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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة واألربعون

 2015كانون األول/ديسمرب   4-1باريس، 
 من جدول األعمال املؤقت 6البند 

    المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا  
 نموا  تقرير االجتماع الثامن والعشرين لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان   

  
 مذكرة مقدمة من األمانة  

  

 موجز 
هـــــوث الوتقرـــــ  الرتيـــــت عـــــن ايجتمـــــاخل ال ـــــامن والبلـــــتين ل تيـــــ  ا ـــــربا  املبـــــ  ب قـــــ  الب ـــــدان  

      ،ي ـــــول/ 16إىل  12)فتيـــــ  ا ـــــربا ق، الـــــون عيرـــــد ق ،نتانانـــــاري و،  د لـــــرت، ق ال ـــــ ة مـــــن  منـــــوا  
ذلــا ايجتمــاخل الترــد  اتــتذ ق الن قــو بتنــام  عم ــ  . وقــد اســتبتي فتيــ  ا ــربا  ق 2015ســبتمرب 

، متكــزا  ع ــن األنلــا  التالقــ ن يالــ  الن قــو بــتام  البمــ  الولنقــ  ل ت قــ   ويالــ  عم قــ  2015لبــا  
صـــقا   والن قــــو كاـــل الت قــــ  الولنقـــ   والتوجقــــ  والـــدعم الترنقــــان لبم قـــ  صــــقا   والن قـــو كاــــل 

التدريبقـــــ  ايق قمقـــــ   وايعـــــا  بـــــربام  البمـــــ  الولنقـــــ  الت قـــــ  الولنقـــــ   ـــــا فق ـــــا ي رـــــا  البمـــــ  
وعم قـــــ  صـــــقا   والن قـــــو كاـــــل الت قـــــ  الولنقـــــ   وايعتبـــــارا  ا نســـــانق  ق الت اـــــقل  ل ت قـــــ 

ل ت قــ  والن قــوث ق ،قــ  الب ــدان منــوا   ورصــد والرقــقم عم قــ  صــقا   والن قــو كاــل الت قــ  الولنقــ   
ودعــــم ايالســـاز والتـــ ذر ق ج ـــود الت قـــ  املبوولــــ  ق واملمارســـا  ال  ـــ ن والـــدروة املســـت ادة  

إلـــار ايال اققـــ   والببظـــ  املنامـــا  واملتاكـــز ايق قمقـــ  واللـــب ا   والت اعـــ  مـــ  متفـــ  البقظـــ  الباملقـــ  
ــتم الوتقرــ  ببــتي يقــق   بتنــام  عمــ  فتيــ  ا ـــربا   ووكايالــ  ومــ  القــندوز األك ــت ل منــال. وقي

   .2015و 2011ل   ة ما بني 
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 الوالية -أوال   
 
ميــدتد  وييــ  فتيــ  ا ــربا  املبــ  ب قــ  الب ــدان منــوا  )فتيــ  ا ــربا ق ق الــدورة السادســ  علــتة  -1

إىل فتيــ  ا ــربا  ،ن ق. ول ــم مــؤ ت األلــتاف 2015-2011ملــؤ ت األلــتاف مــدة اــس ســنوا  )
ييبدت بتنام  عم  متجددا  مدال  سنتان الناـت فقـ  ائقظـ  ال تعقـ  ل تن قـو ق دوروـا األوىل مـن كـ  سـن ، 

 .ق1)و،ن يرد  الرتيتا  عن ،عمال  إىل ائقظ  ال تعق  ق ك  دورة من دوراوا
  

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

 المداوالت -ألف 
 
 12عيرـد ايجتمـاخل ال ـامن والبلــتون ل تيـ  ا ـربا  ق ،نتانانــاري و،  د لـرت، ق ال ـ ة مــن  -2

، يقـــل ال ـــن مباحلـــتة  ار رـــ  التدريبقـــ  ايق قمقـــ  الـــ  الناولـــت كاـــل 2015،ي ول/ســـبتمرب  16إىل 
النالرــ  بالرباللالقــ ، والــ  عيرــد  ق ن ــس امل ــان الت قــ  الولنقــ  ا اصــ  بالــدول ا زريــ  واألفتيرقــ  

 )جق ،دناثق.21)انات ال رتة  2015،ي ول/سبتمرب  11إىل  7ق ال  ة من 
وق القــو  األول مــن ايجتمــاخل، عرــد فتيــ  ا ــربا  مناقلــا  مــ  متفــ  البقظــ  الباملقــ  واتنتــني  -3

 األمم املتحدة ل بقظ . من وكايال  ومها بتنام  األمم املتحدة ايمنائي وبتنام 
  

 حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف -باء 
 
 16ب ـــدا  مـــن ،قـــ  الب ـــدان منـــوا  قـــد قـــدموا ر قـــا ، يـــ   49،فـــاد متفـــ  البقظـــ  الباملقـــ  بـــ ن  -4

ـــــ  2015،ي ول/ســـــبتمرب  ـــــ  ل ت ق ـــــتام  عم  ـــــا الولنق ـــــو ب ق حلـــــ    -، مر يـــــا  ملـــــاري  لتن ق
ي ارقـــول ع ـــن  ويـــ  مـــن صـــندوز ،قـــ  الب ـــدان منـــوا . ومـــن بـــني ال ـــا بلـــت  -اســـتبانا ش ملـــاري  

ب ــدا  تاتــ  ملــاري  ،و ،ك ــت. ومــا ذالــت  45ب ــدا  ملــتوعني ع ــن األقــ  فقمــا قــد   48الب ــدان، قــد  
 قنقــا ايســتوائق  الب ــد الويقــد الــون ،كمــ  بتنــام  عم ــ  الــول  ل ت قــ  ول نــ     قــ  ببــد ع ــن 

لب ــدان منـــوا  لتن قــو بتنـــام  عم ــ . والتب ـــ  مباــم امللـــاري  املردمــ  بالزراعـــ  مــوارد مـــن صــندوز ،قـــ  ا
ق املائـــ ق،  13ق املائـــ ق، وإدارة املنـــال  الســـاي ق  ) 19ق املائـــ ق، وإدارة رـــالت ال ـــوار  ) 31)

 ق املائ ق. 12وإدارة املوارد املائق  )
ملــتوعا  مــن ملــاري   164ع ــن  ويــ   و،فــاد متفــ  البقظــ  الباملقــ  ،ي ــا  بــ ن   ســ  قــد وافــ  -5

صــندوز ،قــ  الب ــدان منــوا  )باســت نا  إعــداد بــتام  البمــ  الولنقــ  ل ت قــ ق، يقــل ب ــ   مــوخل املــن  
. 2007مايـــــني دوير بـــــدويرا  الوييـــــا  املتحـــــدة منـــــو عـــــا   919.3الـــــ  قـــــدم ا القـــــندوز 

 2014 وذ/يولقـ   1ال ـ ة مـا بـني  م قـون دوير مـن هـوا املب ـ  ق 100.1املوافرـ  ع ـن مـن   و ت
__________ 

 .16-،/  6من املرتر  3ال رتة  ق1) 
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 ملــتوعا  كبـــري ارجــم ومـــن   بتنــا ي وايـــد يت ــمن ملـــتوعني. 11لقـــا   2015يزيتان/يونقــ   30و
ملــتوعا  )باســت نا  إعــداد بــتام  البمــ   123ومــن  مــوخل امللــاري  الــ   ــت املوافرــ  ع ق ــا، يــاذ 

 قظ  الباملق  ،و موافرت .الولنق  ل ت ق ق ع ن القدي  التئقس التن قون ملتف  الب
، كـان قـد اسـتي م  الن قـو 2014يزيتان/يونقـ   30و،فاد متفـ  البقظـ  الباملقـ  ،ي ـا  ب نـ ، ق  -6

اســـ  ملـــاري ، ق يـــني كانـــت ملـــاري  ،كـــتى ي الـــزال ق متايـــ  رت  ـــ  مـــن التن قـــو ،و ،ضـــحت 
 .ق2)جاهزة لبد  التن قو

لا ـــــم ع ـــــن مـــــوارد صـــــندوز ،قـــــ  الب ـــــدان منـــــوا ، ق و،فـــــاد متفـــــ  البقظـــــ  الباملقـــــ  كـــــولا بـــــ ن ا -7
الرقــري، ي ــوز ب  ــري األمــوال املتــوفتة أل ــتاي املوافرــ  ع ــن ملــاري  جديــدة. وق الوقــت ن ســ ،  املــدى

ملـــتوعا  مـــن امللـــاري  الـــ  ،جاذوـــا ،مانـــ  متفـــ  البقظـــ  الباملقـــ ، منـــو ،ك ـــت مـــن ســـن  ق ببـــ   35يـــزال  ي
رجـــ  ق قائمـــ  اينتاـــار لـــدى صـــندوز ،قـــ  الب ـــدان منـــوا  وي التســـ  املوافرـــ  ارـــاي ، ضـــمن امللـــاري  املد

ي  التاح ئوا القندوز موارد إضـافق  كبـرية. اناـت التفـ  األول لالـاخل ع ـن الرائمـ  كام ـ  . وذيـادة  ع ق ا
 ستبتاض ا.ملتوعا  وقدتم ا ر قا  إىل ،مان  متف  البقظ  الباملق  ي 13ع ن ذلا، ،قت عدد من الب دان 

  
 حالة تنفيذ العناصر األخرى من برنامج عمل أقل البلدان نموا   -جيم 

 
قد  متف  البقظ  الباملقـ  املب ومـا  التالقـ  صقـوف الن قـو البناصـت األكـتى مـن بتنـام  عمـ   -8

   ن2015آب/، ساس  18،ق  الب دان منوا  عدا بتام  البم  الولنق  ل ت ق ، ي  
امللاري  ال  ميوئا صندوز ،ق  الب ـدان منـوا  بنـا د قـدرة ،قـ  الب ـدان منـوا  يتناول ،يد  )،ق 

 4.5ع ــن امللــارك  ب بالقــ  ق البم قــا  ار ومقــ  الدولقــ  املتب رــ  بتلــري املنــال، والب ــ  ققمــ  امللــتوخل 
. ويتكـــز امللـــتوخل 2015م قـــون دوير بـــدويرا  الوييـــا  املتحـــدة، وقـــد م إلاقـــ  ق آذار/مـــارة 

ق بتبزيــز األمانـــا  و/،و ج ـــا  1ع ــن ال ـــا البناصــت مـــن بتنـــام  عمــ  ،قـــ  الب ــدان منـــوا  املتب رـــ  )
التنســـق  الولنقـــ  املبنقـــ  بتلـــري املنـــال املوجـــودة فبـــا ، وبلنلـــائ ا عنـــد ال ـــتورة، ل تم ـــني مـــن الن قـــو 

ق إالايـ  التـدريم، بلـ   2ايال اقق  وبتوالوكول كقوالـو امل حـ   ـا الن قـوا  فبـاي  ق ،قـ  الب ـدان منـوا   )
مســتمت، ع ــن م ــارا  الت ــاوي وللتــ ، عنــد ايقت ــا ، بلقــ  ذيــادة قــدرة امل اوضــني مــن ،قــ  الب ــدان 

 منوا  ع ن امللارك  ال بال  ق عم ق  اللري املنال 
الي مَّن ق ملـاري  صـندوز ،قـ  الب ـدان منـوا  بقـورة من جقـ  ،نلـا   لتوعقـ  عامـ  النـاة  )بق 

ملـــتوعا ، مـــن بـــني امللـــاري  البــــال   78ت املب ومـــا  عـــن ملـــاك  اللــــري املنـــال. ويرـــد  بلقـــ  ضـــمان نلـــ
ملــــتوعا  الــــ  ياقــــت بــــلقتار الــــتئقس التن قــــون ملتفــــ  البقظــــ  الباملقــــ  ،و  وافرتــــ ، التــــدريم  121عـــددها 

مـن ،قــ  الب ــدان منــوا .  41،لــ  حلـ ل ع ــن جوانــم متنوعــ  مـن اــاهتة اللــري املنــال ق  590ألك ـت مــن 
الـ   ـت   78  ويب    موخل األمـوال امل ققـ  مـن قشبـ  صـندوز ،قـ  الب ـدان منـوا  لتمويـ  هـوث امللـاري  الــ

 م قون دوير بدويرا  الوييا  املتحدة  433.6املوافر  ع ن الردمي ا 
__________ 

 ، لالاخل ع ن ال اصق  امللاري  امل تم  .1، ا دول FCCC/SBI/2015/7انات الوتقر   ق2) 
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الساهم مجق  ملاري  الن قو بـتام  البمـ  الولنقـ  ل ت قـ  الـ  يـاذ  ع ـن موافرـ   )جق 
  الباملقـــ  ق إا ـــار و/،و نلـــت و/،و انتلـــار ال نولوجقـــا  ال قـــ   قاب ـــ  ل تحديـــد   ـــس متفـــ  البقظـــ

نــ  لنرــ  الت نولوجقــا مــن كــال إصــاح السقاســا   بوضــوح، ويبــزذ البديــدي من ــا ،ي ــا  البقظــا  املم ك
ق املائـــ  مـــن  20والـــن.ام. وق كـــال ال ـــ ة ا امســـ  لتجديـــد مـــوارد متفـــ  البقظـــ  الباملقـــ ، البـــنيت ،ن 

  وي  صندوز ،ق  الب دان منوا  الوجَّ  مباحلتة إىل نر  ال نولوجقا الت ق  
ق املائــ  مــن التمويــ  الــون يتصــدث صــندوز ،قــ  الب ــدان منــوا   11كيققــت نســب   )دق 

لتن قــو بــتام  البمــ  الولنقــ  ل ت قــ  لتحســني كــدما  الــوفري املب ومــا  عــن التلوبــ  ا ويــ  واملنــال 
ا . والـيـدعدم كــدما  الــوفري املب ومــا  عــن التلوبــ  ا ويــ  واملنــال مجقب ــا باعتبــار ذلــا مــن األولويــ

مــن ،قــ  الب ــدان منــوا ، يقــل يب ــ  قــدر التمويــ  ذن القــ   الــون  37ملــتوعا  الن َّــو ق  63بواســا  
 م قون دوير بدويرا  الوييا  املتحدة ق اجملموخل. 326.6 ت املوافر  ع ق  

  
 نفيذ خطط التكيف الوطنيةحالة عملية صياغة وت -دال 

 
 إطالق عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية -1 

حلــتخل البديــد مــن الب ــدان ق عم قــ  صــقا   والن قــو كاــل الت قــ  الولنقــ ، يســم مب ومــا   -9
 ، وبواســــا  ايسترقــــا ا FCCC/SBI/2015/7مــــن الوتقرــــ   9ورد  مــــن املقــــادر املــــوكورة ق ال رــــتة 

الـــ  ،جتاهـــا فتيـــ  ا ـــربا  املبـــ  ب قـــ  الب ـــدان منـــوا  ،تنـــا  انبرـــاد الـــدورة ال انقـــ  واألرببـــني ل  قظـــ  ال تعقـــ  
ل تن قـــو وا ـــز  الباحلـــت مـــن الـــدورة ال انقـــ  ل  تيـــ  البامـــ  امل قـــل املبـــ   ن ـــاج ديتبـــان ل بمـــ  املبـــزذ 

