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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

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

 المسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا  

تقريررر عررج ااعتمرراي التقييمررق المتعلررق بعمررل  ريررق الأبرررا  المعنررق بأقررل   
 البلدان نموا  

 *مذكرة مقدمة مج األمانة  

 موجز  
أقي  البليدان املعي  باربا  اليفريي  عمي  املتعلي  بهذه الوثيقة تقرير عن االجتماع التقييمي   

  بييييان وا، تايلنييييد،  2015آذار/ميييار   11إىل  9)فرييييي  الييياربا د املعقييييون   ال ييي   ميييين  منيييوا  
حسب الت ليف الصانر عين ميؤ ر األايرا    نورتيه السانشية عوير ت ورنيزش املناقوياش علي  

رو  ديييييد الييييارباش وافسيييي  املمارشيييياش والييييد، وحت  نعييييل اقيييي  البلييييدان منييييوا   اليييياربا  عميييي  فرييييي 
، خاصييية لعمليييية اش ملعاجلييية مسيييألة الت ييييف   اقييي  البليييدان منيييوا  املسيييت ان  والاتيييراش واالحتياجييي

صيييياخة خايييي الت ييييف الوانيييية وتن ييييذهات وتتسيييمن هيييذه الوثيقييية ايسيييا  قا مييية مييين ا جيييرا اش 
تن يييذ ال اميي  لييارباما عملطييا الوانييية املم يين ان يتهييذها فرييي  اليياربا  ملواصييلة نعييل البلييدان   ال

للت يييف، والعناصيير األخييرن   برنيياما عميي  اقيي  البلييدان منييوا ، وعملييية صييياخة خاييي الت يييف 
 وانية وتن يذهات

 
 

__________ 
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 مقدمرة -أوا   
 الواية -ألف 

د، 2015-2011حُتييييدالن والييييية فرييييي  اليييياربا  املعيييي  بأقيييي  البلييييدان منييييوا ،   ف  ييييا ا الييييية ) -1
 18-/  ا12و 17-/  ا5و 16-/  ا6و 14-/  ا5و 13-/  ا8و 7-/  ا29مبوجييب املقييرراش 

الياربا  مطمية تقيدل اليدعل التقي  واملويور  إىل اقي  البليدان منيوا  بويأن ت وتُ وض إىل فريي  20-/  ا3و
بيييراما العمييي  الوانيييية للت ييييف وبرنييياما العمييي  اليييا  بأقييي  البليييدان منيييوا ، وتقيييدل ا ر ييياناش التقنيييية 

 والدعل التق  إىل عملية تصميل خاي الت يف الوانية وتن يذهات
شيييية عويييير ، ان يسييييتعرض اثنييييا  نورتييييه ا انييييية وقييييرر مييييؤ ر األاييييرا ،   نورتييييه السان -2

والعورين اختصاصاش فري  الاربا  والتقيد  اليذأ احير ه وا اجية إىل اشيتمراره، وان يعتميد مقيررا  
  ذلك توجيه  مبا ت وقرر ايسا  جمموعة من ا جرا اش الال مة لبد  االشتعراض،د1)  هذا الوأن

، اجتماعييييا  مبسيييياعد  األمانيييية يوييييم  2015حزيران/يونيييييه الييييب إىل فرييييي  اليييياربا  ليعقييييد، قبيييي  
 األارا  ومرف  البيئة العاملية ووناالته ومنظماش اخرن ذاش صلة، لتقييل عم  فري  الاربا ت

الييب ميييؤ ر األايييرا    نورتيييه السانشييية عوييير  ايسيييا  إىل األمانييية ان تعيييد تقرييييرا  عييين و  -3
 تة للتن يذ   نور ا الاانية واألربعنياالجتماع التقييم  لتنظر فيه اهليئة ال رعي

 المداوات -با  
  بييييان وا،  2015آذار/مييييار   11إىل  9ُعِقييييد االجتميييياع التقييميييي    ال يييي   ميييين  -4

 14إىل  12تايلنيييييد، قبييييي  االجتمييييياع السييييياب  والعويييييرين ل ريييييي  الييييياربا  املعقيييييون   ال ييييي   مييييين 
 برناما األمل املتحد  ا منا     بان وات آذار/مار    ن س امل انت ونُظِّل بالتعاون م 

ونييي  األمييني العييا  لتمييل املتحييد  املمايي  السييام  ألقيي  البلييدان منييوا  الوافتييتا االجتميياع  -5
 تلنامية السيد خيان  اندرا ا ارياوالبلدان النامية خري الساحلية والدول اجلزرية الصتري  ا

لبيئييية العامليييية ووناالتيييه، وشيييا ر املنظمييياش ونيييان االجتمييياع م توحيييا  لتايييرا ، ومرفييي  ا -6
 موارنا ت 66اجملموع، حسر  و  واملرانز والوب اش ا قليمية املعنيةت

 فرعية   ز املناقوة وتبانل اآلرا ت عم  ونُظِّل االجتماع باريقة ت اعلية م  فرق -7

__________ 

   ت9، ال قر  16-/  ا6املقرر  د1)



FCCC/SBI/2015/8 

GE.15-08499 4 

 األهداف -عيم 
ت وقييد ذ ذلييك ميين خييالل د2)نييان اهلييد  العييا  لالجتميياع هييو تقييييل عميي  فرييي  اليياربا  -8

 التدابري التالية:
تقييل التقد  احملر    نعل احتياجياش الت ييف   اقي  البليدان منيوا  مين خيالل  )اد 

 عم  فري  الاربا ؛
املست ان  واملمارشاش اجليد  النا ئة عن براما العمي   الر يسيةتقاشل الدرو   )بد 

 البلدان منوا  وخريها من البلدان السعي ة؛ الوانية للت يف وخريها من جطون الت يف   اق 
تبييييانل اآلرا  بوييييأن الارا يييي  املتبعيييية   تقييييدل الييييدعل إىل اقيييي  لإتاحيييية فرصيييية  )جد 
 منوا ؛ البلدان

تقاشيييل املعلومييياش بويييأن اليييارباش واليييدرو  املسيييت ان    عمييي  فريييي  الييياربا   )ند 
 شيما عل  الصعيد ا قليم ؛ ال عمله،بالتعاون م  خمتلف الورنا    تن يذ والياته وبرناما 

اشت وييييييا  الاتييييييراش واالحتياجيييييياش النا ييييييئة   معاجليييييية مسييييييألة الت يييييييف،  )هد 
  ذليييك اجلوانيييب التقنيييية لعمليييية صيييياخة خايييي  مبيييا العمليييياش ا اليييية والقانمييية، باالشيييتنان إىل

 الت يف الوانية وتن يذهات

 موعز المناقشات -ثانيا   
دعررم ايتياعررات أقررل البلرردان نمرروا   ررق منررا  الت يررف مررج  التقرردا المزررر   ررق -ألف 

 خال  عمل  ريق الأبرا  المعنق بأقل البلدان نموا  
زال يييدعمطا بارا يي  خمتل ييةت وفيمييا يليي  نقييا  ييي وال نعييل فرييي  اليياربا  اقيي  البلييدان منييوا   -9

 ر يسية للدعل املقد  خالل السنواش المس املاضية:
قاش تقنية، من قبي  نلي  متدرِّج لتن يذ براما العم  وض  مبانئ توجيطية وور  )اد 

، د4)واملبانئ التوجيطية التقنية لعملية صيياخة خايي الت ييف الوانيية وتن ييذها د3)الوانية للت يف
 ؛وال رنسيةوالاربتتالية وا ن ليزية با شبانية  متاح

رييي  اليياربا  إنوييا  افرقيية عامليية مواضيييعية وافرقيية اشتوييارية مؤل يية ميين اعسييا  ف )بد 
ال شييييما جلنييية هيئييياش اخيييرن   إايييار االت اقيييية )   ذليييك اعسيييا  مبيييا وجطييياش معنيييية اخيييرن،

__________ 

 )ادت9، ال قر  16-/  ا6املقرر  د2)
 =http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol> د3)

FCCC/GEN/250%20E#beg>ت 
 ت<http://unfccc.int/7279> د4)
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 الت يييفد، واملنظميياش املعنييية وجملالييو اجملتميي  املييدينت فعليي  شييبي  املاييال، يعميي  فرييي  عاميي  تقيي 
إر اناش موجطة وض  عينة لعملية خاي الت يف الوانية و   عدان مع  خباي الت يف الوانية

ملحقييياش للمبيييانئ التوجيطييية التقنيييية لايييي الت ييييف الوانييييةت وباملاييي ،  تعيييدإىل املنظميياش الييييت 
عم  فري  اشتوارأ يتألف مين اعسيا  فريي  الياربا  وعسيو   جلنية الت ييف وجملاي  جملموعية اقي  

ملسيييت ان    مجيي  افسييي  املمارشيياش واليييدرو  ا   املعتميييد البلييدان منيييوا  عليي  تنقييييا املنط ييياش 
معاجليية مسييألة الت يييف،   حييني يوجييه فرييي  اشتوييارأ آخيير عملييية إنوييا  املرنييز الرقميي  لاييي 

 ) دد؛9 الت يف الوانية )انظر ال قر 
تنظيل حلقاش عم  تدريبية إقليمية لبنا  القدراش عل  الصعيد القارأ بويأن  )جد 

الت يييف الوانييية، والاريقيية اهييدا  وخصييا ت واتوييياش بييراما العميي  الوانييية للت يييف وخاييي 
اليت مي ن هبا اشتهدا  املبانئ التوجيطية لارباما العم  الوانية للت ييف وخايي الت ييف الوانيية 

 ؛د5)لدعل هذه العملياش
تنظيل اجتماعاش   اق  البلدان منوا  لتيسري التعاون املبا ر م  األفرقة القارية  )ند 

قدل نعل انار مال مية هليا ولتيسيري عمليية صيياخة خايي املعنية بارباما العم  الوانية للت يف وت
 الت يف الوانية وتن يذها؛

تيييوفري قواعيييد بيانييياش بويييأن الت ييييف ماييي  قاعيييد  البيانييياش املتعلقييية بأولويييياش  )هد 
بييييراما العميييي  الوانييييية للت يييييف، اليييييت تعييييرض قا ميييية بأنويييياة ومويييياري  الت يييييف مرتبيييية  سييييب 

ندوق اقيي  البلييدان منييوا /براما العميي  الوانييية للت يييف، اليييت صيي مويياري  األولوييية، وقاعييد  بيانيياش
ثيية عيين حاليية تن يييذ مويياري  بييراما العميي  الوانييية للت يييف   إاييار صييندوق  تييوفر معلوميياش ادال

 ؛د6)اق  البلدان منوا  
جتميي  نراشياش إفرانيية بويأن الت يييف ماي  الدراشياش القاريية امليوجز  املتعلقيية  )ود 

 ؛د7)درو  املست ان بأفس  املمارشاش وال
مسيتونع مرنيزأ علي   يب ة هيو و  ،إنوا  املرنز الرقم  لاي الت ييف الوانيية ) د 

 ؛د8)ا ن نت ومرنز للمعلوماش ذاش الصلة بعملية صياخة خاي الت يف الوانية وتن يذها
نويير منت يياش التوعييية اليييت تقييد  معلوميياش عيين الت يييف   اقيي  البلييدان منييوا ،  )حد 

اش املتعلقيية بأفسييي  املمارشيياش واليييدرو  املسييت ان  ملعاجلييية مسييألة الت ييييف   اقييي  مايي  املنويييور 
 ؛د9)ية وال رنسية والاربتتاليةن ليز تاحة با املد، 2و 1البلدان منوا  )اجمللدان 

__________ 

 ت<http:/unfccc.int/6989> د5)
 ت<http://unfccc.int/6996> د6)
 ت<http://unfccc.int/6491> د7)
 ت<unfccc.int/nap> د8)
 ت<http://unfccc.int/6110> د9)
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تنظيل مناشباش جانبية بانتظا  عل  هامش العملية ا  وميية الدوليية   إايار  ) د 
 فري  الاربا ؛انواة التوعية اليت يسال  هبا 

