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موجز
ُعق ددد االجتم ددا الثالث ددو لفري ددرب ا د درباأ املا ددا منقد د الب دددا د دوا (فري ددرب ا د درباأ يف
مونروفيددا ،يف الفد م مددن  7إىل  10أي ول/سددبتمرب  ،2016وفيددا اسددتار فريددرب ا درباأ التقددد
احملدر يف تنفيدب رندامم عم ددا ل فد م  .2017-2016وتضدمن االجتمددا أيضدا مناقشدا مد
املنظم ددا املاني ددب ش ددمن س ددب التا دداو يف دع ددل أق د د الب دددا د دوا .كم ددا عق ددد فري ددرب ا د درباأ
مناقشددا مد ة ومددب ليربيددا لباددق التقددد الددبل أةر تددا ليربيددا يف الت دددل ملادداي الت ي د
وما يا ضها من ثغرا وحتديا يف هبا اجملال.
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أوال -الوالية
 -1م ّدد مؤمتر األطراف ،يف دويفتدا احلاديدب والاشدرين ،واليدب فريدرب ا درباأ املادا منقد الب ددا
وا (فريرب ا رباأ مبوجب صالةياتا احلاليب( 1لتشم الف م  2020-2016وكّ فريرب ا رباأ
االضطال ادد من األنشطب اإلضافيب( ، 2كما ط ب منا االضطال ادم أنشطب لدعل تنفيدب
اتفاق ايفيس(. 3
 -2وقد ُكّ فريرب ا درباأ ،مبوجدب اخت اصداتا ،وضد رندامم عمد متتددد مدتدا سدنتني
ل ي تنظر فيا اةيئب الفرعيب ل تنفيب يف دويفهتدا األوىل مدن كد سدنب ،و تقددمي تقريدر عدن أعمالدا إىل
اةيئب الفرعيب ل تنفيب يف ك دويفم من دويفاهتا(. 4

ثانيا -موجز االجتماع الثالثين لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا
ألف -المداوالت
ُ -3عق ددد االجتم ددا الثالث ددو لفري ددرب ا د درباأ يف مونروفي ددا ،يف الفد د م م ددن  7إىل  10أي ددول/
سبتمرب  .2016وافتتات اجل اب وكي دب و يدر امليزانيدب والتططديط اإل دايي حل ومدب ليربيدا ،الاديدم
تانيا روناو .
-4

ودعا فريرب ا رباأ جلنب الت ي إىل املشايفكب يف االجتما ملواص ب توطيد التااو .

 -5فضددال عددن لد  ،وجددا فريددرب ا درباأ دعددوم ل مشددايفكب يف االجتمددا إىل أمددانيت ال ددندوق
األخضر ل مناخ (ال ندوق األخضدر ومرفدرب البيئدب الاامليدب (مرفدرب البيئدب ووكاالهتدا ،ملناقشدب سدب
التااو يف دعل أق الب دا وا .وشايفكت يف االجتما األطراف التاليب :منظمدب احلفدا الدوليدب،
ومنظمب األغبيب والزيفاعب لألمل املتادم ،وأمانب رنامم األمل املتادم اإل ايي ،والبن الدويل.
 -6وتضددمن االجتمددا كددبل ج اددا تفاع يددب خاصددب م د ة ومددب ليربيددا ملناقشددب التقددد
احملر يف صياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب وما يرتبط هبا من حتديا وثغرا واةتياجا .

__________

(1
(2
(3
(4
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باء -حالة عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
 -1التق دددل ال ددذت أحربتد د البل دددان النامي ددة األطد درات ف ددي عملي ددة ص ددياغة وتنفي ددذ خط ددط وطني ددة
للتكيّف
 -7ندداقش فريددرب ا درباأ األعمددال الدديت يضددط هبددا خ ددود يفصددد التقددد احملددر يف عم يددب
صياغب وتنفيب خطط الت يّد الوطنيدب ،واملا ومدا املقدريف تقدد ها يف التقريدر عدن التقدد احملدر يف
صياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب(. 5
 -8والةددا فريددرب ا درباأ أ الاديددد مددن الب دددا الناميددب قددد ا ددب تدددا متنوعددب يف سددياق
هبه الام يب ،ينديفج ماظمها ضمن املرة تني أل (وض القواعدد األساسديب والت ددل ل ثغدرا
و اأ (الاناصر التاض يب  . 6(6والةا أيضا أ الب دا الناميب واص ت مااعيها ل ا ول ع د
متوي د مددن ال ددندوق األخضددر لالضددطال مننشددطب م موسددب يف سددياق صددياغب خططهددا الوطنيددب
ل ت ي د ومباشددرم تنفيددبها .والةددا فريددرب ا درباأ كددبل يف هددبا ال دددد أ الاديددد مددن الب دددا
الناميددب تتط د إىل احل ددول ع د املزيددد مددن املا ومددا والدددعل شددمن سددب احل ددول ع د متوي د
طددط الت يد الوطنيددب مددن ال ددندوق األخضددر ،مبددا يف لد سددب مواأمددب عم هددا مد إجدراأا
ال ددندوق ،لضددما الفااليددب يف صددياغب خططهددا الوطنيددب ل ت ي د وتنفيددب الاياسددا واملشددايفي
والربامم احملددم يف هبه ا طط.
 -9والةا فريرب ا درباأ أ الاديدد مدن الب ددا الناميدب قدد غدت مرة دب تقتضدي فيهدا دعمدا
تقنيا ماز ا ،مبا يف ل ما يت البيانا واألساليب واألدوا  ،لتاقيرب أغرا منها ما ي ي:
(أ

