االرفاقية، لينرر  ي ا مؤار األ را 
عطططش ميطططروهب وا طططا مطططؤار األ طططرا  ع، 18-/  أ11 دعطططا مطططؤار األ طططرا ،  وجطططال املقطططرع -2

 .(٢)٤١15 فىل ٤١12 ا اية الطسنوا  املت منة أنيطة لعسنوا  من (2)يطة عمل  نة التكي 

 نطاق التقرير -باء 
يت من هذا التقرير متعوما  عن األعمال اليت اضططعتت اطا  نطة التكيط  نيطت ريطرين  -٢

وضطططة ععطططش روتطططيا  متر  ويت طططمن أي طططاً  .٤١1٢ أكتطططونير/وريطططرين األول ٤١12 أكتطططونير/األول
 .نرر الييتت الفرعيتت ومؤار األ را 

اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعيةة للمشةورة العلميةة والتكنولوجيةة  -جيم 
 والهيئة الفرعية للتنفيذ 

اليية الفرعية لعميوعة التعمية والتكنولوجية واليية الفرعية لعتنفيذ مدعوران فىل النرطر يف  -5
وقططد رططود الييططة الفرعيططة لعميططوعة التعميططة والتكنولوجيططة والييططة  .واعدة يف هططذا التقريططراملتعومططا  الطط

 الرانيططم واوططام  تالفرعيططة لعتنفيططذ أن رنرططرا ععططش وجطط  اوصططو  يف التوتططيا  الططواعدة يف الفصططع
 .أدناه، وطيع ا فىل مؤار األ را  الختاذ مزيد من اإلجرا ا ،  سال االقت ا 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .95الفقرة ، 11-أ/  ٤املقرع  (1)
 .96الفقرة ، 11-أ/  ٤املقرع  (٤)
 .<unfccc.int/7517> انرر (2)
 .1الفقرة ، 18-أ  /11املقرع  (٢)
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 ساسيةمعلومات أ -دال 
ف اع كانكون املتتعا نيالتكي  اطد  ، 16-  أ/1 أني  مؤار األ را ،  وجال املقرع -6

رتزيز فجرا ا  التكي ،  ا يف ذلمل عطن  ريطا التتطاون الطدوحب، وسطئ مسطا ل التكيط  يف ف طاع 
ويف ذلططططمل السطططيا ، و وجططططال املقططططرع نفسطططط ، أنيططط  مططططؤار األ ططططرا   نططططة . االرفاقيطططة سثططططاً متسططططقاً 

 .ي  لعتيايم ععش رنفيذ فجرا ا  التكي  املتز ة نيصوعة متسقة يف ف اع االرفاقيةالتك
أكد مؤار األ را  أن  نة التكي  هي اليية االستياعية ، 11-  أ/٤ و وجال املقرع -1

التامة ملؤار األ را  املتنيطة نيالتكي  مطم اثاطاع ال طاعة لتغطري املنطاه، ونيطت  كطذلمل امل طا  اومط  
 .ة فىل  نة التكي  وركوين ا و را ق ا وفجرا ا ااملوكع
، الذي ارفقت  ي  ٤١1٤ سبتمرب/وعقد   نة التكي  اجتماع ا اال تتا ي يف أيعول -8

واعتمد  يطة التمل يف الدوعة الثامنة عيرة ملؤار األ طرا ، . ععش يطة عمل ا اية السنوا 
دوعة التاسطططتة عيطططرة ملطططؤار األ طططرا  عطططن ومنطططذ ذلطططمل امطططت، قطططدمت  نطططة التكيططط  رقطططاعير فىل الططط

أنيططت ا، وأدا  م ام ططا، وروجي ا ططا، وروتطيا ا، و ططري ذلططمل مطن املتعومططا  ذا  الصططعة الناشططية 
 .عن عمع ا، و سال االقت ا ، عن فجرا ا  فضا ية قد ركون مطعونية  وجال االرفاقية

 جرائيةاإلالمسائل التنظيمية و  -ثانياا  
اجتماع ططا اوططام ، الططذي عقططد : ٤١1٢ جتمططاعت يطط ل سططنةعقططد   نططة التكيطط  ا -9

يف نيون يف الفرتة اً ماعسل واجتماع ا السادس الذي عقد أي /آذاع 1فىل  5 يف نيون، أملانيا، من
 .أكتونير/ريرين األول 1 سبتمرب فىل/أيعول ٤9 من
يططة ونينططا  ععططش  عططال مططن  نططة التكيطط ، أرططين البططئ عططرب اإلنرتنططت لتمكططت التغطيططة ام -1١

وكانططت عيططم . (5)لعمناقيططا  التامططة يف اجتماعططا  العانططة وفرا ططة رعططمل التغطيططة  سططال الطعططال
 .اجتماعا  العانة مفتو ة أما  املراقبت

وع وة ععش ذلمل، نرمت  نة التكي   عقة عمطل نييط ن األدوا  املتا طة السطتيدا   -11
يديطططططة مطططططن أجطططططل التكيططططط ، متطططططاع  اليطططططتومم األتطططططعية و اعسطططططا ا واملتطططططاع  واملماعسطططططا  التقع

وا تياجططا  اجملتمتططا  ا عيططة واألتططعية، ورطبيططا الططنط   و واألدوا  املراعيططة لعمنرططوع ا نسططا  مططن 
أجططل التكيطط ، نيالتتططاون مططم نيرنططامو عمططل نططريوث املتتعططا نيتطط اريا  رغططري املنططاه والقانيعيططة لعتطط ار نيطط  

الطططدوعة األعنيتطططت لكطططل مطططن كمطططا نرمطططت  طططدات يططط ل  .والتكيططط  متططط  )نيرنطططامو عمطططل نطططريوث(

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
  :متا ة يف (5)

<http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/ac05/templ/ovw_small.php?id_kongressmain=265> ويف 
<http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/ac06/templ/ovw_small.php?id_kongressmain=278> ععطططش ،

 .التواحب
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أ دمها مناسبة ياتة نييط ن رتزيطز أوجط  التط  ع ورتزيطز امليطاعكة مطم املنرمطا  : الييتت الفرعيتت
واملراكز واليبكا  الو نية واإلقعيمية والدوليطةل والثطا  اجتمطاهب نيالتتطاون مطم الفريطا التامطل الثطا  

 .(6)ناهالتانيم لع يية امكومية الدولية املتنية نيتغري امل
: اجتماعت لفرقطة التمطل التانيتطة لطا املتنيطة لططي التكيط  الو نيطةاً ونرمت العانة أي  -1٤

اجتماهب أوىل ععش هامش االجتمطاهب اوطام  لعانطة التكيط ، واجتمطاهب ال طا مطم  ثعطي وكطاال  
الططيت  األمططف املتحططدة واملنرمططا  الثنا يططة واملتتططددة األ ططرا  ذا  الصططعة واملنرمططا   ططري امكوميططة

 .ردعف عمعية يطي التكي  الو نية
وقرع مؤار األ را  يف دوعر  التاستة عيرة االستتاضة عن منصيب ع ي  ونا طال ع طي   -12

 نة التكي   نصيب ع يسطي  نطة التكيط ، و عطال مطن العانطة أن رطديل التغيطريا  ال  مطة ععطش 
 .(8)دل يف املوقم اليبكي ل رفاقيطةوتكن اال  هب ععش النرا  الدايعي املت .(1)نرام ا الدايعي

ويف االجتمططاهب اوططام ، انتيبططت  نططة التكيطط  السططيد يططوان هو مايسططرت والسططيدة كريسططتينا شططان 
 ع يست لا

وقد رغري  ع وية  نة التكي ، منذ رقطدج رقريرهطا األيطري فىل مطؤار األ طرا  لتصطبن  -1٢
 /أيعطططول ٤9 ملر طططا األول نياالرفاقيطططة، يفعشطططحت  يطططة األ طططرا  املدعجطططة يف ا: ععطططش النحطططو التطططاحب

 .، السيد أكيو راكيمورو )اليانيان( ليحل حمل السيد فيساكو رودا )اليانيان(٤١1٢ سبتمرب
الطذي يطنع ععطش ، 11-/  أ٤ ويف االجتماهب السادس، أشاع   نة التكيط  فىل املقطرع -15

نتيططامم النصطط  املتبقططي أنطط  ينبغططي انتيططامم نصطط  أع ططا  العانططة انيتططدا  لفططرتة اطط   سططنوا ، وا
ونيتططد أن ال رططت  نططة التكيطط  أن السططنتت األوليططت مططن عمع ططا قططد . مططن األع ططا  لفططرتة سططنتت

لططذلمل املقططرع، الططذي اً أوشططكتا ععططش االنت ططا ، ارفقططت ععططش أمهيططة أن ينتيططال األع ططا  ا ططدد و قطط
  تططعة ييطام األ ططرا  ععطش أن ررشططن لعانطة التكيطط  يطربا  ذوي يططربا  ومتطاع  متنوعططة ذا

نيالتكي  مم رغري املناه، وأن رراعي يف الوقت نفس  اماجة فىل طقيا التطوا ن نيطت ا نسطت و قطاً 
 . 1-/  أ26 لعمقرع
وععطططش  طططراع الييطططا  األيطططرب املنيططط ة  وجطططال االرفاقيطططة، س ر طططدع  يف امليزانيطططة األساسطططية  -16

قرعة األعنيتة اليت سطت تقد يط ل لعانة سوب ا اة اجتماعا  من نيت اجتماعا   نة التكي  امل
ولطذلمل  .ورنفذ عيم األنيطة األيرب عهناً نيتطوا ر اويطل ركميعطي .٤١15-٤١1٢  رتة السنتت

ع بت  نطة التكيط ، يف اجتماع طا السطادس، مطم التقطدير نيطاعتزا   كومطة اليانيطان رقطدج التمويطل 
 .ل جتماهب السانيم لعانة ومنتدب التكي  املقبل

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .انرر الفصل الثالئ أدناه لعحصول ععش التفاتيل (6)
 .  1و 6 الفقرران، 19-/  أ16 املقرع (1)
(8) <unfccc.int/7495>. 
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التكيطط ، مططم التقطدير، نيالططدعف املططاحب املقططد  مطن  كططوميت النططرويو واليانيططان  وع بطت  نططة -11
 .الذي أس ف يف رنفيذ األنيطة  ري املدعجة يف امليزانية األساسية

 التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل لجنة التكيف  -ثالثاا  
بطططت وي. ٤١1٢ أ طططر    نطططة التكيططط  رقطططدماً كبطططرياً يف رنفيطططذ يططططة عمع طططا يططط ل عطططا  -18

 .ا دول الواعد أدناه األنيطة املنازة والفقرا  اليت رتناولا يف هذه الوايقة
 4102 أنشطة خطة عمل لجنة التكيف المضطلع بها في عام  

 عقف النياط الوت  الفقرا  املرجتية
أو املقططططرعا  /أو يطططططي التمططططل و/وضططططم تططططططا  لعواليططططا  و ٤٤و ٤1

 ذا  الصعة نيالتكي  
1 

ة امليططططططا  وطعيع ططططا نيغيططططة طديططططد جمططططاال  اال دواجيططططة مقاعنطططط ٤٤و ٤1
 والثغرا  وأوج  الت  ع 

٤ 

رنفيططططذ أنيطططططة مططططن شطططط جا امططططد مططططن اال دواجيططططة وسططططد الثغططططرا   25-٤١
 ورتزيز أوج  الت  ع

2 (‘1‘-‘٢)‘  

٢-٢٢8  
 81و 8٤

عقططططد  عقططططة عمططططل نييطططط ن أ  ططططل املماعسططططا  لططططدب اجملتمتططططا  
ه اجملتمتططا ، وفعططداد روتططيا  األتططعية وا عيططة وا تياجططا  هططذ

 وفعشادا  ملؤار األ را  استناداً فىل  عقة التمل

2‘5‘ 

فعططططداد وعقططططة طديططططد النطططططا  ووعقططططة روليفيططططة معقططططة عمططططل نييطططط ن  58-6١
 وسا ل التنفيذ

٢ 

جتميطططططم قا مطططططة نيطططططاملراكز واليطططططبكا  اإلقعيميطططططة التامعطططططة يف جمطططططال  ٢9
 التكي  