  ذلك من خالل التعياون  مبا عملياش اخرن تابعة لتمل املتحد ، العم  م  )أد 
م  م تب املما  السام  ألق  البلدان منوا  والبلدان النامية خري الساحلية والدول اجلزرية الصيتري  

 ؛د10)النامية، واملوارنة   برناما عم  اشانبول
املت يرر  عين اقي  البليدان منيوا  وفريي  الياربا  وبيراما العمي  وض  قوا ل باألشيئلة  )اد 

 الوانية للت يف وعملية صياخة خاي الت يف الوانية وتن يذها؛
 التعاون م  هيئاش اخرن   إاار االت اقية من قبي  جلنة الت يف؛ )لد 
 للمويييارنة     ذليييك بدعوتيييه مبيييا يييية ووناالتيييه،التعييياون مييي  مرفييي  البيئييية العامل ) د 

 حلقاش العم  واالجتماعاش؛
، ماال  بويأن النظير خمتل ة التعاون ايسا  م  جطاش معنية اخرن بوأن مواضي  )ند 

   املسا   اجلنسانية؛
تعزيييييز التعيييياون فيمييييا بييييني بلييييدان اجلنييييوب بتييييوفري منتييييدياش، ومنطييييا املنتييييدياش  ) د 

اميييية مييين خيييري اقييي  البليييدان منيييوا ، االف اضيييية، ألقييي  البليييدان منيييوا  مييين خمتليييف املنييياا  والبليييدان الن
املسيييت ان     طاونروشييي اوافسييي  جملارشيييا  الت تمييي  وتيييتعلل مييين بعسيييطا اليييبع  وتتبيييانل خاربا ييي

 معاجلة مسألة الت يفت
قييدمطا فرييي  اليياربا    إاييار واليتييه لنتييا ا واملنت يياش الر يسييية اليييت واشُتعرِضييت ايسييا  ا -10

   ذلك: مبا د،2015-2011ا الية )
نظييل فرييي  اليياربا  حيي  اآلن  ييس حلقيياش عميي  تدريبييية إقليمييية بوييأن بييراما  اد) 

الوانيية، وقيد  أقي  البليدان منيوا  وخايي الت ييف اليا  بعمي  الالعم  الوانيية للت ييف وبرنياما 
املنسيييقة طييياش اجل  ذليييك بعييي   مبيييا مويييارنا  مييين اقييي  البليييدان منيييوا ، 247 جمموعيييه مليييا التيييدريب

ز تعزيييي هبيييد ت اقييية التنيييوع البيوليييوج  والعدييييد ميين البليييدان الناميييية مييين خيييري اقيي  البليييدان منيييوا ، ال
ت وقبيييي   اييييية الوالييييية ا الييييية   نييييانون د11)وتبييييانل الييييارباشالتعيييياون فيمييييا بييييني بلييييدان اجلنييييوب 

 ، اعتز  فري  الاربا  تنظيل ثالث حلقاش عم  تدريبية إقليمية إضافية؛2015األول/نيسمارب 
انييتا فرييي  اليياربا  املنوييوراش ومنت يياش التوعييية التالييية، املتاحيية بيياالث لتيياش  )بد 

 )ا ن ليزية والاربتتالية وال رنسيةد:
__________ 

حيييييييدن برنيييييياما عميييييي  إشييييييانبول ريييييييية اجملتميييييي  الييييييدو  واشيييييي اتي يته للتنمييييييية املسييييييتدامة ألقيييييي  البلييييييدان منييييييوا   د10)
 دت<http://unohrlls.org/about-ldcs/istanbul-programme-of-action> )انظر 2020-2011 للعقد

  حلقاش العم  التدريبية ا قليمية ل ري  الاربا  اليت ُتدع  إليطا ايسا  البلدان النامية من خري اق  البليدان منيوا ،  د11)
حيدا  مين ني  بليد نيا غ مين خيري اقي  يدعو فري  الاربا  ثالثة موارنني من ن  بلد من اقي  البليدان منيوا  ومويارنا  وا

 تالبلدان منوا    املناقة
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املبيييييانئ التوجيطيييييية التقنيييييية لعمليييييية خايييييي الت ييييييف الوانيييييية )متاحييييية ايسيييييا   '1' 
 ؛د12)با شبانية عند الالبد

 ؛د13)موجز حملة عامة  -عملية خاة الت يف الوانية  '2' 
ملصيييييقاش خايييييي الت ييييييف الوانيييييية: جيييييدول الايييييواش واللبنييييياش األشاشيييييية  '3' 

وعينيييياش النييييواتا   إاييييار نيييي  ميييين العناصيييير األربعيييية لعملييييية خاييييي الت يييييف 
 ؛د14)الوانية

 ؛د15)القر  املدما لاي الت يف الوانية '4' 
اق  البلدان افس  املمارشاش والدرو  املست ان    معاجلة مسألة الت يف    '5' 

 ؛2منوا ، اجمللد 
افس  املمارشاش والدرو  املست ان    معاجلة مسألة الت يف   اق  البلدان  '6' 

 ؛1منوا  من خالل برناما العم  الوا  للت يف، اجمللد 
تعييياون فريييي  الييياربا  مييي  برنييياما اليييدعل العيييامل  لايييي الت ييييف الوانيييية ألقييي   )جد 

اجملليييس  جييز  ميينان النامييية ميين خييري اقيي  البلييدان منييوا ت وفرييي  اليياربا  البلييدان منييوا ، ونييذلك للبلييد
االشتوارأ ليارباما اليدعل، وهيو يويرا هيذه اليارباما بنويا  عنيد تنظييل حلقياش العمي  التدريبيية 

 ا قليمية بوأن خاي الت يف الوانية؛
ا  اجملليس االشتويارأ لاربنياما عيامل  يطيد  إىل بني مينايسيا   جيز فري  الياربا   )ند 

تتييري املنييا ت املتعلقيية ب عملييياش ا  ومييية الدوليييةالقييدراش اقيي  البلييدان منييوا  للموييارنة ب عالييية   
   بان وا؛ 2015آذار/مار   11واُاِل  هذا الاربناما عل  هامش االجتماع التقييم    

من منظماش األمل  14جمموعه  ما با ضافة إىل ذلك، تعاون فري  الاربا  م  )هد 
  ذلييييييك املصييييييار   مبييييييا ؛ وشييييييب  منظميييييياش اخييييييرن متعييييييدن  األاييييييرا ،د16)  وبراجمطييييييااملتحييييييد

__________ 

 ت<http://unfccc.int/6110> د12)
 ت<http://unfccc.int/6110> د13)
 ت<unfccc.int/7279> د14)
 ت<unfccc.int/7279> د15)
ات اقيية التنيوع البيوليوج ؛ ومنظميية األخذيية والزراعية لتمييل املتحيد ؛ والصيندوق الييدو  للتنميية الزراعيية؛ وبرنيياما  د16)

 األمييل وبرنياما للبيئيية؛ املتحيد  األميل وبرنييامااألميل املتحيد  ا منييا  ؛ وجلنية األميل املتحييد  االقتصيانية ألفريقييا؛ 
 مييين للحيييد املتحيييد  وم تيييب األميييل والبحييي ؛ للتيييدريب املتحيييد  األميييل ومعطيييد البويييرية؛ للمسيييتواناش املتحيييد 
وا والبلدان النامية خري السياحلية واليدول اجلزريية الصيتري  من البلدان ألق  السام  املما  وم تب ال وارث؛ خماار

النامييييية؛ وبرنيييياما األمييييل املتحيييييد  الشييييتهدا  املعلوميييياش ال سيييييا ية   إنار  ال ييييوارث واالشييييت ابة   حييييياالش 
 تةاجلوي لترصان واملنظمة العاملية العاملية؛ الصحة ومنظمة للمرا ؛ املتحد  األمل وهيئةالاوارئ؛ 
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؛ د19)من معاهيد البحيوث وخريهيا مين املنظمياش 12؛ ود18)وناالش إمنا ية/ثنا ية 4و؛ د17)ا منا ية
 يرناش مين  3و؛ د21)للمنظمياش ا  وميية/اجملتم  امليديناثنيني ؛ وجملاليني د20)منظمة إقليمية 11و

 ؛د22)القااع الا /اشتوارية
 نظل فري  الاربا  ثالثة معارض لاي الت يف الوانية؛ )ود 
ييزال املرنيز الرقمي   وال اال  فري  الاربا  املرنز الرقم  لاي الت ييف الوانييةت ) د 

لاييي الت يييف الوانييية تسيي  للتاييوير وهييو يتسييمن عناصيير ميين قبييي  املبييانئ التوجيطييية لعملييية 
اخة خاييي الت يييف الوانييية وتن يييذها؛ ومييوارن املعلوميياش املتعلقيية مبهتلييف عناصيير الت يييف، صييي

؛ وانواش تصيي ا البيانيياش واملييوجزاش القاريييةمنظميية  سييب الايير والقايياع؛ والبوابيياش القارييية 
واألنواش والدراشييييياش ا فرانييييييية للت يييييييف؛ واملواقيييييي  التعاونييييييية؛ والصيييييي حاش الاصيييييية مبهتلييييييف 

جتماعييياش وحلقييياش العمييي دت وشتسيييتهد  األايييرا  ايسيييا  املرنيييز الرقمييي  لايييي األحيييداث )اال
 خرينتاآلالت يف الوانية لتقاشل وثا قطا الاصة خباي الت يف الوانية م  

فريييي  الييياربا  بواليتيييه، عبويييأ جمموعييية واشيييعة مييين املنظمييياش ليييدعل تن ييييذ  وعنيييد اضييياالع -11
 ون تعبئة فري  الاربا :هت وترن انناه امالة جلطالا  ب عم البرناما 

قبييي  نييي  حلقييية مييين حلقييياش العمييي  التدريبيييية ا قليميييية، يويييرا فريييي  الييياربا   )اد 
منطيا مرفي  البيئية العامليية ووناالتيه، واملرانيز والويب اش ا قليميية، و جمموعة واشعة من املنظماش، 

 ا  ومييييية وجملالييييو  ، واملنظميييياش خييييريواملنظميييياش الدولييييية، والونيييياالش الانا ييييية واملتعييييدن  األاييييرا
ملنظمياش الييت هليا انوياة ايدن     تلك ااجملتم  املدين، وفرانن الاربا ، م  إيال  اهتما  خا  ل

__________ 

التنمية األفريق ؛ ومصر  التنمية اآلشيوأ؛ وبرناما  وث ال ري  االشتوارأ للبحوث الزراعيية الدوليية مصر   د17)
املتعلقيييية بتتييييري املنييييا  والزراعيييية واألميييين التييييذا  ؛ ونظييييا  التحلييييي  والبحيييي  والتييييدريب بوييييأن التتييييرياش العاملييييية؛ 

 تالدو  والبنك العاملية؛ البيئة ومرف  للمنا ؛ األخسر والصندوق
الونالة األش الية للتنمية الدولية؛ والونالة األملانية للتعاون الدو ؛ والونالة اليابانية للتعاون الدو ؛ وونالية التنميية  د18)

 تالدولية التابعة للوالياش املتحد 
لاربنييياما منظميية ال ومنولييي  للبحيييوث العلميييية والصييناعية؛ ومنظمييية ا  يييا الدوليييية؛ واملنتييدن العيييامل  للمنيييا ؛ وا د19)

العامل  للبحوث بوأن قابلية التأثُّر بتتريُّ املنا  وآثاره والت يُّف معه؛ وجامعة خري ي ؛ واملرنز الدو  لتتيري املنيا  
والتنميية؛ واملعطيد اليدو  للبيئية والتنميية؛ واملعطيد اليدو  لبحيوث املنيا  واجملتمي ؛ واالحتيان اليدو    يا الابيعية؛ 

