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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعونالرابعة الدورة 
 2016أيار/مايو  26-16، بون
 من جدول األعمال املؤقت 7البند 

 المسائل المتصلة بأقل البلدان نموا  

 والعشرين لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا   التاسعتقرير االجتماع   

 مذكرة مقدمة من األمانة  

 موجز  
 )فريق  اربقءاا  البلقدان وقوا  ن لفريق  اربقءاا املعقأ ب قق  و والعشر  التاسعاالجتماع ُعقد  

فريقققق  تنققققاول . و 2016آذار/مققققار   19إىل  15، يف الفققققن  مققققن ل شققققي -يف ديلققققت، بت مققققور 
املتجقدد ننقا ت الوقنواأل األول برنقام  عملق   األنشقة  التال ق و و قعاربءاا يف ذلك االجتمقاع 

الواليقققاأل واستكشقققاب سققب   ققق   يف إطققار واليتققق  ا؛ديققد   2017-2016لفققن  الوقققنت  
احملققدد  الققي أسققندها إل قق  مققؤيفر األطققراب يف سقق ا  اتفققا  بققاريع  وإجققراا مناقشقق  مققع أمانقق  
الصقققندو  األ لقققر للمنقققاس بشققق ن الوقققب   األنوقققا لقققدعحل البلقققدان النام ققق  يف ا صقققول علققق  

  واملناقشق  مقع مرفق  الب  ق  و قع وتنف قخ  ةقل التك قو الوطن ق  التموي  من الصقندو  لعمل ق 
ت والوكققققاالأل التابعقققق  لقققق  بشقققق ن اسققققتمرار تعققققاودحل يف تقققققد  الققققدعحل ألققققق  البلققققدان وققققوا   العققققامل

ل شققي بشقق ن ا؛اققود الققي تبققخسا ملعا؛قق  موقق ل  التك ققو مققع  -واملناقشقق  مققع ةكومقق  ت مققور 
 التغرياأل املنا   .
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 الوالية -أوال   
واليق  فريق  اربقءاا املعقأ ب قق  البلقدان  مؤيفر األطراب، يف الدور  ا ادي  والعشرين، ّددم   -1

وكّلو فري  اربءاا  2020-2016لتشم  الفن    1)مبوجا ص ة ات  ا ال  ووا  )فري  اربءاا  
ءاا عقققققن ذلقققققك، طلقققققا مقققققن فريققققق  اربققققق وفلققققق    . 2)باال قققققة ع بعقققققدد مقققققن األنشقققققة  ا  قققققاف  

  . 3)اال ة ع بعد  أنشة  لدعحل تنف خ اتفا  باريع
أع ه، فإن فريق  اربقءاا مكلقو  1لص ة األ فري  اربءاا املشار إل اا يف الفقر   ووفقا   -2

بو ققع برنققام  عمقق  متجققدد ننقققا ت الوققنواأل لكققت تنظققر ف ققق  اس  قق  الفرع قق  للتنف ققخ يف كققق  دور  
 . 4)تعقدها

والعشوورين لفريووق الخبووراء المعنووي بأقوول البلوودان  التاسووع موووجا االجتموواع -ثانيا   
 نموا  

 المداوالت -ألف 
، يف الفقققن  ل شقققي -ديلقققت، بت مقققور والعشقققرون لفريققق  اربقققءاا يف  التاسقققعُعققققد االجتمقققاع  -3
  وجرأل أشغال  عل  النحو التايلو 2016آذار/مار   19إىل  15 من
آذار/مققار  لبلققور   19يققو   آذار/مققار  وجققزا مققن 16و 15ُ صققا ال ومققان  )أ  

، وبرنقام  2020-2016تصور ملو ل  التكّ و يف أق  البلدان ووا ، وبرنام  عم  موّسع للفن  
  2017-2016عم  متجدد مفصَّ  ننا ت الونواأل للفن  

آذار/مقققار   19آذار/مقققار  ومقققا تبقققق  مقققن يقققو   18و 17ُ صقققا ال ومقققان  )ب  
 و ل  تقد  الدعحل ألق  البلدان ووا . جراا مناقش  مع املنظماأل بش ن م

ودعققققا فريقققق  اربققققءاا بعقققق  أعلققققا   الوققققابق  للمشققققارك  يف االجتمققققاع بوصققققفاحل  ققققءاا  -4
إىل املشقارك  مققن أجق  مواصقل  تعزيققز التعقاون ف مقا ب نامققا.  استشقاري . ودعقا ؛نق  التك ّققو أيلقا  

عن ذلك، وّج  فري  اربءاا الدعو  للمشارك  يف االجتمقاع إىل أمقاني الصقندو  األ لقر  وفل   
للمنققاس )الصققندو  األ لققر  ومرفقق  الب  قق  العامل قق  )مرفقق  الب  قق  ، وكققخلك إىل الوكققاالأل التابعقق  

 للصندو  وإىل املراكز والشبكاأل ا قل م  . وشاركت يف االجتماع ا؛ااأل التال  و
__________ 

، 17-/  أ5و، 16-/  أ6، و13-/  أ8، و11-/  أ4، و9-/  أ7، و7-/  أ29األ املقققققققققققققققققققققققققققرر انظققققققققققققققققققققققققققر   1)
 .20-/  أ3، و18-أ / 12و

 .21-/  أ19من املقرر  3-1 األالفقر   2)
 .21-/  أ1من املقرر  45و 41 تانالفقر   3)
 .16-/  أ6من املقرر  3  الفقر   4)
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 األغخي  والزراع  التابع  لألمحل املتحد  منظم   )أ  
 أمان  مرف  الب    العامل    )ب  
 أمان  الصندو  األ لر للمناس )عء سكايا   )ج  
 الشبك  العامل   ربةل التك و الوطن    )د  
  برنام  الدعحل العاملت ربةل التك و الوطن   )ه  
 برنام  األمحل املتحد  ا وا ت  )و  
 األمحل املتحد  للب   .برنام   )   
  أعلاا املكتا التال   أمساؤهحلو فري  اربءاا انتخاو  -5
 باللغ  الءتغال    ومقررا   الو د أب ا  هونغو )أنغوال  ر  وا   )أ  
 الو د  سونا  سادن  اندو )بوتان  نا ب  للر  ع  )ب  
 باللغ  ا نكل زي   الو د بنون ب بو ياس  )م وي  مقررا   )ج  
 باللغ  الفرنو  .  الو د أب زو تش نغ لو )توغو  مقررا   )د  

 الوطنية خطط التكيفتنفيذ عملية صياغة و حالة  -باء 
التقووودل الوووذت أحربتووو  البلووودان الناميوووة األطووورات فوووي عمليوووة صوووياغة وتنفيوووذ خطوووط وطنيوووة  -1 

 للتكّيف 
لتقققد  احملققر  يف نققاقف فريقق  اربققءاا األعمققال الققي يعكققو علقق  تنف ققخها  صققو  رصققد ا -6

املعلومقققاأل القققوارد  يف التقققققارير  و ققق  أيلقققا   . 5)عمل ققق  صققق اغ  وتنف قققخ  ةقققل التك ّقققو الوطن قققق 
 . 6)2015و 2014املرةل   الي ُقدِّمت يف عامت 

شرع يف عمل   صق اغ  وتنف قخ  ةقل والةظ أن العديد من البلدان النام   األطراب قد  -7
وأدا بلغت يف الواقع مراة  شىت من هخه العمل  ، عل  النحو الخي بّ ن  التقرير  التك و الوطن  

مققن البلققدان  أن مزيققدا   . والةققظ أيلققا   7)للا  قق  الفرع قق  للتنف ققخ 43 األ ققري الققخي أُعققّد للققدور  الققق
النام ققق  األطقققراب ققققد بقققدأأل املوقققاعت للحصقققول علققق  التمويققق  لعمل ققق  صققق اغ   ةةاقققا الوطن ققق  

 . 8)، وأن بعلاا و ع مخكراأل مفاه م   ُقدِّمت إىل الصندو  األ لرنف خها مبّكرا  للتك و وت

__________ 

(5  FCCC/SBI/2015/19 20-9، الفقراأل. 
(6  FCCC/SBI/2014/INF.25 وFCCC/SBI/2015/INF.11. 
(7  FCCC/SBI/2015/INF.11. 
 منغول ا وم اوار ون بال.  8)
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والةظ فري  اربءاا كخلك قل  املعلوماأل املتاة  عن أنشة  معظقحل البلقدان ف مقا يتصق   -8
 ةل التك و الوطن   لدياا لدعحل تق  حل التقد  احملر  بش ن التك ّقو، مبقا يف ذلقك بشق ن القدعحل 

أن  قدميققققق  أو تلق ققققق  واألنشقققققة  ا؛اريققققق  علققققق   تلقققققو املوقققققتوياأل. والةقققققظ أيلقققققا  القققققخي  قققققري ت
املعلوماأل الي ُُجّعت ةىت ة ن  توتند إىل رسا   األطراب بش ن بنقود جقدول األعمقال املتصقل  
بققققالتك و يف إطققققار اس  قققق  الفرع قققق  للتنف ققققخ، أو إىل املعلومققققاأل الققققي تلققققمنتاا املققققخكراأل الوطن قققق  

 قق  ذاأل الصققل ، أو إىل املعلومققاأل الققي جققرث تبادسققا أننققاا التظققاهراأل العامقق  مثقق  والتقققارير الوطن
ورش العمققق  ومعقققرا  ةقققل التك قققو الوطن ققق . والةقققظ كقققخلك أن املعلومقققاأل ال تشقققم  ُج قققع 
البلققدان أو اوموعقق  الكاملقق  مققن أنشققة  التك ققو علقق  املوققتوث الققوطأ. واتفقق  علقق  أن  وقق  

املتصققل   ةققل التك ققو الوطن قق  موقق ل  ذاأل أولويقق . وقققرر مواصققل   ُجققع الب انققاأل بشقق ن األنشققة 
تعزيقز ا؛اققود ؛مقع معلومققاأل مقن ُج ققع املصقادر املمكنقق  لقدعحل تق قق حل التققد  احملققر  بشق ن  ةققل 

، املعلومققاأل ذاأل الصققل  املقدمقق  مققن جانققا األطققراب واملنظمققاألالتك ققو الوطن قق ، مبققا يف ذلققك 
لتاقققا األطقققراب واملنظمقققاأل املعن ققق  يف اجتماعقققاأل فريققق  اربقققءاا واملعلومقققاأل واملوقققتجداأل القققي تباد

، ودراسقاأل وتظاهرات ، واالستقصاااأل الي قا  هبا فري  اربءاا بش ن البلدان األطراب األقق  وقوا  
ا ققاالأل القةريقق  املتصققل   ةققل التك ققو الوطن قق  واملعلومققاأل املقدمقق  مققن األطققراب عققء ب غا ققا 

نقق  لفققن  الوققنت بشقق ن التك ّققوالب غققاأل ، و حملققدد  وطن ققا  الوطن قق ، واملوققاااأل ا ، ، والتقققارير احملدَّ
 ، غريها من القنواأل.وتقارير فن  الونت 

 م قققع أفلققق  املعلومقققاأل املتاةققق  عقققن أنشقققة  التك قققو يف أقققق   وققققرر فريققق  اربقققءاا أيلقققا   -9
  9)   ةل التك قو الوطن ق منصمما يكتوت أا   لتنف خ  ةل التك و الوطن   عل   البلدان ووا  

  و صدار تقرير مرةلت سنوي بش ن  ةل التك و الوطن  .
 التقدل المحرب على صعيد تقديم الدعم  -2 

القدعحل املقققد  إىل قُقدِّمت املعلومقاأل التال قق  مقن قنبق  منظمققاأل ةلقرأل االجتمقاع بشقق ن  -10
يف الفققن  مققا بقق  تشققرين  البلققدان النام قق  مققن أجقق  عمل قق  صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل التك ققو الوطن قق 

 و2016وآذار/مار   2015الثاين/نوفمء 
يعكقو برنقام  األمقحل املتحقد  للب  ق  علقق  تققد  القدعحل ملنغول قا وم اوقار ون بققال  )أ  

يف إعقققداد املقققخكراأل املفاه م ققق  للحصقققول علققق  التمويققق  مقققن الصقققندو  األ لقققر لصققق اغ   ةقققل 
م ي  دوالر أمريكقت يصقرب  5التموي  املةلوب بنحو التك و الوطن   وتنف خها مبكرا . ويقدَّر 

عل  مدث أربع سنواأل. ولءنام  األمحل املتحد  للب    مشقروعان جديقدان يف إطقار صقندو  أقق  
. ويققدعحل برنققام   10)أهققداب عمل قق  صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل التك ققو الوطن قق يققدعمان  البلققدان وققوا  

ول علق  دعقحل فقوري يف إطقار الصقندو  األ لقر،  األمحل املتحد  للب    بقنن وجقزر القمقر يف ا صق

__________ 

(9  <http://unfccc.int/9295>. 
  صو  ُجاوري  الو الدميقراط   الشعب   ورواندا.  10)
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كما يدعحل عدد من أق  البلدان النام ق  األ قرث يف و قع مقنةقاأل للحصقول علق  التمويق  مقن 
   2015ل عتماد الصادر عن الصندو  يف يفو /يول    الصندو  تبعا  

بتوسق ع قا  ك  من برنام  األمحل املتحد  ا وا ت وبرنام  األمحل املتحد  للب  ق   )ب  
يف صق اغ   ةقل التك قو الوطن ق  لقدياا  للملقت ققدما   الدعحل الخي يقدمان  إىل أق  البلدان ووا  

املمققول مققن صققندو   برنققام  الققدعحل العققاملت ربةققل التك ققو الوطن قق مققن  قق ل املرةلقق  الثان قق  مققن 
يتوققع أن تققد  . و 2016، والي يتوقع أن تبدأ عمل ا ا يف الربقع األ قري مقن عقا  أق  البلدان ووا  

. و قّد  كق  إ قاف ا   بلقدا   20إىل مقا ال يقق  عقن  قةريقا   حمددا   املرةل  املوسَّع  من الءنام  دعما  
برنقام  من برنقام  األمقحل املتحقد  ا وقا ت وبرنقام  األمقحل املتحقد  للب  ق  عقن دعقحل تققأ متقاح مقن 

القي ميوسقا الصقندو  اربقا   وقوا   لبدان من غري أق  البلدان الدعحل العاملت ربةل التك و الوطن  
  لتغري املناس 

تعكققو منظمقق  األغخيقق  والزراعقق  وبرنقققام  األمققحل املتحققد  ا وققا ت، بققدعحل مقققن  )ج  
الو ار  اال ادي  األملان   للب    وصون الةب ع  والو م  النووي  من   ل مبادر ا الدول   للمناس، 

