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 مقدملة -أوالا  
 الوالية -ألف 

، إىل ا ا ددم ال لعاددم لارن اددل 17-/م أ2مددن امل ددلر  144اادد  مددؤألل األاددلا ، يف ال  ددل   -1
أن فواك  فَّزيز ركد واسرَّلاض فَّالام أ اد م بندا  ال ددرام برنظدام اجرمدا  سدنوي ملنرددد ريلبدان 
أثنددا  رورا ددا إلجددلا  مناقاددم مَّم ددم باددءن أ ادد م بنددا  ال دددرام الاددارئم األاددلا  و ثادد  ا ا ددام 

وأفضدد   اخلدد ام واألفلدداراملَّناددم املناددء  الوجدد  ا ف اقاددم واخلدد ا  واملمارسددة املَّناددة بااددم فبددارل 
مدن امل دلر  146ويف ال  دل   املمارسام والدروس املسر ار  فاما يرَّاا برن ال أ اد م بندا  ال ددرام.

الددده أعدددد ا ا ا دددام   سدددا، ااددد  مدددؤألل األادددلا  إىل األما دددم أن ف دددوم برفمادددو وفولادددل الر ددداريل 
 املَّنام املناء  الوج  ا ف اقام منل أحدث اجرما  ملنردد ريلبان.

وقدددددلمتر مدددددؤألل األادددددلا  الَّامددددد  بوكددددد ا اجرمدددددا  األادددددلا  يف بلوفوئدددددول ئاوفدددددو )مدددددؤألل  -2
، أن منرددددد ريلبدددان فلفاددد  8-/م أإ10مدددن امل دددلر  1األالا /اجرمدددا  األادددلا ( الوجددد  ال  دددل  

 ام واألفلدار وأفضد  املمارسدام والددروس املسدر ار  فامدا يرَّادا برن ادل أ اد م مناس  لربارل اخل
بندددا  ال ددددرام املرصدددام ب وفوئدددول ئاوفدددو الادددارئم األادددلا  و ثاددد  ا ا دددام املَّنادددم املنادددء  الوجددد  

 ا ف اقام واخل ا  واملمارسة املَّناة. 
عددد ل الدددددور  الثا اددددم  2015اددددا وُع دددد ا جرمددددا  اللابدددو ملنردددددد ريلبدددان يف حزيلان/يو  -3

   والَّالين ومؤألل األالا /واألربَّة لاها م ال لعام لارن ال. وقلر مؤألل األالا  يف رورفا احلاريم 
يف رورفددا احلاريددم عاددل  ع ددد ا جرمددا  اخلددام  ملنردددد ريلبددان عدد ل الدددور   اجرمددا  األاددلا 

 .(1)األربَّة لاها م ال لعام لارن الاللابَّم و 

 تقريرنطاق ال -ءبا 
بء اد م بندا  ال ددرام، الدوارر  ذام الصدام يال  ادلا الر ليدل يماَّداا وفولا داا لامَّاومدام  -4

مدن  2015ئدا ون األول/ريسدم    31يف الر اريل امل دمم منل ا جرمدا  اللابدو ملنرددد ريلبدان حدىت 
مل دمدم مدن األادلا  بدري املدرجدم ا ا ام الرالام  فليا اخل ا  ا سرااري املَّين بالب بام الوانادم ا

يف امللفددا األول ل ف اقاددم، وفليددا اخلدد ا  املَّددين بءقدد  البادددان منددواا، وجلنددم الرلاددل، والافنددم الرن اليددم 
للام وارسو الدولادم املَّنادم باخلسدائل واألضدلار امللفب دم بردءثريام فادري املنداخ، والافندم الرن اليدم املَّنادم 

لم فلنولوجاددا املندداخ، والافنددم الدائمددم املَّناددم بالرمويدد ، وا ادد  الرن اددلي بالرلنولوجاددا، وملئددز وشددب
للاددم الرنماددم النظا ددم، وئددللا املَّاومددام الددوارر  يف الر دداريل امل دمددم مددن اللاا ددام الرادداااام لولاددم 

اريل املالام )الصندو  األعضل لامناخ وملفا البا م الَّاملام و ا  كندو  الرلال(. وفاما يا  الر د
 اله ُأعلم يف ا عربار 

 ؛(FCCC/SBI/2015/18) الر ليل امللحا  عن عم  فليا اخل ا  ا سرااري )أ( 
__________ 

 .11-/م أإ9من امل لر  2وال  ل   21-/م أ14من امل لر  9ال  ل   (1)
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 ف ليدددددل ا جرمدددددا  الثدددددامن والَّادددددلين ل ليدددددا اخلددددد ا  املَّدددددين بءقددددد  الباددددددان مندددددواا  )ب( 
(FCCC/SBI/2015/19)؛ 

 ؛(FCCC/SB/2015/2) ف ليل جلنم الرلال )ج( 
 ؛(FCCC/SB/2015/3) الرن اليم للام وارسو الدولامف ليل الافنم  )ر( 
الر ليدددل السدددنوي املادددال لافندددم الرن اليدددم املَّنادددم بالرلنولوجادددا وملئدددز وشدددبلم  )اد( 

 ؛(FCCC/SB/2015/1) فلنولوجاا املناخ
 ف ليدددددددددددل الافندددددددددددم الدائمدددددددددددم املَّنادددددددددددم بالرمويددددددددددد ، امل ددددددددددددم إىل مدددددددددددؤألل األادددددددددددلا  )و( 

(FCCC/CP/2015/8)؛ 
 ؛(FCCC/CP/2015/3) األالا  مؤألل امل دم إىل لامناخ األعضل الصندو  يلف ل  )ز( 
 ؛(FCCC/CP/2015/4) ف ليل ملفا البا م الَّاملام امل دم إىل مؤألل األالا  )ح( 
 ؛(FCCC/KP/CMP/2015/2) ف ليل  ا  كندو  الرلال )ط( 
امل دددم إىل مددؤألل األاددلا  لامفادد  الرن ادلي للاددم الرنماددم النظا دم الر ليدل السددنوي  )ي( 

 .(FCCC/KP/CMP/2015/5) الَّام  بوك ا اجرما  األالا  يف بلوفوئول ئاوفو

 عناصر بناء القدرات في عمل الهيئات المنشبة بموجب االتفاقية -ثانياا  
 عناصر بناء القدرات في عمل فري  الخبراء االستشاري -ألف 

عمااددم وإعدددار الب بددام الواناددم والر دداريل يهددد  فليددا اخلدد ا  ا سرادداري إىل  سددة  -5
احملدثم ل ا  السنرة )الر اريل احملدمتثم( امل دمم من األالا  بري املدرجدم يف امللفدا األول ل ف اقادم 

إلاهددا. وقددد ع ددد فليددا  بر دددا املاددور  والدددعم الر ناددة)األاددلا  بددري املدرجددم يف امللفددا األول( 
 ام  عال ع ل ال ا  املامولم بالر ليل.اخل ا  ا سرااري اجرماعا اخل

و ساناا ل درام اخلد ا  الدواناة املنرمدة إىل األادلا  بدري املدرجدم يف امللفدا األول املادارئم  -6
ثدد ث حا ددام عمدد  فدريباددم يف عمااددم الب بددام الواناددم وإعددداراا، ع ددد فليددا اخلدد ا  ا سرادداري 

لارءثل برادري املنداخ والرلادل مَّدا ملن  دم وسداا واحملدا  ا دار  ورول ف اام ال اباام  ف با ام إقاامام باءن
أوروبددددا الاددددلقام ورول أمليلددددا ال فاناددددم واللدددداريد والدددددول األفلي اددددم. وُررب يف حا ددددام الَّمدددد  اددددل  

 .(2)لا  بري املدرجم يف امللفا األولالفاا من األا 76عبرياا وانااا ميثاون  114 موعا  ما
__________ 

حا دددام الَّمددد  الردريبادددم الر با ادددم بادددءن ف ادددام ال اباادددم لاردددءثل برادددري املنددداخ والرلادددل مَّدددا املَّ دددور  يف ال ددداام  (2)
، يف فاانرادددان ومهوريدددم  و الدمي لااادددم الادددَّبام، ملن  دددم وسددداا 2015ألوز/يولادددا  3حزيلان/يو ادددا إىل  29 مدددن

، يف أسو سددداون ببدددارابواي، لددددول 2015ألوز/يولادددا  31إىل  27واحملدددا  ا دددار  ورول أوروبدددا الادددلقام؛ ومدددن 
، يف مددلائب بدداملالب، 2015ل/أئرددوبل فاددلين األو  2أياول/سددبرم  إىل  28أمليلددا ال فاناددم واللدداريد؛ ومددن 