6 

رياية لتطططططداعج الفاطططططوا  والفطططططر  نيطططططد  النرطططططر يف وضطططططم اسطططططرتا 56و 55
ا ددة من ي ل وعقة روليفية رتدها  نة التكي  نيي ن الدعف 
املقطططد  لعتكيططط  يف البعطططدان الناميطططة، وفنيطططا   ريطططا يطططربا  ملتانيتطططة 

 رنفيذ ما وعد أع ه

  8و 1

ف ططرا  رقططد  يف التتططاون مططم  ريططا اوططربا  املتططج ني قططل البعططدان  ططواً   66و ٢٤
 ي التكي  الو نيةنيي ن منصة يط

1٤ 

 12 فعداد وعقة متعوما  عن التيطيي الو ج لعتكي  61
٢2 ،٢٢ ،85 
 86و

طديد روتيا  وفعشادا  لكي ينرر  ي ا مؤار األ طرا  ععطش 
 أساس نتا و  عقة التمل املتنية نيرتد التكي  ورقييم 

1٢ 

اططة عططن التكيطط ،  15-1٤ عقططد اجتمططاهب أانططا  الططدوعة  مططم متعومططا  حمد 
 طططا يف ذلطططمل قيطططود التكيططط ، نيالتتطططاون مطططم الفريطططا التامطططل الثطططا  
التانيم لع ييطة امكوميطة الدوليطة املتنيطة نيتغطري املنطاه، وفعطداد رقريطر 

 عن االجتماهب

15 
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 عقف النياط الوت  الفقرا  املرجتية
 16 فنيا   ريا تصع القرتاح  را ا لتس يل رقدج الدعف التقج 56و 55
  ٤1و ٤١ ٤١1٢ فعداد التقرير املواضيتي لتا  1١
الططدعوة فىل رقططدج مططذكرا  نييطط ن الوسططا ل الكفيعططة سفططز رنفيططذ  59و 58

 فجرا ا  التكي  )أ(
 

   )أ( ٤١1٢ عقد منتدب لعتكي  يف عا  66

 .أضي  هذا النياط فىل يطة التمل أانا  وضم األنيطة من قبل  نة التكي  يف اجتماع ا الرانيم )أ(

ععططططش يطططططة عمع ططططا ا ايططططة الطططططسنوا  وا قططططت  نططططة التكيطططط  ، 11-/  أ٤ نيططططاملقرع عمطططط ً  -19
، أن 11-/  أ٤  وجال مقطرعهاً وقرع مؤار األ را  أي . ٤١15-٤١12 املت منة أنيطة لعفرتة

يسطتتر  يف دوعرطط  الثانيطة والتيططرين رقطد  أعمططال  نطة التكيطط  وأدا هطا، نيغيططة اعتمطاد قططراع مناسططال 
ة التكيط  نيطرجرا  مناقيطة نييط ن يف االجتمطاهب السطادس، نيطادع   نط .نيي ن نتطا و ذلطمل االسطتترا 

يططططة عمع طططا املسطططتقبعية، وارفقطططت ععطططش ضطططروعة طاشطططي وقطططوهب  اطططوة يف يططططي التمطططل نيطططت جايطططة 
وسع مت نياماجة فىل  يز  ما  ومكا  لوضم يططة عمع طا . ٤١16 واستترا  عا  ٤١15 عا 

 .را األ  لكي يتسىن اعتمادها يف الدوعة امادية والتيرين ملؤار ٤١15 ي ل عا 

تعزيةةةز اتسةةةاق التكيةةةف بموجةةةت االتفاقيةةةة وتعزيةةةز أوجةةة  التةةة زر مةةةع المنظمةةةات  -ألف 
 والمراكز والشبكات 

 اتساق التكيف في إطار االتفاقية تعزيز -0 
الد  التا  لعانطة التكيط  هطو ريطايم رنفيطذ فجطرا ا  التكيط  املتطز ة نيصطوعة متسطقة  -٤١

فىل طديطد الططر  ، ٤١1٢و ٤١12  طوال عطامي ولذا، ستت  نة التكي ، . وجال االرفاقية
وييكل هذا عمعية مستمرة، ري د رقدماً متواتطً  يواكطال رططوع  .الكفيعة نيتحقيا ذلمل الد 

 . نة التكي 
ونرطططر   نطططة التكيططط ، يف أعقطططامم الطططدوعة التاسطططتة عيطططرة ملطططؤار األ طططرا ،   كطططذلمل يف  -٤1

أو املقطرعا  /أو يططي التمطل و/يتت، يف الواليطا  وأعقامم الدوعة األعنيتت لكطل مطن الييتطت الفطرع
 عططن أوجطط  التطط  ع، ذا  الصططعة نيططالتكي   وجططال االرفاقيططة نيغيططة طديططد جمططاال  اال دواجيططة،   طط ً 

مططا قططد يعططز  اختططاذه مططن فجططرا ا  فضططا ية لعحططد مططن اال دواجيططة، ورططداعج الثغططرا ، ورتزيططز والنرططر  ي
ت  نة التكي  فىل األمانة فعطداد وعقطا  متعومطا  رت طمن ولتس يل هذا النرر،  عب .أوج  الت  ع

عن اوططوا  املقبعطة املقرت طة لعتتطاون مطن أجطل رتزيطز االرسطا   جتميتاً لعواليا  ذا  الصعة،    ً 
 .ويتيعل هذه الوايقة نييان لعتوتيا  الناشية عن رعمل التمعية. (9)وامد من اال دواجية

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .AC/2014/18و AC/2014/3متا ة يف وايقيت  نة التكي   (9)
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تكي  فىل اماجة فىل طديد األولويا  ورتزيز االرسا  ويف هذا الصدد، أشاع   نة ال -٤٤
 .ععش نطا  واليا ا الواسم، نيداًل من فضا ة املزيد من األنيطة فىل عال  عمع ا

نفططذ   نططة التكيطط  أنيطططة رتاونيططة، ال سططيما مططم  ريططا اوططربا  ، ٤١1٢ ويطط ل عططا  -٤2
مويططل والعانططة التنفيذيططة املتنيططة نيالتكنولوجيططا، املتططج ني قططل البعططدان  ططواً، والعانططة الدا مططة املتنيططة نيالت

 .ويف سيا  نيرنامو عمل نريوث
وكانططت ميططاعكة كططل هييططة يف اجتماعططا  الييططة األيططرب وسططيعة هامططة لتبططادل املتعومططا   -٤٢

نيي ن التمل الذي ر طعم ني  الييا  األيرب املني ة  وجال االرفاقية وفشراج هييا  أيرب يف 
وعطط وة ععطططش ذلططمل، دعططي كططل مطططن العانططة التنفيذيططة املتنيططة نيالتكنولوجيطططا . أعمططال  نططة التكيطط 

والعانطة الدا مطة املتنيطة نيالتمويطل وجمعط  الصطندو  األي طر اً و ريا اوربا  املتطج ني قطل البعطدان  طو 
لعمناه فىل ررشين أع ا  لدعف أعمال  رقة التمطل التانيتطة لعانطة التكيط  املتنيطة لططي التكيط  

 .أدناه( 29-21 ر الفقرا الو نية )انر
أدنطططاه نينطططا  ععطططش  ٤9-٤6 وقطططد نفطططذ   نطططة التكيططط  اإلجطططرا ا  املطططذكوعة يف الفقطططرا  -٤5

 .دعوة من الييا  األيرب املني ة  وجال االرفاقية
ونينا  ععش دعوة من  ريا اوربا  املتج ني قل البعدان  واً، عمل أع ا  من  نطة التكيط   -٤6

لتططانيم لفريططا اوططربا  املتططج ني قططل البعطدان  ططواً مططن أجططل فنيططا  منصططة يطططي يف الفريطا االستيططاعي ا
التكي  الو نية، ويف  ريطا السطتترا  املن ايطة وانتقطا  أ  طل املماعسطا  والطدعوس املسطتفادة يف 

 .(1١)ف اع متا ة مس لة التكي 
و الدوليططة املتنيططة يف العانططة التنفيذيططة املؤقتططة ثليططة واعسططاً وكانططت  نططة التكيطط   ثعططة أي طط -٤1

 .(11)نياوسا ر واألضراع املرربطة نيت اريا  رغري املناه
نيططا   رقططة عمططل إلوال رططت  نططة التكيطط  ج ططود العانططة التنفيذيططة املتنيططة نيالتكنولوجيططا  -٤8

واسطططططتاانية لطططططدعوة مطططططن العانطططططة التنفيذيطططططة املتنيطططططة  .مكرسطططططة لعتكيططططط ، و ييطططططة مسطططططا ة لعتتطططططاون
 /ويف آذاع .اانطططت مطططن أع طططا  ا لطططدعف أعمطططال  رقطططة التمطططل رعطططملنيالتكنولوجيطططا، عشطططحت العانطططة 

، عقطططد  العانطططة التنفيذيطططة املتنيطططة نيالتكنولوجيطططا  عقطططة عمطططل نييططط ن ركنولوجيطططا  ٤١1٢ مطططاعس
ج ططود اً وال رططت العانططة أي طط. (1٤)التكيطط ، ودعططت  نططة التكيطط  فىل التتططاون يف هططذا امططد 

ذكرا  لعانططططة نييطططط ن ركنولوجيططططا  التكيطططط  يف العانططططة التنفيذيططططة املتنيططططة نيالتكنولوجيططططا لصططططو  مطططط
نيطاقرتاح العانطة اً وع بت أي ط. جماال  الزعاعة واملياه، وع بت نيالتتاون نيت الييتت يف هذا التمل

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 التقريطر عطن االجتمطاهب السطادس والتيطرين لفريطا اوطربا  املتطج يرد معيع عن استنتاجا  الفريا االستيطاعي يف (1١)

 .٢٢-٢٤ ، الفقرا FCCC/SBI/2014/13 ني قل البعدان  واً، الواعد يف الوايقة
 .<unfccc.int/8464> نتا و أعمال العانة التنفيذية املؤقتة متا ة يف التنوان التاحب (11)
: التططططططططططاحب عططططططططططن التقريططططططططططر املتتعططططططططططا اططططططططططا، يف التنططططططططططوان املزيططططططططططد مططططططططططن التفاتططططططططططيل عططططططططططن  عقططططططططططة التمططططططططططل،   طططططططططط ً  (1٤)

<http://unfccc.int/ttclear/pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_workshops_adaptatio

ntechs>. 
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التنفيذية املتنية نيالتكنولوجيا جملالت مرشحت ملزيطد مطن التتطاون، وهطي رنطوي مناقيطة هطذا االقطرتاح 
، وا طططداً اً ضطططا ة فىل ذلطططمل، عشطططحت العانطططة ع طططو إلونيطططا. ٤١15 نيتطططد اجتماع طططا األول يف عطططا 

  .ني ير، لت وية اجملع  االستياعي ملركز وشبكة ركنولوجيا املناه مسنوداً 
وال رت  نة التكي  املنتدب الثا  لعانة الدا مة املتنية نيالتمويل، الذي عكز ععطش رتبيطة  -٤9

التمويل مم  نة التكي  يف الفطرتة السطانيقة ورتاونت العانة الدا مة املتنية ني .التمويل لصاحل التكي 
وع بت العانة نيالطدعوة املوج طة فلي طا مطن . (12)ل جتماهب وأانا ه، ال سيما يف فعداد وعقة متعوما 

العانة الدا مة املتنية نيالتمويل لتقدج اقرتا ا  نيي ن عناتر مليروهب روجي ا  ملر طا البييطة التامليطة، 
 . ي ا مؤار األ را  يف دوعر  التيرين والصندو  األي ر لعمناه لينرر

ووج ططت  نططة التكيطط  الططدعوة، عططن  ريططا عسططالة مططن ع يسططي ا، فىل الصططندو  األي ططر  -2١
عسالة فىل ع يسي الفريا التامطل امليصطع املتطج اً ووج ت أي  .لعمناه إلجرا  مزيد من التتاون

ا ر كيطد اسطتتداد العانطة لطدعف عمطل  ن ا  ديرنيان لعتمل املتز  ) ريا التمل املتطز (، كطرع   ي ط
 .(1٢) ريا التمل املتز 

العتطططططزا   نطططططة التكيططططط  رنرطططططيف  عقطططططة عمطططططل نييططططط ن وسطططططا ل التنفيطططططذ يف أوا طططططل اً ونرطططططر  -21
عطن يططة عمطل  رقطة التمطل التانيتطة لطا املتنيطة لططي التكيط  الو نيطة،  مطن  ،    ً ٤١15 عا 

