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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

 2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 من جدول األعمال املؤقت 6البند 

 المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا  

 تقرير االجتماع السابع والعشرين لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا    
  *مذكرة مقدمة من األمانة  

 موجز  
 امل ذذذأ ب قذذذد البوذذذدان  ذذذوا  هذذذال الوةيتذذذر عتريذذذر عذذذن اعجومذذذاي الفذذذابخل وال  ذذذرين ل ريذذذ  ا ذذذ ا   

قذد . و 2015 مذار  آذار/ 14إىل  12تد يف بذانوو،، عايونذد، يف ال ذمن مذن ا  ا (، الاي ع   )فري 
 ،2015-2014 اسذذذو رر فريذذذ  ا ذذذ ا  يف اعجومذذذاي الوتذذذدب ااذذذرم يف عن يذذذا برنذذذام  عموذذذه لو ذذذمن

مذذد فريذذ  ا ذذ ا ة وحالذذر عن يذذا عوذذا األن ذذلر الواليذذرج نوذذاع  اجومذذاي اسذذو    ح ذذيور عا  مركذذز 
بذذرام  ال مذذد الو نيذذر لووويذذ ة وحالذذر عمويذذر  ذذياار وعن يذذا يلذذو الوويذذ  الو نيذذرة والووجيذذه 
والذذذذدعت الوتنيذذذذان ل مويذذذذر  ذذذذياار وعن يذذذذا يلذذذذو الوويذذذذ  الو نيذذذذرة وحوتذذذذا  ال مذذذذد الودريبيذذذذر 

الو نيذذذذر  اإلقويميذذذذر ل مويذذذذر  ذذذذياار وعن يذذذذا يلذذذذو الوويذذذذ  الو نيذذذذرة وم ذذذذرر يلذذذذو الوويذذذذ 
ة وحوتر ال مذد املو وتذر بالورذارا واملمارسذا  ا يذدن والذدرو  املفذو اغن وال  ذرا  2015 ل اب

بو ذذذذاون مذذذذخل  نذذذذر املنظمذذذذر واعحوياجذذذذا  يف عمويذذذذر  ذذذذياار وعن يذذذذا يلذذذذو الوويذذذذ  الو نيذذذذر، 
الوويذذذ ة وال مذذذد الووا ذذذوب املو وذذذ  ب مويذذذر يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذرة واععوبذذذارا  ا نفذذذانير يف 

 ور ذذذد وعتيذذذيت عمويذذذر  ذذذياار وعن يذذذا يلذذذو  ا ةالو لذذذيو لووويذذذ  وعن يذذذال يف اقذذذد البوذذذدان  ذذذو 
 

__________ 
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الوويذذ  الو نيذذرة واملمارسذذا  ال لذذوا والذذدرو  املفذذو اغنة وغعذذت اععفذذا  والوذذ مر يف ج ذذوغ 
الووي  املباولر يف إ ار اعع اقيرة وع بئر املنظمذا  واملراكذز اإلقويميذر وال ذبوا ة والو اعذد مذخل 

عن يذذذذا م ذذذذاري ه وال ذذذذندو  األيلذذذذر اإلشذذذذراف عوذذذذا مرفذذذذ  البيئذذذذر ال امليذذذذر والوكذذذذاع  املوو ذذذذر ب
 ألن لر ذا  األولوير يف برنام  عمد فري  ا  ا .ا مب ووما  عنوت الوةيتر لومناخ. وت  
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 الوالية -أوال   
)فريذذذ  ا ذذذ ا ( يف الذذذدورن الفاغسذذذر ا  م ذذذد غ  وعيذذذر فريذذذ  ا ذذذ ا  امل ذذذأ ب قذذذد البوذذذدان  ذذذو  -1

(. و وذذم مذذؤ ر األ ذذراف إىل فريذذ  2015-2011ملذذؤ ر األ ذذراف ل ذذمن اذذ) سذذنوا  )ع ذذرن 
ا  ا  ان ي  د  برنام  عمد موردغا  مدعه سذنوان عنظذر فيذه اهليئذر ال رعيذر لوون يذا يف غورىلذا األوىل 

 .(1)ر ال رعير يف كد غورن من غوراىلامن كد سنر، وان يتدب عتريرا  عن اعماله إىل اهليئ

 موجز االجتماع السابع والعشرين لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا   -ثانيا   

 المداوالت -ألف 

 12ع تذذد اعجومذذاي الفذذابخل وال  ذذرون ل ريذذ  ا ذذ ا  يف بذذانوو،، عايونذذد، يف ال ذذمن مذذن  -2
، مباشرن ب ذد اجومذاي اسذو    ح ذيور عمذد ال ريذ ، الذاي ع تذد 2015آذار/مار   14 إىل
 اغنال(. 43-40)انظر ال ترا   2015آذار/مار   11إىل  9ن ) املوان يف ال من من يف 

 ونذذاقف فريذذ  ا ذذ ا  يف اجوماعذذه الفذذابخل وال  ذذرين نوذذاع  اجومذذاع  شذذار، في مذذا  ذذ     -3
 فيما يوبج

مذذذذخل املنظمذذذذا  ذا  ال ذذذذور وعنذذذذاول  2015آذار/مذذذذار   8اجومذذذذاي عتذذذذد يف  )ا( 
 رجذري إعذداغها كموحتذا  عوميويذر مذخل املبذاغي الووجي يذر الوتنيذر ل مويذر مف لر موا مر املواغ الذي
. وكانت حاضرن يف اعجوماي املنظما  الواليرج منظمر احل ظ الدوليذر، (2)يلو الووي  الو نير

وال ذذراكر ال امليذذذر لوميذذذال، واملركذذذز الذذذدوا لوونميذذذر املوواموذذذر لوربذذذال، وامل  ذذذد الذذذدوا إلغارن امليذذذال، 
 واشنلنة وجام ر
، عوذا هذامف اجومذاي 2015آذار/مذار   11مناق ر اجراها فري  ا  ا  يف  )ا( 

اسو    ح يور عموه، مخل مرف  البيئر ال املير ووكذالو  مذن الوكذاع  املوو ذر باإلشذراف عوذا 
 بيئر.عن يا م اري ه )وكاععه املوو ر(، مها برنام  األمت املوحدن اإل اعب وبرنام  األمت املوحدن لو

 تناول الواليات اإلضافية الصادرة عن الهيئة الفرعية للتنفيذ ومؤتمر األطراف -باء 

، يف الوعيذا  الواليذر 2015-2014نظر فريذ  ا ذ ا ، إضذافر إىل برنذام  عموذه لو ذمن  -4
ر ال ذاغرن عذن الذذدورع  األرب ذ  واحلاغيذذر واألرب ذ  لو يئذر ال رعيذذر لوون يذا وعذذن الذدورع  الفاغسذذ

 ع رن وال  رين ملؤ ر األ رافج

غعذذت اهليئذذر ال رعيذذر لوون يذذا فريذذ  ا ذذ ا  و نذذر الوويذذ  إىل اسوو ذذاف سذذبد  )ا( 
يف م ذذذرر يلذذذو الوويذذذ  ا  إشذذذرا، البوذذذدان الناميذذذر األ ذذذراف الذذذي ليفذذذت مذذذن اقذذذد البوذذذدان  ذذذو 

__________ 

 .3، ال ترن 16-/ب ا6املترر  (1) 
ن الوذذذااج ااملبذذذاغي الووجي يذذذر الوتنيذذذر ل مويذذذر يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر. مواحذذذر يف ال نذذذو الوويذذذ  الو نيذذذرج  يلذذذو (2) 

<http://unfccc.int/7279>. 
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ليفذذذت مذذذن اقذذذد مذذذن البوذذذدان الناميذذذر األ ذذذراف الذذذي ا  بوذذذد 20. ونويرذذذر لذذذال ، غعذذذب (3)الو نيذذذر
 47-44)انظر ال ترا   2015 نير ل اب إىل امل اركر يف م رر يلو الووي  الو ا  البودان  و 

 اغنال ل   ي عوا مزيد من امل ووما  ب  ن امل رر(ة

ال انيذر  الذدورن نر الووي  إىل ان عنظ ت قبد ان تاغ  لوون يا غعت اهليئر ال رعير )ا( 
 - مباشذذرن ب ذذد اجومذذاي ذي  ذذورع تذذد ، بالو ذذاون مذذخل فريذذ  ا ذذ ا ، حوتذذر عمذذد لو يئذذر واألرب ذذ 

ا ذذذ ا   ولوتاسذذذتيذذذ ا  ومو   ذذذ  مذذذن وووذذذ  املفذذذوويا  مذذذن  ل سذذذو اغن - عنذذذد اإلموذذذان
 وعن يذذذا  مويذذذر  ذذذيااراملرعبلذذذر بواملمارسذذذا  ا يذذذدن والذذذدرو  املفذذذو اغن وال  ذذذرا  واعحوياجذذذا  

قرر   نر الووي ، بالو اون مخل فري  ا  ا ، ان عنظت حوتر ال مد و  .(4)يلو الووي  الو نير
. ون ظمذذت حوتذذر ال مذذد يف ال ذذمن 2015عوذذ  مباشذذرن ب ذذد م ذذرر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر ل ذذاب 

 ة(5)يف بون ب ملانيا 2015نيفان/ابريد  17إىل  16من 

 م وومذا إعذداغ ورقذر فريذ   ا ذ ا  و نذر  الووي ذ  إىل  لوون يا غعت اهليئر ال رعير )ج( 
 مويذذذذر املرعبلذذذذر بب ذذذذ ن ا ذذذذ ا  واملمارسذذذذا  ا يذذذذدن والذذذذدرو  املفذذذذو اغن وال  ذذذذرا  واعحوياجذذذذا  

يلذذو الوويذذ  الو نيذذر اسذذوناغا  إىل م ذذرر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر والوةذذاع  ذا   وعن يذذا  ذذياار
حوتذذر ال مذذد املذذاكورن يف  ، لونظذذر في ذذا اهليئذذر ال رعيذذر يف غورىلذذا احلاغيذذر واألرب ذذ  ولو ذذم يفال ذذور
وا عيحذذت الورقذذر قبذذد  (7)واعذذد فريذذ  ا ذذ ا  و نذذر الوويذذ  ورقذذر امل وومذذا  .(6))ا( اعذذ ل4ال تذذرن 

 كم ديد من مدي   حوتر ال مدةا   يلالدورن احلاغير واألرب   لو يئر ال رعير. واسو    بالورقر ا

 نذذذذر الووي ذذذذ  إىل ان ع ذذذذد ، بالو ذذذذاون مذذذذخل فريذذذذ   لوون يذذذذا غعذذذذت اهليئذذذذر ال رعيذذذذر )غ( 
لونظذذر  عذذ ل)ا( ا4وبذذدعت مذذن األمانذذر، عتريذذرا  عذذن حوتذذر ال مذذد امل ذذار إلي ذذا يف ال تذذرن  ،ا ذذ ا 

 ة(9). وقد ا عد  الوترير(8)في ا اهليئر ال رعير يف غورىلا ال انير واألرب  

لو زيذذذز اإلبذذذ م عذذذن عمويذذذر اسذذذول ي ا يذذذارا  املواحذذذر  مذذذؤ ر األ ذذذراف قذذذرر )هذ( 
)ا( 4يف إ ذذذار حوتذذذر ال مذذذد امل ذذذار إلي ذذذا يف ال تذذذرن  ،يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذروعن يذذذا  ذذذياار 
الوتدب اارم يف عموير يلو الووي  الو نيذر امل ذار املو وت  بتييت الور د و السو رار او اع ل، 
مؤ ر األ راف يف سيا  ىليئر لوم . واسو ريم ل(10)17-/ب ا5من املترر  37يف ال ترن  ماإلي 

 حوتر ال مد، وي  ص اليوب ال اين من احلوتر لومناق ا  املو وتر باإلب مة

__________ 

 (3) FCCC/SBI/2014/8 102، ال ترن. 
 (4) FCCC/SBI/2014/8 106، ال ترن. 
 (5) <unfccc.int/8903> . 
 (6) FCCC/SBI/2014/8 107، ال ترن. 
 (7) FCCC/SBI/2014/INF.14. 
 (8) FCCC/SBI/2014/8 108، ال ترن. 
 (9) FCCC/SBI/2015/INF.6. 
 .8، ال ترن 20-/ب ا3املترر  (10) 
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 وذذم مذذؤ ر األ ذذراف إىل  نذذر الوويذذ  وفريذذ  ا ذذ ا ، ان ينظذذرا، بالو ذذاون مذذخل  )و( 
البوذذدان  لآلليذر املاليذذر، يف افلذد الفذذبد لذدعتا  ع ذ يويا  ال ذندو  األيلذر لومنذذاخ، باعوبذارل كيانذذ

النامير األ راف يف الو ول إىل الومويد املتدب من ال ندو  األيلر لومناخ فيما يو ذد ب مويذر 
يف هذاا ال ذدغ إىل اهليئذر ال رعيذر لوون يذا ا   ياار وعن يا يلو الووي  الو نير، وان يتدما عتريذر 

األيلذذر لومنذذاخ اةنذذذا  . وحتذذذاور فريذذ  ا ذذ ا  مذذخل د وذذذب ال ذذندو  (11)يف غورىلذذا ال انيذذر واألرب ذذ 
إىل املفذذذاعد الووجي يذذذر ا  ، اسذذذوناغ2015اعجومذذذاي واةنذذذا  م ذذذرر يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر ل ذذذاب 

املدرجر يف املرف  ال الث، هبذدف عتذدم م وومذا  ذا   ذور يف الوقذت املناسذم إىل اقذد البوذدان 
ي ان يذدعو ال ذندو  ب  ن ع  يد ال ندو  األيلر لومناخ. وقرر فري  ا ذ ا  يف اعجومذا ا   و 

 األيلر لومناخ إىل اجوماعاعه عوا اسا  منوظتة

قذذرر مذذؤ ر األ ذذذراف يف غورعذذه الفاغسذذذر ع ذذرن ان يفذذذو رر يف غورعذذه احلاغيذذذر  )م( 
ا  وال  ذذرين عتذذدب فريذذ  ا ذذ ا  يف عموذذه ومذذدس احلاجذذر إىل اسذذومرارل وايو ا ذذاعه وان يو ذذا متذذرر 

جمموعذذذذر مذذذذن اإلجذذذذرا ا  لبذذذذد  عمويذذذذر اعسذذذذو رار،  يف هذذذذاا ال ذذذذدغ. وبذذذذت  مذذذذؤ ر األ ذذذذراف يف
ع ذار، فيذه األ ذراف ومرفذ  البيئذر ال امليذر ا  ي مد عوجيه  وم إىل فريذ  ا ذ ا  لي تذد اجوماعذ مبا

ووكاععه املوو ر، واري ذلذ  مذن املنظمذا  ذا  ال ذور، مبفذاعدن األمانذر، عسذو    ح ذيور 
ونظذذذذت فريذذذذ  ا ذذذذ ا  اجومذذذذاي اسذذذذو     .(12)2015عموذذذذه، وذلذذذذ  قبذذذذد شذذذذ ر حزيران/يونيذذذذه 

 .(13)اغنال( 43-40)انظر ال ترا   2015احل يور يف آذار/مار  

 حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف -جيم 

 آذار/ 2حذذذذذ   قذذذذذدمتا  مذذذذذن اقذذذذذد البوذذذذذدان  ذذذذذو ا  بوذذذذذد 50افذذذذذاغ مرفذذذذذ  البيئذذذذذر ال امليذذذذذر بذذذذذ ن  -5
متمحا  م اريخل  -ا ا ر بوحديد امل اريخل  يف شود اعسومارا  -ب ورن رمسير  2015 مار 

لون يذذا بذذرام  عمو ذذا الو نيذذر لووويذذ ، وذلذذ  مذذن اجذذد احل ذذول عوذذا  ويذذد يف إ ذذار  ذذندو  اقذذد 
ة ةذر ا  بوذد 45 قذدب م ذروع  عوذا األقذد فيمذاا  بوذد 48ومذن بذ  عوذ  البوذدان، قذدب ا . البودان  ذو 

يف املاعذذر(، وإغارن وذذا ر الوذذوار   31مذذر بالزراعذذر )م ذذاريخل او اك ذذر. وعو وذذ  م ظذذت امل ذذاريخل املتد
 يف املاعر(. 12يف املاعر(، وإغارن املوارغ املاعير ) 13يف املاعر(، وإغارن املنا   الفاحوير ) 19)
م ذذذاريخل  8)من ذذذا ا  م ذذذروع 161واشذذذار مرفذذذ  البيئذذذر ال امليذذذر إىل ح ذذذول مذذذا جمموعذذذه  -6

وافتذذذر جموذذذ) مرفذذذ  البيئذذذر ال امليذذذر، وبو ذذذت مذذذن  م ذذذاريخل كذذذ س( عوذذذا م 153مووسذذذلر احلرذذذت و
م يذ  غوعر مذن غوعرا   905.6مذا قذدرل  2007املتدمذر منذا عذاب ا   ندو  اقد البوذدان  ذو 

مذن امل ذاريخل  108الوعيا  املوحدن )غوعر(. و د   الذرعي) الون يذاي ملرفذ  البيئذر ال امليذر عوذا 
 لري برام  ال مد الو نير لوووي (.وواف  عوي ا )عفو ىن من هاا ال دغ عموير حت

__________ 

 .11، ال ترن 20-/ب ا3املترر  (11) 
 )ا(.9، ال ترن 16-/ب ا6املترر  (12) 
 .FCCC/SBI/2015/8يرغ عترير ذل  اعجوماي يف الوةيتر  (13) 
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واشار مرف  البيئر ال املير كال  إىل ان افر مذن هذال امل ذاريخل قذد اسذووموت، يف حذ    -7
كانت ايرس ع عزال يف مراحذد ووو ذر مذن الون يذا او اضذحت جذاهزن لوذديد حيذز الون يذا. و ذدغ 

اغنذال.  88-76يرغ ب ل ا يف ال تذرا  الوتييت الن اعب لود م روي منرز الدرو  املفو اغن، الي 
 من الو ا يد ب  ن امل اريخل املنرزن. مزيدا   1ويولمن ا دول 

  1ا دول 
 )ا(بدعم من صندوق أقل البلدان نموا   مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف المنجزة

 )ا(الرعي) الون ياي ع دي  عنوان امل روي البود
إمجذذاا عوو ذذر امل ذذروي )مب يذذ  

 غوعرا  الوعيا  املوحدن(
احلذذذد مذذذن امل ذذذا ر وحذذذاع  اللذذذ   املرعبلذذذر  بوعان

بو ذذذذذري املنذذذذذاخ مذذذذذن جذذذذذرا  فيلذذذذذانا  البحذذذذذريا  
 وان دي وشاموار -ا ويدير يف واغي ب بوناكا 

 8.274 2008آذار/مار  

ع زيز قدرا  الوويذ  مذخل ع ذري املنذاخ وعتوذيص  بوركينا فاسو
 التابوير لوو ةر به يف بوركينا فاسو 

 23.495 2009نيفان/ابريد 

بنذذذذذا  التذذذذذدرن عوذذذذذا الوويذذذذذ  مذذذذذخل ع ذذذذذري املنذذذذذاخ  كابو فريغي
 والو قوت م ه يف قلاي امليال

 67.399 2009ايوول/سبوم  

عوا ع زيز إغارن ميال ودارسا  مراعير قاغرع   كمبوغيا
 الو قوت مخل املناخ يف املنا   الري ير يف كمبوغيا

 4.485 2009نيفان/ابريد 

إغمذذذذاج مراعذذذذان وذذذذا ر ع ذذذذري املنذذذذاخ يف قلذذذذاعب  ساموا
 الزراعر وال حر يف ساموا 

 4.405 2009شباط/ف اير 

 عوا الون يا. كد امل اريخل ن ا  عن  ري  برنام  األمت املوحدن اإل اعب ب  وه وكالر موو ر باإلشراف )ا(
 الرعي) الون ياي ملرف  البيئر ال املير. )ا(

، ح د عرذز يف مذوارغ  ذندو  2014وافاغ مرف  البيئر ال املير ب نه، يف منو   عاب  -8
مذن امل ذاريخل الذي اجامىلذا امانذر مرفذ  البيئذر ا  م روع 22ونويرر لال ، ع يزال ا . اقد البودان  و 

الفنر يف ب ض احلاع ، ضمن امل اريخل املدرجر يف قاعمذر اعنوظذار يف ال املير، منا مدن جتاوم  
وهب م اريخل ع ميون املوافتر عوي ا إع إذا اعيحت موارغ إضافير هامذر  ا ة ندو  اقد البودان  و 

 لو ندو . انظر املرف  األول ل   ي عوا التاعمر كامور.