 .FCCC/SBI/2015/20لادول األفلي ام. ولامزيد من املَّاومام، ا ظل الوثا م 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SBI/2015/20
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املدددوار الردريبادددم الددده أعددددمتاا فليدددا  2015وقدددد ُحددددمتثت عددد ل النصدددل الثدددا  مدددن عدددام  -7
اخل ا  ا سرااري باءن ف اام ال اباام لارءثل براري املناخ والرلادل مَّدا لااعد  وعدل املسدرفدام 
يف سدداا  ا ف اقاددم، وئددللا وعددل الر ددورام الَّاماددم، و  سدداما ا سددرنراجام ذام الصددام الدده 

لاها ف ليل الر اام اخلام  لاها م احللومام الدولام املَّنادم برادري املنداخ، الدلي أكدبح مراحداا ا رهى إ
مدن عادل  فدلو ، عادى املوقدو . ويُراح ا ا   عاى املوار الردريبام احملدهثم، املؤل دم 2014يف عام 

 اا. ا  وميلن لاخ ا  اسرخدامها (3)الابل  ل ف اقام
مرنوعم من األروام املراحم عادى شدبلم اإل ا دت لر ددا الددعم ئما اسُرخدمت اائ م  -8

 49أشددخام مددن  103، ئددان 2015فاددلين األول/أئرددوبل  1يف  ددال بنددا  ال دددرام. وحددىت 
بادددداا قدددد شدددارئوا يف رورام الدددرَّام اإلللددداو  املرَّا دددم بنعددددار الب بدددام الوانادددم ل ادددلا  بدددري 

باددءن  اخلدد ا  ا سرادداري أربددو حا ددام رراسددام شددبلام ع ددد فليددااملدرجددم يف امللفددا األول. ئمددا 
ف ادددام الرخ ادددل، اددددفت إىل احل ددداا عادددى الدددزعم الدددلي أحدثردددا و  قدددوائم جدددلر بدددازام الدفا دددم

 مندد اا لاخدد ا ومل فلددن اددل  احلا ددام الدراسددام الاددبلام ف دد   .مبدداررام ال ليددا املرصددام ببنددا  ال دددرام
الرواكد  ، بد  اددفت أيضداا إىل واملمارسة الواناة لار اع  مو أعضدا  فليدا اخلد ا  ا سراداري

 وأللادنهم مدن فَّزيدز مَّدارفهم يف  دا م مواضداَّام  ددر . مو  موعم أئ  مدن اخلد ا  الدواناة
 ماارئاا. 160وشارل يف ال  احلا ام ما  موعا 

سددراداث وإادد   بل دداميب فدددريد لاخدد ا  الر ناددة وبددارر فليددا اخلدد ا  ا سرادداري إىل ا -9
إجلا   اا  ف ين لار اريل احملدثدم قائمم ع ا  ا ف اقام اإلااريم اسرهد  امللشمتاة إلرراجهم يف 

يف ال دا  مدا بدة حزيلان/يو ادا و ل ا  السدنرة امل دمدم مدن األادلا  بدري املدرجدم يف امللفدا األول. 
 جولدددم فدريبادددم يف إادددارفليدددا اخلددد ا ، السددداعد  األما دددم،  أجدددلد، 2015 ون األول/ريسدددم  وئدددا

دددداة إلرراجهددددم يف قائمددددم عدددد ا   148اسددددر ار منهددددا ال  دددداميب   ما ف اقاددددعبددددرياا ف نادددداا مددددن امللشمت
عبرياا من املنرمة إىل األالا  بري  43، ئان 2015ئا ون األول/ريسم    31اإلااريم. وحىت 

ال  ددداميب. ولزيدددار   ادددلا أألمتدددوا بنفددداح منددداذج فدريبادددم  را دددم يف إادددار املدرجدددم يف امللفدددا األول قدددد
 ، ُحومتلت املوار الردريبام إىل منريب ف اعا  شبل  مراح عاى اإل ا ت.اإملا ام اإلفار  من

 عناصر بناء القدرات في عمل فري  الخبراء المعني ببقل البلدان نمواا  -باء 

ف دددا الدددعم إىل  2015-2011بءقدد  البادددان منددواا ل ا ددا فاددم  و يددم فليددا اخلدد ا  املَّددين  -10
أقدد  البادددان منددواا يف إعدددار وفن اددل بددلاميب الَّمدد  الواناددم لارلاددل، وفن اددل بل دداميب الَّمدد  اخلددام بءقدد  

. (4)البادددان منددواا، وف دددا الروجاددا والدددعم الر ناددة يف عمااددم كدداابم ع دد  الرلاددل الواناددم وفن اددلاا
 .(5)ن ع ل ال ا  املامولم بالر ليلالثامن والَّالي اجرماعااملَّين بءق  البادان منواا  وع د فليا اخل ا 

__________ 

(3) <http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/training_material/methodological_documents/ 

items/349.php>. 

 .17-/م أ5من امل لر  17-13وال  لام  16-/م أ6لر  من امل 2ال  ل   (4)

 أ را ا ددداري و، الدباددد ل، يف ال دددا  ُع دددد ا جرمدددا  الثدددامن والَّادددلون ل ليدددا اخلددد ا  املَّدددين بءقددد  الباددددان مندددواا يف (5)
 .2015أياول/سبرم   16إىل  12 من
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لارلادددل، أررل فليدددا اخلددد ا  املَّدددين بءقددد  الباددددان وفامدددا يرَّادددا بددد اميب الَّمددد  الوانادددم  -11
 ف دويلاحلاجم إىل إذئا  الوع  بنفداح بدلاميب الَّمد  ادل  مدن جوا د  منهدا أهندا أسدهمت يف  منواا 
أقدد  البادددان منددواا عاددى الرَّامدد  مددو مسددءلم الرلاددل. فر ددلمتر، بالرددا ، اسددراداث  و فَّزيددز قدددر و/أ

 .(6)ال  الاايم باوغل فوعويمنريب 
ع   الرلال الوانام وفن الاا، ع د فليا اخل ا  املَّين بءقد   كاابموخبصوم عماام  -12

أربددو حا ددام عمدد  فدريباددم إقااماددم باددءن ع دد   (7)البادددان منددواا عدد ل ال ددا  املاددمولم بددالر ليل
م حا ام الَّم  منوذجداا لَّماادم ماارئاا. وافمتبو فصما 142الرلال الوانام، حضلاا ما  موعا 

 .(8)نام وفن الااع   الرلال الوا كاابم
املَّندددون عددد و  عادددى ذلدددا، فدددلغ فليدددا اخلددد ا  املَّدددين بءقددد  الباددددان مندددواا مدددن كددداابم املنادددور  -13
، ‘املمارسدددام والددددروس املسدددر ار  يف  دددال الرَّامددد  مدددو مسدددءلم الرلادددل يف أقددد  الباددددان مندددواا  أفضددد ‘

األوىل فامدددددددا ةدددددددخ عماادددددددم كددددددداابم ع ددددددد  الرلادددددددل  الرفددددددداربالدددددددلي يلئدددددددز عادددددددى  ،(9)3 اجلدددددددز 
وفن الاا. وفال  الثالام ال ائمدم يف ادل  الَّماادم واحرااجا دا مدن حاد  بندا  ال ددرام أحدد  الوانام
وقددد فددلغ فليددا اخلدد ا  أيضدداا مددن كدداابم املناددورام الرالاددم   .(10)الائاددز املددءعوذ  يف ا عربددارم  ددا 
الرددد زر اإلقاامددد  يف الرَّامددد  مدددو مسدددءلم الرلادددل عدددن اليدددا بدددلاميب الَّمددد  الوانادددم لارلادددل وعماادددم ‘

 Regional Synergy in Addressing)‘كدداابم وفن اددل ع دد  الرلاددل الواناددم يف أقدد  البادددان منددوا

Adaptation through the National Adaptation Programmes of Action and the Process to 

Formulate and Implement National Adaptation Plans in the Least Developed Countries)؛ 
ورقدددم مَّاومدددام عدددن ئا ادددم إملا ادددم رعدددم عماادددم كددداابم وفن ادددل ع ددد  الرلادددل الوانادددم يف أقددد  ‘و

 Information Paper on How the Process  to Formulate and Implement National) ‘مندوا انالبادد

Adaptation Plans can be Supported in Least Developed Countries)فَّزيددز ا عربددارام ‘و ؛
 Strengthening Gender)‘اجلنسددددددا ام يف الرخ ددددددا  لارلاددددددل وفن اددددددل  يف أقدددددد  البادددددددان منددددددواا 

Considerations in Adaptation Planning and Implementation in the Least Developed 

__________ 

 .39و 38، ال  لفان FCCC/SBI/2015/19ا ظل الوثا م  (6)

    ألدددوز/ 31إىل  27أفلي اددا الناا دددم باإل لاازيددم، يف ال دددا  مددن  حا ددام الَّمددد  املَّ ددور  للددد  مددن  باددددان  ددال وبدددلب (7)
، يف يددا اون الاامنددار؛ 2015وب/أبسدد    14إىل  10، يف ال دداال  الصددل؛ من  ددم وسدداا، يف ال ددا  مددن 2015يولاددا 

ا دداري و الدبادد ل؛ ، يف أ را 2015أياول/سددبرم   11إىل  7الدددول اجلزريددم واألفلي اددم الناا ددم بال فاالاددم، يف ال ددا  مددن 
، 2015فاددددلين األول/أئرددددوبل  2أياول/سددددبرم  إىل  28البادددددان الناماددددم األفلي اددددم الناا ددددم بال ل سددددام، يف ال ددددا  مددددن 

والوثا ددددددددم  <http://unfccc.int/6989.php#NAPs> اددددددددام  بددددددددالنافل. لامزيددددددددد مددددددددن املَّاومددددددددام، ا ظددددددددل الددددددددلاب   يف
FCCC/SBI/2015/INF.14. 