تققدابري التك ققو مققع املنققاس لفا ققد  قةاعققاأل الزراعقق   يف  ديققد  11)علقق  موققاعد  عققدد مققن البلققدان
إدمقاج الزراعق  يف إطقار برنقام  بشق ن  وإدماج تلك التدابري يف العمل األ الوطن   للتخة ل وامل زن 

  . 12)يف برام  التك و الوطن  
باوموعققق  األوىل مقققن مشقققاريع االسقققتثمار القققي أقرهقققا  لقققع  وأةقققار فريققق  اربقققءاا علمقققا   -11

كققخلك بقق ن ن نقق  مققن   ، وأةققار علمققا   13)الصققندو  األ لققر للمنققاس يف اجتماعقق  ا ققادي عشققر
 بنغ ديف والونغال وم وي. ، و ديدا  تلك املشاريع كانت اقنةتاا أق  البلدان ووا  

 حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف -جيم 
 شققققققبار/ 29أفققققققاد مرفقققققق  الب  قققققق  العامل قققققق  بقققققق ن  لققققققع املرفقققققق  قققققققد وافقققققق ، ةققققققىت تققققققاريخ  -12
يف اومقوع مقن مشقاريع تنف قخ بقرام  العمق  الوطن ق  للتك قو  مشقروعا   169، عل  2016 فءاير

 لتمويلاا من صندو  أق  البلدان ووا .
أجقا أل أمانق  ، 2016أبري  ن وقان/ 5ب نق ، ةقىت تقاريخ  وأفاد مرف  الب    العامل ق  أيلقا   -13

مبشقاريع تنف قخ  متعلققا   من أق  البلقدان وقوا   يف اوموع مقدما   اقناةا   33 املرف  من الناة   التقن  
 برام  العم  الوطن   للتك و وكانقت تنتظقر تقوفر املقوارد ال  مق  سقا مقن صقندو  أقق  البلقدان وقوا  

  املشاريع الي أج زأل من الناة   التقن   . )انظر املرف  الثاين ملزيد من التفاص   بش ن

__________ 

 ققت نققا ، وك ن ققا، ون بققال. ويتققو   الءنققام  التوسققع ل شققم   أوروغققواي، وأوغنققدا، وتايلنققد، و امب ققا، والفلبقق ، وف  11)
 عدد أكء من البلدان.

(12  <http://fao.org/in-action/naps>. 
 .11/11-مقرر  لع الصندو  األ لر للمناس    13)
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 كققانون الثققاين/  31بقق ن ا؛اققاأل املاعقق  تعاققدأل، ةققىت  كققخلكوأفققاد مرفقق  الب  قق  العامل قق    -14
إىل صقققندو  أقققق  أمريكقققت مل قققون دوالر  1 187مبلقققد ققققدره يف اومقققوع ، بتققققد  2016ينقققاير 

مل ققون دوالر أمريكقققت. وقققد رُفقققع  992وع املوقققاااأل املدفوعقق  بلغقققت يف اومققالبلققدان وققوا ، وأن 
عمق   مببقدأ ا نصقاب يف مل قون دوالر،  40إىل مبلد ا د األقص  لك  بلد من أق  البلدان ووا  

  إتاة  التموي .

 أقل البلدان نموا   بلورة تصّور لدعم التكيف في -ا  لثثا 
لتك ّققو يف أققق  البلققدان و ققع فريقق  اربققءاا التصققور التققايل لنشقق د عملقق  دعمققا  ألنشققة  ا -15

القققدر  علققق  لتحق قق  نتقققا   ملموسقق  يف بنققاا  2020وققوا و تقققد  فريقق  اربققءاا القققدعحل ةققىت عققا  
  يف أققق  البلققدان وققوا   التك ققو وتوط ققد القققدر  علقق  التحمقق  وا ققد مققن قابل قق  التقق نر بتغققري املنققاس
ذاأل األولويقق  علققق   صقق اغ   ةققل تك قققو وطن قق  مت نقق  وذاأل نوع ققق  ج ققد  وتلب قق  االةت اجقققاأل

صقققع د التك قققو احملقققدد  يف تلقققك القققءام  بتمويققق  مقققن الصقققندو  األ لقققر ومقققن مصقققادر أ قققرث  
 وإ اد عمل األ ذاأل ه كل   ج د  لتخة ل أنشة  التك و يف أق  البلدان ووا .

ويتوقع فري  اربءاا  ق   النتقا   التال ق  القي تعكقع عقاح عمق  الفريق  طويق  املقدث يف  -16
 يف س ا  التصور املشار إل   أع هو أنشة  التك و يف أق  البلدان ووا  دعحل 

متحفققزين الذققاذ  ةققواأل يف  أن يكققون مقققررو الو اسققاأل يف أققق  البلققدان وققوا   )أ  
مقن  ق ل  ةقل التك قو الوطن ق  أننقاا تنف قخهحل اتفقا    14)سب    ق   هقدب التك قو العقاملت

 باريع 
ه اكققق  ونُظُقققحل )وسقققا و أساسققق    علققق  املوقققتوياأل  أن تلقققع أقققق  البلقققدان وقققوا   )ب  

الوطن قق  للققمان عققاح عمل قق  و ققع وتنف ققخ  ةققل التك ققو الوطن قق . وإ ققاد عمل قق  لققدعحل و ققع 
وتنف قققخ  ةقققل تك قققو وطن ققق  تقققؤدي وس فتاقققا بو سققق  وتوقققاهحل يف تكقققرار  ديقققد االةت اجقققاأل 

   بالتك و وارب اراأل عل  صع د التك و ودعحل إعاح تنف خ ا جراااأل املتصل
 2018 أن ُتصققاخ  ةققل وطن ققق  للتك ققو ويفلققق  أن يكققون ذلقققك قبقق  عقققا   )ج  

  2020وأال يتجاو  عا  
مقن الصقندو  األ لقر للمنقاس ومقن مصقادر أ قرث  أن  ص  أق  البلدان ووا   )د  

  2016عل  الدعحل لص اغ   ةل التك و الوطن   قب  داي  عا  
س  احملدد  يف  ةقل التك قو الوطن ق ، والقي أن تكون إجراااأل التك و امللمو  )ه  

يكقققون الغقققرا مناقققا هقققو تقلققق ا قابل ققق  التققق نر وتعزيقققز الققققدر  علققق  التحمققق  وبنقققاا الققققدر  علققق  
 التك و، يف طور التنف خ بدعحل من الصندو  األ لر بعد االنتااا من  ةل التك و الوطن   

__________ 

 من اتفا  باريع.  7من املاد   1انظر الفقر    14)
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 ناجحقا   د نُقّفخأل تنف خا  أن تكون ُج ع مشاريع برام  العم  الوطن   للتك و ق )و  
 أو روجعت/ُةدِّنت وأدرجت يف  ة  التك و الوطن    2020 لول عا  

قق  بعلققاا  )    أن تكققون األنشققة  بققا ت ب أةجاماققا وموققتويا ا منوققجم  ويكمِّ
 بعلا  

أن تكققون اسققنات ج األ وإجققراااأل التك ققو قققد أُدرجققت علقق  النحققو املناسققا  )ح  
  . 15)2030 ة  التنم   املوتدام  لعا    ، مبا يف ذلك يف س ا  يف ا؛اود ا وا    الوطن

وةقققققدد فريققققق  اربقققققءاا التحقققققدياأل التال ققققق  يف سقققققب    ق ققققق  النتقققققا   املرجقققققو  املقققققخكور  يف  -17
 أع ه يف س ا  األهداب املرةل  و 16 الفقر 

بققلا عمل قق  تفع قق  الصققندو  األ لققر لققدعحل صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل التك ققو  )أ  
 لص اغ   ةل التك و الوطن    2018    ال يفت باألهداب املرةل   الوطن   

القصققور يف االنوققجا  والتصققور املشققنم يف الققدعحل الققخي يقققد  ربةققل التك ققو  )ب  
الوطن ققق ، مبقققا يف ذلقققك قلققق  الو قققوح واةتمقققال الغمقققوا بشققق ن أدواأل ا بققق خ مثققق  املوقققاااأل 

 انتااج مواراأل متباين  يف التعام  مع مو ل  التك و إىل  ، يؤدي ب ق  البلدان ووا  احملدد  وطن ا  
عقققد  إيققق ا األولويققق  ال  مققق  لصققق اغ  وتنف قققخ  ةقققل التك قققو الوطن ققق   قققمن  )ج  

)يعققزث ذلقققك إىل التجربقق  املكتوقققب  مققع بقققرام  العمققق   الققءام  ا وا  ققق  الوطن قق  ألقققق  البلققدان وقققوا  
 تنم   قادر  عل   م  التغرياأل املنا    الوطن   للتك و وإىل أسباب أ رث  يؤنر يف  ق   

يف صقق اغ   فعل ققا   دعمققا   حمدوديق  طاققق  الوكققاالأل لققدعحل ُج ققع البلقدان األققق  وققوا   )د  
  2020-2018 ةةاا الوطن   للتك و  لول 

للحصقول علق  دعقحل الصقندو  األ لقر لتنف قخ  حمدودي  طاق  أقق  البلقدان وقوا   )ه  
 )وص اغ    ةل التك و الوطن   

للتعامق  مقع األوجق  العديقد التفقا   حمدودي  املقوارد البشقري  يف أقق  البلقدان وقوا   )و  
،  ةققل التك ققو الوطن قق ، بققاريع واملتةلبققاأل ا ال قق  مبوجققا االتفاق قق  )املوققاااأل احملققدد  وطن ققا  

 خل.  الب غاأل الوطن  ، إ
لتنف خ األولوياأل املتبق ق  يف  حمدودي  التموي  املتاح يف صندو  أق  البلدان ووا   )   

  كام     إطار برام  العم  الوطن   للتك و تنف خا  
الصققعوباأل يف مواامقق  ُج ققع املققوارد املوّجاقق  للتنم قق  )الوطن قق  والثنا  قق  واملتعققدد   )ح  

الوطن ققق  ميكقققن أن تقققؤدي إىل عقققد  كفايققق  املقققوارد املتاةققق  األطقققراب  لقققدعحل تنف قققخ  ةقققل التك ّقققو 
 ربةل التكّ و الوطن  .

__________ 

 .  70/1قرار ا؛مع   العام  لألمحل املتحد    15)
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 الفر  التال   للمواعد  عل   ق   النتا   املرجو و وةدد فري  اربءاا أيلا   -18
مققن  قق ل التق قق حل الققخي  ريقق  اس  قق  سققتعراا منتصققو املققد  للتقققد  الفرصقق  ال )أ  

  2018التك و الوطن   يف مةلع عا   الفرع   للتنف خ للتقد  بش ن  ةل
مع طرا   يفوي  التك قو مقن الصقندو  األ لقر بقالنظر  الفرص  للمواام  فعل ا   )ب  

 الوطن   يف إطار الصندو  األ لر.  إىل النابل الوا ح بالتموي  املقد  ربةل التك و
قققرر والةقظ فريقق  اربققءاا أن  لقع الصققندو  األ لققر سق نظر، يف اجتماعقق  امل -19 

، يف ك ف قق  اال ققة ع بالواليققاأل  صققو  دعققحل  ةققل التك ققو 2016عقققده يف ةزيران/يون قق  
 الوطن  .

 فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا   النظر في واليات -ا  رابع 
 دعم اتفاق باريس -ألف 

 والعشقرينيف دورت  ا اديق  الوالياأل الي منحاا إياه مؤيفر األطراب فري  اربءاا يف  نظر -20
ف ما يتعلق  باتفقا  بقاريع، ال سق ما الواليق  القي تقتلقت مقن فريق  اربقءاا تققد  التوج ق  واملشقور  

االةت اجقققاأل املتصقققل  بقققالتكّ و القققي ققققد تنشققق  عقققن اتفقققا  بقققاريع واملققققرراأل القققي التقن ققق  بشققق ن 
املقققرر  نفققاذ اتفققا   والواليققاأل املبّ نقق  يف  16)يتخققخها مققؤيفر األطققراب يف دورتقق  ا اديقق  والعشققرين

 . 17)باريع
وف مققا يتعلقق  باالةت اجققاأل املتصققل  بققالتك و الناشقق   عققن اتفققا  بققاريع واملقققرراأل الققي  -21

، اتف  فري  اربءاا عل  إعداد ورق  فن ق   قدد يف دورت  ا ادي  والعشريناعتمدها مؤيفر األطراب 
والك ف ق  القي  بالنوقب  ألقق  البلقدان وقوا  الثغراأل واالةت اجاأل الي تنش  عن تنف قخ اتفقا  بقاريع 

ميكققن أن يتعامقق  هبققا فريقق  اربققءاا و/أو ه  ققاأل ومنظمققاأل أ ققرث ذاأل الصققل  مققع تلققك الثغققراأل 
 واالةت اجاأل.

أما ف ما يتعل  بالوالياأل املنصقو  عل اقا يف املققرر  صقو  إنفقاذ اتفقا  بقاريع، فققد  -22
 جرث    ا جراااأل التال  و

إلقققققرار  اققققود علقققق  و ققققع أسققققل ا ل معققققا   ؛نقققق  التك ققققو وفريقققق  اربققققءااتعمقققق   )أ  
مقن  7من املقاد   3األطراب، عل  النحو املشار إل   يف الفقر   التك و الي تبخسا البلدان النام  

__________ 

 .21-/  أ19من املقرر  )د 2  الفقر   16)
 .21-/  أ1من املقرر  45و 41 تانالفقر   17)
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مقؤيفر األطقراب العامق  بوصقف  اجتمقاع األطقراب اتفا  باريع، وتقد  توص األ لكت ينظر ف اقا 
    18)دورت  األوىل يف ويقرهايف اتفا  باريع 

اللجنق  الدا مق  املعن ق  بالتمويق   ؛ن  التك و وفري  اربقءاا، بالتعقاون مقع تعم  )ب  
 توصققق األ ل نظقققر ف اقققا مقققؤيفر  ققققدتمناج قققاأل و علققق  و قققع واملؤسوقققاأل األ قققرث ذاأل الصقققل ، 

ألغقراا األطراب العام  بوصف  اجتماع األطراب يف اتفقا  بقاريع ويعتمقدها يف دورتق  األوىل، ل
  و 19)التال  

اذقققاذ اربةقققواأل ال  مققق  لت وقققري ةشقققد القققدعحل مقققن أجققق  التك قققو يف البلقققدان  '1'
النام   يف س ا  ا د املفروا عل  ارتفاع متوسل درج  ا رار  العامل   املشقار 

  باريع  من اتفا  2إل   يف املاد  
علق   املققد  مقن أجق  التك قو،استعراا مدث كفاي  وفعال   التك و والقدعحل  '2'

 . باريع من اتفا  7)ج  من املاد  14املشار إل اما يف الفقر  النحو 
وشققققرع فريقققق  اربققققءاا يف مناقشقققق  دا ل قققق  بغ قققق   وقققق  فاققققحل الواليققققاأل املشققققار إل اققققا يف  -23
والةب ع  الفن   لعملاا. وكانت أول  ةو  يف التعام   أع ه يف س ا  أق  البلدان ووا   22 لفقر ا

موافقققق  فريققق  اربقققءاا علققق  القققد ول يف ةقققوار مقققع ؛نققق  التك قققو لكقققت يتوققق  مقققع الواليقققاأل هقققت 
والتوافق  بشقق ن ك ف ق  التعامقق  مقع الواليققاأل. ونظقر الفريقق  يف  للا  تق  مناقشق  ك ف قق  العمق  سققويا  

وب ن تعد  2016أيار/مايو  27بعقد اجتماع مشنم يف  ب خ من ؛ن  التك و يتلمن اقناةا  
أل أساس   سقخا االجتمقاع. ووافق  فريق  اربقءاا علق  التقاريخ املققنح ل جتمقاع األمان  ورق  معلوما

 وس قد  التوج   لألمان  بش ن إعداد ورق  املعلوماأل األساس   ل جتماع.