 ةحالة عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطني -دال 

 بدء عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية -1 

شذذرعت عذذدن بوذذدان يف عمويذذر  ذذياار وعن يذذا يلذذو الوويذذ  الو نيذذر، حفذذبما ورغ يف  -9
م وومذذذا  ق ذذذدمت إىل فريذذذ  ا ذذذ ا  يف سذذذيا  مناسذذذبر رمسيذذذر، ويف ورقذذذر م وومذذذا  ب ذذذ ن يلذذذو 

ال ذذاملب  لذذو الوويذذ  ، وعذذرور قذذدمت يف حوتذذا  عمذذد برنذذام  الذذدعت (14)الوويذذ  الو نيذذر
__________ 

 (14) FCCC/SBI/2014/INF.25  15-14، ال ترا. 
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، 2014الو نيذذر )برنذذام  الذذدعت ال ذذاملب( الذذي عتذذد  يف آذار/مذذار  ونيفذذان/ابريد و وم/يوليذذو 
، 2015ونيفذان/ابريد  2014وم ارر يلو الوويذ  الو نيذر الذي نظمذت يف آا/اافذل) 

  يف وحوتذذا  ال مذذد الودريبيذذر اإلقويميذذر ل ريذذ  ا ذذ ا  ب ذذ ن يلذذو الوويذذ  الو نيذذر الذذي عتذذد
مذن اجذد  2015مذن اجذد بوذدان ااذيو اهلذاغي، ويف شذباط/ف اير  2014ع ذرين ال ذاين/نوفم  

. ويف حذذ  ان هذذال امل ذذاغر لوم وومذذا  قذذد ع ع لذذب (15)بوذذدان شذذر  افريتيذذا وا نذذوا األفريتذذب
مجيذذذخل البوذذذدان الذذذي شذذذرعت يف عمويذذذر يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر، ف ذذذب عوذذذي  مذذذخل ذلذذذ  فوذذذرن عذذذن 

 يف هال ال موير.ا  من البودان الي حترم عتدم جمموعر هامر
 والبودان الي ورغ ذكرها هبج -10

 ،وبذذذذنن ،وبذذذذن  غيف ،واوانذذذذدا ،وان ذذذذوع ،وإريميذذذذا ،إةيوبيذذذذاج اقذذذذد البوذذذذدان  ذذذذوا   )ا( 
 ،ومج وريذذذر افريتيذذذا الوسذذذلا ،وجذذذزر التمذذذر ،وجذذذزر سذذذويمان ،وعواذذذو ،وبورونذذذدي ،وبوركينذذذا فاسذذذو

 ،والفذذن ال ،ومامبيذذا ،وروانذذدا ،وجيبذذوي ،ومج وريذذر الوون ذذو الدميترا يذذر ،وحذذدنومج وريذذر عنزانيذذا امل
 ،ولي يذذذذذا ،وكرييبذذذذذا  ،وكمبوغيذذذذذا ،وفذذذذذانواعو ،بيفذذذذذاو -واينيذذذذذا  ،واامبيذذذذذا ،وال ذذذذذومال ،والفذذذذذوغان
 ةوالنيرر ،ونيبال ،ومومامبي  ،وموريوانيا ،وم وي ،ومدا تر ،وماا ،وليفوعو

 ،وإندونيفذذذذيا ،ارمينيذذذذاج ليفذذذذت مذذذذن اقذذذذد البوذذذذدان  ذذذذوا   البوذذذذدان الناميذذذذر الذذذذي )ا( 
وجنذذوا  ،وجذذزر كذذو، ،وجامايوذذا ،املو ذذدغن التوميذذا ( -وبولي يذذا )غولذذر  ،وبوعفذذوانا ،وال اميذذد
 ،ومذذ وي ،وامل ذذرا ،وكينيذذا ،والوذذامريون ،وفييذذت نذذاب ،وشذذيوب ،وسذذواميوند ،وممبذذابوي ،افريتيذذا
 .واهلند ،وناميبيا
واحذذذد عوذذذا األقذذذد شذذذري يف عمويذذذر يلذذذر عويذذذ  و نيذذذرة فتذذذد اعونذذذت ومثذذذر بوذذذد موتذذذدب  -11

اليابذذان يذذ ل حوتذذر ال مذذد ا ا ذذر بالورذذارا واملمارسذذا  ا يذذدن والذذدرو  املفذذو اغن وال  ذذرا  
 واعحوياجا  املرعبلر ب موير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير اهنا قد شرعت يف ال موير.

 الوطنيةحالة صياغة خطط التكيف  -2 

بو  ذذت عذذدن بوذذدان عذذن حالذذر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر ا ا ذذر هبذذاة وعذذرغ هذذال امل وومذذا   -12
. واشار الفوغان يف بيانه ي ل الدورن ال  رين ملذؤ ر األ ذراف إىل ان لديذه 2موجزن يف ا دول 

. ويذ ل اجومذاي (16)اهنذا وضذ ت يلذر عويذ  و نيذرا  يلر عوي  و نيذر. وذكذر  شذيوب ايلذ
  ح ذذيور عمذذد فريذذ  ا ذذ ا ، اشذذار  بوركينذذا فاسذذو إىل اهنذذا ب ذذدغ إجذذرا  امل ذذاورا  اسذذو  

 الن اعير فيما يو د مب روي يلر عوي  ا الو نير.

__________ 

 <http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>و <unfccc.int/nap>م ووما  مواحر يفج  (15) 
 . <napexpo.org/2015>و <napexpo.org/2014>و

 .<http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/PAN-web2.pdf>ج مواحر يف (16) 
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 (17)التقدم المحرز على صعيد تقديم الدعم -3 

يف ا  ميون اع  ي عوا امل ووما  املو وتر بالدعت املتدب إىل حد اآلن إىل اقذد البوذدان  ذو  -13
ار اعع اقير ويارج إ ارها فيما يو د ب موير  ياار وعن يا يلذو الوويذ  الو نيذر بذالرجوي إىل إ 

وإىل ورقذذذر امل وومذذذا  املو وتذذذر ب مويذذذر يلذذذو  (18)عتريذذذر اعجومذذذاي الفذذذاغ  وال  ذذذرين ل ريذذذ  ا ذذذ ا 
ير لوذدعت . وعذرغ ام وذر إضذاف(19)الووي  الو نير الي اعد  من اجد الدورن ال  رين ملذؤ ر األ ذراف
 اغنال. 16-14املتدب منا اعجوماي الفاغ  وال  رين ل ري  ا  ا  يف ال ترا  

  2ا دول 
البلوودان الناميوة األطوراف فووي  2015نيسوانأأبريل  14مووجز التودابير التوي اتخووذتها حتوى 
 )ا(سياق عملية خطط التكيف الوطنية

 الودابري عدغ البودان النامير عنا ر عموير يلر الووي  الو نير
 إجرا  م اورا  مخل ا حاا امل وحر )ا()ج((4)6 وضخل األس) وم ا ر ال  را 

اسذذذذذذو    ح ذذذذذذيور امل وومذذذذذذا  املواحذذذذذذر ب ذذذذذذ ن  )غ((4)4 
 ع ةريا  ع ري املناخ وقابوير الو ةر به والووي  م ه

عتيذذذيت ال  ذذذرا  واعحوياجذذذا  فيمذذذا يو ذذذد بالبيئذذذر  )هذ((10)10 
 ل موير يلو الووي  الو نير الوموينير

ىليئذذذذر يذذذذراعو  ريذذذذ  واسذذذذماعيريا  يا ذذذذر ب مويذذذذر  )و((21)23 
 يلو الووي  الو نير )او ال مد من اجد ذل (

)م((3)4 حتلرييرعنا ر 
 ىليئر يلو عوي  و نير 

)ح((2)2 
 إجرا  عتييما  شامور لوم ا ر ولتابوير الو ةر 

)ط((4)11 
الو لذذذيو لوونميذذذر عوذذذا غمذذذ  مفذذذ لر الوويذذذ  يف  

 ال  يد الو أ او غون الو أ
)ي(1 اسماعيريا  الون يا

ىليئر اسماعيرير لوون يذا مذن اجذد عمويذر الوويذ   
 يف األجد املووسو او اللويد

)،(1 اإلب م والر د واعسو رار
 مؤشرا  الر د )إعداغ( 

 .FCCC/SBI/2014/INF.25الاي يرغ يف الوةيتر  1حتديث لوردول  )ا(

 .قوس  ع ري إىل عدغ اقد البودان  وا   األرقاب املدرجر ب  )ا(

 .وم وي ،ومج ورير عنزانيا املوحدن ،وجزر التمر ،وجامايوا ،وعواو ،بنن )ج(

 .والنيرر ،وليفوعو ،وكمبوغيا ،عواو )غ(

 ،ولي يذذذذذا ،بيفذذذذذاو -واينيذذذذذا  ،مبيذذذذذاواا ،والفذذذذذوغان ،والفذذذذذن ال ،ومج وريذذذذذر الوون ذذذذذو الدميترا يذذذذذر ،بذذذذذنن )ه(
 .والنيرر ،ونيبال ،وم وي

__________ 

 ها  اغنال. - ا  ا  يف ا ز  ةانيا  يرغ و   الدعت املتدب من فري   (17) 
 (18) FCCC/SBI/2014/13 ،  16-10ال ترا. 
 (19) FCCC/SBI/2014/INF.25. 
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وجذذذزر  ،وعواذذذو ،وبورونذذذدي ،وبوركينذذذا فاسذذذو ،وبذذذنن ،وبذذذن  غيف ،واوانذذذدا ،وان ذذذوع ،وإريميذذذا ،إةيوبيذذذا )و(
 ،وال ذذومال ،ومامبيذذاومج وريذذر الوون ذذو الدميترا يذذر،  ،ومج وريذذر عنزانيذذا املوحذذدن ،وجذذزر كذذو، ،سذذويمان
 .والنيرر ،ومومامبي  ،وم وي ،وليفوعو ،ولي يا ،وكرييبا  ،بوغياوكم ،واامبيا

 .وشيوب ،والفوغان ،وبوركينا فاسو ،إةيوبيا )م(

 .وليفوعو ،مج ورير عنزانيا املوحدن )ح(

 ،وفذذذذذانواعو ،ومج وريذذذذذر عنزانيذذذذذا املوحذذذذذدن ،املو ذذذذذدغن التوميذذذذذا ( -وبولي يذذذذذا )غولذذذذذر  ،وبوعذذذذذان ،إندونيفذذذذذيا )ط(
 .واهلند ،ومومامبي  ،وامل را ،وماا ،وامريونوال ،ناب وفييت

 .مج ورير مولدوفا )ي(
 .كولومبيا )،(

 األن ذلرا  برنام  الدعت ال املب  لو الوويذ  الو نيذر ا ذا  ب قذد البوذدان  ذو ووا د  -14
امل ذذار إلي ذذا يف عتريذذر اعجومذذاي الفذذاغ  وال  ذذرين ل ريذذ  ا ذذ ا ، كمذذا اجذذرس إضذذافر إىل ذلذذ  

ج حوتذذذذا  عمذذذذد 2015مذذذذار  /آذارإىل  2014األن ذذذذلر الواليذذذذر يف ال ذذذذمن مذذذذن ايوول/سذذذذبوم  
 يف منلتذذذذذذر ااذذذذذذيو اهلذذذذذذاغي يف ع ذذذذذذرين ال ذذذذذذاين/ا  عدريبيذذذذذذر إقويميذذذذذذر مذذذذذذن اجذذذذذذد اقذذذذذذد البوذذذذذذدان  ذذذذذذو 

باعقمان مخل حوتر ال مد الودريبير اإلقويميذر ل ريذ  ا ذ ا  ا ا ذر ببوذدان منلتذر  ،2014 نوفم 
ااذذيو اهلذذذاغية وعتذذذدم غعذذذت عتذذذأ مذذذن اجذذذد عنظذذذيت حوتذذذر عمذذذد عدريبيذذذر قلريذذذر يف جذذذزر التمذذذر، 

برنذام  الذدعت ال ذاملب  لذو ومج ورير الوون و الدميترا ير، وم وي. وع ون عوا ذلذ ، طلذو 
من اجد  2015نير لونظيت ن اط عوجي ب يف جمال يلو الووي  الو نير يف عاب الووي  الو 

 ذذذناي التذذذرار يف موريوانيذذذا ومج وريذذذر عنزانيذذذا املوحذذذدن. ويف حالذذذر مج وريذذذر عنزانيذذذا املوحذذذدن، سذذذي وبخل 
يف ان ذوع، وليبرييذا، لونظيت حوتا  عمد عدريبيذر ا  الن اط حبوتر عمد عدريبير عتنير. وطلو ايل

يف اسذذذو    ح ذذذيور احلالذذذر في ذذذا مذذذخل المكيذذذز عوذذذا قلذذذايا  مومامبيذذذ سذذذو دعت  تر، كمذذذاومدا ذذذ
 شامور ل دن قلاعا .

وشذذرعت منظمذذر األاايذذر والزراعذذر لدمذذت املوحذذدن يف ال مذذد مذذن اجذذد غعذذت عمويذذر ل ذذياار  -15
يلذذذي عويذذذ  و نيوذذذ  يف اوانذذذدا ومذذذ وي عذذذن  ريذذذ  ع زيذذذز قذذذدرا  مؤسفذذذا  رعيفذذذير يف البوذذذدين، 

 ي ذذمد ومارا  الزراعذذر والبيئذذر والو لذذيو والفذذولا  ااويذذر. وعذذدعت منظمذذر األاايذذر والزراعذذر ايلذذا   امبذذ
هاين البودين يف ىليئر يار ر  ري  يا ر بال مويذر ويف اسذو    نوذاع  م بوذر ب غلذر ب ذ ن ييذارا  

لور ذذد. وع وذذزب  الوويذذ  املواحذذر لتلذذاي الزراعذذر، باعسذذو انر مببذذاغي ع ذذميت جتذذري  منذذدرج ضذذمن إ ذذار
يف البوذذدان  2019و 2015منظمذذر األاايذذر والزراعذذر اعضذذل ي ب ن ذذلر داةوذذر يف ال ذذمن بذذ  عذذامب 

 .ونيبال ،وكينيا ،وفييت ناب ،وال وب  ،ومامبيا ،ورواندا ،وعايوند ،اورواوايالواليرج 

املتدب إىل البوذدان، مبذا يف من امل ووما  املو وتر بالدعت ا  واشار فري  ا  ا  إىل ان مزيد -16
ذلذذذ  ب ذذذ ن عمويذذذر  ذذذياار وعن يذذذا يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر، يوذذذاح عذذذ  قنذذذوا  ايذذذرس يف إ ذذذار 

 اعع اقير ع مدج
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 ة(20) ويد البداير الفري ر )ا( 

 ة(21)الب اا  الو نير )ا( 

امل وومذذذا  ذا  ال ذذذور املتدمذذذر مذذذن جانذذذم األ ذذذراف واملنظمذذذا ، مبذذذا ي ذذذمد  )ج( 
والوونولوجيذذذا وبنذذذا  التذذذدرا ، ويلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر، وبرنذذذام  عمذذذد نذذذريو  املو وذذذ  الومويذذذد 

 .(22)بو ةريا  ع ري املناخ وقابوير الو ةر به والووي  م ه

 التوجيه التقني والدعم المقدمان إلى عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية  -هاء 

 التدريب المتعلق بخطط التكيف الوطنية -1 

ظذذذت فريذذذ  ا ذذذ ا  بالو ذذذاون مذذذخل برنذذذام  الذذذدعت ال ذذذاملب  لذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر حوتذذذي ن -17
ال مذذذد األوليذذذ  مذذذن ا ذذذد اذذذ) حوتذذذا  عمذذذد ب ذذذ ن يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر كذذذان قذذذد قررهذذذا 

ا . والبوذذذذدان الناميذذذذر اذذذذري اقذذذذد البوذذذذدان  ذذذذو ا  مذذذذن اجذذذذد اقذذذذد البوذذذذدان  ذذذذو  2015-2014 لو ذذذذمن
 3ىل بوذذذدان منلتذذذر ااذذذيو اهلذذذاغي ونظمذذذت احلوتذذذر يف ال ذذذمن مذذذن واسذذذو  دفت حبوتذذذر ال مذذذد األو 

يف بور  في ، فانواعو. واسذو  دف حبوتذر ال مذد ال انيذر شذر   2014ع رين ال اين/نوفم   7 إىل
يف  2015شذذذباط/ف اير  27إىل  23افريتيذذذا وا نذذذوا األفريتذذذب ون ظمذذذت احلوتذذذر يف ال ذذذمن مذذذن 

 لي ين فوون، مامبيا.

فريذذذ  ا ذذذ ا  يف سذذذيا  عنظذذذيت حوتذذذي ال مذذذد مذذذخل منظمذذذا  ووكذذذاع  ومراكذذذز  وع ذذذاون -18
 إقويمير مونوعر عن  ري  فري  اسو اري.