يط ن هطذه املسطا ل مطم الييطا  ذا  الصطعة رتاوجطا ني ٤١15 املرجن أن ركث  العانة  وال عطا 
، والعانة التنفيذية املتنيطة نيالتكنولوجيطا، والعانطة املباشرة، وهي  ريا اوربا  املتج ني قل البعدان  واً 

 .الدا مة املتنية نيالتمويل، والصندو  األي ر لعمناه
مطططل الث ايطططة ويطططرد مزيطططد مطططن التفاتطططيل عطططن األنيططططة التتاونيطططة الطططيت رت طططمن ا يططططة الت -2٤

 .نيا  وجيف أدناهاً السنوا  لعانة التكي  يف الفصعت االث
 تعزيز أوج  الت زر مع المنظمات والمراكز والشبكات  -4 

 نططططططة التكيططططط  فىل التتططططططاون مططططططم ، 11-/  أ٤ دعطططططا مططططططؤار األ طططططرا ،  وجططططططال املقطططططرع -22
اع االرفاقيطة ورسطتفيد مطن املؤسسا  واملنرما  وأ ر التمل واليبكا  واملراكطز املتنيطة يطاع  ف ط

يربا ا،  ا  ي ا رعمل القا مة ععش الصتيد امكطومي الطدوحب، واإلقعيمطي، والطو ج، ومطن ي لطا، 
وارفا مؤار األ را  ععش أنط  ينبغطي لعانطة التكيط   .ععش الصتيد دون اإلقعيمي، عند االقت ا 

ن املنرمطططا  واملراكطططز أن رسطططتش، يف سطططيا  اضطططط ع ا نيتمع طططا، فىل امصطططول ععطططش مطططدي   مططط
واليطططبكا  امكوميطططة الدوليطططة والدوليطططة واإلقعيميطططة والو نيطططة ودون الو نيطططة، ومطططن القططططاهب اوطططا  
واجملتمم املد ، وأن ردعو مستيطاعين مطن هطذه الييطا  لعميطاعكة يف اجتماعا طا نيوتطف ف يطربا  

 .(15)استياعيت متنيت نيق ايا حمددة عند فااع ا
 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

 .<unfccc.int/8138>: املزيد من املتعوما  عن املنتدب،  ا يف ذلمل وعقة املتعوما ، متاح يف التنوان التاحب (12)
 .<http://unfccc.int/8012.php>: الرسالتان متا تان يف التنوان التاحب (1٢)
 .  1١5و 1١١ الفقرران، 11-/  أ٤ املقرع  (15)
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، سططططتت  نططططة التكيطططط  فىل رتزيططططز امليططططاعكة النيطططططة مططططن املططططراقبت يف ويف هططططذا السططططيا  -2٢
ود عططي املراقبططون فىل رقططدج نييانططا  عامططة يف ا تتططاح االجتماعططا  وايتتام ططا، ورقططدج . اجتماعا ططا

اقرتا ا  معموسة ي ل املناقيطا  املتتعقطة نيبنطود حمطددة مطن جطدول األعمطال، وامليطاعكة نيصطوعة 
واعت طرب  هطذه امليطاعكة النيططة لعمطراقبت وفمكانيطة فدعا  جتطاعمم . فرعيطةنيطة يف عمل األ رقطة ال

  .ويربا  فضا ية يف املناقيا  أمراً مفيداً ملواتعة عمل  نة التكي  وستي ا فىل طقيا الت  ع
 ثعططططون عططططن املنرمططططا  واملراكططططز واليططططبكا  ذا  الصططططعة فىل امليططططاعكة يف اً ود عططططي أي طططط -25

ن املناسبا  اليت نرم ا  نطة التكيط ، سطوا  أانطا  الطدوعة األعنيتطت لكطل  عقا  التمل و ريها م
وقطد  هطؤال  املمثعطون أي طا، عنطد دعطو ف فىل . من الييتت الفرعيتت، أو يف  طرتة مطا نيطت الطدوعا 

ذلمل، متعومطا  قيمطة نرطر  العانطة  ي طا عنطد مناقيطة  را طا رطو ري الطدعف التقطج ل  طرا  )يطرد 
 .نيا  وجيف أدناه(اً يل يف الفصعت االثمزيد من التفات

 تقديم الدعم التقني واإلرشادات إلى األطراف  -باء 
نيدأ   نة التكي  وأكمعت جز يطاً عطدداً مطن األنيططة املدعجطة يف يططة عمع طا الراميطة  -26

فجطططرا ا  التكيطططط  : فىل رقطططدج الطططدعف التقطططج واإلعشطططادا  فىل األ طططرا  يف جمطططالت ع يسطططت مهطططا
 .ل التنفيذ، اليت ريمل التمويل والتكنولوجيا ونينا  القدعا ووسا 

 الدعم التقني واإلرشادات بشأن إجراءات التكيف  -0 
 خطط التكيف الوطنية  

، ايتصاتططططا ا ٤١12  ططططدد   رقططططة التمططططل املتنيططططة لطططططي التكيطططط  الو نيططططة، يف عططططا  -21
  وضططتت  رقططة . (16)التاسططتة عيططرةالططواعدة يف رقريططر  نططة التكيطط  فىل مططؤار األ ططرا  يف دوعرطط  

ووا قططت العانططة . التمططل ميططروهب يطططة عمططل عرضططت ععططش  نططة التكيطط  يف اجتماع ططا اوططام 
 .(11)٤١1٢ مايو/ععش يطة التمل الن ا ية يف  رتة ما نيت الدوعا  يف أياع

دا  يططومت مططم  ثعططت عططن اً ونرمططت  رقططة التمططل املتنيططة لطططي التكيطط  الو نيططة اجتماعطط -28
اال  األمططططف املتحططططدة، واملنرمططططا  الثنا يططططة واملتتططططددة األ ططططرا  ذا  الصططططعة واملنرمططططا   ططططري وكطططط

 .مططن يطططة عمع ططا ٤-ألطط لعنيططاط اً امكوميططة الططيت رططدعف عمعيططة يطططي التكيطط  الو نيططة و قطط

 .(18)يف نيون ٤١1٢ سبتمرب/أيعول ٤1و ٤6 وعقد االجتماهب يومي
عططش أ  ططل السططبل الططيت تكططن أن رططدعف اططا وعكططز  املناقيططا  الططيت داع  يف االجتمططاهب ع -29

واقططرت ح عقطد مزيططد مطن االجتماعطا  مططن هطذا النططوهب يف . املنرمطا  عمعيطة يطططي التكيط  الو نيطة
املسطططتقبل، ع طططا نياست طططا ة ميطططرتكة مطططم منرمطططة انا يطططة أو متتطططددة األ طططرا ، ععطططش أن يركطططز ععطططش 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
(16) FCCC/SB/2013/2املر ا األول ،. 
 .<unfccc.int/6053>: يطة عمل  رقة التمل املتنية لطي التكي  الو نية متا ة يف التنوان التاحب (11)
 .عن اجتماهب  رقة التمل املتنية لطي التكي  الو نية يف املوقم اليبكي لعانة التكي  سيتاح رقرير (18)
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االجتمطاهب ععطش االجتمطاهب  وعرضت نتطا و هطذا. جوانال حمددة من عمعية يطي التكي  الو نية
الططذي ارفقططت العانططة ي لطط  ععططش روتططيا  لكططي ينرططر  ي ططا مططؤار  ،(19)السططادس لعانططة التكيطط 
 .أدناه( 8٢ األ را  )انرر الفقرة

يف الق ططططايا املتصططططعة نيتمويططططل يطططططي  ٤١12 نيططططدأ   نططططة التكيطططط  رنرططططر يطططط ل عططططا  -٢١
اطد   ٤١1٢ هذه املسط لة يف عطا  التكي  الو نية، وقرع  أن ر طعم نياملزيد من التمل نيي ن

طست   ف املسطا ل التقنيطة الطيت قطد رتطرت   ريطا البعطدان الناميطة يف امصطول ععطش املطواعد لتمعيطة 
ولذا الغر ، أعد  األمانة وعقة متعومطا  أساسطية ل جتمطاهب اوطام  . يطي التكي  الو نية

أل طرا  فىل مر طا البييطة التامليطة نييط ن لعانة التكي  عنواجا الرتكيز ععش رفتيطل فعشطادا  مطؤار ا
والصندو  اوطا  لتغطري املنطاه، ونييط ن عمعيطة يططي التكيط  الو نيطةل اً تندو  أقل البعدان  و 

لعبعططدان الناميططة يف امصططول ععططش املططواعد مططن مر ططا اً ورقططدج طعيططل لعمسططا ل الططيت قططد ريططكل طططدي
ورقطدج أمثعططة لطرا ططا اويطل التكيطط  يف سططيا  البييطة التامليططة لصطاحل عمعيططة يططي التكيط  الو نيططةل 

ضا ة فىل ذلطمل، نيطادع   نطة إلونيا .(٤١)الربامو والصناديا  وجال االرفاقية وياع  ف اع االرفاقية
التكي ، يف االجتماهب ذار ، فىل  طواع نييط ن هطذه املسط لة مطم  ثعطت مطن مر طا البييطة التامليطة عطن 

  لتغطري املنطاه، و ثعطت لييطا  وتطناديا أيطرب، مثطل تندو  أقل البعدان  طواً، والصطندو  اوطا
جمعط  الصطندو  األي ططر اً ، وتطندو  التكيط  )ودعطي أي ط ريطا اوطربا  املتطج ني قطل البعطدان  طواً 

 .لعمناه، لكن س يتسن ل  رتيت  ثل عن  م وع االجتماهب(
طططر امطططواع ربطططادال أوليطططاً نييططط ن نيتطططو الق طططايا ا طططددة يف وعقطططة امل -٢1 . تعومطططا  األساسطططيةويس 

وعقال امواع، ارفقت  نة التكي  ععش أن يكفل ع يساها مواتعة امواع مم مر ا البيية التاملية 
ععش أن يتوىل أع ا   رقة التمطل املتنيطة لططي التكيط  اً وارفقت أي . وجمع  تندو  التكي 

. مطططاهب اوططام  لعانطططةالو نيططة متانيتططة أي أنيططططة حمططددة ناشطططية عططن املناقيطططة الططيت داع  يف االجت
وارفقت، أيرياً، ععش عر  الدعف التقج ععش جمع  الصندو  األي ر لعمناه، وأ عطد  عسطالة 

و  عططال مططن األمانططة أن رتت ططد االرصططال ني مانططة الصططندو  األي ططر لعمنططاه نيغيططة  .(٤1)لططذا الغططر 
مم ويف أعقططططا. ريسططططري االرصططططال نيططططت ع يسططططي  نططططة التكيطططط  وجمعطططط  الصططططندو  األي ططططر لعمنططططاه

االجتماهب اوام  لعانة التكي ، ومن أجل مواتعة امواع مم املؤسسا  املالية الداعمة لتمعيطة 
يطي التكي  الو نية، أعد ع يسا  نة التكي  الجتماهب العانة السادس مذكرة مفاهيمية لوعقة 
مناقيطة لعسياسططة التامططة رقططرتح جمطط   شططو مطن جمططاال  اويططل يطططي التكيطط  الو نيططة تكططن أن 

ووا قطططت العانطططة ععططش جمطططالت ينبغطططي التوسطططم يف رفصطططيع ما يف رعطططمل  .(٤٤)ركططز ععي طططا هطططذه الوعقطططةر
 .الوعقة، ومها فمكانية امصول ععش التمويل والن و الربناجمية

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .<unfccc.int/8467>: املتعوما  املتتعقة نياالجتماهب متا ة يف التنوان التاحب (19)
 .AC/2014/10 متا ة يف وايقة  نة التكي  (٤١)
 .<unfccc.int/8012>: متا ة يف التنوان التاحب  (٤1)
 .AC/2014/20 ا ة يف وايقة  نة التكي مت (٤٤)
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مطن أجطل فعطداد  وواتعت  نطة التكيط  رتاوجطا مطم  ريطا اوطربا  املتطج ني قطل البعطدان  طواً  -٢٤
مر أ ططططد أع ططططا   نططططة التكيطططط  يف امليططططاعكة يف الفريططططا واسططططت .منصططططة يطططططي التكيطططط  الو نيططططة