  .FCCC/SBI/2015/INF.11 لامزيد من املَّاومام عن فصمام حا ام الَّم ، ا ظل الوثا م (8)

 .<http://unfccc.int/6110> اح ع  اللاب  الرا  مر (9)

(10) FCCC/SBI/2015/19  ح(.45، ال  ل( 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SBI/2015/19
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SBI/2015/INF.14
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SBI/2015/INF.14
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SBI/2015/INF.11
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SBI/2015/19
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Countries)
و ددد  اددل  املناددورام إىلددا ا إىل ف دددا الروجاددا الر ددين إىل أقدد  البادددان منددواا باددءن   .(11)

 الرَّام  مو مسءلم الرلال.  عاى ئ  من ال  املوضوعام ئءحد سب  فَّزيز قدرا ا
 ذلا، عم  فليا اخل ا  املَّين بءق  البادان منواا مدو  ثاد  ادل  الباددان ادوالم إىل إضاف -14
لاَّلمتفهم بالبوابام الُ  ليم امللئزيم خل   الرلال الوانام. وقدد بددأم بَّدل الباددان  2015عام 

  .(12)ا ا يف  ال ع   الرلال الوانامبال َّ  يف  ما   وافيب/ رائيب أعم
اخل ا  املَّين بءقد  الباددان مندواا مدا أحدلز  مدن ف ددم يف فن ادل بل داميب عمادا ئما  اقب فليا  -15

. وا رهى ال ليا، إىلا ا، إىل أ ا قد حافظ عاى مسرود جادد مدن 2015-2011ااام فا  و يرا 
الر دددم يف فن اددل بل دداميب عماددا، مسددامتماا بناددازامق منهددا أن حا ددام الَّمدد  الردريباددم اإلقااماددم املاددار 

 .(13)البادان منواا  أع   قد أ اءم  وا  أساسام من ال درام يف أق  12يف ال  ل   إلاها

 عناصر بناء القدرات في عمل لجنة التكيف -جيم 
 فلادل مَّدزز  عادى مدو مرسداإجدلا ام فن ادل  الرلال لرَّزيدزأ اء مؤألل األالا  جلنم  -16

فَّزيدددز والروجادددا الر نادددة إىل األادددلا ،   ف ددددا الددددعم مدددا ياددد  منهددداالوجددد  ا ف اقادددم، بوسدددائ  
فَّزيز الر زر ام واملمارسام اجلاد  ذام الصام، املَّاومام واملَّار  واخل   فبارلو سة وفوااد 

م الواناددم واإلقااماددم والدولاددم، ف دددا مَّاومددام مددو املنظمددام وامللائددز والاددبلا وفوااددد الَّمدد 
بسدددب  ح دددز فن ادددل  عندددد ف دميدددا الروجادددا املرَّاددداينظدددل فاهدددا ئددد   مدددؤألل األادددلا وفوكددداام إىل 

 .(14)موي  والرلنولوجاا وبنا  ال درامإجلا ام الرلال، الا يف ذلا الر
ع ل ال ا  املامولم بدالر ليل وواف دت  (15)وع دم جلنم الرلال اجرماعها الَّاري الثامن -17

ا  أ اددد م ع دددم الَّمددد  . ومدددن بدددة أادددد2018-2016يف بضدددوهنا عادددى ع دددم عماهدددا لا دددا  
 .(16)م لرَّزيدددز فن ادددل إجدددلا ام الرلادددلضدددمان امدددر ل األادددلا  مدددا يادددزم مدددن وسدددائ  بندددا  ال ددددرا

بادءن فَّزيدز سدب  الَّداب والرنويدو ا قرصداري مدن أجدد   (17)وع ددم الافندم أيضداا اجرماعداا لاخد ا 

__________ 

   مراح ع  اللواب  الرالام  (11)
<http://www4.unfccc.int/nap/Documents/2015%20Publications/UNFCCC%20LDC_synergy_9%20121.pdf>، 

، http://www4.unfccc.int/nap/Documents/2015%20Publications/UNFCCC%20LDC_Support_9%20124>و
 ..<pdf> ،<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/21673_unfccc_leg_gender_low_v5.pdf.و

 )أ(.30، ال  ل  FCCC/SBI/2015/19 ا ظل الوثا م (12)

 .66و 65، ال  لفان FCCC/SBI/2015/19 الوثا م (13)

 .20، ال  ل  16-/م أ1امل لر  (14)

يف بدددون بءملا ادددا. ويُرددداح  2015أياول/سدددبرم   12إىل  9ُع دددد ا جرمدددا  الثدددامن لافندددم الرلادددل يف ال دددا  مدددن  (15)
 .<unfccc.int/9029>ا ا   عاى مزيد من املَّاومام ع  اللاب  الرا   

 .<unfccc.int/7517> يُراح ا ا   عاى ع م الَّم  ع  اللاب  الرا   (16)

يف بددون.  2015أياول/سددبرم   8و 7ُع ددد اجرمددا  اخلدد ا  املرَّاددا برَّزيددز سددب  الَّدداب والرنويددو ا قرصدداري يف  (17)
 .<unfccc.int/9030>اى مزيد من املَّاومام ع  اللاب  الرا   ويُراح ا ا   ع

http://www4.unfccc.int/nap/Documents/2015%20Publications/UNFCCC%20LDC_synergy_9%20121.pdf
http://untermportal.un.org/display/Record/UNHQ/Portal/c305336
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/21673_unfccc_leg_gender_low_v5.pdf
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SBI/2015/19
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SBI/2015/19
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وحضدل  .أولويا دا وفن ادلاابندا  ال ددر  عادى الردءقام يف سداا  الرخ دا  إلجدلا ام الرلادل و ديدد 
 .(18)سام احلا معبرياا واساشد ب ائ م مرنوعم من ررا 44ا جرما  

ع و  عاى ذلا، ع ل  ااط جدا د  ظمدا مدؤألل األادلا  يف رورفدا احلاريدم والَّادلين،  -18
  ف ليدل ا سدرَّلاض 2015-2012فَّزيدز افسدا  إجدلا ام الرلادل ‘قدمت جلنم الرلال ف ليليها 

 Enhancing Coherent Action on Adaptation 2012–2015: 2015) (19)‘2015لَّددام  الَّددام

Overview Report) إا لدددم عادددى كدددور الددددعم املرددداح لَّماادددم كددداابم وفن ادددل ع ددد  الرلادددل ‘و
(20)‘لابادددان الناماددم 2015الواناددم  ا سددرَّلاض الَّددام لَّددام 

 (Navigating the Landscape of 

Support for the Process to Formulate and Implement National Adaptation Plans: 2015 

Overview for Developing Countries) .ددز اددلا  .(21)  الر ليددلان عناكددل لبنددا  ال دددراموياددم ورئمت
النااط اجلا د عاى علض الراديام الر نام وأفض  املمارسام يف يلبم الباددان النامادم يف إملا ادم 

 ددددز فن اددددل إجددددلا ام الرلاددددل، الددددا يف ذلددددا الرمويدددد  والرلنولوجاددددا وبنددددا  حلوسددددائ  احلصدددول عاددددى 
و ددمت  ال درام، وبرياا مدن السدب  الده أللمتدن مدن   ادا الرنمادم ال دارر  عادى الردءقام مدو فادري املنداخ

 .(22)من قاباام الرءثل با

ة المعنيللة عناصللر بنللاء القللدرات فللي عمللل اللجنللة التنفيذيللة وليللة وارسللو الدوليلل -دال 
 بالخسائر واألضرار المرتبطة بتبثيرات تغير المناخ