 توجامعة جنوب احمليي اهلانئ؛ ومعطد املوارن العاملية وجامعة ميويتان الدولة؛
املرنييز األفريقييي  للسياشييياش املناخيييية اليييذأ تيييديره الل نيية االقتصيييانية ألفريقييييا؛ والسيييوق املوييي نة لويييرق  د20)

افريقيا واجلنوب األفريق ؛ وامانة مجاعة  رق افريقيا؛ واملرنز الدو  للتنمية املت املة لل بال؛ وجلنة  ير 
املي ونغ؛ واملرنز ا قليمي  لرشيل خيرا ي ميوارن التنميية اليذأ يوجيد مقيره   روانيدا؛ وامانية مجاعية احملييي 
اهليييانئ؛ وامانييية برنييياما البيئييية ا قليمييي  جلنيييوب احملييييي اهليييانئ؛ واجلماعييية ا منا يييية لل نيييوب األفريقييي ؛ 

فحييية اجل يييا    مناقييية السييياح ؛ والونالييية املتهصصييية لل نييية الدا مييية املوييي نة بيييني اليييدول املعنيييية مب ا
 توشلاة  ر  امبريأ

 تمجعية نسا  الوعوب األصلية   توان ومنظمة نري الدولية د21)
 تد؛ الورانة العاملية للت يف م  املنا ؛ ومؤشسة ش اتو  االشتواريةaWhere رنة إيوير ) د22)
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فرييييي  اليييياربا  ايسييييا  اهتمامييييا  خاصييييا  ملعاجليييية  نيييي  مناقيييية ميييين منيييياا  اقيييي  البلييييدان منييييوا ت ويييييو 
موييارنة املنظميياش املعنييية    االعتبيياراش اجلنسييانية واملتعلقيية باجملتمعيياش احمللييية السييعي ة، وي  يي 

 تد23)ذل ما اجملالني   ن  حلقة من حلقاش العم 
عقيييييد فريييييي  الييييياربا ،   تويييييرين  ،د24)اشيييييت ابة لاليييييب مييييين ميييييؤ ر األايييييرا  )بد 

، اجتماعا  اشتعراضيا  لتم ني الاربا  وجملال  الونياالش مين تقيدل التعليقياش 2012األول/انتوبر 
املبييانئ التوجيطييية التقنييية لاييي الت يييف الوانيييةت وبا ضييافة إىل إىل فرييي  اليياربا  بوييأن موييروع 

األايييرا  ومرفييي  البيئييية العامليييية ووناالتيييه، ُنعييي  إىل االجتمييياع خييياربا  مييين عيييد  منظمييياش وقيييدموا 
 ؛د25)إشطاماش موضوعية

يويييارا اعسيييا  فريييي  الييياربا    اعميييال عيييدن مييين اهليئييياش واليييارباما   إايييار  )جد 
 االت اقية:
 يعم  فري  الاربا    فرقة عم  جلنة الت يف املعنية خباي الت يف الوانية؛ '1' 
يواصييي  فريييي  الييياربا  املويييارنة، بنيييا   علييي  اليييدعواش الييييت يتلقاهيييا،   انوييياة  '2' 

 الل نة التن يذية املعنية بالت نولوجيا املتصلة بت نولوجياش الت يُّف؛
ة الصييالش بييني فرييي  اليياربا  وفرييي  ، ن الييد26)وفقييا  الختصاصيياش فرييي  اليياربا  '3' 

الاربا  االشتوارأ املع  بالبالخاش الوانية املقدمية مين األايرا  خيري املدرجية 
  املرفيي  األول لالت اقييية )فرييي  اليياربا  االشتوييارأد بوييأن مسييا   الت يييف، 

 واحييد ميين اعسييا  فرييي  اليياربا  ميين احييد اقيي  البلييدان منييوا  عسييو وي ييون ايسييا  
اييير  ميييدرج   املرفييي  الاييياين لالت اقيييية، علييي  األقييي ، مييين آخييير مييين عسيييو و 

 اعسا  فري  الاربا  االشتوارأ؛
__________ 

ألقي  البليدان منيوا     يرق افريقييا واجلنيوب  ماال    حلقية عمليه التدريبيية األخيري  بويأن خايي الت ييف الوانيية د23)
  لي ينتسيتون،  امبيييا، عبويأ فرييي  اليياربا   2015 ييبا /فارباير  27إىل  23األفريقي ، اليييت ُعِقيدش   ال يي   مين 

املنظميياش التالييية: برنيياما الييدعل العييامل  لاييي الت يييف الوانييية بزعاميية برنيياما األمييل املتحييد  ا منييا   وبرنيياما 
املتحييد  للبيئيية؛ وبرنيياما  ييوث ال رييي  االشتوييارأ للبحييوث الزراعييية الدولييية املتعلقيية بتتييري املنييا  والزراعيية األمييل 

 البيئييية ومرفييي  والزراعييية؛ األخذيييية منظميييةواألمييين التيييذا  ؛ والسيييوق املوييي نة لويييرق افريقييييا واجلنيييوب األفريقييي ؛ و 
العاملييية للمييياه؛ واجلماعيية ا منا ييية لل نييوب األفريقيي ؛ ونظييا  ييية؛ والوناليية األملانييية للتعيياون الييدو ؛ والوييرانة العامل

 اجلوييية؛ لترصييان العاملييية املنظمييةالتحلييي  والبحيي  والتييدريب بوييأن التتييرياش العاملييية؛ ومنظميية الصييحة العاملييية؛ و 
 تأ امبري   ر وشلاة

   ت16، ال قر  17-/  ا5املقرر  د24)
املنظميياش التاليية: مجعييية نسيا  الوييعوب األصيلية   توييان؛ والونالية األملانييية حسير االجتمياع االشتعراضيي  جملاليو  د25)

 والاربنياما الدولية؛ ميوييتان وجامعية والتنميية؛ املنيا  لتتري الدو  واملرنز للمنا ؛ العامل  املنتدنللتعاون الدو ؛ و 
 خميياار ميين للحييد املتحييد  األمييل م تيبو  ف معييه؛والت يُّيي وآثيياره املنييا  بتتيريُّ  التييأثُّر قابلييية بوييأن للبحييوث العيامل 

 حييياالش   واالشيييت ابة ال يييوارث إنار    ال سيييا ية املعلومييياش الشيييتهدا  املتحيييد  األميييل وبرنييياما ال يييوارث؛
 تةالعاملي املوارن ومعطد العاملية؛ الصحة ومنظمة الاوارئ؛

 ، املرف ت27-/  ا29املقرر  د26)
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، عم  اثنان من اعسا  فري  الاربا    الل نة التن يذيية املؤقتية 2014 عا    '4' 
آلليييية وارشيييو الدوليييية املعنيييية بالسيييا ر واألضيييرار املرتباييية بتيييأثرياش تتيييري املنيييا ، 

، وعميييي  احيييد هييييؤال  األعسيييا  ر يسييييا  19-/  ا2قيييرر ميييين امل 4 وفقيييا  لل قييير 
 موارنا  لل نةت

وتلقيي  فرييي  اليياربا  ايسييا  نعييو  للموييارنة   اجتماعيياش خمتلييف الونيياالش واملنظميياش،  -12
اليت تُعرض فيطا نتا ا عم  فري  الاربا ، وتُتاح فيطا فر  للتوعية بارباما العم  الوانية للت يف 

فعل  شبي  املاال، تعاون فريي  الياربا  مي  م تيب املماي  السيام  ألقي  وخاي الت يف الوانيةت 
والبلييدان النامييية خييري السيياحلية والييدول اجلزرييية الصييتري  النامييية لتنظيييل حييدث خييا   ا  البلييدان منييو 

  ا يييد مييين  بويييأن اآلليييياش املسيييتهدمة   املاضييي  وا اضييير واملسيييتقب  ليييدعل اقييي  البليييدان منيييوا  
قابليتطا للتأثر بتتري املنا ت ونُظِّل ا دث خالل مؤ ر األمل املتحد  الراب  املع  بأق  البليدان منيوا  

شييانبول، ترنيييات وتوييم  اماليية اخييرن موييارنة فرييي  اليياربا    إ 2011لييذأ ُعِقييد   ايار/مييايو ا
ون والتنميييييية   املييييييدان النوييييياة   حلقييييياش العمييييي  واالجتماعييييياش الييييييت نظمتطيييييا منظمييييية التعيييييا

االقتصيانأ، وبرنيياما الييدعل العييامل  لاييي الت يييف الوانيية ألقيي  البلييدان منييوا ، ومنظميية األخذييية 
والزراعييية لتميييل املتحيييد  الييييت تعيييد ملحقييياش للمبيييانئ التوجيطيييية التقنيييية لايييي الت ييييف الوانيييية 

 بوأن الزراعة بص ة عامة وبوأن إنماج التنوع اجلي ت

 ف لأبرات أقل البلدان نموا   ق تأطيط الت يفتولي -با  
 عروض البلدان -1 

  ذليك:  مبيا قد  موارنون ميالون اربعية بليدان عروضيا  لتيأاري املناقوياش   االجتمياع، -13
خامبيا، عن الارباش امل تسبة واليدرو  املسيت ان  مين بيراما العمي  الوانيية للت ييف؛ والسيونان، 

  الوانية للت يف عل  خاي الت يف الوانية؛ وتوفالو، عن خارب يا عن االنتقال من براما العم
مييي   يييا إقليمييي  لتهاييييي الت ييييف؛ وبلييييز، عييين ختاييييي الت ييييف   مناقييية البحييير ال ييياري ت 
وبا ضييافة إىل ذلييك، قييدمت إثيوبيييا وبيينتالنيش وتوخييو وجييزر القميير والصييني وخرينييانا وليسييوتو 

ارهبيا   معاجلية مسييألة الت ييفت وقيد  العيروض ايسييا  وميا  ومدخويقر ايسيا  امالية اييدن  عين جت
 جملالو برناما األمل املتحد  ا منا   ومرف  البيئة العاملية والصندوق األخسر للمنا ت

واوضييا املوييارا ميين خامبيييا ا ييل   بلييده بييداوا يييدرنون ان الت ل يية ا قيقييية للت يييف  -14
ا ييل واجطييوا حتييديا     ا  للت يييفت وذنيير ايسييا  اما عملطييل الييو نييتت يياو  تقييديرا ل األولييية   بر 

  جمييال الت يييف ا صييول عليي  املعلوميياش التقنييية الال ميية للمسييتهدمني النطييا يني األنايير ضييع ا  
)ما  اجملتمعاش الوعبية واملزارعنيدت وانيد ضيرور  تصيميل وشييلة مين وشيا   االتصيال للحصيول 

اش األرصان اجلويةد حسب احتياجاش املسيتعملنيت معلوماش وتنبؤ  عل  املعلوماش الال مة )ماال  
وعل  الرخل من ان خامبيا بلتت شيقف  ويلطيا   إايار صيندوق اقي  البليدان منيوا ، فيكن املويارا 
ران ان ا د األقص  للبلدان امر إجيايب يوفر لل مي  اريقة منص ة للوصول إىل هذا الصندوقت 
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اما العميي  الييوا  للت يييف   خامبيييا نيين عملييية بر وا ييار إىل ان إحييدن انايير النتييا ا إجيابييية ميي
  الت   تعزيز فطل الت يف   البلدت

للموييارا ميين السييونان، اثبتييت جتربيية ذلييك البلييد ان جتربيية ونتييا ا بييراما العمييي   ووفقييا   -15
هيييو ضيييرورأ  وجملييا الوانييية للت ييييف تويي   اشاشيييا  جيييدا  للبنيييا  إعييدان  لايييي الت يييف الوانييييةت

يلي : بنيا  القيدراش التقنيية واملؤشسيية  ميا صياخة خايي الت ييف الوانيية وتن ييذها  نوا  عملية
د و ب ة لاي الت يف الوانية   هذه ا الة وتقدل الدعل إىل الدول )ا  وماش نون الوانية

حتسني املعار  واملعلوماش وال طل فيما تت قابلية التأثر باألخاار املناخيية و تربي مجي  الدول؛ 
اضر واملستقب  )ماال  السيناريوهاش املناخية ومناذج التأثريد؛ وإنماج الت يف   السياشاش   ا 