ظـــ  الباملقـــ  ووكايالـــ  ،تنـــا  ايجتمـــاخل )فتيـــ  من ـــاج ديتبـــانق، ويســـم املب ومـــا  الـــ  قـــدم ا متفـــ  البق
ال ــــامن والبلــــتين ل تيــــ  ا ــــربا ، واملب ومــــا  املســــتراة مــــن التــــدريم ايق قمــــي ع ــــن كاــــل الت قــــ  

،دنــاث واملب ومــا  الــواردة ق املســامها  املبتزدمــ   21الولنقــ  الــون قدمــ  فتيــ  ا ــربا  املــوكور ق ال رــتة 
ربا  بـ ن مقـادر املب ومـا  هـوث قـد ي التاـتز إىل مجقـ  الب ـدان الـ  وقد ،قـت فتيـ  ا ـ .ق3)اتددة ولنقا  

 حلتعت ق البم ق ، إيت ،هنا الباي ف تة عن عدد الب دان ال  حتتذ الردما  ق هوث البم ق .
 ومن الب دان ال  ورد ذكتهان -10

 ،وبوالــان ،نوبــن ،وبــنلادي  ،و،و نــدا ،و،نلــوي ،وإري يــا ،،قــ  الب ــدان منــوا ن إتقوبقــا )،ق 
 ومج وريــ  ،ومج وريــ  ،فتيرقــا الوســان ،وجــزر الرمــت ،وجــزر ســ قمان ،والو ــو ،وبورونــدن ،وبوركقنــا فاســو
 ،وروانــدا ،وجقبــوي ،ومج وريــ  يو الدميرتالقـ  اللــببق  ،ومج وريــ  ال ونلـو الدميرتالقــ  ،النزانقـا املتحــدة

 ،وفـــانواالو ،بقســـاو -و قنقـــا  ،ايســـتوائق و قنقـــا  ،و امبقـــا ،والقـــومال ،والســـودان ،والســـنلال ،وذامبقـــا
 ،ومقامنــار ،وموذامبقــ  ،وموريتانقــا ،ومــاون ،ومد لــرت ،ومــاي ،ولقســوالو ،ولقربيــا ،وكرييبــاة ،وكمبوديــا
 والنقجت  ،ونقبال

__________ 

 .<http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx>متاح ع ن هوا التابلن  ق3) 
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ــــا )بق  ــــ  لقســــت مــــن ،قــــ  الب ــــدان منــــوا ن ،رمقنق ــــ  ال ــــا ،وإســــتائق  ،الب ــــدان النامق  ،و،لبانق
وجــزر  ،وجاماي ــا ،والاي نــد ،املتبــددة الرومقــا ق -وبولق قــا )دولــ   ،بوالســواناو  ،والرباذيــ  ،وإندونقســقا

 ،وكوســتاري ا ،وال ــامريون ،وفققــت نــا  ،وال  بــني ،وحلــق ي ،وســواذي ند ،وذمبــابون ،وجنــوب ،فتيرقــا ،كــو 
   وائند. ،ونامقبقا ،وم دي  ،وامللتب ،وكقنقا ،وال ونلو ،وكولومبقا

 األق  )القابانق ق عم ق  كا  الت ق  الولنق . وحلتخل ب د مترد  وايد ع ن -11
وب تلــت عــدة ب ــدان ،ي ــا  ق كاا ــا ا اصــ   ســامهاوا املبتزدمــ  اتــددة ولنقــا  باللــتوخل ق  -12

   .2016،و ق ،وائ  عا   2015عم ق  صقا   والن قو كال الت ق  الولنق  بن اي  
 

 حالة صياغة خطط التكيف الوطنية -2 
 1البديد من الب دان عن يال  صـقا   كاـل الت قـ  الولنقـ  ا اصـ   ـا )اناـت ا ـدول ب ت   -13

ــــا فاســــو وال ــــامريون كاــــ  ال ق  مــــا  ــــد مــــن الت اصــــق ق. فرــــد اســــت م ت بوركقن لالــــاخل ع ــــن مزي
واســت م ت اللــق ي بــدورها صــقا    .ق4)الــولنقتني و،ب لتــا عن مــا بواســا  منقــ  كاــل الت قــ  الولنقــ 

والســـودانق  ،والرباذيـــ  ،وإســـتائق  ،لولنقـــ . وب ـــ  ق قـــ  مـــن الب ـــدان األكـــتى )كلتقوبقـــاكاـــ  ال ق  ـــا ا
 املتاي  الن ائق  من صقا   كال ال ق  ا الولنق .

والسـتند الب ـدان إىل نـواال  الت قـ  املاضـق  والرائمــ   ـا فق ـا اسـ االقجقا  الت قـ  مـ  اللــري  -14
 املنال و/،و كال البم  املتب ر  بالت ق  مب .

  1ا دول 
البليدان الناميية األطيرا   2015تشيرين األولأأكتيوبر  23موجز التدابير التيي اتخيذتها حتي  

 )أ(في سياق عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
 

 عناصت عم ق  كا  الت ق  الولنق 
عدد الب دان 

 التدابري قب)النامق 
 والن قو كال الت ق  الولنق  وإلاق ابد  عم ق  صقا    ق31)39 ال لتا  سدوض  األسس و 

 الويي  املتب ر  بالبم ق  ق3)3 
 ال القبا  املؤسسق  ق10)12 
 إجتا  ملاورا  م  ،صحاب املق ح  ق15)19 
 ال لتا  واييتقاجا ق/)ارقق  است اف املب وما  املتاي   ق21)28 
 التنمق  - وص  سقاز التنمق  حتديد موضوعا  الت ق  ق1)1 
وضــ  كــتائل لتيــ  واســ االقجقا  لبم قــ  صــقا   والن قــو كاــل  ق19)23 

 الت ق  الولنق 
 حت ق  سقناريوها  املنال واللري املنال ال  حتررت ق املاضي ق13)20 حت ريي عناصت 

__________ 

 .<http://www4.unfccc.int/nap/sitepages/SharedNAPs.aspx> متاح ع ن التابل التاين ق4) 
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 عناصت عم ق  كا  الت ق  الولنق 
عدد الب دان 

 التدابري قب)النامق 
 الترققم اللام  لراب ق  الت تت باملنال ص ت 
 جتمق  ملاري  كال الت ق  الولنق  ق3)56 
الـــول   ينالت قـــ  ق الت اـــقل ل تنمقـــ  ع ـــن القـــبقددمـــ   ق20)25 

 ودون الول 
 حتديد كقارا  الت ق  املتاي  ملبا   ،هم موالن ال ب  ق1)1 
 وض  سقناريوها  ولتائ  ل تنمق  ق ا  اللري املنال  ص ت 
 الرققم كقارا  الت ق  ق حتديد األولويا  والتالقب ا ص ت 

 الت من الت ذر ا  الن قو ُمي م اس االقجق قمقمال ق4)7 اس االقجقا  التن قو
 إعاا  األولوي  ق الت اقل الول  ل ت ق  م  اللري املنال ص ت 
الن قـــو وإدارة ايجـــتا ا  عـــن لتيـــ  وضـــ  سقاســـا  وبـــتام   ق2)4 

 وملاري  و،نلا  ،كتى
 تصدإعداد مؤحلتا  ال ق5)8 ايباغ والتصد وايستبتاي

 واستبتاض ا دوريا  رصد البم ق   ص ت 
 ال تار حتديل كال الت ق  الولنق  ص ت 
 ايباغ عمتا  تدذ من الرد  وعن ال بالق  وال لتا  ص ت 
 .FCCC/SBI/2014/INF.25الون يتد ق الوتقر   1حتديل ل جدول  )،ق

   .قوسني اللري إىل عدد ،ق  الب دان منوا   األرقا  املدرج  بني )بق
 ق5)عل  صعيد تقديم الدعمالتقدم المحرز  -3 

مي ــن ايلــاخل ع ــن املب ومــا  املتب رــ  بالــدعم املرــد  يــ  انن إىل ،قــ  الب ــدان منــوا  فقمــا  -15
يتقــ  ببم قــ  صــقا   والن قــو كاــل الت قــ  الولنقــ  بــالتجوخل إىل ورقــ  املب ومــا  الــ  ،عــد  مــن 

،دنـاث ،م  ـ    19إىل  16والـتد ق ال رـتا  مـن . ق6)،ج  الدورة ال ال ـ  واألرببـني ل جنـ  ال تعقـ  ل تن قـو
إضـــافق  عـــن الـــدعم املرـــد  ألقـــ  الب ـــدان منـــوا  فقمـــا ذـــل كاـــل الت قـــ  الولنقـــ  منـــو ايجتمـــاخل 

   .2015الساب  والبلتين ل تي  ا ربا ، املبرود ق آذار/مارة 
ـــممت ملـــتوعا   ـــت إجاذوـــا ال 35مـــن بـــني  12و،حلـــار متفـــ  البقظـــ  الباملقـــ  إىل ،ن  -16 رنقـــا  صي

بوضــوح  ــدف الــدف  قيــدما  بالبمــ  الــون الرــو  بــ  ،قــ  الب ــدان منــوا  ق إلــار عم قــ  صــقا   والن قــو 
   .ق7)كال الت ق  الولنق 

__________ 

 ها . -يتد وص  الدعم املرد  من فتي  ا ربا  ق ال ق  تانقا   ق5) 
 .FCCC/SBI/2015/INF.11 ق6) 
    املتاي  ع ن هوا التابلن GEF/LDCF.SCCF.19/03من وتقر  متف  البقظ  الباملق   5انات ال رتة  ق7) 

<https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/EN_GEF.LDCF_.SCCF_.19.03_Progress_Repor

t_on_the_LDCF_and_the_SCCF.pdf>. 
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ـــ  -17 ـــدعم البـــاملي  اـــل الت قـــ  الولنق ـــدعم التالقـــ  منـــو آذار/ ق8)وناـــم بتنـــام  ال     ،نلـــا  ال
    كاــل الت قــ  الولنقــ  ق ،نلــوي ق  ــوذ/ن الناــقم ي رــ  عمــ  قياتيــ  ل تــدريم ع ــن 2015مــارة 
اسـت مال  ، والرـد  دعـم الرـ  مـن ،جـ 2015و،كـتى ق لقسـوالو ق اللـتين األول/،كتـوبت  2015يولق  

ووضــب ا  وســكارلــ  لتيــ  ق بــنلادي ، وإجــتا  اســتبتاي فــ   اــ  الت قــ  الولنقــ  ا اصــ  ببوركقنــا فا
ومــــاون  ،و امبقــــا ،والســــودان ،والســــنلال ،اقلــــاال  مــــ  ،نلــــويق صــــقلت ا الن ائقــــ . ويواصــــ  الربنــــام  من

بلــ ن الــدعم املا ــوب. و،نلــ  الربنــام  ،ي ــا  موقبــا  إل  ونقــا  لبــتي الــدروة املســت ادة واملــواد املنتدجــ  إىل 
جانـــم آكـــت مـــا اســـتجد مـــن حتـــدي ا  ومــــوارد ل م ـــي قـــدما  ق عم قـــ  صـــقا   والن قـــو كاـــل البمــــ  

 مجق  اللتكا  ق بتنام  الدعم الباملي  ال الت ق  الولنق . الولنق ، ال  يردم ا
 ،ومج وريــ  يو الدميرتالقــ  اللــببق  ،واللــاد ،ويســاعد بتنــام  األمــم املتحــدة ايمنــائي بــنلادي  -18

 والنقجت ق ارقول ع ن التموي  من صندوز ،ق  الب دان منوا  أل تاي البم ق . ،والسنلال
والرــد  ي ومــ  ،ملانقــا، مــن كــال بتنــام  ملــ   بــني بتنــام  األمــم املتحــدة ايمنــائي ومنامــ   -19

 ،األمــــم املتحــــدة لل ويــــ  والزراعــــ  يدمــــاج الزراعــــ  ق كاــــل الت قــــ  الولنقــــ ، الــــدعم ألورو ــــوان
قـــ  مـــ  ونقبـــال برقـــد اســـتبقان الـــدابري الت  ،وكقنقـــا ،وفققـــت نـــا  ،وال  بـــني ،وذامبقـــا ،والاي نـــد ،و،و نـــدا

 .ق9)املنال ل ائدة قااعا  الزراع  وإدماج ال ا التدابري ق البم قا  الولنق  ل ت اقل واملقزن 
و،حلار فتي  ا ربا  ،ي ا  إىل ،ن  مي ن ايلاخل ع ـن املزيـد مـن املب ومـا  عـن الـدعم املرـد   -20

لولنقــ ، عــرب قنــوا  إىل الب ــدان،  ــا فقــ  الــدعم املرــد  بلــ ن عم قــ  صــقا   والن قــو كاــل الت قــ  ا
 ،كتى ق إلار ايال اقق   ا فق ا البا ا  الولنق .