أُ ا ت ولام وارسو الدولام يف الدور  الراسَّم عال  ملؤألل األالا  لارصدي ملدا ي دو مدن  -19
عسددائل وأضددلار يف أشددد البادددان الناماددم قابااددما لارددءثل بالثددار الضددار  لراددري املندداخ، وفضدد او اللاددم 

فَّزيز مَّلفم وفهم الُنهيب الاامام إلرار  املخاال، وفَّزيز احلوار والرنسداا وا فسدا    لرالامباملهام ا
مويدد  الر اإلجددلا ام والدددعم، الددا يف ذلدداوفَّزيددز بددة أكددااب املصدداام املَّناددة، فامددا والردد زر 

دددددا الافندددددم الرن اليدددددم للادددددم .(23)والرلنولوجادددددا وبندددددا  ال ددددددرام وارسدددددو الدولادددددم فن ادددددل ادددددل   وفوجمت
  .(24)املهام

__________ 

 .36، ال  ل  FCCC/SB/2015/2ا ظل الوثا م  (18)

 .http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/or_lowres.pdfيُراح ا ا   عااا ع  اللاب  الرا    (19)

 .http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/nap_lowres.pdfيُراح ا ا   عااا ع  اللاب  الرا    (20)

يُرداح ا اد   عادى مزيدد مدن املَّاومدام عد  الدلاب  و . 2015ئدا ون األول/ريسدم    1ُ ظم الناداط اجلدا د يف  (21)
 . <unfccc.int/9350>الرا   

 .64و 63، ال  لفان FCCC/SB/2015/2الوثا م  (22)

 .5، ال  ل  19-/م أ2امل لر  (23)

 .2، ال  ل  19-/م أ2امل لر  (24)

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/2
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/or_lowres.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/nap_lowres.pdf
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/2
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 وبدددأم (25)وعدد ل ال ددا  املاددمولم بددالر ليل، ع دددم الافنددم الرن اليددم اجرماعهددا األول -20
الدده فاددم  أ ادد م فرَّاددا براسددة فهددم ومَّلفددم عددد   األولاددم املمرددد  لَّددامةفن اددل ع ددم عماهددا 

 .(26)وباا ام عن ال  املسائ مسائ  مرصام باخلسائل واألضلار 
أاا ددت الافنددم الرن اليددم أعمددا ا بددة الدددورام فرصدد  بنذئددا  الددوع  باخلسددائل بددري قددد و  -21

يف  دددال  لامنظمدددام الَّامادددم حالاددداا . عددد و  عادددى ذلدددا، ُأجدددلي ف ادددام لرادددري املنددداخ ا قرصددداريم
الادبل  ولن ا  اجلهدور الده فبدل ا يف الوقدت الدلاان. وأُفداح عادى املوقدو الظهور  الظواال الب ا م

منظمدم  150ل ف اقام ا ا   عاى قاعد  باا دام  دوي  ردائيب املسدح الدلي ُأجدلي ألئثدل مدن 
   .(27)ممن ال  املنظما

عناصر بناء القدرات في عمل اللجنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا -هاء 

لولاددم السااسدداا امللددو ن فرددوىل الافنددم الرن اليددم املَّناددم بالرلنولوجاددا، بوكدد ها الَّنصددل  -22
،  اادد  مسددائ  السااسددام الرلنولوجاددم وف دددم فوكدداام باددءن اددل  السااسددام إىل الرلنولوجاددم

البادددددان مددددن أجدددد  رعمهددددا يف فَّزيددددز ف ددددويل و  دددد  الرلنولوجاددددا لارَّفادددد  بددددنجلا ام الرخ اددددل 
  دال الرلنولوجادا والرلال. وفاسمتل الافنم الرن اليم أيضاا الرَّاون فاما بة أكااب املصداام يف

وفاددرم  مددنهم الرَّدداون وفَّددزز ا فسددا  يف ىلاددو األ ادد م الرلنولوجاددم. ئمددا أن الافنددم الرن اليددم 
 4مددن املددار   5ملا ددم أيضدداا الواكددام فن اددل إاددار اإلجددلا ام ا ارفددم وال َّالددم لرَّزيددز فن اددل ال  ددل  

 .   ال دراممن ا ف اقام، وا  فام  عنصلاا يرص  ببنا  
ل عددد ل ال دددا  وع ددددم الافندددم الرن اليدددم املَّنادددم بالرلنولوجادددا اجرماعهدددا احلددداري عاددد -23

وفامددددا يرَّاددددا بر اامددددام ا حرااجددددام الرلنولوجاددددم، اضدددد اَّت الافنددددم  .(28)املاددددمولم بددددالر ليل
الرن اليم بءعمال  د  إىل ف دا الروجاا بادءن ئا ادم  ويد   ردائيب ادل  الر اامدام إىل ماداريو 

وسددُاراح لابادددان  .(29)الافنددم املؤقددت  رددائيب اددل  األعمددالا يف النهايددم، ويضددم ف ليددل ميلددن فن اددلا
عمااددم  إرشددارلرسددرخدما يف  2016األاددلا  الناماددم احلصددول عاددى اددلا الروجاددا يف م اددو عددام 

__________ 

يف بدون. ويُرداح ا اد    2015أياول/سدبرم   26إىل  24ُع د ا جرما  األول لافنم الرن اليدم يف ال دا  مدن  (25)
 .<unfccc.int/9283.php>عاى مزيد من املَّاومام ع  اللاب  الرا   

مرددد  لَّددامة عدد  الددلاب  . يُردداح ا ادد   عاددى ع ددم الَّمدد  األولاددم امل14ال  ددل   ،FCCC/SB/2015/3 الوثا ددم (26)
  .<unfccc.int/8805.php>الرا   

 . يُردددداح ا ادددد   عاددددى قاعددددد  الباا ددددام عدددد  الددددلاب  الرددددا  27و 23، ال  لفددددان FCCC/SB/2015/3 الوثا ددددم (27)
<http://www4.unfccc.int/sites/NWP/Pages/soe.aspx>. 

              أيادددددددول/ 11إىل  7ُع دددددددد ا جرمدددددددا  احلددددددداري عادددددددل لافندددددددم الرن اليدددددددم املَّنادددددددم بالرلنولوجادددددددا يف ال دددددددا  مدددددددن  (28)
 يف بددددددددددددون. ويُردددددددددددداح ا ادددددددددددد   عاددددددددددددى مزيددددددددددددد مددددددددددددن املَّاومددددددددددددام عدددددددددددد  الددددددددددددلاب  الرددددددددددددا   2015سددددددددددددبرم  

<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEC_meetings>. 

(29) FCCC/SB/2015/INF.3. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/3
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/3
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/INF.3
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قدم عرامادم عدن اف  ت الافنم الرن اليم أيضاا عاى إكدار ور ف اام ا حرااجام الرلنولوجام. وقد 
  .(30)ا حرااجام الرلنولوجام و ال ا جلاد  املرصام بر ااماماملمارسام ا

وواكددددات الافنددددم الرن اليددددم املَّناددددم بالرلنولوجاددددا الَّمدددد  باددددءن مسددددءلم البا ددددام الرملاناددددم  -24
لر ويل فلنولوجاا املناخ و  اها واحلدواجز الده فَّداض ذلدا، و د  عماهدا إعددار مدوجز لاسااسدام 

ويف ادلا املدوجز، فسدامت   .(31)2015ادم كددر يف فادلين الثدا / وفم  يف  ال  ظدم ا برلدار الوان
الافنم الرن اليم الضو  عاى ضلور   ظم ا برلار الوانادم ال َّالدم لرَّزيدز قددرام الباددان النامادم عادى 

ااجا ددا، وفن اددلاا اسددراَّاب فلنولوجاددام املندداخ وفوزيَّهددا وفَّمامهددا و اددلاا، وفلاا هددا وف دداا  حر
  .(32)هاواحل اا عاا

مددوجزق وعددل أكدددرفا الافنددم الرن اليددم  وياددل  ألويدد  أ ادد م مواجهددم فاددري املندداخ موضددو    -25
، يضددم فوكدداام سااسددافام باددءن زيددار  فددلم 2015املَّناددم بالرلنولوجاددا يف فاددلين الثددا / وفم  

ومدن اللسدائ  اللئاسدام املرصدام بدللا الده رئدزم  .(33)لرموي  ال زم لرلنولوجاا املناخاحلصول عاى ا
عااهددا الافندددم الرن اليدددم أن بنددا  ال ددددرام ورعدددم املؤيدددين الدددواناة يف ئددد  ملحاددم مدددن ملاحددد  رور  

 .(34)املناخ و    الرلنولوجاا ب َّالاماملالو  الرلنولوج  مسءلران مهمران لرموي  فلنولوجاا 
يف ال ددا  املاددمولم بددالر ليل والصددارر يف املَّددد ثالدد  أيضدداا ويرندداول مددوجز الافنددم الرن اليددم ال -26

عناكل بنا  ال درام. وي دم املوجز إىل واضَّ  السااسام وأكدااب  2015فالين الثا / وفم  
املصدداام فوكدداام سااسددافام براسددري  اددل فلنولوجاددام فولاددد ال اقددم اللهلبائاددم املرفدددر  املوزعددم، 

يف بددددون  2015وذار/مددددارس  واضدددداَّ  الددددلي ُأجددددلد كددددلا الاددددءن يفبا سددددرَّا م بنرددددائيب احلددددوار امل
ومدن الروكداام املرصدام بدللا امل دمدم مدن الافندم الرن اليدم إىل مدؤألل األادلا  فادفاو  .(35)بءملا اا

__________ 

 . يُردددددددددددددداح ا ادددددددددددددد   عاددددددددددددددى الورقددددددددددددددم عدددددددددددددد  الددددددددددددددلاب  الرددددددددددددددا  27، ال  ددددددددددددددل  FCCC/SB/2015/1الوثا ددددددددددددددم  (30)
<http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/ff2506265909481299

786ef1e703bb99/01e45b9f64524bdda2185b65b04542fb.pdf>. 