، وأنيعططططج االجتمططططاعت اوططططام  االستيططططاعي الططططذي أنيطططط ه  ريططططا اوططططربا  املتططططج ني قططططل البعططططدان  ططططواً 
 .والسادس لعانة التكي  نيالتقد  ا ر  يف فعداد منصة يطي التكي  الو نية

 الرصد والتقييم  
نيتنرططيف  عقططة  ٤١12 رقيططيف التكيطط  يف عططا نيططدأ   نططة التكيطط  عمع ططا نييطط ن عتططد و  -٢2
وع طططر  رقريطططر  عقطططة التمطططل ععطططش نرطططر العانطططة يف اجتماع طططا اوطططام ، ونط ق طططن يف الفطططرتة  .عمطططل

وأ عططد  مططذكرة مفاهيميططة ل جتمططاهب السططادس لعانططة التكيطط   .(٤2)الفاتططعة نيططت الططدوعا  ونيططر
كمططططا ر ططططمنت املططططذكرة  .ةرقططططرتح اوطططططوا  املقبعططططة يف عتططططد ورقيططططيف التكيطططط  لتنرططططر  ي ططططا العانطططط

املفاهيمية أي ا روتيا  لكي ينرطر  ي طا مطؤار األ طرا  مسطتمدة مطن اسطتنتاجا   عقطة التمطل 
 .أدناه رعمل التوتيا   زيد من التفصيل 85 ورتناول الفقرة. ٤١12 لتا 
ويف ف ططاع متانيتططة رعططمل األعمططال، أعرنيططت  نططة التكيطط  يف مناسططبا  عططدة عططن فمكانيططة  -٢٢

 يمطا يتصطل نياألعمطال املتتعقطة نيالرتطد والتقيطيف يف   ريا اوربا  املتج ني قل البعطدان  طواً  التتاون مم
ونياإلضطططا ة فىل ذلطططمل، سطططتحدد العانطططة  طططر  مواتطططعة الن طططو   .سطططيا  يططططي التكيططط  الو نيطططة

 .نياملتاع  املتتعقة نيالرتد والتقييف يف سيا  التكي  نيطريقة مفيدة ل  را 
 صلية والتقليديةالمعارف والممارسات األ  

، ٤١12 من يطة عمل  نة التكيط ، أعطد ، يف جايطة عطا ‘ 5‘2 مم النياط ااشياً  -٢5
وعقططة طديططد نطططا  معقططة عمططل ميططرتكة مططم نيرنططامو عمططل نططريوث نييطط ن أ  ططل املماعسططا  لططدب 
اجملتمتططا  األتططعية وا عيططة وا تياجططا  هططذه اجملتمتططا ، لكططي رنرططر  ي ططا العانططة يف اجتماع ططا 

وتدع ركعي   اال لربنامو عمطل نطريوث يف الطدوعة الثامنطة والث اطت لع ييطة الفرعيطة  .(٤٢)اوام 
أي عقططد اجتمططاهب رقططج لعيططربا ، قبططل الططدوعة األعنيتططت لع ييططة  ،(٤5)لعميططوعة التمعيططة والتكنولوجيططة

يف  الفرعيططة عططن اسططتيدا  متططاع  و اعسططا  اليططتومم األتططعية واملتططاع  واملماعسططا  التقعيديططة
ج ود التكي ، وفعمال نط   و وأدوا  رراعي املنروع ا نسا  يف   ف ورقييف ر اريا  رغطري املنطاه 

ولططذلمل،  عبططت الييططة الفرعيططة يف دوع ططا التاسططتة والث اططت فىل  .والقانيعيططة لعتطط ار نيطط  والتكيطط  متطط 
يف الفطططرتة  (٤1)نيطططون وعقطططد اجتمطططاهب اوطططربا  التقطططج يف. (٤6)األمانطططة أن رطططنرف كططط  امطططدات نيطططالتزامن

 .٤١1٢أنيريل /نيسان ٢فىل  1 من

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .<unfccc.int/7744>: متا ة يف التنوان التاحب  (٤2)
 .AC/2014/5 متا ة يف وايقة  نة التكي  (٤٢)
(٤5)  FCCC/SBSTA/2013/3 ، 11الفقرة. 
(٤6) FCCC/SBSTA/2013/5أ(1٢ ، الفقرة(. 
 .<unfccc.int/8020>: احبي تاح مزيد من املتعوما  عن  عقة التمل يف التنوان الت (٤1)
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مطططم املطططوجز املتططد لصطططانتي السياسطططا  ضطططمن مسطططامهة الفريطططا اً ونططاقش امليطططاعكون، ايطططي -٢6
نرططف " أن ،(٤8)التامطل الثططا  يف رقريططر التقيططيف اوططام  لع ييططة امكوميطة الدوليططة املتنيططة نيتغططري املنططاه

والتقعيديططة،  ططا يف ذلططمل منرططوع اليططتومم األتططعية اليططامل املتططاع  واملماعسططا  األتططعية وا عيططة 
لعماتمططم والبييططة، مططوعد ع يسططي لعتكيطط  مططم رغططري املنططاه، لكن ططا س رسططتيد  نيصططوعة متسطططقة يف 

ومططن شطط ن فدمططا  أشططكال املتططاع  هططذه مططم املماعسططا  اماليططة أن يزيططد  .ج ططود التكيطط  القا مططة
 ".من  تالية التكي 

طديططد السططبل الكفيعططة نيتحسططت فدمططا  هططذه األشططكال املتر يططة يف  وسططتش امليططاعكون فىل -٢1
 :وعكزوا مناقيا ف ععش األسيعة التالية .ج ود التكي 

مططططا هططططي أ  ططططل املماعسططططا  واالجتاهططططا ، واال تياجططططا  والقيططططود  يمططططا يتتعططططا  )أ( 
 نياستيدا  املتاع  واملماعسا  األتعية والتقعيدية وا عية؟ 

املتطاع  واملماعسططا  ا عيططة واألتطعية والتقعيديططة، ورقييم ططا كيط  تكططن جتميططم  )مم( 
 ونيرها لكي يستيدم ا املماعسون يف جمال التكي  ععش الصتد ا عي والو ج والدوحب؟ 

كيطططططط  تكططططططن أن يسططططططتنري التكيطططططط  نياملتططططططاع  واملماعسططططططا  ا عيططططططة واألتططططططعية  ) ( 
 عيططة واألتططعية والتقعيديططة مططم املتططاع  والتقعيديططة، وكيطط  تكططن لعمماعسططت أن يططدجموا املتططاع  ا

 ؟ التعمية يف ختطيي التكي  ورنفيذه؟ ومو يكون القيا  نيذلمل مناسباً 
كيطططط  تكططططن ععططططش كططططو  تعططططي فشططططراج أتططططحامم املتططططاع  واملماعسططططا  ا عيططططة  )د( 

 واألتعية والتقعيدية يف عمعية التكي ؟ 
ومططذكرة متعومططا   (٤9)االجتمططاهب ونرططر   نططة التكيطط  يف اجتماع ططا السططادس يف رقريططر -٢8

ووا قطططططت ععطططططش التوتطططططيا  الطططططواعدة يف مطططططذكرة  .رت طططططمن اوططططططوا  املقبعطططططة املمكنطططططة (2١)أساسطططططية
املتعوما  األساسية، اليت استند  فىل الرسا ل الر يسية الصادعة عن  عقطة التمطل، إل الت طا فىل 

وارفقطت  .أدنطاه 8٤ يف الفقرة مؤار األ را  كي ينرر  ي ا يف دوعر  التيرين، ععش النحو الواعد
ععططش مزيططد مططن التوتططيا  ل نيطططة الططيت سي طططعم اططا نيرنططامو عمططل نططريوث، ععططش النحططو اً أي طط

 .أدناه 81 الواعد يف الفقرة
أدوار المؤسسةةةةات والمراكةةةةز والشةةةةبكات اإلقليميةةةةة ووكةةةةاالت األمةةةةم المتحةةةةدة فةةةةي دعةةةةم   

 إجراءات التكيف المعززة في البلدان النامية
يتمثل يف فعطداد قا مطة اً دعجت  نة التكي ، يف يطة عمع ا الث اية السنوا ، نيا أ -٢9

نيطططاملراكز واليطططبكا  اإلقعيميطططة التامعطططة يف جمطططال التكيططط ، نيغيطططة رتزيطططز دوعهطططا يف دعطططف فجطططرا ا  

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .<https://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf>: متاح يف التنوان التاحب (٤8)
(٤9) FCCC/SBSTA/2014/INF.11. 
 .AC/2014/26 متا ة يف وايقة  نة التكي  (2١)
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أن رتاح ععش اإلنرتنت وططد  نيانترطا  القا مطة األوليطة، اً وكان مقرع  .التكي  اليت رقودها البعدان
ونينططا  ععططش  .يف ذلططمل املتعومططا  املتتعقططة ني نيطططة رعططمل املراكططز واليططبكا  اإلقعيميططة وقططدعا ا  ططا

ذلمل، أعد  األمانة هذه القا مة وأجا  ا العانة يف اجتماع ا اوام ، ععش أساس أن القا مة 
وأريحت القا مة مباشطرة ععطش اإلنرتنطت يف وقطت ال طا، و عبطت . (21)ستي م ملزيد من التطوير

اال ططط هب يف نفططط  املوقطططم اً وتكطططن أي ططط .التكيططط  فىل األمانطططة أن ططططدا ا كطططل سطططتة أشططط ر  نطططة
 .(2٤)اليبكي ععش دعوة دا مة فىل املنرما  اإلقعيمية امل تمة نيردعا  أمسا  ا يف القا مة

، دعت  نة التكي  املؤسسا  اإلقعيميطة ووكطاال  األمطف املتحطدة فىل ٤١12 ويف عا  -5١
عم ططططا امططططاحب لعتكيطططط  يف البعططططدان الناميططططة،  ططططا يف ذلططططمل مططططا يتصططططل نيبنططططا  رقططططدج نييانططططا  عططططن د

وعتت الردود يف وعقطة متعومطا  نرطر   ي طا  .القدعا ، ومن ضمن ا قدعا  املؤسسا  الو نية
ورناولت وعقة املتعوما   ر  رتزيز املياعكة نيت  نة التكيط  . (22)العانة يف اجتماع ا اوام 

كاال  األمف املتحدة، ويعصت فىل استنتاجا  ويرجت نيق ايا الختاذ واملؤسسا  اإلقعيمية وو 
مزيطططد مطططن اإلجطططرا ا  املمكنطططة نييططط جا مطططن جانطططال  نطططة التكيططط ، ال سطططيما  يمطططا يتتعطططا  يطططاعكة 

 .املنرما  يف أنيطت ا املقبعة
وربططططت  .يف املا ططططة 21 منرمططططة، عد  من ططططا نسططططبة 152 وارصططططعت األمانططططة  ططططا جمموعطططط  -51

عطن  ععش التواحب جماال  الرتكيز اإلقعيمي والقططاعي لتطمل املنرمطا ،   ط ً  2و ٤و 1 األشكال
 .رو ريها لعدعف يف ف اع تتع  الفيا   وجال ف اع كانكون لعتكي 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .AC/2014/8 متا ة يف وايقة  نة التكي  (21)
 .<unfccc.int/8199>: متا ة يف التنوان التاحب (2٤)
 .AC/2014/7 متا ة يف وايقة  نة التكي  (22)
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 1 اليكل
منطقةةة /المنظمةةات التةةي تقةةدم الةةدعم للتكيةةف فةةي البلةةدان الناميةةة والعاملةةة فةةي كةةل منطقةةة

 في المرفق األول فقط( ير المدرجةفرعية )المناطق الفرعية غ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٤ اليكل
 المنظمات التي تقدم الدعم للتكيف في البلدان النامية والعاملة في مختلف القطاعات

 
 
 
 