  
 التوجيه والدعم التقنيان لعملية خطط التكيف الوطنية -هاء 

 
 التدريب المتعلق بخطط التكيف الوطنية -1 

،كمــ  فتيــ  ا ــربا  جولــ  ي رــا  البمــ  التدريبقــ  ايق قمقــ  بلــ ن كاــل الت قــ  الولنقــ   -21
 نق10)ببرد ي را  البم  األرب  التالق  2015-2014املرترة ل   ة 

ي رــــ  البمــــ  ا اصــــ  بب ــــدان  ــــال و ــــتب ،فتيرقــــا النالرــــ  بال لــــ  اين  قزيــــ  الــــ   )،ق 
 ملــاركا  مــن اســ  ب ــدان 25. وي ــتها 2015 وذ/يولقــ   31إىل  27عيرــد  ق الرــاهتة،  قــت، مــن 

ولقربيـــاق وتاتـــ  ب ـــدان نامقـــ   ،و امبقـــا ،وســـريالقون ،والســـودان ،ودانمـــن ،قـــ  الب ـــدان منـــوا  )جنـــوب الســـ
ونقجرييـاق. و،دى ث  ـون عـن الوكالـ  األملانقـ  ل تبـاون الـدوي  ،ومقـت ،لقست من ،قـ  الب ـدان منـوا  ) انـا

__________ 

 .<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs> انات هوا التابلن ق8) 
 .<http://adaptation-undp.org/naps-agriculture> ق9) 
  يتاح املزيد من املب وما  عن ي را  البم ،  ا فق ا املواد التدريبق ، ع ن هوا التابلن ق10) 

<http://unfccc.int/6989.php#NAPs>. 
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(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  ق والقــــــندوز األك ــــــت ل منــــــال ومتفــــــ
الباملقــ  واللــتاك  الباملقــ  مــن ،جــ  املقــاث وبتنــام  الــدعم البــاملي  اــل الت قــ  الولنقــ  وبتنــام  البقظــ  

األمـــم املتحـــدة ايمنـــائي وبتنـــام  األمـــم املتحـــدة ل بقظـــ  واملنامـــ  الباملقـــ  للرصـــاد ا ويـــ  دورهـــم كـــوون 
 كربة دعما  ل تي  ا ربا  ق الناقم ي ر  البم  

 14إىل  10 نارــ  آســقا، املبرــودة ق يــانلون،  قامنــار، مــن ي رــ  البمــ  ا اصــ   )بق 
 ،ملـــاركا  مـــن بانقـــ  ب ـــدان مـــن ،قـــ  الب ـــدان منـــوا  )،فلانســـتان 50. وي ـــتها 2015آب/، ســـاس 

ــــان ،وبــــنلادي  ــــ  اللــــببق  ،لقلــــ  -والقمــــور  ،وبوال ــــ  يو الدميرتالق ــــا ،ومج وري  ،ومقامنــــار ،وكمبودي
 ،ومج وريـــ  كوريــــا ،والاي نـــد ،ت مـــن ،قــــ  الب ـــدان منـــوا  )إندونقســـقاونقبـــالق وعلـــتة ب ـــدان نامقـــ  لقســـ

ومنلولقــــاق. و،دى ث  ــــون عــــن  ،وم ــــدي  ،ومالقزيــــا ،وفققــــت نـــا  ،وال  بــــني ،والقــــني ،وســـتن ين ــــا
املتكــــز انســــقون ل ت هــــم ل  ــــوار ، وبتنــــام  لــــو  ال تيــــ  ايستلــــارن ل بحــــو  الزراعقــــ  الدولقــــ  

راعــ  واألمــن اللــوائي، ومنامــ  األمــم املتحــدة لل ويــ  والزراعــ ، والقــندوز املتب رــ  بتلــري املنــال والز 
األك ــــت ل منــــال، ومتفــــ  البقظــــ  الباملقــــ ، والوكالــــ  األملانقــــ  ل تبــــاون الــــدوي، واملتكــــز الــــدوي ل تنمقــــ  

اــل املت ام ــ  ل جبــال، واملقــتف الــول  ل زراعــ  والتنمقــ  التي قــ  ق ائنــد، وبتنــام  الــدعم البــاملي  
الت قــ  الولنقــ ، وبتنـــام  األمــم املتحـــدة ايمنــائي، وبتنــام  األمـــم املتحــدة ل بقظـــ ، واملنامــ  الباملقـــ  

 للرصاد ا وي ، دورهم كوون كربة دعما  ل تي  ا ربا  ق الناقم ي ر  البم  
ـــــ  واألفتيرقـــــ  النالرـــــ  بالرباللالقـــــ ، املبرـــــودة ق  )جق  ي رـــــ  البمـــــ  ا اصـــــ  بالـــــدول ا زري

ـــــاري و،  د لـــــرت، مـــــن ، ملـــــاركا  مـــــن اســـــ   18. وي ـــــتها 2015،ي ول/ســـــبتمرب  11إىل  7نتانان
 ،ومد لــــرت ،بقســــاو -و قنقــــا  ،وســــان الــــومي وبتينســــقي ،ب ــــدان مــــن ،قــــ  الب ــــدان منــــوا  )جــــزر الرمــــت

وهـــاي ق وب ـــدان نامقـــان لقســـا مـــن ،قـــ  الب ـــدان منـــوا  )سقلـــق  وموريلـــقوةق. و،دى ث  ـــون عـــن متكـــز 
ببــــ  ايي ولوجقــــ ، ومؤسســــ  ار ــــد الدولقــــ ، والقــــندوز األك ــــت ل منــــال، ومتفــــ  البقظــــ  الباملقــــ ، املتا

ــــ ، وبتنــــام  األمــــم املتحــــدة ايمنــــائي، وبتنــــام  األمــــم  وبتنــــام  الــــدعم البــــاملي  اــــل الت قــــ  الولنق
الرياـــــتن ق املتحـــــدة ل بقظـــــ ، ومنامـــــ  القـــــح  الباملقـــــ ، واملنامـــــ  الباملقـــــ  للرصـــــاد ا ويـــــ ، وامل تـــــم 

 مد لرت ل قندوز الباملي ل ابقب ، دورهم كوون كربة دعما  ل تي  ا ربا  ق الناقم ي ر  البم  
ي رـــ  البمـــ  ا اصـــ  بالب ـــدان النامقـــ  األفتيرقـــ  النالرـــ  بال تنســـق ، املبرـــودة ق نقـــامي،  )دق 

 13ملــــاركا  مــــن  49. وي ــــتها 2015اللــــتين األول/،كتــــوبت  2،ي ول/ســــبتمرب إىل  28بــــالنقجت، مــــن 
ومج وريـــ   ،ومج وريـــ  ،فتيرقـــا الوســـان ،والو ـــو ،واللـــاد ،وبوركقنـــا فاســـو ،ب ـــدا  مـــن ،قـــ  الب ـــدان منـــوا  )بـــنن

والنقجــــــتق  ،وموريتانقــــــا ،ومــــــاي ،و قنقــــــا ايســـــتوائق  ،و قنقــــــا ،والســـــنلال ،وجقبــــــوي ،ال ونلـــــو الدميرتالقــــــ 
 ،دي ـــــوار وكـــــو  ،وال ـــــامريون ،و ـــــابون ،ب ـــــدان نامقـــــ  لقســـــت مـــــن ،قـــــ  الب ـــــدان منـــــوا  )الـــــونس واســـــ 

وال ونلــــوق. و،دى ث  ــــون عــــن  نــــ  النســــق  حلــــؤون اللــــبوب األصــــ ق  ق ،فتيرقــــا، ومتفــــ  البقظــــ  الباملقــــ ، 
وبتنــام  الــدعم البــاملي  اــل الت قــ  الولنقــ ، وســ ان  آيــري، وبتنــام  األمــم املتحــدة ايمنــائي، وبتنــام  

 ربة دعما  ل تي  ا ربا  ق الناقم ي ر  البم .األمم املتحدة ل بقظ ، دورهم كوون ك
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ــ   ،ق11)وع ـن  ـتار ي رــ  البمـ  ايق قمقتـني األيولقــني -22 مجبـت ي رــا  البمـ  األربـ  بــني عـدة هني
فت ـــمنت يققـــا  ق حلـــ   ُماضـــتا  و ـــارين مجاعقـــ  وعتضـــا  لتجـــارب الب ـــدان. وذيـــد ق النرـــق  مـــواد 

السـابر  بنـا   ع ـن مـا حترـ  مـن كـربة ومـا ب دـ  مـن البرقبـا . التدريم الـ  اسـتي دمت ق ي رـا  البمـ  
 .ق12)لولا، اال.ب  ق القمقم ي را  البم  ،س وب  منوذجي لققا   والن قو كال الت ق  الولنق 

ونـــاق  فتيـــ  ا ـــربا  ،ي ـــا  ورقـــ  املب ومـــا  عـــن مبـــتي كاـــل الت قـــ  الولنقـــ ، وي رـــا   -23
وقــال  .ق13)ا ال جنــ  ال تعقــ  ل تن قــو ق دوروــا ال انقــ  واألرببــنيالبمــ  التدريبقــ  ايق قمقــ  الــ  ،مــت   ــ

فتيـــ  ا ـــربا  إن الورقــــ  ســـتي  تل التجـــارب واملمارســــا  ا قـــدة والـــدروة املســــت ادة ،تنـــا  كـــ   مــــن 
 مبتي كال الت ق  الولنق  ومجق  ي را  البم  التدريبق  ايق قمق .

 وضـــ  هنــ  ، ــ  مــن ،جـــ  ســد ال لــتا  وال بقـــ  واال ــ  فتيــ  ا ــربا  ع ـــن ،ن بــ  ياجــ  إىل -24
اييتقاجـــا  ق  ـــال الت قـــ  ع ـــن املـــديني املتوســـل والاويـــ  ق ،قـــ  الب ـــدان منـــوا ، بوســـائ  من ـــا 
إجـــتا  اســـتبتاي ذون ا ـــربة ،و ملـــاورا  بـــني فتيـــ  ا ـــربا  ورت ـــ  ،صـــحاب املقـــ ح  وا  ـــا  

 ال اع   ع ن القبقد الول  وايق قمي والدوي.
 

 دراسات الحاالت اإلفرادية المتعلقة بخطط التكيف الوطنية -2 
،يـــار فتيـــ  ا ـــربا  ع مـــا  بوجـــود عـــدة دراســـا  يـــاي  إفتاديـــ  قياتيـــ  كام ـــ  ققـــد اي ـــاذ  -25
ييبتزد  إ اذها التناول كال الت ق  الولنقـ ، وذلـا ق إلـار التبـاون مـ  فتيـ  البمـ  الترـ  املبـ   ،و

 ،ومد لــرت ،صاــل الت قــ  الولنقــ . ومــن مج ــ  ال ــا الدراســا  دراســا  يــاي  إفتاديــ  التنــاول بوالــان
والنقجـــت. واســـتي دمت ببـــ  دراســـا  ارـــاي  ايفتاديـــ  ،تنـــا  ي رـــا  البمـــ  التدريبقـــ   ،ومـــاون

 ايق قمق  كمدكا  وملواص   عم ق  التب .م ال  بد،  ق ي را  البم .
 

 لصندوق األخضر للمناخالتعاون مع ا -3 
ق ضـــو  الوييـــ  الـــ  ،ســـند  إىل فتيـــ  ا ـــربا  ق الـــدورة البلـــتين ملـــؤ ت األلـــتاف لبحـــل  -26

وال ـا  ق14)سب  دعم الب دان النامقـ  األلـتاف ق ارقـول ع ـن  ويـ  مـن القـندوز األك ـت ل منـال
قـو  واصـ   التبـاون مـ  القـندوز ال  ،سـند  إلقـ  كـال الـدورة ال انقـ  واألرببـني ل جنـ  ال تعقـ  ل تن 

األك ــــت ل منــــال ق مبا ــــ  امللــــاك  الــــ  البــــ ي يقــــول ،قــــ  الب ــــدان منــــوا  ع ــــن التمويــــ  مــــن 
دعــا فتيــ  ا ــربا  القــندوز ،تنــا  ي رــا  البمــ  التدريبقــ  ايق قمقــ   ،ق15)القــندوز األك ــت ل منــال

 عم  . ،عاث إىل إالاي  مب وما  بل ن لتير  21املوكورة ق ال رتة 
__________ 

 .FCCC/SBI/2015/7 من الوتقر  25-17ل مزيد من الت اصق ، انات ال رتا   ق11) 
 .FCCC/SBI/2015/INF.11 ل مزيد من املب وما  عن القمقم ي را  البم ، انات الوتقر  ق12) 
 .FCCC/SBI/2015/10 من الوتقر  62ال رتة  ق13) 
 .  20-/  ،3من املرتر  11ال رتة  ق14) 
 .FCCC/SBI/2015/10 من 64ال رتة  ق15) 
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ولق   اجملموع  األوىل من ي را  البمـ ، ،قـت فتيـ  ا ـربا  بـ ن البديـد مـن ،قـ  الب ـدان منـوا   -27
)وي سقما ال ا األفتق  ال  البم  ع ـن وضـ  كاـل الت قـ  الولنقـ ق لقسـت ع ـن ع ـم الـا  بربنـام  

. لــولا، الت هــم ا ــاف بالقــندوز األك ــت ل منــال وي بت اصــق  ،عــم عــن الوصــول إىل القــندوز
ك ـيل فتيــ  ا ـربا  إىل ،ن هنــا  ياجـ  إىل إذكــا  الـوعي ق ،قــ  الب ـدان منــوا  بوجـود بتنــام  الت هــم 

 ا اف بالقندوز  ا ق ذلان
ال القبـــا  املتايـــ  ل حقـــول ع ـــن الـــدعم ق إلـــار الربنـــام  )أل ـــتاي ال قق /صـــقا    )،ق 

وز األك ـــــت ل منـــــال و/،و الســـــ ا  كاـــــل الت قـــــ  الولنقـــــ ق بواســـــا  ج ـــــ  التنســـــق  ا اصـــــ  بالقـــــند
 املبقتن   الولنق 

كق قــ  ايالقــال باملستلــارين ايق قمقــني لــدى القــندوز لاســتزادة مــن املب ومــا   )بق 
 واملساعدة 
ـدة واملنامـا  الدولقـ ، البـنيت  )جق  ارقول ع ن مب وما   عـن ال قانـا  ايق قمقـ  املبتمد

 مــن  ويــ  مــن القــندوز األك ــت ل منــال و،نــواخل امللــاري ،ققــن مــا مي ــن ،ن حتقــ  ع قــ  ال ــا ال قانــا  
 ال  مي ن ا دعم ا 

آكـــت مـــا اقـــوث   ـــس القـــندوز األك ـــت ل منـــال مـــن قـــتارا  بلـــ ن الوصـــول إىل  )دق 
القندوز كي الس حلـد  ـا ،قـ  الب ـدان منـوا  ق وضـ  كاا ـا ل حقـول ع ـن التمويـ ، كـاملن  مرابـ  

 .الوكاي  أل تاي ملاري  الت همالرتوي، وهقاك  التسو  ا اص  ب
وق وقــت ييــ ، وببــد ورود البرقبــا  فتيــ  ا ــربا ، ،دىل ث  ــو القــندوز األك ــت ل منــال ،تنــا   -28

 ي رـا  البمـ  باملب ومـا  التالقــ  عـن بتنـام  الت هــم ا ـاف بالقـندوز وا وانــم البامـ  املتب رـ  بتلــلق 
 نق16)القندوز
 ا ــاف بالقــندوز مــن ،جــ  دعــم الســ اا  الولنقــ  املبقتنــ اســتيحد  بتنــام  الت هــم  )،ق 

 وج ا  التنسق  بايستناد إىل ايتقاجا  الب دان، وهو متاح  مق  الب دان النامق  
واجملــــاين األوين  .ق17)لربنــــام  الت هــــم هــــوا اســــ   ــــاي  مــــن  ــــاي  الــــدعم )بق 

نســق  و ــو وضــ  إلــار اســ االقجي لتبــالي موج ــان  ــو البزيــز قــدرة الســ ا  الولنقــ  املبقتن /ج ــ  الت
الب ــد مــ  القــندوز. وبالنســب  ل ســ ا  الولنقــ  املبقن /ج ــ  التنســق ، يرــدَّ  الــدعم مــن ،جــ  ضــمان 
،ن التـــوفت لـــدي ما الرـــدرة ع ـــن الرقـــا  ب دوارمهـــا ومســـؤولقاوما وع ـــن التبـــالي املســـتمت مـــ  ،صـــحاب 

ـــا بالنســـب  لالـــار ايســـ االقجي، فـــلن الـــدعم يرـــدَّ  مـــن ،جـــ  ايعـــداد ال بـــال لربنـــام   املقـــ ح . ،مت