حت ي املطاطر املاتقب يب املتا قب املناخ

(ب

إجراأ تقييما ل مطاطر ومدى القا يب ل تمنثر

(ج
ديفجتني مئويتني
(د

حتديد تدا الت ي الفاالب

(ه

تقييل ت فب خيايفا الت ي

(و

تطوير/تازيز نُظل ل رصد والتقييل

(ح

التنميب املاتدامب.

(
__________

(5
(6

4

إج دراأ تقييمددا تتا ددرب شددر اإل قدداأ ع د ايفتفددا ديفجددب احل درايفم الاامليددب دو

االتااق م رامم ومباديفا الت ي األخرى ع ال ايد الوطا
يف ط الت ي

.FCCC/SBI/2016/INF.11
ددن االطد ددال ع د د ما ومد ددا مف د د ب يف الوثيقد ددب  ،FCCC/SBI/2016/INF.11اجلد دددول  ،1وع د د ال د درا ط:
>.<http://unfccc.int/9295
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 -10والةا فريرب ا رباأ أيضا أ اض الب دا الناميب قد غت املراة األخد م مدن صدياغب
خططها الوطنيب ل ت ي  ،ةاب ما أف ات عنا خدالل الددويفم الرا ادب واأليف ادني ل تندب التنفيدب
ومار خطط الت ي (انظر الف الثالق-دال أدناه .
 -2التقدل المحرب على صعيد تقديم الدعم
 -11أةا فريرب ا رباأ ع ما املا وما التاليب املقدمب كتا يا و/أو شفويا من عدم منظمدا
ع ددن ال دددعل املق ددد لام ي ددب ص ددياغب وتنفي ددب خط ددط الت يد د الوطني ددب يف الفد د م ددني ايف/م ددايف
وأي ول/سبتمرب : 7(72016
م ددن أص د  50مق ة ددا أُق د ّدر متوي ددا يف إط ددايف رن ددامم اإلع ددداد الت ددا ل ددندوق
(أ
األخضر ،يهدف  13مق ةا إىل مواص ب نتايم األنشطب األوليب املتطبم يف سياق صياغب خطط
الت يد الوطنيددب يف الب دددا املانيددب أو مواأمتهددا أو اسددت ماةا . 8(8وقددد ةدددد اددض هددبه الب دددا
دقب أ مق ةاهتدا املتا قدب االسدتاداد ترمدي إىل تازيدز قدديفم املؤسادا الديت تتدوىل عم يدب صدياغب
خطددط الت يد الوطنيددب وتنفيددبها . 9(9ومبوجددب القدرايف الددبل ا ددبه د ددس ال ددندوق األخضددر يف
اجتماع ددا الثال ددق عش ددر ،أص ددب إم ددا الب دددا النامي ددب اع احل ددول ع د مب د ي د إىل 3
ماليددني دواليف ل ب ددد مددن خددالل طرايددرب عمد رنددامم االسددتاداد ودعددل األنشددطب التاضد يب التددا
10(10
ل ندوق واملط ص طط الت ي الوطنيب حتديدا
(ب وافد د د ددرب د د د د ددس مرفد د د ددرب البيئد د د ددب يف متو /يوليد د د ددا  2016ع د د د د مق د د د د ح لتموي د د د د
"خطد ددب الت ي د د الوطنيد ددب لتشد دداد" مبب د د  6.2ماليد ددني دواليف مد ددن صد ددندوق أق د د الب د دددا د دوا.
وهناك  11مق ةا خر لتموي عناصر عم يب صياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب أجيدز مدن
الناةيد ددب التقنيد ددب وتنتظ د ددر اسد ددت مال إج د دراأا التموي د د م د ددن صد ددندوق أق د د الب د دددا د دوا. 11(11
اإلضددافب إىل لد  ،أ د مرفددرب البيئددب عددن إطددالق املشددرو الادداملي املانددو "توسددي نطدداق الدددعل
12(12
اجلايفل ألق الب دا وا واسطب عم يدا موجهدب قطريدا ل نهدو خطدط الت يد الوطنيدب"
__________