دان
 البع
أقل

 واً  
 

مية
 النا
غرية
لص
عية ا
 ز
ل ا
لدو
ا

 
ريقيا

  أ 
شر

ريقيا 
ي أ 

وس
ريقيا 

ل أ 
مشا

قي 
أل ري

مم ا
 نو
ا

 
ريقيا

مم أ 
 ر

ريقيا 
  أ 
عمو

طش 
وس
ا ال
آسي

 
سيا
  آ
شر

سيا 
مم آ

جنو
 

سيا
  آ
شر
مم 
جنو

 
سيا
مم آ

 ر
سيا 

و  آ
عم

 
عييب
لكا
حر ا

ة الب
نطق
م

 
طش
وس
ا ال
ريك
أم

ونيية 
ا ن
كا 
أمري

لية  
يما

ا ال
ريك
أم

 
أمري
و  
عم

عندا كا
يو ي
يا ن
سرتال

أ
 

يزيا
ي ن
م

يزيا 
كرون

مي
 

يزيا
ولين
ني

سيا 
يانو
أوق

رقية 
الي
ونيا 
أوع

لية  
يما

ا ال
وعوني
أ

 
ونيية
ا ن
ونيا 
أوع

نيية  
لغر
ونيا ا
أوع

 
عونيا
 أو
مو 
ع

 

ا ية
د امل
ملواع
ا

 

حة
لص
ا

 

ا ي
لغذ
ن ا
ألم
ة وا
زعاع
ال

 

اعة 
ا فد
ي ططططططط
ططا  
) طططط
طية 
سطططططط
ألسا

ل ا
اكطططططط
الي

) 
فايا
الن

 

صاد
القت
ية ا
ماع
الجت

طة ا
ألني

ا
 ية

رف 
الطططططططن
ة و
ربيططططططط
ة ال
جيططططططط
ولو
إليك

ف ا
طططنر
الطططط

رف 
والطططططن
طططططة 
تذني
ه ال
ميطططططا
ة لع
جيططططط
ولو
إليك

ا
حرية

ة الب
وجي
كول
اإلي

 

 عية
لسا
ا ا
نا 
امل

 

ع 
كوا
ع ال
يطا

ن أ
د م
ام

 

طاقة
ال

 ة 
سيا
ال

 



FCCC/SB/2014/2 

GE.14-21770 16 

 2 اليكل
 المنظمات التي تقدم كل فئة من فئات الدعم بموجت إطار كانكون للتكيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :قاعير الواعدة ما يعيوريمل االستنتاجا  الر يسية املستيعصة من الت -5٤

املستفيدون الر يسيون من أنيطة املنرما  هف امكوما  الو نية واجملتمتطا   )أ( 
 ا عيةل 
 امكوما  الو نيةل اً املياعكون هف أساس )مم( 
الغالبيططططة الترمططططش مططططن املنرمططططا  الططططيت عد   ريططططام رتزيططططز نينططططا  القططططدعة ععططططش  ) ( 
 التكي ل 
املا ة من املنرما  أجا رياعج نيصفة ما يف عمعية  ذكر  نسبة سبتة عير يف )د( 

 يف املا ة من املنرما  أجا ردعف نقل التكنولوجيال  ٢٤ يطي التكي  الو نية، وذكر  نسبة
ذكططر  نسططبة سططتة وعيططرين يف املا ططة مططن املنرمططا  أجططا رسططتيد  نرططف الرتططد  )هط( 

يف املا ططة مططن املنرمططا  أجططا  ٢٤ نسططبةوالتقيططيف لتقيططيف التقططد  ا ططر ، وذكططر  ععططش وجطط  التحديططد 
 .ردمو التوعية  راعاة املنروع ا نسا  يف أنيطة التكي  اليت ر طعم اا

 :وريمل االقرتا ا  الوجي ة  يما يتتعا نيفاوا  التكي  ما يعي -52

تكن أن رستفيد املنرما  من  نة التكي  نيغية طست االخنطراط مطم تطانتي  )أ( 
 االرفاقية من أجل سد الثغرا ل  السياسا  يف ف اع

ال 
ريططططططططططط
ورر
  
كيططططططططططط

  الت
را ا
جططططططططططط
ي ف
ططططططططططططي

خت
ذها
رنفي
ا و
ويا 

أول
 

ي 
لتك
ر وا
عت ا
ية ل
قانيع
 وال
ألار
  ا

يما
رقي

 

والب
ططية 
سططططططططط
ؤس
  امل

طدعا
قطططططططططط
ز ال
زيططططططططططط
رت

  
يطططططططططططا
ي

ي 
عتك
ية ل
كين
التم

 

دية 
صطططا
القت
ططة ا
اعيط
جتم

 اال
رف
 الطططن
دعة
  قططط
نينطططا

ج ة
املوا
عش 
ة ع
وجي
كول
واإلي

 

اع 
يطططططط

ن أ
 مططططط
مطططططد

  ا
ايا
رتاري
اسططططط
ت 
طسططططط

ناه
ري امل

 نيتغ
بطة
املرر
  
كواع

ال
 

يا 
نسطط
والت
اه 
 املنطط
غططري
ي نيت

ملططررب
رد ا
تيطط
ف ال
  طط

ي ن 
ن ني
تاو
والت

 

جيا
ولو
تكن
ل ال
ونق
وير 
لتط
ئ وا

لبح
ا

 

عية
والتو

  
تثقي
ال

 

سطططططططط
ط

طططططة 
ايطططط
ملن 
ططة ا
 رطططططط

مل 
  وا

حطططططططططو
ت الب

ناه
ري امل

ن رغ
نيي 

 



FCCC/SB/2014/2 

17 GE.14-21770 

يف فنيطططا  شطططبكا  دون فقعيميطططة اً وأنيططط   املنرمطططا ، نيطططل فجطططا مسطططتمرة أي ططط )مم( 
 ألنيطال التكي  وامد من امليا ر اليت يسبب ا املناهل 

تكططن أن رسططتتت املراكططز اإلقعيميططة نييطططبكا ا اإلقعيميططة لتتزيططز القططدعا  ا عيطططة  ) ( 
  .ععش التنفيذ

وعيم املنرما  اليت استاانيت لندا  رقدج الطعبا  رر طال يف مواتطعة التمطل مطم  نطة  -5٢
 .التكي 
ومم مراعاة نتا و الندا  املوج  فىل املؤسسا  اإلقعيمية ووكاال  األمف املتحدة، وقا مة  -55

 أعطط ه(، ٢9 املراكططز واليططبكا  اإلقعيميططة التامعططة يف جمططال التكيطط  )كمططا هططو موضططن يف الفقططرة
وطططة عمع طا، يف وضططم اسطرتارياية لتططداعج أيططة اً نرطر   نططة التكيط  يف اجتماع ططا اوطام ، و قطط

وقططرع  أن جتمططم نيططت ذلططمل ونررهططا يف  .اغططرا  حمططددة و ططر ، وفنيططا   ريططا يططربا  لططذا الغططر 
فنيططططا   ريططططا تصططططع يقططططرتح  را ططططا لتسطططط يل رقططططدج الططططدعف التقططططج لعميططططاعيم نينططططا  ععططططش  عططططال 

ومن  ، قرع  فنيا   ريا تصطع متطج . يف يطة التملاً و ما هو مبت أي األ را ، ععش ك
 :وريمل م ا  الفريا ما يعي. (2٢)نيالدعف التقج، وارفقت ععش ايتصاتا  الفريا

طعيطططل الطططدعف امططططاحب إلجطططرا ا  التكيططط  الططططذي رقدمططط  املؤسسطططا  اإلقعيميططططة  )أ( 
تياجططا  والفططر ، ععططش أسططاس البيانططا  ووكططاال  األمططف املتحططدة،  ططا يف ذلططمل الفاططوا  واال 

املقدمطططة مطططن هطططذه الييطططا  و ريهطططا مطططن املتعومطططا  ذا  الصطططعة،  طططا يف ذلطططمل املتعومطططا  املتصطططعة 
 سا ل من قبيل النطا  ا غرايف لعمساعدة التقنية وأنواع ا ودعجت ا، والرتريبا  املؤسسية واملالية 

 املرربطة نيذلملل 
ياجططططا  والفطططر  املططططذكوعة أعطططط ه، اقططططرتاح  را ططططا مطططم مراعططططاة الفاططططوا  واال ت )مم( 

 .لتدعيف ورتزيز ارسا  رقدج الدعف فىل البعدان النامية ل نيطة املتصعة نيالتكي 
وأجطططططرب الفريطططططا امليصطططططع طعطططططيً  لعطططططدعف امطططططاحب إلجطططططرا ا  التكيططططط  الطططططذي رقدمططططط   -56

 نييانا طا املطذكوعة أعط ه، املؤسسا  اإلقعيمية ووكاال  األمف املتحطدة، ععطش النحطو امليطاع فليط  يف
ومطم مراعطاة رعطمل  . ا يف ذلمل الفاوا  واال تياجطا  والفطر  واملتعومطا  األيطرب ذا  الصطعة

الفاططوا  واال تياجططا  والفططر ، اقططرتح الفريططا  را ططا لتططدعيف ورتزيططز ارسططا  رقططدج الططدعف فىل 
اجتماع طططا السططططادس  وأيطططد   نططططة التكيططط  يف. (25)البعطططدان الناميطططة ل نيططططة املتصططططعة نيطططالتكي 

و عبططت  .الوايقطة الططيت أ عططد  ل جتمططاهب ووا قططت ععططش الرجطوهب فلي ططا أانططا  املناقيططا  يف املسططتقبل
فىل الفريا امليصع أن يتد وعقة يياعا  لعنرر  ي ا يف االجتماهب السانيم لعانطة التكيط ، ععطش 

ىل البعطططدان الناميطططة أن رت طططمن اوططططوا  املقبعطططة يف اقطططرتاح  را طططا لتطططدعيف ارسطططا  رقطططدج الطططدعف ف

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .<unfccc.int/8012>: متا ة يف التنوان التاحب (2٢)
 .AC/2014/22 متا ة يف وايقة  نة التكي  (25)
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وينبغطي أن رراعطي الوعقطة الت قطة نيطت ذلطمل  .ل نيططة املتصطعة نيطالتكي  ورتزيطزه نيصطوعة اسطرتارياية
 .التمل ومساعا  عمل العانة األيرب

يف عر  عا  عن التتطاون القطا ف مطم املنرمطا  يطاع  ف طاع اً ونرر   نة التكي  أي  -51
ويف ذلمل السيا ، . (26)نيي ن التتاون مت ا يف املستقبلاالرفاقية، ومقرت ا  من هذه املنرما  

يف اقططرتاح قدمطط   ثططل أمانططة ارفاقيططة األمططف املتحططدة ملكا حططة التصططحر عططن مؤشططرا  اً نرططر  أي طط
اإلنيطططط   امليططططرتج عططططن التكيطططط  مططططم رغططططري املنططططاه، اثططططل يف اسططططتيدا  مؤشططططرا  ارفاقيططططة مكا حططططة 

اطا املنرمططا  األيطرب الططيت رطرد قا مططة اططا يف  وع بطت نياقرتا ططا  التتطاون الططيت رقططدمت .التصطحر
، وارفقطططططت ععططططش الرجطططططوهب فىل ا طططططدول عنطططططد AC/2014/21 ا ططططدول املر طططططا نيوايقطططططة  نططططة التكيططططط 

و يمطا يتتعطا نيطاالقرتاح الطذي رقطدمت نيط  أمانطة ارفاقيطة مكا حطة  .االضط هب ني عمالا يف املستقبل
ارفاقية مكا حة التصحر من نيطامم امطر   التصحر، سع ف أع ا   نة التكي  نيقيمة التتاون مم

وقرع  أن رواتل طاوعها مم أمانة ارفاقية مكا حة التصحر يف ف طاع نينطد جطدول  .ععش االرسا 
أعمالا املتتعا نياالرسطا  ورتزيطز أوجط  التط  ع، مسطتتينة يف ذلطمل نيطن و واسطم النططا  دون الرتكيطز 

 .ععش مؤشر حمدد
 وسائل التنفيذ  الدعم التقني واإلرشادات بشأن -4 

رت ططمن يطططة عمططل  نططة التكيطط  الث ايططة السططنوا  رنرططيف  عقططة عمططل نييطط ن وسططا ل  -58
مم املؤسسا  الثنا ية واإلقعيميطة واملتتطددة األ طرا  ذا   ٤١15 التنفيذ يف الرنيم األول من عا 

يطز رنفيططذ الصطعة، وكطذلمل مطم الوكطاال  اإل ا يطة ععطش الصطتيد القططري، ملناقيطة كيفيطة مواتطعة رتز 
وييططمل ذلطمل فعططداد وعقططة طديطد نطططا  ووعقططة  .فجطرا ا  متططز ة نيطريقطة متسططقة يف ف ططاع االرفاقيطة