  جولية  اليدخول  ذليك مين خيالل حتدييد نقيا   مبا والتهايي ا منا   عل  مجي  املستوياش،
بنييا  نظييا  للرصييد والتقييييل؛ ووضيي  اق احيياش مويياري  قوييية لييياراش الت يييف و التهايييي الييوا ؛ 

ش األولوية للدول؛ ومج  األموال لعملية صياخة خاي الت يف الوانيية وتن ييذها، باشيتطدا  ذا
 ا  ومة والصناني  املرنز  عل  املنا  وخري ذلك من مصانر التموي  الانا ية واملتعدن  األارا ت

وا ييار املوييارا ميين توفييالو إىل إنوييا  جملييس اشتوييارأ وايي  معيي  بتتييري املنييا  ووحييد   -16
ت وشتسيييال  هييذه األخيييري  بيييدور قييييانأ   2014ييية بتتيييري املنيييا    نييانون األول/نيسيييمارب معن

عملييية صيييياخة خاييي الت ييييف الوانييية وتن ييييذها   توفيييالوت وشييلي املويييارا السييو  ايسيييا  علييي  
بعي  الاتييراش واالحتياجيياش اليييت ينبتي  معاجلتطييا لييدعل ختايييي الت ييف عليي  املييدن الاوييي    

شييما البيانياش  وال لك: البياناش املناخيية واالجتماعيية واالقتصيانية ذاش الصيلة،  ذ مبا توفالو،
الاصيية بقااعيياش اييدن  )مايي  الزراعيية ومصييا د األةييااد؛ والقييدر  عليي  حتلييي  البيانيياش وترمجيية 

االحتياجييياش احملليييية؛ ورصيييد وتقيييييل ااييير ختاييييي الت ييييف؛ والتوثيييي   تلبييييةالنمييياذج املناخيييية إىل 
 راشاش والبحوث احمللية؛ والدعل املا  والتق تالوام  للد

وقد  املوارا من بليز عرضا  عن النيُُّطا ا قليمية   مناقة البحر ال اري ، املوجطة من  -17
 خيييييالل عمييييي  مرنيييييز اجلماعييييية ال اريبيييييية لتتيييييري املنيييييا ت وا يييييار إىل ان املرنيييييز، اليييييذأ انوييييي   

لتتيييري املنيييا ، وا يييار إىل جطيييونه الراميييية إىل  ، م ليييف بتنسيييي  االشيييت ابة ا قليميييية2009 عيييا 
التعام  م  اآلثار املتوقعة لتتري املنيا  والت ييف معطيات وا يار نيذلك إىل ان التوجيه االشي اتي   
الشت ابة مناقة البحر ال اري  ملهاار تتري املنا  مبني   ا اار ا قليم  لتحقي  تنمية قانر  

 ت2012 عييييا    عليييييه ريشييييا  نول اجلماعيييية ال اريبييييية  عليييي  حتميييي  تتييييري املنييييا ، الييييذأ وافيييي
السنة ن سطا، وافقت اجلماعة ال اريبيية ايسيا  علي  خاية تن ييذ ا ايار ا قليمي ، الييت حتيدن  و 

ت وترنيييز خاييية التن ييييذ 2022-2012االشييي اتي ية ا قليميييية ملواجطييية تتيييري املنيييا  خيييالل ال ييي   
وو ارا ا وإنارا ا ووناال ا   إنماج تتري املنا    ختايي عل  نعل ح وماش اجلماعة ال اريبية 

 التنمية الوانية و ويلطات
اليت  ا املوارا من بنتالنيش ان اجلطونموارنون آخرون جتارب بلدا لت والح وعرض -18

شييما مين خيالل  ال يبذهلا بلده  نماج الت يف   التهايي ا منا   ترنز عل  الصيعيد اليوا ،
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رنيز بالسيرور  علي  االحتياجياش ت ال بيه ان بيراما اجلطياش املا ية مين املسيلالل إن إذ رن احملليية،امليوا
الوانيييةت والحييا جملايي  الصييني ان بلييده وضيي  اشيي اتي ية وانييية للت يييف ميي  تتييري املنييا  توييم  
وضي  خاييي  جيرا اش الت يييف وتلبييية احتياجياش القااعيياش واملنيياا  واليدوا ر احمللييية الر يسيييةت 

بييني بلييدان اجلنييوب وقييد  انش نعمطييا املييا  للبلييدان فيمييا وتويي   الصييني ايسييا  بنوييا  التعيياون 
النامية هبد  التصدأ لتتري املنا ت وا ار املو ا مين جيزر القمير إىل ان بليده، بيدعل ميا  مين 
االحتييان األورويب، يع يييف حاليييا  علييي  إنميياج الت ييييف ميي  تتيييري املنييا    خاايييه الوانييية وعلييي  

  خايية عميي  منوذجييية للقييدر  عليي  التحميي  ل ا ييد  اجملتمعيياش احمللييية السييعي ةت وقييد احيير ش وضيي
جيييزر القمييير تقيييدما    عمليييية صيييياخة خايييي الت ييييف الوانيييية وتن ييييذها ووضيييعت خرياييية اريييي  
لاي ت ي طا الوانيةت وذنر جملا  إثيوبيا ان بلده جيرأ شلسلة من الت ياعالش املؤشسيية  ذنيا  

ري   وض  السياشاشت وا ار املوارا من خرينانا إىل ان بلده بصدن حتديد الاتراش الوع  والتأث
وقييال إن ةت ييي عالباليييت جيييب شييدها واالحتياجيياش اليييت جيييب تلبيتطييا ميين اجيي  ختايييي الت يييف 

تدريبيييية تقنيييية  ييياملة مليييول   القاييياع العيييا  بويييأن انواش الت ييييفت  خرينيييانا نظميييت ايسيييا  نور 
ان و ار  التهايييي ا منييا     البلييد تعميي  عليي  نمييا تتييري املنييا    مجييي   والحييا جملايي  ليسييوتو

عمليييياش التهاييييي ا  يييوم ت وذنييير املويييارا مييين مدخويييقر ان السياشييية الوانيييية املتعلقييية بتتيييري 
، بيداش اجلطيون الراميية إىل إنمياج 2014 عيا  و    ذلك البلد، 2011 عا  املنا  ُوِضعت  

ت وقييال إن رمييو  امليزانييية املتعلقيية بتتييري املنييا  جييز  ميين د27)العاميية للدوليية تتييري املنييا    السياشيية
امليزانية الوانية للبلد وإن العديد من القااعاش واملنظماش خري ا  وميية جملالية   الل نية الوانيية 
لتتييري املنييا ت وا ييار املوييارا ميين مييا  إىل ان هييذا البلييد انوييأ صييندوقا  لتتييري املنييا  لييدعل تن يييذ 

 لتدابري احملدن    خاة عم  البلد الاصة بتتري املنا تا
 المناقشات العامة والدروس المستفادة -2 

خييالل املناقويياش، امجيي  عييد  موييارنني عليي  اشييتنتاج ان ميين املطييل االشييتامار   بنييا   -19
 بد مين اشيتقدا  خياربا  اشتوياريني خيارجيني، ينبتي  ان ي يون مين ال القدراش الوانيةت وإذا نان

الصييا ت األشاشييية للعقييون اح ييا  االحت ييال اليييا  بالقييدراش والبيانيياش واالشييتمرارية والبحيي  
وتاييوير قييدراش املييول ني احمللييينيت وُا ييري ايسييا  إىل ضييرور  تعزيييز املؤشسيياش الوانييية، ونعييل بنييا  

ت يييا  القييدراش املؤشسيييية، وتويي ي  تنميييية )او تعزيييزد املؤشسييياش املن ييذ  الوانيييية، بييدال  مييين االن
ذ  املتعدن  األارا ت وذ التوديد ايسيا  اييية بنيا  القيدراش علي  ارض باشتهدا  ال ياناش املن ِّ 

الواقيي ، عليي  املسييتوياش احملليييةت ولسييمان إم انييية حييدوث ذلييك، حيية حاجيية إىل وحييد  ح وميية 
 الية ذاش انا  جيد مي ن ان تقد  الدعل الا  بالت يف عل  ارض الواق ت

الييارب  امل تسييبة   إعييدان وتن يييذ بييراما العميي  الوانييية للت يييف ا اجيية إىل  عييز شوقييد  -20
االشيييتامار   الاقافييية واملعيييار  التقليديييية واالشيييتنان إليطيييا وتسيييهريها وتوشيييي  نااقطيييا   بعييي  

 املعار  األجنبيةت او ا االش قب  التما  الت نولوجيا
__________ 

 تالعامة   ومة مدخوقرتارب  هذه السياشة اولوياش السياشة  د27)
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فسي  ل ا ييد  مجيي  اصييحاب املصييلحة الت ربيية العدييد ميين املويارنني ان ميين األ وعلوميت -21
تعزيز األشلوب الذأ ُتوثال  به املعار  احمللية والدرو  املست ان ت وعنيد إبيالا املعلومياش املتعلقية 
بتتري املنا ، حة حاجة إىل إجيان التوا ن الصيحيا لتقيدل معلومياش يسيط  فطمطيا نون ان ت يون 

ة امليوان ا عالميية إىل اللط ياش احملليية، ونفي  م راة   البسااةت وتوم  املمارشاش اجلييد  ترمجي
اليياربا  التقنيييني وصييانع  السياشيياش واجملتمعيياش احمللييية إىل العميي  معييا  للتوصيي  إىل افسيي  ترمجيية 

 ملصالحاش املنا  إىل اللتاش احملليةت
ووصييف املوييارنون الييدور ا جيييايب الييذأ انتييه بييراما العميي  الوانييية للت يييف   إضيي ا   -22

اقية عليي  االت اقييية برباطييا باجملتمعيياش احمللييية عليي  ارض الواقيي ، ميين خييالل اختيياذ إجييرا اش املصييد
ادن ت وذنر املوارنون ايسا  ان حة حاجة إىل التحول من املواري  النموذجية إىل براما ت ييف 
حتويلية واشعة النااقت وا يار بعسيطل إىل ان إحيدن اهيل النتيا ا الييت انباقيت عين عمليية بيراما 
العمييي  الوانيييية للت ييييف تتماييي    إنويييا  مؤشسييياش للت ييييف ولبنيييا  العمليييية الوانيييية لتهاييييي 

 الت يفت
صيلة  متيحيا  بيذلكوا ار املوارنون إىل ان فري  الاربا  ميد ييده جلميي  اقي  البليدان منيوا   -23

 وثيقة بني االت اقية والبلدانت

المعنيرة للرأ أقرل البلردان نمروا  الردعم المقردا مرج المنتمرات الأبرات المتعلقة ب -عيم 
  ق النهود التق تبذلها  ق منا  الت يف

 قدمت ثالث منظماش عروضا  تأاريية   اليو  األول من االجتماع: -24
املتعلقييية بيييدعل البليييدان   عمليييية  خارباتيييهبرنييياما األميييل املتحيييد  ا منيييا  ، عييين  )اد 

 إنماج الت يف م  تتري املنا    التنمية؛
املتعلقييية بيييدعل اقييي  البليييدان منيييوا  مييين خيييالل  اليييارباش  البيئييية العامليييية، عييين مرفييي )بد 

 صندوق اق  البلدان منوا ؛
الصندوق األخسر للمنا  عن نعل خاي الت ييف الوانيية وعمليية الصيندوق  )جد 

 األخسر للمنا    املستقب ت
شية  نماج تتيري املنيا  ووفقا  لاربناما األمل املتحد  ا منا  ، انوأش البلدان لبناش اشا -25

الييييوا  والقايييياع  ونون  عليييي  الصييييعيد  ختايييييي انايييير ألييييوال    األجلييييني املتوشييييي والاوييييي  
والعمي    الوقييت ذاتيه عليي  ا يد ميين ال قير وحتقييي   ،اليوا ، ميي  إييال  ايييية للهصوصيية احمللييية