للتقدل المحرب في عملية صوياغة دعم التقييم الذت تجري  الهيئة الفرعية للتنفيذ  -باء 
 وتنفيذ خطط التكيف الوطنية

لتققد  احملقر  يف فري  اربءاا يف واليات  املتعلق  بدعحل اس    الفرع   للتنف قخ يف تق ق حل انظر  -24
وهققت جققزا مققن  ةققواأل وافقققت عل اققا اس  قق   . 20)عمل قق  صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل التك ققو الوطن قق 

 1 لقققول  إىل تققققد  معلومقققاألواملنظمقققاأل ذاأل الصقققل   األطقققرابدعقققو  الفرع ققق  للتنف قققخ وتشقققم  
وينظققر ف قق  اجتمققاع  تقريققر تققول فت تعققده األمانقق ، لتكققون مبثابقق  موققاااأل يف 2018ر شققبار/فءاي

 قققءاا فن ققق  يعققققده فريققق  اربقققءاا بالتعقققاون مقققع ؛نققق  التك قققو لتق ققق حل التققققد  احملقققر  بشققق ن  ةقققل 
التك قققو الوطن ققق ، وسُ و قققع علققق  إنقققره تقريقققر عقققن أعمالققق  وتنظقققر ف ققق  اس  ققق  الفرع ققق  للتنف قققخ يف 

__________ 

 .21-/  أ1من املقرر  41  الفقر   18)
 .21-/  أ1من املقرر  45  الفقر   19)
 .21-/  أ4من املقرر  )د  و)ه 12  الفقر   20)
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 2017والةقققظ فريققق  اربقققءاا أن  ديقققد تقققاريخ متققققد ، كققق ن يكقققون آب/أغوقققةع . 48 دور قققا
 ، من ش ن أن يوّا  العمل  . مث   
وقققققرر فريقققق  اربققققءاا إعققققداد مققققخكر  مفاه م قققق  ف مققققا يتصقققق  بالواليققققاأل املشققققار إل اققققا يف  -25
تققد  أع ه، وستشم  التزا  ؛ن  التك و واس  األ وا؛ااأل ذاأل املصلح  األ رث ب 24 الفقر 

  معلوماأل تواعد يف تصم حل وإعداد التق  حل.
منصققق   ةقققل نننقققت بشققق ن لققق  إعقققداد اسقققتب ان وإجرا ققق  عقققء ا ووافققق  فريققق  اربقققءاا ع -26

 42، الققخي س وققتند إىل األسقق ل  الققي و ققعتاا اس  قق  الفرع قق  للتنف ققخ يف دور ققا التك ققو الوطن قق 
قق  بعناصققر إ ققاف   يرغققا فريقق    21)بشقق ن عمل قق  صقق اغ   ةققل التك ققو الوطن قق  وتنف ققخها وُتكمَّ
 ومن األطراب األ رث. اربءاا أن  ّمع بش دا معلوماأل من أق  البلدان ووا  

الحصوووع علووى التمويوول موون الصووندوق تقووديم التوجيوو  والمشووورة التقنيووين بشووأن  -جيم 
 األخضر للمناخ من أجل عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية

ءاا يف الوالياأل احملقدد  التال ق  القي منحاقا إيقاه مقؤيفر األطقراب ف مقا يتعلق  نظر فري  ارب -27
مققن أجقق  عمل قق  صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل  األ لققر للمنققاس ا صققول علقق  التمويقق  مققن الصققندو ب

  والتك و الوطن  
ا صققول علقق  التمويقق  مققن يقققد  فريقق  اربققءاا التوج قق  واملشققور  التقن قق  بشقق ن  )أ  

بالتعققاون مققع أمانقق   مققن أجقق  عمل قق  صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل التك ققو الوطن قق  األ لققر الصققندو 
   22)األ لر الصندو 

و؛نقق  التك ققو يف الك ف قق  الققي ميكنامققا هبققا أن يقققدما مزيققدا  ينظققر فريقق  اربققءاا  )ب  
من املعلوماأل عن ا صول عل  التموي  مقن الصقندو  األ لقر مقن أجق  عمل ق  صق اغ  وتنف قخ 

 . 23)اماي   ةل التك و الوطن  ، وأن يدرجا هخه املعلوماأل،  وا االقتلاا، يف تقارير 
للتعامق  مقع الواليقاأل ذاأل الصقل ، مبقا يف ذلققك  وأشقار فريق  اربقءاا إىل جاقوده الوقابق  -28

وا سققااماأل   24)لفريقق  اربققءاا 27 إجققراا مناقشقق  مققع أمانقق  الصققندو  األ لققر يف االجتمققاع الققق
ةلقاأل العم  التدريب ق  ا قل م ق  لفريق  اربقءاا بشق ن  ةقل التك قو الي قدماا الصندو  أنناا 

اود وغريها لتققد  التوج ق  والقدعحل التقن ق  إىل أقق  . وقرر مواصل  البناا عل  تلك ا؛ 25)الوطن  

__________ 

(21  FCCC/SBI/2015/10املرف  الثاين ،. 
 .21-/  أ19من املقرر )ج  2  الفقر   22)
 .21-/  أ4من املقرر  10  الفقر   23)
 .95-91، الفقراأل FCCC/SBI/2015/7انظر الون ق    24)
 .12، الفقر  FCCC/SBI/2015/INF.14، والون ق  21، الفقر  FCCC/SBI/2015/19انظر الون ق    25)
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البلقققدان وقققوا  بصقققور  فعل ققق  لتمك ناقققا مقققن ا صقققول علققق  التمويققق  مقققن الصقققندو  األ لقققر لتنف قققخ 
  ةةاا الوطن   للتك و.

ويف إطققار أنشققة  فريقق  اربققءاا ذاأل األول قق  يف هققخا اوققال، قققرر الفريقق  مققا يلققتو  م ققع  -29
للحصققول  اسققتمرار عققن العراق قق  والتحققدياأل الققي تواجااققا أققق  البلققدان وققوا  معلومققاأل بانتظققا  وب

منصققق   ةقققل علققق  التمويققق  مقققن الصقققندو  األ لقققر، مبقققا يف ذلقققك مقققن  ققق ل االسقققتب ان بشققق ن 
أعق ه، واسقتخدا  تلقك املعلومقاأل عنقد تققد  املشقور   26املشقار إل ق  يف الفققر   التك و الوطن ق 

و قع مقواد علق  التمويق  مقن الصقندو  األ لقر  و  البلقدان وقوا  بش ن ك ف ق   وق  ةصقول أقق  
بالتعققققاون مققققع أمانقققق  الصققققندو  األ لققققر  وتبققققادل املعلومققققاأل بانتظققققا  بشقققق ن  للتققققدريا والتوع قققق 

املنتوجققاأل والنتققا   ذاأل الصققل  املت ت قق  مققن عمقق  فريقق  اربققءاا مققع الصققندو  األ لققر يف سققب   
بشق ن  ةةاقا الوطن ق  للتك قو، وبقرام  عملاقا  دان وقوا  توا   تقد  الدعحل بورع  إىل أق  البلق

الوطن   للتك و وغري ذلك مقن األنشقة   وتعب ق  الوكقاالأل لتققد  املزيقد مقن القدعحل لتمكق  أقق  
من سرع  ا صقول علق  التمويق  مقن الصقندو  األ لقر  ودعقو  الصقندو  األ لقر  البلدان ووا  

علقققق   إىل  وقققق  قققققدراأل أققققق  البلققققدان وققققوا  إىل اةتلققققان تظققققاهراأل أو دوراأل  صصقققق   ققققدب 
  ا صول عل  التموي  من الصندو  األ لر لتنف خ  ةةاا الوطن   للتك و.

وشققدد فريقق  اربققءاا علقق  األا قق  القصققوث الققي ينةققوي عل اققا التفاعقق  بانتظققا  مققع أمانقق   -30
 27يف الفقققر  الصقندو  األ لققر الستكشققاب أفلق  الوققب  للتعامقق  مققع الواليقاأل املشققار إل اققا 

أعقق ه. وقققد أفققرد الفريقق  يف هققخا الوقق ا  دور   اصقق  علقق  جققدول األعمققال  جققراا مناقشقق  مققع 
  ألو أدناه موجز عن هخه املناقش .-أمان  الصندو  األ لر، ويرد يف الفص   اموا  

  عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنيةتقديم التوجي  والدعم التقنيين ل -داع 
  ئ التوجيهيةالمباد -1 

ذّكققر فريقق  اربققءاا بعملقق  بشقق ن املبققادا التوج ا قق  التقن قق  وغريهققا مققن املنتجققاأل املنبثققق   -31
وقققرر و ققع مققواد تقن قق  لتكملقق  املبققادا  . 26)مل قق  صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل التك ققو الوطن قق عناققا لع

   صو  ما يلتو قلايا حمدد ، مبا يف ذلكالتوج ا   التقن   بغ   تقد  تغة   متعّمق  عن 
العناصققر ا؛ديققد  وا  ققاف   املتعلققق  بققالتك و املشققار إل اققا يف اتفققا  بققاريع،  )أ  

مققن  1املشققار إل اققا يف الفقققر   ارتفققاع درجققاأل ا ققرار  العامل قق مثقق  هققدب التك ققو العققاملت وةققدود 
وتنف قخ عقن العناصقر النا ق  عقن تةقوراأل أ قرث تقدعحل صق اغ   مقن اتفقا  بقاريع، فلق    2املاد  

قق أل ب هققداب األمققحل املتحققد  للتنم قق  املوققتدام  وتفع قق    ةققل التك ققو الوطن قق ، أو مرتبةقق  بصن
  الصندو  األ لر 

  النا  املرّكز عل  التنم   لص اغ   ةل التك و الوطن    )ب  
__________ 

 .<http://unfccc.int/7279>انظر   26)
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االعتبققاراأل املتعلققق  باوتمعققاأل واوموعققاأل والققنظحل ا يكولوج قق  القابلقق  للتقق نر  )ج  
  مل   ص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن  يف س ا  ع

مَّعقققق  مققققن  قققق ل االسققققتب ان علقققق  أسققققال ا معا؛قققق  واسققققتخدا  املعلومققققاأل او )د  
واملصقققادر ذاأل الصقققل  لتق ققق حل التققققد  والفعال ققق   منصققق   ةقققل التك قققو الوطن ققق نننقققت بشققق ن ا 

 األ الصل  والثغراأل باستخدا  أدا  الرصد والتق  حل املتصل  هبا واألدواأل األ رث ذ
بققالتغرياأل املنا  قق  النتقققال مققن تق قق حل أوجقق  قابل قق  التقق نر موقق ل  معرفقق  ك ف قق  ا )ه  

  التك و ا لول وا جراااأل الفعال  عل  صع دإىل  ديد  هاو اطر 
 .لعمل   ص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن  تق  حل ُج ع املبادا التوج ا    )و  

 الوطنية التدريب المتعلق بخطط التكيف -2 
بشق ن  ةقل  القي يلقةلع هبقاةلققاأل العمق  التدريب ق  ا قل م ق  الةظ فري  اربءاا أن  -32

كانت مف د  للبلقدان املشقارك ، ولفريق  اربقءاا وللمنظمقاأل املعن ق . فققد ةّوقنت   التك و الوطن  
للمققوارد و  لعمل قق  صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل التك ققو الوطن قق األفرققق  الُقةريقق  إىل ةققد كبققري مققن فاماققا 
 . 27)التقن   واملال   املتنوع  املتاة  لدعحل أعماسا

يف  ن  ةقققل التك ققققو الوطن قققق بشقققق ةلقققققاأل عمقققق  تدريب ققق  إقل م قققق  ووافققق  علقققق  إجقققراا  -33
 . وسقخه الغايق ، ققرر فريق  اربقءاا و قع اسقنات ج   تدريب ق  اسقتنادا  2016النصو الثاين مقن عقا  

ومققوارد أ ققرث وإىل   28)الوققابق  ةلقققاأل العمقق  التدريب قق إىل الثغققراأل واالةت اجققاأل الققي أفر  ققا 
تصور فري  اربءاا املشقار إل ق  يف الفصق  الثالق  أعق ه. وبعد قخ، سقتقد  االسقنات ج   معلومقاأل 

 إرشادي  لو ع املواد التدريب  .
مققن فريقق  العمقق   ا سقق كون مققدعوما  و لُققا فريقق  اربققءاا إىل أن تصققم حل وإجققراا التققدري -34

. وس شقققرم الفريققق  العامققق  ُج قققع الشقققركاا التقن ققق  املعن ققق  ةقققل التك قققو الوطن ققق التققققأ املعقققأ  
للتشقققققج ع علققققق  تققققققد  أةوقققققن موقققققتوياأل التقققققدريا والقققققدعحل للبلقققققدان، مقققققع كفالققققق  االنوقققققجا  

جقققاح. وسققق دعحل والتكامل ققق ، يف سقققب    ق ققق  عمل ققق  صققق اغ  وتنف قققخ  ةقققل التك قققو الوطن ققق  بن
منصقق  الفريقق  العامقق  إدار  إ ققاد جققدول  مققأ مشققنم لتظققاهراأل  ةققل التك ققو الوطن قق  بشقق ن 

وس وققاهحل يف بنقاا إطققار  دمققاج ُج قع املققواد التكم ل ق  األ ققرث للمبققادا   ةقل التك ققو الوطن ق 
    .التوج ا   التقن   يف د  منوجحل ومرّكز عل  التنم   لص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن

__________ 

(27  FCCC/SBI/2015/INF.14  63، الفقر. 
(28  FCCC/SBI/2015/INF.14  61، الفقر. 
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لفريق  اربقءاا  21 ويف إطار اال ة ع بالوالي  القي منحاقا مقؤيفر األطقراب يف دورتق  القق -35
لتقد  التوج   والدعحل التقن   للحصول عل  التموي  من الصندو  األ لر، بالتعاون مع أمانق  

  ، واف  فري  اربءاا مواصل  الوعت لتحق   ارب اراأل التال  و 29)الصندو 
مقققققواد للتقققققدريا والتوع ققققق ، باالسقققققتناد إىل إسقققققااماأل أمانققققق  الصقققققندو  و قققققع  )أ  

األ لر والشركاا التنف خي  للصندو ، ف ما يتعل  با صول عل  التموي  مقن الصقندو  ربةقل 
   ةلقاأل العم  التدريب   بش ن  ةل التك و الوطن  التك و الوطن   وباستخدا  املواد يف 

شققارك  يف تنظقق حل تظققاهر  توعويقق  منتظمقق  ل ققو  دعققو  الصققندو  األ لققر إىل امل )ب  
لُتع   ، وللولةاأل املع َّن  وطن ا  واةد ؛ااأل التنو   الوطن   املعن   باالتفاق   يف أق  البلدان ووا  
  بالصندو  األ لر، وا؛ااأل األ رث ذاأل املصلح  املعن  .