ور يططذ الوعقتططان كعتامهططا يف االعتبططاع وعقططة املتعومططا  امليططاع فلي ططا يف  .روليفيططة معقططة التمططل رعططمل
نييانطا  عطن  ضا ة فىل ذلمل، رتوقم يطة التمطل فتطداع نطدا  آيطر لتقطدجإلونيا .أع ه 5١ الفقرة

التارنيططة اماليططة يف هططذا السططيا  مططن البعططدان املتقدمططة األ ططرا  ومططن ا  ططا  الثنا يططة، واإلقعيميططة، 
 .وقنوا  أيرب متتددة األ را 

لطذلمل النطدا  فىل اً ويف االجتماهب الرانيم لعانة التكيط ،   عطال فىل األمانطة أن رتطد  وذجط -59
ووصطت  .نرطر  ي مطا العانطة يف اجتماع طا اوطام عطن مطذكرة مفاهيميطة لت رقدج نييانا ،   ط ً 
من قنوا  اإلني   القا مة و ريها من املصادع اليت رقد  من ي لا اً كبري اً  املذكرة املفاهيمية عدد

ونيصوعة مستمرة املتعوما  املتتعقطة نيوسطا ل التنفيطذ،  طا يف ذلطمل الب  طا  الو نيطة والتقطاعير   ت ً 
ولطذلمل قططرع   نططة التكيطط  أن  .(21) ططرا  املدعجططة يف املر ططا األولالطيت رقططد  كططل سططنتت مطن األ

رستيد  املتعوما  امالية واملقبعة إلعداد وعقة طديطد النططا  والوعقطة التوليفيطة معقطة التمطل نيطداًل 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .AC/2014/21 متا ة يف وايقة  نة التكي  (26)
 .AC/2014/9 متا ة يف وايقة  نة التكي  (21)
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أن ععططططش الططططوعقتت أن طططططددا الفاططططوا  اً وقططططرع  أي طططط .مططططن فتططططداع نططططدا  آيططططر لتقططططدج نييانططططا 
 .٤١15 ا يف  عقة التمل نيي ن وسا ل التنفيذ يف عا واال تياجا  ال    رناول

ونينططا  ععططش هططذا التوجيطط ، أ عططد  وعقططة طديططد نطططا   عقططة التمططل كططي رنرططر  ي ططا  نططة  -6١
وقرع  العانة أن رركز  عقة التمطل القادمطة ععطش   طف اويطل . (28)التكي  يف اجتماع ا السادس

ختطاذ فجططرا ا   تالطة ومعموسطة؟ ويف هططذا كيط  أسططفر اويطل التكيط  أو س يسططفر عطن ا: التكيط 
الرتريبا  املؤسسية ععش املستوب الو ج، ورتبية املطواعد : اإل اع، تكن استكيا  املسا ل التالية

املالية يف البعدان النامية، مثل الصناديا االستيمانية الو نيطةل ودوع القططاهب اوطا ل وأمهيطة فدمطا  
تتعقطة نيامصطول ععطش التمويطل، ععطش النحطو امليطاع فليط  يف التكي  يف تطعال التنميطةل واملسطا ل امل

 .أع ه ٢1 الفقرة
ووا قت  نة التكي  ععش فنيا   ريا عامل مفتوح الت وية ي ف متطوعت من العانة  -61

وسيتواتطل الر يسطان  .والييا  األيرب املني ة  وجال االرفاقية مطن أجطل التح طري معقطة التمطل
واملطعططومم مططن الفريططا التامططل هططو النرططر يف سططبل  .ة نيالتمويططل يف هططذا اليطط نالعانططة الدا مططة املتنيطط

موا مططة الق ططايا املتتططددة املططذكوعة يف وعقططة طديططد النطططا  والوعقططة التوليفيططة، املقططرع فعططدادها نين ايططة 
 .، مم رنريف  عقة التمل٤١1٢ عا 

 التوعية والتواصل وتبادل المعلومات  -جيم 
التكيطططط  جمموعططططة مططططن األنيطططططة الراميططططة فىل ريسططططري التوعيططططة  رت ططططمن يطططططة عمططططل  نططططة -6٤

أدنطاه رفاتطيل عطن األعمطال ذا  الصطعة  19-62 وررد يف الفقرا  .والتواتل وربادل املتعوما 
 .٤١1٢ اليت اضطعتت اا  نة التكي  ي ل عا 

اتل  واعتمد   نة التكي  يف اجتماع ا اوام  اسرتاريايت ا ل رصال واإلع   والتو  -62
وططدد االسطرتارياية  يطا  ا م طوع . (29)كوايقة  ية، وأرا ت طا يف موقت طا اليطبكي يف اإلنرتنطت

عطن متعومطا  حمطددة نييط ن األنيططة  اليت رست د  ا أنيطة العانة االرصطالية واإلع ميطة،   ط ً 
لتغططري  املقططرع رنفيططذها مططن أجططل فذكططا  الططوعي واملبططادعة فىل  ططواع نييطط ن التكيطط  مططم اثاططاع ال ططاعة

 .املناه و فز ذلمل امواع
و نططة التكيطط  نيصططدد فنتططا  شططريي  يططديو واططا قي يكططون  ثانيططة حمص ططعة ملنتططدب التكيطط   -6٢
واليطريي الواطا قي هد طط   .املطنرف ععطش هططامش الطدوعة التاسطتة عيطرة ملططؤار األ طرا  ٤١12 لتطا 

نيططر املتا طططة يف ف طططاع فنيططرا  مكانطططة التكيطط  ععطططش الصططتيد التطططاملي، وسططيو هب مطططن يطط ل قنطططوا  ال
 .جم ود تطي ل  نيصوعة اسرتارياية ل مان طقيق  أكرب أار  كن

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .AC/2014/27 ة  نة التكي متا ة يف وايق (28)
(29) <http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/application/ 

pdf/communication_strategy_version_9july14.pdf>. 
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ووا قت  نة التكي  يف اجتماع ا اوام  ععش أن رنرف منتدب التكي  القاد  الطذي  -65
يف مطعططم ريططرين  (٢١)سططتتقده نيططالتزامن مططم منتططدب آسططيا وا ططيي الططادري لعتكيطط  مططم رغططري املنططاه

نييطططد أن عقطططد الرتريبطططا  العوجسطططتية ل ست طططا ة ربطططت أنططط  مطططن املسطططتحيل، . ٤١1٢ أكتطططونير/األول
ورتتز  العانة اثن عقد منتدب التكي  املقبل نيطالتزامن مطم  .ونتياة لذلمل ر جل منتدب التكي 

. ٤١15 مؤار شبكة التكي  التاملية التانيتة لربنامو األمف املتحدة لعبيية يف الرنيطم األول مطن عطا 
شطططبكا ا اإلقعيميطططة مطططن أمريكطططا ال رينيطططة، وأ ريقيطططا، اً كة التكيططط  التامليطططة سطططتامم متطططو ططا أن شطططب

و ططرمم وشططر  آسططيا وا ططيي الططادري،  ططرن مصططال  اهتمططا  منتططدب التكيطط  سططيكون ععططش األعجططن 
 .فقامة اليراكا  ورتزيز شبكا  التكي  اإلقعيمية

يط  الو نيطة، الطيت يتكط  وهناج وسيعة أيرب لتبطادل املتعومطا  هطي منصطة يططي التك -66
ومنصططة يطططي التكيطط  الو نيططة متططدة لتططو ري  .ععططش رطويرهططا  ريططا اوططربا  املتططج ني قططل البعططدان  ططواً 

مستودهب عقمي مركزي  جامم لعمتعوما  ذا  الصعة نيتمعية يطي التكي  الو نية يكون متا طاً 
يططا اوططربا  املتططج ني قططل ورتاونططت  نططة التكيطط   ططوال التططا  مططم  ر  .لعاميططم ع ططرب شططبكة اإلنرتنططت

نيي ن االنتقال  نصة يطي التكي  الو نية فىل  وع التيغيل الفتعي، وهي رنرر يف  اً البعدان  و 
 .كل اجتماهب من اجتماعا ا يف التقد  ا ر  يف رطوير املنصة

ورططنع يطططة عمططل  نططة التكيطط  كططذلمل ععططش عططم املتعومططا  ذا  الصططعة نيططالتيطيي  -61
روليف ططا،  سططال االقت ططا ، يف وعقططة متعومططا ، وطديططد املماعسططا  ا يططدة يف الططو ج لعتكيطط  و 

جمال فدما  التكي  يف السياسا  والتمعيا  واإلجرا ا  اإل ا يطة الو نيطة، مطم مراعطاة األعمطال 
واسطتكمعت رعطمل  .ذا  الصعة لكل من نيرنامو عمل نريوث و ريا اوربا  املتج ني قل البعطدان  طواً 

يططة تططادعة عططن الططدوعة األعنيتططت لع ييططة الفرعيططة لعتنفيططذ، الططيت دعططت  ريططا اوططربا  املتططج الواليططة نيوال
عططن اوططربا  واملماعسططا  ا يططدة  (٢1)و نططة التكيطط  فىل فعططداد وعقططة متعومططا اً ني قططل البعططدان  ططو 

والدعوس املسطتفادة، والفاطوا  واال تياجطا  يف عمعيطة تطيا ة ورنفيطذ يططي التكيط  الو نيطة، 
اس متر  يطي التكي  الو نيطة والواطا ا ذا  الصطعة،  طا يف ذلطمل املتعومطا  املقدمطة ععش أس

مططن األ ططرا  واملنرمططا  ذا  الصططعة، لكططي رنرططر  ي ططا الييططة الفرعيططة لعتنفيططذ يف دوع ططا اماديططة 
واألعنيتطططت، ونياعتباعهططططا مسططططامهة يف  عقطططة التمططططل املتتعقططططة نياملوضططططوهب نفسططط  والططططيت تططططدع ركعيطططط  

 .(٢٤)الدوعة الثانية واألعنيتت لع يية الفرعية لعتنفيذنيتقدها قبل 
وارفقطططت العانطططة، ااشطططياً مطططم يططططة عمع طططا، ععطططش فعطططداد رقطططاعير مواضطططيتية واستتراضطططية  -68

دوعية، رول  املتعوما  واملتاع  املتصعة ني موع من ا رنفيذ فجرا ا  التكي  و اعسطا  التكيط  
سطططتفادة، والثغطططرا  واال تياجطططا ،  طططا  ي طططا املتتعقطططة ا يطططدة، واالجتاهطططا  املعحولطططة، والطططدعوس امل

. نيتقططدج الططدعف، واجملططاال  الططيت رسططتدعي مزيططداً مططن االهتمططا ، لكططي ينرططر  ي ططا مططؤار األ ططرا 

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
 .ريرتج يف رنريم  شبكة آسيا وا يي الادري لعتكي   (٢١)
(٢1)  FCCC/SBI/2014/INF.14. 
(٢٤)  FCCC/SBI/2014/81١1 ، الفقرة. 
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وفعططداد رقريططر  ٤١1٢و ٤١12 وارفقططت  نططة التكيطط  كططذلمل ععططش فعططداد رقططاعير مواضططيتية يف
 .٤١15 استتراضي شامل يف عا 

وهطو يت طمن  .ملواضيتي األول أانا  الدوعة التاستة عيرة ملطؤار األ طرا وتدع التقرير ا -69
وسطططططو  ي سطططططتكمل نيطططططالتقرير املواضطططططيتي  ،(٢2) طططططة عامطططططة عطططططن  الطططططة التكيططططط   وجطططططال االرفاقيطططططة

وارفقطططططت  نطططططة التكيططططط  يف اجتماع طططططا الرانيطططططم ععطططططش أن يركطططططز التقريطططططر املواضطططططيتي . ٤١1٢ لتطططططا 
تطاع  والطدعوس املسطتفادة والتحطديا  الطيت رتطرت  رطبيطا ععش األدوا  املتا طة وامل ٤١1٢ لتا 

ونينطا  ععطش  عطال مطن مطؤار األ طرا  يف دوعرط  . ج و تتعفة لتوجي  التكي  ععطش الصطتيد الطو ج
الرتريبطططا  املؤسسطططية " عطططدلت  نطططة التكيططط  موضطططوهب التقريطططر وارفقطططت ععطططش، (٢٢)التاسطططتة عيطططرة