ذلييييك: إ ييييراا و ار     مبييييا ا نميييياجت وقييييد  جملايييي  برنيييياما األمييييل املتحييييد  ا منييييا   عييييد  اماليييية،
التهاييي   نينييا   اشيي اتي يتطا الوانيية لتتيري املنييا ؛ وتتبي  ختصييت األمييوال العامية لتنويياة 

لنصييو  ااملتصييلة باملنييا    قايياع التنمييية   نيبييال، ميين خييالل اشييتهدا  رمييز للميزانييية؛ ونظييا  
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وبرنياما تايلنيد لبنيا  القيدراش خانا وليسيوتو لتقاشيل املعلومياش املتعلقية بيال وارث؛   الالشل ية 
 لتحلي  نسبة ال ا د  إىل الت ل ة   خياراش الت يف   األجلني املتوشي والاوي ت

وانيد جملايي  برنيياما األميل املتحييد  ا منييا   عيد  وجييون منييوذج وحييد  نميياج الت يييف    -26
ملطييل إنوييا  نييان الت يييف خاصييا  ب يي  شييياق، الحييا ان ميين ا وملييا التنمييية والتهايييي الييوا ت

مين الصييعيدين اليوا  ونون الييوا  علي  مييرحلتني؛ وال نييز عليي  ا يوار وضييل للتعليقيياش قنيواش 
اصييحاب مصييلحة متعييدنين؛ وإنوييا  هيانيي  مؤشسييية وآلييياش تنسييي  لسييمان ُ ييا مسييتمر    

 التهايي وامليزنة   األجلني املتوشي والاوي ،   مجلة امور اخرنت
األميييل املتحيييد  ا منيييا     عرضيييه ايسيييا  اييييية املسيييتون نون اليييوا   جملاييي  برنييياما  وابييير  -27

ننقاة اناالق لتدخالش الت يف، خاصة لتحديد مواان السعف واولوياش خياراش الت يفت 
تبيي  عليي  هييذا األشييا ،  اجيية إىل الييدعل ميين اجيي  وضيي   إذ واوضييا ايسييا  نيييف ان البلييدان،

 م  ا  ومة بأشرهاتتو  نار  املهاار املناخية املة نُيُطا 
وقيد  جملايي  مرفي  البيئيية العامليية حمليية عامية عيين ميوارن صييندوق اقي  البلييدان منيوا  املهصصيية  -28

أقي  البليدان منيوا ت اليا  بعمي  اللارباما العم  الوانية للت يف وخاي الت يف الوانيية وبرنياما 
بلييييون نوالر مييين  1.3، بليييغ راةاليييه د28)2001 عيييا  ومنيييذ إنويييا  صيييندوق اقييي  البليييدان منيييوا   

لت ييف لعم  الوانية الالعديد من مواري  براما  يزال وال ياش املتحد    اجملموعتنوالراش الوال
قيييد التن يييذت وقييد اشييت ان معظييل البلييدان ميين صييندوق اقيي  البلييدان منييوا  واشييتن د بعسييطا إم انييية 

   ،ق اقيي  البلييدان منييوا  وصييوهلل العييانل إىل مييوارن الصييندوق؛ ويت يياو  الالييب عليي  مييوارن صييندو 
لصرفطا  2015آذار/مار   11األموال اليت نانت متاحة ملرف  البيئة العاملية    ،األج  القريب

  إايار الصيندوقت وا ييار جملاي  مرفيي  البيئية العامليية إىل ان الع ييز   التمويي  القصييري األجي  قييد 
 ييييف وخايييي الت ييييف الوانييييةت ييييؤنأ إىل فقيييدان اليييزخل   النطيييوض بيييارباما العمييي  الوانيييية للت

نوالرا  مين  138مويروعا  لصيندوق اقي  البليدان منيوا   اجية إىل  18واثنا  االجتماع، نيان هنياا 
 تد29)نوالراش الوالياش املتحد 

واعييرب عييد  موييارنني عيين قلقطييل إ ا  افتقييار الصييندوق إىل األمييوال الال ميية لتهاييييي  -29
جمموعيية اقيي   انييان ميين بييني االق احيياش ان حيسيير ر يسييالت يييف وتن يييذه   ا اضيير واملسييتقب ت و 

فري  الياربا  اجتماعياش جمليس مرفي  البيئية العامليية لتقيدل املعلومياش ذاش الصيلة إىل و البلدان منوا  
اجلطيياش املا ييةت وذنيير احييد املوييارنني ا ييل اثيياروا مسييألة نقييت امييوال صييندوق اقيي  البلييدان منييوا  

يييفت وا ييار جملايي  مرفيي  البيئيية العاملييية ايسييا  إىل ان ميين األيييية اثنييا  آخيير اجتميياع لصييندوق الت 
مب ييان، ميي  مسيي  مرفيي  البيئيية العاملييية قييدما ، ان يوضييا صييندوق اقيي  البلييدان منييوا  القيميية املسييافة 

 لاربناجمه الا  بالت يف جتاه خريه من الصناني  واآللياشت

__________ 

   ت7-/  ا7املقرر  د28)
  تFCCC/2015/SBI/7ترن قا مة باملواري    تقرير فري  الاربا ، ضمن الوثيقة  د29)
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اش ادالثية عين ا الية الراهنية   امانة الصندوق األخسير للمنيا  معلومي  جملالاحد وقد   -30
بليييون  10.2الصييندوق األخسيير للمنييا ت وا ييار إىل ان الصييندوق األخسيير للمنييا  قييد حوييد 

اليدور  العويرين مليؤ ر األايرا ، ويتوقي  حتويي  اناير   ليولنوالر من نوالراش الواليياش املتحيد  
ت 2015ايار/ميايو  - ن/ابري   املا ية مين ذليك املبليغ إىل ترتيبياش مسياية  ليول نيسيا 50من 

وا ار ايسا  إىل ان الصندوق األخسر للمنا  يتوق  اعتمان اجملموعة األوىل مين ال يانياش  ليول 
وموافقة جملس الصندوق األخسر للمنا  علي  مق حياش املوياري  األوىل    2015آذار/مار  

  املا يية ميين  50  عيين يقيي مييا ال يُتوقيي  ختصيييت إاييار برنيياما التأهييب، و  ت2015 عييا   اييية
  املا يية ميين  75وقييت االجتمياع، ورن  و  التمويي  املتيياح ألنوياة التأهييب   البلييدان السيعي ةت

الباش التأهب من اق  البلدان منيوا  واليدول اجلزريية الصيتري  الناميية واليدول األفريقييةت وذنير جملاي  
ليييدان الناميييية علييي  تعزييييز صيييندوق األخسييير للمنيييا  نيييذلك ان مييين واليييية الصيييندوق مسييياعد  الب

   ذلك براما العم  الوانية للت يف وخاي الت يف الوانيةت مبا الاي،

المنررراات الرئيسرررية للررردعم المقررردا للرررأ أقرررل البلررردان نمررروا   الفرررر  والثغررررات  -دا  
 واايتياعات

 الدعم المالق -1 
القا مييية إىل ان البليييدان ا يييار املويييارنون   املناقوييياش املتعلقييية بيييالاتراش واالحتياجييياش  -31

   مبيييا تواجييه مويييطدا  معقييدا  عنيييد الوييروع   عمليييية صييياخة خايييي الت يييف الوانيييية وتن يييذها،
بييييدعل التن يييييذت  يتعليييي  فيمييييااجملطوليييية  واملعاييييياشذلييييك مزيييييد ميييين اصييييحاب املصييييلحة واملويييياري  

خايي ت ييف  اييية اشاشيية   إنويا  عمليياش للتن ييذ وانتس  التموي  وا صول علي  التمويي 
 وانية ناجحة ونينامية وإ راا اصحاب املصلحة ب عالية وإنماجطل   التنميةت

د ينبتي  2020 عا  وات   املوارنون عل  ان األولوية   األج  القصري )من اآلن ح  -32
ان تُعايي  لت ديييد مييوارن صييندوق اقيي  البلييدان منييوا  لتموييي  مجييي  بييراما العميي  الوانييية للت يييف 

القا ميية  ا ر يياناشويياة التم ينييية املرتبايية بصييياخة خاييي الت يييف الوانيييةت وتوييم  ونعييل األن
لصندوق اق  البلدان منوا  تن يذ براما العم  الوانية للت ييف واألنوياة الييت تتييا صيياخة خايي 
الت يف الوانية وتن يذهات وهناا حاجية إىل ان ينظير ميؤ ر األايرا    ترتيبياش التمويي  لتن ييذ 

  يف الوانيةتخاي الت
والب املوارنون اشت وا  اريقية مي ين هبيا ل ريي  الياربا  ان يسياعد اقي  البليدان منيوا   -33

البلييييدان والتنسييييي  ميييي  آلييييياش  وإر ييييانعليييي  ا صييييول عليييي  التموييييي ،    يييي   تييييوفري األنواش 
 حصييلوا عليطييا فعييال   او ت يييفللالتموييي ت ونييان بعيي  املوييارنني قييد حيياولوا ا صييول عليي   وييي  

ميين مصييانر اخييرن، مايي  صييندوق الت يييف،   حييني شييلي الييبع  اآلخيير السييو  عليي  صييعوبة 
سة اق  البلدان منوا  للبلدان اليت مي ن ان ت ر  قدرا  انارب ب اري مين الوقيت وامليوارن لسيمان فمنا

 ا صول عل  التموي ت
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 والتقنق العلمقالدعم  -2 
لت ييف   البليدان مين اييية علي  القيدر  يسي يه العياملون   جميال ا ما ناقش املوارنون -34

عل  ت سري املعلوماش املقدمة من اهليئة ا  ومية الدولية املعنية بتتري املنا  ولتيسري ذليك، ينبتي  
 لتقييييدلان تتحييييول خييييدماش األرصييييان اجلوييييية الوانييييية ميييين ونيييياالش جلميييي  البيانيييياش إىل هيئيييياش 

دراش ل ي  يقيو  اولئيك املمارشيون هبيذا التحيول املعلوماشت وراوا ان حة حاجية إىل نعيل بنيا  القي
 الولي  ت

وشييييلل املوييييارنون ايسييييا  بييييأن اقيييي  البلييييدان منييييوا  شييييتحتاج إىل الييييدعل   حتديييييد افسيييي   -35
شيييناريوهاش تتييري املنييا  اليييت جيييب اختيارهييا باالشييتنان إىل نتييا ا اهليئيية ا  ومييية الدولييية املعنييية 

يعنيه لبلدا ل هد  نرجتيني مئيويتني  ما الدعل ل طلتحتاج ري املنا ت وبا ضافة إىل ذلك، شبتت
  ذلييك اثييره عليي  القااعيياش الر يسييية   االقتصييان وعليي  اجملتمعيياش  مبييا عليي  الصييعيد العييامل ،

 احمللية السعي ةت
 لدماج الت يف  ق التأطيط الوطنق -3 

املنيييا  يوييي   ميييا  ال إنويييا  اهليانييي  املؤشسيييية والتنسيييي  مييين اجييي  الت ييييف مييي  تتيييري  -36
املستقب ، شيي ون علي  و اراش البيئية ان تنيدما مي  هيئياش واشي اتي ياش التهاييي  و  حتديا ت

اليييوا  والتنمييييةت ومييين املطيييل ايسيييا  تعزييييز القيييدراش التقنيييية للمؤشسييياش الوانيييية لتهاييييي  ويييي  
ش ونظيل رصيد انواة مواجطة تتري املنا  وحتديد ميزانيته وتتبعه ورصيدهت ومين املطيل وضي  عملييا

 وتقييل لتتب  التموي ت
علي  ا اجية إىل مزييد مين التنسيي  فيميا هيذا املوضيوع وات   املوارنون   هيذه مناقوية  -37