( 7يغطي هبا الفر فقط املا وما اليت أتاةتها اةيئا واملنظما املانيب لالجتما الثالثني لفريدرب ا درباأ .و دن
احل ددول ع د د املزي ددد م ددن املا وم ددا ع ددن ال دددعل ،مب ددا فيه ددا ما وم ددا غد د وايفدم يف ه ددبا التقري ددر ،يف الوثيق ددب:
.FCCC/SBI/2016/INF.11
نغالديش ،و دنن ،وتوغدو ،وتيمدويف  -ليشديت ،وجدزيف القمدر ،ومجهويفيدب أفريقيدا الوسدط  ،ومجهويفيدب تنزانيدا املتاددم،
(8
والانغال ،وغينيا ،وفانواتو ،وكو ديفوايف ،وليربيا ،وهندويفا .
نغالديش و نن وتيمويف  -ليشيت.
(9
( 10قد د د د د د د درايف د د د د د د د ددس ال د د د د د د ددندوق األخض د د د د د د ددر ل من د د د د د د دداخ  ،9/13-الفق د د د د د د ددرم (ه  .مت د د د د د د دداح ع د د د د د د د د الد د د د د د د درا ط:
>.<http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents
( ،FCCC/CP/2016/6 11املرفرب ،الفقرم .15
( ،FCCC/CP/2016/6 12املرفرب ،الفقرم .15
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تمويد إمجددايل قددديفه  7ماليددني دواليف مددن صددندوق أقد الب دددا دوا ،قبد رايددب الاددا اجلددايفل مددن
أج توسي نطاق أنشطب رنامم الدعل الااملي طط الت ي الوطنيب
(ج عقددد فريددرب ا درباأ ،التادداو م د طايفددب واسدداب مددن اةيئددا واملنظمددا  ،ماددر
خطط الت ي الوطنيب يف الف م من  11إىل  15متو /يوليا  2016يف دو منملانيدا .وقدد مجد هدبا
املار مش الب دا اجلهدا املقدمدب ل ددعل مدن أجد تبدادل ا دربا وتوطيدد الشدراكا يف سدبي
النهو ام يدب خطدط الت يد الوطنيدب .ويد ارد يف الفقدرا  31-26أدنداه املزيدد مدن التفاصدي عدن
هبا احلدث .وإضافب إىل ل  ،واص فريدرب ا درباأ تازيدز عم دا شدمن طرايدرب تقددمي التوجيدا والددعل
التقنيددني ش دمن خط ددط الت ي د الوطني ددب ،مب ددا يف ل د ش دمن املب ددادل التوجيهي ددب وامل دواد الت مي ي ددب،
والتددديفيب ،وماددر خطددط الت يد الوطنيددب ،ومن ددب خطددط الت يد الوطنيددب ،وديفاسددا احلدداال
املتا قددب هب دبه ا طددط ودعددل الام يددا الدديت تضددط هبددا اةيئددب الفرعيددب ل تنفيددب لتقيدديل التقددد احملددر
شمن خطط الت ي الوطنيب (ي ارد املزيد من التفاصي يف الف الثالق-جيل وواو أدناه
أجر جلنب الت ي عم يب الفاص التقدا يف ددال الت يد  ،الديت ا دب مدن
(د
13(13
 .وتواص د جلنددب
عم يددب صددياغب وتنفيددب خطددط الت ي د الوطنيددب أول موضددو جددام تتناولددا
الت ي دعل الام املتا رب خطط الت ي الوطنيب عدن طريدرب فريدرب عم هدا املادا خطدط الت يد
الوطنيب وتااورا املاتمر م فريرب ا رباأ
يق ددد رن ددامم األم ددل املتا دددم اإل ددايي املا دداعدم إىل تا دداب م ددن أقد د الب دددا
(ه
دوا 14(14يف إعددداد مق ةددا مشددايفي ل ا ددول ع د متوي د مددن ال ددندوق األخضددر ل ددياغب
خطددط الت يد الوطنيددب .ويقددو رنددامم األمددل املتادددم اإل ددايي أيضددا دددويف وكالددب منفددبم يف إطددايف
مرف ددرب البيئ ددب ل د م ددن ددنغالديش وتش دداد ومجهويفي ددب الو الد قراطي ددب الش ددابيب والا ددنغال وم ددالول
والنيتر يف احل ول ع التموي من صندوق أق الب دا وا .وحت أيف اب من أق الب دا وا
(أوغندا و امبيا وغامبيا ونيبال ع الدعل مدن خدالل رندامم مشد ك دني رندامم األمدل املتاددم
اإل ددايي ومنظمددب األغبيددب والزيفاعددب ،متولددا ة ومددب أملانيددا ،ويهدددف إىل إدمدداج الزيفاعددب يف خطددط
الت يد د الوطني ددب .ويواصد د رن ددامم األم ددل املتا دددم اإل ددايي دع ددل الب دددا يف وضد د أط ددر متويد د
مت ام ب و رامم لإلنفاق الاا وإجدراأ استاراضدا مؤساديب موجهدب ل تمويد املط دص ألغدرا
املند دداخ ،فضد ددال عد ددن تطد ددوير املهد ددايفا يف أسد دداليب التقيد دديل االقت د ددادل عثد ددايف تغ د د املند دداخ ع د د
القطاعددا الرييادديب ،مبددا يف ل د حت ي د الاايددد الناددبب لت ددالي ا يددايفا االسددتثمايفيب .ويت ق د
دا ( نن ونيبال الدعل يف إطايف رنامم اإلعدداد شدمن متويد األنشدطب املتا قدب املنداخ لربندامم
األمل املتادم اإل ايي.
__________