ورسطتش  نطة التكيط  مطن يط ل  .لعتقريطر عنوانطاً  "لتيطيي التكي  ورنفيذه ععش الصتيد الطو ج
ومططن املقططرع أن  .النيططر فىل  يططادة الططوعي نيالرتريبططا  املؤسسططية اماليططة الططيت أنيططيت لططدعف التكيطط 

 .يصدع التقرير أانا  الدوعة التيرين ملؤار األ را 
املؤسسطا  من التدانيري املعموسة لتتزيز فجرا ا  التكي  من يط ل اً وحيدد التقرير عدد -1١

ويرجطططت  نطططة التكيططط  نيالتوتطططيا   .يف جمطططاال  التكامطططل، وامليطططاعكة، واملتعومطططا ، واالسطططتثماع
 :التالية لتحست الرتريبا  املؤسسية

فدمططا  التكيطط  ععططش نطططا  عيططم املؤسسططا  واإلداعا  ذا  الصططعة أمططر نيططالج  )أ( 
ش املرونطططة ال  مطططة لتفصطططيل ععطططاً نيوجطططود آليطططة رنسطططيا قويطططة  رتططط األمهيطططة، وتكطططن أن ي طططدعف  تططط ً 

 التكي   سال تتع  القطاعا  وتتع  أتحامم املصعحةل 
ومسططططططؤوليا  واضططططططحة إلشططططططراج اً ينبغططططططي أن طططططططدد الرتريبططططططا  املؤسسططططططية أدواع  )مم( 

 أتحامم املصعحة يف عيم مستويا  السياسة التامةل 
  ورقامس طا ععش الرتريبا  املؤسسية أن رو ر نييية ريام وردعف ربادل املتعوما ) ( 

 يف عيم مرا ل عمعية التكي ل 
لتيططططيي التكيططط  ورنفيطططذه فذا  اً مطططن املمكطططن رطططو ري دعطططف أكثطططر  تاليطططة وااسطططك )د( 

كانت الرتريبا  املؤسسية ر من وجود نييية استثماعية مركزة اكن أتحامم املصعحة من طست 
 .االسرتاريايا  ني قصش ما تكن

، ٤١15 نيططر رقريططر استتراضططي شططامل يف جايططة عططا   نططة التكيطط  ععططشاً وارفقططت أي طط -11
وسو  يت من التقريطر االستتراضطي  .يتزامن مم االنت ا  من أوىل يطي عمع ا الث اية السنوا 

مطوجزاً ألعمططال العانطة يطط ل سطنوا ا الططث   األوىل، ويقطد  نرططرة عامطة عططن الطريقطة الططيت نفططذ  
ا  حمسططططنة نييطططط ن التكيطططط  نيطريقططططة متماسططططكة يف اططططا واليت ططططا املتمثعططططة يف ريططططايم رنفيططططذ فجططططرا 

 .االرفاقية ف اع
 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

 .<unfccc.int/6997.php#AC>: متا ة يف التنوان التاحب (٢2)
 .٢، الفقرة 19-/  أ16 املقرع  (٢٢)
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وطططة عمع ططا، ععططش عقططد اجتمططاهب مصططر املتعومططا  اً  نططة التكيطط ، و قططاً وارفقططت أي طط -1٤
ا داططة عططن التكيطط ،  ططا يف ذلططمل قيططود التكيطط ، نيالتتططاون مططم الفريططا التامططل الثططا  التططانيم لع ييططة 

وقد عقطد االجتمطاهب يط ل الطدوعة األعنيتطت لكطل مطن الييتطت  .ناهامكومية الدولية املتنية نيتغري امل
الفطططططرعيتت،  يطططططئ أتطططططبحت متا ططططططة نيطططططذلمل املوعطططططد مسطططططامهة الفريططططططا التامطططططل الثطططططا  يف رقريططططططر 

 .(٢5)اوام  التقييف
واحطططوع  التطططرو  الطططيت قطططدمت يف االجتمطططاهب  طططول املواضطططيم التاليطططة، و فطططز  نيطططذلمل  -12
التططططانيتت لع ييطططة امكوميططططة الدوليطططة املتنيططططة نيتغطططري املنططططاه وأع طططا   نططططة نيططططت املطططؤلفت اً مثمطططر اً نقاشططط

مطا هطي التططوعا  ا ديطدة  يمطا يتتعطا نيطرداعة تطا ر املنطاه، ومسطاعا  التكيط  املقاومطة : التكي 
لعمناه وقيودها؟ وما هي النتا و الر يسطية  يمطا يتتعطا نيتقييمطا  التكيط  والتيططيي لط  ورنفيطذه؟ 

يف البيانططا  الططيت اعرتضططت الييططة امكوميططة الدوليططة املتنيططة نيتغططري املنططاه يف فعططداد ومططا هططي الثغططرا  
 رقرير التقييف اوام ؟ 

أع ا   نة التكي  واملؤلفت التانيتت لع يية امكومية الدولية املتنية نيتغطري اً وأجرب أي  -1٢
دوليطة و نطة التكيط  ععطش كيط  تكطن أن رتتطاون الييطة امكوميطة ال: املناه مناقية نيي ن ما يعي

التوعية، والدعوة، وربطادل أ طد  املتعومطا  التعميطة نييط ن التكيط  وامطد مطن قانيعيطة التط ار نيتغطري 
املناهل وما هي الدعوس اليت تكن استي ت ا من جترنية اليية امكومية الدولية وربادلا مم  نطة 

 نطة التكيط  املتعومطا  املقدمطة مطن التكي  لتداعج الفاوا  املتر يةل وكي  تكن أن رستيد  
 .اليية امكومية الدلية وردجم ا يف عمعية فعداد يطة عمع ا

وال رططططت  نططططة التكيطططط  نيتقططططدير التبططططادل البنططططا  واملفيططططد نيططططت املططططؤلفت التططططانيتت لع ييططططة  -15
ي امكوميططة الدوليططة وأع ططا   نططة التكيطط ، ونيططر  التقريططر املتتعططا نياالجتمططاهب يف موقت ططا اليططبك

 .(٢6)نرتنتاإل يف
فىل  نطة التكيط  ، 19-/  أ16 ونياإلضا ة فىل ذلطمل،  عطال مطؤار األ طرا ، يف مقطرعه -16

أن رططططنرف اجتماعططططاً ياتططططاً يطططط ل انتقططططاد الططططدوعة األعنيتططططت لكططططل مططططن الييتططططت الفططططرعيتت لتططططر  
أنط   أنيطت ا وفجرا   واع مم األ را  وسطا ر أتطحامم املصطعحة املتنيطتل وارفقطت العانطة ععطش

ينبغي أن يركز االجتماهب ععش رتزيز أوج  الت  ع ورتزيز املياعكة مم املنرما  واملراكز واليطبكا  
 .الو نية واإلقعيمية والدولية  معة أهدا  من ا مساعد ا ععش  يادة رركيز أعمالا

 :وطد د  ف اع  املناقية نيسؤالت اانت -11
ا  الدوليطططة واإلقعيميطططة يف فجطططرا ا  كيططط  ريطططرتج املنرمطططا  واملراكطططز واليطططبك )أ( 

 التكي  اليت رتيذها امكوما  الو نية واملنرما  وردعم ا؟ 
 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط

(٢5) Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability متاح ععش املوقم اليبكي التاحب:  
<http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2>. 

 .AC/2014/24 متا ة يف وايقة  نة التكي  (٢6)
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كي  تكن أن رتز   نة التكي  أوج  الت  ع واملياعكة مم املنرمطا  واملراكطز  )مم( 
واليطبكا  اإلقعيميططة والدوليططة نيغيططة طسطت قططدعة البعططدان ععططش امصطول ععططش املسططاعدة مططن األمططف 

 إلجرا ا  التكي  ععش الصتيد الو ج؟ اً دة والوكاال  اإلقعيمية دعماملتح
وريططمل االقرتا ططا  ا طططددة املقدمططة يطط ل املناسطططبة الختططاذ فجططرا ا  مطططن جانططال  نطططة  -18

 :التكي  ما يعي
عيطططادة التتطططاون مطططم الييطططا  األيطططرب املنيططط ة  وجطططال االرفاقيطططة ععطططش التكيططط ،  )أ( 

 تماعا  من أجل رنريف مناسبا  مركزةل ورتزيز قدع ا ععش عقد اج
رسطططط يل التتريطططط  ك ططططود التكيطططط  ععططططش املسططططتوب اإلقعيمططططي، والتو يططططم التططططاملي  )مم( 

 لعمماعسا  ا يدةل 
طسططت رتاوجطططا مطططم املنرمططا  اإلقعيميطططة، ودعطططف نيرنططامو الطططدعف التطططاملي وططططي  ) ( 

، لعمسطططاعدة ععطططش البعطططدان  طططواً  فىل جنطططال مطططم  ريطططا اوطططربا  املتطططج ني قطططلاً التكيططط  الو نيطططة، جنبططط
 رصميف اوطوا  املقبعة لعتتاون مم البعدان النامية من  ري أقل البعدان  واًل 

 يادة التتاون مم املراكز اإلقعيمية لتوجي  ج ودها الذارية، ورو ري منرب يف ف طاع  )د( 
 .الو نيةاالرفاقية لتبادل اوربا  ونينا  القدعا   يما نيت املنرما  اإلقعيمية و 

 .وارفقططت  نططة التكيطط  ععططش أن املناسططبة هيطط   لتبططادل املتعومططا  نيصططوعة مفيططدة وقيمططة -19
 .(٢1)ويتو ر مزيد من املتعوما ،  ا يف ذلمل التقرير املتتعا نياالجتماهب، يف املوقم اليبكي لعانة

 ةتوصيات موجهة إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي -رابعاا  
بطططت  نطططة التكيططط  نيطعطططال الييطططة الفرعيطططة لعميطططوعة التعميطططة والتكنولوجيطططة املوجططط  فىل ع  -8١

األمانططة نيطط ن ر طططعم نياألنيطططة الططواعدة يف املر ططا الثالططئ نيتقريططر  نططة التكيطط  فىل الططدوعة التاسططتة 
نيالططدعوة املوج ططة يف اً وأ ا ططت ععمطط. (٢8)عيططرة ملططؤار األ ططرا ، نينططا  ععططش  عططال  نططة التكيطط 

تاستة عيطرة ملطؤار األ طرا  فىل  نطة التكيط ، و قطاً لواليت طا وم ام طا، نيتقطدج مزيطد مطن الدوعة ال
 ل(٢9)التوتيا  نيي ن األنيطة اليت يعز  االضط هب اا يف ف اع نيرنامو عمل نريوث

ععططططش ذلططططمل، روتططططي  نططططة التكيطططط  الييططططة الفرعيططططة لعميططططوعة التعميططططة والتكنولوجيططططة اً وعد -81
 :يعي  ا

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
(٢1) <unfccc.int/8246>. 
(٢8) FCCC/SBSTA/2013/5د(.12 ، الفقرة(  
  .1١، الفقرة 19-/  أ11 املقرع (٢9)
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فىل األمانططة أن رتتططاون مططم املنرمططا  اليططريكة لربنططامو عمططل نططريوث يف رطعططال  )أ( 
رنرطططيف اجتمطططاهب اوطططربا  املتطططج نيتتزيطططز سطططبل التطططيش، والتنويطططم االقتصطططادي، املقطططرع عقطططده يف الرنيطططم 

 ل ٤١15 عا الثالئ من 
رططدعو نيرنططامو عمططل نططريوث فىل مواتططعة اسططتيدا  شططبكت  الواسططتة مططن اليططركا   )مم( 

  املتر يططة ذا  الصططعة الططيت اسططتحدات ا  نططة التكيطط  نيغيططة فعشططاد ختطططيي التكيطط  لنيططر املنتاططا
  .واختاذ فجرا ار  ععش عيم املستويا 

وع بطططططت  نطططططة التكيططططط  نيالطططططدعوة املوج طططططة فلي طططططا مطططططن الييطططططة الفرعيطططططة لعميطططططوعة التمعيطططططة  -8٤
يطذها يف ف طاع نيرنطامو والتكنولوجية نيالنرر يف رقدج مزيد من التوتيا  نيي ن األنيطة الط    رنف