__________ 

البــتوي الــ  قــدم ا متفــ  البقظــ  الباملقــ  ق كــ  ي رــ  عمــ  متايــ  ع ــن القــ حا  ايل  ونقــ  امل ققــ  ل ــ   ق16) 
 .<http://unfccc.int/6989.php#NAPs> التابلني ر  عم  ع ن هوا 

-http://www.gcfund.org/fileadmin/00_customer/documents/Readiness/2014-11>اناــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــــتابلن  ق17) 

28_GCF_Readiness_Overview.pdf>. 
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قياتن من كال عم ق  الواصـ  بـني ،صـحاب مقـ ح  متبـددين. ويلـتم  اجملـال ال الـل ع ـن الرـد  
الدعم ل  قانـا  الولنقـ  ودون الولنقـ  وايق قمقـ  الـ  الت ـم ق اسـت دا  الوصـول املباحلـت لتم قن ـا 

ا ع ـن حتديـد ومبا ـ  ال لـتا  املتالباـ  بالوصـول املباحلـت. من ال بق  مبايري القندوز، وذلـا  سـاعدو
ويتنـاول اجملـال التابـ  الرـد  الـدعم ل ب ـدان  ــدف الاـويت  موعـا  مـن امللـاري /الربام  التماحلـن مــ  
ايلـار ايسـت مارن ل قــندوز، مـن كـال دعــم إعـداد امللــاري  ق  ـاي  م ـ  الترقــقم ال ـ  واملــاي 

ا  الـــــــدعم لتحســـــــني الرـــــــدرة ع ـــــــن رصـــــــد والرقـــــــقم انتـــــــار امل البـــــــ  ع ـــــــن والرـــــــانوين. ويت ـــــــمن ،ي ـــــــ
امللــاري /الربام  املر يــ . ،مــا اجملــال األكــري فدــق يم البــادل املب ومــا  وا ــربا  مــ  الســ اا  الولنقــ  

 املبقتن  وج ا  التنسق  ورت   ،صحاب املق ح  ع ن املستوى ايق قمي وفقما بقن ا 
)بق ،عــاث، مي ــن الرــد  الــدعم 26فقمــا ذــل اجملــالني األولــني املــوكورين ق ال رــتة  )جق 

مباحلــتة إىل ســ ا  ولنقــ  مبقتن /ج ــ  النســق  ،و بواســا  حلــتيا ق اي ــاذ. وقــد وضــ  القــندوز يزمــا  
بــدويرا  الوييــا  املتحــدة ل ــ   ــال مــن هــوث  دوير 150 000مويــدة الرــدت  مب لــا  قــد يقــ  إىل 

دوير بـــدويرا  الوييـــا  املتحـــدة ق يـــال ا مـــ   300 000  ع ـــن يـــدة، وقـــد يقـــ  إىل اجملـــاي
بــني  ــالني. ول ــ  مــن اجملــال ال الــل والتابــ ، يرــدَّ  الــدعم بواســا  حلــتيا ق اي ــاذ ،و كقــان مبتمــد 

  و دَّد ل  سر   قياتن سنون ي يتجاوذ م قون دوير بدويرا  الوييا  املتحدة
الـدعم مـن بتنـام  الت هـم، يرـدت  الب ـد املبـ  ق البدايـ  ل بـا  ،و يبـتب عـن لا م  )دق 

اهتمام ، مث ي ـي ذلـا وضـ  اقـ اح )يلـتم  ع ـن كاـ  التن قـو واملقزانقـ  وكاـ  امللـ يا ق. عندئـو، 
الســتبتي ،مانــ  القــندوز األك ــت ايقــ اح وجتــتن ،ي ــا  الرققمــا  لرــدرة الســ ا  الولنقــ  املبقتن /ج ــ  

ق  ع ـن ايدارة املالقــ  إذا كانـت ع ـن الواصــ  مباحلـت مب ـا ،و لرــدرة اللـتيا ق اي ـاذ. وياملــا التنسـ
ــاذ ايقــ اح، الـيتَّ ــو ال القبــا  الرانونقــ  الــ  اللــتم  ع ــن اال اققــ  قــل املنحــ  ووتــائ  قانونقــ  ذا   ُيي

 ص  . وي ي ذلا الن قو ،نلا  الت هم املر ي  وصتف املنح  وايباغ.
ار ث  ــــو القــــندوز األك ـــت ل منــــال كــــولا إىل ضــــتورة الب قـــ  املب ومــــا  عــــن بتنــــام  و،حلـــ -29

الت هــم ا ــاف بالقــندوز وا وانــم البامــ  املتب رــ  بســري عم ــ  إىل مجقــ  ،قــ  الب ــدان منــوا  وضــتورة 
 وصوئا إىل ال ا األفتق  ال  البم  ع ن كال الت ق  الولنق .

 
 يف الوطنية عن طريق منصة خطط التكيف الوطنيةدعم عملية صياغة وتنفيذ خطط التك -4 

اســتبتي فتيــ  ا ــربا  مــا ،ييــتذد مــن الرــد  ق ذيــادة ال بقــ  املواقــ  امل ت  ــ  مــن منقــ  كاــل  -30
وا ــــديت بالــــوكت ،نــــ  قــــد م إيــــتاذ الترــــد  التــــاي بقانيــــ  منــــو انبرــــاد ايجتمــــاخل  .ق18)الت قــــ  الولنقــــ 

 الساب  والبلتين ل تي  ا ربا ن
ُيـــتن بال بـــ  البتيـــ  ،قـــ  الب ـــدان منـــوا  بالبوابـــا  الرياتيـــ ، وبـــد،  ببـــ  الـــدول  )،ق 

 بال ب  حتمق  نواال /نتائ  ،عمائا ق  ال كال الت ق  الولنق  
__________ 

لالـــاخل ع ـــن قائمـــ  ال ظـــا  التئقســـق  مـــن املواقـــ  ع ـــن منقـــ   FCCC/SBI/2015/7مـــن الوتقرـــ   27اناـــت ال رـــتة  ق18) 
 كال الت ق  الولنق .
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ُمستـن  ل قـ حا  البامـ ، ومـن املتوقـ  إلاق ـا قبــ    ُيـتن إنلـا  واج ـ  مسـت دش  )بق 
 هناي  السن  
ـــــ ، وكاصـــــ  من ـــــا  ييرـــــدَّ  الـــــدعم ال امـــــ  لليـــــدا  )جق  ا اصـــــ  صاـــــل الت قـــــ  الولنق

مبــاري كاــل الت قــ  الولنقــ ، مــن كــال مواقــ  متقــ    نقــ  كاــل الت قــ  الولنقــ ، فقــوفت ،يــد  
 إم انقا  وسائل التواص  ايجتماعي لدعم ال بالقا  كتحتيت املدوَّنا  ويائل موق  "الوي ".

اج عـن مجقـ  م ونـا  منقـ  كاـل الت قـ  ول م فتي  ا ـربا  إىل األمانـ  ،ن ال  ـ  ايفـت  -31
 .  2015الولنق  ل ول هناي  اللتين ال اين/نوفمرب 

و،يــار فتيــ  ا ــربا  ع مــا  بــ ن فتيــ  دعــم منقــ  كاــل الت قــ  الولنقــ  قــد اجتمــ  كــال  -32
ا ـــز  ارـــادن علـــت مـــن الـــدورة ال انقـــ  ل تيـــ  من ـــاج ديتبـــان بلـــتي مناقلـــ  عم قـــ  اكتقـــار ُمتويـــا  

 البام  واملوارد التئقسق  ال  سقتم حتمق  ا.الق حا  
 

ورقيية معلومييات بشييأن الكيفييية التييي يمكيين بهييا دعييم عملييية خطيية التكيييف الوطنييية فييي أقييل  -5 
 البلدان نموا  

ضـــمتن فتيــــ  ا ــــربا  الورقــــ  ،يــــد د املب ومــــا  عــــن بــــتام  دعــــم كاــــل الت قــــ  الولنقــــ ،  -33
األك ـت ل منـال والـدعم مـن بتنـام  الت هـم وعقتنـا  مـن وارقول ع ـن الـدعم املـاي مـن القـندوز 

األنلا  ال  الن َّو ق إلار عم قـ  منوذجقـ  لقـقا   والن قـو كاـ  ال قـ  ولنقـ  والقـمقم  موعـ  مـن 
 األنلا  والدعم الاذ  ع ن سبق  ايستديل.

ا ـــربا  والـــتد مب ومـــا  ،ساســـق  إضـــافق  عـــن هـــوث الورقـــ  ق الترتيـــتين عـــن اجتمـــاعي فتيـــ   -34
وستوضـ  الورقـ  ق صـقلت ا الن ائقـ  والينلـت بلـتي الوذيب ـا  .ق19)السادة والبلـتين والسـاب  والبلـتين
 ع ن ،صحاب املق ح  ذون الق  .

 
 دليل وضع خطط التكيف الوطنية -6 

نـــاق  فتيـــ  ا ـــربا  ملـــتوخل الـــدلق  ا ـــاف ببم قـــ  صـــقا   والن قـــو كاـــل الت قـــ  الولنقـــ   -35
ق  . وُيم النرق  الدلق  لقـل يتكـز ،ك ـت ع ـن "كق قـ  وضـ  ا اـ " ي ع ـن و،بدى ماياا  م 

"،ســباب وضــب ا". واعتمــد فتيــ  ا ــربا  هــق ا  مويــدا   مقــ  الويــدا ، مؤكــدا  ع ــن ،هــم التســائ  
وع ـن مـدى صـ ت  ببم قـ  وضـ  كاـل الت قـ  الولنقـ . وُيـم ،ن التماحلـن الويـدا  مـ  الواـائ  

ربا  إىل ،مهقــــ  مجقــــ  امل ااــــا  الــــ  ويضــــبت أل ــــتاي عم قــــ  صــــقا   األساســــق . و،حلــــار فتيــــ  ا ــــ
والن قــــو كاــــل ال قــــ  ولنقــــ  متماســــ   وتابتــــ . واال ــــ  فتيــــ  ا ــــربا  ع ــــن حتديــــد مبــــايري يكتقــــار 

 األدوا  ال  ستيدرج ق الدلق .

__________ 

 ق ع ن التواي.32و 31)ال رتالان  FCCC/SBI/2015/7ق و19و 18)ال رتالان  FCCC/SBI/2014/13انات الوتقرتني  ق19) 
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 المواد التكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية -7 
ي  ا ـربا  إىل املنامـا  الـ  وضـبت مـواد ال مق قـ  قـل املبـاده التوجق قـ  الترنقـ  ل م فت  -36

عم  ــا ،قــ  الب ــدان منــوا  ق  املتب رــ  صاــل الت قــ  الولنقــ  ،ن التــق  مب ومــا  عــن ال ق قــ  الــ  يـيـدو
بتنـــام  األمـــم الابقـــ  املـــواد الت مق قـــ . وقدـــدتمت املب ومـــا  التالقـــ  الوكالـــ ي األملانقـــ  ل تبـــاون الـــدوي، و 

ــــ  ل حــــد مــــن  ــــ ، واســــ االقجق  األمــــم املتحــــدة الدولق ــــام  األمــــم املتحــــدة ل بقظ املتحــــدة ايمنــــائي، وبتن
 ال وار ، واملنام  الباملق  للرصاد ا وي ن

وضـــبت الوكالـــ ي األملانقـــ  ل تبـــاون الـــدوي دلـــقا  يتنـــاول الاـــويت الـــنام الولنقـــ  ودون  )،ق 
ـ  لقــناخل الرـتار البــام ني الولنقـ  ل تصـد والترقــقم مـن ، جــ  الت قـ  مــ  اللـري املنــال. وهـوا الــدلق  موجَّ

ق  ال الت قـ  ،و ق قااعـا  يساسـ  ل منـال. واستبتضـت الـدلق   موعـ   استلـاري  التـ ل  مـن 
ث  ــني عــن الوكالــ  األملانقــ  ل تبــاون الــدوي، واألمانــ ، وفتيــ  ا ــربا ، و نــ  الت قــ . وم ،ي ــا  ال رــي 

 بل ن  من عدة ب دان ومن كربا  يبم ون ق  ال رصد والرققم الت ق   مسامها 
بالتلـاور مــ  فتيــ  ا ــربا ، البـاون كــ  مــن الوكالــ  األملانقـ  ل تبــاون الــدوي، ومب ــد األمــم  )بق 

املتحـــدة ل تـــدريم والبحـــل )يونقتـــارق، وبتنـــام  األمـــم املتحـــدة ايمنـــائي، ع ـــن إنتـــاج  موعـــ  مـــن ويـــدا  
وض  كال الت ق  الولنق  ع ن املستوى الرياتن. والستند مادة ال ـا الويـدا  إىل املبـاده  التدريم ع ن

التوجق قـــ  الترنقـــ  الـــ  وضـــب ا فتيـــ  ا ـــربا  وهـــي الســـت د  ،ســـالقم التـــدريس الت اع قـــ . وقـــد اســـتي دمت 
الويـــدا  ق ي رـــا  التـــدريم ع ـــن وضـــ  كاـــل الت قـــ  الولنقـــ  وق اجتماعـــا  ،صـــحاب املقـــ ح  

  وموريتانقا ،وكمبوديا ،و امبقا ،والسنلال ،وجقبوي ،والو و ،والاي ند ،و،نلوي ،عيرد  ق ،لبانقا ال 
التبـــاون اســـ االقجق  األمـــم املتحـــدة الدولقـــ  ل حـــد مـــن ال ـــوار  وبتنـــام  األمـــم املتحـــدة  )جق 

و كاـل الت قـ  ايمنائي ع ن إنتاج م ح  يتنـاول إدمـاج ارـد مـن رـالت ال ـوار  ق عم قـ  صـقا   والن قـ
الولنق . وقد نوقلت م  الب دان، ق ج س  عيرـد  كقققـا  ئـوا اللـتي ق إلـار الـدورة ال انقـ  واألرببـني 

 ل جن  ال تعق  ل تن قو، اجملاي  التئقسق  ل تبل بني الت ق  م  اللري املنال وبني ارد من رالت ال وار  
وضــ  م حــ  يتنــاول ا ــدما  املناكقــ  البمــ  املنامــ  الباملقــ  للرصــاد ا ويــ  ع ــن  )دق 

 .  2015 دف دعم الت ق  م  اللري املنال، سق ون متايا  ل ول كانون األول/ديسمرب 
ـــ  األملانقـــ  ل تبـــاون الـــدوي، ومنامـــ  األمـــم املتحـــدة  -37 و،حلـــار فتيـــ  ا ـــربا  ،ي ـــا  إىل ،ن الوكال

تيرقــــا، واملنامــــ  الباملقــــ  للرصــــاد لل ويــــ  والزراعــــ ، و نــــ  النســــق  حلــــؤون اللــــبوب األصــــ ق  ق ،ف
ا وي ، البم  ع ن الاويت مـواد ال مق قـ  ال ـاف إىل املبـاده التوجق قـ  الترنقـ  ا اصـ  صاـل الت قـ  
الولنقــ . واال ــ  فتيــ  ا ــربا  ع ــن مواصــ   الرــد  املب ومــا  بلــ ن املبــاده التوجق قــ  ا اصــ  صاــل 