  خطط التكيف الوطنيةمعرض  -3 
معقققرا  ةقققل التك قققو الوطن ققق  يواصققق  أداا دور كبقققري يف  أن أكقققد فريققق  اربقققءاا  قققددا   -36

عمل قق  صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل التك ققو الوطن قق  وذلققك  مققع طا فقق  واسققع  مققن ا؛اققاأل صققاةب  
املصلح  ملناقش  قلايا شىت وتبادل  ارب ومعلوماأل متعلقق  مبجقاالأل حمقدد  متصقل  بالعمل ق . 

  . 30)وواف  عل  مواصل  تنظ حل تظاهر  عامل   سنويا  
ونقققاقف فريققق  اربقققءاا التصقققم حل القققخي يكقققون عل ققق  معقققرا  ةقققل التك قققو الوطن ققق  يف  -37
 ةل التك و الوطن ق  يف مرةلق   امللت قدما  "، الخي من املقرر أن يكون مو وع  2016 عا 

 يفقققو / 15إىل  11. ومقققن املققققرر أن  قققري هقققخه التظقققاهر  يف الفقققن  مقققن "مقققا بعقققد اتفقققا  بقققاريع
 االأل النك ز األول   التال   سخه التظاهر ، اسقتنادا  إىل التجم قع األ قري  . وةددأل2016 يول  

  و 31)للثغراأل واالةت اجاأل املتصل  بعمل   ص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن  
املناج ققاأل واألدواأل  جققراا  تلققو التق  مققاأل املتصققل  بعمل قق  صقق اغ  وتنف ققخ  )أ  

ن املخقققاطر، وأوجققق  قابل ققق  التققق نر، و ديقققد   قققاراأل  ةقققل التك قققو الوطن ققق ، مبقققا يف ذلقققك بشققق 
 التك و، وتق  حل   اراأل التك و، والتكلف   

أفل  سب  وطر  ا صول عل  املعلوماأل ذاأل الصل  بش ن التموي  املتاح، و  )ب  
 املتاة  بش ن تغري املناس  عارباملعلو  و ال
ث لتمويققق  ا صقققول علققق  التمويققق  مقققن الصقققندو  األ لقققر ومقققن مصقققادر أ قققر  )ج  

 ص اغ   ةل التك و الوطن   ومن مث تنف خ الو اساأل واملشاريع والءام  ذاأل الصل  

__________ 

 .21-/  أ19من املقرر )ج  2  الفقر   29)
(30  FCCC/SBI/2015/INF.14 ،  62الفقر. 
 .FCCC/SBI/2015/INF.14و FCCC/SBI/2015/INF.11و FCCC/SBI/2015/INF.6موتمد  من الونا     31)



FCCC/SBI/2016/7 

15 GE.16-05807 

تبقققادل التجقققارب وأفلققق  املمارسقققاأل والقققدرو  املوتخلصققق  واملعلومقققاأل بشققق ن  )د  
الثغراأل واالةت اجاأل واملعلوماأل بش ن الدعحل املققد  واملتلقَّق  ف مقا يتعلق  بعمل ق  صق اغ  وتنف قخ 

 الوطن     ةل التك و
 ققققمان االنوققققجا  ف مققققا بقققق  الققققنُقُا  الققققي تتبعاققققا البلققققدان ودعققققحل البلققققدان يف  )ه  

 اال ة ع هبخه العمل  .
واتف  فري  اربءاا عل  أن يعكو فريٌ  استشاري، سقوب يُنشق  لقدعحل تنظق حل التظقاهر ،  -38

يف تعب ق  ُج قع  أيلقا  عل  التوسع يف بلور  اواالأل املخكور  أع ه. وس واهحل الفري  االستشقاري 
ا؛ااأل ذاأل املصلح  املعن  ، وةشد التموي  ملشارك  البلدان النام  ، وتصم حل برنام  التظقاهر ، 

 و ديد املتحدن  ف اا، وتقد  ا سااماأل األ رث من أج  إعاح التظاهر .
علقق  ونققاقف فريقق  اربققءاا املوقق ل  املتمثلقق  يف ق مقق  عقققد معققرا  ةققل التك ققو الوطن قق   -39

املوققتوث الققوطأ، بالتعققاون مققع التظققاهراأل واألنشققة  ا قل م قق  ذاأل الصققل  مثقق  ةلقققاأل العمقق  
للتشققج ع علقق  مزيققد مققن التفاعقق   التدريب قق  بشقق ن  ةققل التك ققو الوطن قق ، باعتبققار ذلققك سققب    

فرصق   لتحوق  التعقاون  ف ما ب  البلدان. وس ت ح معرا  ةل التك و الوطن ق  ا قل مقت أيلقا  
 شىت الشركاا عل  املوتوياأل ا قل م  .  مع

 خطط التكيف الوطنيةمنصة  -4 
باتققت تعمقق   منصقق   ةققل التك ققو الوطن قق الةققظ فريقق  اربققءاا أن العديققد مققن عناصققر  -40

أن اربةل واالسنات ج األ املتعلق  بقالتك و للبلقدان النام ق   والةظ أيلا   . 32)اآلن بصور  كامل 
، وأدقا ل وقت كن أن تكون مبثاب  موارد مف د  للغايق  ألقق  البلقدان وقوا  وكخلك البلدان املتقدم  مي

علق  منصق  مشقنك  لكقت يوقا  الوصقول إل اقا. وأققر مبقا  تاةق  هقخه الونقا   علق   متاة  ةال ا  
للبلقققدان لقققدث صققق اغ   ةةاقققا الوطن ققق   مقققن ق مققق  لتكقققون مقققوردا   منصققق   ةقققل التك قققو الوطن ققق 

للتك و. واتف  عل   م قع وعقرا هقخه اربةقل واالسقنات ج األ، بالتعقاون مقع الشقركاا املعن ق  
 والبلدان نفواا، بةريق  غري رمس  .

منصققق   ةقققل علققق  مواصقققل  تةقققوير و وققق     فريققق  اربقققءاا أيلقققا  ويف أننقققاا ذلقققك، اتفققق -41
ا ا إ قاف   إىل املنصق  اسقتجاب  للواليقاأل ذاأل الصقل  القي ، وعلق  إ قاف   صقالتك و الوطن  

، وعلقق  تققويل إدار  املعققارب يف إطققار أنشققة  برنققام  عملقق  21  قررهققا مققؤيفر األطققراب يف دورتقق  ال
بصققور  دا مقق . وسققوب يشققم  ذلققك اةتلققان منصقق  فريقق  اربققءاا ألفلقق  املمارسققاأل والققدرو  

  . 33)  البلدان ووا  عل  بواب  أق املوتخلص ، املوجود  ةال ا  

__________ 

 .<http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx>انظر   32)
(33  < http://unfccc.int/6491>. 
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 منصق   ةقل التك قو الوطن ق واتف  فري  اربءاا عل  التما  تعل قاأل مقن موقتخدمت  -42
يف  يف الوقققت الققخي  ققر  ف قق  تقققدما   باسققتمرار لكققت يتوقق  لقق  تلب قق  اةت اجققاأل أققق  البلققدان وققوا  

  عملاا ف ما يتعل  بعمل   ص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن  .
عل  مبواااأل  تلقو املنظمقاأل، الةقظ فريق  اربقءاا أن العديقد مقن املنظمقاأل وف ما يت -43

ومراجعق  مقا هصقاا منق ،  منص   ةل التك و الوطن ق عّ نت جااأل تنو   لإلساا  يف حمتوث 
ووّجقق  دعقققو  للمنظمققاأل األ قققرث إىل تع ققق  جاا ققا التنوققق ق  . وتعاققدأل املنظمقققاأل املشقققارك  يف 

واملوقققاا  باملعلومقققاأل ةوقققا مقتلققق    ةقققل التك قققو الوطن ققق  منصققق االجتمقققاع بقققدعحل تةقققوير 
اسققتخدا  برنققام  عمقق  نققريو  املتعلقق  بتقق نرياأل تغققري املنققاس عققن ذلققك، ففققت إطققار  ا ققال. وفلقق   

)برنام  عم  نريو  ، اتف  فري  اربءاا عل  دعو  برنقام  عمق   والقابل   للت نر ب  والتك و مع 
ا بدراسقققاأل ةقققاالأل إفراديققق  ومعلومقققاأل بشققق ن األدواأل والب انقققاأل نقققريو  إىل إبققق خ فريققق  اربقققءا

  .منص   ةل التك و الوطن  عل   ذاأل الصل  من أج   و  املوارد الي ُُيتفظ هبا ةال ا  
 خطط التكيف الوطنيةل حاالت قطريةدراسات  -5 

وقتوث اتف  فري  اربءاا عل   ياد  تةوير دراساأل ةاالأل ربةل تك و وطن   عل  امل -44
قققز علققق  التنم ققق  يف صققق اغ     ةقققل التك قققو الوطن ققق القققوطأ لتحوققق  التعلققق حل وتةب ققق  القققنا  املركِّ

والنظر يف ك ف   إدماج قلايا قةاع   يف اربة  الوطن  ، وعناصر التك و ا؛ديد  يف إطار اتفا  
لوطن ق  القي باريع، واملوا  ع املتعلق  بالتك و يف إطار الصقندو  األ لقر، والتق  ر مقع ا؛اقود ا

إطققار سقق نداي للحققد مققن  ققاطر الكققوار  ، و 2030 ةقق  التنم قق  املوققتدام  لعققا  تبققخل يف إطققار 
اربةققل الوطن قق  ‘، وغققري ذلققك مققن العمل ققاأل ذاأل الصققل . وسققنّكز هققخه 2030-2015للفققن  

بوج   ا  عل  االةت اجاأل والتحدياأل الر  و   القي تواجااقا أقق  البلقدان  ‘للتك و املفتوة 
يف صققق اغ  وتنف قققخ  ةةاقققا الوطن ققق  للتك قققو وينتظقققر أن تشقققجع طا فققق  واسقققع  مقققن اربقققءاا  وقققوا  

  وأصحاب املصلح  عل  تقد  مواااأل.
علقققق  إجققققراا دراسققققاأل ةققققاالأل ربةققققل تك ققققو وطن قققق  علقققق   واتفقققق  فريقققق  اربققققءاا أيلققققا   -45

يقققز التعلققق حل والتوج ققق  ولتعز  القققنُقُا  ا قل م ققق  لتخةققق ل أنشقققة  التك ّقققواملوقققتوث ا قل مقققت  نبقققاأل 
الفعقققال بشققق ن  ةقققل التك قققو الوطن ققق  علققق   تلقققو الُصقققُعد )مثققق  القققوطأ وا قل مقققت ومنقققاط  

  األةواا املا    .
علقق  توسقق ع الققدا ر  عنققد التمققا  التعل قققاأل مققن املمارسقق  واألفرققق  الُقةريقق   واتفقق  أيلققا   -46

 نننت.  بشبك  من هؤالا عل  ا االستعاناملعن    ةل التك و الوطن   واربءاا عن طري  
  خطط التكيف الوطنيةرصد وتقييم التقدل المحرب بشأن  -6 

نققققاقف فريقققق  اربققققءاا الوققققب  الكف لقققق  مبواامقققق  االسققققنات ج األ الرام قققق  إىل تقققققد  التوج قققق   -47
  والدعحل التقن    صو  نُُظحل الرصد والتق  حل وُجع معلوماأل لكت ُيوتفاد مناا يف تق  حل التققد

احملر  بش ن  ةل التك و الوطن  . وأقر ب ن العم  ا؛اري، مبا يف ذلك بش ن تةب   أدا  رصقد 
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وتق  حل التقد  والفعال   والثغراأل  صو  عمل   ص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن ق ، سق كون 
بقاا -ا  مبثاب  األسا  لتق  حل التقد  احملر  بش ن  ةقل التك قو الوطن ق  املشقار إل ق  يف الفصق  نان ق

 . 21-/  أ1من املقرر  99يف الفقر  املشار إل اا  عمل   استخ   ا ص ل  العامل  أع ه و 
واتفقق  فريقق  اربققءاا علقق  استكشققاب سققب   وقق  وسققا و إدار  املعققارب ا ال قق  ملنصقق   -48

 ةققل التك ققو الوطن قق  لتلب قق  اةت اجققاأل تق قق حل التقققد  احملققر  يف  تلققو الوقق اقاأل، مبققا يف ذلققك 
  ُجع أفل  املعلوماأل املتاة   ساار ا؛اود ا؛اري  عل  صع د التك و.