والبوذدان الناميذر الذي ليفذت مذن ا  وكانت حوتوا ال مد م ووحو  امذاب اقذد البوذدان  ذو  -19
لو ذذ ا  الذذو ني  امل نيذذ  يف املنلتذذر الذذي نظذذت في ذذا الن ذذاط. وكانوذذا مذذوج و  ا  اقذذد البوذذدان  ذذو 

يا يلو الووي  الو نيذر او ب ريهذا مذن ا  ذوغ الو نيذر املو وتذر بذالو ليو  ب موير  ياار وعن
 لوووي  وعن يال.

مي وذذون ا  م ذذارك 15وحلذذر حوتذذر ال مذذد الودريبيذذر ا ا ذذر ببوذذدان منلتذذر ااذذيو اهلذذاغي  -20
( وافر من البودان الناميذر وكرييبا  ،وفانواعو ،وجزر سويمان ،عوفالو)ا  ارب ر من اقد البودان  و 

( يف املنلتر. وناورو ،وساموا ،وجزر مارشال ،وجزر كو، ،باعو)ا  الي ليفت من اقد البودان  و 
وشار، يف حوتر ال مد ب  و ت ي ا  يف اجملال د وون عن برنام  الدعت ال املب  لذو الوويذ  

كاععذذه املوو ذذر، ع سذذيما برنذذام  األمذذت املوحذذدن اإل ذذاعب وبرنذذام  الو نيذذر، ومرفذذ  البيئذذر ال امليذذر وو 
عذذن الوكالذذر األملانيذذر لوو ذذاون الذذدوا، وامانذذر برنذذام  البيئذذر اإلقويمذذب  األمذذت املوحذذدن لوبيئذذر، فلذذ   

__________ 

 (20) <http://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=116:8:1596502543078050> . 
 (21) <http://unfccc.int/4056> . 
 (22) <http://www4.unfccc.int/submissions>  . 
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لومحذذيو اهلذذاغي، وامانذذر مجاعذذر بوذذدان ااذذيو اهلذذاغي، وجام ذذر جنذذوا ااذذيو اهلذذاغي، وجام ذذر 
 لوومنولث لوبحو  ال ومير وال ناعير. اري يث، ومنظمر ا

 46وحلذذر حوتذذذر ال مذذد الودريبيذذذر ا ا ذذر ب ذذذر  افريتيذذا وا نذذذوا األفريتذذب مذذذن املنلتذذذر  -21
ومج وريذذر  ،وبورونذذدي ،واوانذذدا ،وان ذذوع ،وإريميذذا ،إةيوبيذذا)ا  مذذن اقذذد البوذذدان  ذذو  12مي وذذون ا  م ذذارك

مذن البوذدان الناميذر  6( وومومامبيذ  ،ومذ وي ،وليفذوعو ،وال ذومال ،ومامبيذا ،ورواندا ،عنزانيا املوحدن
 (.وناميبيا ،وكينيا ،وسواميوند ،وممبابوي ،وجنوا افريتيا ،بوعفوانا)ا  الي ليفت من اقد البودان  و 

ذذذذ  مو ذذذذدغن يف الوذذذذدريم، مبذذذذا يف ذلذذذذ  اسذذذذووا اااضذذذذرا ، والومذذذذارين  -22 واسذذذذو  موت نذ   
جتذذذارا البوذذذدان. وق ذذذدمت اغوا  ومذذذوارغ ايذذذرس ذا  فاعذذذدن ا ماعيذذذر، وحذذذاع  إفراغيذذذر ب ذذذ ن 

مباشذذرن إىل البوذذدان لوفذذ يد عمو ذذا ب ذذ ن عمويذذر  ذذياار وعن يذذا يلذذو الوويذذ  الو نيذذر. وجذذرس 
عتاسذذت يذذ ا  البوذذدان عذذن  ريذذ  عذذدن عذذرور قلريذذر. وا غيذذد حتفذذ  عوذذا مذذواغ الوذذدريم ب ذذد 

الو تيبذذذا  واعقماحذذذا  املتدمذذذر ل ذذذرر  حوتذذذر ال مذذذد ا ا ذذذر مبنلتذذذر ااذذذيو اهلذذذاغي لولذذذمين ا
الوحفذذ  مذذن امل ذذارك  ولووييذذ  املذذواغ كيمذذا عوذذ  اعحوياجذذا  ااذذدغن ل ذذر  افريتيذذا وا نذذوا 
األفريتذذب. ويف هذذال املنلتذذر، ن ظمذذت الذذدورا  مبراعذذان الو ذذاع  األساسذذير ال  ذذر ل مويذذر يلذذو 

الو نير وعن ياها عوا حنو ف ذال.  الووي  الو نير من اجد امللب ب موير  ياار يلو الووي 
 وسي ومد الن   ن فه يف ما عبتا من حوتا  ال مد.

وقذذذد اسذذذو مد جذذذز  كبذذذري مذذذن املذذذواغ الودريبيذذذر املفذذذو مور يف حوتذذذا  ال مذذذد الودريبيذذذر مذذذن  -23
)هذذ( اغنذال(. ويفذ ا فريذ  98عوذا إعذداغل )انظذر ال تذرن ا  مؤل  مرج ب ي مد فري  ا  ا  حاليذ

 وضذذخل ال ذذي ر الن اعيذذر لومؤلذذ  يف هذذال الفذذنر. والت ذذد مذذن املؤلذذ  هذذو المكيذذز عوذذا ا ذذ ا  إىل
ذا  فاعذدن مباشذرن لوبوذدان لوفذ يد ا  مذخل عتذدم ع ا ذيد ب ذ ن هنذ  ومذوارغ ووذ ن جيذد‘ الوي ير‘

لدفرقذذر الو نيذذذر ا  مرج يذذ عمو ذذا املو وذذ  ب مويذذر يلذذذو الوويذذ  الو نيذذر. وسذذيوون املؤلذذذ  غلذذي   
 اعسو انر به يف سيا  عموير  ياار يلو الووي  الو نير وعن ياها يف بوداهنت.ميون ا 

وقرر فري  ا  ا  عنظيت حوتا  ال مد الودريبير اإلقويمير ب  ن يلذو الوويذ  الو نيذر  -24
النا تذر بال رنفذير وآسذيا يف ال ذمن بذ   وم/يوليذه ا  ا ا ر ب مال واذرا افريتيذا واقذد البوذدان  ذو 

النا تذذذر بال ع اليذذذر عذذذن  ريذذذ  ا  اقذذذد البوذذذدان  ذذذو ا  . وسو  ذذذمد ايلذذذ2015نوفم  ن ال ذذذاين/وع ذذذري
 .عرعيم يو د اعسو داب األم د لوموارغ. وسي  ون عن الوواريخ واألماكن قريبا  

بذذ ن الورذارا واملمارسذذا  ا يذذدن والذذدرو  املفذذو اغن الذذوارغن ا  واحذاط فريذذ  ا ذذ ا  عومذذ -25
 عتامس ا ي ل حوتي ال مد األولي ج فيما يوب قد جرس

م ظت اجملموعا  التلرير لدي ا م رفر جيدن خبلل ا وسياسذاىلا التاعمذر، وهذو  )ا( 
 ما يف د عوي ا ف ت موا مر عموير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نيرة
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ع ذود ا لذو والفياسذا  التاعمذذر، مذن قبيذد بذذرام  ال مذد الو نيذر لووويذذ ،  )ا( 
ا  جيذدا  الو نير امل مكر يف منلتذر ااذيو اهلذاغي، وا لذو اإل اعيذر الو نيذر، اساسذ ويلو ال مد

 ل سو اغن من المعيبا  التاعمر إلعداغ إ ار شامد لوو ليو لوووي ة

لومعيبذا  املؤسفذير ا  عرعيبا  مؤسفير قاعمر ميون ا ان ع ود اساسذ مثر ا     )ج( 
 ال ممر ل موير يلو الووي  الو نير.

باعحوياجذا  الناشذئر الواليذر املو ذور بالذدعت الذي اعذرا ا  ايلا  واحاط فري  ا  ا  عوم -26
 عن ا امل اركون يف حوتا  ال مدج

الووجيذذذذه املو وذذذذذ  بفذذذذذبد  ذذذذياار وعن يذذذذذا يلذذذذذو ال مذذذذد الو نيذذذذذر عوذذذذذا  ذذذذذ يد  )ا( 
 التلاعا /الومارا  وباأل ر الزمنيرة

واإلقويميذذر املونوعذذر ع مذذد لذذدعت مذذا يبذذال مذذن الذذ ام  الدوليذذر  ف ذذت كي يذذر ج ذذد )ا( 
ج وغ و نيذر مو وتذر بذالووي  يف إ ذار يلذو الوويذ  الو نيذر، وذلذ  لو ذاغي رسذاعد مولذاربر 

 وامغواجير ا  وغة

ف ت كي ير موا مر ووو  الوتييما  املو وتر بتابوير الو ةر وبامل ا ر التلاعيذر،  )ج( 
 ا ةوكال  كي ير موا مر األغوا  واملن ري

مزيذذد مذذن الووجيذذه ل نوتذذال مذذن عتيذذيت اوجذذه قابويذذر الوذذ ةر وامل ذذا ر إىل حتديذذد  )غ( 
ييذذذارا  الوويذذذ  وإعذذذداغ بذذذرام  وسياسذذذا  وم ذذذاريخل الومذذذر، مبذذذا ي ذذذمد اسذذذو    حذذذاع  

 إفراغير مفوتان من غراسا  واق يرة

وبنذذا  ك الذذر امل ذذاركر ال  الذذر لومؤسفذذا  األك ذذر قذذدرن عوذذا مجذذخل امل وومذذا   )ه( 
 قدرن هال املؤسفا ، مبا ي مد املؤسفا  اري احلووميرة

ىليئر سناريوها  عوناول جماع  الوتا خل ب  ع ري املناخ واععوبارا  اعجوماعيذر  )و( 
 إىل اعمال اهليئر احلوومير الدولير امل نير بو ري املناخ )هيئر املناخ(ةا  اعقو اغير، اسوناغ -

امل وومذذا  الذذذي سذذب  اسذذذوتا ها مذذن نظذذذت الر ذذد والوتيذذذيت اسذذو    ح ذذذيور  )م( 
التاعمر يف وووذ  التلاعذا ، وعتيذيت مذدس م  مذر األ ذر التاعمذر لر ذد الوتذدب ااذرم يف عمويذر 

  ياار وعن يا يلو الووي  الو نيرة

الفذذذذبد املمونذذذذر لذذذذربو عمويذذذذر يلذذذذو الوويذذذذ  الو نيذذذذر باسذذذذماعيريا  الونميذذذذر  )ح( 
واهذداف الونميذر املفذودامر، وال ذندو  األيلذر لو ذري املنذاخ، واذري ذلذ  مذن  ا  يلذر الوربذون،

 ال مويا  املناسبر األيرس.

 دعم عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية عن طريق منصة خطط التكيف الوطنية -2 

علذذذت من ذذذر يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر مذذذن حيذذذث ع ذذذميم ا ةذذذ   فئذذذا  رعيفذذذير مذذذن  -27
 جيدا  املواقخل، وهب حتد
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البوابا  التلريرج عوي  هال البوابا  لوبودان فر ر إغارن مواغها املو ور خبلو  )ا( 
كبوابا  لوتدم الوةاع  ميون ا   عوي  ا الو نير، مبا يف ذل  وةاع  اا و ا . وهب عفو دب ايل

 ة(23)من ي هلا لوبودان عتاست ورجا  وال    يلو عوي  ا الو نير مخل األمانر

قذذذذذخل ع اونيذذذذذرج ع ذذذذذمد فئذذذذذا  مفذذذذذو دمي ا فريذذذذذ  ا ذذذذذ ا ، و نذذذذذر الوويذذذذذ ، موا )ا( 
 منظمر ايرس من املنظما  امل نيرة واي

ال ذذ حا  املواحذذر لو مذذوبج ع ذذمد هذذال ال ذذ حا  املبذذاغي الووجي يذذر الوتنيذذر  )ج( 
 لو الووي  الو نير واملوارغ ذا  ال ور املو وتر ب موير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير، 
وم وومذذا  عذذن الذذدعت، و ذذ حا  يا ذذر باألن ذذلر، ولوحذذا  بيانيذذر قلريذذر، واغوا  ع ذذ  ، 

 وغراسا  حاع  إفراغير.

واسذذذو رر فريذذذ  ا ذذذ ا  الوتذذذدب ااذذذرم يف موا ذذذور ع  يذذذد كذذذد موقذذذخل مذذذن عوذذذ  املواقذذذخل.  -28
 قذذذد غيوذذذت حيذذذز الو ذذذ يد (24)وعحذذذظ ال ريذذذ  ان البوابذذذا  التلريذذذر وال ذذذ حا  املواحذذذر لو مذذذوب

 بال  د، وانه ميون لوبودان عتاست الوةاع  ع    حا  النظاب املواحر لو موب.

واع ذذ  فريذذ  ا ذذ ا  عوذذا ان ا لذذوا  املتبوذذر سو ذذمد اسذذوومال ىليئذذر املواقذذخل الو اونيذذر،  -29
وع زيذذز واج ذذر مفذذو دمب ال ذذ حا  املواحذذر لو مذذوب، وإ ذذ   مجيذذخل املوونذذا  الذذي سذذودرج يف 

 ال  حر الرعيفير ملركز يلو الووي  الو نير. قاعمر اعيويار يف

واع ذذ  فريذذ  ا ذذ ا  عوذذا ىليئذذر ملويذذر لوو ريذذ  مبن ذذر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر يولذذمن  -30
ب ذذ ن كي يذذر اسذذو دامه. ورجذذري إعذذداغ غليذذد من ذذر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر، وهذذو ا  متولذذب غلذذي   

عوذذا عوسذذيخل إشذذرا، ا  ا ذذ ا  ايلذذغليذذد شذذامد لومفذذو دب، كرذذز  مذذن ىليئذذر املن ذذر. واع ذذ  فريذذ  
فريذذ  الذذدعت يف عتذذدم افوذذار إضذذافير ب ذذ ن كي يذذر حتفذذ  غور من ذذر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر يف 

 غعت عموير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير.
ورقووة معلومووات بشووأن كيفيووة دعووم عمليووة صووياغة وتنفيووذ خطووط التكيووف الوطنيووة فووي أقوول  -3 

 نموا  البلدان 

من ورقر امل ووما  هال هو ان ي فمشد هبا يف ع ذميت عمويذر غعذت اقذد البوذدان اهلدف  -31
ويف عتذذذذدم هذذذذاا الذذذذدعت يف سذذذذيا  شذذذذروي هذذذذال البوذذذذدان يف  ذذذذياار وعن يذذذذا يلذذذذو الوويذذذذ  ا   ذذذذو 

الو نير، وذل  عن  ري  عتدم م ووما  عن الدعت املواح، مبا يف ذل  الدعت الوتأ والذدعت يف 
لوونولوجيا والومويد. وع رخل الورقر البودان عوا اسوو اف م ذاغر  ويذد جمال بنا  التدرا  وا

ع بذ   الورقذر كي يذر اسذو داب مو ذص عمويذر ا  مو دغن فيما يو د مب ووذ  جوانذم ال مويذر. وايذري 
يلو الووي  الو نير الاي اعدل فري  ا  ا  ك غان لوحديد األن لر الي ميون اعضذل ي هبذا 

 الومويد. وموا مو ا مخل م اغر
__________ 

 .9، ال ترن 20-/ب ا3املترر  (23) 
 (24) <www.unfccc.int/nap>. 
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حتذذذديث  ،(25)إىل مناق ذذذاعه يف اجوماعذذذه الفذذذاغ  وال  ذذذرينا  وقذذذرر فريذذذ  ا ذذذ ا ، اسذذذوناغ -32
 .2015امل ووما  الوارغن يف امل روي األوا لوورقر وان يوي  الورقر يف الون عاب 

 رصد وتقييم عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية  -4 

اضذذلوخل بذذه منذذا اجوماعذذه الفذذاغ  وال  ذذرين ملوا ذذور نذذاقف فريذذ  ا ذذ ا  ال مذذد الذذاي  -33
ألغان ر د وعتييت الوتدب وال  الير وال  را  )اغان ا  حتف  م روي الورقر الوتنير الي عولمن و  

 الر د والوتييت( وعلبيت ا يف عموير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير.

ل مويذذذذر  ذذذذياار وعن يذذذذا يلذذذذو  وعفذذذذوند اغان الر ذذذذد والوتيذذذذيت إىل ع ذذذذر و ذذذذاع  اساسذذذذير -34
. و  ذذذد هذذذال الو ذذذاع ، الذذذي عذذذرغ يف (26)لو ري  ذذذا الذذذاي وضذذذ ه فريذذذ  ا ذذذ ا ا  الوويذذذ  الو نيذذذر وفتذذذ

، ا ذذذدما  الذذذي يوذذذويا مذذذن عمويذذذر  ذذذياار وعن يذذذا يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر ان عو ذذذد 1 اإل ذذذار
اسذذذئور/قواعت مرج يذذذر  ال ذذذ   مووق ذذر ومتذذذايي) يف شذذذودا  إسذذدا ها لوبوذذذدان. وعتذذذمح األغان ايلذذذ

 إرشاغير لود و ي ر اساسير، وهو ما من ش نه غعت البودان يف ر د وعتييت كد و ي ر عوا حدن.
  1اإل ار 

 خطط التكيف الوطنية وتنفيذ الوظائف األساسية لعملية صياغة 
إرجاغ قياغن وعنفي  و ني    ذوغ الووي ذ  عوذا  يفمفاعدن احلووما   :1الوظيفة األساسية 

 مجيخل املفوويا  وال مد كحوتر و د مخل اآلليا  اإلقويمير والدوليرة
مجخل وجتميذخل وم ا ذر ون ذر البيانذا  وامل وومذا  وامل ذارف املو وتذر بو ذري  :2الوظيفة األساسية 

   وعن يالةاملناخ وا وانم اإل اعير ذا  ال ور يف سيا  غعت تليو الووي
حتديذذذد وم ا ذذذر ال  ذذذرا  واعحوياجذذذا  املو ذذذور بالتذذذدرن عوذذذا ع ذذذميت  :3الوظيفوووة األساسوووية 

 الووي   وعن يال ب ورن ناجحرة
عتيذذيت اوجذذه الذذمابو واعحوياجذذا  اإل اعيذذر املو ذذور باملنذذاخ، وغعذذت غمذذ   :4الوظيفووة األساسووية 

اعب عوذذا املفذذووي  الذذو أ وغون الذذذو أ الووي ذذ  مذذخل ع ذذري املنذذاخ يف الو لذذيو التلذذاعب واإل ذذ
 )عن  ري  الفياسا  وامل اريخل وال ام (ة

حتويذد البيانذا  املناييذر وعتيذيت اوجذه الوذ ةر بو ذري املنذاخ وحتديذد ييذارا   :5الوظيفة األساسية 
 الووي  عوا املفووس التلاعب والو أ وغون الو أ واري ذل  من املفوويا  ذا  ال ورة

عتيذذذيت ييذذذارا  الووي ذذذ  هبذذذدف غعذذذت  ذذذنخل التذذذرارا  املو و تذذذر خبلذذذو  :6األساسوووية  الوظيفوووة
 اعسو مار يف الووي   والو ليو اإل اعبة

 ع ريخل وعيفري إعلا  األولوير لوووي   مخل ع ري املناخ يف الو ليو الو أة :7الوظيفة األساسية 

__________ 

 .19-18، ال ترا  FCCC/SBI/2014/13انظر الوةيتر  (25) 
 (26) FCCC/SBI/2013/15 43، ال ترن. 
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عيفذذذذري عن يذذذذا الوويذذذذ  عوذذذذا مجيذذذذخل املفذذذذوويا  مذذذذن يذذذذ ل سياسذذذذا   :8الوظيفووووة األساسووووية 
 وم اريخل وبرام  م عمر مخل مراعان فر  الو مرة

عيفري ر د يلو الووي  وعنتيح ا وحتدي  ا مخل مذرور الوقذت للذمان  :9الوظيفة األساسية 
 كي ير الو دي لو  را ة  ولوبيانالولور وف الير ج وغ الووي   

عنفذي  إبذ م ا  ذا  امل نيذر عوذا ال ذ يدين الذو أ والذدوا بالوتذدب  :10الوظيفة األساسوية 
 اارم يف عن يا اعع اقير وعوعيو ا ب موير يلو الووي  الو نير.