. يُردددداح ا ادددد   عاددددى مددددوجز الافنددددم الرن اليددددم املَّناددددم بالرلنولوجاددددا 37، ال  ددددل  FCCC/SB/2015/1الوثا ددددم  (31)
فاددددددددددري املندددددددددداخ عدددددددددد  الددددددددددلاب  الرددددددددددا   ألرددددددددددة  ظددددددددددم ا برلددددددددددار الواناددددددددددم لرَّزيددددددددددز إجددددددددددلا ام مواجهددددددددددم  عددددددددددن

<http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/fbce5a8dac5f41a48d8

83c7338ba2281/cdfc733ee9334f09a74c54f9bac257a6.pdf>. 

 )ب(.60، ال  ل  FCCC/SB/2015/1 الوثا م (32)

              الرن اليدددددددددددم املَّنادددددددددددم. يُرددددددددددداح ا اددددددددددد   عادددددددددددى مدددددددددددوجز الافندددددددددددم 34، ال  دددددددددددل  FCCC/SB/2015/1 الوثا دددددددددددم (33)
 رلنولوجادددددددددا املنددددددددداخ الدددددددددلاب  الردددددددددا  بالرلنولوجادددددددددا عدددددددددن زيدددددددددار  فدددددددددلم احلصدددددددددول عادددددددددى الرمويددددددددد  الددددددددد زم ل

<http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/204f400573e647299c

1a7971feec7ace/ea65db0ca9264cdbaefeb272dd30b34c.pdf>. 

 )ب(.58، ال  ل  FCCC/SB/2015/1الوثا م  (34)

          . يُرددددددددددداح ا اددددددددددد   عادددددددددددى مدددددددددددوجز الافندددددددددددم الرن اليدددددددددددم املَّنادددددددددددم 42 ، ال  دددددددددددل FCCC/SB/2015/1الوثا دددددددددددم  (35)
در  املوزعددددددددددم عدددددددددد  الددددددددددلاب  الرددددددددددا   بالرلنولوجاددددددددددا عددددددددددن فاسددددددددددري  اددددددددددل فولاددددددددددد ال اقددددددددددم اللهلبائاددددددددددم املرفدددددددددد

<http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_documents/6d62b12d1a87483da7

16d80e77d5349b/b4539aaf699b459e9998606868dd49bd.pdf>. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/1
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األادددلا  عاددددى بندددا  وفَّزيددددز ال ددددر  الُ  ليددددم يف شدددل  قدددددرام بادددليم ومؤسسددددام عدددن اليددددا  ظددددم 
م لبادددان عاددى مددو فددام مددن ف ددويل  ظددم ال اقددم املرفدددر  املوزعددا برلددار الواناددم، مددن أجدد  أللددة ا

 .(36)وانااا و  اها و الاا وفااااها

عناصر بناء القدرات في عمل مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ -واو 

أ اددء مددؤألل األاددلا  ملئددز وشددبلم فلنولوجاددا املندداخ حل ددز الرَّدداون يف  ددال الرلنولوجاددا  -27
وعدد ل ال دددا  املاددمولم بددالر ليل، واكدد  ملئددز وشدددبلم  .(37)الرلنولوجاددام و  اهددافَّزيددز ف ددويل و 

 ، وا  فلنولوجاا املناخ ا ض    بءعمال مرصام خبدمافا األساسام الث ث
لإلسلا  بن   فلنولوجاام  ف دا املساعد  الر نام، بنا  عاى اا  البادان النامم )أ( 
 املناخ؛

 املَّاومام واملَّار  املرَّا م برلنولوجاام املناخ؛إفاحم فلم احلصول عاى  )ب( 
فافاو الرَّاون فاما بة أكااب املصاام يف  ال فلنولوجاا املنداخ عدن اليدا  )ج( 

 شبلم ع ا  امللئز.
ددل  -28 لردددري  ف دددا املَّاومددام وا ملئددز وشددبلم فلنولوجاددا املندداخوبر دددا اددل  اخلدددمام، ياسمت

ا  قددرا ا عادى  ديدد اخلادارام الرلنولوجادم املراحدم وااداذ عادارام م لبناوالدعم إىل البادان النام
 فلنولوجام وفااا  الرلنولوجاا وكاا رها وفلاا ها.

     شددددباط/ 12وخبصددددوم اابددددام املسدددداعد  الر ناددددم الددددوارر  مددددن البادددددان الناماددددم، فاددددىت  -29
الفداا مدن األادلا  بدري  54قدد عمد  مدو  ملئز وشدبلم فلنولوجادا املنداخئان   ،(38)2016ف ايل 

اابدداا وع ددما لاددلر. وفرصدد  ال ابدددام  80باددءن مددا يرفدداوز  موعددا  (39)املدرجددم يف امللفددا األول
يف املائددم( وبددالرلال  44( ومسددءلم الرخ اددل )يف املائددم 27امل دمددم بلدد  مددن مسددءلم الرلاددل )

 يف املائم(. 29والرخ ال ئااهما )
الدلي  (40)ف ويل  ظاما املرَّادا بدنرار  املَّدار  فلنولوجاا املناخ ملئز وشبلمئما واك   -30

ر عددم عددن الي دددا أرا  وألائ ددا األساسدددام الدده فسددرهد  اللاا دددام الواناددم املَّاهندددم وكددنمتا  ال دددلار 
فادددلين  12احللدددوم  واملمارسدددة العدددلين يف  دددال فلنولوجادددا املنددداخ يف الباددددان النامادددم. وحدددىت 

املنصمتدم بادد  رادل قدد زاروا  200مسدرخدم يف  78 000ن أئثل من ، ئا2015األول/أئروبل 

__________ 

 )أ(.64، ال  ل  FCCC/SB/2015/1الوثا م  (36)

 .1، امللفا السابو، ال  ل  17-/م أ2امل لر  (37)

 أما م ملئز وشبلم فلنولوجاا املناخ.ُحص  عاى ال  املَّاومام بالااس  مو  (38)

 .<https://www.ctc-n.org/technical-assistance/technical-assistance-dashboard> ا ظل اللاب   (39)

 .<ctc-n.org>ا ظل اللاب   (40)

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/1
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إضددددافم إىل ذلددددا، واكدددد  امللئددددز ع ددددد ساسددددارا مددددن احلا ددددام  .(41)2015اإلللاو اددددم يف عددددام 
الدراسام الابلام اله يهد  منها إىل بندا  قددرام اللاا دام الوانادم املَّاهندم وأكدااب املصداام 

ملندددداخ. وقددددد  دددداقب املاددددارئون يف اددددل  احلا ددددام الثاددددلام العددددلين فامددددا يرَّاددددا برلنولوجاددددام ا
واحلدددواجز األساسدددام املَّلقادددم لر دددويل الرلنولوجادددا و  اهدددا واامتاَّدددوا عادددى أمثادددم  ددددر  لسااسدددامق 

 .(42)منااا أعلد  اجام ميلن اسرنساعها يف
قددد ع ددد  سدددم  ملئدددز وشددبلم فلنولوجاددا املنددداخ، ئددان 2016شددباط/ف ايل  12وحددىت  -31

الرمويدددد  الدددد زم لرن اددددل إقااماددددم كددددد  مسدددداعد  اللاا ددددام الواناددددم املَّاهنددددم يف  ديددددد  منرددددديام
خ، ويف مرابَّدددم ال ابدددام امل دمدددم أو لرن ادددل األ اددد م األعدددلد املرصدددام برلنولوجادددا املندددا إجدددلا ام 