بوورامج العموول الوطنيووة للتكيووف وبرنووامج العموول تقووديم التوجيوو  والوودعم التقنيووين ل -هاء 
 الخاص بأقل البلدان نموا  

بلغققت ا ققد األقصقق  مققن املققوارد  الةققظ فريقق  اربققءاا أن العديققد مققن البلققدان األققق  وققوا   -49
 هاإةققرا  مزيققد مققن التقققد  عققو تنف ققخ، األمققر القخي أّجقق  تاةق  سققا مققن صققندو  أققق  البلققدان وققوا  امل

  .كام      ةةاا الوطن   للتك و تنف خا  
ف مقا  21  إياها مؤيفر األطراب يف دورت  الوناقف فري  اربءاا مو وع الوالي  الي منح   -50

وقققرر إعققداد مققخكر  مفاه م قق  بشقق ن  . 34)وا  هققا  ققدي  برنققام  العمقق  اربققا  ب ققق  البلققدان وقق
عمل   تقد  موارد يوتفاد مناقا يف  قدي  برنقام  العمق ، مبقا يف ذلقك ك ف ق  التمقا  إسقااماأل 

 من األطراب وغريها من أصحاب املصلح  املعن  . 

معالجوووووووة المسوووووووائل الجنسوووووووانية ومسوووووووألة المجتمعوووووووات والجماعوووووووات والووووووونظم  -بات 
 اإليكولوجية القابلة للتأثر بالتغيرات المناخية 

سقق عمد فريقق  اربققءاا، يف إطققار عملقق  ا؛ققاري بشقق ن معا؛قق  املوققا   ا؛نوققان   وموقق ل   -51
  قق ، إىل  قدي  التوج قق  اوتمعقاأل وا؛ماعققاأل والقنظحل ا يكولوج قق  القابلق  للتقق نر بقالتغرياأل املنا

الخي يقدم      يعكع النك ز عل  االستجاب  ل عتباراأل ا؛نوان  . واتف  فري  اربءاا علق  
دعققو  برنققام  عمقق  نققريو  للققد ول يف شققراك  معقق  يف عقققد تظققاهر  علقق  هققامف معققرا  ةققل 

نظحل ا يكولوج ق  تتناول مو وع اوتمعاأل وا؛ماعقاأل والق 2016التك و الوطن   يف يفو /يول   
القابل  للت نر بالتغرياأل املنا    يف س ا   ةل التك و الوطن ق . ويوقتتبع ذلقك تققد  ورقق  فن ق  

 تو ع باالستناد إىل إسااماأل من الشركاا واملنظماأل املعن  .

__________ 

 .21-/  أ19من املقرر  3  الفقر   34)
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أنشووطة وتنفيووذ الوونُوُهج اإلقليميووة لتخطوويط تقووديم التوجيوو  والوودعم التقنيووين بشووأن  -بات 
  التكّيف

   فري  اربءاا الوالي  الي منح  إياها مؤيفر األطراب لتققد  التوج ق  والقدعحل التقن ق   -52
والةقققظ أن العمققق   . 35)القققنُقُا  ا قل م ققق  لتخةققق ل أنشقققة  التك ّقققو صقققو   ألقققق  البلقققدان وقققوا  

س شققم  النظققر يف ذةقق ل وتنف ققخ أنشققة  التك ققو علقق  الصققع د العققابر للحققدود، لصققا   ققاالأل 
ر  مقققوارد امل قققاه، وإنتقققاج الةاقققق  املا  ققق  والتزويقققد هبقققا، والتجقققار  وإدار  القققنظحل ا يكولوج ققق ، مثققق  إدا
عقققن موققا   التق ققق حل التقققأ والب انقققاأل القققي ميكققن تناوسقققا بصققف  مشقققنك  ف مققا بققق  البلقققدان  فلقق   

علقق  العمقق  يف هققخا الصققدد والبنققاا  اوققاور . ونققاقف الك ف قق  الققي ميكققن هبققا دعققحل أققق  البلققدان وققوا  
 ا؛اري الخي تقو  ب  ه  األ أ رث يف إطار االتفاق   ومنظماأل معن   وك اناأل إقل م   معن  . 

وقققرر فريقق  اربققءاا، علقق  سققب   اربةققواأل األول قق ، مققا يلققتو إجققراا عمل قق   ديققد نةققا   -53
 ق ، يف أقق  برام  التك و ا قل م   واألطراب الفاعل ، مبا يف ذلك ا؛ماعقاأل االقتصقادي  ا قل م

وإتاةققققق  معلومقققققاأل عقققققناحل تكقققققون متاةققققق  علققققق  منصققققق   ةقققققل التك قققققو الوطن ققققق    البلقققققدان وقققققوا  
واستكشقاب إمكان ق  إجقراا ةققوار بشق ن القنُقُا  ا قل م ق  لتخةقق ل أنشقة  التك قو أننقاا معققرا 

دال أعقق ه  واستكشققاب -املشققار إل قق  يف الفصقق  رابعققا   2016 ةققل التك ققو الوطن قق  يف عققا  
أل ربةقققل تك قققو وطن ققق  بشققق ن نُقُاققق  ذةققق ل أنشقققة  التك قققو يوقققتفاد مناقققا يف دراسقققاأل ةقققاال

 اربةواأل واألنشة  ال ةق .

  بشأن عمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا   إجراء أنشطة دعاية -حاء 
الةققظ فريقق  اربققءاا نققراا املعلومققاأل الققي تتلققمناا  تلققو املنتوجققاأل الققي جققرث تةويرهققا  -54

الياأل الوابق ، وبعلاا مل ينشر يف التقارير املعتقاد  القي تصقدر عقن اجتماعقاأل فريق  مبوجا الو 
املوا قق ع    علومققاألاملتقن قق  وورقققاأل الورقققاأل اربققءاا وال يف شققك  مةبوعققاأل منفصققل ، مبققا ف اققا ال

  و.احملدد  املتعلق  بالتك الي تقد  التوج   واملشور  التقن   بش ن اةت اجاأل أق  البلدان ووا  
وققققرر فريققق  اربقققءاا إصقققدار مةبوعققق  سقققنوي  تلّخقققا ا سقققااماأل الر  وققق   واملشقققور  القققي  -55

 لزياد  استخدا  تلك املعلوماأل التقن  . قدماا فري  اربءاا عن ك  سن ، باعتبار ذلك أسلوبا  
معلومققققاأل بشقققق ن اربققققءاأل وأفلقققق  املمارسققققاأل مواصققققل  نشقققر  وققققرر فريقققق  اربققققءاا أيلققققا   -56

يف مةبوعققاأل وعلقق   املوتخلصقق  يف  ققال معا؛قق  موقق ل  التك ققو يف أققق  البلققدان وققوا  والققدرو  
 منص   ةل التك و الوطن  .

__________ 

 .21-/  أ19من املقرر  )ب 2  الفقر   35)
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 التعاون مع هيئات أخرى منشأة بموجب االتفاقية -طاء 
أعرب فري  اربءاا عن تقديره للجن  التك و الستمرارها يف التعاون وتبادل املوتجداأل  -57

ان االنوققجا  والتقق  ر مققع فريقق  اربققءاا. وقققد اتفقق  كقق  مققن فريقق  اربققءاا للققم بشقق ن أعماسققا سققع ا  
و؛ن  التك و، بالنظر إىل الوالياأل ا؛ديد  الناش   عن اتفا  باريع، وة ثما طلا من اس  ت  

يف اال ققة ع بالواليققاأل )انظققر  التعققاون، علقق  عقققد مناقشققاأل أول قق  بشقق ن ك ف قق  امللققت قققدما  
ّ  فريق  اربقءاا الوق د تشق نغ لو لتمث ق  فريق  اربقءاا يف فرقق  العمق  التابعق  أع ه . وع 23الفقر  

 للجن  التك و املعن    ةل التك و الوطن   تلب   لةلا من ؛ن  التك و.
مققن برنققام  عمققق  نققريو  لتقققد  معلومققاأل عققن ا؛وانققا القققي  و قق  فريقق  اربققءاا طلبققا   -58

 ميكن لفري  اربءاا أن يكّم  ف اا عم  برنام  عم  نريو  وةدد اواالأل التال   للتعاون ف ااو
دعقققو  برنقققام  عمققق  نقققريو ، يف إطقققار توققققع إشقققرام مراكقققز وشقققبكاأل إقل م ققق ،  )أ  

يف عمل ق  صق اغ   مباشقر  يف دعقحل أقق  البلقدان وقوا  ا ب خ عقن قا مق  بالشقركاا املشقارك  بصقور  
وتنف خ  ةل التك و الوطن   ل نظر فريق  اربقءاا يف إمكان ق  دعقوث مراكقز وشقبكاأل إقل م ق  إىل 

 تع   جااأل تنو   تع  باألعمال الي يلةلع هبا 
االسقققتفاد  مقققن املنظمقققاأل الشقققريك  ا ال قققق  لءنقققام  عمققق  نقققريو  ذاأل اربققققء   )ب  
عنب هبا يف القلايا ا؛نوان   ومو ل  اوتمعاأل وا؛ماعاأل والنظحل ا يكولوج   القابل  للت نر امل

ودعو  برنام  عم  نريو  إىل الد ول يف شراك  مع  يف عققد تظقاهر  هبقخا اربصقو  يف معقرا 
  2016 ةل التك و الوطن   يف عا  

يك  لق  ودعو قا إىل تققد  دعو  برنام  عمق  نقريو  إىل إشقرام املنظمقاأل الشقر  )ج  
 لعمل   ص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن    تعاداأل ملموس  دعما  

التمققا  موققاااأل بشقق ن أفلقق  األدواأل املتاةقق   شققرام أصققحاب املصققلح   )د  
 عل  املوتوث الوطأ  

دعققو  برنققام  عمقق  نقققريو  إىل ا بقق خ عققن دراسقققاأل ةققاالأل ربةققل تك قققو  )ه  
منصق   ةقل التك قو الوطن ق  لتكقون جقزاا  مقن املقواد املرجع ق  بشق ن  ةققل وطن ق  لعر قاا علق  
 التك و الوطن   

دعققققو  املنظمقققققاأل الشقققققريك  لءنقققققام  عمقققق  نقققققريو  إىل تبقققققادل املعلومقققققاأل عقققققن  )و  
أنشةتاا وتظاهرا ا املرتقبق  ذاأل الصقل   ةقل التك قو الوطن ق ، بغ ق  إدراجاقا يف ا؛قدول القزمأ 

الوطن ققق  علققق  الصقققع د العقققاملت املعقققروا علققق  منصققق   ةقققل التك قققو ألنشقققة   ةقققل التك قققو 
 الوطن  ، وذلك لتوا   انتقال الفنر  املعن    ةل التك و الوطن   إىل  تلو أنشة  الدعحل.

يف طلققا مقققد  مققن مققؤيفر األطققراب للحصققول علقق  إسققااماأل  ونظققر فريقق  اربققءاا أيلققا   -59
املزمققع عقققدها بققالتزامن مققع الققدورت  الرابعقق   األجقق ةلققق  العمقق  بشقق ن التمويقق  الةويقق  يف سقق ا  
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واألربع  للا  ت  الفرع ت . وطُلا تقد  إسااماأل بش ن الك ف   الي ميكن هبا تعزيز الققدراأل 
لتوقا   ةصقوسا علق  التمويق  املتعلق  بقالتك و وبشق ن القنظحل القي  املؤسو   يف أق  البلقدان وقوا  

. وققرر فريق  اربقءاا ول علق  التمويق  املنقا ت ألقق  البلقدان وقوا  ا   سرع  ا صوتكون مةلوب  لت
 املشارك  يف ةلق  العم . إعداد وإرسال رد عل  هخا الةلا، وقرر أيلا  

مقققن اللجنققق  التنف خيققق  آلل ققق  وارسقققو الدول ققق  املعن ققق  ونظقققر فريققق  اربقققءاا كقققخلك يف رسقققال   -60
تةلققا ف اققا إسققااماأل مققن فريقق  اربققءاا بشقق ن  اسباربوققا ر واأل ققرار املرتبةقق  بتقق نرياأل تغققري املنقق

الك ف قق  الققي يتققو   هبققا األ ققخ يف عملقق  ب سققال ا حمققدد  وملموسقق  لتقلقق ا أو تفققادي اربوققا ر 
أوسار البلدان النام   اللع ف  علق  عقو  قا  والف قاأل الوقكان   اللقع ف  والقنظحل واأل رار يف 

أل عققن ا جققراااأل احملققدد  الققي يعكققو فريقق  عققن معلومققا ، فلقق   ا يكولوج قق  الققي تعتمققد عل اققا
اربءاا عل  اذاذها يف  االأل ر  و   متصل  بعملق  بشق ن اربوقا ر واأل قرار. وققرر فريق  اربقءاا 

 إعداد وإرسال رد  صو  ا سااماأل املةلوب .
 60-57واتفقق  فريقق  اربققءاا علقق  إرسققال ردود علقق  الةلبققاأل املشققار إل اققا يف الفقققراأل  -61

 وتبادل معلوماأل ذاأل صل  عن أعمال فري  اربءاا.أع ه 

  إشراك المراكا والشبكات اإلقليمية -ياء 
القي أسققندها مقؤيفر األطقراب لفريق  اربقءاا بقدعو  املراكققز   36)نظقر فريق  اربقءاا يف الواليق  -62

وق  التعقاون ا قل م   املعن   إىل أن يعّ  ك  واةقد مناقا جاق  تنوق   تُعق  بفريق  اربقءاا بغ ق   
مع هخه املراكز. وقرر  ديد املراكز ا قل م   املعن ق  القي سقُتدع ، علق  أن ُذتقار مقن املراكقز القي 
شاركت يف التظاهراأل الوقابق  لفريق  اربقءاا، مبقا يف ذلقك يف ةلققاأل العمق  التدريب ق  ا قل م ق ، 

مققن املنظمققاأل الشققريك  ومعققرا  ةققل التك ققو الوطن قق ، واجتماعققاأل اربققءاا الفن قق ، وكققخلك 
 لءنام  عم  نريو . 