( 13انظر الرا ط.<http://unfccc.int/9542> :
( 14ويفوندل ،وتشاد ،ومجهويفيب تنزانيا املتاددم ،ومجهويفيدب ال ونغدو الد قراطيدب ،والادنغال ،وغينيدا  -ياداو ،وليربيدا،
ومدغشقر ،والنيتر.
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 -12والةددا فريددرب ا درباأ أ املا ومددا الدديت ُمجاددت ال تغطددي نطدداق الدددعل املقددد لام يددب
أقر فريرب ا رباأ ع وجدا ا دود دمن مدن غد
صياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب كامال .و ّ
املم ن ةاليا مج املا وما عن الدعل املقد من امل اديف الوطنيب ،و التايل فإ هدبه املا ومدا
ال تدددخ ضددمن يميد املا ومددا عددن التقددد احملددر  .ووافددرب فريددرب ا درباأ ،يف هددبا ال دددد ،ع د
مواصد د ب تازي ددز اجله ددود الرامي ددب إىل مجد د املا وم ددا م ددن األطد دراف وإىل اس ددتطدا ما ددر خط ددط
الت ي وغ ه من املناسبا لدعل جهود مجد املا ومدا  .ويُضداف لد إىل األسداليب املاتدادم
جلم د البيان ددا ع ددن طري ددرب حت ي د املا وم ددا م ددن الوث ددايرب الر ي ددب ال دديت تق دددمها الب دددا يف إط ددايف
االتفاقيب والديفاسا االستق اييب اليت ُيرى خالل دويفا اةيئتني الفرعيتني ومؤمتر األطراف.

جيم -حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
 -13أفاد مرفرب البيئب الاامليب 15(15مننا ،ةىت تايفيخ  19أي ول/سبتمرب  ،2016وافقت أمانب
املرفددرب ع د مددا دموعددا  178رنددامم عم د وطنيددا ل ت ي د مددن أج د متوي هددا مددن صددندوق أق د
الب دا وا .وعدالوم ع د لد  ،أجدا أماندب املرفدرب مدن الناةيدب التقنيدب مدا دموعدا  32مق ةدا
مقدددما مددن أق د الب دددا دوا متا قددا مبشددايفي تنفيددب درامم الام د الوطنيددب ل ت ي د وتنتظددر هددبه
املق ةا توفر املوايفد الال مب ةا من صندوق أق الب دا وا.
 -14ومجي د أق د الب دددا دوا الدديت أكم ددت إعددداد رادهددا الوطنيددب ل ت ي د  ،فيمددا عدددا غينيددا
االسدتواييب ،ةظيدت املوافقددب ع د مشددرو واةدد ع د األقد لتنفيدب هددبه الدربامم مددن أجد متوي ددا
مددن صددندوق أق د الب دددا دوا .وهندداك مددا ال يق د عددن  11مددن أق د الب دددا دوا لددديها اددب
مشددايفي أو أكثددر ةظيددت املوافقددب ع يهددا .كمددا أكمد  11دددا تنفيددب واةددد مددن مشددايفي درامم
عم ها الوطنيب ل ت ي . 16(16
 -15وةددىت  31ب/أغاددطس  ،2016د دمددو مددا تاهددد اجلهددا املاإددب تقد ددا إىل
صندوق أق الب دا وا  1.19م يايف دواليف ،كما دمو التربعا اليت ُدفات  1.02م يدايف
دواليف .ويب د سددق التموي د املط ددص ل د ددد مددن أق د الب دددا دوا يف الوقددت ال دراهن 40
م يو دواليف ،عمال مببدأ اإلن اف يف إتاةب التموي .