لد  مدن الصدندو  األعضدل ل ونبادداا و ثاد 60وشارل يف ال  املنردديام مدو  .(43)احلصول عااا
املنددداخ، ملئدددز وشدددبلم فلنولوجادددا  واملصدددار  اإلمنائادددم املرَّددددر  األادددلا ، وشدددلئا  ا دددارلامنددداخ، 

 وأعضا  الابلم.
وواكدد  ملئددز وشددبلم فلنولوجاددا املندداخ أيضدداا ف دددا الدددعم عددن اليددا بل ا ددا املسددر ب    -32

اددى إعدددار ل ابددام أقدد  البادددان منددواا. ويهددد  اددلا ال  دداميب إىل فَّزيددز قدددرام أقدد  البادددان منددواا ع
قددددددرا ا املؤسسدددددام املرصدددددام  وفواادددددداابدددددام عالادددددم اجلدددددور  لااصدددددول عادددددى املسددددداعد  الر نادددددم، 

 دددا مدددو برلنولوجادددام املنددداخ، وفددددعام اجلهدددور الوانادددم املبلولدددم يف  دددال   ددد  الرلنولوجادددا الدددا ير
ن ، ئددان أئثددل مددن عاددل  بادددان مدد2016شددباط/ف ايل  12وحددىت  .(44)أادددافها اإلمنائاددم الواناددم

  .(45)يف ال  اميب فاارلمنواا  البادان أق 

 عناصر بناء القدرات في عمل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل -زاي 
فرمثدد  و يددم الافنددم الدائمددم املَّناددم بالرمويدد  يف مسدداعد  مددؤألل األاددلا  يف أرا  مهامددا  -33

ألويددد  أ اددد م لرنسددداا يف ف ددددا املرَّا دددم باللادددم املالادددم ل ف اقادددم مدددن حاددد   سدددة ا فسدددا  وا
فاري املنداخ، وفلشداد اللادم املالادم، وحادد املدوارر املالادم، وقاداس الددعم امل ددم إىل الباددان مواجهم 

 عد ل ال دا  وقد اجرمَّت الافنم الدائمم ملفة .(46)نااألالا  النامام واإلب غ عنا والرا ا م
 .(47)املامولم بالر ليل

__________ 

 .84، ال  ل  FCCC/SB/2015/1الوثا م  (41)

 .93، ال  ل  FCCC/SB/2015/1الوثا م  (42)

 .<https://www.ctc-n.org/capacity-building/regional-fora> ا ظل اللاب  (43)

 .91، ال  ل  FCCC/SB/2015/1الوثا م  (44)

 .<https://www.ctc-n.org/capacity-building/request-incubator>ا ظل اللاب   (45)

 .112، ال  ل  16-/م أ1امل لر  (46)

حزيلان/يو اددا وال ددا   13و 12والثددا  عاددل لافنددم الدائمددم املَّناددم بالرمويدد  يف ُع ددد ا جرماعددان احلدداري عاددل  (47)
   ، عاى الروا ، يف بون.2015فالين األول/أئروبل  28إىل  26من 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/1
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/SB/2015/1
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الداعاددم يف و يددم الافنددم الدائمددم املَّناددم بالرمويدد  فنظددام منردددد لإلبدد غ ومددن األ ادد م  -34
مواجهددم فاددري أ ادد م وفبار ددا باسددرملار فامددا بددة ا ا ددام واللاا ددام املَّناددم برمويدد   باملَّاومددام

 .(48)زيز اللواب  وا فسا  فاما بانهااملناخ من أج  فَّ
ملَّنام بالرموي  عادى مسدءلم ا فسدا  والرَّداون مدن لافنم الدائمم ا (49)وقد رئمتز املنردد الثال  -35

مادددارئاا ميثادددون  180منظدددور الرمويددد  املرَّادددا بالاابدددام، وحضدددل  سدددرم مدددن أعضدددا  الافندددم الدائمدددم و
 .(50)ا  اخلام ومؤسسام ا رمو املد األالا  واملؤسسام احللجام واملؤسسام املالام وال  

ءلم الرمويد  املرَّادا بالاابدام. ومدن املسدائ  الده وقد أ ريب املنردد فصومترام جديد  ملس  -36
عاددى  ل د  عااهددا الضددو  فامدا يرصدد  ببنددا  ال دددرام مدا يادد   ضددلور  عاددا با دام أللاناددم فاددفوأُ 

اسددردامم ا سددرثمارام، واحلاجددم إىل فَّزيددز الرنسدداا عدد   راددل ال  اعددام احللوماددم وفامددا بددة 
ز  ، وأمهاددم موا مددم ألويدد  املبددارر  املَّددزمت ااوفددداور  أكددااب املصدداام ملَّاجلددم أسددباب إزالددم الاابددام

واألولويددام اإلمنائاددم  مددو السااسددام (51)خل ددل ا  بَّاثددام الناىلددم عددن إزالددم الاابددام وفددداوراا
، يف البادداناملبدارر  املَّدزز  وملاحد    ددرامالعدر   اوملاعا   ،لالون ألوي  املبارر  مؤثلاا الوانام 

عاددى ماددارئم أكددااب املصدداام ماددارئم واسددَّم  املبددارر  املَّددزز  ماددف َّاا ون رعددم وضددلور  أن يلدد
 .(52)بروزيو مروازن لابادان املسر اد ومراحاا 

رير الكيانللللات التشلللغيلية لمليللللة الماليللللة عناصلللر بنللللاء القلللدرات فللللي تقلللا -الثاا ث 
 ومجلس صندوق التكيف

 رير الصندوق األخضر للمناخعناصر بناء القدرات في تق -ألف 
واموحداا يف اجلهدور  ئبدرياا اإلسدهام إسدهاماا  يلمن الالض من الصدندو  األعضدل لامنداخ يف  -37

ويف سداا  الرنمادم  .املبلولم عاملااا من أج    اا أادا  ملافام فاري املناخ اله حدراا ا رمدو الددو 
__________ 

 )أ(.121، ال  ل  17-/م أ2امل لر  (48)

ملددؤألل الَّددامل  اللابددو يف ريلبددان ونددوب أفلي اددا وُ ظددم بالرَّدداون مددو ا 2015أياول/سددبرم   9و 8ُع ددد املنردددد يف  (49)
عال لاالاجم الدلي اسرضدافرا حلومدم جندوب أفلي ادا، وبالادلائم مدو منظمدم األبليدم والزراعدم ل مدم املرادد . 

عدددددن املنرددددددد الثالددددد  إىل مدددددؤألل األادددددلا  يف رورفدددددا  وقددددددمت الافندددددم الدائمدددددم املَّنادددددم بالرمويددددد  ف ليدددددلاا مدددددوجزاا 
ويُرداح ا اد   عادى مزيدد مدن . FCCC/CP/2015/8, annex IIم لوثا دوالَّادلين، عادى النادو الدوارر يف ا احلاريدم

 .<http://unfccc.int/9053.php> املَّاومام ع  اللاب  الرا  

 .14، ال  ل  FCCC/CP/2015/8الوثا م  (50)
إجدلا ام ، شفمتو مؤألل األادلا  الباددان األادلا  النامادم عادى املسدامهم يف 16-/م أ1من امل لر  70يف ال  ل   (51)

الرخ ال يف ق ا  الاابام با ض    باأل ا م الرالام  ع ل ا  بَّاثام الناىلم عن إزالم الاابدام، وع دل 
ا  بَّاثام الناىلم عن فدداور الاابدام، واحملافظدم عادى  دزون الللبدون يف الاابدام، واإلرار  املسدردامم لااابدام، 

   .وفَّزيز  زون الللبون يف الاابام

 .53-40، امللفا الثا ، ال  لام FCCC/CP/2015/8م الوثا  (52)
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الرنماددم ال ائمددم عاددى مسددارام املسددردامم، يُددلار كددلا الصددندو  أن يَّددزز  ددومتل النمددوذج اإلمنددائ  إىل 
اددم لرادددمت مددن بر دددا الدددعم إىل البادددان الناما دال مَّددد م ا بَّدداث الللبددون والرددءقام مددو فاددري املنداخ 

ا بَّاثدددام بدددازام الدفا دددم فاهدددا أو ا متضدددها وفرلادددل مدددو فدددءثريام فادددري املنددداخ، مدددو ملاعدددا  أشدددد 
 .(53)ءثل بالثار الضار  لراري املناخالبادان النامام قابااما لار

وضددما اا لل ايدددم املددوارر ال زمدددم لبنددا  ال ددددرام، ف ددد  عمااددم املواف دددم األولاددم عادددى م احدددام  -38
احدام، الرموي ، يءعل الصدندو  األعضدل لامنداخ يف اعربدار  عناكدل بندا  ال ددرام يف ف ادام ادل  امل 