عمطططل نطططريوث  يمطططا يتتعطططا سعقطططة التمطططل نييططط ن أ  طططل املماعسطططا  وا تياجطططا  اجملتمتطططا  ا عيطططة 
وروتطي العانططة أن رطدعو الييططة الفرعيطة لعميططوعة . (5١)أعطط ه ٢5 واألتطعية امليطاع فلي ططا يف الفقطرة

ذا  الصعة، نيالتتاون مطم التعمية والتكنولوجية نيرنامو عمل نريوث فىل دعف أعمال  نة التكي  
، و سططامهة مططن  رقططة التمططل املتنيططة لطططي التكيطط  الو نيططة و ريططا اوططربا  املتططج ني قططل البعططدان  ططواً 

 :املنرما  اليريكة لربنامو عمل نريوث، وذلمل من ي ل ما يعي
وضططططم جططططرد نياملماعسططططا  ا يططططدة واألدوا  ومبططططادعا  عططططم البيانططططا  املتا ططططة  )أ( 

تططاع  واملماعسططا  األتططعية والتقعيديططة اواتططة نيططالتكي ، وع ططا االنططط   مططن منططانير ل نتفططاهب نيامل
ربادل املتاع  القا مة،  ا يف ذلمل قاعطدة البيانطا  املتتعقطة ني   طل املماعسطا  واألدوا  املتا طة 

 ل(51)ل نتفاهب نياملتاع  واملماعسا  األتعية والتقعيدية اواتة نيالتكي  اليت عتت ا األمانة
فشططططراج الوسطططططا  واملنرمططططا  اإلقعيميططططة وا  ططططا  املاكططططة اإلقعيميططططة يف فنيططططا   ()مم 

جمتمتا  من املماعست وشبكا  ععش تتع  املستويا  وربادل املماعسا  ا يدة واألدوا  يف 
 االجتماعا  واملناسبا  الر يسيةل 

 امططر  لططدب رطططوير أي منتاططا  متر يططة ذا  تططعة ععططش مراعططاة أمهيططة فدمططا  ) ( 
املتطططاع  واملماعسطططا  األتطططعية والتقعيديطططة يف عمعيطططة يططططي التكيططط  الو نيطططة، وفشطططراج أتطططحامم 
املتططاع  واملماعسططا  ا عيططة واألتططعية والتقعيديططة يف يعططا الرليططة الو نيططة لعتكيطط  وعمعيططا  تططنم 

 لالقراع ذا  الصعة

 توصيات موجهة إلى مؤتمر األطراف  -خامساا  
عا  التوتيا  التالية يف رقريرهطا لينرطر  ي طا مطؤار األ طرا  ارفقت  نة التكي  ععش فد -82

 .يف دوعر  التيرين

 ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
(5١) FCCC/SBSTA/2014/2 ، 15الفقرة. 
(51) <unfccc.int/7769>. 
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وروتي  نة التكي  مؤار األ را  أن يدعو األ را  والكيانا  التيطغيعية للليطة املاليطة  -8٢
والكيانا  ذا  الصعة التامعة يف جمال التكي  فىل مراعطاة التوتطيا  التاليطة، الطيت رسطتند فىل نتطا و 

 أع ه:  29و 28 جتماهب  رقة التمل املتنية لطي التكي  الو نية املياع فلي ا يف الفقررتا
التسطططعيف ني مهيطططة روعيطططة عيطططم أتطططحامم املصطططعحة وضطططمان اخنطططرا  ف يف عمعيطططة  )أ( 

 :يطي التكي  الو نية، من أجل ما يعي
 فطططز االهتمطططا  نيتمعيطططة يططططي التكيططط  الو نيطططة والطعطططال ععي طططا وعياد طططا ععطططش  '1'

 صتيد الو جل ال
  يادة التتري   ا هو متاح من دعف لتمعية يطي التكي  الو نيةل  '٤'
 :طست التنسيا والتتاون والتماسمل  يما نيت )مم( 
الوكططططاال  واملؤسسطططططا  الثنا يططططة واملتتطططططددة األ ططططرا ،  طططططا يف ذلططططمل الكيانطططططا   '1'

 التيغيعية لللية املاليةل 
 تتع  الو اعا  الو نيةل  '٤'
 :ا، اد األ را  واملنا  '2'

 طست  ر  امصول ععش دعف يطي التكي  الو نيةل )أ( 
 يادة   ف السبل الفتالة لتحقيا أهدا  عمعيطة يططي التكيط   )مم( 

 فىل اوربة املكتسبةلاً الو نية، استناد
رتزيطططططططز االرسطططططططا  يف رقطططططططدج الطططططططدعف، نيوسطططططططا ل من طططططططا مطانيقططططططططة  ) ( 

مططن املؤسسططا  املاليططة  اال تياجططا  مططم الططدعف ععططش كططو أ  ططل، وفشططراج مزيططد
يف عمعية يطي التكي  الو نية، ومساعدة البعدان ععطش االسطتتداد لعحصطول 

 ععش التمويل،  ا يف ذلمل التمويل من الصندو  األي ر لعمناهل
رتزيز التتعف يف لل  يادة اشرتاج أتحامم املصطعحة يف عمعيطة يططي التكيط   ) ( 

 .وع الرتريبا  املؤسسية ودوع الرتد والتقييفالو نية، ال سيما  يما يتتعا كوانال مثل د
وروتي  نطة التكيط ، يف ف طاع دعطف عتطد التكيط  ورقييمط ، مطؤار األ طرا  أن يطدعو  -85

األ طرا  والكيانطا  التيطغيعية للليطة املاليطة والكيانطا  ذا  الصطعة التامعطة يف جمطال التكيطط  فىل 
 :مراعاة التوتيا  التالية

ن أ طططر الرتطططد والتقيطططيف مناسطططبة وذا  تطططعة نياال تياجطططا  مطططن الططط    أن ركطططو  )أ( 
ولطي  مططن املفيططد وضططم جمموعططة مو طدة مططن املؤشططرا  التامليططة، نرططراً  .ومتماشطية مططم لططرو  البعططد

 لطبيتة التكي  اواتة نيكل سيا ل 
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تكن أن ر طعم التقييمطا  ععطش املسطتوب الطو ج نيطدوع يف قيطاس القطدعة ععطش  )مم( 
 التقييمططا   .قييمطا  ععططش املسططتوب دون الطو ج أو املسططتندة فىل ميططاعيمالتكيط  تتعطط  عططن الت

ععططش املسططتوب الططو ج تكططن، ععططش سططبيل املثططال، أن رقططي  دعجططة رنسططيا التكيطط  وركامعطط  مططم 
 األولويا  الو نيةل 

من امل ف  ييطة نيييطة فبانييطة لعطتتعف ريطام ععطش الطتتعف النرطامي و طري النرطامي،  ) ( 
 تعف من األقران، وريام ععش التتعف من التااعمم السعبية واإلبانيية سوا  نيسوا ل  ا يف ذلمل الت

ختططططيي املطططواعد التقنيطططة من طططا واملاليطططة وختصيصططط ا مهطططا سطططر نرطططف الرتطططد والتقيطططيف  )د( 
 .الفتالة
أن يطدعو مطؤار األ طرا  اً ويف سيا  عتد التكيط  ورقييمط ، روتطي  نطة التكيط  أي ط -86

 : ر لعمناه فىل النرر،  يما يتتعا نير اعه إلداعة النتا و،  يما يعيجمع  الصندو  األي
 امر  ععش نيسا ة املؤشرا ل  )أ( 
 ل فعداد مؤشرا  نوعية وكمية متاً  )مم( 
رصميف املؤشرا  نيطريقة رتك  ما تكن أن طر ه البعدان من رقطد  يف فدمطا   ) ( 

 التكي  يف يطط ا وفجرا ا ا اإل ا ية والقطاعيةل 
كا ياً من املرونة لتحديد مؤشطرا ا  طا يتماشطش مطم يطط طا اً  فعطا  البعدان قدع  )د( 

 .واسرتاريايا ا وأولويا ا الو نية وا عية
وعطط وة ععططش ذلططمل، ارفقططت  نططة التكيطط  ععططش أن طيططل التوتططيا  التاليططة الناشططية عططن  -81

ا عيطططططة وا تياجطططططا  هطططططذه  عقططططة التمطططططل نييططططط ن أ  ططططل املماعسطططططا  لطططططدب اجملتمتطططططا  األتططططعية و 
ولتطططل مطططؤار  .أعططط ه، لكطططي ينرطططر  ي طططا مطططؤار األ طططرا  ٢5 اجملتمتطططا ، امليطططاع فلي طططا يف الفقطططرة

 :األ را  يود أن
يططططدعو األ ططططرا  فىل ر كيططططد أمهيططططة املتططططاع  واملماعسططططا  األتططططعية والتقعيديططططة،  )أ( 

اليطة، نيوسطا ل من طا ريطايم يتناسال مم التعو  امديثة، من أجل ختططيي التكيط  ورنفيطذه نيفت  ا
 فدما  املتاع  األتعية والتقعيدية وا عية يف عمعية يطي التكي  الو نيةل 

ييام تندو  التكي ، ومر ا البيية التاملية والصندو  األي ر لعمناه ععش  )مم( 
سطا  رتزيز النرر يف املتاع  واملماعسطا  ا عيطة واألتطعية والتقعيديطة وفدماج طا يف اوططي واملماع 

 .عن فجرا ا  الرتد والتقييف واإلني   املتتعقة نيالتكي ،    ً 
و يما يتتعا نيالكيانا  التيغيعية لللية املالية، روتي  نة التكي  نياإلجرا ا  التالية كي  -88

 :ينرر  ي ا مؤار األ را 
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دعططططططوة جمعطططططط  الصططططططندو  األي ططططططر لعمنططططططاه، نيصططططططفت  ا  ططططططة القا مططططططة نيططططططرداعة  )أ( 
 النرططر يف األعمططال الكبططرية امل طططعم اططا  وجططال ف ططاع كططانكون لعتكيطط  وعمعيططة الصططندو ، فىل

 يطي التكي  الو نيةل 
دعوة جمع  الصندو  األي طر لعمنطاه فىل التتطاون مطم املؤسسطا  الطيت نيطدأ   )مم( 

مبططططططادعا  نييطططططط ن اسططططططتتداد البعططططططدان لعحصططططططول ععططططططش اططططططوي   الصططططططندو  األي ططططططر لعمنططططططاه، 
 زيد من البعدان من مثل هذه املبادعا ل واستكيا  سبل استفادة م

دعوة مر ا البييطة التامليطة، يف ف طاع دعطف عمعيطة يططي التكيط  الو نيطة، وعنطد  ) ( 
رنفيذ اسرتاريايت  الربناجمية ا ديدة املتتعقة نيالتكي  لصندو  أقل البعدان  واً والصندو  اوا  

الصطادعة عطن اجتمطاهب  رقطة التمطل املتنيطة  أن ينرطر يف النتطا و، ٤١18-٤١1٢ لتغري املناه لعفرتة
أعطط ه واالسططتنتاجا  األوليططة لعانططة التكيطط   8٢ لطططي التكيطط  الو نيططة امليططاع فلي ططا يف الفقططرة

 .أع ه 58 نيي ن عتد التكي  ورقييم  املياع فلي ا يف الفقرة
نطططة نيطط ن  اً ونياإلضططا ة فىل ذلططمل، روتطططي  نططة التكيطط  نيططط ن حيططيي مططؤار األ طططرا  ععمطط -89

التكي  عاكفة ععش تو  اإلتداع املقبل وطة عمع ا كي ينرطر  ي طا مطؤار األ طرا  ويتتمطدها 
 .يف دوعر  امادية والتيرين

وأيططططرياً، روتططططي  نططططة التكيطططط  مططططؤار األ ططططرا  نيطططط ن حيططططئ األ ططططرا  ععططططش استح ططططاع  -9١
وي يططربا  ععططش أن ررشططن لعانططة التكيطط  يططربا  ذ، 11-  أ/٤ التيططايم املتططرمم عنطط  يف املقططرع

ومتطططاع  متنوعطططة ذا  تطططعة نيطططالتكي  مطططم رغطططري املنطططاه، وأن رراعطططي يف الوقطططت نفسططط  اماجطططة فىل 
 . 1-  أ/26 طقيا التوا ن نيت ا نست و قاً لعمقرع

    