__________

( 15قُدمت إىل األمانب الوثيقب  GEF/LDCF.SCCF.20/03وما استتد من ما وما شمنرا.
( 16وت د ددا  ،و ويفكين د ددا فاس د ددو ،ومجهويفي د ددب ال ونغ د ددو الد قراطي د ددب ،ويفوان د دددا ،و امبي د ددا ،وس د دداموا ،والا د ددودا  ،وغامبي د ددا،
وكا و ف دل ،وكمبوديا ،والنيتر .خرجت من فئب أق الب دا وا ك ٌ من ساموا وكا و ف دل.
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ثالثا -التقدددل فددي تنفيددذ برنددامج عمددل فريددق الخبدراء المعنددي بأقددل البلدددان نمددوا
للفترة 2017-2016
ألف -تندداوا الواليددات الددواراة فددي الفق درتين  41و 45مددن المقددرر /1ل أ ،21-سددعيا
لتفعيل اتفاق باريس
 -16ندداقش فريددرب ا درباأ التقددد احملددر يف تندداول الواليددا الدديت ك د هبددا مدؤمتر األطدراف فريددرب
ا درباأ وجلنددب الت ي د مبوجددب الفق درتني  41و 45مددن مق دريفه  /1أ .21-وأةددا فريددرب ا درباأ
ع ما ا طوا التاليب اليت ا ُ ب لتنفيب هبه الواليا :
أع د ّد األمانددب ،ندداأ ع د ط ددب مددن جلن دب الت ي د وفريددرب ا درباأ ، 17(17ويفقددب
(أ
ما وما أساسيب ل شرو يف حبق الواليا املانيب
(ب عقد ددد أعضد دداأ جلند ددب الت ي د د وفريد ددرب ا د درباأ اجتماعد ددا مش د د كا يف  27أيد ددايف/
18(18
مايو  2016وأعدوا خطب عم لتناول الواليا
(ج عقد أعضاأ جلنب الت ي وفريدرب ا درباأ الدبين ةضدروا مادر خطدط الت يد
الوطنيددب لاددا  ،2016اجتماعددا غ د يف ددي يف  15متو /يوليددا  2016ملناقشددب الام د اجلددايفل يف
تناول الواليا
أصديف جلنب الت ي وفريرب ا درباأ يف  1ب/أغادطس  2016دعدوم لتقددمي
(د
ماد دداما مد ددن األط د دراف واجلهد ددا صد دداةبب امل د د اب مد ددن غ د د األط د دراف جلم د د اعيفاأ شد ددمن
19(19
الواليا
أج ددر األمان ددب استاراض ددا ما ددتنديا ل ما وم ددا املتا ق ددب الوالي ددا لتق ددد ها
(ه
ماامب يف االجتما الااشر ل تنب الت ي واالجتما الثالثني لفريرب ا رباأ
أنشئ موق إل وين يقد ما ومدا عدن عمد جلندب الت يد وفريدرب ا درباأ يف
(و
20(20
.
تناول الواليا
 -17وش د ددايفك فري د ددرب ا د د درباأ يف مناقش د ددا إض د ددافيب ش د ددمن الوالي د ددا  ،مركد د دزا ع د د د الطراي د ددرب
واملنهتيددا املم ددن اسددتطدامها يف هددبا اإلطددايف .وتطددرق إىل سددب إق درايف ا يددايفا  ،مبددا يف ل د
__________

(17
(18
(19
(20

8

 ،FCCC/SBI/2016/7الفقرم .23
تقري ددر االجتم ددا مت دداح ع د الد درا ط<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/ :
>.adaptation_committee/application/pdf/20160704_report_acleg__mandates_cop21.pdf
انظر الرا ط.<http://unfccc.int/9761> :
>.<http://unfccc.int/9785
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إم انيددب حبددق اسددن ومادداول الطرايددرب واملنهتيددا الدديت قددد ُحتدد/تُنشددمن وتطبيقاهتددا املم نددب عددن
طريرب ديفاسب ةالب إفراديب.
 -18والةددا فريددرب ا درباأ احلاجددب إىل مواصد ب تركيددز الامد ع د وضد الطرايددرب واملنهتيددا .
كمددا الةددا أ الدددويفم األوىل ملدؤمتر األطدراف الاامد وصددفا اجتمددا األطدراف يف اتفدداق ددايفيس
(م دؤمتر األطد دراف الاامد د ق ددد تُاق ددد يف مط د د تش درين الث دداين/نوفمرب  ،2016وأق د ّدر احلاج ددب إىل
التقددد يف الامد منسددر مددا ددن إلتاةددب الفرصددب اللتمددا تا يقددا األطدراف قبد تقدددمي تقريددر
هببا الشمن إىل الدويفم األوىل ملؤمتر األطراف/اجتما األطراف.
 -19وفيما يتا رب اب املضي قدما ،اتفدرب فريدرب ا درباأ ع د تزويدد جلندب الت يد
احملدثب التاليب عن سب إةرا املزيد من التقد يف الام املش ك:

املا ومدا

س دديباق فري ددرب ا درباأ وجلن ددب الت يد د إع ددداد الويفق ددا املش ددايف إليه ددا يف خط ددب
(أ
21(21
ا اصب الواليا قب اناقاد الدويفم الثانيب والاشرين من مؤمتر األطراف مبددم كافيدب،
الام
لتش أساسا ل مناقشدا ولتادديق املا ومدا املقدمدب إىل األطدراف يف هدبه الددويفم واللتمدا
يفايهل هببا الشمن
(ب سياقد فريرب ا رباأ وجلنب الت ي اجتماعا مش كا قب الدويفم الثانيب والاشرين
ملؤمتر األطراف أو التزامن ماها الستارا املا وما اليت سيترل تقا ها يف ةدث جانيب مدن
22(22
املقريف تنظيما أثناأ هبه الدويفم
(ج سينشئ فريرب ا رباأ وجلنب الت ي فريرب عم مش كا يتمنل من أيف ادب أعضداأ
م ددن ك د منهم ددا و ث د ل تن ددب الدايم ددب املاني ددب التموي د م ددن أج د الام د يف الف د م الفاص د ب ددني
الدويفا ع است شاف خيايفا الطرايرب واملنهتيا
سد ددياقد فريد ددرب ا د درباأ اجتماعد ددا األول يف عد ددا  2017يف د ددو د ددالتزامن م د د
(د
اجتمددا جلنددب الت ي د إلتاةددب الفرصددب لاقددد اجتمددا مش د ك ينهمددا مددن أج د التقددد يف الام د
شمن الواليا .