بيييني خمتليييف ا ناراش ا  وميييية )مبيييا فيطيييا تليييك الييييت تعيييال اولويييياش إمنا يييية اخيييرن ماييي  التعلييييل 
باألنويييياة املتعلقيييية بتتييييري املنييييا ت وراوا ان ميييين  يتعليييي  فيميييياوالصييييحةد والقااعيييياش االقتصييييانية 

السرورأ ايسا  نعل وتعزييز مؤشسياش الدولية بالنسيبة للت ييف ول ي  تقيد  اليدعل املؤشسي  إىل 
 خاي الت يف الوانيةت

واثار املوارنون مو لة االشتمرارية   ا االش اليت تتوىل فيطا قيان  و/او إنار  جديد   -38
عليي   ييو يلقيي  صييدن    ان ُتصيياااملسييا   يتعييني ان لسييو  ايسييا  عليي   مييا  األمييورت وشييلاوا ا

جمييال التنمييية االقتصييانية واملالييية لتوجيييه خييياراش االشييتامارت وهنيياا البيياش متنافسيية عليي  مييوارن 
آخير مين انيواع القييا ت  او ادون  وتدعو ا اجة إىل تابيي  عمليياش معاوضية علي  اشيا  نيوع

شيييما   القايياع  ال ر يياناش بوييأن املوييارنة القااعييية وا نميياج،والبييت فرقيية العميي  ال رعييية إ
املصيير  والتييأمي  والقييانوينت وبوييأن مسييألة موييارنة مجييي  الييو اراش، اقيي ح املوييارا ميين املنظميية 

النظر   اريقة   راا الاربملاناش   تنسي  األنواة علما  بأ ا تعم  م   اجلوية العاملية لترصان
 مجي  الو اراشت
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ونييياقش املويييارنون ف يييو  بيييني تن ييييذ بيييراما العمييي  الوانيييية للت ييييف والنطيييوض بعمليييية  -39
 اليييت تواجططيياصييعوبة الصييياخة خاييي الت يييف الوانييية وتن يييذهات وحتييدث بعيي  املوييارنني عيين 

تُلييبو فيييه بعييد  مل الت يييف   األجيي  الاوييي    الوقييت الييذأمسييألة    معاجلييةالبلييدان السييعي ة 
إ احييا  واشييتع اال ت واقيي ح آخييرون ان عملييية صييياخة خاييي الت يييف الوانيييية  انايير احتياجا ييا

تلبيية االحتياجياش امللحية والعاجليةت وتبيني ان نظيل ا نيذار ب ا  وتن يذها مي ن ايسا  ان تبدا تدرجيي
املب ير، مياال ، نانيت جمياال  مين اجملياالش اليييت تتقياا  فيطيا بيراما العمي  الوانيية للت ييف وخاييي 

انقايياع بييني التهايييي القصييري األجيي  اأ الوانيييةت واقيير املوييارنون بسييرور  عييد  وجييون الت يييف 
ي يون  ميا ي ون ت اعلييا  والاياين خالبيا   ما والتهايي الاوي  األج  عل  الرخل من ان األول خالبا  

ت يو ييا ، وبيدال  مين ذلييك ينبتي  اتبياع  ييا ا يل، مي  إنمياج التهايييي القصيري األجي    صييلب 
 لاويلة األج تالاي ا

 النهج اإلقليمية -4 
السييو  عليي  ان احتياجيياش وبييراما الت يييف مطميية عليي   لشييلي املوييارنون   مناقوييا  -40
الوا  وا قليم ت وناقويوا  الصعيدإىل  الصعيد احملل  ونون الوا  والقااع متعدن ، من  صعد

املبذولة ملعاجلية اولويياش الت ييف  األشا  املناق  التا  العتمان نُيُطا إقليمية الشت مال اجلطون
 الوانية:
شييما   ا ياالش الييت ت يون فيطيا  وال فر  التعاون فيما بيني بليدان اجلنيوب، )اد 

 اق  البلدان منوا ؛ خري اق  البلدان منوا  جماور  لبلدان نامية من
 واملعار ؛إم انية التعلل من البع ، بوشا   منطا تبانل البياناش واملعلوماش  )بد 
 إجيان اوجه تآ ر من اج  تن يذ تدابري الت يفت )جد 

و  حييييني ان عملييييية صييييياخة خاييييي الت يييييف الوانييييية وتن يييييذها تتايييي  إىل حييييد نبييييري  -41
اليييوا ، فيييكن الصيييعيد ا قليمييي  مياييي  جميييال ترنييييز آخييير بالنسيييبة جلطيييون إىل احمللييي   مييينالصيييعيد 
بر  للحيييدون والااقييية والييينظل ا ي ولوجيييية وقسيييايا شييييما للنظييير   قسيييايا امليييياه العيييا ال الت ييييف،

تاوير اهليان  األشاشية اليت ختد  و/او تؤثر   عد  بلدانت وللصعيد ا قليم  ايسيا  قيمية نبيري  
  توفري اشت اباش الت يف اليت مي ين ان تسيت يد منطيا عيد  بليدان   مناقية معينية، مياال  نظيل 

  ا  وال يساناش، اليت تتالب تعاونا  وجطونا  مو نةتا نذار املب ر بالعواصف وحاالش اجل
 ومي يين لليينطا ا قليمييية ايسييا  ان تعيي   بأوجييه ضييعف واولوييياش فريييد  ملناقيية معينيية، -42
يسيي ر عييين بييراما إاارييية خاصييية بتلييك املناقيية، مييياال  خاييي العميي  الوانيييية املويي نة بويييأن  جملييا

الااقية   مناقية و   احملييي اهليانئ، وقسيايا امليياه الت يف م  تتري املنا  وإنار  خماار ال يوارث 
 هندو نوش   اهلمااليا، وقسايا االقتصان األ رق   البلدان ذاش املناا  الساحلية الواشعةت

  تسييييطي  التعييييياون ا قليميييي  عليييي  اشيييييا   حاةييييا  واعتُييييارب ان للمرانييييز ا قليميييييية نورا   -43
 السياشاش والارباما والتقييماش و نار  توفري بنا  القدراش املصممة خصيصا  للظرو  ا قليميةت
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واعيي   احييد املوييارنني، مييدعوما  ميين موييارنني آخييرين، بييأن ربييي األهييدا  ا قليمييية  -44
التعيياون  او عنييدما يُابيي  اليينطا للت يييف بالصييعيد الييوا  خييالل التهايييي والتن يييذ ي ييون اشييط 

من خيالل جمتمعياش اليية مت املية إقليميية  او ات اقاش إقليمية، او ا قليم  حتت مظلة معاهد 
 مع   هبات

 التآ ر والتطلع للأ المستقبل -5 
اعرب املوارنون عن حاجة فري  الاربا  إىل العم  عن ناب م  م تب املماي  السيام   -45

والبلييدان النامييية خييري السياحلية والييدول اجلزرييية الصييتري  النامييية لسييمان اشييتمرار  ا  ألقي  البلييدان منييو 
البلييدان اليييت يرفيي  اةطييا ميين قا ميية جمموعيية اقيي  البلييدان منييوا    ا صييول عليي  الييدعل املهصييت 

   ذلك ملعاجلة مسألة الت يفت مبا ألق  البلدان منوا ، خالل ف   انتقالية،
جية إىل تعزييز اليروابي بيني جطيون الت ييف مبوجيب االت اقيية وعمليياش وناقووا ايسا  ا ا -46

شييييانبولت ويعيييي   برنيييياما عميييي  شيييييما برنيييياما عميييي  إ ال لييييدان منييييوا ،اخييييرن ميييين اجيييي  اقيييي  الب
إشيييانبول بيييأن ضيييمان منيييو اقتصيييانأ وتنميييية عيييانلني و ييياملني ومسيييتدامني   اقييي  البليييدان منيييوا  

   ذلك آثار تتري املنا ت مبا التحدياش النا ئة،يتالب بنا  قدر ا عل  حتم  األ ماش و 
 معالنة مناات الدعم الناشئة مج خال  برنامج عمل أقل البلدان نموا   -6 

، 7-/  ا5هييييو اييييدن مبوجييييب املقييييرر  نمييييا  يتسييييمن برنيييياما عميييي  اقيييي  البلييييدان منييييوا ، -47
 التالية: العناصر

التنسييييي  الوانييييية املعنييييية بتتييييري املنييييا  القا ميييية،  جطيييياشتعزيييييز األمانيييياش و/او  )اد 
تن يذا  فعياال    اقي   امللح  هبا وإنوايها عند السرور ، للسماح بتن يذ االت اقية وبروتونول نيوتو

 البلدان منوا ؛
تييوفري التييدريب، بصييور  متواصييلة، عليي  مطيياراش ولتيية الت يياوض، حيامييا نعييت  )بد 

قيدر  امل اوضيني مين اقي  البليدان منيوا  علي  املويارنة ال عالية    السرور  إىل ذلك، من اجي  تنميية
 تتري املنا ؛املتعلقة بعملية ال

 نعل إعدان براما العم  الوانية للت يف؛ )جد 
 تعزيز براما التوعية العامة لسمان نور املعلوماش املتعلقة بقسايا تتريو املنا ؛ )ند 
  ت نولوجيييييييا الت يييييييف )وفقييييييا  تاييييييوير الت نولوجيييييييا ونقلطييييييا، وبويييييي   خييييييا )هد 
 د؛7-/  ا4 للمقرر

تعزييييز قيييدر  مرافييي  األرصيييان اجلويييية واهليدرولوجيييية علييي  مجييي  املعلومييياش اجلويييية  دو) 
 لدعل تن يذ براما العم  الوانية للت يف؛ طاوتو يع هاوت سري  طاواملناخية وحتليل
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مي يييين ان  ال الراهنيييية،أقيييي  البلييييدان منيييوا ،   حالتييييه اليييا  بعميييي  الوليييوحا ان برنيييياما  -48
يوييم  مجييي  اجمليياالش عليي  الييرخل ميين ان عناصييره تتييداخ  ميي  بعيي  جميياالش الييدعل احملييدن    

 ت ومن اجملاالش خري املومولة:46-31ال قراش 
  ذليييك إنمييياج  مبيييا نعيييل عمليييية صيييياخة خايييي الت ييييف الوانيييية وتن ييييذها، )اد 

 الت يف م  تتري املنا    التهايي الوا ؛
 عزيز الروابي بني العلل والسياشاش املناخية   اق  البلدان منوا ؛ت )بد 
 تعزيز ختايي الت يف وتن يذه عل  الصعيد ا قليم ؛ )جد 
شييما برنياما عمي   وال تعزيز التآ ر م  عملياش اخرن خارج نااق االت اقيية، )ند 
 إشانبولت

 ااستنتاعات -ثالثا   
 املوارنني   االجتماع التقييم  عل  ان عمي  فريي    اآلرا  بني عا  نان هناا تواف  -49

الييياربا    شييينته الرابعييية عوييير  نيييان قيميييا  ومطميييا  بالنسيييبة ألقييي  البليييدان منيييوا ، ول ييين ايسييييا ،   
األوقيياش األخييري ، بالنسييبة للبلييدان النامييية ميين خييري اقيي  البلييدان منييوا  اليييت با ييرش عملييية صييياخة 

واقيير املوييارنون بييأن فرييي  اليياربا  قييد  ثييرو  ميين املعلوميياش ميين خاييي الت يييف الوانييية وتن يييذهات 
أقي  البليدان منيوا  وإعيدان بيراما العمي  اليا  بعمي  الاج  نعل اق  البلدان منوا    تن يذ برناما 

عملية صياخة خاي الت يف الوانية وتن يذهات واقروا  و  الوانية للت يف عل  وجه الصو ،
 عمله بارا   متنوعة وحود اا  ة من املنظماش والاربا  لدعل عملهت بأن فري  الاربا  قد اجنز

وم  ذلك، فم  انتطا  اق  البلدان منوا  من تن يذ بيراما العمي  الوانيية للت ييف والتقيد   -50
اليييييذأ احر تيييييه   عمليييييية صيييييياخة خايييييي الت ييييييف الوانيييييية وتن ييييييذها، بيييييداش تظطييييير ثتيييييراش 