م ، ق ا  ـــود الـــ  البـــوئا املنامـــا  مـــن ،جـــ  الت قـــ  الولنقـــ  واملســـامه ، مـــن دون ،ن ال يقـــد ضـــ
وضــ  املــواد الت مق قــ . كمــا اال ــ  ع ــن إلــاخل املنامــا  ع ــن ،يــد  امل ااــا  املتب رــ  صاـــل 

قائمــ  يمقــ  املــواد الت مق قــ  الــ  ،يرســ ت إىل فتيــ  ا ــربا  ع ــن  2الت قــ  الولنقــ . ويرــد  ا ــدول 
   .2015،ي ول/سبتمرب  16ما كانت ع ق  ق 
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  2ا دول 
 ق،)المواد التكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية لعملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية

 املواد الت مق ق  املنام 
البمـــــقم املناـــــور ا نســـــاين ق بـــــتام  الت قـــــ  القـــــحي مـــــ  اللـــــري املنـــــالن دلقـــــ   منام  القح  الباملق 

 )بقاملست د 
موا م  عم قا  كال الت ق  الولنقـ  مـ  التنمقـ  وقاـقل املقزانقـ ، والرقـقم ،داة  الوكال  األملانق  ل تباون الدوي

 الت اقل ل ت ق  ع ن القبقد الول 
 )جقم ح  املباده التوجق ق  الترنق  املتب   باملقاثن دعم عم ق  كال الت ق  الولنق  اللتاك  الباملق  ل مقاث
 ق عم قا  الت اقل ل ت ق  م  اللري املنال ،داة لدم  النام البقظق  مؤسس  ار د الدولق 

ـــــا  القـــــ قم األ ـــــت  ايحتـــــاد الـــــدوي  مبق
 وائال األ ت

كق قــــــ  املســــــامه  ق كاــــــل الت قــــــ  الولنقــــــ ن الوجق ــــــا  ا مبقــــــا  الولنقــــــ  
 )دقل ق قم األ ت وائال األ ت

الربنــام  البــاملي ل بحــو  بلــ ن قاب قــ  التــ ت.ت 
 والت ق.  مب  بتلري. املنال وآتارث

الربنــام  البــاملي ل بحــو  بلــ ن دعــم وضــ  كاــل الت قــ  الولنقــ  بلرحلــاد مــن 
 )هقن دلق  املست دش قاب ق  الت ت.ت بتلري. املنال وآتارث والت ق.  مب 

 ،داة الرقـــقم السقاســـ  الولنقـــ  ل ت قـــ ، ودلقـــ  اجملتمـــ   مبـــاده ملـــ ك  ل ت قـــ  ائتاف ،صوا  ا نوب املب  بتلري املنال
 )وقكال الت ق  الولنق  تي  ا ربا /إىل املباده التوجق ق  الترنق  ل املدين

مبـــــاده الوجق قـــــ  ال مق قـــــ  مـــــن ،جـــــ  دعـــــم إدمـــــاج الزراعـــــ  ق بـــــتام  الت قـــــ   ل وي  والزراع ألمم املتحدة لمنام  ا
إدمـاج التنـوخل ا قـ  ق الت اـقل ل ت قـ  مـ   الولنق ، واملباده التوجق قـ  لـدعم
 اللري املنال وكال الت ق  الولنق 

البزيز ،وج  الت ذر ق مبا ـ  مسـائ  الت قـ  فقمـا يتب ـ  بـالتنوخل البقولـوجي واللـري  اال اقق  التنوخل البقولوجي
ـــــ  ل تنـــــوخل  ـــــ  وايســـــ االقجقا  الولنق ـــــتبل بـــــني كاـــــل الت قـــــ  الولنق ـــــالن ال املن

 وكال البم البقولوجي 
اســ االقجق  األمــم املتحــدة الدولقــ  ل حــد مــن 

 وبتنام  األمم املتحدة ايمنائي ال وار 
 الولنق  كال الت ق دم  ارد من رالت ال وار  ق عم ق  صقا   والن قو 

ومب ــــــد ، الوكالــــــ  األملانقــــــ  ل تبــــــاون الــــــدوي
)يونقتــارق،  األمــم املتحــدة ل تــدريم والبحــل

 تحدة ايمنائيبتنام  األمم املو 

 اتنع ن املستوى الري  ع ن وض  كال الت ق  الولنق  لتدريماويدا  

واملب ــد الــدوي  الوكالــ  األملانقــ  ل تبــاون الــدوي
 ل تنمق  املستدام 

 لت ق  م  اللري املنالانام  الولنق  ودون الولنق  لترققم ورصد األدلق  الاويت 

ي ـــاف إىل املبـــاده م حـــ  ن دعم الت قـــ  مـــ  اللـــري املنـــالا ـــدما  املناكقـــ  لـــ املنام  الباملق  للرصاد ا وي  
 التوجق ق  الترنق  ا اص  ببم ق  كا  الت ق  الولنق 



 FCCC/SBI/2015/19 

 

16/31 GE.15-18617 

 

ــــ  ق منقــــ  كاــــل FCCC/SBI/2014/INF.25ق الوتقرــــ   4يــــتد حتــــديل ل جــــدول  ق،) ت . والوجــــد قائمــــ  ُمدَّ
 الت ق  الولنق .

  متاح ع ن هوا التابلن قب)
<http://www.who.int/globalchange/publications/Mainstreaming_Gender_Climate.pdf>. 

 .<http://tinyurl.com/pynkvxw>متاح ع ن هوا التابلن  قج)
  متاح ع ن هوا التابلن قد)

<http://www.climatecentre.org/downloads/File/IFRCGeneva/IFRCNational AdaptionPlans.pdf>. 
  هوا التابلن متاح ع ن قه)

<http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/PROVIA-

NAP-user-companion-2014.pdf>. 
  متاح ع ن هوا التابلن قو)

<http://southernvoices.net/images/docs/JointPrinciplesforAdaptation_v1.pdf>  ،وع ــن هــوا الــتابل
 http://southernvoices.net/images/docs/JPA_Assessment_Tool_1.0-2.pdf> and> التواينع ن 

<http://www.southernvoices.net/images/docs/SVA-CS-NAP-GuidelinesDraft.pdf>.    
 اإلعالم بعملية وضع وتنفيذ خطط التكيف الوطنية -واو 

 
 للتكيفنتائج اإلعالم ببرامج العمل الوطنية  -1 

،قــت فتيــ  ا ــربا ، ومبــ  متفــ  البقظــ  الباملقــ  وبتنــام  األمــم املتحــدة ايمنــائي وبتنــام  األمــم  -38
املتحــدة ل بقظــ ، بــ ن هنــا  ياجــ  ماســ  يذكــا  الــوعي بنجــاح كاــل الت قــ  الولنقــ  فقمــا يتب ــ  

 ب مور من ان
الن قــوها وتــ  عامــ  عــن ال اصـق  ملــاري  بــتام  البمــ  الولنقــ  ل ت قــ  الــ  ُيــتن  )،ق 

 فوائدها بالنسب  إىل الب دان 
كقـــ  ذاد  بـــتام  البمـــ  الولنقـــ  ل ت قـــ  و/،و عـــزذ  قـــدرة ،قـــ  الب ـــدان منـــوا   )بق 

 ع ن مبا   مس ل  الت ق  
الرــدرة )البلـــتي  واملؤسســق  والناامقـــ ق، والبقانـــا  واألســالقم واألدوا  امل تســـب  ع ـــن  )جق 

 إعداد والن قو بتام  البم  الولنق  ل ت ق  القبقد الول  نتقج د 
إتبـــا  كقـــ  ،سســـت و/،و الؤســـس بـــتام  البمـــ  الولنقـــ  ل ت قـــ  ل ج ـــود الـــ   )دق 

ســـتيبدل ييرــــا  ق قاـــقل الت قــــ  والن قــــوث، وي ســـقما ق عم قــــ  صــــقا   والن قـــو كاــــل الت قــــ  
 .  16-/  ،1من الرتار  15م  ال رتة  الولنق ، وذلا  لقا  

لــولا، قــتر فتيــ  ا ــربا  الاــويت منــت  إعــا   كــاف يتنــاول املســائ  املــوكورة ،عــاث.  ونتقجــ  -39
وقـــد وافـــ  متفـــ  البقظـــ  الباملقـــ  والوكـــاي  ع ـــن الـــوفري مب ومـــا  م قـــدة عـــن ملـــاري  بـــتام  البمـــ  

 الولنق  ل ت ق  امل تم   و/،و عن ال ا امللاري  ققد التن قو أل تاي الاويت ذلا املنت .
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 ط التكيف الوطنيةمعرض خط -2 
،يــار فتيــ  ا ــربا  ع مـــا  بالوييــ  الــ  ،ســـندوا إلقــ  ائقظــ  ال تعقـــ  ل تن قــو ق دوروــا ال انقـــ   -40

واألرببـــني والتم ـــ  ق إعـــداد ورقـــ  مب ومـــا  عـــن مبـــتي كاـــل الت قـــ  الولنقـــ  وي رـــا  البمـــ  
دة والــدروة املســت ادة ق التدريبقــ  ايق قمقــ  برقــد الســ قل ال ــو  ع ــن التجــارب واملمارســا  ا قــ

مبا ــ  الت قــ  ق ،قــ  الب ــدان منــوا  ل ــي الناــت فق ــا ال جنــ  ق دوروــا ال ال ــ  واألرببــني. وم ايال ــاز 
ع ـــن ،نـــ  ينبلـــي، ،تنـــا  الت اـــقل أليـــدا  الـــناَّم ق املســـترب ، ،ن التاعـــن التبرقبـــا  ع ـــن مبـــاري 

ــــن  لتقــــمقم والن قــــو كاــــل الت قــــ  الولنقــــ  الــــ  نيامــــت ق املاضــــي، و،ن اليست  لــــ  منــــاذج ُمسَّ
كاـــل الت قـــ  الولنقـــ ،  ـــا ق ذلـــا ذيـــادة املســـامها  مـــن اللـــتكا . وم ايال ـــاز ،ي ـــا  ع ـــن ،ن 
ي تــم فتيــ  ا ــربا  رســال  إل  ونقــ   مقــ  اللــتكا  اتتمد ــني يــدعوهم فق ــا إىل اي ــتار بنلــار ق 

 ق الناقم املباري املرب  .املناقلا  ال  التناول مباري كال الت ق  الولنق  و 
 

 نشر لمحة عامة عن عملية خطة التكيف الوطنية ومنتجات أخرى -3 
اســتبتي فتيــ  ا ــربا  كــولا ا اــور البتي ــ  ل منلــور و،ضــاف إىل ُمتــواث. وسقســتمد املنلــور  -41

والبم قـــ  النموذجقـــ  لقـــقا   والن قـــو كاـــل  ق20)مادالـــ  مـــن ،يـــد  املب ومـــا  عـــن الواـــائ  األساســـق 
الت قـ  الولنقـ . وســوف يلـتم  ،ي ــا  ع ـن مب ومــا  عـن ال ق قــ  الـ  ســوف اللـون  ــا عم قـ  صــقا   

 والن قو كال الت ق  الولنق  عم قا  ،كتى كالبا ا  الولنق  واملسامها  املبتزدم  اتددة ولنقا .
  

االعتبييارات المتعلقيية بالفئييات الضييعيفة فييي أقييل االعتبييارات الجنسييانية وغيرهييا ميين  -زاي 
 البلدان نموا  

 
اســتبتي فتيــ  ا ــربا  ورقــ  املب ومــا  عــن البزيــز اعتبــارا  املســاواة بــني ا نســني ق قاــقل  -42

ــــد ،قــــ  الب ــــدان منــــوا   اــــا  ،ن املــــتاد مــــن الورقــــ  هــــو الزوي والن قــــو الت قــــ  ق ،قــــ  الب ــــدان منــــوا ، مايش
ق . ودم  فتي  ا ربا  ،ي ـا  ،م  ـ  إضـافق  ع ـن اعتبـارا  املسـاواة بـني ا نسـني بتوجق ا  و،م    عم 

ق الت قــ  مــن منارــ  ،فتيرقــا وآســقا واتــقل ائــاده. وستوضــ  ورقــ  املب ومــا  ق صــقلت ا الن ائقــ  
 والينلت بلتي الوذيب ا ع ن ،ق  الب دان منوا  وا  ا  األكتى صايب  املق ح .

  
 عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية رصد وتقييم -حاء 

 
واصــ  فتيــ  ا ــربا  عم ــ  ع ــن الورقــ  الترنقــ  الــ  الت ــمن وصــ ا  ألداة رصــد والرقــقم عم قــ   -43

 ق. وحتــدد الورقــ  مرــايقس ل واــائ  األساســق PEG M&E صــقا   والن قــو كاــل الت قــ  الولنقــ  )،داة
 دلقا  متجبقا  للداة.املتبرق . وستوض  ق صقلت ا الن ائق  واليست د  

__________ 
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واال ــ  فتيــ  ا ــربا  ع ــن ايســتمتار ق مواصــ   اكتبــار األداة مــن كــال دراســا  ارالــ  ع ــن  -44
املســتوى الــول  بالتبــاون مــ  ا  ــا  املبنقــ  مــن حلــتكا  ومنامــا . وم  مــا جــا  ق الترــاريت الســابر ، 

ا يـتد مـن البرقبـا  ومـا ييسـت اد مـن دروة سقتم حتـديل األداة ك مـا كـان ذلـا ضـتوريا  بايسـتناد إىل مـ
 من الابقر ا ع ن املستوى الرياتن.