باء -الثغرات واالحتياجدات المتعلقدة بدالتكيف والنا دئة عدن اتفداق بداريس والمقدررات
التي اعتمدها مؤتمر األطرات في اورت الحااية والعشرين
 -20شر فريرب ا رباأ يف حبق الثغرا واالةتياجدا املتا قدب دالت ي يف أقد الب ددا دوا،
وال دديت ق ددد تنش ددمن م ددن تنفي ددب اتف دداق ددايفيس وغد د ه م ددن رج ددا ال دددويفم احلادي ددب والاشد درين ملد دؤمتر
__________

(21

متد د د د د د د د د د د د د دداح ع د د د د د د د د د د د د د د ال د د د د د د د د د د د د د درا ط:

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/

>.adaptation_committee/application/pdf/20160704_report_acleg__mandates_cop21.pdf
( 22من املقريف عقد هبا احلددث اجلدانيب يف  10تشدرين الثداين/نوفمرب  2016مدن الاداعب  1/15إىل الاداعب 2/45
مااأ.
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األطراف ،عن طريرب النظدر يف كد مدا هدو جديدد و ت د ع د صدايد طديط إجدراأا الت يد
وتنفيبها ،وةدد دموعب القضايا األوليب التاليب:
االلتزامددا واملادداي اإلجراييددب وت د الدديت ال تدزال تفاصددي ها قيددد الباددق والدديت
(أ
قد حتتاج أق الب دا وا يف سياقها إىل الدعل ،وتشم ما ي ي:
''1

التقييل الااملي

''2

إطايف شفافيب الام والدعل

''3

تقي دديل اةيئ ددب الفرعيد ددب ل تنفي ددب شد ددمن التق ددد احمل ددر يف عم يد ددب ص ددياغب خطد ددط
الت ي الوطنيب وتنفيبها

''4

املراسال املت ب الت ي

''5

املااما احملددم وطنيا

''6

طرايددرب االع د اف له ددود الت ي د ال دديت تب ددبةا الب دددا النامي ددب األط دراف ،ع د
الناو املشايف إليا يف الفقرم  3من املادم  2من اتفاق ايفيس

''7

منهتيددا ا ددا ا طدوا الال مددب لتياد ةشددد الدددعل مددن أجد الت يد يف
الب دددا النامي ددب يف س ددياق احل ددد املف ددرو ع د د ايفتف ددا متوس ددط ديفج ددب احلد درايفم
الاامليب املشايف إليا يف املادم  2من اتفاق ايفيس

''8

منهتيددا اسددتارا مدددى كفايددب وفااليددب الت ي د والدددعل املشددايف إليهمددا يف
املادم  2من اتفاق ايفيس

(ب املااي الفنيب اليت قد حتتاج أق الب دا وا يف سياقها إىل الدعل شدمن كيفيدب
التااطي ماها يف عم ها املتا رب الت ي  ،وتشم :
''1

اةدف الااملي املتا رب الت ي

''2

أوجا ال ا ط م التنميب املاتدامب وجهود القضاأ ع الفقر

''3

صياغب خطط الت ي الوطنيب دعل متوي ي من ال ندوق األخضر

''4

املبادل التوجيهيب اإلضافيب ،من قبي االعتبايفا اجلناانيب

''5

امل اسب املش كب إلجراأا الت ي والتطفي

''6

استمرايفيب جهود الت ي

''7

يفصد وتقييل الام والدعل.

 -21وةدددد فريددرب ا درباأ كددبل ثغ درا واةتياجددا أق د الب دددا دوا فيمددا يت د املادداي
املددبكويفم يف الفق ددرم  20أعدداله وق دريف يددادم توض ددياها وحتديددد الا ددب ال في ددب الت دددل ةددا إم ددا
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واسددطب فريددرب ا درباأ أو غ د ه مددن اةيئددا واملنظمددا أو اةيئددب الفرعيددب ل تنفيددب وم دؤمتر األطدراف.
والةا أ اض املااي قد ت و ا ص ب واليتا املتمث ب يف حبق احلاجب إىل حتديق رنامم
عم أق الب دا وا. 23(23

جيم -اعم التقييم الذت تجري الهيئة الفرعية للتنفيدذ بشدأن التقددل المحدرب فدي عمليدة
صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
 -22ناقش فريرب ا رباأ مبكرم مفاهيميب عن التقييل البل يريا اةيئب الفرعيب ل تقد احملدر يف
عم يب صدياغب وتنفيدب خطدط الت يد الوطنيدب ،ةيدق غطدت املدبكرم نطداق ردم التقيديل وم داديف
املا وما واألنشطب اليت ا ب يف الف م الاا قب ل تقييل.
 -23وفيما يتا رب نطاق التقييلُ ،ةدد الاناصر التاليب استنادا إىل املقريف  /4أ:21-
إجنا أهداف عم يب صياغب وتقييل خطط الت ي الوطنيب
(أ