وبا  قاف  إىل ذلققك، اتفق  فريقق  اربقءاا علقق  مواصقل  تعزيققز تعاونق  االسققنات جت القققا حل،  -63
وبقققاأل ا مقققع الشقققبكاأل ا قل م ققق  القا مققق ، واستكشقققاب إمكان ققق  توسققق ع تواصقققل  مقققع املراكقققز 

 مع البلدان يف  ال التك و.  هبا والشبكاأل ا قل م   األ رث الي قامت  اود معنب

__________ 

 .21-/  أ19من املقرر  10  الفقر   36)
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 ليشتي  -المناقشات مع المنظمات ومع حكومة تيمور  -ا  خامس 
 المناقشات مع الصندوق األخضر للمناخ -ألف 

  37)مناقشققق  مقققع أمانققق  الصقققندو  األ لقققر للمنقققاس لبحققق  والياتققق  فريققق  اربقققءاا أجقققرث -64
صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل التك ققو ا صققول علقق  التمويقق  مققن الصققندو  مققن أجقق  عمل قق  املتعلققق  ب
. وتنقققاول ا؛قققزا األول مقققن املناقشققق  موققق ل  ا صقققول علققق  تعل ققققاأل مقققن أمانققق  الصقققندو  الوطن ققق 

 األ لر بش ن  موع  املوا   التال   الي أعدها فري  اربءاا لبدا املناقش و
مققن األ لققر ا صققول علقق  التمويقق  مققن الصققندو  عمقق  فريقق  اربققءاا بشقق ن  )أ  

  ص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن   أج  عمل  
ا صقول علق  التمويق  مقن يف  القلايا الي يرجح أن تواجااقا أقق  البلقدان وقوا   )ب  

  من أج  عمل   ص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن  األ لر الصندو  
التقد  الخي أةر ه الصقندو  األ لقر يف التعامق  مقع واليقاأل مقؤيفر األطقراب  )ج  

ا يتعل   ةل التك و الوطن  و ما املتوقع وك و ميكن لفريق  اربقءاا تققد  التوج ق  أو احملدد  ف م
 )باعتبار ذلك أسقلوبا   املشور  بش ن األعمال ا  اف   املتعلق  بالظروب ارباص  ألق  البلدان ووا  

لتقن ققق  ف مققا يتعلققق  بتققققد  التوج قق  والقققدعحل ا 21-/  أ19للتعامقق  مقققع الواليقق  احملقققدد  يف املققققرر 
 بش ن ا صول عل  التموي  من الصندو  األ لر بالتعاون مع أمان  الصندو   

شققرح اللجققوا إىل املققنح بققإ اا القققروا وانعكاسققا ا احملتملقق ، إن وجققدأل، علقق   )د  
 التموي  لعمل األ ص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن   

 الصققندو  األ لققر عمقق    اربةققواأل املقبلقق  يف التعققاون بقق  فريقق  اربققءاا وأمانقق  )ه  
 بوالياأل مؤيفر األطراب ذاأل الصل .

 وأطلعت أمان  الصندو  األ لر أنناا املناقش  عل  املعلوماأل التال  و -65
طل ققا  لققع الصققندو  األ لققر مققن األمانقق  و ققع اقققناح لتنف ققخ الواليقق  الققي  )أ  

 القققدعحل ألقققق  البلقققدان وقققوا  إىل الصقققندو  األ لقققر بتوقققريع تققققد   21  منحاقققا مقققؤيفر األطقققراب ال
الق قققا  الةققققا  بتنف قققخ وغريهقققا مقققن البلقققدان النام ققق  األطقققراب لصققق اغ   ةةاقققا الوطن ققق  للتك قققو و 

   38)الو اساأل واملشاريع والءام  الي  ددها هخه البلدان
علقق  إ ققاد عمل قق  مبّوققة   قققرار األنشققة   يعكققو الصققندو  األ لققر ةال ققا   )ب  

 صغري  ا جحل 

__________ 

 .21-/  أ19من املقرر  5)ج  و2تان الفقر ، و 21-/  أ4من املقرر  10  الفقر   37)
 .21-/  أ1من املقرر  46  الفقر   38)
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. وبا  ققاف  إىل مققد الصققندو  األ لققر ن نقق  ك انققاأل مققن أققق  البلققدان وققوا  اعت )ج  
 جراا تق  ماأل متعّمق  ملقدث الققدر   فوريا   دعما   ذلك، يتلق  ك انان آ ران من أق  البلدان ووا  

 عل  تلب   شرور االعتماد الي ةددها الصندو  األ لر 
 لققر أنشققة  متعلققق  بصقق اغ  األ برنققام  الت هققا اربققا  بالصقندو ققد يققدعحل  )د  

)األطقققر االسقققنات ج  ، مبقققا يف ذلقققك إعقققداد  2 ةقققل التك قققو الوطن ققق  يف إطقققار أنشقققة  املنةقققق  
)اوموعقققق  األول قققق  مققققن مقنةققققاأل الققققءام  واملشققققاريع  للءنققققام ،  4الققققءام  الُقةريقققق  ، واملنةققققق  

 )تبادل املعلوماأل والتجارب والدرو  املوتخلص    5واملنةق  
ةققدد سققا سقققو  لفققرادث البلققدان األعلققاا النام قق املقةوعقق  لتزامققاأل الت هققا ا )ه  

 مببلققد مل ققون دوالر أمريكققت لكقق  سققن  تقومي قق . ويف معققرا امل ةظقق  أن هققخا املبلققد لقق ع موجاققا  
لتلب ق   لدعحل  ةل التك و الوطن ق  فققل، جقرث التشقديد علق  أن هقخا املبلقد ققد ال يكقون كاف قا  

ام قق  لصقق اغ   ةةاققا الوطن قق  للتك ققو أو ل  ققة ع ب نشققة  أ ققرث يف اةت اجققاأل البلققدان الن
 إطار عمل   ص اغ  وتنف خ  ةل التك و الوطن   

ال توجقد لقدث الصققندو  األ لقر س اسقق  تف قد بق ن أنشققة  التك قو ال ينبغققت  )و  
 دعماا بقروا.

البلقدان النام ق  وبعد ذلك ناقف فريق  اربقءاا والصقندو  األ لقر الوقب  املمكنق  لقدعحل  -66
يف ا صققول علقق  التمويقق  مققن الصققندو  األ لققر. وأسققفرأل املناقشقق  عققن التوصقق األ و/أو  فعل ققا  

 االستنتاجاأل التال  و
ا بقق خ عققن اةت اجا ققا وتعل قا ققا احملققدد   مققن املاققحل بالنوققب  ألققق  البلققدان وققوا   )أ  

طريققق  أعلقققا اا يف  لقققع ف مقققا يتعلققق  با صقققول علققق  التمويققق  ربةةاقققا الوطن ققق  للتك قققو عقققن 
 الصندو  األ لر  

سقق قو  فريقق  اربققءاا، بالتعققاون مققع الصققندو  األ لققر و؛نقق  التك ققو واللجنقق   )ب  
الدا م  املعن   بالتموي ، بو ع مواد للتوع   مبو ل  ا صول عل  التموي  من الصندو  األ لقر 

 ربةل التك و الوطن   لنشرها عل  البلدان النام   
ر الصقققندو  األ لقققر يف إمكان ققق  املشقققارك  يف معقققرا  ةقققل التك ققققو سققق نظ )ج  

الوطن قق  ويف ةلققق  العمقق  التدريب قق  ا قل م قق ، وإمكان قق  عقققد دوراأل ل ققو  واةققد ذصققا لتقققد  
و  معلومقققاأل إىل البلقققدان النام ققق  و/أو إذكقققاا وع اقققا بشققق ن ا صقققول علققق  التمويققق  مقققن الصقققند

 األ لر ربةةاا الوطن   للتك و 
سققتتبادل أمانقق  الصققندو  األ لققر وفريقق  اربققءاا التجققارب وأفلقق  املمارسققاأل  )د  

والقدرو  املوقتفاد  عققن البلقدان الققي ميكناقا ا صقول علقق  التمويق  مققن الصقندو  األ لققر و/أو 
 تلقت الدعحل يف إطار الت ها 
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يتع   ياد  الو وح بش ن ه كل   أي  ةق  تك قو وطن ق  وحمتويا قا ملوقاعد   )ه  
   األ لر يف تصم حل اسنات ج   فعال  للدعحل.الصندو 
ويف األ ري، و ع فري  اربءاا  موع  من األنشة   دراجاا يف برنام  عمل  بالتنوق    -67

مققع أمانقق  الصققندو  األ لققر )انظققر املرفقق  األول ل طقق ع علقق  التفاصقق   الكاملقق  عققن األنشققة  
 املدرج  يف برنام  عم  فري  اربءاا .

 التابعة ل  وكاالتالاقشات مع مرفق البيئة العالمية و المن -باء 
 التابعة ل  وكاالتالمرفق البيئة العالمية و المعلومات التي أبلغ عنها  -1 

للمعلوماأل القي ققدمتاا املنظمقاأل القي شقاركت  أدناه موجزا   72-69تتلمن الفقراأل  -68
 يف االجتماع.

  39)الةلقاعن التقد  احملر  يف معا؛ق   فقد قّد  الصندو  األ لر معلوماأل موتجد  -69
اسقققتعراا تققققأ لألولويقققاأل الءنا  ققق  بقققإجراا  مقققن مقققؤيفر األطقققراب إىل مرفققق  الب  ققق  العامل ققق  املوّجققق 

. ويف إطقار االسقتعراا التققأ، يعكقو الصقندو  األ لقر علق  إجقراا لصندو  أقق  البلقدان وقوا  
صققحاب املصققلح  الر  وقق  . ومققن املقققرر اسققتعراا ونققا قت ودراسقق  استقصققا    ومشققاوراأل مققع أ

ملققؤيفر األطققراب. ويوققع  الصققندو  األ لققر  22  تقققد  تقريققر بققخلك قبقق  موعققد انعقققاد الققدور  ال
وإعقداده ملناقشقت  وإققراره مقن قنبق   2016إىل االنتااا من و ع مشقروع الون قق   لقول أيار/مقايو 

. وققققد  الصقققندو  األ لقققر 2016 ققق   لققع الصقققندو  يف اجتماعققق  املزمقققع عقققده يف ةزيران/يون
 .صندو  أق  البلدان ووا  معلوماأل موتجد  عن و ع  أيلا  
وققققد  برنقققام  األمقققحل املتحقققد  ا وقققا ت معلومقققاأل موقققتجد  عقققن  ربتققق  يف دعقققحل ا؛اقققود  -70

ف ما يتعل  بإمكان ق  الوصقول املباشقر إىل   الرام   إىل بناا القدر  االستعدادي  لدث أق  البلدان ووا  
ك  من صندو  التك و والصندو  األ لر. ويدعحل برنام  األمحل املتحد  ا وا ت مثان   بلدان 

ويف سقققق ا  دعققققحل البلققققدان  . 40)ل سققققتفاد  مققققن برنققققام  صققققندو  التك ققققو مققققن أجقققق  االسققققتعداد
 نق  أسقال ا ينتاجاقا برنقام  ل ستفاد  من برنام  صندو  التك قو مقن أجق  االسقتعداد، مثق  ن

  عن طري  برنام  الصندو  األ لقر لقدعحل االسقتعداد 1األمحل املتحد  ا وا ت لتقد  الدعحلو )
  وعقققن طريققق  الق قققا  مققققا  الشقققريك 2  ) 41)املمقققول مقققن ا كومققق  األملان ققق ، لفا قققد  توقققع  بلقققدان

   42)مققن أققق  البلققدان وققوا  املوققاهحل لءنققام  صققندو  التك ققو مققن أجقق  االسققتعداد، لفا ققد  بلققدين 
  وعققققن طريقققق  تقققققد  موققققاعد  مباشققققر  إىل البلققققدان بإعققققداد مققققخكراأل مفاه م قققق  لتقققققدمياا إىل 3)

__________ 

 .21-/  أ8من املقرر  8  الفقر   39)
 و ون بال.وسري النكا وكمبوديا وملديباالو وبوتان وتوفالو وجزر كوم   40)
 أو بكوتان وبنن والولفادور وغانا والفلب  وف جت وكولومب ا وك ن ا ون بال.  41)
 .وجزر القمربنن   42)
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وسققّلل برنققام  األمققحل  . 43)الصققندو  األ لققر مققن أجقق  صقق اغ  وتنف ققخ  ةققل التك ققو الوطن قق 
  44)ن أقق  البلقدان وقوا  م بلدا   15عل  املواعد  املباشر  املقدم  إىل  املتحد  ا وا ت اللوا أيلا  

 لصا  أق  البلدان ووا . برنام  الدعحل العاملت ربةل التك و الوطن  يف املرةل  األوىل من 
وعر ققت منظمقق  األغخيقق  والزراعقق   ربتاققا يف دعققحل البلققدان ف مققا يتعلقق  بالزراعقق  و ةققل  -71

بالزراعقق  يف املبققادا التك ققو الوطن قق ، فوققّلةت اللققوا علقق  أنشققةتاا يف و ققع ا  ققاف  املتعلققق  
التوج ا   التقن   الي و عاا فري  اربءاا، وعل  أنشةتاا يف الءنقام  املشقنم ب ناقا وبق  برنقام  

، ة قق  توققاعد املنظمقق  إدمققاج الزراعقق  يف  ةققل التك ققو الوطن قق األمققحل املتحققد  ا وققا ت بشقق ن 
، مبقا يف ذلقك ا راجق  قةقاع الزراعق  تدابري التك و مع املنقاس لفا قد  مبوجب  مثان   بلدان يف  ديد

 ذاأل الصل . وإدماج تلك التدابري يف العمل األ الوطن   للتخة ل وامل زن  وص د األمسام،
برنققام  األمقققحل املتحققد  للب  ققق  معلومقققاأل و  وقققّد  كققق  مققن برنقققام  األمققحل املتحقققد  ا وقققا ت -72

والبلققدان األ ققرث علقق  ةققد سققواا.  موققتجد  عققن اربةققل لءا اققا املتعلققق  بققدعحل أققق  البلققدان وققوا  
، فقققإن برنقققام  القققدعحل العقققاملت ربةقققل التك ققو الوطن ققق  اربقققا  ب قققق  البلقققدان وقققوا  وبققنفع أسقققلوب 

، بالبلقدان األ قرث مقن غقري أقق  البلقدان وقوا   برنام  الدعحل العاملت ربةل التك و الوطن ق  اربقا 
ري املنققققاس تصقققق  ق متاققققا وققققاااأل يف الصققققندو  اربققققا  لتغققققاملققققدعو  مققققن الصققققندو  األ لققققر مب

شقارا . ويرتكقز املشقروع علق  ن نق  حمقاور  36أمريكت، سُ نفَّخ علق  مقدث  مل ون دوالر 4.5 إىل
 20. وياقدب املشقروع إىل دعقحل الدعحل املؤسوت، والدعحل التققأ، والوسقاط  املعرف ق ر  و   هتو 

، ينتظققر أن تعققرا أمانقق  وباملثقق  . 45) صصققا   مناققا بالفعق  دعمققا   3علقق  األققق ، وقققد تلقققت  بلقدا  
يف  للملققت قققدما   الصققندو  األ لققر مشققروع توسقق ع الققدعحل ا؛ققاري املقققد  إىل أققق  البلققدان وققوا  

 ةةاققا الوطن قق  للتك ققو بغ قق  إقققراره مققن قبقق  كبققري املوققؤول  التنف ققخي  يف الصققندو . وسقق بدأ 
صقندو  أقق  البلقدان . وسُ موَّل الدعحل املوّسع من قب  2016التوس ع املخكور يف آب/أغوةع 

شقارا . وسقتكون لق  نفقع  36مل ون دوالر أمريكت وسُ نّفخ علق  مقدث  6.2مببلد يص  إىل  ووا  
 آ ر. بلدا   20أسال ا الدعحل وس ادب إىل تقد  الدعحل لق

 مجاالت التعاون في المستقبل -2 
للصقققندو   عقققرا فريققق  اربقققءاا العناصقققر الر  وققق   لءنقققام  عملققق  علققق  الوكقققاالأل التابعققق  -73

األ لققققر وشققققجعاا علقققق   ديققققد اوققققاالأل القققققي ميكناققققا أن تققققد   يف شققققراك  بشقققق دا. وتققققققد  
 أدناه تفاص   عن  االأل التعاون يف املوتقب . 78-74 الفقراأل

__________ 

 .منغول ا وم اوار ون بال  43)
أنغققوال وبققنغ ديف وبورك نققا فاسققو وجققزر القمققر وُجاوريقق  تنزان ققا املتحققد  وُجاوريقق  الكونغققو الدميقراط قق  وج بققو    44)

 وغامب ا وكمبوديا ول ءيا ومدغشقر وم وي وموريتان ا والن جر.والونغال 
 .طاج كوتان وكوأل ديفوار وهندورا   45)
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واتفقققت ُج ققع الوكققاالأل علقق  النظققر يف إمكان قق  عقققد دور  موا يقق  علقق  هققامف معققرا  -74
يقد املو قوع اربقا  بالنوقب  لكق  وكالق  وسق توىل فريق   ةل التك و الوطن ق  املقبق . ويتعق   د

اربققءاا واألمانقق  التنوقق   يف ذلققك بققالتزامن مققع انشققغال األمانقق  بو ققع مققخكر ا املفاه م قق  وجققدول 
 أعمال هخه التظاهر .