  (54)وفام  ال  الَّناكل ما يا 
ددد  ب امددم  )أ(  رو ر مددن رو رام الو يددام  300 000وضددو فلفابددام مالاددم موحمت

املراد  لددعم إ ادا  وفَّزيدز اا دام وانادم مَّامتندم أو ملائدز فنسداا وأُادل اسداافافام، الدا يف ذلدا 
 إعدار بلاميب ق ليم؛

ف دا الدعم الَّْاين لالاا ام رون الوانام والوانادم واإلقاامادم لروجاههدا بادءن  )ب( 
عماام ف ددا ااد  ا عرمدار. ويسدر اد مدن ادلا  اشاااام ا عرمار ومساعد ا يف ىلاو ملاح 

 ا سر ار  املباشل  من الصندو ؛  لمئاا اا يرمرو ب  24الدعم حالااا قلابم 
الَّمد  مدو السدا ام الوانادم املَّامتندم وملائدز الرنسداا مدن أجد   ديدد الوسدائ  امل ئمدم   )ج( 

الباددددددان وأولويا دددددا، بدددددلاميب فَّلددددد  احرااجدددددام و لددددددعم اسدددددراداث م احدددددام إل ادددددا  مادددددلوعام 
 وموا مرها مو أادا  الصندو  األعضل لامناخ وإاار  األو  ل سرثمار؛

فاسري فبارل املَّاومام واخل ام والرَّامتم عاى الصَّاد اإلقاامد  بددعم حا دام  )ر( 
ورعدددم اضددد    السدددا ام الوانادددم املَّامتندددم  (55)الَّمددد  واحلا دددام الدراسدددام الادددبلام اإلقااماردددة

 .(56)بزيارام إىل م ل الصندو  نسااوملائز الر
مبااهدددا إضدددافم إىل ذلدددا، ف دددد عصمتدددخ الصدددندو  األعضدددل لامنددداخ حافظدددم ألويددد  يصددد   -39

مااون رو ر من رو رام الو يام املراد  لَّال  ماداريو يليبادم ضدمن ملحادم  200إىل  اإلىلا 

__________ 

 .2و 1، امللفا، ال  لفان 17-/م أ3امل لر  (53)

(54) FCCC/CP/2015/3, table 1A. 
رعم الصندو  األعضدل لامنداخ حا دم عمادا اإلقاامادم ملن  دم احملدا  ا دار  املوجهدم إىل السدا ام احملاادم املَّامتندم  (55)

يف  دداري ب افدد . ومددو أن الصددندو  اضدد او  2015ا ددار ، املَّ ددور  يف ألوز/يولاددا  يف البادددان اجلزريددم بدداحملا 
ح اددم الَّمدد  اإلقااماددم لاسددا ام احملااددم  باأل ادد م الرالاددم عددارج ال ددا  املاددمولم بددالر ليل، إ  أ ددا قددد رعددم أيضدداا 

لسدددا ارور، واشدددال يف يف سدددان سدددا ارور با 2015املَّامتندددم يف باددددان أمليلدددا الوسددد ى، املَّ دددور  يف وذار/مدددارس 
سددا م  ااددم مَّامتنددم  20 اسددر ارم منهدا اسرضدافم حا ددم الَّمدد  اإلقاامادم حددول ألويدد  أ ادد م مواجهدم فاددري املندداخ

حا ددم رراسددام شددبلام  2015، وع ددد يف أيار/مدايو 2015يف  اسددان/أبلي   وُع دددممدن وسدداا وأوروبددا الادلقام، 
 لارَّام فاما بة بادان اجلنوب لالاا ام احملرم  اعرماراا يف من  م أمليلا ال فانام.

 الزيارام عارج ال ا  املامولم بدالر ليل، زارم وفدور مدن فافد  ومناولادا وأ راادوا وبلبدورا امل دلمت  لبانما ُأجليت بَّ (56)
 ، عاى الروا .2015 يف أيار/مايو وحزيلان/يو اا وألوز/يولاا
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ل مدا   ي د  عدن أربَّدم ماداريو يليبام كدد  فَّزيدز فدلم ا سدر ار  املباشدل  مدن الصدندو . وسداُن ه 
   .(57)البادان منواا والدول األفلي ام يليبام منها يف الدول الصاري  اجلزريم النامام وأق 

 مرف  البيئة العالميةرير عناصر بناء القدرات في تق -باء 
ياددل  بنددا  ال دددرام موضددوعاا رئاسددااا ملادداريو ملفددا البا ددم الَّاملاددم، ئمددا أ ددا مدددميب يف  -40

فصمام ئ  من مااريو الرخ ال والرلال. وعاى وجا اخلصوم، ُُيدهر بنا  ال ددرام ألبدلاض 
األ ا م الرملانام والوفا  با لرزامام امل  وعم الوج  ا ف اقام بوك ا ادفاا بارزاا يف عددر ئبدري 

 ن املااريو.م
، رعمدددت حافظدددام الصدددندو  ا سدددر ما  مللفدددا البا دددم الَّاملادددم 2015يف السدددنم املالادددم و  -41

ماددلوعاا لارخ اددل  91ماددلوعاا ) 136وكددندو  أقدد  البادددان منددواا والصددندو  اخلددام لراددري املندداخ 
د ، مااددون رو ر مددن رو رام الو يددام املرادد 396.4ماددلوعاا لارلاددل( ب امددم بااددت مددو  45و

فا دد  اددل  املادداريو و وبالَّديددد مددن عناكددل بنددا  ال دددرام يف شددل  مسدداعد  ف ناددم واسددرثمارام. 
الَّديددد مددن  ددا م بنددا  ال دددرام ومنهددا مددا يادد   بنددا  ال دددرام املؤسسددام، إعدددار الر دداريل الواناددم، 

دد ال ددددر  الرملانادددم، ف ادددام مدددد ال اباادددم لارددءثل ومددد الظددلو فَّزيددز الرلنولوجادددام و  اهددا، فَّزيدددز 
عاى الرلال، اسراداث بلاميب وانام باءن فاري املناخ، فن ال فددابري لارلادل، الباد  وامل حظدم 

 النظامام عن اليا  ظم املَّاومام املناعام، فن ال بلاميب لاروعام الَّامم والرث ال الَّام.
ال دددرام، إضددافم إىل ذلددا، ين ددل ملفددا البا ددم الَّاملاددم مادداريو مرَّدددر  ا ددا م لرنماددم  -42

م والدده اددفلئددز عاددى الرَّامدد  مددو املسددائ  الواناددم النظاماددم املرَّدددر  ا ددا م املرَّا ددم بدداإلرار  البا 
ماداريو مرَّددر  ث ثدم  فرَّام  مَّها املااريو احملدر  ا ا م وحداا. وقد جلم املواف دم عادى  

مورراا قامتماا فسرَّة با الباددان . وميث  الا الَّم  2015ا ا م لرنمام ال درام يف السنم املالام 
لراديددد وف اددام أولويددام قدددرا ا عاددى مَّاجلددم شددواب  فاددري املندداخ، و ادداذ فدددابري عمااددم ملَّاجلددم 

 ثالام ال درام وأوجا قصوراا. 
، ف دد واإلبد غ عنهدا املسدامهام املَّرز مدم احملددر  واناداا  وفاما ةخ ف دا الدعم إلعددار -43

ثددددم ل دددا  السددددنرة بل ددداميب ‘ ُأضدددال إىل الدددددعم الَّدددامل  إلعدددددار الب بدددام الواناددددم والر ددداريل احملدمت
عنصددل يرمثدد  يف  ،الرددابو مللفددا البا ددم الَّاملاددم، ‘امل دمددم مددن األاددلا  بددري املدرجددم يف امللفددا األول

ف ددددا الددددعم الر دددين وبندددا  ال ددددرام وأ اددد م فبدددارل املَّاومدددام وإرار  املَّدددار  إىل الباددددان لُرَّددددمت 
املَّرز مم احملدر  وانااا امها ا مس

(58). 

__________ 

(57) FCCC/CP/2015/3, table 1A. 

(58) FCCC/CP/2015/4, annex, paragraphs 52 and 149–159. 