وسذذيمحص فريذذ  ا ذذ ا  اغان الر ذذد والوتيذذيت مذذن يذذ ل غارسذذا  حذذاع  إفراغيذذر عوذذا  -35
 ا  ذا  ال ور.ال  يد الو أ وبالو اون مخل ا  ا  ال ريور واملنظم

 المواد التكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية لعملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية  -5 

بذذذذذب ض املنظمذذذذذا  الذذذذذي ع ذذذذذد  م حذذذذذ   2015آذار/مذذذذذار   8الوتذذذذذا فريذذذذذ  ا ذذذذذ ا  يف  -36
 قبذد اجومذاي اسذو    ح ذيورا  لومباغي الووجي ير الوتنيذر  لذو الوويذ  الو نيذر، وذلذ  يومذ

ب ذورن ا  عمد ال ري . وي ل اعجوماي املاكور، ناق ت املنظما  اللراع  املمونذر لوملذب قذدم
م مكر بال مد الوتأ املو و  ب مويذر  ذياار وعن يذا يلذو الوويذ  الو نيذر. وعرمذب هذال املبذاغرن 

 إىل ع زيز اعفا  ووو  الن   الوارغن يف املواغ الووميوير.

ي، عتذذذد  املنظمذذذا  ن فذذذ ا، بالو ذذذاور مذذذخل فريذذذ  ا ذذذ ا ، وعتذذذم اعجومذذذاي الوم يذذذد -37
توذذد م ذذرر يلذذو الوويذ  الو نيذذر. وناق ذذت اجملموعذذر افلذذد الفذذبد  كذذام   ا   غاب يومذذا  اجوماعذ

لو ذذذريخل اععفذذذا  يف عمويذذذر يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر عذذذن  ريذذذ  هنذذذ  موواموذذذر ع ذذذمد وووذذذ  
يف املتذاب األول مفذ لر شذامور لتلاعذا  التلايا التلاعير، مترن ب ن يلو الووي  الو نير هب 

مذذا يوذذون ضذمن سذذياقا  من زلذذر. واع ذ  امل ذذاركون عوذذا إن ذذا  ا  عذدن راذذت ان الو امذذد م  ذا ك ذذري 
فريذذ  عامذذد عتذذأ  لذذو الوويذذ  الو نيذذر لونظذذر يف عوامذذد إ ذذار عمويذذر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر 

ا يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر. وسذذذو د يوذذذي  بوذذذورن الذذذاور رعيفذذذير لوذذذن   املوواموذذذر ل ذذذياار وعن يذذذ مبذذذا
غراسا  حاع  إفراغير وعوة  عوا ال  يد الو أ من اجذد بوذورن الفذبد الذي ميوذن مذن ي هلذا 

 علبي  اإل ار املووامد.

وقذذذرر فريذذذ  ا ذذذ ا  موا ذذذور عتذذذدم م وومذذذا  ب ذذذ ن املبذذذاغي الووجي يذذذر  لذذذو الوويذذذ   -38
عمذذد ال ريذذ  ال امذذد الوتذذأ  لذذو الوويذذ  الو نيذذر الو نيذذر واملفذذامهر، غون اي إقذذرار ضذذمأ، يف 

واملنظمذذا  األيذذرس يف سذذيا  وضذذ  ا مذذواغ عوميويذذر فرغيذذر او م ذذمكر ب ذذ ن املبذذاغي الووجي يذذر 
  لو الووي  الو نير.

وميوذن اع ذ ي عوذا م وومذا  إضذافير ب ذذ ن م حذ  املبذاغي الووجي يذر الوتنيذر  لذذو  -39
 .(27)وماي الفاغ  وال  رين ل ري  ا  ا الووي  الو نير يف عترير اعج

__________ 

 (27) FCCC/SBI/2014/13  27-25، ال ترا. 
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 اجتماع استخالص حصيلة عمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا   -واو 

 آذار/ 11إىل  9اجذذذذري اجومذذذذاي اسذذذذو    ح ذذذذيور عمذذذذد فريذذذذ  ا ذذذذ ا  يف ال ذذذذمن مذذذذن  -40
واملنظما   يف بانوو،. وعحظ فري  ا  ا  ان مناق ا  م مرن جر  ب  األ راف 2015 مار 

امل نيذذر احلاضذذرن. وا جذذري ح ذذر ألعمذذال فريذذ  ا ذذ ا  يذذ ل الفذذنوا  األربذذخل ع ذذرن املاضذذير، مبذذا يف 
 ذل  اللراع  الي اعومدها ال ري  يف عموه وان لر ع اونه مخل املنظما  ذا  ال ور.

ور وعحظذذت األ ذذراف مجي  ذذا وامل ذذاركون كافذذر، بارعيذذاح كبذذري،  ذذاح فريذذ  ا ذذ ا  والذذد -41
املم ذذد الفذذامب امل ذذأ ب قذذد واةذذىن وكيذذد األمذذ  ال ذذاب و ا . اهلذذاب الذذاي اغال يف غعذذت اقذذد البوذذدان  ذذو 

عوذذذا فريذذذ  ا ذذذ ا   لبوذذذدان الناميذذذر اذذذري الفذذذاحوير والذذذدول ا زريذذذر ال ذذذ رين الناميذذذراو ا  البوذذذدان  ذذذو 
عن  ري  بذرام  ال مذد ، مبا يف ذل  (28) وا  من غعت و و  ألقد البودان  قدمه منا إن اعه ملا

يف عو يذد ا  رعيفذيا  الو نير لوووي  ويلذو الوويذ  الو نيذر. واشذار إىل ان فريذ  ا ذ ا  اغس غور 
واملؤسفذذا  واملنظمذذا  ذا  ال ذذور. واقذذر بذذ ن فريذذ  ا ذذ ا  اعلذذا ا  الذذمابو بذذ  اقذذد البوذذدان  ذذو 

واشذار إىل امهيذر ا . يف اقذد البوذدان  ذو ملفذ لر الوويذ  ا  ضذروريا  اساسذي وقذدب عمذ   ا  قويا  ماا  ايل
لوو ذول عوذا اكمذد وجذه ا  ع زيز عمد فري  ا  ا ، مبا يف ذل  من اجد حتلذري اقذد البوذدان  ذو 

لو ندو  األيلر لومناخ، بالو اون مخل ا  ذا  املناسذبر  ذاحبر امل ذوحر. وعذ ون عوذا ذلذ ، 
وخل بذذرجرا ا  الوويذذ  عوذذا حنذذو يو ذذد شذذدغ وكيذذد األمذذ  ال ذذاب عوذذا احلاجذذر إىل ك الذذر ان ي لذذل

اععفا  والو اون مخل ال مويا  ال املير األيذرس، مبذا ي ذمد برنذام  عمذد اسذلنبول ألقذد البوذدان 
 .(29)2015ملوحدن لوونمير ملا ب د عاب ويلر األمت اا   و 
 واسو وص فري  ا  ا  ح يور عموه يف إ ار وعيوه احلالير وعحظ ما يوبج -42

عوذذا حنذذو موفذذت بالو ذذا ن عذذن  ريذذ  عتذذدم ا  ريذذ  ا ذذ ا  اقذذد البوذذدان  ذذو غعذذت ف )ا( 
 م ووما  م  ور ومباغي عوجي ير ب  ن كي ير إعداغ برام  ال مد الو نير لوووي  وعن ياهاة

قدب فري  ا  ا  عوضيحا  م يدن ب ذ ن كذد عن ذر مذن عنا ذر برنذام  عمذد  )ا( 
 .(30)نير لوووي اري برام  ال مد الو ا  اقد البودان  و 

 ذذذ  فريذذذ  ا ذذذ ا  يف إعذذذداغ املبذذذاغي الووجي يذذذر الوتنيذذذر ل مويذذذر يلذذذو الوويذذذ   )ج( 
الو نيذذر. وقذذد رحبذذت األ ذذراف وا  ذذا  األيذذرس  ذذاحبر امل ذذوحر هبذذال املبذذاغي الووجي يذذر، الذذي 

 ل موير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نيرةا  رعيفيا  رجري اسو دام ا مرج 

__________ 

 .7-/ب ا29املترر  (28) 
يف ا  ر يذذر واسذذماعيرير اجملومذذخل الذذدوا حيذذال الونميذذر املفذذودامر ألقذذد البوذذدان  ذذو  يولذذمن برنذذام  عمذذد اسذذلنبول (29) 

ويوذاح املزيذد مذن امل وومذا  ا . ويركز بتون عوا علوير التدرا  اإلنواجيذر ألقذد البوذدان  ذو  2020-2011ال تد 
 .</http://unohrlls.org/about-ldcs/istanbul-programme-of-action>يف املوقخل الوااج 

 .45-31، ال ترا  FCCC/SBI/2012/7انظر الوةيتر  (30) 
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يف غعذذت عمذذد هيئذذا  ايذذرس يف إ ذذار اعع اقيذذر. ا  ن ذذلا    ا ذذ ا  غور اغس فريذذ )غ( 
ف وذذا سذذبيد امل ذذال، سذذذامهت م ذذاركر اعلذذا  مذذذن فريذذ  ا ذذ ا  يف الورنذذذر الون يايذذر آلليذذر وارسذذذو 
الدوليذذر امل نيذذر با فذذاعر واألضذذرار املرعبلذذر بوذذ ةريا  ع ذذري املنذذاخ، مبذذا يف ذلذذ  م ذذاركو ت يف رعاسذذر 

 ح إعداغ يلر عمد الورنر.الورنر، يف  ا 

يف ا  ي نظذذذذر إىل فريذذذذ  ا ذذذذ ا ، بو ذذذذ ه ج ذذذذر و  ذذذذر لذذذذدعت اقذذذذد البوذذذذدان  ذذذذذو  )ه( 
 الو دي لو ري املناخ، باعوبارل دارسر فلوا يوزب موا وو ا وع زيزهاة

املباولذذر مذذن اجذذد  ج ذذوغلعومذذن إ ذذاما  فريذذ  ا ذذ ا  يف جذذز  كبذذري من ذذا يف  )و( 
ال امليذذر ووكاععذذه املوو ذذر ومذذخل  اع ذذر واسذذ ر مذذن املنظمذذا  ذا  ال ذذور  الو ذذاون مذذخل مرفذذ  البيئذذر

لدعت عمد ال ري . ومثر قيمر يف ميذاغن ع زيذز هذاا الو ذاون ل سذورابر ل حوياجذا  الناشذئر ألقذد 
 .البودان  وا  

مذذن ال  ذذرا  واعحوياجذذا  الناشذذئر املو وتذذر بالون يذذا الوذذاب ا  ب لذذا  ونذذاقف امل ذذاركون ايلذذ -43
ب موير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نيذر عوذا ا  ل ام  ال مد الو نير لوووي ، وبامللب قدم

حنو ف ال. وقاغهت ذل  إىل اسوو اف جماع  جديدن ميون في ا اعسو انر بالدعت املتذدب مذن 
ان ، (31)فريذ  ا ذ ا . وميوذن لووذذ  األفوذار، كمذا عرضذت يف عتريذذر اجومذاي اسذو    احل ذذيور

 عوا حنو م يد يف برام  ال مد املتبور ل ري  ا  ا .عف ت 

 نموا  التواصل بشأن عمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان  -زاي 

 معرض خطط التكيف الوطنية -1 

نذذذذذذذاقف فريذذذذذذذ  ا ذذذذذذذ ا  المعيبذذذذذذذا  املو وتذذذذذذذر بونظذذذذذذذيت م ذذذذذذذرر يلذذذذذذذو الوويذذذذذذذ  الو نيذذذذذذذر  -44
ريذذر مذذوجز ب ذذ ن هذذاا الن ذذاط ب  يذذد ان تذذاغل، . وقذذرر اعلذذا  فريذذ  ا ذذ ا  إعذذداغ عت2015 ل ذذاب

 لدجمه يف عترير اعجوماي الفابخل وال  رين لو ري . ومن مث ا غرج هاا الوترير املوجز اغنال.

. وسذب  2015نيفذان/ابريد  15و 14وقد ع تد م رر يلو الووي  الو نيذر يذومب  -45
درو  املفذذذذذو اغن وال  ذذذذذرا  امل ذذذذذرر حوتذذذذذر ال مذذذذذد املو وتذذذذذر بالورذذذذذارا واملمارسذذذذذا  ا يذذذذذدن والذذذذذ

واعحوياجذذذا  املرعبلذذذر ب مويذذذر  ذذذياار وعن يذذذا يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر. وحلذذذر الن ذذذاط اك ذذذر 
ينوفذذذبون إىل ج ذذذا  م يوذذذر لور ذذذا  الذذذي حلذذذر  م ذذذرر يلذذذو الوويذذذ  ا  م ذذذارك 160 مذذذن

 ، وهب عوا سبيد الوحديدج2014الو نير ل اب 

ا ، الناميذر الذي ليفذذت مذن اقذد البوذدان  ذذو والبوذدان  ا ةاأل ذرافج اقذد البوذدان  ذذو  )ا( 
الذذي غعيذذت اسذذورابر لووعيذذر ال ذذاغرن عذذن الذذدورن األرب ذذ  لو يئذذر ال رعيذذر لوون يذذا امل ذذار إلي ذذا يف 

 )ا( اع لة والبودان الي  ر اقو اغاىلا مبرحور انوتاليرة والبودان املوتدمرة4ال ترن 

__________ 

 (31) FCCC/SBI/2015/8. 
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ر الوويذذذ ، وفريذذذ  ا ذذذ ا  اعسو ذذذاري هيئذذذا  اعع اقيذذذرج فريذذذ  ا ذذذ ا ، و نذذذ )ا( 
 اقيذذر )فريذذ  امل ذذأ بالب اذذا  الو نيذذر املتدمذذر مذذن األ ذذراف اذذري املدرجذذر يف املرفذذ  األول ل ع

 ا  ا  اعسو اري(ة

 منظما  األمت املوحدن ووكاعىلا املو   رة )ج( 

 برنام  الدعت ال املب  لو الووي  الو نيرة )غ( 

 األ رافة نال ناعير واملو دغالوكاع   )ه( 

 رةياملراكز وال بوا  اإلقويم )و( 

 املنظما  اري احلووميرة )م( 

 املؤسفا  البح يرة )ح( 

ريذذذر فذذراغس ا ذذ ا ، مبذذذا ي ذذمد كبذذار البذذذاح   امل ذذرف  عوذذا وووذذذ  ف ذذول عت )ط( 
 .(32)الوتييت ا ام) هليئر املناخ

الوويذ  الو نيذر، واشذاغوا ب ريذ  ا ذ ا  عوذا واشار امل اركون إىل قيمر م ذارر يلذو  -46
 احه يف عنظيت الن اط. وناقف فري  ا  ا  احلاجر إىل بد  الو ليو لوم ارر املتبور يف وقت 
مبوذذر، وقذذرر الوحذذاور مذذخل ال ريذذ  اعسو ذذاري امل ذذأ مب ذذارر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر يف املفذذوتبد 

ان عنظذذيت م ذذرر الفذذنر املتبوذذر. واشذذار فريذذ  التريذذم مذذن اجذذد ال ذذروي يف الو لذذيو لوذذاريخ وموذذ
ا ذذ ا  إىل النرذذاح الوبذذري الذذاي شذذ دعه األن ذذلر الذذي نظمو ذذا املنظمذذا  ال ذذريور يذذ ل اليذذوب 
األول لوم ذذرر. وقذذرر ال ريذذ  ميذذاغن ع زيذذز إشذذرا، املنظمذذا  ذا  ال ذذور يف اإلسذذ اب يف امل ذذارر 

  اركر يف المعيبا  الووجيفوير.املتبور  لو الووي  الو نير، مبا ي مد مياغن امل

يف  2015وعذذذرغ الرسذذذاعد الرعيفذذذير ال ذذذاغرن عذذذن م ذذذرر يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر ل ذذذاب  -47
. وهذذب ع وذذ) ال ذذور ال ذذرور واملناق ذذا  امل مذذرن الذذي اجريذذت يذذ ل اعجوماعذذا  2اإل ذذار 

 املوامير واعجوماعا  ال امر.
  2اإل ار 

 والرسائل الرئيسية التي تخللته 2015ام لع مواضيع معرض خطط التكيف الوطنية
 إغماج الووي  يف عمويا  الو ليو لوونمير

   ل ذذياار ا  مفذذبتا  وهذذو لذذي) شذذر  -اإلغمذذاج يف حذذد ذاعذذه عمويذذر عفذذو ر  عذذدن سذذنوا
 بد هو ن اط مبور هاب ،وعن يا يلو الووي  الو نير

__________ 

 <. unfccc.int/8887يف املوقخلج > 2015يرغ املزيد من امل ووما  ب  ن م رر يلو الووي  الو نير ل اب  (32) 
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  وعوجي  ذذا عوذذا افلذذد وجذذه مذذن منظذذور  ملفذذ لر الووامذذدميوذذن ع يذذر المعيبذذا  املؤسفذذير
ميوذذذذن لوحاجذذذذر إىل ر ذذذذذد  احوياجذذذذا  الر ذذذذد واإلبذذذذ م عوذذذذا ال ذذذذ يد الذذذذو أ. فمذذذذ    
 نير لو ري املناخاواسو رار الومويد املو و  بو ري املناخ ان ع ر إن ا  رموم ميز 

 وس ي ذذود الذذوحوت التلذذري يف ممذذاب األمذذور عوذذا مجيذذخل املفذذوويا  واعلوذذزاب الرفيذذخل املفذذو
بذذذالأل األمهيذذذر. ومذذذن امللوذذذوا ان ميوذذذد اعلوذذذزاب لي ذذذمد األجذذذد  واإلراغن الفياسذذذير عذذذام   