وأكققدأل الوكققاالأل أدققا ستواصقق  دعققحل تةققوير و وقق  منصقق   ةققل التك ققو الوطن قق .  -75
ربةقل التك قو الوطن ق  علق  التزامق  بالبققاا  قمن فريق  دعقحل املنصق  وأكد برنقام  القدعحل العقاملت 

ومبواصل  العم  مع األمان  بش ن الةلباأل احملدد  لتقد  املعلوماأل واحملتوث مما يوقتة ع الءنقام  
 املواعد  بش ن .

وف ما يتعل  بتحو  ُجع الب اناأل واملعلوماأل، أبلد فري  اربءاا عقن ا اجق  إىل  م قع  -76
القققي ميكناقققا املوقققاعد  يف تق ققق حل التققققد  احملقققر .  تبويقققا املعلومقققاأل عقققن املبقققادراأل احملقققدد  ُقةريقققا  و 

ويفلك  تلو الوكاالأل ب انقاأل ومعلومقاأل مل تقدرج علق  النحقو املناسقا يف التققارير  لقخا طلقا 
كقققد التنوققق   معققق  بشققق ن ك ف ققق  جعققق  هقققخه املعلومقققاأل يف املتنقققاول. وأ فريققق  اربقققءاا إىل الوكقققاالأل

برنققام  الققدعحل العققاملت ربةققل التك ققو الوطن قق   ققددا  اسققتعداده ملواصققل  إطقق ع فريقق  اربققءاا علقق  
 املعلوماأل عل  غرار ما فع  يف الواب .

وأبلققد برنققام  الققدعحل العققاملت ربةققل التك ققو الوطن قق  ب نقق  ال يوققتة ع االلتققزا  بققالتخة ل  -77
إىل عد  املوافق  بعد عل  توسق ع القدعحل  نظرا  للتدريا يف املوتقب  بش ن  ةل التك و الوطن   

إىل بلدان من غري أق  البلقدان وقوا. علق  أنق  أّكقد أنق  سقوب يوسقو  قء  فريق  اربقءاا يف و قع 
، باالسققتناد إىل النجققاح الققخي ةقققق  التققدريا تصققم حل التققدريا للبلققدان مققن غققري أققق  البلققدان وققوا  

 الخي أجري يف أق  البلدان ووا.
 ما يتعل  بتقد  املواعد  للبلدان للت ها، ف و ح برنام  األمقحل املتحقد  ا وقا ت أما ف -78

يف ذلك واملواعد  يف  ديقد البلقدان ذاأل األولويق  القي  أن بإمكان فري  اربءاا أن يوّج  ل  طلبا  
 سُتدعحل ل ستفاد  من برنام  الصندو  األ لر للت ها.

 المناقشات مع منظمات أخرى -جيم 
معلومققاأل موققتجد  عققن أنشققةتاا وعققن  الشققبك  العامل قق  ربةققل التك ققو الوطن قق قققدمت  -79

ك ف ق  اسققتمرارها يف دعقحل البلققدان يف الق قا  بققالتخة ل الُقةقري للتك ققو. وأبلغقت االجتمققاع عققن 
املوا  ع املقرر  للعا  وأعربت عن اهتماماا يف املشارك  يف تنظ حل دور  تعقد علق  هقامف معقرا 

وطن قق . وبا  ققاف  إىل ذلققك، أطلعققت الشققبك  علقق   ربتاققا يف تون قق  إجققراااأل  ةققل التك ققو ال
 التك و الوطن   يف تنف خ مشروع الشراك  من أج  التك و.
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 ليشتي -التفاعل مع حكومة تيمور  -داع 
لققققد أت حقققت لفريققق  اربقققءاا الفرصققق  للتفاعققق  مقققع فريققق  التك قققو مقققع تغقققري املنقققاس التقققابع  -80

آذار/مقار . ويتق لو الفريق  التك قو،  18ي يف ال و  الرابع ل جتمقاع، يف ل ش - كوم  ت مور 
الققخي تقققوده املديريقق  الوطن قق  لتغققري املنققاس التابعقق  لققو ار  التجققار  والصققناع  والب  قق ، مققن ممثلقق  عققن 
شىت الو اراأل )و ار  التلامن االجتماعت، وو ير الدول  ومنو  الشؤون االقتصقادي  وو يقر الزراعق  

صقق د، وو يقققر األشقققغال العموم ققق  والنقققق  واالتصقققاالأل  وعقققن منظمقققاأل ووكقققاالأل تابعققق  لألمقققحل وال
 املتحد  )مناا منظم  األغخي  والزراع  وبرنام  األمحل املتحد  ا وا ت .

وقققد  الفريقق  التك ققو عر قق  ر  وقق  و األول يتلققمن مقتةفققاأل مققن الوقق ا  ا وققا ت  -81
لققي يوققتند إل اققا اقتصققاد البلققد وس اسققات  الر  وقق   ورؤيقق  البلققد لفققن  الققُنظحل الر  وقق   ا للبلققد، مققء ا  

العشقققر سقققنواأل والعشقققرين سقققن  القادمققق   أمقققا الثقققاين فرّكقققز علققق  التك قققو مقققع تغقققري املنقققاس يف البلقققد 
مشددا  عل  أوج  قابل   الت نر إ اا املخاطر املتعلق  بتغري املناس واملخاطر غري املتعلقق  بق . وعقرا 

الو اسقاأل واملشقاريع والقءام  القي أطلقتاقا ا كومق  ةقىت اآلن ملواجاق  تغقري   قو أيلقا  فريق  التك
 املناس.
وأجريت مناقش  بعد العرا ويفكن بق ق  أعلقاا فريق  التك قو مقن إبقرا  بعق  املوقا    -82

 األساس  ، مناا ما يلتو
األرجقح مقن علق   كبقريا    إىل أي ةد يواج  قةاعا الزراع  واألمن الغقخا ت  ةقرا   )أ  

ل شقققي  -جقققراا آنقققار تغقققري املنقققاس بقققالنظر إىل أوجققق  اللقققعو القققي تعقققني قةقققاع الزراعققق  يف ت مقققور 
  ةال ا  
مققا الوققب   لتوسقق ع نةققا  مشققروع بنققاا القققدر  علقق  التحمقق ، مبققا يظاققر موقق ل   )ب  

ل ققق  وإدار  املخقققاطر ا؛قققاري تنف قققخها يف الوةقققداأل ا كوم ققق  احمل التك ّقققو مقققع تغقققري املنقققاس إدمقققاج
 املختار  

ل شققي للحصقول علق  التمويق  مققن صقندو  أقق  البلققدان  -ةالق  طلقا ت مقور  )ج  
  ووا  
 ممارس  االستجاب  ا؛نوان   و ديد اوتمعاأل القابل  للت نر ذاأل األولوي   )د  
الققدعو  املوجاقق  إىل فريقق  اربققءاا واملنظمققاأل التابعقق  لألمققحل املتحققد  ا ا ققر  يف  )ه  

  ع لتقد  الدعحل التقأ واملايل.االجتما 
)ج  82وقق ل  املشققار إل اققا يف الفقققر  ورد ممثقق  الصققندو  األ لققر يف االجتمققاع علقق  امل -83

لتمويلاققا مققن صققندو  أققق   ل شققي قققدمت مقنةققاأل مشقاريع متعققدد  -أعق ه وأو ققح أن ت مققور 
 مل قون دوالر أمريكقت، األمقر القخي سقبا تق  ريا   30مببلد يفو  ا د األقص  وقدره  البلدان ووا  

ل شقي أن تققد  معلومقاأل عقن طريق   –يف املوافق . وكرر ممث  الصندو  األ لر أن عل  ت مقور 
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جا  التنو   ارباص  بالصندو  األ لر عن املشاريع املتعقدد  القي تعتءهقا ذاأل أولويق  والت كقد 
  تتجاو  ق متاا ا د األقص  للتموي  املوموح ب .من أدا ال

وقد  أعلاا فري  اربءاا وممثلو املنظماأل التابع  لألمقحل املتحقد  ا ا قرين يف االجتمقاع  -84
معلوماأل عن ك ف   ا صول عل  دعقحل تققأ لتنف قخ تقدابري متعلقق  بقالتك و. وجقدد فريق  اربقءاا 

 ل شي يف اواالأل املشمول  بواليت . –التزام  بتقد  الدعحل التقأ لت مور 

  للفتوووووورة برنووووووامج عموووووول فريووووووق الخبووووووراء المعنووووووي بأقوووووول البلوووووودان نموووووووا   -ا  سادس 
2016-2017 

 وذلك باتباع اربةواأل التال  و برنام  عمل  املتجدد ملد  سنت و ع فري  اربءاا  -85
 فصققق  نالثقققا  )انظقققر ال و قققع تصقققور لقققدعحل أنشقققة  التك قققو يف أقققق  البلقققدان وقققوا   )أ  

 أع ه  
 ديد اآلنار املتوقع  والنتا   الي تعكع عقاح عمق  فريق  اربقءاا طويق  األمقد  )ب  

 15)انظقققر الفققققر   يف سققق ا  التصقققور املققخكور آنفقققا   يف دعققحل أنشقققة  التك قققو يف أقققق  البلققدان وقققوا  
 أع ه  

ي منحاقا مقؤيفر إىل الواليقاأل الق  ديد  االأل العم /النشقار الر  وق   اسقتنادا   )ج  
   46)األطراب إىل فري  اربءاا

 ديقد األنشقة  املندرجق  يف كق  واةقد مققن  قاالأل العمق  القي مقن شقق دا أن   )د  
 تواهحل يف  ق   النتا   املرجو .

، الققققوارد  يف املرفقققق  2017-2016وتقققققدِّ   ةقققق  عمقققق  فريقققق  اربققققءاا املتجققققدد  للفققققن   -86
أعقق ه.  التصققور واآلنققار املتو ققا  املشققار إل اققا يف الفصقق  نالثققا   األول، األنشققة  املصققمم  لتحق قق 

ا    وا  ال العمق  متقاح ومث  برنام  عم  مفص  مع ب ان الوالياأل املمنوة  واألنشة  والنت
 . 47)نننتعل  ا 
 وقرر فري  اربءاا تةب   األسال ا التال   لدث تنف خ برنام  عمل و -87
لتقن قق  ربةققل التك ققو الوطن قق ، مبققا يف ذلققك املققواد املكمِّلقق  املبققادا التوج ا قق  ا )أ  

للمبقققادا التوج ا ققق ، ومثقققال علققق  عمل ققق  صققق اغ  وتنف قققخ  ةقققل وطن ققق  للتك قققو، ومقققواد أ قققرث 
  متعلق  باملبادا التوج ا   

__________ 

، 18-/  أ12، و17-/  أ5، و16-/  أ6، و13-/  أ8، و11-/  أ4، و9-/  أ7، و7-/  أ29األ املقرر   46)
 .21-/  أ19، و21-/  أ4، و21-/  أ1، و20-/  أ3و

(47  <http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/ldc_expert_group/items/9516.php. 
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 ةلقاأل العم  واجتماعاأل اربءاا  )ب  
 أنشة  التدريا  )ج  
 أنشة  التبادل عل  الصع د ا قل مت  )د  
  موجزاأل تول ف   عن التجارب وأفل  املمارساأل والدرو  املوتفاد  )ه  
 الورقاأل التقن    )و  
 املشور  التقن    )   
 منص   ةل التك و الوطن    )ح  
 معرا  ةل التك و الوطن    )ر  
  ةل التك و الوطن  رب ةاالأل قةري دراساأل  )ي  
ا ف اقققا فريققق  عمققق  تققققأ ربةقققل إنشقققاا فقققر  لقققدعحل  قققاالأل عمققق  حمقققدد ، مبققق )م  

وفريققق  استشقققاري ملعقققرا  ةقققل  فريققق  دعقققحل منصققق   ةقققل التك قققو الوطن ققق التك قققو الوطن ققق  و 
 التك و الوطن  .
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 المرفق األوع 

 2017-2016للفترة  برنامج عمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا    
[English only] 

Work area/type Activities 

Supporting the Paris Agreement Internally prepare to address the mandatesa arising from decision 1/CP.21, including through a joint meeting with 
the Adaptation Committee during the forty-fourth sessions of the subsidiary bodies 

Prepare a report to the first session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 
Paris Agreement on the outcomes of the consideration of the mandates in coordination with the Adaptation 
Committee 