  يييفت وميي  اخييذ هييذه االعتبيياراش   ا سييبان، فسييال  واحتياجيياش جديييد    معاجليية مسييألة الت
عميييي  العييين التحيييدياش النا يييئة واملتوخيييا ، نييياقش املوييييارنون العناصييير اجلدييييد  احملتملييية لاربنييياما 

أق  البلدان منوا  واجملاالش اليت مي ن فيطا توشي  نااق برناما عم  فريي  الياربا  ليويم  الا  ب
 وانارها صلة باملوضوع   املستقب  )انظر املرف  األولدتنعل اق  البلدان منوا  بأفس  اريقة 
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 لمر ق األو ا

تنميررع العنا ررر الال مررة لوايررة  ريررق الأبرررا  المعنررق بأقررل البلرردان نمرروا    
 وأنشطة برامج عمله المقبلة  ق موا لة دعم أقل البلدان نموا  

اليياربا  املعيي  بأقيي   نيياقش املوييارنون   فييرق عميي  فرعييية ال ي ييية اليييت مي يين هبييا ل رييي  
 البليييدان منيييوا  ان يسيييد بعييي  الاتيييراش واالحتياجييياش الييييت ذ حتدييييدها اثنيييا  االجتمييياع التقييمييي 

ت وجييرن جتمييي  االق احيياش املقدميية   نيي  هاوتن يييذ عملييية صييياخة خاييي الت يييف الوانييية و 
 مية املنقحية املنباقية فرقة عم  فرعية وتقدميطا واشتعراضطا خالل جلسة عامةت وترن فيما يلي  القا

 عن هذه العمليةت
 اإلرشادات التقنية والدعم التقنق بوعه عاا -1 

 ،تقدل ا ر اناش التقنية والدعل التق  لعملية صياخة خاي الت ييف الوانيية وتن ييذها 
اليييارباش بيييني اقييي  البليييدان منيييوا  والبليييدان الناميييية مييين خيييري اقييي   تبيييانل  ذليييك تيسيييري  مبيييا

، فيميييييا تيييييت ا صيييييول علييييي  اليييييدعل امليييييا  وبنيييييا  القيييييدراش ذاش الصيييييلة البليييييدان منيييييوا  
تقييمييييياش الت ييييييف وقابليييييية التيييييأثر، واملوا مييييية مييييي   واالضييييياالع بالعمييييي  التقييييي  )مييييياال  

 األولوياش والسب  ا منا ية، والرصد، والتقييلد؛
 مليية تقدل ا ر اناش بوأن افس  السب  لالشت ان  من الارباما القا مة واملسيتمر    ع

بيراما العمي  الوانيية  مين قبيي شيما بيراما  ال صياخة خاي الت يف الوانية وتن يذها،
 للت يفد؛

 مواصلة تقدل ا ر اناش بوأن تن يذ براما العم  الوانية للت يف؛ 
 مواصلة تقدل ا ر اناش بوأن مسا   ادن  تواجططا البلدان، بنا   عل  الالب؛ 
 الحتياجياش، وتقيدل ا ر ياناش التقنيية ذاش الصيلة مين تعزيز التواص  بوأن الاتراش وا

 ؛د30)خالل املرنز الرقم  لاي الت يف الوانية
  ،إ راا تلك املنظماش العاملة بوأن املوان الت ميلية  ر اناش خايي الت ييف الوانيية

 الت ام  واالتساق؛ مسأليتمن اج  معاجلة 
  منييييوا  ميييين القييييدراش والتييييدريب   ا يييياالش اليييييت ت ييييون فيطييييا احتياجيييياش اقيييي  البلييييدان

واملعلوماش واالحتياجاش التقنية تت ياو  اختصيا  فريي  الياربا  وقدرتيه علي  تلبيية هيذه 
 سييييييع  بنوييييييا  إىل التعيييييياون ميييييي  املنظميييييياشتياجيييييياش، ينبتيييييي  ل رييييييي  اليييييياربا  ان ياالح

__________ 

 ت<unfccc.int/nap>انظر  د30)
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بتيييية تيسيييري تقيييدل اليييدعل املاليييوبت وبا ضيييافة إىل ذليييك، مي ييين  املعنييييةاملؤشسييياش  او
 خاربا  ذوأ الصلةت او الاربا  ان حيي  اق  البلدان منوا  إىل املنظماش ل ري 

 لدماج الت يف  ق التأطيط الوطنق -2 
 ا ر ييياناش واملويييور  بويييأن ال ي يييية الييييت مي ييين هبيييا للبليييدان ان جتيييرأ التقييمييياش لتقيييد 

 وافس  السب   نماج النطا القااعية   النطا املت املة الوانية؛
  جرا  خمتلف التقييماش باشتهدا  النطا واملنط ياش ذاش الصلة؛بنا  القدراش  
  مبييانئ توجيطييية لرصييد وتقييييل نييواتا الت يييف ونتا  ييه   البلييدان، باالشييتنان إىل  وضيي

 املبانئ التوجيطية التقنية لاي الت يف الوانيةت
 الدعم التقنق والمشورة التقنية بشأن الزصو  علأ التمويل -3 

 عموما    
 شييييما بويييأن الوصيييول إىل خمتليييف مصيييانر  وال ل ا ر ييياناش واملويييور  إىل البليييدانتقيييد

 التموي ؛
  تقييدل مييدخالش إىل ال يانيياش التوييتيلية لللييية املالييية )مرفيي  البيئيية العاملييية والصييندوق

األخسر للمنيا د وإىل الل نية الدا مية املعنيية بالتمويي ، مين اجي  تيسيري إم انيية وصيول 
 ا  إىل املوارن املالية؛اق  البلدان منو 

    تقييدل املوييور  إىل البلييدان بوييأن شييب   يييان  وربييي انويياة الت يييف الاصيية هبييا مبسييا
 الارباما ذاش الصلة؛بالتنمية األوش  نااقا  و 

    تقدل املوور  إىل األفرقة القاريية بويأن وضي  اشي اتي ياش التن ييذ الاصية بيالت يف
ن خيالل وضي  بييراما، مين اجي  ضييمان ت امي  اجلطييون   ذليك ميي مبيا اقي  البليدان منييوا ،

 واشتدامتطا عل  املدن من املتوشي إىل الاوي ؛
  إجييرا  جييرن لتمييوال املوجييون  واحملتمليية للت يييف، وعليي  وجييه التحديييد املصييانر األخييرن

الانا ية واملتعدن  األارا  الييت قيد ت يون ذاش صيلة بيدعل احتياجياش اقي  البليدان منيوا ت 
 نتييا ا عميي  اجلييرن لتيسييري التوصيي  إىل فطييل افسيي  للسييب  اليييت مي يين هبييا وينبتيي  تقييدل

 الوصول إىل مصانر التموي  املذنور ت
 صول اق  البلدان منوا  إىل الصندوق األخسر للمنا و تيسري   

    العم  م  الصندوق األخسر للمنا  )ونظا  نعمهد والتعاون معه عل  بنا  القدراش
  ذليك وضي  مبيانئ توجيطيية  مبيا الل برناجميه اليا  بالتأهيب،اق  البلدان منوا  مين خي

عن الاريقة اليت مي ن هبا ألق  البلدان منوا  ان حتسن فر  حصوهلا علي  امليوارن الاصية 
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 خايي الت ييفبالت يف   إاار الصيندوق األخسير للمنيا ، مين اجي  صيياخة وتن ييذ 
 الوانية واألار االش اتي ية للت يف؛

  جملييس الصييندوق األخسيير للمنييا  لتقييدل مييدخالش بوييأن احتياجيياش حسييور اجتميياع
 اق  البلدان منوا ت

 صندوق اق  البلدان منوا    
   مواصييييلة تقييييدل املوييييور  وا ر يييياناش إىل اقيييي  البلييييدان منييييوا  للوصييييول إىل صييييندوق اقيييي

 منوا ؛ البلدان
  حسييور اجتماعيياش جملييس الصييندوق بانتظييا  لتقييدل مييدخالش بوييأن احتياجيياش اقيي 

 البلدان منوا ؛
  مييي  مرفييي  البيئييية العاملييية ووناالتيييه بويييأن تقيييدل الييدعل إىل اقييي  البليييدان منيييوا  وفقيييا   العميي

 للوالياش وا ر اناش املقدمة من مؤ ر األارا  بوأن الصندوقت
 المعارف العلمية والدعم التقنق  ق الزد مج قابلية التأثر وبنا  القدرة علأ التزمل -4 

   التنمية تأاري الت يف  
 تعزيييز التعيياون ميي  املنظميياش واملؤشسيياش التقنييية املعنييية لتقييدل الييدعل واملوييور   او إقاميية

التقنيييية إىل اقييي  البليييدان منيييوا  بويييأن الييينطا املهتل ييية لتيييأاري مسيييا   التنميييية والت ييييف   
 عملية خاي الت يف الوانية؛

 يل بيييراما افسييي  ملعاجلييية التعييياون مييي  الونييياالش واملنظمييياش املا ييية، والعمييي  علييي  تصيييم
يوم  الت يف وحتسني االشيتطدا ، مين  مبا مسألة ختايي التنمية عل  الصعيد الوا 

اج  تيسري وض  ريية للتنمية   املستقب  علي  امليدن مين املتوشيي إىل الاويي  لصيياخة 
   اق  البلدان منوا ؛ هاخاي الت يف الوانية وتن يذ

  ا ر يييياناش بوييييأن اشييييتهدا  التنبييييؤاش املناخييييية تنظيييييل حلقيييياش عميييي  تدريبييييية لتقييييدل
ألنويياة الت يييف القصييري  األجيي  واشييتهدا  ا شييقاااش املناخييية وتقييارير تقييييل اهليئيية 
ا  وميييية الدوليييية املعنيييية بتتيييري املنيييا  ألنوييياة الت ييييف الاويلييية األجييي ، مييي  املنظمييياش 

 والاربا  ذوأ الصلة؛
 لتعاون م  املنظماش املعنيةتتنظيل حلقاش عم  تقنية مواضيعية اخرن، با 

 بياناش واملعار الكنار  ب املسا   املتعلقة  
 يل : ما تعزيز التعاون م  املنظماش واملؤشساش التقنية املعنية عل  او إقامة 

  تقدل الدعل التق  واملوور  بوأن املسا   املتعلقة بالبياناش، بالتعياون مي  مرانيز
  ذلييييك بوييييأن إنقيييياذ البيانيييياش  مبييييا قا ميييية،ح ييييا البيانيييياش الوانييييية والدولييييية ال
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  وإنماجطا من اجي  نعيل عمليية خايي الت ييف الوانيية  وإنار ا طاواشتهراج
 اآلفاق الزمنية اويلة؛

   تقدل املوور  إىل البلدان بوأن ني ية وض  شياشاش مناشبة للبياناش تستطد
 إىل ذلك؛ وما مواري  الت يف وتبانل البياناش عارب ال ياناش الوانية،

  تاييوير مصييانر للمعلوميياش بوييأن اماليية الحتياجيياش الت يييف اليييت مي يين تلبيتطييا
 عل  افس  وجه من خالل  ا عن الت يف؛

   حتدييييد نييييف مي ييين للمرنيييز الرقمييي  لايييي الت ييييف الوانيييية ان ي يييون ليييه نور   إنار
 املتصلة بالبياناشت املسا  البياناش وخري ذلك من 

 لبياناش املناخية والسيناريوهاشالعناصر التحسريية: ا  
 املرانيييز املعنيييية، و  تقيييدل ا ر ييياناش التقنيييية واليييدعل التقييي ، بالتعييياون مييي  األفرقييية التقنيييية

لييييدعل التييييدريب عليييي  حتلييييي  البيانيييياش املناخييييية   إاييييار التييييدريب عليييي  عملييييية خاييييي 
 الت يف الوانية؛