 اللويد لو الر اسومرارير عو دس الوعيا  الفياسير
   عوذذذذذي  الذذذذذن   ال اجميذذذذذر فر ذذذذذر لونذذذذذاول مفذذذذذ لر الوويذذذذذ  مذذذذذن منظذذذذذور مو ذذذذذدغ التلاعذذذذذا

 والنلاقا ، ضمن إ ار ممأ ا ول يوي  إموانير اعسو داب األم د لوموارغ 
   الو لذذيو عوذذا حنذذو مووامذذد اسذذا  م يذذد لوو لذذيو اللويذذد األجذذد ويولوذذم إسذذ اما

ر امل ذذذوحر، وقذذذد ينلذذذوي عوذذذا وم ذذاركر مذذذن  اع ذذذر مونوعذذذر مذذذن ا ذذذ ا  وا  ذذا   ذذذاحب
 ع يريا  رعيفير يف النظت والبىن األساسير

  ميون لوتيذيت اعحوياجذا  املاليذر يف مراحذد ووو ذر مذن عمويذر يلذو الوويذ  الو نيذر ان
 ع بئر املوارغيف فاعد يف حتديد م اغر  ويد مناسبر )مبا ي مد التلاي ا ا ( و ي

 الووي  الو نيرغعت هن  مووامد حيال عموير يلو 

 كي يذر ع ذريخل  ناق ت جمموعر من املنظمذا  والوكذاع ، إىل جانذم فريذ  ا ذ ا  امل ذأ
ذذذا وانذذذم الوتنيذذذر  لذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر مذذذن يذذذ ل نذ  يف  األم ذذذد عفذذذا اع   موواموذذذر   

واقذذر  بذذ ن يلذذو الوويذذ   ةع ذذمد وووذذ  األب ذذاغ )التلاعذذا  والنلاقذذا  واملواضذذيخل(
 قلاعا  الو نير عوفت بووهنا شامور ل دن

 و ذذافاع ذ  امل ذذاركون عوذا إن ذذا  فريذ  عامذذد عتذأ م ذذأ خبلذو الوويذذ  الو نيذر عسو 
  موواموذر يف عمويذر  ذياار وعن يذا يلذو الوويذ  الو نيذر،   ذالفبد املمونر ععومذاغ نذ  

قلريذذذر. وقذذذرر ال ريذذ  ال امذذذد الوتذذذأ  مبذذا ي ذذذمد ال مذذذد املو ذذد بدراسذذذا  حذذذاع  إفراغيذذر
امل أ خبلو الووي  الو نير ال روي يف عموذه ببحذث إ ذار مووامذد لو ن ذر الوحلذريي 

 ل موير يلو الووي  الو نير
   التاعمر عوا النظت اإليوولوجيرذ   الن  

 مذذن األمهيذذر مبوذذان عنذذد علبيذذ  هنذذ  قاعمذذر عوذذا الذذنظت اإليوولوجيذذر مراعذذان اللذذ وط اذذري 
 املنايير الي عو رر هلا هال النظت

   التذذاعت عوذذا الذذنظت اإليوولوجيذذر هنذذ  ينذذدرج ضذذمن اسذذماعيرير عويذذ  عامذذر ومذذن الذذن   
 الووالي متابد األمهير مبوان عتييت مجيخل ا يارا ، مبا ي مد حتوي   ال اعد 

 الر د والوتييت 

  وعتييت الووي مثر فر  ب  ر د وعتييت عموير يلو الووي  الو نير ور د 
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  عنذذد وضذذخل نظذذاب لر ذذد وعتيذذيت الوويذذ  عوذذا ال ذذ يد الذذو أ، ينب ذذب ان عوذذون ا لذذون
األوىل هب حتديد ال ذرر مذن الر ذد والوتيذيت وحتديذد املفذو دم  وع ريذ  كي يذر إسذ اب 

 النظاب يف عيفري الو وت
  ربل ذذذا يوذذذزب ضذذذبو نظذذذت ر ذذذد وعتيذذذيت الوويذذذ  عوذذذا ال ذذذ يد الذذذو أ وفذذذ  الفذذذيا  الذذذو أ و

 بالبيانا  وبنظت الر د املوجوغن. وينلوي الو وت من ام ور من بودان ايرس عوا فاعدن مجر
 الن   اإلقويمير

   مذذذن شذذذ ن وجذذذوغ ع ذذذاون م ذذذزم وذي  ذذذابخل رمسذذذب بذذذ  فريذذذ  ا ذذذ ا  واملراكذذذز وال ذذذبوا
افلذذد لوتلذذايا اإلقويميذذر وان ي ذذزم الو ذذاون عوذذا  ذذ يد بوذذدان  اإلقويميذذر ان يوذذي  عنذذاوع  

  وا  ا نوا ب  اقد البودان  و والبودان الي ليفت من اقد البودان 
  ، املراكذذذز وال ذذذبوا  اإلقويميذذذر منذذذابر م يذذذدن عفذذذوتلم مجاعذذذا  املمارسذذذ  امل نيذذذ  بذذذالووي

 الوتنير، وغعت الفياسا  اإلقويمير ما يو د بال ام  اإلقويمير، والوتييما  ومن ذل  م    
 آيذذذر عسوو ذذذاف ييذذذارا  الوويذذذ  )الفياسذذذا  ا  هامذذذا  مي ذذذد املفذذذووس اإلقويمذذذب نلاقذذذ

 ن الو أ وغون الو أاوال ام  واألن لر(، ويلاف إىل ذل  املفووي
)ا(  الناج ذذ  يذسور اب اغ لووو

 

  الووي  ف تيووق  النراح يف جز  منه عوا كي ير 
  ع ري  النراح عوا   وبر اك  متارنر بو ري  ال  دينلوي 
 لي) مثر  اح هناعب ألن الووي  سريورنة لون قد يوون ع ري  إحرام الوتدب ايفر 
 عوم د األب اغ الرعيفير الفور لوووي  الناج  فيما يوبج 

  عموير الوتييت والو ليو  -ال موير 
  انوتا  ا يارا  ا يدن واتاذ الترار ال اعم - نخل الترار 
  عن يا الووي  اادغ ب ورن ناجحر -الون يا 
 ال ور الووي  ا يدن، وع اغي الووي  الفب  - ور اا 
  ىليئر ال روط امل عمر -التدرن 
  حتديد وىليئر اسماعيريا  ف الر لوراوم ال راقيد -جتاوم ال راقيد 

  متوبفر من عرر رعيفب قدموه سومان موميرة مواح يف املوقخل الوااج  )ا(

http://napexpo.org/2015/?session=session-viii-plenary. 
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 نشر نبذة عامة عن عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية وغيرها من النواتج -2 
سذذيا  حوتذذا  عموذذه الودريبيذذذر إىل الو تيبذذا  الذذي ورغ  يف ا  اقذذر فريذذ  ا ذذ ا ، اسذذوناغ -48

اإلقويمير وحذوارل مذخل  نذر الوويذ ، باحلاجذر إىل ميذاغن الذوعب باملبذاغي الووجي يذر  لذو الوويذ  
الو نير، ع سيما عوا ال ذ يد الذو أ مذن اجذد ك الذر الذوحوت التلذري يف ممذاب األمذور واعلوذزاب 

 عوا اكمد وجه.

 ذياار وعن يذا ر يولمن نبان عامر عن عموير ويف هاا الفيا ، قرر ال ري  إعداغ من و  -49
. واسو رر فري  ا  ا  باسو اضذر يذ ل اعجومذاي ا لذوط ال ريلذر (33)يلو الووي  الو نير

 مل روي املن ور.

 وقرر فري  ا  ا  ان يوي  املن ور يف الدورن ال انير واألرب   لو يئر ال رعير او ب دها بتويد. -50

 تآزر في التكيف على صعيد االتفاقيةدعم االتساق وال -حاء 

إسووووهامات فووووي عموووول اللجنووووة التنفيذيووووة المؤقتووووة يليووووة وارسووووو الدوليووووة المعنيووووة بالخسووووائر  -1 
 واألضرار المرتبطة بتأثيرات تغير المناخ

اشار فري  ا  ا  إىل ان ال مد الاي اضلوخل به يف الورنر الون يايذر املؤقوذر آلليذر وارسذو  -51
 وومد يف الدورن ال  رين ملؤ ر األ راف.الدولير قد اس

وع يذذزال فريذذ  ا ذذ ا  يتذذر باألمهيذذر الذذي ميوذذن ان ينلذذوي عوي ذذا حتويذذد وعيذذا  ويلذذو  -52
عمد او برام  عمذد اهليئذا  امل ذوور وافرقذر ا ذ ا  امل نيذر مذن حيذث حتديذد المابلذا  وجمذاع  

 اععفا  والو مر.

 التعاون مع لجنة التكيف -2 

 شذذذذار، فريذذذذ  ا ذذذذ ا  يف اعجومذذذذاي الفذذذذاغ  لورنذذذذر الوويذذذذ ، الذذذذاي عتذذذذد يف ايوذذذذول/ -53
يف اجومذاي ب ذ ن يلذو الوويذ  الو نيذر نظموذه ا  وشذار، فريذ  ا ذ ا  ايلذ .(34)2014 سبوم 

فرقذذر عمذذد  نذذر الوويذذ  امل نيذذر خبلذذو الوويذذ  الو نيذذر قبيذذد اعجومذذاي الفذذاغ  لورنذذر. وكذذان 
سوو ذذاف ا  ذذوغ اعسذذماعيرير مل ا ذذر ال  ذذرا  واعحوياجذذا  الذذي اهلذذدف مذذن هذذاا اعجومذذاي ا

 .(35)عواج  ا البودان النامير عند اعضل ي ب موير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير 

وع ذذذذاون فريذذذذذ  ا ذذذذ ا  مذذذذذخل  نذذذذذر الوويذذذذ  يف إعذذذذذداغ ورقذذذذذر م وومذذذذا  ب ذذذذذ ن الورذذذذذارا  -54
واملمارسذذذا  ا يذذذدن والذذذدرو  املفذذذو اغن وال  ذذذرا  واعحوياجذذذا  املرعبلذذذر ب مويذذذر  ذذذياار وعن يذذذا 

__________ 

 .37-35، ال ترا  FCCC/SBI/2014/13ميون اع  ي عوا املزيد من امل ووما  ب  ن هاا املن ور يف الوةيتر  (33) 
 .<http://unfccc.int/8467>انظر  (34) 
مذذن جذذدول األعمذذال،  5، البنذذد <unfccc.int/8467>يوذذاح املزيذذد مذذن امل وومذذا  عذذن نوذذاع  اعجومذذاي يف املوقذذخل  (35) 

 املو و  خبلو الووي  الو نير.
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. وشذذار، فريذذ  ا ذذ ا  كذذال  يف عنظذذيت حوتذذر عمذذد ب ذذ ن املوضذذوي (36)يلذذو الوويذذ  الو نيذذر
 ان/ابريد يف بون.نيف 16و 15ن فه جر  يف 

ومبذذذوامان مذذذخل ذلذذذ ، وا ذذذد فريذذذ  ا ذذذ ا  ع اونذذذه ا ذذذاري مذذذخل  نذذذر الوويذذذ  عوذذذا  ذذذ يد  -55
موا ذذور علذذوير من ذذر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر، وعنظذذيت م ذذارر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر، ومجذذخل 

 املمارسا  ال لوا والدرو  املفو اغن يف جمال الووي ، وعن  ري  ان لر فرقر ال مد.

 اون مع كيانات آلية التكنولوجياالتع -3 

ذذب د ع زيذذز ع اونذذه مذذخل كيانذذا  آليذذر الوونولوجيذذا. واسوحفذذن اعلذذا   -56 نذاقف فريذذ  ا ذذ ا  س 
فريذذ  ا ذذ ا  فوذذرن ربذذو اعع ذذال مبركذذز وشذذبور عونولوجيذذا املنذذاخ )شذذبور/مركز الوونولوجيذذا( مذذن 

ور الوونولوجيذذا لذذدعت عن يذذا اجذذد الو ذذاون عوذذا حتفذذ  الو ريذذ  بذذال ر  الذذي يويح ذذا مركز/شذذب
 برام  ال مد الو نير لوووي  وعموير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير.

عذن ذلذذ ، اع ذ  فريذذ  ا ذ ا  عوذذا ااونذاب ال ر ذذر لذدعون الورنذذر الون يايذر امل نيذذر  وفلذ    -57
وويذذذ  بالوونولوجيذذذا إىل ان عتذذذدب، كرذذذز  مذذذن مذذذواغ حوتذذذا  ال مذذذد الودريبيذذذر املو وتذذذر خبلذذذو ال

الو نيذذر، الوحذذدا  الو ويميذذر املناسذذبر الذذي مذذن شذذ هنا ان عتذذدب م وومذذا  عذذن الذذدعت املوذذاح ألقذذد 
 من اجد إعاحر و وهلا لووونولوجيا املو وتر بالووي .ا  البودان  و 

إموانير إعداغ ورقر م ووما  ميون ا عتذدم ام وذر لولبيذ  عونولوجيذا ا  وناقف فري  ا  ا  ايل -58
  الو ليو لوووي  وعن يال، بالو اون مخل الورنر الون ياير امل نير بالوونولوجيا.الووي  يف

واع ذذذذذ  فريذذذذذ  ا ذذذذذ ا  عوذذذذذا غعذذذذذون الورنذذذذذر الون يايذذذذذر امل نيذذذذذر بالوونولوجيذذذذذا وشذذذذذبور/مركز  -59
 اع ل. 58-56الوونولوجيا إىل الو اون ب  ن األن لر امل ار إلي ا يف ال ترا  

ة المتعلقوووة بالتوووآزر علوووى الصوووعيد اإلقليموووي وبوووين االتفاقوووات البيئيوووة تنقووويل الورقوووات التقنيووو -4 
 المتعددة األطراف

عرغ امل ووما  املو وتر بونتي  الورقا  الوتنير املو وتر بالو مر عوا ال  يد اإلقويمب وب   -60
. انظذر (37)اعع اقا  البيئير املو دغن األ راف يف عترير اعجوماي الفذاغ  وال  ذرين ل ريذ  ا ذ ا 

 )ج( اغنال.98ال ترن  ايلا  

 تعبئة المنظمات والمراكز اإلقليمية والشبكات -طاء 

بوحذذذاورل املووا ذذذد مذذذخل  اع ذذذر واسذذذ ر مذذذن املنظمذذذا  واملراكذذذز ا  احذذذاط فريذذذ  ا ذذذ ا  عومذذذ -61
. واشذذذار ال ريذذذ  إىل 2015-2014اإلقويميذذذر وال ذذذبوا  يف سذذذيا  عن يذذذا برنذذذام  عموذذذه لو ذذذمن 

 من ا  ا  و/او املم و  من ا  ا  الواليرجا  إشراكه عدغ

__________ 

 (36) FCCC/SBI/2014/INF.14. 
 (37) FCCC/SBI/2014/13 ،  54-52ال ترا. 



FCCC/SBI/2015/7 

GE.15-08245 24 

 األ رافة )ا( 

هيئا  اعع اقير ) نر الووي ، والورنر الون ياير امل نير بالوونولوجيذا، والورنذر  )ا( 
 الداعمر امل نير بالومويد، وفري  ا  ا  اعسو اري(ة 

 مرف  البيئر ال امليرة )ج( 
 ال ندو  األيلر لومناخة )غ( 
 منظما  األمت املوحدن ووكاعىلا املو   رة )ه( 

 الوكاع  ال ناعير واملو دغن األ رافة )و( 

 املراكز وال بوا  اإلقويميرة )م( 

 ا ةبرنام  الدعت ال املب  لو الووي  الو نير ألقد البودان  و  )ح( 

 املنظما  اري احلوومير الو نير واإلقويمير والدولير. )ط( 

ااذذدغن الذذي اشذذر، في ذذا يذذ ا  و/او د وذذون حوتذذا  ال مذذد الودريبيذذر وع ذذمد األن ذذلر  -62
اإلقويميذذر ل ريذذ  ا ذذ ا  املو وتذذر خبلذذو الوويذذ  الو نيذذر يف بوذذدان منلتذذر ااذذيو اهلذذاغي ومنلتذذر 

(، والن ذذاط ا ذذان  ل ريذذ  ا ذذ ا  الذذاي 26-17شذر  افريتيذذا وا نذذوا األفريتذذب )انظذذر ال تذرا  
غيذذر واألرب ذذ  لو يئذذر ال رعيذذر، واملناسذذبا  الذذي نظمذذت يذذ ل م ذذرر يلذذو نظذذت يف الذذدورن احلا

، والولذذوير ا ذذاري ملن ذذر يلذذو الوويذذ  الو نيذذر، ووضذذخل ال ذذي ر 2015الوويذذ  الو نيذذر ل ذذاب 
الن اعيذذر لذذب ض نذذواع  فريذذ  ا ذذ ا ، مبذذا يف ذلذذ  املن ذذور املو وذذ  بو زيذذز اععوبذذارا  ا نفذذانير يف 

 . وا  وعن يال يف اقد البودان  سيا  الو ليو لوووي 

 وقرر فري  ا  ا  موا ور ع بئوه لومنظما  وا  ا  امل ني  يف سيا  عن يا برنام  عموه. -63

 المناقشات مع مرفق البيئة العالمية ووكاالته المكلفة -ياء 

رنذذام  األمذذت اجومذذخل فريذذ  ا ذذ ا  ومرفذذ  البيئذذر ال امليذذر واةنوذذ  مذذن وكاععذذه املوو ذذر، مهذذا ب -64
قبذذد اجومذذاي ا  ، يومذذ2015آذار/مذذار   11املوحذذدن اإل ذذاعب وبرنذذام  األمذذت املوحذذدن لوبيئذذر، يف 

وقلذذذايا ا  فريذذ  ا ذذ ا . ونوق ذذت يذذ ل هذذذاا اعجومذذاي احلالذذر الراهنذذر ل ذذذندو  اقذذد البوذذدان  ذذو 
ال ناجمير ملرف  البيئذر والن   ا  مفو اغن دا ا ز من م اريخل  ندو  اقد البودان  و ا  ناشئر وغروس

ال املير. وقرر فري  ا  ا  ي ل اجوماعه امل و   وم م ووما  عوميوير من مرف  البيئر ال املير. 
 وعوتا ال ري  امل ووما  امللووبر ب ي ر إلومونير واورغها يف هاا الوترير.