Prepare a technical paper on gaps and needs related to technical support for the least developed countries (LDCs) 
that would arise from implementation of the Paris Agreement, along the following steps: (1) identify what is new 
and different in terms of adaptation planning and policy in the Paris Agreement that may inform possible updates 
to the guidance that the Least Developed Countries Expert Group (LEG) provides on national adaptation plans 
(NAPs); (2) examine existing modalities for the provision of technical guidance and support on NAPs and update 
them as appropriate, incorporating the new elements arising from outcomes of the twenty-first session of the 
Conference of the Parties; (3) conduct a mapping of past assessments of gaps and needs to the Paris Agreement 
to identify areas that remain to be supported and identify new areas for the LDCs; and (4) seek validation and 
additional inputs from Parties and other stakeholders on the compiled gaps and needs at a side event held during 
the forty-fourth session of the Subsidiary Body for Implementation (SBI) in May 2016 and during the NAP Expo 
planned for July 2016 

Identify the main gaps and needs of the LDCs that would arise from the implementation of the Paris Agreement 
and how they can be addressed by the LEG and/or others, and include the information in the report of the LEG to 
SBI 45 

Supporting the assessment by the SBI of 
progress made in the process to formulate and 
implement NAPs 

Prepare an annual update to the SBI on progress made in the process to formulate and implement NAPs based on 
information submitted by Parties and relevant organizations through a questionnaire to be conducted on NAP 
Central and other sources 

Summarize information on progress made in the process to formulate and implement NAPs for each developing 
country in a tracking tool that aggregates information by key element and principle of the process 

Prepare a concept note on the assessment by the SBI of progress made in the process to formulate and implement 
NAPs referred to in decision 4/CP.21, paragraph 11, with inputs from the Adaptation Committee and other 
relevant stakeholders, to inform the design and preparations for the assessment 

Organize the meeting of Party experts referred to in decision 4/CP.21, paragraph 12(d), in collaboration with the 
Adaptation Committee, and prepare a report on the meeting for consideration at SBI 48 
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Work area/type Activities 

Engaging with the Green Climate Fund (GCF) 
secretariat on accessing funding from the fund 
for the process to formulate and implement 
NAPs 

Invite the GCF secretariat to LEG meetings and related events to address LDC issues relating to accessing 
funding from the GCF for the formulation and implementation of NAPs and on readiness activities 

Invite the GCF to conduct outreach events, on a regular basis, for the LDC UNFCCC national focal points, the 
GCF national designated authorities and other relevant stakeholders during the NAP Expo and regional training 
workshops 

Advise the GCF secretariat on expediting support to the LDCs and other developing countries on formulating 
and implementing NAPs, through the following: (1) continue to develop and nurture a working relationship 
between the LEG and the LDCs with the GCF secretariat and the members of the GCF Board to increase 
understanding of their working modalities as well as to increase their understanding of the work and role of the 
LEG in supporting and guiding the LDCs; (2) providing regular updates to the GCF secretariat on relevant 
outcomes of the LEG meetings as a way to initiate an exchange of information on how the LDCs are being 
guided and supported to formulate and implement NAPs and to seek information on the efforts of the GCF to 
support the LDCs; and (3) sharing relevant information from the LDCs with the GCF Board members, for 
example through briefings on challenges faced by the LDCs and by engaging them in relevant events of the 
LEG, as appropriate 

Develop training and outreach materials, with input from the GCF secretariat and GCF implementing partners, 
on accessing funding from the GCF for NAPs, and use the materials in the NAP training workshops 

Regularly share information on relevant products and results of the LEG with the GCF secretariat as a way to 
facilitate the GCF secretariat’s expedited support to the LDCs on NAPs, national adaptation programmes of 
action (NAPAs) and other activities 

Collect information, on an ongoing basis, on experiences and challenges faced by the LDCs in accessing funding 
from the GCF, through surveys of the LDCs conducted by the LEG at each SBI session and related events, 
including through the online questionnaire on NAP Central, taking into account relevant information-gathering 
efforts of other bodies and relevant organizations 

Update the 2015 LEG Information paper on how the process to formulate and implement national adaptation 
plans can be supported in least developed countriesb 

Monitoring and evaluation of progress, 
effectiveness, gaps and adequacy in the 
process to formulate and implement NAPs 

Further develop and test the tool for monitoring and evaluation of progress, effectiveness and gaps in addressing 
adaptation in the LDCs (PEG M&E tool) to capture the breadth of assessments related to the process to 
formulate and implement NAPs 

Prepare a technical paper on methods for processing and using the information collected through the online 
questionnaire on NAP Central and related sources to assess progress, effectiveness and gaps, using the PEG 
M&E tool and other relevant tools, with the support of the NAP technical working group 
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Work area/type Activities 

Advancing NAPs through technical guidance 
and support 

Prepare a technical paper, as a supplement to the technical guidelines, on what is new and different in the Paris 
Agreement in terms of adaptation planning and policy that may inform possible updates to the technical guidance 
and support that the LEG provides on NAPs, including through an overview publication of the process to 
formulate and implement NAPs being finalized by the LEG since 2015 

Develop technical materials to supplement the technical guidelines to provide in-depth coverage of specific 
issues as their arise 

Prepare a supplement on the development-centred approach for the formulation of NAPs and use it in the 
training 

Prepare a technical paper on monitoring and assessing all the guiding principles of the process to formulate and 
implement NAPs, taking into account new elements arising from the Paris Agreement, using the PEG M&E tool, 
with the support of the NAP technical working group 

Organize meetings with relevant technical experts as and when needs arise to explore specific topics on NAPs 

Prepare a supplement on how to address short-term needs in the context of the process to formulate and 
implement NAPs to cover areas that were previously covered by NAPAs 

Advancing NAPs through NAP Expo Convene NAP Expo events annually, with the support of the NAP Expo advisory group, and in collaboration 
with relevant bodies and organizations 

Promote, and where appropriate conduct, regional NAP Expos in collaboration with NAP regional training 
workshops and other relevant events 

Advancing NAPs through training Develop a training strategy for the formulation and implementation of NAPs  

Develop and expand training materials on the formulation and implementation of NAPs (use them to finalize the 
NAP Sourcebook started by the LEG in 2015) 

Conduct regional training workshops on NAPs starting in the second half of 2016 with the support of the NAP 
technical working group and in collaboration with relevant organizations, regional centres and networks 

Set up a communication network to support NAP training, linked to NAP Central and the work of the NAP 
technical working group, to coordinate training on all aspects related to NAPs, with relevant partners, as a way to 
promote the provision of the best possible training and support to countries, while ensuring coherence and 
complementarity towards the successful process to formulate and implement NAPs; outputs to include a joint 
calendar of NAP events 

Advancing NAPs through case studies at the 
national and regional levels 

Further develop case studies of NAPs to promote learning and application of the development-centred approach 
for the formulation of NAPs 

Develop case studies of NAPs at the regional level to demonstrate regional approaches to adaptation planning 
and to promote learning and effectiveness of guidance on NAPs across scales 
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Work area/type Activities 

Advancing NAPs through NAP Central Receive and manage NAPs and related outputs from the LDCs 

Further develop and enhance NAP Central, using advice from the NAP Central support group and regular 
feedback from users, including to address relevant registry functions referred to in the Paris Agreement 

Manage adaptation planning documents from all countries to serve as resources for others in their process to 
formulate and implement NAPs 

Use NAP Central to service knowledge management under other activities in the work programme on an 
ongoing basis 

Promoting knowledge management on NAPs 
in the LDCs 

Continue to capture and share experiences, best practices, lessons learned, gaps and needs, and publish those on 
NAP Central 

Providing technical guidance and support for 
NAPAs and the least developed countries 
work programme 

Provide ongoing support to the LDCs and SBI on NAPAs including through ongoing tracking and reporting on 
progress on the implementation of NAPAs under the Least Developed Countries Fund to the SBI through the 
reports of the LEG meetings  

Consider the revision and update of the LDC work programme using the following steps: (1) preparation of a 
concept note on the revision/update; (2) collection of views from Parties and relevant stakeholders; (3) validation 
of the results through relevant stakeholders; and (4) submission to the SBI of a report on recommendations for 
the revision and update of the work programme  

Addressing gender and vulnerable 
communities, groups and ecosystems 

Prepare an information paper on considerations regarding gender and vulnerable communities, groups and 
ecosystems in the context of the process to formulate and implement NAPs 

Conduct a technical workshop on how to identify and address gender and vulnerable communities, groups and 
ecosystems, in collaboration with the Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to 
climate change (NWP) during NAP Expo 2016 

Continue to consider how gender responsiveness is considered in NAPs as part of addressing all guiding 
principles of the process to formulate and implement NAPs 

Providing technical guidance and advice on 
regional approaches to adaptation planning 

Assemble information on regional approaches to adaptation planning based on (a) preparing a conceptual 
scoping of regional approaches and issues, (b) mapping of regional adaptation programmes relevant to the LDCs 
and (c) making the information available on NAP Central 

Conduct an expert meeting on regional approaches to adaptation planning and implementation and synergy with 
national efforts under NAPs (at NAP Expo 2016/2017) 

Develop supplementary guidelines on regional approaches to adaptation planning and their implementation on 
the basis of the outcomes of the two above-mentioned activities 
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Work area/type Activities 

Collaborating with relevant bodies under the 
Convention 

Invite the Adaptation Committee to nominate its members to the NAP technical working group, NAP Expo 
advisory group, NAP Central support group and NAP regional training workshop advisory group 

Participate in the work of the Adaptation Committee task force on NAPs 

Engage with the NWP to mobilize its partner organizations for action and/or to share information on selected 
topics 

Participate in the long-term finance forum in May 2016 in response to an invitation from the Standing 
Committee on Finance 

Engaging regional centres and networks, and 
relevant organizations 

Engage and mobilize regional centres and networks to nominate focal points (based on opportunities for synergy 
and the potential to address gaps and needs for adaptation in the LDCs, e.g. data gaps) 

Mobilize relevant organizations, regional centres and networks to enhance support for readiness of the LDCs to 
access funding from the GCF for NAPs 

Continue to engage a wide range of organizations, regional centres and networks on the provision of technical 
guidance and support on adaptation to the LDCs, including through the advisory, working and/or support groups 
established by the LEG to support various activities 

a   Decision 1/CP.21, paragraphs 41 and 45. 
b   Available at <http://www4.unfccc.int/nap/Documents/2015%20Publications/UNFCCC%20LDC_Support_9%20124.pdf>. 
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 المرفق الثاني

المشوواريع موون بوورامج عموول التكيووف الوطنيووة التووي أجابتهووا أمانووة مرفووق البيئووة العالميووة موون الناحيووة التقنيووة   
وتنتظور الحصووع علوى التمويول مون  2016وآذار/موار   2015خالع الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 

 نموا   صندوق أقل البلدان

 عنوان املشروع البلد
تقققققاريخ إجقققققا   املشقققققروع 

 من الناة   التقن  

 موع التموي  املقد  مقن 
 صققندو  أققق  البلققدان وققوا  
)املقققنح والرسقققو   )مب يققق  

 الدوالراأل 

 مققوع تكلفقق  املشققروع، مبققا يف ذلققك 
املقققققققنح والرسقققققققو  والتمويققققققق  املشقققققققنم 
 عققققققققققققققققداد املشققققققققققققققققروع لتقدميقققققققققققققققق  إىل 

 الوكال  املنفِّخ  الصندو 

مع تغري املناس يف النظحل ا يكولوج   التك و  إن وب ا
 لألرا ت املنخفل  يف إن وب ا

كققققققققققققققققققققققانون األول/   11
 2015ديومء 

برنقققققققققققققام  األمقققققققققققققحل املتحقققققققققققققد   47.70 6.50
 ا وا ت

الققققققدر  علققققق   مققققق  تغقققققري املنقققققاس يف ةقققققوا  ك نا فاسور بو 
Nakambe 

كققققققققققققققققققققققانون األول/   12
 2015ديومء 

برنقققققققققققققام  األمقققققققققققققحل املتحقققققققققققققد   21.00 5.00
 ا وا ت

التك ققو مققع تغققري املنققاس والقققدر  علقق   ملقق   كمبوديا 
لققدث  تمعققاأل الصقق د الوققاةلت املوققتقل  يف  

 كمبوديا

كققققققققققققققققققققققانون األول/   22
 2015ديومء 

 منظم  األغخي  والزراع  26.15 4.90

سقققققاو تقققققومت 
 وبرينو يب 

التك قققققققو مقققققققع تغقققققققري املنقققققققاس يف سقققققققاو تقققققققومت 
 ا اج  إىل يفوي  إ ايف - وبرينو يب

 البنك الدويل 11.97 6.57 2016آذار/مار   1

تعزيققز قققدر  الققنظحل ا يكولوج قق  الزراع قق  علقق   تشاد
التك و مع تغري املناس يف ةوا  ري  تشقاد 
)الم، وكن حل، و قر الغقزال، وجقزا مقن منةقق  

 هجر مل ع 

 منظم  األغخي  والزراع  23.70 4.60 2016آذار/مار   9

، املرفق  األول. ومنقخ ذلقك ا ق ، ةصق  بعق  املشقاريع املقخكور  يف  يف الون ق   2015تشرين األول/أكتوبر  23ترد قا م  كامل  باملشاريع الي أج زأل من الناة   التقن   ةىت تاريخ  م ةظ و 
، علق  ا جقا   مقن الناة ق  أمريك قا   دوالرا   216 821 563يف اومقوع، مببلقد ققدره  مشقروعا   33 ، ةصق 2016ن وقان/أبري   5تلك القا مق  علق  املوافقق  مقن  لقع مرفق  الب  ق  العامل ق . وةقىت تقاريخ 

 التقن   وهت تنتظر تلقت املوارد من صندو  أق  البلدان ووا .
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 لثالمرفق الثا

 آذار/ 15توواري  أعضوواء فريووق الخبووراء المعنووي بأقوول البلوودان نموووا  فووي   
 2016مار  

 الو د أب ا  هُوونغو
 الو د أدريان ف تزرالد

 أنغوال
 يرلنداآ

 بنن الو د إب   جءي 

 سادن كاندو الو د  سونا 
 الو د ن نلت نامغ   

 الو د أب زيو تش نغ لو 
 الو د  ب ب توا إل كشن التاست

 بوتان
 بوتان
 توغو
 توفالو

 جزر سل مان الو د دوغ   يت

 ُجاوري  تنزان ا املتحد  الو د فريدريك مان  كا

 كندا الو د  ب ت الفندر

 م وي بنون ب بو ياس الو د 

 الو د إروين كونزي
 ناريف شارماالو د 

 النموا
 ن بال

    