الوطنيب

(ب

التتايفب وأفض املمايفسا والديفو املاتفادم والثغرا واالةتياجا

(ج

الدعل املقد واملت ق يف سياق عم يب صياغب وتقييل خطط الت ي الوطنيب

(د

ةال ددب الب دددا النامي ددب يف االض ددطال ام ي ددب ص ددياغب وتنفي ددب خط ددط الت يد د

تطبيددرب املبددادل التوجيهيددب لام يددب صددياغب وتنفيددب خطددط الت يد الوطنيددب ،ع د
(ه
الناو الوايفد يف الفقرم  3من املقريف  /5أ.17-
نب ل ما وما اليت ياتند إليها التقييل:

وةدد الاناصر التاليب اعتبايفها م اديف
ُ -24
املاداما املشدايف إليهدا يف الفقدرم (12أ مدن املقدريف  /4أ .21-ونداقش فريددرب
(أ
ا رباأ إم انيا وض أسئ ب إيفشاديب لتوجيا إعداد هبه املااما
(ب املا ومدا الدديت تقدددمها األطدراف عددن طريددرب من دب خطددط الت يد  ،ما شدددم
24(24
االستبيا املشايف إليا يف الفقرم (12ب من املقريف  /4أ21-
(ج التقددايفير الاددنويب الدديت تُا د ّد ل هيئددب الفرعيددب ل تنفيددب عددن التقددد احملددر يف صددياغب
وتنفيب خطط الت ي الوطنيب
(د

التقايفير عن اجتماعا فريرب ا رباأ

__________

( 23املقريف  /19أ ،21-الفقرم .3
( 24متاح ع الرا ط.<http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx> :
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املا وما املتبادلب أثناأ أنشطب االت ال الر يب (مث ماايف خطط الت ي ،
(ه
ومنت ددديا الت يد د  ،واالجتماع ددا التقني ددب ل طد درباأ ش ددمن الت يد د  ،واألة ددداث اجلانبي ددب ال دديت
ينظمها فريرب ا رباأ وجلنب الت ي
(و

البالغا الوطنيب وغ ها من التقايفير الوطنيب ا ال ب

املا وما املاليمب الوايفدم من منظما األمدل املتاددم ،و رندامم الددعل الاداملي
(
طط الت ي الوطنيب ،والشب ا واملراكز اإلق يميب ا ال ب
(ح التق ددايفير والبيان ددا املقدم ددب م ددن ال يان ددا التش ددغي يب ل لي ددب املالي ددب لالتفاقيد ددب
والوك دداال املنف ددبم التا ا ددب ة ددا ش ددمن ال دددعل امل ددايل املق ددد واألنش ددطب املنف ددبم ما ددامب يف حتقي ددرب
أهداف عم يب صياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب
التقايفير والبيانا املقدمب من املؤساا واملنظما الثناييب واملتادددم األطدراف
(
شمن املوايفد املاليب املقدمب لدعل عم يب صياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب.
 -25والةددا فريددرب ا درباأ أ مددن اجملدددل النظددر يف مؤش درا ل تقيدديل ،س دواأ لتقيدديل الام يددب
(مثد د املؤشد درا ال دديت تُب د دويف يف إط ددايف أدام يفص ددد وتقي دديل التق ددد والفاالي ددب والثغد درا (أدام الرص ددد
والتقييل  ، 25(25أو لتقييل نتايم حتقيرب أهداف عم يب صياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب.

ااا -معرض خطط التكيف الوطنية
 -26ن دداقش فري ددرب ا درباأ نت ددايم ما ددر خط ددط الت ي د الوطني ددب ال ددبل نُظ ددل يف ددو وامت ددد
م ددن  11إىل  15متو /يولي ددا  . 26(262016وق ددد نُظ ددل املا ددر حت ددت عند دوا "النه ددو خط ددط
الت ي الوطنيب ادد دايفيس" هبددف تازيدز تبدادل التتدايفب وتوطيدد الشدراكا دني طايفدب واسداب
م ددن اجله ددا الفاع ددب وأص ددااب امل د اب ش ددمن س ددب املض ددي ق دددما يف عم ي ددب خط ددط الت ي د
الوطنيددب .ومجد املاددر  250مشددايفكا مددن يدنهل خدرباأ مددن األطدراف ،و ث ددو ألمانددب ال ددندوق
األخضددر ،ومرفددرب البيئددب ووكاالتددا ،واألمددل املتادددم وغ هددا مددن املنظمددا والوكدداال  ،ووكدداال
ثنايي ددب ،و درامم دع ددل خط ددط الت يد د الوطني ددب ،ومراك ددز وش ددب ا إق يمي ددب ،و ث ددو ل قطاع ددا
ا اصب ،و اةثو  ،فضدال عدن جهدا أخدرى صداةبب م د اب مدن غد األطدراف (انظدر ت دني
املشايفكني يف الش أدناه .