اذري برنذام   وعحظ فري  ا  ا    وبر عوتذب إسذ اما  منوظمذر مذن الوكذاع  األيذرس -65
األمت املوحدن لوبيئر وبرنام  األمت املوحدن اإل اعب ب  ن ان لو ا يف سيا  عتدم الذدعت لذ ام  

 ال مد الو نير لوووي  وعموير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير.
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والمبلو  الوذي يمكون ا  فوي صوندوق أقول البلودان نموو ا  مناقشة مستوى التمويل المتوا  حاليو -1 
 2015الوصول إليه في عام ا  من أقل البلدان نمو  لكل بلد

حار مرف  البيئر ال املير، وبرنام  األمذت املوحذدن اإل ذاعب، وبرنذام  األمذت املوحذدن لوبيئذر  -66
اعذذ ل( ي ذذدغ الذذزيت الذذاي  8)انظذذر ال تذذرن ا  مذذن كذذون نتذذص املذذوارغ يف  ذذندو  اقذذد البوذذدان  ذذو 

وامذذذد ألولويذذذا  بذذرام  عمو ذذذا الو نيذذر لووويذذذ  وع  يذذذد اكوفذذبوه البوذذذدان عوذذا  ذذذ يد الون يذذا ال
 عموير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير.

واوض  برنام  األمذت املوحذدن اإل ذاعب وبرنذام  األمذت املوحذدن لوبيئذر انذه عوذا الذرات مذن   -67
كذذون برنذذام  الذذدعت ال ذذاملب  لذذو الوويذذ  الو نيذذر ميوذذن ان ينرذذز ال مذذد األوا مذذخل البوذذدان، 

سذيووق  عوذا مفذووس املذوارغ املواحذر لوبوذدان لو  يذد ال مويذر.  فوحتي  عتدب جمد يف هال ا لو
بذا  وغ املباولذر عوذا مفذووس البوذدان مذن اجذد  ذياار ا  ويومن اك  ال مد ال مب لوملب قذدم

الذذي عنوظذذر الومويذذد. وقذذد اعذذاغ  ا  يلذذو الوويذذ  الو نيذذر يف م ذذاريخل  ذذندو  اقذذد البوذذدان  ذذو 
 ذوا إ ذام ا  البودان بال  د عوجيه ب ض ما ووف  عويه من اموال  ندو  اقد البوذدان  ذو  ب ض

يلذذذر عمو ذذذا الو نيذذذر، لوذذذن هذذذال ا لذذذون ع توذذذو مذذذن  ذذذ وبا . وذكذذذر برنذذذام  األمذذذت املوحذذذدن 
عوذا ا  اإل اعب ان األولوير يف الفور األش ر املتبور ينب ب ان عوون ك الذر ح ذول اقذد البوذدان  ذو 

حتواج إليه من موارغ من اجد ع  يد برام  عمو ذا الو نيذر لووويذ  وموا ذور الوتذدب يف عمويذر ما 
  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير.

وي ا ر فري  ا  ا  مرف  البيئر ال املير وبرنام  األمت املوحدن اإل اعب وبرنذام  األمذت  -68
سذذيحول عوذذا ا   ذذندو  اقذذد البوذذدان  ذذو  املوحذذدن لوبيئذذر ان ذذ اهلا مبفذذ لر كذذون نتذذص الومويذذد يف

األرجذذ  غون بوذذوم الون يذذا الوذذاب لذذ ام  ال مذذد الو نيذذر لووويذذ  وسذذيتور الذذزيت الذذاي حتتذذ  
عوا   يد عموير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير. واعرا فريذ  ا ذ ا  عذن شذ ورل بذ ن 

اري برام  ا  البودان  و عوا عن يا ب ض عنا ر برنام  عمد اقد ا  هاا الوضخل سوف يؤةر ايل
ال مذد الو نيذر لووويذ . وشذرخل فريذ  ا ذ ا  مرفذ  البيئذر ال امليذر عوذا إرجذاغ سذبد لو بئذر مذوارغ  
كافير هال الفنر ليوفىن عوا األقد  ويد امل اريخل املوجوغن يف قاعمر اعنوظار يف  ندو  اقد 

ن الناحيذذر الوتنيذذر )انظذذر املرفذذ  األول(. والذذي اجامىلذذا امانذذر مرفذذ  البيئذذر ال امليذذر مذذا  البوذذدان  ذذو 
لوتذذدم اي غعذذت بامل وومذذا  عجومذذاي جموذذ) ا  إىل انذذه يظذذد مفذذو دا  واشذذار فريذذ  ا ذذ ا  ايلذذ
ال ندو  ا ا  لو ري املناخ يف حزيران/يونيه، إذا غعال مرف  البيئر  -ا   ندو  اقد البودان  و 

 ال املير إىل ذل .
 عمل أقل البلدان نموا  عناصر أخرى من برنامج  -2 

عوا هامف اجوماي اسو    ح يور عمد فريذ  ا ذ ا ، نظذت كذد مذن برنذام  األمذت  -69
إل    م روع ما ال املبج "بنذا  قذدرن اقذد ا  املوحدن اإل اعب وبرنام  األمت املوحدن لوبيئر ن ا 

و وتر بو ذري املنذاخ"، الذاي ميذول عوا امل اركر ب  الير يف ال مويا  احلوومير الدولير املا  البودان  و 
وي دف هذاا امل ذروي إىل ع زيذز التذدرا  املؤسفذير والوتنيذر يف اقذد ا . من  ندو  اقد البودان  و 
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مذذن اجذذد ع زيذذز م ذذاركو ا يف امل اوضذذا  احلووميذذر الدوليذذر املو وتذذر بو ذذري املنذذاخ ويف ا  البوذذدان  ذذو 
 عنفي  ا  وغ املباولر عوا   يد ع ري املناخ.

. وغعب رعي) فري  ا  ا  ورعي) 2015آذار/مار   11وقد ا و  امل روي ال املب يف  -70
إسذ اما  قبذد إ ذ   امل ذروي. ا  إىل اعنلماب إىل جمو) امل ذروي وقذدما  جمموعر اقد البودان  و 

د وقذذذرر برنذذذام  األمذذذت املوحذذذدن اإل ذذذاعب وبرنذذذام  األمذذذت املوحذذذدن لوبيئذذذر، بالو ذذذاور مذذذخل جمموعذذذر اقذذذ
باعوبارهذا ا  وفريذ  ا ذ ا ، عنظذيت حوتذر عمذد عدريبيذر لومو اوضذ  مذن اقذد البوذدان  ذو ا  البوذدان  ذو 

 15اول ن ذذاط يف هذذاا ال ذذدغ. وجذذرس عنظذذيت حوتذذر ال مذذد الودريبيذذر هذذال يف بذذون يف ال ذذمن مذذن 
، وذلذذذ  مباشذذذرن ب ذذذد م ذذذرر يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر ومبذذذوامان مذذذخل 2015نيفذذذان/ابريد  16إىل 
وتر ال مد املو وتر بالورذارا واملمارسذا  ال لذوا والذدرو  املفذو اغن وال  ذرا  واعحوياجذا  ح

 يف عموير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نير.

، مبذذا ي ذذمد ان ذذلر مو ذذور 2015ومذذن املتذذرر إجذذرا  ان ذذلر إضذذافير فيمذذا عبتذذا مذذن عذذاب  -71
املناخ عن  ريذ  ال ذبوا  التاعمذر ومنوذديا  بممجر وع ميت منورا  م رفير ب  ن م اوضا  ع ري 

 ع ري املناخ، وع زيز الو اون وعباغل امل رفر ب  بودان ا نوا وب  بودان ا نوا وال مال.

بانوظذاب بالوتذدب ااذرم يف ا  يف اجملوذ)، ان  ذاط عومذا  و وم فريذ  ا ذ ا ، ب ذ وه علذو  -72
 عن يا هاا امل روي ال املب.

 رفق البيئة العالمية في مجال التكيفاستراتيجية م -3 

ذكذذر مرفذذ  البيئذذر ال امليذذر ان اسذذماعيريوه ال ناجميذذر لووويذذ  ميوذذن ان عو ذذص يف ركنذذذ   -73
 اسماعيري ، مهاج

إغمذذذذاج عنذذذذاول مفذذذذ لر الوويذذذذ  مذذذذخل ع ذذذذري املنذذذذاخ يف اهليئذذذذا  وا لذذذذو والذذذذ ام   )ا( 
عذذذدررجب وعذذذواعري باعوبذذذار ذلذذذ  وسذذذيور وعمويذذذا  اتذذذاذ التذذذرار ذا  ال ذذذور عوذذذا حنذذذو مووا ذذذد و 

 لوحديد وم ا ر احوياجا  الووي  يف األجد الت ري واملووسو واللويدة

 عوسيخل اوجه الو مر مخل جماع  المكيز األيرس ملرف  البيئر ال املير. )ا( 

ذذذذز يف الذذذركن األول عوذذذا م ا ذذذر اولويذذذا  الوويذذذ  الذذذي حذذذدغىلا البوذذذدان ا ذذذ    -74 مذذذخل ، وير ك 
ب مويذذا  يلذذو الوويذذ  الو نيذذر وك الذذر إغمذذاج مووا ذذد ا  احلذذر  يف الوقذذت ذاعذذه عوذذا امللذذب قذذدم

هلذذاا الب ذذذد يف عمويذذا  الذذذو لو لوونميذذر. وينبذذذأ الذذركن ال ذذذاين عوذذا جتربذذذر مرفذذ  البيئذذذر ال امليذذر عوذذذا 
ضذير هبذدف   يد امل اريخل وال ام  املمولذر مذن  ذناغي  مو ذدغن املذاحن  يذ ل الفذنوا  األربذخل املا

 إعمال اوجه الو مر عوا حنو اسماعيرب م زم يف جمال الووي  واريل من جماع  المكيز األيرس.

عوضي  التيمر امللافر ل ناجمه ا  وينوي مرف  البيئر ال املير يف سيا  س يه إىل امللب قدم -75
 املو و  بالووي  حيال ال ناغي  واآلليا  األيرس.
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 ن برامج العمل الوطنية للتكيف التي أنجزتالدروس المستفادة م -4 

اغنذذذال الذذذدرو  الذذذي اسو و ذذذ ا مرفذذذ  البيئذذذر ال امليذذذر ووكاععذذذه  88-77ع ذذذرر ال تذذذرا   -76
 .املوو ر من م اريخل برام  ال مد الو نير لوووي  الي ا ز  عن  ري   ندو  اقد البودان  وا  

 الو ليو والو ميت  

ن يذذذذا جيذذذذد، ويذذذذؤغي هذذذذاا الون يذذذذا ا يذذذذد بذذذذدورل إىل نوذذذذاع  يذذذذؤغي الو ذذذذميت ا يذذذذد إىل ع -77
م ذذذاري ير جيذذذدن. وي ذذذزم الو ذذذميت ا يذذذد فذذذر   ذذذاح امل ذذذاريخل. ولوذذذد يلذذذون امهيو ذذذا يف  ذذذاح 
امل ذذروي ومذذن الفذذ ولر مبوذذان حتتيذذ  النرذذاح عنذذدما عوذذون مجيذذخل ا لذذوا  مناسذذبر وعنذذدما عن ذذا 

 ب  الير وك ا ن )بوعان(.

 املنتذو  لوووذالي  يف ىليئذذر امل ذاريخل البال ذر ال ذ ر ان يوذون عذذام   ومذن شذ ن الوتذدير  -78
 يف ال  د )بوركينا فاسو(.ا  مفاعد

ومن ش ن ال مد عوا عدن م ذاريخل يف وقذت واحذد ان يفذاعد يف ميذاغن ال  اليذر متارنذر  -79
بال مذذذذد عوذذذذا م ذذذذروي واحذذذذد. وميوذذذذن بوذذذذورن اوجذذذذه عذذذذ مر بذذذذ  امل ذذذذاريخل ب لذذذذد عتاسذذذذت امل ذذذذارف 

 ورارا، يف ح  من ال مب ع اغي وجوغ عناف) ب  امل اريخل )كمبوغيا(.وال

وع مد ال وامد الرعيفير يف  اح ان لر ع ميت املنظور املواب ر املووا ور امل  وعر بدعت  -80
اسذذذذو ماري مومذذذذو ، والمكيذذذذز التذذذذوي عوذذذذا م ذذذذاركر اجملومذذذذخل، والذذذذدعت الو ذذذذري ب مذذذذن جانذذذذم 

اا الذذذدعت اعسذذذو ماري إىل فتذذذدان ا  ذذذا   ذذذاحبر امل ذذذوحر الفذذذولا  ااويذذذر. وقذذذد يذذذؤغي ايذذذ
حت زها فيما عباله من ج وغ لو ميت املنظور، ع سيما عوذا  ذ يد الوعيذا  واملتا  ذا  والذدواعر 

 ااوير )كمبوغيا(.

يف الو كذذد مذذن ر ذذد مذذوارغ كافيذذر واسذذو    ا  اساسذذي وي ذذود الونفذذي  املفذذومر عذذام    -81
 ون رها يف الوقت املناسم )ساموا(.النواع  وع فريها 

وفيمذذا يو ذذد باألن ذذلر ذا  املنحذذا ال ومذذب، مذذن الذذ مب ت ذذيص وقذذت كذذاف للذذبو  -82
 ذذذحر البيانذذذا  وإعاحذذذر ع فذذذريها وع ميم ذذذا. ومذذذن شذذذ ن ايذذذاا اعسذذذو داغ املناسذذذم ان يتذذذمن 

 مب ا ر عؤةر عوا نوعير النواع  بوجه عاب )ساموا(.

  وحرم اركر ا  ا   احبر امل  

يذذذؤغي امل ذذذذروي املنلذذذذوي عوذذذذا منرذذذذزا  موموسذذذذر توارهذذذذا ا  ذذذذا   ذذذذاحبر امل ذذذذوحر،  -83
 إضذذافر إىل إسذذ امه يف علذذوير التذذدرا ، إىل حتتيذذ  نوذذاع  موموسذذر حت ذذد عوي ذذا ا  ذذا   ذذاحبر
امل وحر واملفو يدون، كما يتمن بو ةري إرجا  مباشر وفوري عوذا عوذ  ا  ذا . وهذو يفذ ت يف 

لور ذا   ذاحبر امل ذوحر واملفذو يدين يف ان ذلر امل ذروي وكذال  يف ميذاغن ف اليذر  م اركر قوير
 ان لر امل اريخل ب  ر عامر )بوعان(.
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 اسماعيريا  الون يا  

مذذن اللذذروري اعومذذاغ إغارن عوي يذذر لوم ذذاريخل مذذن اجذذد اعسذذورابر ب  اليذذر عحوياجذذا   -84
هاا النوي من إغارن امل ذاريخل التذدرن عوذا  واولويا  ا  ا   احبر امل وحر واملفو يدين. ويوي 

عويي  امل اريخل مخل الو ذريا  الذي علذرا، مبذا ي ذمد األحذدا  امل لاوذر، واحل ذات يف الوقذت ن فذه 
عوا الو ا ن وال  الير ب ذ ر عامذر. وإضذافر إىل ذلذ ، مي ذد إجذرا  اسذو رار عتذأ هلذال امل ذاريخل 

نذ     ومن ريذا   -من امل ارف ا  اىلا. ويؤي ذل  مونيف هنايو ا وسيور دوامن لووةي /ع  يد منرز 
يف ا  ميوذذذن إعاحو ذذذا لورميذذذخل عذذذن  ريذذذ  اإلنمنذذذت إسذذذ ام -وغرو  مفذذذو اغن ودارسذذذا  فلذذذوا 

 عورارها وعوسيخل نلاق ا يف البود واملنلتر )بوعان(.
 وميوذذذن لورنذذذر عتنيذذذر عذذذدعت عن يذذذا امل ذذذاريخل وع مذذذد ك يئذذذر عتنيذذذر وسذذذيلر بذذذ   نذذذر عويذذذا -85

لووجيذذه امل ذذاريخل ووحذذدا  عن يذذا امل ذذاريخل ان عوذذي  املرونذذر يف اتذذاذ التذذرار والو بئذذر الفياسذذير عذذن 
 . ري  إعاحر و ول وحدا  عن يا امل اريخل إىل املؤسفا  األيرس ذا  ال ور )كابو فريغي(

وميوذذذن لوذذذديد يف جمذذذال الوويذذذ  مذذذخل ع ذذذري املنذذذاخ ان يذذذؤي نوذذذاع  مفذذذودامر إذا كانذذذت  -86
د ال مركزيذذذذذر واألوسذذذذذاط املفذذذذذو يدن م ذذذذذاركر يف الون يذذذذا وإذا كذذذذذان مثذذذذذر عركيذذذذذز عوذذذذذا عتويذذذذذر اهلياكذذذذ

املمارسذذذا  الونظيميذذذر والو ذذذ يوير هلذذذؤع  ال ذذذاعو . ويفذذذ د هذذذاا الذذذن   عن يذذذا امل ذذذروي ويو ذذذد 
 الوحوت يف منرزا  امل اريخل )بوركينا فاسو(.

 ع سيما ب د انو ا  امل روي )بوركينا فاسو(.و  د اهلياكد ااوير اللا  جيدن ألن لر الر د،  -87

وينب ذذب للريتذذر الون يذذا عوذذا ال ذذ يد الذذو أ ان ع لذذبو وفذذ  مذذا عولوبذذه م ذذاريخل مو ذذدغن  -88
 التلاعا  )ساموا(.

 شرف عليها مرفق البيئة العالميةأالدروس المستفادة من البرامج التي  -5 

  ب ض الدرو  املفذو اغن األوليذر املفذومدن مذن عتاست مرف  البيئر ال املير مخل فري  ا  ا -89
 براجمه اإلقويمير وال املير، وي مد ذل  ما يوبج 

ال نذذذذام  اإلقويمذذذذب لووويذذذذ  مذذذذخل ع ذذذذري املنذذذذاخ يف منلتذذذذر ااذذذذيو اهلذذذذاغي )ال ذذذذندو   )ا( 
مذذذذن املنلتذذذذر إىل موجذذذذوغا  هيوويذذذذر ذا  مناعذذذذر ا  بوذذذذد 13ا ذذذذا  لو ذذذذري املنذذذذاخ(، الذذذذاي عنذذذذاول حاجذذذذر 

 ةمنايير، ونظت  حير عامر، وإغارن لوموارغ اللبي ير باععوماغ عوا الن    املنلوتر من التمر إىل ال م 

برنذذام  منلتذذر الفذذاحد واذذرا افريتيذذا الذذداعت ملبذذاغرن ا ذذدار األيلذذر ملنلتذذر  )ا( 
ي ذذمد  لذذن   برنذذاجمبا  مبوذذر  (ة ومي ذذد ال نذذام  م ذذاع   ذذوا  ال ذذحرا  الوذذ س ) ذذندو  اقذذد البوذذدان 

 الووي  والف ب إىل حتتي  مزايا بيئير عامر ومو دغنة
مبذذاغرن عفذذ ري نظذذت امل وومذذا  املناييذذر لوحتيذذ  عنميذذر وعويذذ  موذذ قوم  مذذخل  )ج( 

(، ومبذاغرن داةوذر مذن اجذد بوذدان امريوذا ال عينيذر ع ري املناخ يف افريتيا ) ذندو  اقذد البوذدان  ذوا  
 ( )ال ندو  ا ا  لو ري املناخ(ةوبريو ،غن التوميا (املو د -وبولي يا )غولر  ،إكواغور)
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األمذذذن  ال نذذذام  الورذذذري  لذذذن   مووامذذذد حيذذذال حتفذذذ  اعسذذذودامر والوذذذ قوت يف )غ( 
ال ذذااعب يف افريتيذذا جنذذوا ال ذذحرا  )ال ذذندو  اعسذذوئماين ملرفذذ  البيئذذر ال امليذذر(ة ويفذذ ا مرفذذ  

إىل وضذذذذخل إغارن الرامسذذذذال الب ذذذذري ا  بوذذذذد 12البيئذذذذر ال امليذذذذر عذذذذن  ريذذذذ  هذذذذاا الذذذذن   الذذذذاي يذذذذدعت 
)األراضب والمبر وامليال واملوارغ النباعير وا ينير( ضمن اولوياعذه يف حتتيذ  حتذول يف التلذاي الزراعذب 

 لوحتي  األمن ال ااعب يف افريتيا جنوا ال حرا .