FCCC/SBI/2016/3 

GE.16-03564 16 

 مجلس صندوق التكيفرير عناصر بناء القدرات في تق -جيم 
يف إاار بل داميب ا سدرَّدار لرمويد  أ اد م مواجهدم فادري املنداخ، اضد او  اد  كدندو   -44

الرلادددل بالَّديدددد مدددن األ اددد م لزيدددار  عددددر اللاا دددام الوانادددم املر دمدددم ب اددد  ا عرمدددار وعددددر 
حدددام الَّالادددم اجلددددور  امل دمدددم إىل ا ادددد  يف بضدددون فددددا  مَّ ولدددم بَّددددد ا عرمدددار. وفاددددم  امل ا 

األ اددد م الدددده اضددد او كددددا ع دددد حا ددددام رراسدددام وحا ددددام عمددد ، واسددددراداث منصمتدددم لربددددارل 
املَّاومددام ألبددلاض ا سددر ار  املباشددل ، واسددراداث وثا ددم فوجاهاددم باددءن ئا اددم فندداول السااسددم 

 لاصددندو  أثنددا  فصددمام املادداريو. ئمددا وافددا  ادد  كددندو  الرلاددل عاددى البا اددم وا جرماعاددم
ددد ف ددددا رو راا مدددن رو رام الو يدددام  244 447ب امدددم  لارَّددداون فامدددا بدددة باددددان اجلندددوب نحم 
وانادم ادل  الباددان يف  ديدد املؤسسدام الوانادم امل ئمدم امللشمتدام لرلدون ئاا دام  لدعم املراد 

فن اددل امللحاددم  2015ألوز/يولاددا  1عرمددار. إضددافم إىل ذلددا، بدددأ يف فن اليددم ويف إعدددار اادد  ا
بة باددان اجلندوب وف ددا فاما الثا ام من بل اميب ا سرَّدار، وفام  ألوي ا إضافااا ل منح الرَّاون 

 املساعد  الر نام ال زمم لرن ال السااسم البا ام وا جرماعام لاصندو . 

عملللل الهيئلللات المنشلللبة بموجلللب بروتوكلللول  صلللر بنلللاء القلللدرات فلللي عنا -رابعاا  
 النظيفة كيوتو: المجلس التنفيذي ولية التنمية

يادددل  ا اددد  الرن ادددلي للادددم الرنمادددم النظا دددم عادددى اللادددم  دددت سدددا م وفوجادددا مدددؤألل  -45
م عد ل ال دا  املاددمولم وع دد ا ادد  الرن ادلي ث ثدم اجرماعددا .(59)األالا /اجرمدا  األادلا 

 .(60)بالر ليل
الواناددم  سددا اموقددد واكدد  ا ادد  الرن اددلي للاددم الرنماددم النظا ددم ف دددا الدددعم إىل ال -46

فبددارل اخلدد ام والَّمدد  مددو اخلدد ا  قااماددم  ددا مددن أجدد  حا ددام عمدد  إ ع ددداملَّامتنددم بسددب  منهددا 
ولاددم الرنماددم النظا ددم وألويدد  أ ادد م املرَّا ددم بلدد  مددن الرنظاماددم  ل الر ددوراموعدد وا ادد   عاددى

  .(61)وم اوضام ا ف اقاماجهم فاري املناخ مو 
__________ 

 .5، امللفا، ال  ل  1-/م أإ3امل لر  (59)

ادددم الرنمادددم النظا دددم يف ال دددا  ُع دددد ا جرماعدددان اخلدددام  والثمدددا ون والسدددارس والثمدددا ون لامفاددد  الرن ادددلي لل (60)
يف بددددون، عاددددى الرددددوا .  2015فاددددلين األول/أئرددددوبل  16إىل  12ومددددن  2015ألوز/يولاددددا  24إىل  20 مددددن

يف بددداري . ويُرددداح  2015فادددلين الثدددا / وفم   27إىل  23وُع دددد اجرماعدددا السدددابو والثمدددا ون يف ال دددا  مدددن 
 .<http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_15.html>را   ا ا   عاى مزيد من املَّاومام ع  اللاب  ال

. ُع دددد فباعددداا ئددد  مدددن حا دددم الَّمددد  اإلقاامادددم ألمليلدددا 72و 71، ال  لفدددان FCCC/KP/CMP/2015/5الوثا دددم  (61)
، 2015أياول/سدبرم   8و 7ومن  م اللاريد لدراسم موضو  ألوي  الللبون وولام الرنمادم النظا دم )يف  ال فانام

 11إىل  9يف سددا راابو بادداا ( واملنردددد الراسددو لاللبددون يف أمليلددا ال فاناددم ومن  ددم اللدداريد )يف ال ددا  مددن 
واحملددا  ا ددار  حددول فَّزيددز ولاددم الرنماددم (. وُع دددم حا ددم الَّمدد  اإلقااماددم ملن  ددم وسدداا 2015أياول/سددبرم  

يف  2015أياول/سددددددبرم   30و 29ومددددددا بَّددددددد ، يف  2020النظا دددددم وولاددددددام السددددددو  مللحادددددم مددددددا قبدددددد  عدددددام 
بددددددال ابة. ويُردددددداح ا ادددددد   عاددددددى مزيددددددد مددددددن املَّاومددددددام عددددددن اددددددل  األ ادددددد م عدددددد  الددددددلاب  الرددددددا    مددددددا ا 

<http://cdm.unfccc.int/stakeholder/index.html>. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=FCCC/KP/CMP/2015/5
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اليدددا بناددداط بدددالل يف  دددال بندددا  ال ددددرام عدددن  (62)وعمادددت ملائدددز الرَّددداون اإلقاامددد  -47
، قدددددمت الدددددعم املباشددددل ألئثددددل 2013اسرضددددافم أحددددداث شددددىت. ومنددددل بددددد  عمااا ددددا يف عددددام 

يف رور  املااريو،  ااااا  114 ااااا من أ ا م املااريو، فءسهمت بللا يف ف دم  321 من
 ااااا جديداا من أ ا م املااريو وقدمت ادل  األ اد م إع ارادا لرنظدل  66ُحدر ما  موعا و 

 فاهددا ولاددم الرنماددم النظا ددم مسددب اا. وقدددمت اددل  امللائددز أيضدداا املسدداعد  الر ناددم املباشددل  إىل السددا ام
ددد .  ع دداا  63مباشددل ا مددا  موعددا ُرعددم و احملااددم املَّامتنددم ألبددلاض اسددراداث ع ددوط أسدداس موحمت

دددداا مدددن ع دددوط األسددداس وُحددددر  دددو  ع ددداا وعدددل مدددن ع دددوط األسددداس اململندددم. 50موحمت وقدددد وسمت
ا اددد  الرن ادددلي للادددم الرنمادددم النظا دددم   دددا  عمادددا مدددو أكدددااب املصددداام عادددى أرض الواقدددو 

لالائم مو يف با لول براياند، با 2015بن اا  ملئز عام  لارَّاون اإلقاام  يف أياول/سبرم  
  .(63)ا ساافافاام البا ام الَّاملام مَّهد
، 2015يف عدام اا أيضد بلل ا ا  الرن الي للام الرنمام النظا م جهوراا فلوجيام وفوعويدمو  -48

وخباكم اجلهور الرالام   ال  رويام عاكدم ب لادم الرنمادم النظا دم عادى املوقدو الادبل  لالفدم أعبدار 
زيدددار  اسدددرخدام مواقدددو الرواكددد  و م اإل لاازيدددم وال ل سدددام واإلسدددبا ام، ا ف اقادددم، مدددو قصدددخ بالاادددا

إ راج أشدلام فادديو، و فنظام مح م فوعام يف مناسبام مَّامتنم فرَّاا بسو  الللبون، و ا جرماع ، 
ا ضددد    بءعمدددال فوعادددم فلوجيادددم لرادددفاو ال اددد  عادددى ولادددم الرنمادددم النظا دددم ووحددددام ع دددل و 

مسداعد  و م  مو منظمام حلومام رولادم ومنظمدام مدن ال  دا  اخلدام، الَّو ا  بَّاثام املَّرمد، 
   .(64)ف ويل وفلوييب منصمتم اإللاا  ال وع و كنا  السااسام يف أسوا  ا مرثال، 

____________ 
 

__________ 

ائدددز الرَّددداون اإلقاامددد  يف ئمبدددا  ل يف لدددوم  بروبدددو، وفاردددا م 2013أُ ادددو أول ملئدددز لارَّددداون اإلقاامددد  يف عدددام  (62)
بءوبنددددا، وسدددا ت جدددورجز باليندددارا، وبوبوفدددا بلولومبادددا، وبدددا لول براياندددد. وفَّمددد  ادددل  امللائدددز بالادددلائم مدددو 

  األادلا  ب صدد  سدة الروزيدو اإلقاامد  ورون اإلقاامد  الوئا م احملاام واإلقاامادم واملصدار  اإلمنائادم املرَّددر
 ملااريو ولام الرنمام النظا م. 

 .80و 77، ال  لفان FCCC/KP/CMP/2015/5 الوثا م (63)

 .104، ال  ل  FCCC/KP/CMP/2015/5 الوثا م (64)