   للهيييدماش املناخيييية مييين اجييي  تعزييييز التيييآ ر مييي  اجلطيييون املبذولييية مبوجيييب ا ايييار العيييامل
ضيييمان مراعيييا  االحتياجييياش   إايييار عمليييية خايييي الت ييييف الوانيييية مييين حيييي  مجييي  

 البياناش وحتليلطا وإنتاج خدماش املعلوماش املناخية ناخ  البلدان؛
   تعبئيية ال رقيية العامليية املعنييية بييدعل البيانيياش والسيييناريوهاش ألخييراض حتلييي  األثيير واملنييا

 ومييية الدولييية وامانيية النظييا  العييامل  ملراقبيية املنييا  وخريهييا ميين املنظميياش التابعيية للطيئيية ا 
والارباما املعنية لوض  شيناريوهاش تتري املنا  عل  الصعيدين ا قليم  والوا ، اشيتنانا  

نرجيية مئوييية العييامل ، الشييتهدامطا   التقييميياش   إاييار خاييي الت يييف  2إىل هيد  
 الوانية؛

  ذلك من خالل  مبا واملوور  بوأن وض  شيناريوهاش تتري املنا ، تقدل الدعل التق  
تعبئيية املنظميياش املعنييية لتقييدل الييدعل التقيي  واملوييور  إىل اقيي  البلييدان منييوا  بوييأن تابييي  
شيييناريوهاش تتييري املنييا  خييالل صييياخة خاييي الت يييف الوانييية وتن يييذها، اشييتنانا  إىل 

 ة الدوليةتافس  النطا املتاحة للطيئة ا  ومي
 العناصر التحسريية: تقييل اآلثار واملهاار والت يف وقابلية التأثر  

   تقييييدل الييييدعل التقيييي  واملوييييور  بوييييأن تقييييييل املهيييياار وقابلييييية التييييأثر واآلثييييار باشييييتهدا
 شيناريوهاش ارت اع نرجة ا رار    العامل،   صياخة براما العم  الوانية وتن يذها؛

  تقييدل ا ر يياناش والتييدريب بوييأن األنواش املتاحيية لتقييييل قابلييية التييأثر، وبنييا  القييدراش
هييييذه املييييوارن عيييين ارييييي  املرنييييز الرقميييي  لاييييي  وتبييييانلالال ميييية لتابييييي  هييييذه األنواش، 

 الت يف الوانية؛
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  التعييياون مييي  منظمييياش اخيييرن معنيييية  ويييد اليييدعل مييين اجييي  إجيييرا  تقييمييياش الت ييييف
  اق  البلدان منوا ؛وقابلية التأثر  

 اشت وا  مواصلة ت عي  تعميل مراعا  املنظور اجلنساين؛ 
  التعيييياون ميييي  املنظميييياش واملؤشسيييياش التقنييييية املعنييييية  عييييدان وإنتيييياج مييييوان مرجعييييية عيييين

  ذليك تقيييل الت ييف وقابليية  مبيا اجلوانب التقنية للمسيا   الييت يتعيني االضياالع هبيا،
 التأثر والرصد والتقييل؛

 ل ا ر اناش واملوور  إىل اق  البلدان منوا ، خاصية بويأن إجيرا  تقييمياش للمهياار تقد
 هبد  حتديد عوا   التنمية املتصلة باملنا ت

 النهج اإلقليمية -5 
 تعيياون ميي  املرانييز ا قليمييية   نعييل اقيي  البلييدان منييوا ، ومنظورا ييا ا قليمييية ال ريييد ،   ال

  ذلييك بوييأن القسييايا ا قليمييية  مبييا ة وتن يييذها،عملييية صييياخة خاييي الت يييف الوانييي
 والعابر  للحدون والواملة لعد  قااعاش، واوجه السعف ال ريد  والارباما ا قليمية؛

    التعاون م  املرانز والوب اش ا قليمية واملنظماش املعنيية الشت ويا  السيب  والوشيا
شيييما اقيي   وال ططييا البلييدان،اليييت مي يين هبييا التتلييب عليي  التحييدياش والعقبيياش اليييت تواج

بالتييآ ر ا قليميي ، وبوييأن شييب  بنييا  القييدراش عليي  الصييعيدين  يتعليي  فيميياالبلييدان منييوا ، 
 الوا  ونون الوا ؛

  تعزييز تبيانل اليارباش وافسي  املمارشياش واليدرو  املسيت ان    ختاييي انوياة الت ييف
يلييي : تعقيييب نراشييياش  ميييا   ذليييك مييين خيييالل مبيييا وتن ييييذها علييي  الصيييعيد ا قليمييي ،

ا ييييياالش ا فرانيييييية واألنلييييية املتعلقييييية طوانيييييب عمليييييية صيييييياخة خايييييي الت ييييييف الوانيييييية 
وتن يييذها؛ ونعيييل التييدريب وبنيييا  القييدراش بويييأن العملييية؛ وضيييمان اشييتهدا  القيييدراش 
ا قليمية ومعاجلة األولوياش ا قليمية ب عالية؛ ونعل اجلطون املو نة عند معاجلة مسيألة 

 ني اق  البلدان منوا  والبلدان النامية من خري اق  البلدان منوا ؛الت يف ب
 حت يز ختايي الت يف وتن يذه عل  الصعيد ا قليم ؛ 
  العمييي  بصييي ة اشتويييارية ألقييي  البليييدان منيييوا  بويييأن شيييب  العمييي  مييي  املرانيييز والويييب اش

إبييالا ا قليمييية واملنظميياش   عملييية صييياخة خاييي الت يييف الوانييية وتن يييذها وتيسييري 
ال  يييواش   قيييدراش اقييي  البليييدان منيييوا  واحتياجا يييا   عمليييية صيييياخة خايييي الت ييييف 

 الوانية وتن يذها إىل ال ياناش ا قليمية املناشبة؛
 حتديييييييد ال يييييير  وال وا ييييييد )مبييييييا   ذلييييييك االجتماعييييييية  اقيييييي  البلييييييدان منييييييوا   - نعييييييل  

والتوعييية للبلييدان بوييأن  واالقتصييانيةد ليينطا الت يييف ا قليمييية، وتسييليل انويياة التواصيي 
 التحدياش احملتملة والعقباش اليت تعوق النطا ا قليمية، وبوأن شب  التصدأ هلا؛
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   تقدل ا ر اناش التقنية واليدعل التقي  إىل اقي  البليدان منيوا  بويأن ني يية ربيي األهيدا
 ا قليمية للت يف بالصعيد الوا  خالل عملية التهايي والتن يذت

 تقييمالر د وال -6 
  تقيدل ا ر يياناش التقنييية والييدعل ا لتقي  ميين اجيي  رصييد وتقيييل عملييية ختايييي الت يييف

   ذلك من خالل التعاون م  املنظماش والاربا  ذوأ الصلة؛ مبا ،االوا  وتن يذه
 تييدريب وبنييا  يناشييب ميين  مييا شييد الاتييراش   املعلوميياش بوييأن الرصييد والتقييييل وتقييدل

ا  خارباش الرصد والتقييل خارج فري  الياربا  وعمليياش بيراما التق بوشا   منطا، قدراش
 العم  الوانية للت يف؛

  موان مرجعية بوأن رصد وتقييل العملية وبوأن رصد وتقييل الت يفت - وض 
 التآ ر والتطلع للأ المستقبل -7 

 ليدان تعزيز التآ ر م  م تيب األميل املتحيد  للمماي  السيام  املعي  بأقي  البليدان منيوا  والب
النامية خري الساحلية واليدول اجلزريية الصيتري  الناميية، وبرنياما عمي  إشيانبول، وبوي   
اعل نعل موا مة جطون الت يف مي  اهيدا  التنميية املسيتدامة مين خيالل تعزييز التعياون 

 م  مقر األمل املتحد ؛
 شيييما ميين خييالل  ال ا صييول عليي  ت نولوجييياش الت يييف   اقيي  البلييدان منييوا ، - نعييل

حتديد وتقييل الت نولوجياش اليت مي ن ان ت ون هلا آثار نبري  عل  املنياا  والقااعياش 
 السعي ة، وتعزيز التعاون م  نياناش آلية الت نولوجيا؛

 تعزيز التعاون م  هيئاش اخرن   إاار االت اقية لتعزيز اوجه التآ ر وجتنب اال نواجية؛ 
 ختايي انواة الت يف وتن يذها؛ إنماج اعتباراش نوع اجلنس وال ئاش السعي ة   
 البليييدان   صيييياخة وتقيييدل املسييياياش املقيييرر  احمليييدن  وانييييا  املتصيييلة بيييالت يف، - نعييل 

 شيما   اتساقطا م  عملية صياخة خاي الت يف الوانية وتن يذها؛ وال
 ذلك: مبا ،2015 عا  بعد ما تقدل مدخالش ملناقواش الت يف الاصة بات اق   

  يناوأ عليه اهلد  العامل  بالنسبة للت يف؛ما 
 ؛2015 عا  ترمجة إجرا اش ادن  بوأن الت يف   اق  البلدان منوا  بعد 
 إاار الت يف؛ او النظر   السا ر واألضرار إما عل  ا ا مسألة قا مة بذا ا   

   وتن يذهاتعملية صياخة خاي الت يف الوانية لاملساية   تعبئة القااع الا 
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Annex II 

[English only] 

Questions used to guide the breakout group discussions 

 1. Financial support 

 What are key experiences and benefits of the Least Developed Countries Fund for 

the least developed countries (LDCs)? List the main conclusions and refer to the role 

of the Least Developed Countries Expert Group where appropriate. 

 What are key needs for financial support for adaptation for the LDCs? Be specific 

and concise in articulating the needs. 

 What are opportunities for addressing these financial support needs? 

 The Least Developed Countries Fund was created to support urgent and immediate 

needs through projects designed to address priorities identified in national adaptation 

programmes of action. Addressing medium- to long-term adaptation needs through 

the national adaptation plan (NAP) process will require an integrated, holistic and 

programmatic approach. How will technical and financing needs evolve? 

 What are opportunities presented by the Green Climate Fund in addressing 

adaptation needs in vulnerable countries through the NAP process? 

 2. Scientific and technical support 

 What are needs and opportunities for enhancing development and application of 

scenarios (climate change as well as socioeconomic and development pathways)? 

 What are questions that must be addressed when applying the 2 °C or less global 

goal, such as timing of such an increase, and what that translates to at the regional to 

national levels? 

 What are major international programmes that can be mobilized to improve climate 

services and support the process to formulate and implement NAPs in the LDCs? 

 How is it best to address data issues that would support adaptation planning 

spanning short- to medium- and long-term planning and implementation? 

 What are some of the technical issues that must be considered in the process to 

formulate and implement NAPs? (E.g. how to integrate sectoral approaches into a 

national plan that is well linked to national development? How to ensure coherence 

among supplementary materials to the NAP guidelines?)  

 3. Integration of adaptation in national planning 

 What are important issues/topics when addressing issues of integration? 

 What should be the short-, medium- to long-term goals for integration of adaptation 

in development planning? 

 What are key examples and results of efforts to integrate climate change in national 

planning (e.g. climate change budget codes; institutional arrangements and policies, 

and legislation on climate change)? 

 The size of countries matter in terms of how to design plans and their 

implementation, what are examples of approaches spanning a range of sizes? 

 How is it best to build on existing programmes and activities? 

 4. Regional approaches 

There are several cases for regional approaches, including regional planning (e.g. when 

addressing transboundary issues on water, conservation, infrastructure, corridors, energy 

pools, etc.); regional collaboration on national planning (e.g. common assessment methods 
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and data generation to support national processes); regional cooperation (e.g. South-South 

cooperation); etc. In the opposite direction, plans can also be developed at the local level 

(e.g. local adaptation plans of action). 

 Elaborate on examples and cases for regional approaches for adaptation, and explore 

their benefits and opportunities. 

 Are there adaptation needs in the LDCs and neighbouring countries that can best be 

addressed using the regional approach, or even the global approach? 

 What opportunities exist for joint programming between the LDCs and non-LDCs? 

 How can regional cooperation help to address capacity gaps and needs? 

    