ال نذذاجمب  وقذذد سذذامهت الذذ ام  األرب ذذر املذذاكورن اعذذ ل يف إعلذذا  م ذذال مذذؤغال ان الذذن   -90
ميون ان يوي  فر ر مل ا ر الووي  يف عدن قلاعا ، ضمن إ ار ممأ ا ذول ويف  ذد إموانيذر 
اك  عسذو داب املذوارغ عوذا النحذو األم ذد، وفر ذر لوحتيذ  شذراكا  م ذزمن وآةذار حت يزيذر واوجذه 

 ع مر، مبا يف ذل  عوا   يد اعع اقا  البيئير املو دغن األ راف، وع وت مفومر.

 المناقشات مع الصندوق األخضر للمناخ -افك 
اجذذذرس فريذذذذ  ا ذذذذ ا  يف اليذذذذوب ال ذذذذاين مذذذذن اجوماعذذذه، يف ضذذذذو  الوعيذذذذر الذذذذي انيلذذذذت بذذذذه يف الذذذذدورن  -91

ال  ذذذرين ملذذذؤ ر األ ذذذراف مذذذن اجذذذد النظذذذر يف كي يذذذر غعذذذت البوذذذدان الناميذذذر األ ذذذراف يف و ذذذوهلا إىل الومويذذذد 
، مناق ا  عن  ريذ  قنذان سذوايم مذخل امانذر مرفذ  البيئذر ال امليذر. (38)املتدب من ال ندو  األيلر لومناخ

 وعرغ األسئور الي  رح ا فري  ا  ا  عوا امانر مرف  البيئر ال املير يف املرف  ال الث من هال الوةيتر.

وقبد ذل  ب ياب، يذ ل اجومذاي اسذو    ح ذيور عمذد فريذ  ا ذ ا ، قذدب د ذد عذن  -92
عذذذذن احلالذذذذر الراهنذذذذر لو ذذذذندو  ا  لذذذذر لومنذذذذاخ، عذذذذن  ريذذذذ  سذذذذوايم، عرضذذذذامانذذذذر ال ذذذذندو  األي

األيلذذر لومنذذاخ. وإضذذافر إىل ذلذذ ، حتذذاور فريذذ  ا ذذ ا  مذذخل د ذذد عذذن امانذذر ال ذذندو  األيلذذر 
 .2015لومناخ ي ل م رر يلو الووي  الو نير ل اب 

  ندو  األيلر لومناخ عن امل ووما  الواليرجالوابوأل  -93

اولويذذر مذذن األولويذذا  وهذذو ا  دو  األيلذذر لومنذذاخ اقذذد البوذذدان  ذذو ي وذذ  ال ذذن )ا( 
 من و  إما  فر  غعت هال اجملموعر من البودان يف الو ول إىل املوارغة

من اجملاع  الي ميون عتدم الدعت في ا برنام  اعسذو داغ، الذاي ي ذدف إىل  )ا( 
إىل مذذوارغ ال ذذندو . وسذذوت جموذذ)  عتذذدم الذذدعت إىل البوذذدان الذذي لذذدي ا قذذدرن اقذذد عوذذا الو ذذول

بذد مذن شذ هنا ان ا  ال ندو  األيلر لومناخ ب ن هال ال ئر ع عتو ر فتو عوذا اقذد البوذدان  ذو 
  رين النامير والبودان األفريتيرةالدول ا زرير ال ا  ع مد ايل

عوذذا البوذذدان امل ومذذر باحل ذذول عوذذا غعذذت يذذا  خبلذذو الوويذذ  الو نيذذر ان  )ج( 
البيئذذر ال امليذذر يف اقذذرا فر ذذر دونذذر. وجتذذرس الاغةذذر بذذ  ال ذذندو  األيلذذر لومنذذاخ عو ذذد مبرفذذ  

والبوذذذد ل  ذذذت احوياجاعذذذه، األمذذذر الذذذاي ميوذذذن ان يذذذؤغي عندعذذذا إىل جت يذذذز ميزانيذذذر وعذذذ م   ويذذذد 

__________ 

 .20-/ب ا3املترر  (38) 
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ان يفذذو دب ا  اعسذذو داغ لذذدعت  ذذياار يلذذو الوويذذ  الو نيذذر. وميوذذن ل نذذام  اعسذذو داغ ايلذذ
 اريخل وبرام  البود الي سبتت  يااو اةلوحديد وعن يا م 

لذذذي) مثذذذذر حذذذد اق ذذذذا او سذذذت  لوذذذذد قلذذذر يف ال ذذذذندو  األيلذذذر لومنذذذذاخ،  )غ( 
عذذدا فيمذذا يو ذذد ب نذذام  اعسذذو داغ الذذاي وضذذخل لذذه حذذد اق ذذا. ويف هذذال احلالذذر، يبوذذأل احلذذد  مذذا

مو ذذذدغ األق ذذذا مويذذذون غوعر يف الفذذذنر لوبوذذذدان الذذذي علوذذذم  ويذذذد اعسذذذو داغ بذذذدعت مذذذن كيذذذان 
 إىل ال ندو ة مباشرا   غوعر لوبودان الي عووم) و وع   300 000و األ راف،

يف املاعذذر مذذن مذذوارغ الوويذذ  سذذوف عوجذذه  ذذوا اقذذد  50مذذن املو ذذ  عويذذه ان  )ه( 
والذذذذدول ا زريذذذذذر ال ذذذذ رين الناميذذذذذر والبوذذذذذدان األفريتيذذذذر، لوذذذذذن ن ذذذذ)  راعذذذذذ  المشذذذذذ  ا  البوذذذذدان  ذذذذذو 

 وارغ ال ندو  األيلر لومناخ عفري عوا البودان كافرةواعسو رار والو ول إىل م

مل  دغ ال ندو  األيلر لومنذاخ ايذر مواعيذد هناعيذر لتبذول متمحذا  امل ذاريخل.  )و( 
، اشذذار د ذذد امانذذر ال ذذندو  2015آذار/مذذار   13وهذذو يووقذذخل عوتي ذذا عوذذا اسذذا  مفذذومر. ويف 

سوايم، انه مبرذرغ مذا ع  ومذد كيانذا  مو ذدغن إىل فري  ا  ا  عن  ري  ا  األيلر لومناخ، موحدة
واريهذذا مذذن البوذذدان عذذرر متمحذذا  إىل ا  األ ذذراف و/او و نيذذر، سي ذذب  مبتذذدور اقذذد البوذذدان  ذذو 

عذذذذن  ريذذذذ  مذذذذا يفذذذذما  2015ال ذذذذندو . وسذذذذو ومد اوىل الويانذذذذا  يف الن ذذذذ  األول مذذذذن عذذذذاب 
 ة(39)2015اير عاب باععوماغ الفريخل، بينما ميون اعوماغ كيانا  ايرس حبوول هن

يف  50طلو ال ندو  األيلر لومناخ، يف حال ع كد عوتيه مذا ع يتذد عذن  )م( 
املاعذذر مذذن الو عذذا  امل وذذن ت ي ذذ ا لذذه وجتفذذيدها يف  ذذوو، قانونيذذر، ان ميذذول اجملموعذذر األوىل 

 ة2015من امل اريخل واملتمحا  ال اجمير حبوول ع رين األول/اكووبر 

م الومويذذد إىل عمويذذر  ذذياار وعن يذذا يلذذو الوويذذ  الو نيذذر، إضذذافر إىل عتذذد )ح( 
 مبتمحا  م اريخل برام  ال مد الو نير لوووي .ا  يرحم ال ندو  األيلر لومناخ ايل

ابذذرم د ذذد ال ذذندو  األيلذذر لومنذذاخ كذذال  ب ذذض اجملذذاع  الذذي سذذيوون في ذذا الو ذذاون  -94
 وي مد ذل  ما يوبجا ، مخل فري  ا  ا  م يد

بذذذ ن ال ذذذندو  األيلذذر آيذذذا يف اعنوتذذذال إىل مرحوذذذر ا  إعذذ ب اقذذذد البوذذذدان  ذذو  )ا( 
الو ذذ يد الوامذذد وهذذو م ذذوت لو ايذذر بالوحذذاور م  ذذا لوحديذذد احوياجاىلذذا مذذن الذذدعت، ع سذذيما يف 

 سيا  برنام  اعسو داغ الوابخل لو ندو ة

لو ذذذذندو   املفذذذاعدن يف الو ريذذذ  مبرذذذذاع  نوذذذاع  الوذذذ ةري اعسذذذذماعيرب الرابذذذخل )ا( 
 األيلر لومناخة

ف ذذت كي يذذر ج ذذد اسذذماعيريا  الوويذذ  الذذي علذذ  ا البوذذدان قابوذذر لوومويذذد يف  )ج( 
 إ ار ال ندو  األيلر لومناخة

__________ 

، اعومذذذد  سذذذب ر كيانذذذا  مذذذن جانذذذم ال ذذذندو  األيلذذذر لومنذذذاخ. ويذذذرغ املزيذذذد مذذذن 2015نيفذذذان/ابريد  14حذذذ   (39) 
 .<http://www.gcfund.org/operations/accreditation/accredited-entities.html>امل ووما  يف املوقخل الوااج 
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، ع سيما فيما يو د مبذا عووقذخل عوضي  م  وب املفامها  امل وزمر اادغن و نيا   )غ( 
 .2020األ راف ب د عاب  البودان ان عوون عويه مفامهر م اغر الومويد املو دغن

واع ذذذ  فريذذذ  ا ذذذ ا  عوذذذا موا ذذذور الو ذذذاون مذذذخل ال ذذذندو  األيلذذذر لومنذذذاخ، عذذذن  ريذذذ   -95
ا  مب ووما  مناسبر ب  ن ع ذ يد ال ذندو . وقذرر فريذ  ا ذ ا ، م ونمذا  امانوه، ملد اقد البودان  و 

مذن امانذر  اعجوماي، ان يدعو د    احلوار امل مر الاي مج ه ب مانر ال ندو  األيلر لومناخ يف 
 ال ندو  إىل حلور كد اجوماي من اجوماعاعه.

 2015لعام ا  برنامج عمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمو  -ثالثا   

. 2015-2014اسذذذو رر فريذذذ  ا ذذذ ا  الوتذذذدب ااذذذرم يف عن يذذذا برنذذذام  عموذذذه لو ذذذمن  -96
، حذذدغ فريذذ  2015إمذذا قيذذد الون يذذا او سذذون ا يف عذذاب  وإضذذافر إىل األن ذذلر احلاليذذر، الذذي هذذب

 ا  ا  ان لر جديدن سيللوخل هبا يف الفنر األيرين من وعيوه احلالير.

ع ريخل اهليئر ال رعير لوون يذا لذه يف ا  اولويا  ان لوه، م حظا  وناقف فري  ا  ا  ايل -97
. وقذرر ال ريذ  (40)املوارغ املواحرا  عموه، مراعيم  غورىلا األرب   عوا احل ات عوا مرونر إغارن برنا

ان يذذوا األولويذذر لدن ذذلر ال  ةذذر الواليذذر يف ال ذذمن املموذذدن إىل اجوماعذذه املتبذذد، الذذاي سذذي تد يف 
 ج2015ال  د ال الث من عاب 

ما عبتا من حوتا  ال مذد الودريبيذر اإلقويميذر املو وتذر خبلذو الوويذ  الو نيذر  )ا( 
 تا ةوعدغها ة   حو

 وعومي  اة 2015وضخل ال ي ر الن اعير لومرموعر األوىل من من ورا  عاب  )ا( 

 موا ور ع  يد من ر يلو الووي  الو نير. )ج( 

 قائمة المنشورات التي منحت األولوية ويجري وضع صيغتها النهائية -1 

 اشار فري  ا  ا  إىل ان املن ورا  الوالير رجري وضخل  ي و ا الن اعيرج -98

من ور ب  ن ع زيز اععوبارا  ا نفانير يف الو ليو لوووي  وعن يال يف اقذد  )ا( 
 ة(41)البودان  وا  

اجملوذذذد ال الذذذذث لومن ذذذور املو وذذذذ  باملمارسذذذا  ال لذذذذوا والذذذدرو  املفذذذذو اغن يف  )ا( 
وسذريكز املن ذور عوذا ال مذد األوا الذاي ميوذن اعضذل ي ا . م ا ر الوويذ  يف اقذد البوذدان  ذو 

بذه كرذز  مذن عمويذر  ذياار وعن يذا يلذو الوويذ  الو نيذر. وعحذظ فريذ  ا ذ ا  بارعيذذاح إىل ان 

__________ 

 (40) FCCC/SBI/2014/8 ، 84ال ترن. 

 .39و 38، ال ترعان FCCC/SBI/2014/13انظر الوةيتر  (41) 
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املن ور يلب  املن رير املنتحر  مذخل املمارسذا  ال لذوا والذدرو  املفذو اغن الذي وضذ  ا ال ريذ  
 . وقدب فري  ا  ا  ع ويتا  إضافير لويفري وضخل ال ي ر الن اعير لومرودة(42)ارياعسو 

  النفذذذذخ املنتحذذذذر مذذذذن الورقذذذذا  الوتنيذذذذر املو وتذذذذر بالوذذذذ مر اإلقويمذذذذب والوذذذذ مر بذذذذ ج() 
  رافةاعع اقا  البيئر املو دغن األ

ورقذذذر امل وومذذذا  املو وتذذذر بوي يذذذر غعذذذت عمويذذذر  ذذذياار وعن يذذذا يلذذذو الوويذذذ   )غ( 
 ا ةالو نير يف اقد البودان  و 

الو نيذر يركذز عوذا مفذ لر مؤل  مرج ب ل موير  ياار وعن يذا يلذو الوويذ   )ه( 
 ير علاب  الو ذاع  ال  ذر يعلبي  ال وت والفياسا . وينتفت املؤل  املرج ب إىل وحدا  مواض

(. ويركذز املؤلذ  2األساسير ل موير يلو الووي  الو نير الي بوورها فري  ا  ا  )انظذر اإل ذار 
األغوا  واريهذا ا  وهذو يبذ  ايلذ مذن جتربذر البوذدان ودارسذاىلا ال لذوا.ا  ، مفو يد‘الوي ير‘عوا 

مذذن املذذذوارغ الذذذي ميوذذذن ان عفذذذو   هبذذذا البوذذدان ب ذذذورن مباشذذذرن لوفذذذ يد عمو ذذذا يف سذذذيا   ذذذياار 
ذذذر  يف املؤلذذذ  عوذذذا  وعن يذذذا يلذذذو الوويذذذ  الو نيذذذر، مذذذخل جتنذذذم الذذذموي  ألي هنذذذ  ب ينذذذه. و  

و رار نذدي. واع ذ  فريذ  اسو مال ن ذ    وو ن ب ورن جيذدن، ون ذذ    ن ذر  عذن  ريذ  عمويذر اسذ
ا ذذ ا  عوذذا موا ذذور ايوبذذار الوحذذدا  املواضذذي ير يذذ ل حوتذذا  ال مذذد اإلقويميذذر الذذ    الباقيذذر 

، هبذذذذدف مراعذذذذان مذذذذا سذذذذريغ يف عوذذذذ  احلوتذذذذا  مذذذذن ع ويتذذذذا  2015الذذذذي قذذذذرر عنظيم ذذذذا يف عذذذذاب 
املؤلذذذذ  عوذذذذا ان يفذذذذوومد ا  ومتمحذذذذا  إضذذذذافير ألاذذذذرار الوحفذذذذ . واع ذذذذ  فريذذذذ  ا ذذذذ ا  ايلذذذذ

   ة2015املرج ب ويويحه حبوول كانون األول/غيفم  

كويذذم ي ذذرر نبذذان عامذذر عذذن عمذذد فريذذ  ا ذذ ا . نذذاقف ال ريذذ  فر ذذر إعذذداغ   )و( 
لنذواع  ال ريذ . واع ذ  فريذ  ا ذ ا  ا  ويلذت ف رسذ 2001كويم ي رر عموه منا إن ذاعه يف عذاب 

املتدمذذذر يف ورقذذذر امل وومذذذا  األساسذذذير عوذذذا ان إعذذذداغ الوويذذذم ميوذذذن ان يفذذذوند إىل امل وومذذذا  
 ة(43)عجوماي اسو    احل يور املو و  ب مد ال ري 

 غليد ل  ت اسو مال من ر يلو الووي  الو نير و ريتر ع  ح ا. )م( 

 2015خطة إصدار جميع المنشورات ذات األولوية في عام  -2 

اغها هلذاا ال ذاب، ع سذيما عوذ  جبميخل املن ورا  الي رجذري إعذدا  احاط فري  ا  ا  عوم -99
الذذي ينذذذوي ن ذذذرها حبوذذذول الذذدورن ال انيذذذر واألرب ذذذ  لو يئذذذر ال رعيذذر لوون يذذذا او ب ذذذدها مبذذذدن ق ذذذرين. 