  
 الممارسات الفضل  والدروس المستفادة -طاء 

 
استبتي فتي  ا ربا  امللتوخل الن ـائي ل مج ـد ال الـل مـن املنلـور املتب ـ  بـا ربا  و،ف ـ   -45

ــز املنلــور ع ــن املمارســا  والــدروة املســت ادة ق مبا ــ  مســ ل  الت قــ  ق  ،قــ  الب ــدان منــوا . ويتكت
ـــ . ويبـــتي املمارســـا  ال  ـــ ن  التجـــارب األولقـــ  ق عم قـــ  صـــقا   والن قـــو كاـــل الت قـــ  الولنق

 والدروة املست ادة ق  اي  ال كقز ال مانق  التالق ن
 اللتوخل ق عم ق  كال الت ق  الولنق  وإلاق ا  )،ق 
   كال الت ق  الولنق  إنلا  ويي  صت   كاص  ببم ق )بق 
 وض  كارل  لتي  لبم ق  صقا   والن قو كال الت ق  الولنق   )جق 
 إدماج الت ق  ق الت اقل ل تنمق  منو البداي   )دق 
 اقاذ التالقبا  مؤسسق  فبال   )هق 
 إحلتا  ،صحاب املق ح  بل   فبالن البققن م وإحلتاك م و وئم  )وق 
 املناكق  وإم انق  التبتي ئا الرققم وإدارة امل الت  )ذق 
 سد ال لتا  وال بق  اييتقاجا  فقما ذل الردرا  ق عم ق  كال الت ق  الولنق . )حق 

سقت ــمن املنلــور ،ي ــا  وايــدة  ،و ،ك ــت مــن دراســا  ارــاي  ايفتاديــ  ذا  القــ   قــل  -46
ئقـ  بلـتي الوذيبـ  قبـ  كـانون ك   ال من  اي  ال كقـز. ومـن املرـتر وضـ  املنلـور ق صـقلت  الن ا

   .2015األول/ديسمرب 
  

 دعم االتساق والتآزر في جهود التكيف المبذولة في إطار االتفاقية -ياء 
 

 التعاون مع هيئات أخرى في إطار االتفاقية -1 
،حلار فتي  ا ربا  إىل استمتارث ق التبـاون مـ   نـ  الت قـ  منـو اجتماعـ  السـاب  والبلـتين  -47

مواضــق  من ــا ي رــا  البمــ  التدريبقــ  ايق قمقــ  ا اصــ  صاــل الت قــ  الولنقــ  امللــار إلق ــا بلــ ن 
،عــاث، وورقــ  املــدكا  الــ  قــدتمت ا  نــ  الت قــ  بلــ ن وســائ  التن قــو، واجتمــاخل  21ق ال رــتة 

ا ـــربا  الـــون نامتـــ   نـــ  الت قـــ  بلـــ ن ســـب  البـــق  والتنويـــ  ايقتقـــادن. وعـــاوة ع ـــن ذلـــا، 
 ص  فتي  ا ربا  الباون  م   ن  الت ق  ع ن الاويت منق  كال الت ق  الولنق .وا
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و،حلـــار فتيــــ  ا ــــربا  ،ي ــــا  إىل الباونــــ  مــــ  بتنـــام  عمــــ  نــــريو  املتب ــــ  بتــــ تريا  اللــــري املنــــال  -48
دة والراب ق  ل تـ تت بـ  والت قـ  مبـ  ع ـن جتمقـ  دراسـا  ارـاي  ايفتاديـ  الـ  التنـاول املمارسـا  ا قـ

والــــدروة املســــت ادة ق عم قــــا  الت اــــقل ل ت قــــ  الــــ  التنــــاول الــــنام ايي ولوجقــــ ، واملســــتولنا  
 البلــتي ، واملــوارد املائقــ  والقــح ، وق عم قــا  وهقاكــ  الــتبل بــني الت اــقل ل ت قــ  الــول  والت اــقل

لتجمقبــــي عــــن ل ت قــــ  ات ــــي. واال ــــ  ال تيــــ  ع ــــن الرــــد  البرقباالــــ  ق مجقــــ  متايــــ  وضــــ  الترتيــــت ا
 دراسا  اراي  ايفتادي .

واال ــــ  فتيــــ  ا ــــربا  ،ي ــــا  ع ــــن اســــتباز ،ن ل بــــا  قــــد الــــ ي مــــن ال جنــــ  التن قويــــ  نلقــــ   -49
كاـــ  عم ـــ   الدولقـــ  املبنقـــ  با ســـائت واألضـــتار املتالباـــ  بتـــ تريا  اللـــري املنـــال، بلـــ ن الن قـــو وارســـو

   .ق21)األوىل ل  ة السنتني
 

 اإلقليميالتآزر  -2 
اســــتبتي فتيــــ  ا ــــربا  ،يــــد  نســــ   مــــن الورقــــ  الترنقــــ  املتب رــــ  بالتــــ ذر ايق قمــــي والــــ   -50

التنـــاول الت قـــ  مـــن كـــال بـــتام  البمـــ  الولنقـــ  ل ت قـــ  وعم قـــ  صـــقا   والن قـــو كاـــل الت قـــ  
عــن الســب   الولنقــ  ق ،قــ  الب ــدان منــوا . وقــد ،يدرجــت ،م  ــ  ،كــتى إتــتا   ل ورقــ ، مــن مج ت ــان ،م  ــ 

دعمت و/،و الدعم  ا كقانا  إق قمقـ  الب ـدان ق إعـداد والن قـو بـتام  البمـ  الولنقـ  ل ت قـ ،  ال 
و،م  ــــ  عــــن بــــتام  ومبــــادرا  إق قمقــــ  مــــن منارــــ   ــــتب ،فتيرقــــا، ومنارــــ  آســــقا واتــــقل ائــــاده. 

ا  وا  ــا  األكــتى وستوضــ  الورقــ  ق صــقلت ا الن ائقــ  والينلــت بلــتي الوذيب ــا ع ــن ،قــ  الب ــدان منــو 
 صايب  املق ح .

 
 النُّهج اإلقليمية -3 

،يــــار فتيــــ  ا ــــربا  ع مــــا  بــــا  ود املبوولــــ  مــــن ،جــــ  التبــــالي بلــــ   وتقــــ  مــــ  املتاكــــز  -51
ايق قمقــ  صقــوف التــدريم ع ــن كاــل الت قــ  الولنقــ . فب ــن ســبق  امل ــال، ،عــتب املتكــز الــدوي 

)بق 21ي رـــ  البمـــ  ايق قمقـــ  انســـقوي  امللـــار إلق ـــا ق ال رـــتة ل تنمقـــ  املت ام ـــ  ل جبـــال، كـــال 
،عـــاث، عـــن اهتمامـــ  بامل ـــي قـــدما  ق بنـــا  الرـــدرا  لتم ـــني األفتقـــ  الرياتيـــ  مـــن البـــد  ق عم قـــ  
ــز ع ــن  صــقا   والن قــو كاــل الت قــ  الولنقــ ، وذلــا عــن لتيــ  القــمقم ي رــا  عمــ  ُمــددة التكت

 رققما  امل الت والراب ق  ل ت تت يسم ك  قااخل.جوانم ببقن ا من البم ق ، م   ال
واال ــ  فتيــ  ا ــربا  ،ي ــا  ع ــن ،ن املســتوى ايق قمــي مــن املرــايقس ائامــ  األكــتى يست لــاف  -52

 كقارا  الت ق  )السقاسا  والربام  واألنلا ق، بايضاف  إىل املستويني الول  ودون الول .
  

  

__________ 
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 لشبكات اإلقليميةتعبئة المنظمات والمراكز وا -كا  
 

،حلـــار فتيـــ  ا ـــربا  إىل البالقـــ  املتواصـــ  مـــ  ا ـــربا  و/،و املم  ـــني مـــن  موعـــ  واســـب  مـــن  -53
املنامــا  واملتاكــز واللــب ا  ايق قمقــ  ق إلــار الن قــو بتنــام  عم ــ . وم إحلــتا  كــربا  و/،و ث  ــني 

مبــتي كاــل الت قــ  الولنقــ   ق ،نلــا  ُمــددة منــو اجتمــاخل فتيــ  ا ــربا  الســاب  والبلــتين، من ــا
ــــدة والــــدروة املســــت ادة  ،ق22)2015لبــــا   ــــ  الناولــــت التجــــارب واملمارســــا  ا ق وي رــــ  البمــــ  ال

وارـد  ا ـاني الـون  ،ق23)وال لتا  واييتقاجا  ق عم ق  صـقا   والن قـو كاـل الت قـ  الولنقـ 
قـــ  ل تن قـــو، وي رـــا  البمـــ  نامـــ  فتيـــ  ا ـــربا  ع ـــن هـــام  الـــدورة ال انقـــ  واألرببـــني ل جنـــ  ال تع

 ،عاث. 21التدريبق  ايق قمق  امللار إلق ا ق ال رتة 
واال   فتي  ا ربا  ع ن ،ن هنا  ياج  إىل مواصـ   التبـالي بنلـار مـ  املتاكـز واللـب ا   -54

ايق قمقــ ، وي ســقما فقمــا يتب ــ  ب يــد  الــن.   واملن جقــا  ا اصــ  ببم قــ  صــقا   والن قــو كاــل 
الولنقـــ ، باعتبـــار ذلـــا وســـق   لتبزيـــز التـــ ذر والتماســـا ق ج ـــود الت قـــ  والـــدعم املرـــد   الت قـــ 

تمــ  ،ن ي تســق ا ايالقـــال بــاملتاكز واللــب ا  ايق قمقـــ   ل ب ــدان. و،حلــار ال تيــ  إىل األمهقـــ  الــ   ي
م املبنقــ  لاســتبا  عــن ،نلــات ا ذا  القــ   ببم قــ  صــقا   والن قــو كاــل الت قــ  الولنقــ  والــدع

 الون الردم  ل ب دان.
  

 المناقشات مع مرفق البيئة العالمية ووكاالته -الم 
 

 الموضوع الذي رّكزت عليه المناقشات -1 
عرـــد فتيـــ  ا ـــربا  ومتفـــ  البقظـــ  الباملقـــ  واتنتـــني مـــن وكايالـــ ، وهـــي بتنـــام  األمـــم املتحـــدة  -55

. وناــتوا ق آكــت 2015،ي ول/ســبتمرب  12ايمنــائي وبتنــام  األمــم املتحــدة ل بقظــ ، اجتماعــا  بتــاري  
مســتجدا  الــدعم املرــدَّ  ألقــ  الب ــدان منــوا  ق عم قــ  صــقا   والن قــو كاــل الت قــ  الولنقــ ، وق 
إعـداد والن قـو بــتام  البمـ  الولنقــ  ل ت قـ ، وق الن قــو بتنـام  عمــ  ،قـ  الب ــدان منـوا . ونوقلــت ق 

ــــز ايجتمــــاخل ،ي ــــا  امللــــاك  والقــــبوبا  الناحلــــظ  و  مواصــــ   التبــــاون دعمــــا  ألقــــ  الب ــــدان منــــوا . والتكت
األجــزا  التالقــ  مــن هــوا الترتيــت ع ــن امللــاك  والقــبوبا  الناحلــظ  ق الرــد  الــدعم. ويــتد ق ال قــ  

 ها  وواو ،عاث م  ل عن الدعم املردَّ  إىل ،ق  الب دان منوا .-ال اين
 

 أقل البلدان نموا  المشاكل والصعوبات الناشئة فيما يتعلق بدعم  -2 
،حلــار متفــ  البقظــ  الباملقــ  وبتنــام  األمــم املتحــدة ايمنــائي وبتنــام  األمــم املتحــدة ل بقظــ  إىل ،ن  -56

صـــندوز ،قـــ  الب ـــدان منـــوا  ي يـــزال يبـــاين مـــن نرـــل ق املـــوارد، وإىل اراجـــ  إىل دفـــ  الربعـــا  إضـــافق  
البمـــ  الولنقـــ  ل ت قـــ  و ريهـــا مـــن عناصـــت كـــان يـــتاد ل قـــندوز ،ن يلاـــي ال ـــالق  الن قـــو بـــتام   إذا

 بتنام  عم  ،ق  الب دان منوا  واألنلا  املتب ر  ببم ق  صقا   والن قو كال الت ق  الولنق .
__________ 
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و،حلــار بتنــام  األمــم املتحــدة ايمنــائي وبتنــام  األمــم املتحــدة ل بقظــ  إىل ،ن ،قــ  الب ــدان منــوا   -57
لبــــاملي  اــــل الت قــــ  الولنقــــ ، ق الاــــويت ملــــاري  الت رــــن املســــاعدة، مــــن كــــال بتنــــام  الــــدعم ا

ل حقــول ع ــن  ويــ  مــن صــندوز ،قــ  الب ــدان منــوا  وذلــا  ــدف البزيــز الرــدرا  املؤسســق  والترنقــ  
ألصــــحاب املقــــ ح  وار ومــــا  ل م ــــي قــــدما  ق عم  ــــا املتب ــــ  ببم قــــ  صــــقا   والن قــــو كاــــل 

ــز ع ــن الت قــ  الولنقــ . وهنــا  يالقــا  اــس دول لــدي ا ملــاري    ــت إجاذوــا مــن النايقــ  ال نقــ  التكك
 ،وروانـــدا ،ومج وريـــ  يو الدميرتالقـــ  اللـــببق  ،عم قــ  صـــقا   والن قـــو كاـــل الت قـــ  الولنقــ  )اللـــاد

 والنقجتق و  ال ن قادرة ع ن البد  فق ا بسبم نرل املوارد. ،والسنلال
وريــ  فقمــا ذــل الت قــ  ببــني و ــت ايحلــارة إىل ضــتورة ،كــو ،يــد  اييتقاجــا  الباج ــ  وال  -58

ايعتبــار، وكـــولا إىل ضــتورة وضـــ  األنلــا  الـــ   ـــت مبا ت ــا بال بـــ  ق ايعتبــار )ق إلـــار صـــندوز 
،قــ  الب ـــدان منـــوا  ومــ  مقـــادر دعـــم ،كــتىق واييتقاجـــا  ا ديـــدة والناحلــظ . و،يي ع ـــن ذكـــت الوجق ـــا  

الولنقــ  ل ت قــ  واال. ــ  ع ــن ،نــ  ينبلــي إلــاخل  مــؤ ت األلــتاف الرائمــ  بلــ ن النرق /حتــديل بــتام  البمــ 
،قـ  الب ـدان منـوا  ع ـن هــوث املب ومـا  بلقـ  إالايـ  ال تصـ ، ملــن يت ـم من ـا ق ذلـا، لتحـديل األولويــا  
ــــتام  البمــــ  الولنقــــ  ل ت قــــ  مــــن كــــال الرــــد  التحــــدي ا . ومي ــــن ،ن ال ــــون التحــــدي ا  مــــن  ق ب

انــ  البــنيت التالقــم ار ومــ  ا ديــد ألولويــا  الت قــ  لقــل يتســ  البســال  لقــل الــدردج ق رســال  إىل األم
حتــديل/النرق  بــتام  البمــ  الولنقــ  ل ت قــ  الــ  ســب  نلــتها. وق ببــ  ارــاي ، مي ــن إعــداد وتقرــ  
جديـــــدة قـــــل بتنـــــام  البمـــــ  الـــــول  ل ت قـــــ  بلقـــــ  الســـــجق  الرققمـــــا  جديـــــدة ال  ـــــي إىل حتـــــديل 

ـــن التحـــدي  ا  الت قـــ  لـــربام  البمـــ  الولنقـــ  ل ت قـــ  متفـــ د البقظـــ  الباملقـــ  مـــن األولويـــا . وعندئـــو،   ت
 املوافر  ع ن ل با  التموي  ا ديدة بايستناد إىل بتام  البم  الولنق  ل ت ق .