 وعناوين عو  املن ورا  هبج

 نبان عامر عن عموير يلو الووي  الو نير واريها من النواع ة )ا( 

 اغان ر د وعتييت الوتدب وال  الير وال  را ة )ا( 

__________ 

 . وا  يو ل  ال ري  اعسو اري من اعلا  فري  ا  ا ، وعلو من  نر الووي ، ود د عن جمموعر اقد البودان  (42) 
 (43) <unfccc.int/8875> . 
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 ا ةع زيز اععوبارا  ا نفانير يف جمال الو ليو لوووي  وعن يال يف اقد البودان  و  )ج( 

املمارسذذذذا  ال لذذذذوا والذذذذدرو  املفذذذذو اغن يف سذذذذيا  م ا ذذذذر الوويذذذذ  يف اقذذذذد  )غ( 
 اجملود ال الثةا ، البودان  و 

 ورقر عتنير ب  ن الو مر اإلقويمبة )ه( 

 الو نير.ملوير ب  ن من ر يلو الووي   )و( 

وقذرر فريذ  ا ذ ا  ان رجمذذخل املن ذورا  الفذور املذاكورن اعذذ ل يف حزمذر واحذدن. وسذذووون  -100
 وال رنفير وال ع الير. اإلنوويزيرمواحر بالو ر 

واع   فري  ا  ا  عوا ان املن ورا  الباقير سوواح حبوول الدورن ال ال ر واألرب ذ  لو يئذر  -101
 احلاغير وال  رين ملؤ ر األ راف. وعو  املن ورا  هبجال رعير لوون يا/الدورن 

 ةغليد من ر يلو الووي  الو نير )ا( 

ورقذذذر امل وومذذذا  املو وتذذذر بوي يذذذر غعذذذت عمويذذذر  ذذذياار وعن يذذذا يلذذذو الوويذذذ   )ا( 
 ةالو نير يف اقد البودان  وا  

 املؤل  املرج ب عن عموير  ياار وعن يا يلو الووي  الو نيرة )ج( 

 يم النبان ال امر عن عمد فري  ا  ا ةكو )غ( 

 الورقر الوتنير ب  ن الو مر ب  اعع اقا  البيئير املو دغن األ راف. )ه( 
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Annex I 

[English only] 

Projects from the national adaptation programmes of action which have been technically cleared by the 

secretariat of the Global Environment Facility and are awaiting funding under the Least Developed 

Countries Fund  

Country Project title 

Date of technical 

clearance 

Total Least Developed 

Countries Fund (LDCF) 

received (grant and fees) 

USD million 

Total project cost 

(including LDCF project 

preparation grant and 

fees and co-financing) 

USD million Implementing agency 

Senegal Promoting 
innovative finance 
and community-
based adaptation in 
communes 
surrounding 
community natural 
reserves (Ferlo, 
Niokolo-Koba, 
Senegal River Basin 
Delta and Saloum 
Delta) 

22 July 2014 

 

6.143 23.043 UNDPa 

Bhutan Climate-resilient 
villages in Bhutan 

15 July 2014 11.772 32.772 UNDP 

Sierra Leone Adapting to climate 
change induced 
coastal risks in 
Sierra Leone 

4 November 2014 11.142 41.142 UNDP 

Benin Strengthening the 
resilience of rural 
livelihoods and 
subnational 
government system 
to climate risks and 
variability in Benin 

14 November 2014 4.982 61.479 UNDP 

Comoros Strengthening 18 November 2014 10.000 47.650 UNDP 
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Country Project title 

Date of technical 

clearance 

Total Least Developed 

Countries Fund (LDCF) 

received (grant and fees) 

USD million 

Total project cost 

(including LDCF project 

preparation grant and 

fees and co-financing) 

USD million Implementing agency 

Comoros resilience 
against climate 
change and 
variability related 
disaster 

Afghanistan Adapting Afghan 
communities to 
climate-induced 
disaster risks 

26 September 2014 6.296 61.017 UNDP 

Lesotho Strengthening 
climate services in 
Lesotho for climate-
resilient 
development and 
adaptation to climate 
change 

30 November 2014 5.606 21.516 UNEPb 

Ethiopia Climate change 
adaptation growth: 
implementing 
climate- resilient 
and green economy 
plans in highland 
areas in Ethiopia 

2 September 2014 6.983 17.433 UNDP 

Chad Chad national 
adaptation plan 

30 November 2014 6.488 24.488 UNDP 

Mozambique Building resilience 
in the coastal zone 
through ecosystem-
based approaches to 
adaptation  

1 December 2014 6.680 31.583 UNEP 

Rwanda Building the 
capacity of 
Rwanda’s 
Government to 
advance the national 
adaptation planning 

1 January 2015 6.734 34.633 UNEP 
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Country Project title 

Date of technical 

clearance 

Total Least Developed 

Countries Fund (LDCF) 

received (grant and fees) 

USD million 

Total project cost 

(including LDCF project 

preparation grant and 

fees and co-financing) 

USD million Implementing agency 

process 

Guinea-Bissau Strengthening the 
resilience of 
vulnerable coastal 
areas and 
communities to 
climate change in 
Guinea-Bissau 

4 December 2014 13.407 39.557 UNDP 

Nepal Developing climate-
resilient livelihoods 
in the vulnerable 
watershed in Nepal 

13 February 2015 7.829 47.829 UNDP 

Senegal Senegal national 
adaptation plan 

16 December 2014 3.300 12.300 UNDP 

Uganda Integrating climate 
resilience into 
agricultural and 
pastoral production 
in Uganda, through 
a 
farmer/agropastorali
st field school 
approach 

3 February 2015 7.760 37.029 FAOc 

Chad Community-based 
climate risks 
management in 
Chad 

19 March 2015 5.913 21.913 UNDP 

Nepal Ecosystem-based 
adaptation for 
climate-resilient 
development in the 
Kathmandu Valley 

3 March 2015 7.000 22.184 UNEP 

Malawi Climate adaptation 
for sustainable water 
supply 

18 March 2015 3.000 42.500 AfDBd 
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Country Project title 

Date of technical 

clearance 

Total Least Developed 

Countries Fund (LDCF) 

received (grant and fees) 

USD million 

Total project cost 

(including LDCF project 

preparation grant and 

fees and co-financing) 

USD million Implementing agency 

Lesotho Climate change 
adaptation for 
sustainable rural 
water supply in 
lowlands Lesotho 

26 January 2015  5.000 22.250 AfDB 

Guinea Strengthening 
climate information 
and early warning 
systems for climate-
resilient 
development and 
adaptation to climate 
change in Guinea 

30 March 2015 5.639 36.154 UNDP 

Regional project 
(Bangladesh, 
Cambodia, Lao 
People’s Democratic 
Republic, Myanmar, 
Nepal, Timor-Leste) 

 

Building resilience 
of health systems in 
Asian least 
developed countries 
to climate change 

24 November 2014 10.381 44.946 UNDP 

Regional project 
(Kiribati, Solomon 
Islands, Tuvalu, 
Vanuatu) 

Building resilience 
of health systems in 
Pacific island least 
developed countries 
to climate change 

12 March 2015 19.784 95.784 UNDP 

a   United Nations Development Programme. 
b   United Nations Environment Programme. 
c   Food and Agriculture Organization of the United Nations. 
d   African Development Bank. 
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Annex II 

[English only] 

Rolling work programme of the Least Developed Countries Expert 

Group for 2015 

Main activities Output/activity type/timing 

Objective 1: provide technical guidance and support to the process to formulate and implement national adaptation 
plans (NAPs) in the least developed countries (LDCs)a 

Expected result: the LDCs are effectively supported in the launching of, and in making progress under, their process to 
formulate and implement NAPs 

Develop and disseminate a publication presenting an overview 
of the process to formulate and implement NAPS and an 
overview of the guidelines for NAPs, including a glossary of 
commonly used terms and answers to frequently asked 
questions on NAPs, in English, French and Portuguese 

Publication, by June 2015 

Develop materials for use by countries at the national level 
on awareness and training activities in the process to 
formulate and implement NAPs  

NAP sourcebook by the twenty-first session of the 
Conference of the Parties (COP), December 2015 

Organize NAP Expo every year NAP Expo, yearly 

Formalizing the planning committee of the NAP Expo Collaboration, ongoing 

Organize in collaboration with the Adaptation Committee a 
workshop on experiences, good practices, lessons learned, 
gaps and needs on the process to formulate and implement 
NAPs 

Event, 16–17 April 2015 

Report on the workshop on experiences, good practices, 
lessons learned, gaps and needs on the process to formulate 
and implement NAPs 

Information paper (document of the Subsidiary Body 
for Implementation (SBI)) by June 2015 

Respond to individual requests from Parties for support on the 
process to formulate and implement NAPs, including through 
the provision of comments and feedback on draft NAPs, and 
the sharing of experiences and lessons learned 

Technical support, upon request 

Continue to compile and analyse support needs for the process 
to formulate and implement NAPs, on an ongoing basis, 
including via questionnaires to Parties during the sessions of 
the subsidiary bodies and other relevant events 

Information presented in Least Developed Countries 
Expert Group (LEG) reports to the SBI, ongoing 

Compile information on bilateral and multilateral sources of 
funding to support the implementation of national adaptation 
programmes of action (NAPAs) and the process to formulate 
and implement NAPs 

Information to be posted on NAP Central, ongoing 

Expected result: collaboration with other organizations leads to coordinated and effective support to the LDCs on 
NAPs 

Collaborate with a wide range of organizations through 
various modalities, such as technical meetings and sharing of 
relevant information and materials on the process to formulate 
and implement NAPs 

Collaboration, ongoing 
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Main activities Output/activity type/timing 

Prepare and disseminate an information paper on how the 
NAP process can be supported in the LDCs 

Information paper, by COP 21 

Conduct regional training workshops on NAPs for the LDCs Training workshops, 2014–2015 

Objective 2: provide support to the LDCs on the preparation, revision/update and implementation of NAPAsb 

Expected result: the LDCs are effectively supported in the implementation of NAPAs 

Continue to invite the Global Environment Facility (GEF) 
and its agencies, relevant organizations and experts to the 
LEG meetings and events to explore the issues faced by 
some LDCs in implementing NAPAs, and to provide 
information to the SBI on ways and means to address these 
issues with a view to enhancing the implementation of 
NAPAs 

Information presented in LEG reports to the SBI 

Conduct surveys/case studies to collect information on 
remaining needs of the LDCs for the full implementation of 
NAPAs 

Information presented in LEG report to the SBI, by 
SBI 43 

Expected result: the LDCs are assisted in the preparation, revision and update of their NAPAs 

Respond to individual requests for support in the 
preparation, revision and update of NAPAs, including 
through the provision of comments and feedback on draft 
NAPAs and draft revised and updated NAPAs, and the 
sharing of experiences and lessons learned 

Technical support 

Objective 3: support knowledge management and outreach in supporting adaptation planning, prioritization and 
implementation in the LDCsc 

Expected result: the LDCs are effectively supported through enhanced access to the best available information useful 
for their adaptation efforts 

Continue to further develop NAP Central to serve as a 
universally accessible web-based central repository and hub 
for information pertinent to the process to formulate and 
implement NAPS 

Develop a pamphlet on accessing NAP Central (NAP Central 
pamphlet) 

Develop a manual on NAP Central 

Further operationalization in 2015, increased use of the 
online platform 

 
 

Pamphlet, by June 2015 

Publication, by COP 21 

Prepare and disseminate the third volume of the publication on 
best practices and lessons learned in addressing adaptation in 
the LDCs, in English, French and Portuguese 

Publication, by June 2015 

Communicate complementary key information to the LDCs, 
through regular notes, in response to key concerns (such as 
on accessing funding under the Least Developed Countries 
Fund), in cooperation with the GEF and its agencies 

Information notes to the LDCs, ongoing 

Develop case studies capturing good practices and lessons 
learned on issues related to adaptation planning in 
collaboration with the Nairobi work programme on impacts, 
vulnerability and adaptation to climate change 

Information to be used in various LEG and Nairobi 
work programme products 
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Main activities Output/activity type/timing 

Objective 4: provide guidance and advice on the integration of adaptation into development planning and on 
strengthening gender-related considerations and considerations regarding vulnerable communities in adaptation 
planning and implementation in the LDCsd 

Expected result: the LDCs are effectively assisted in their efforts to integrate gender-related considerations and 
considerations regarding vulnerable communities into adaptation 

Complete and disseminate an information paper on 
strengthening gender considerations in adaptation planning 
and implementation in the LDCs 

Develop and disseminate an information paper on 
strengthening considerations regarding vulnerable 
communities in adaptation planning and implementation in the 
LDCs 

Publication, by June 2015 

 

Publication, by COP 21 

Objective 5: promote the quality and achievement of results through support for the monitoring and evaluation of 
progress, effectiveness and gaps in the context of NAPAs, NAPs and the LDC work programme in the LDCse 

Expected result: support for monitoring the impact and effectiveness of efforts to address vulnerability is provided 

Develop a technical paper describing the tool for 
monitoring and evaluating progress, effectiveness and 
gaps in the process to formulate and implement NAPs 
(PEG M&E tool) 

Technical paper, by June 2015 

Compile and analyse information to monitor progress and 
effectiveness, and identify gaps in the implementation of 
NAPAs, the LDC work programme and NAPs 

Compilation, monitoring and analysis, ongoing 

Objective 6: support the implementation of the LDC work programmef 

Expected result: implementation of the LDC work programme is effectively facilitated 

Develop and disseminate an information paper on examples 
of the application of adaptation technologies in adaptation 
planning and implementation, in collaboration with the 
Technology Executive Committee 

Information paper, by COP 21 

Continue to collaborate with the GEF and its agencies and 
other organizations on ways to support the LDCs in 
implementing the LDC work programme, including through 
ways proposed in the report on the 21

st
 meeting of the LEGg 

Technical support, ongoing 

Collaborate with the United Nations Development 
Programme and the United Nations Environment 
Programme on the global support programme for LDC 
negotiators that they are managing, and provide inputs 
when required 

Collaboration, upon request 

Objective 7: promote synergy of adaptation-related efforts under the Conventionh 

Expected result: coherence in support to the LDCs is promoted under the Convention, regionally and with other 
multilateral environmental agreements (MEAs) 

Complete and disseminate a technical paper on regional 
synergy in addressing adaptation in the LDCs 

Technical paper, by June 2015 

Complete and disseminate a technical paper on synergy 
among MEAs in addressing adaptation in the LDCs 

Technical paper, by COP 21 

Prepare a report on reporting channels under the Convention, 
in collaboration with the Adaptation Committee, to serve as 

Information paper, by COP 21 
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Main activities Output/activity type/timing 

background information for discussions on reporting for the 
process to formulate and implement NAPs during the meeting 
on experiences, good practices and lessons learned, gaps and 
needs in the process to formulate and implement NAPs 

Continue to collaborate with the Adaptation Committee, 
including on revision of methodologies for capturing and 
sharing best practices and lessons learned, and further 
development of NAP Central, NAP Expo, training on NAPs 
and the Adaptation Committee task force on NAPs 

Collaboration, ongoing 

Continue collaboration with other bodies under the 
Convention, including the Technology Executive Committee, 
the Standing Committee on Finance and the Consultative 
Group of Experts on National Communications from Parties 
not included in Annex I to the Convention 

Collaboration, ongoing 

Objective 8: interact with the Green Climate Fund (GCF)to consider how best to support LDC Parties in accessing 
funding from the GCF for the process to formulate and implement NAPs 

Expected result: the LEG collaboration with the GCF contributed to increasing awareness of how the LDCs can access 
and use the GCF for the process to formulate and implement NAPs 

Collaborate with the GCF to provide relevant and timely 
information to the LDCs on the operation of the Fund, and 
invite a representative of the Fund to the LEG meetings 

Collaboration, ongoing 

Develop an information note orientating LDCs to the GCF 
website 

Information note, in the course of 2015 

Objective 8: promoting and ensuring coherence of support being provided to the LDCs for the process to formulate and 
implement NAPs 

Expected result: the LEG engagement with the global support programmes contributes to effective support to the LDCs 
on the process to formulate and implement NAPs 

Collaborate with the global support programmes in their 
provision of support to the process to formulate and 
implement NAPs to ensure coherence with the NAP 
guidelines, including by serving on the boards of the global 
support programmes 

Collaboration, technical support, ongoing 

Expected result: the LEG contribution to the work of relevant organizations facilitates the provision of coherence in 
country-level support, including country-level training 

Provide information on the NAP guidelines and contribute, 
without any implied endorsement, to the work of the NAP 
technical working group and other organizations, as they 
develop individual or joint supplementary materials to the 
NAP guidelines 

Advice, ongoing 

a   Decision 5/CP.17, paragraphs 13 and 14. 
b   Decisions 29/CP.7, 4/CP.11, paragraph 2, 8/CP.13, paragraph 4, and 6/CP.16, paragraphs 1 and 2. 
c   Decisions 29/CP.7, 4/CP.11, paragraph 2, 8/CP.13, paragraph 4, 6/CP.16, paragraphs 1 and 2, and 5/CP.17,  

paragraphs 13 and 14. 
d   Decision 6/CP.16, paragraph 2(a). 
e   Decisions 29/CP.7, 6/CP.16 and 5/CP.17. 
f   Decision 5/CP.14, paragraph 2. 
g   FCCC/SBI/2012/7, paragraphs 31–45. 
h   Decisions 29/CP.7, 5/CP.17, paragraph 17, and 1/CP.18, paragraphs 55 and 56. 
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Annex III 

[English only] 

List of questions from the Least Developed Countries Expert Group to 

the Green Climate Fund as feedback to the presentation made by the 

Green Climate Fund on 9 March 2015 

1. What are the specific mandates and modalities in place that the Green Climate Fund 

(GCF) is mandated (by the Conference of the Parties, its Board) to support least developed 

countries (LDCs)? What are the special access modalities for LDCs given the special status 

of LDCs under the Convention? Are there simplified and/or flexible procedures for the 

LDCs to access the GCF? 

2. What are the important results under the GCF Board that an LDC needs to be aware 

of in order to adequately prepare its engagement with the Fund?  

3. Given its experience with readiness programmes in the LDCs, what gaps and needs 

has the GCF found so far? How can the Least Developed Countries Expert Group assist in 

overcoming those gaps and needs? 

4. What are key milestones this year that LDCs should be aware of, such as deadlines 

for project submissions, any regional targets for project approval? 

5. Will the GCF investment criteria also apply to LDC projects? 

6. With regard to the process to formulate and implement national adaptation plans 

(NAPs): 

(a) How can countries be supported in the process to formulate their NAPs as 

part of the readiness programme? 

(b) How can the countries which have started their NAP process align with 

procedures under the GCF for country programming? 

(c) How do countries go about further implementing or proposing for funding 

activities identified as priorities under the NAP process? 

7. How soon will funds actually become available for LDCs, from the time they start 

engaging with the GCF? 

8. How much and/or what are the criteria for the allocation of funds per country, within 

a given time frame? 

9. Given the progress on the implementation of national adaptation programmes of 

action (NAPAs), and that some LDCs are revising/updating their NAPAs to take into 

account their current circumstances and the new climate realities, how will the GCF support 

the implementation of projects/programmes from the NAPAs? 
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Annex IV 

[English only] 

 Members of the Least Developed Countries Expert Group as 

at 12 March 2015 

Mr. Abias Huongo     Angola 

Mr. Ibila Djibril     Benin 

Mr. Thinley Namgyel    Bhutan 

Mr. Matti Nummelin     Finland 

Mr. Mosuoe Letuma     Lesotho 

Mr. Benon Bibbu Yassin    Malawi 

Mr. Batu Krishna Uprety    Nepal 

Mr. Jan Verhagen     Netherlands 

Ms. Marianne Karlsen    Norway 

Mr. Douglas Yee     Solomon Islands 

Mr. Paul Abiziou Tchinguilou    Togo 

Ms. Pepetua Election Latasi    Tuvalu  

Mr. Fredrick Manyika     United Republic of Tanzania 

    