و،وصــن ايجتمــاخل بــ ن ينلــخل فتيــ  ا ــربا  رســال  واضــح  عــن ال ق قــ  الــ  مي ــن  ــا ألقــ   -59
ــــ  بــــني بــــتام   البمــــ  الولنقــــ  ل ت قــــ  وكاــــل الت قــــ  الولنقــــ ، بــــالنات إىل الب ــــدان منــــوا ،ن النست

اكــتاف انجـــال الزمنقــ  )فوريـــ  مرابــ  متوســـا  األجـــ  ولوي ــ  األجـــ ق، واكــتاف مقـــادر  ويـــ  
الت قـــ  اتتم ـــ  )م ـــ  صـــندوز ،قـــ  الب ـــدان منـــوا  لـــربام  البمـــ  الولنقـــ  ل ت قـــ  وصـــندوز املنـــال 

وضـــ  وفرـــا  لـــربام  البمـــ  الولنقـــ  ل ت قـــ  و اـــل الت قـــ  األك ـــت ل ملـــاري  ،و الـــربام  الـــ  ال
 الولنق  وألنلا  ،كتى ذا  ص  ، وكولا الرنوا  ال نائق  واملتبددة األلتاف األكتىق.

و،تـري ،يـد اللـوا   البامـ  املتم ـ  ق ،ن ،قـ  الب ـدان منـوا  لقسـت مجقب ـا ع ـن ع ـم بالـدعم  -60
ل وكـــاي  ،ن الب شـــم مجقـــ  ج ـــا  التنســـق  ا اصـــ  ب قـــ   املتـــاح. واال ـــ  اجملتمبـــون ع ـــن ،نـــ  ينبلـــي

الب ـــدان منـــوا  بـــالربام  وامللـــاري  ا ديـــدة ائادفـــ  إىل دعـــم ،قـــ  الب ـــدان منـــوا ، ووضـــحوا الاتائـــ  الـــ  
مي ن  ا ألق  الب دان منوا  ،ن اللـار  ق هـوا الـدعم والسـت قد منـ . فب ـن سـبق  امل ـال، هنـا  ياجـ  

ىل مجقـ  الـدول امللـارك  ق بتنـام  الـدعم البـاملي  اـل الت قـ  الولنقـ  يـ  يرسال رسال  ر قـ  إ
 يتس  ل م تمني الرد  ل با  ل حقول ع ن الدعم.

واال ــ  اجملتمبــون ع ــن ،نــ  ينبلــي لربنــام  الــدعم البــاملي  اــل الت قــ  الولنقــ  وللــريث مــن  -61
مـــ  فتيـــ  ا ـــربا  ل ت كـــد مـــن ،ن ،قـــ   مرـــدكمي املســـاعدة الترنقـــ  ،ن يســـتمتوا ق البمـــ  بلـــ   وتقـــ 
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الب ـدان منـوا  الت رـن دعمــا  تابتـا  ومتسـرا . و،وصـوا بــ ن يرـدت  فتيـ  ا ـربا  الــدعم املتواصـ  ألقـ  الب ــدان 
منــوا  كـــال ال ــ ة اينترالقـــ  ال اصــ   بـــني هنايــ  الوييـــ  ارالقــ  وبتنـــام  البمــ  ا ديـــد، الــون جـــت  

ل اجتمـاخل يبرـدث ا ـربا  ق السـن  مث ييبـتدي ع ـن ائقظـ  ال تعقـ  ل تن قـو البادة ع ـن ،ن يبدـدَّ كـال ،و 
 ق ،وىل دوراوا ق ك  سن .

 
 مواصلة التعاون عل  دعم أقل البلدان نموا   -3 

،حلــار اجملتمبــون إىل ،ن التبــاون بــني فتيــ  ا ــربا  واملنامــا  كــان م قــدا  ق النســق  الــدعم املرــد   -62
واعتـيرب إحلـتا   موعـ  واسـب  مــن املنامـا  ق الن قـو ،نلـا  فتيـ  ا ـربا ، ومـن مج ت ــا ألقـ  الب ـدان منـوا . 

مبــتي كاــل الت قــ  الولنقــ  والتــدريم ع ــن كاــل الت قــ  الولنقــ  ومنقــ  كاــل الت قــ  الولنقــ ، 
 وكولا إحلتاك ا ق اجتماعا  فتي  ا ربا  من املمارسا  ا قدة ال  ينبلي ،ن الستمت.

 مبون إىل ،ن  مي ن وض  ما ي ي ق ايعتبار ق إلار ذيادة التباوننو،مل  اجملت -63
دعــم الب ــدان ق البزيــز البم قــا  الرياتيــ  ع ــن املســتوى الــول . ولــويد ،ن مجقــ   )،ق 

الب ــــدان لــــدي ا التالقبــــا  مؤسســــق  ولنقــــ  ودون ولنقــــ  قائمــــ  بال بــــ  ل ت اــــقل ل ت قــــ  والن قــــوث. 
ول لـتكا  ايمنـائقني ،ن يسـاعدوا الب ـدان ق ايسـت ادة مـن هـوث ال القبـا  وبالتاي، مي ـن ل منامـا  

 والبزيزها باتير  فبال  من يقل الت     جتنكم ايذدواجق  والبم قا  املتواذي  
دعــم الب ــدان ق ذيــادة فتصــ ا ل حقــول ع ــن  ويــ  ل ت قــ . ف تيــ  ا ــربا  ســقتباون  )بق 

ســب  لتحســني قــدرة ،قــ  الب ــدان منــوا  فقمــا يتب ــ  ب ق قــ  ارقــول مــ  املنامــا  ق مواصــ   است لــاف ال
 ع ن ،ف   دعم ماي ث ن من متف  البقظ  الباملق  

البزيـــز التنســـق  بـــني ،صـــحاب املقـــ ح  املتبـــددين ع ـــن املســـتوى الـــول  بـــني وكـــاي   )جق 
ل ـــــمان النســـــق  كاـــــل الت قـــــ  الولنقـــــ  ورت ـــــ  ا  ـــــا  صـــــايب  املقـــــ ح  ع ـــــن املســـــتوى الـــــول  

ــز ع ــن ضــمان ،ن ي ــون كــ  وايــد مــن  عم قــا  قياتيــ  يتبنتاهــا الب ــد. وهــوا يتا ــم اســت مارا  وج ــودا  التكت
 ،صحاب املق ح  ع ن ع م بدورث ق هوث البم ق ، وقادرا  ع ن إقام  م   هوث اللتاكا  

البزيـــز التبـــاون ع ـــن يـــ  امللـــاك  ايق قمقـــ  ،و ملـــاك  ببقن ـــا الواج  ـــا  موعـــا   )دق 
لب ــدان مــن قبقــ  ارقــول ع ــن املــوارد املالقــ ، والتبــاون عــرب ارــدود ع ــن الت قــ ، وإدارة ال ق ــانا ، ا

وايســـت ادة مـــن املب ومـــا  املناكقـــ  ق الت اـــقل، وإحلـــتا  الراـــاخل ا ـــاف ق  ـــال الت قـــ ، والبـــادل 
 ا ربا  
اســـب  الناـــقم مبـــتي كاـــل الت قـــ  الولنقـــ   ـــدف مواصـــ   التلـــاور مـــ   موعـــ  و  )هق 

مـن املنامــا  والوكــاي  باعتبــار ذلــا وســق   لتوســق  ناــاز اللــتاكا  مــ  املؤسســا  املبتفقــ  ومتاكــز 
الت نولوجقــا ايق قمقــ  والباملقــ ، وبرقــد مســاعدة ،قــ  الب ــدان منــوا  عــن لتيــ  الزويــدها ب ف ــ  مــا مي ــن 

 الن قوث من ملورة ع مق  واقتقادي  والنموي  لت ون ،قدر ع ن الت اقل ل ت ق  وع ن 
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دعـــم البـــادل املبـــارف بـــني الب ـــدان، ق لرـــا ا  مباحلـــتة ومـــن كـــال األدوا  الـــ   )وق 
حلــب   اين نــت م ــ  املواقــ  ايل  ونقــ  واللــب ا  والنــدوا  عــرب اين نــت. وبلم ــان فتيــ   التقح ــا

ا ربا  ،ن يتبـالن مـ  بتنـام  الـدعم البـاملي  اـل الت قـ  الولنقـ  وحلـتكا  آكـتين مـن ،جـ  إالايـ  
 التبادل ايف اضي وبنا  امل ارا  وفتف التب م ألق  الب دان منوا .

،نـــ  ســـقتم، كـــال ايجتمـــاخل األول ل تيـــ  ا ـــربا  الـــون ســـقيبرد كـــال  وييـــد اجملتمبـــون -64
فقـــاعدا . و ـــت  2016النقـــ  األول مـــن البـــا ، وضـــ ي بتنـــام  البمـــ  ا ديـــد ل تيـــ  ا ـــربا  لبـــا  

ايحلــارة إىل ضــتورة إُيــاد ســبق  ل ح ــاد ع ــن الترــد  ق ال ــا األنلــا  الــ  ي يــتجَّ  ،ن التلــري بــني 
   .2016ارالق  والويي  املرب   ال  من املزمد  ،ن البد، ق عا  ويي  فتي  ا ربا  

  
حصيييلة برنييامج عمييل فريييق الخبييراء المعنييي بأقييل البلييدان نمييوا  فييي الفتييرة  -ثالثا   

2011-2015 
 

ـــــــــو بتنـــــــــام  عم ـــــــــ  لق ـــــــــ  فـــــــــ ة -65                  نـــــــــاق  فتيـــــــــ  ا ـــــــــربا  مـــــــــا ،يـــــــــتذ مـــــــــن الرـــــــــد  ق الن ق
عمومــا ، ك يــل فتيــ  ا ــربا  إىل ،نــ  م ار ــاد ع ــن الرــد  جقــد ق الن قــو . و 2015-2011الوييــ  

بتنـام  عم ـ ، وفرـا  لاع افـا  ذا  القـ   القـادرة عــن ائقظـ  ال تعقـ  ل تن قـو. و،يـار فتيـ  ا ــربا  
ع مــا  بــبب  مــن ،ف ــ  املمارســا  ،و األنلــا  الــ  الســتح  ايســتمتار فق ــا، وبالــدروة املســت ادة 

 اك  ملواص   النات فق ا.وكولا املل
وفقمـــا ذـــل ،ف ـــ  املمارســـا  ،و األنلـــا  الـــ  الســـتح  ايســـتمتار فق ـــا، اعـــ ف فتيـــ   -66

 ا ربا  ب ن ما ي ي كان فباي  ق الرد  التوجق  والدعم ال   ألق  الب دان منوا ن
لب ـــدان نـــواة ،ساســـق  مـــن الرـــدرا  ق ،قـــ  ا ،نلـــ   ي رـــا  البمـــ  التدريبقـــ  ايق قمقـــ  )،ق 

 منوا . ومي ن التكقز التدريم ايضاق ع ن موضوعا /قااعا  ُمددة،  ا ق ذلا يسم املنال  
ي يـــزال مبـــتي كاــــل الت قـــ  الولنقــــ  يلـــ ت  منقــــ  ثتـــاذة ألقــــ  الب ـــدان منــــوا   )بق 

بلقـــ  البـــادل ا ـــربا  بلـــ ن عم قـــ  صـــقا   والن قـــو  ولللـــتاف األكـــتى ورت ـــ  ،صـــحاب املقـــ ح 
الولنقــ . فمــن حلــ ن الت اــقل أليــدا  مســترب ق  ،ن يتــق  است لــاف إم انقــا   كاــل الت قــ 

 الناقم ،يدا  إق قمق  والناول مواضق  ُمددة ،ك ت 
ال ســـ  األيـــدا  ا انبقـــ  الـــ  ينام ـــا فتيـــ  ا ـــربا  كـــال دورا  ائقظـــ  ال تعقـــ   )جق 

األلــتاف بت اصــق  عم ــ ، وألقــ  ل تن قــو ومــؤ ت األلــتاف اجملــال واســبا  ل تيــ  ا ــربا  كــي ينبــخل مجقــ  
الب ــدان منــوا  كــي البــتي مــا حتــتذث مــن الرــد  ق النــاول الت قــ  مــن كــال عم قــ  وضــ  والن قــو بــتام  

 البم  الولنق  ل ت ق  وكال الت ق  الولنق  وبتنام  البم  ألق  الب دان منوا  
  الب ـــدان منـــوا  ،تبتـــت التحـــدي ا  املنتامـــ  الـــ  يرـــدتم ا رئـــقس فتيـــ  ا ـــربا  إىل ،قـــ )دق 

األلــتاف كــال ايجتماعــا  التح ــريي  والــدورا  التئقســق  جــدواها ق إبــاغ مجقــ  األلــتاف مــن 



 FCCC/SBI/2015/19 

 

24/31 GE.15-18617 

 

،قــ  الب ــدان منــوا  عــن يالــ  بــتام  البمــ  الولنقــ  ل ت قــ  وكاــل الت قــ  الولنقــ  وبتنــام  البمــ  
 ألق  الب دان منوا  

لبنـــا  قـــدرة ،قـــ  الب ـــدان منـــوا  ع ـــن ي رـــا  البمـــ  التدريبقـــ  ايق قمقـــ  وســـق   فبالـــ   )هق 
مبا ــــ  الت قــــ  مــــن كــــال عم قــــ  صــــقا   والن قــــو كاــــل الت قــــ  الولنقــــ  وبــــتام  البمــــ  الولنقــــ  
 ل ت ق  وبتنام  البم  ألق  الب دان منوا ، وهي التق  الت اع  والبادل ا ربا  بني الب دان وج ا  لوج  

 التباون م  هقظا  ،كتى ق إلار ايال اقق   )وق 
عــزذ التبــاون امل مــت مــ   موعــ  واســب  مــن املنامــا  النســق  الــدعم املرــدَّ  ألقــ   )ذق 

الب ــدان منــوا  وهــو يتــق  جتمقــ  املــوارد ملبا ــ   موعــ  متنوعــ  مــن املوضوعا /امللــاك  اتــددة )مــ ا ، 
 بواسا  فتي  عم  الر  كاف صال الت ق  الولنق ق 

  والــدروة املســت ادة والبادئــا ناــتا  يســتمتار ،ف ــ  املمارســا الســ قل ال ــو  ع ــن )حق 
 ل م مجق  األلتاف وا  ا  املبنق  ذا  الق   ع ن هوث املب وما  ق إلار ايال اقق  وكارج  

ينبلـــي ملنقـــ  كاـــل الت قـــ  الولنقـــ  ،ن ال ـــون   ابـــ  اتـــور ق مســـاعدة الب ـــدان  )رق 
ــ  فقـ  مجقــ  املب ومـا  املتقــ   ع ـن إدارة عم  ـا املتب ــ  صاـل الت قــ  الولنقـ ، و،ن  الــوفت متكـزا  جتمَّ

 ببم ق  صقا   والن قو كال الت ق  الولنق ، الوكقا  لتنوي  ،صحاب املق ح .
يــدتد فتيــ  ا ــربا  الــدروة املســت ادة التالقــ ، والــ  مي ــن ،ن يســت قد من ــا فتيــ  ا ــربا  ق  -67

 عم   مستربا ن
زايـيـد وهــي النترــ  مــن الت اــقل ل ت قــ  والن قــوث ق ال ايتقاجــا  ،قــ  الب ــدان منــوا   )،ق 

 ع ن املدى املتوسل إىل الت اقل ل  والن قوث ع ن املدى الاوي  
هنا  ياج  إىل النوي  ا ـربة لـدى فتيـ  ا ـربا . ف ـم الي تمـ  ببـ  الورقـا  الترنقـ   )بق 

  املتــــوفتة ُمــــدودة وورقــــا  املب ومــــا  ق الوقــــت اتــــدد ،و كمــــا كــــان متوقبــــا  ناــــتا  ألن ا ــــربة ال نقــــ
 وبسبم حتديد ،ولويا  البم  

ببـــ  األنلـــا  التا ـــم يلـــد ا ـــربة مـــن منامـــا  ،كـــتى ق إلـــار التالقـــم ر ـــي  )جق 
،ك ــت ،و مي ــن التنبــؤ بــ . وإنلــا  فتيــ  عامــ  الرــ  كــاف صاــل الت قــ  الولنقــ  مــن الاتائــ  الــ  

م ال نقـ  مـن املبـاده التوجق قـ  املتب رـ    تن  ـا فتيـ  ا ـربا  مـن الببظـ  املنامـا  ل بمـ  ع ـن ا وانـ
 صال الت ق  الولنق  

هنــا  ق ببــ  األيقــان ا  ــاي ق مســتوى اســتجاب  ،قــ  الب ــدان منــوا  ل دراســا   )دق 
  ايسترقــائق . وبلم ــان فتيــ  ا ــربا  ،ن يســت قد من/يبــزتذ مجــ  املب ومــا  ذا  القــ   ،تنــا  األيــدا .

 ماة البرقبا  من الب دان ك  ق منارت  كما بلم ان   ،ن يساعد ق الت
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وعـــاوة ع ـــن ذلـــا، الاتتقـــت املناقلـــا  إىل األنلـــا  التالقـــ  الوكقـــا  ملواصـــ   الناـــت فق ـــا ق  -68
 إلار الويي  املرب   ل تي  ا ربا ن

بايضـــاف  إىل ي رـــا  البمـــ  التدريبقـــ  ايق قمقـــ ، ال ـــمنت اســـ االقجق  فتيـــ  ا ـــربا   )،ق 
ع ـــن كاـــل الت قـــ  الولنقـــ  إعاـــا  التـــدريم بواســـا  املـــواد التب قمقـــ  ايل  ونقـــ  ا اصـــ  بالتـــدريم 

أل ــــتاي التــــدريم بــــوالرية فتديــــ ، و،دوا  التبــــاون عــــرب اين نــــت مــــن كــــال منقــــ  كاــــل الت قــــ  
وق . ق24)الولنق ، والتباون م  املناما  وبتام  الدعم ذا  القـ   فقمـا ذـل كاـل الت قـ  الولنقـ 

، 2015-2014نت ــا  مــن جولــ  ي رــا  البمــ  ا اصــ  صاــل الت قــ  الولنقــ  ل  ــ ة إحلــارة إىل اي
اال   فتي  ا ربا  ع ن ،نـ  سـق ون مـن امل قـد جتمقـ  كـ  املـواد املسـت دم  ق ي رـا  البمـ  ل حقـول 

ومي ـــن ،ن يـــتم ذلـــا بالتبـــاون مـــ  مجقـــ  املنامـــا  ذا   .ق25)ع ـــن يزمـــ  كام ـــ  الســـت دم ا الب ـــدان
لوقــت ن ســ ، ييــد فتيــ  ا ــربا  ،ن الوكالــ  األملانقــ  ل تبــاون الــدوي، بالتبــاون مــ  بتنــام  القــ  . وق ا

الــدعم البــاملي  اــل الت قــ  الولنقــ  وبتنــام  األمــم املتحــدة ايمنــائي ومب ــد األمــم املتحــدة ل تــدريم 
دة قااعــا  والبحــل )يونقتــارق وبتنــام  األمــم املتحــدة ل بقظــ ، قــد وضــبت مــواد الــدريم قياتيــ  ملســاع

  ق26)متبددة ع ن مستوى ك  ب د ق إجتا  عم ق  صقا   والن قو كال الت ق  الولنق 
لــويد ،ن مــن املــتج  ،ن البرـــن لــدى ،قــ  الب ــدان منـــوا  ايتقاجــا  م حــ  وعاج ـــ   )بق 

فقمـــا يتب ــــ  بانتـــار الســــ بق  لتلـــري املنــــال، وهــــي اللـــتخل ق الت اــــقل ل ت قـــ  والن قــــوث ق األج ــــني 
لاويـــ . وإذ وضـــ  فتيـــ  ا ـــربا  ذلـــا ق اعتبـــارث، ،حلـــار إىل الوييـــ  الـــ  الـــ مت بـــدعم ،قـــ  املتوســـل وا

لســـابر  ف ـــا  عــن التوجق ـــا  ا ،ق27)الب ــدان منـــوا  ق النرـــق  وحتــديل بـــتام  البمـــ  الولنقــ  ل ت قـــ 
لـولا، فـلن مـن ال ـتورن ،ن الاـ  ،قـ  الب ـدان منـوا  ع ـن ع ـم بال تصـ   .ق28)ال  ،عدها فتيـ  ا ـربا 

املتايــ  ملتاجبــ  وحتــديل بــتام  عم  ــا الولنقــ  ل ت قــ  والن قــوها ييرــا  بتمويــ  مــن صــندوز ،قــ  
 الب دان منوا  

اســــتنادا  إىل املب ومــــا  املردَّمــــ  مــــن متفـــــ  البقظــــ  الباملقــــ  ووكايالــــ ، يــــتالبل الن قـــــو  )جق 
نــام  عمــ  ،قــ  الب ــدان منــوا  مــن  ــري بــتام  البمــ  الولنقــ  ل ت قــ  بتن قــو بــتام  البمــ  عناصــت بت 

الولنقــ  ل ت قــ . و،حلــار متفــ  البقظــ  الباملقــ  ووكايالــ  إىل ،ن ملــاري  بــتام  البمــ  الولنقــ  ل ت قــ  
__________ 

 .FCCC/SBI/2014/4 من الوتقر  12ال رتة  ق24) 
املواد التدريبق  ال  استي دمت ق ي را  البم  التدريبق  ايق قمقـ  متايـ  ق املوقـ  ايل ـ وين ل ـ  ي رـ  عمـ ،  ق25) 

 .<http://unfccc.int/6989.php#NAPs> ع ن هوا التابلن
 /https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/index.php/knowledge> متـــــــــــــــــــاح ع ـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــتابلن ق26) 

mainstreaming/nap-country-level-training/>. 
   .16-/  ،6)،ق من املرتر 2ال رتة  ق27) 
ــــدان منــــوا ن ف ــــتة عامــــ  عــــن ايعــــداد "بــــتام  البمــــ  الولنقــــ  ل ، 2009فتيــــ  ا ــــربا ،  ق28)  ــــ  ا اصــــ  ب قــــ  الب  ت ق

 ، متــــــــاح ع ــــــــن هــــــــوا الـــــــــتابلناســــــــ االقجقا  التن قــــــــو والرــــــــد  قــــــــوائم ومـــــــــوجزا  امللــــــــاري  املنرحــــــــ " ووضــــــــ 
<http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdf>. 
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 املمول  مـن صـندوز ،قـ  الب ـدان منـوا  حتتـون ع ـن م ـون وايـد ،و عـدة م ونـا  ذا  صـ   ببناصـت
بتنــام  عمــ  ،قــ  الب ــدان منــوا . وييــد فتيــ  ا ــربا  ،ن ،قــ  الب ــدان منــوا  ق لــور اينترــال إىل عم قــ  
صــقا   والن قــو كاــل الت قــ  الولنقــ ، وهــو ،مــت   ييــدردج صــتاي   ق بتنــام  البمــ . و،حلــار إىل ،ن 

لاملـا برقـت كاـل  من املتج  ،ن البرـن عم قـ  رصـد والن قـو بتنـام  البمـ  رصـدا  كافقـا  عم قـ  صـبب 
 الت ق  الولنق  كارج نااق .

و،حلار فتيـ  ا ـربا  إىل ،ن هنـا  ،نلـا  التبـنيت اتافاـ  ع ق ـا ومسـامها  يتبـني الرـدمي ا إىل  -69
، عنــدما ســقتم انت ــاب رئــقس جديــد و،ع ــا  2016 موعــا  ،كــتى قبــ  ،ول اجتمــاخل لــ  ق عــا  

ح فتيـــ  ا ـــربا  ،ن التواصـــ  األمانـــ  مـــ  م تـــم آكـــتين وعنـــدما يوضـــ  بتنـــام  عمـــ  جديـــد. واقـــ  
األع ا  ا دد ق فتي  ا ربا  التماسا  ملسـامهاوم وضـمانا  ينترـال  سـ س ق األنلـا  ق ال ـ ة الـ  

 ستسب  ذلا ايجتماخل األول.
ـــ  الـــدعوة إىل ببـــ  ،ع ـــا  فتيـــ  ا ـــربا  املنت قـــ  وييـــت م  -70 واقــ ح فتيـــ  ا ـــربا  ،ي ـــا  ،ن الوجَّ

اجتماعاالــ  املرب ــ  باعتبــار ذلــا وســق   لتســ ق  ايســتمتار وايســت ادة مــن كــرباوم ق دعــم  ر ــور
 ،ق  الب دان منوا .
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Annex I 
[English only] 

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

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

Countries Fund as at 23 October 2015 

Country Project title Date of technical clearance 

Total Least Developed Coun-

tries Fund (LDCF) funding 

received (grant and fees) 

(USD million) 

Total project cost, including 

LDCF project preparation 

grant and fees and  

co-financing 

(USD million) Implementing agency 

Bhutan Climate-resilient vil-
lages in Bhutan 

15 July 2014 11.772 32.772 UNDP 

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

22 July 2014 6.143 23.043 UNDP 

Ethiopia Climate change adapta-
tion growth: implement-
ing climate-resilient and 
green economy plans in 
highland areas in Ethio-
pia 

2 September 2014 6.983 17.433 UNDP 

Afghanistan Adapting Afghan com-
munities to climate-
induced disaster risks 

26 September 2014 6.296 61.017 UNDP 

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

4 November 2014 11.142 41.142 UNDP 

Benin Strengthening the resili-
ence of rural livelihoods 
and subnational gov-

14 November 2014 4.982 61.479 UNDP 
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Country Project title Date of technical clearance 

Total Least Developed Coun-

tries Fund (LDCF) funding 

received (grant and fees) 

(USD million) 

Total project cost, including 

LDCF project preparation 

grant and fees and  

co-financing 

(USD million) Implementing agency 

ernment system to cli-
mate risks and variabil-
ity in Benin 

Comoros Strengthening the resili-
ence of the Comoros to 
climate change and var-
iability-related disaster 

18 November 2014 10 47.65 UNDP 

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

Building resilience of 
health systems in Asian 
least developed coun-
tries to climate change 

24 November 2014 10.381 44.946 UNDP 

Chad Chad national adapta-
tion plan 

30 November 2014 6.488 24.488 UNDP 

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

30 November 2014 5.606 21.516 UNEP 

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

1 December 2014 6.68 31.583 UNEP 

Guinea-Bissau Strengthening the resili-
ence of vulnerable 
coastal areas and com-
munities to climate 
change in Guinea-
Bissau 

4 December 2014 13.407 39.557 UNDP 

Senegal Senegal national adap-
tation plan 

16 December 2014 3.3 12.3 UNDP 

Rwanda Building the capacity of 
the Rwandan Govern-

1 January 2015 6.734 34.633 UNEP 
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Country Project title Date of technical clearance 

Total Least Developed Coun-

tries Fund (LDCF) funding 

received (grant and fees) 

(USD million) 

Total project cost, including 

LDCF project preparation 

grant and fees and  

co-financing 

(USD million) Implementing agency 

ment to advance the 
national adaptation 
planning process 

Lesotho Climate change adapta-
tion for sustainable rural 
water supply in lowlands 
Lesotho 

26 January 2015 5 22.25 AfDB 

Uganda Integrating climate re-
silience into agricultural 
and pastoral production 
in Uganda, through a 
farmer/ agropastoralist 
field school approach 

3 February 2015 7.76 37.029 FAO 

Nepal Developing climate-
resilient livelihoods in 
the vulnerable water-
shed in Nepal 

13 February 2015 7.829 47.829 UNDP 

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

3 March 2015 7 22.184 UNEP 

Regional project (Kiri-
bati, Solomon Islands, 
Tuvalu, Vanuatu) 

Building resilience of 
health systems in Pacif-
ic island least developed 
countries to climate 
change 

12 March 2015 19.784 95.784 UNDP 

Malawi Climate adaptation for 
sustainable water supply 

18 March 2015 3 42.5 AfDB 

Chad Community-based cli-
mate risks management 
in Chad 

19 March 2015 5.913 21.913 UNDP 

Guinea Strengthening climate 
information and early 

30 March 2015 5.639 36.154 UNDP 
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Country Project title Date of technical clearance 

Total Least Developed Coun-

tries Fund (LDCF) funding 

received (grant and fees) 

(USD million) 

Total project cost, including 

LDCF project preparation 

grant and fees and  

co-financing 

(USD million) Implementing agency 

warning systems for 
climate-resilient devel-
opment and adaptation 
to climate change in 
Guinea 

Bangladesh Integrating climate 
change adaptation into 
sustainable develop-
ment pathways of Bang-
ladesh 

12 May 2015 6.242 24.029 UNDP 

Burkina Faso Promoting index-based 
weather insurance for 
small holder farmers in 
Burkina Faso 

12 May 2015 4.89 23.955 UNDP 

Kiribati Enhancing “whole of 
islands” approach to 
strengthen community 
resilience to climate and 
disaster risks in Kiribati 

12 May 2015 9.773 54.992 UNDP 

Niger Planning and financing 
adaptation in Niger 

13 May 2015 9.773 36,937 UNDP 

Somalia Support for Integrated 
Water Resources Man-
agement to Ensure Wa-
ter Access and Disaster 
Reduction for Somalia’s 
Pastoralists 

18 June 2015 9.67 26.953 UNDP 

Abbreviations: AfDB = African Development Bank, FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations, UNEP = United Nations Environment Programme, 

UNDP = United Nations Development Programme.. 
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 المرفق الثاني
 

          أيليييييولأ 12الخبيييييراء المعنيييييي بأقييييل البليييييدان نميييييوا  فيييييي  ؛أعضيييياء فرييييييق  
 2015سبتمبر 

  
 هويونلوالسقد ،بقاة  ،نلوي
 السقد إيبقا دجربي  بنن

 السقد تقن ي ناملقق  بوالان
 السقد بول ،بقزيو اللقنلق و الو و
 السقدة بقبقتوا إلق لن يالاسي الوفالو

 السقد دو اة يي جزر س قمان
 السقد فتيدريا مانقق ا مج وري  النزانقا املتحدة

 السقد ماي نومق ني فن ندا
 لقتوماالسقد مونسوون  لقسوالو
 السقد بقنون بقبو ياسني ماون
 السقدة ماريان كارلسن النتوي 
 السقد باالو كتيلنا ،وبتي  نقبال
 السقد يان فريها ن هولندا

 