__________

( 25ي ارد وصفها يف الوثيقب  ،FCCC/SBI/2015/7الفقرا .35-33
( 26انظ ددر الد درا طني > <http://unfccc.int/9547و> <http://napexpo.org/2016ملزي ددد م ددن املا وم ددا ع ددن احل دددث
والربنامم والفريرب االستشايفل واملشايفكني يف تنظيل احلدث ومجي الارو اليت قُدمت أثناأه.
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تصددنيف المشدداركين فددي معددرض خطددط التكيددف الوطنيددة الددذت نيددم فددي بددون بألمانيددا ،فددي
الفترة من  11إلى  15تموب/يولي 2016

Abbreviations: LDCs = least developed countries, NGOs = non-governmental organizations.

 -27وقُ ّال املار إىل ج اا يفييايب متنوعب تتناول ة ول ت ي مبت رم ،ت تهدا ج ادا
موا يب ملناقشب التفاصي التقنيب.
 -28وق دريف فريددرب ا درباأ إعددداد تقريددر عددن املاددر يتضددمن ما ومددا مف د ب عددن املناقشددا
ويددايفب الب دددا  ،فضددال عددن إعددداد مدواد إعالميددب مددوجزم تغطددي أهددل دريددا احلدددث .وسددتتناول
املواضددي احملددددم يف هددبه امل دواد اإلعالميددب أم دويفا يف مج تهددا احل ددول ع د التموي د مددن ال ددندوق
األخض ددر لام ي ددب ص ددياغب خط ددط الت يد د الوطني ددب وتنفي ددبها ،وعم ي ددا التقي دديل املتا ق ددب ش ددر
اإل قاأ ع ايفتفا ديفجدب احلدرايفم الاامليدب دو ديفجتدني مئدويتني ،وال كيدز ع د طدرح ة دول ت يد
عم يب .وسيُتاح التقرير واملواد اإلعالميب ،ةال إجنا ها ،ع من ب خطط الت ي . 27(27
 -29وأةا فريرب ا رباأ ع ما النقا الرييايب التاليب اليت طُرةت أثناأ املناقشا والتتايفب
اليت مت تبادةا أثناأ املار :
__________

(.<http://unfccc.int/nap> 27
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دددأ الاديددد مددن الب دددا عم يددب صددياغب خطددط الت يد الوطنيددب وتنفيددبها وهددي
(أ
حباجب إىل دعل مايل لتنفيب أنشطب م موسب
(ب تُا ّد ويفم واليب يففياب املاتوى شمن خطط الت ي الوطنيب مشفوعب منهدداف
واضاب مامنلب فايقب األميب لام يب الت ي
(ج هناك ق ص جناح وة ول ت ي متنوعب تتنداول ماداي قُطريدب و دن توثيقهدا
وتبادةا لتات هل منها دا أخرى
هنداك أندوا عديدددم مدن ا طددط الديت ددن أ تشدم ها خطددب الت يد الوطنيددب،
(د
مبا يف لد ا طدط احمل يدب والقطاعيدب ودو الوطنيدب ،وهدي كفي دب إتاةدب التفاصدي الال مدب ل دو
استتا ب ت ي فاالب ع ال ايد الوطا
توج ددد مد دوايفد متنوع د دب ددن أ تب دددأ الب دددا اس ددتطدامها ل ش ددرو يف تقي دديل
(ه
املطدداطر والقا يددب ل تددمنثر يف سددياق شددر اإل قدداأ ع د ايفتفددا ديفجددب احل درايفم الاامليددب دو ديفجتددني
28(28
مئويتني
ُةدددد عدددم مادداي تاددتدعي املزيددد مددن الباددق تقنيددا ،مددن قبيد كيد ُحتدددد
(و
خطددو األسددا عنددد ت ددميل إجدراأا الت يد هبدددف تقيدديل النتددايم واملطرجددا يف املاددتقب ،
وضددما اسددتمرايفيب اسددتتا ا الت ي د وتا ا د ها مددن مرة ددب التددمنق ل إىل االسددتباق والتططدديط
ل طوايفل
ن االستفادم من املا وما واالت اال كمندام ل شيد مج البيانا ونق هدا
(
وإنتاج املا وما وا دما الال مب لتططيط إجراأا الت ي وتنفيبها
ددن تيا د أوجددا التددآ يف ددني ت د الام يددا الاامليددب (تغ د املندداخ ،والتنميددب
(ح
املا ددتدامب ،واحل ددد م ددن دداطر ال دوايفث و ددني ت د درامم الت ي د ع ددن طري ددرب حتدي ددد امله ددا
املش كب واستطدا املا وما املتاةب من خالل تازيز التااو ني الوكاال
أقددر د ددس ال ددندوق األخضددر دديص متويد مبب د  3ماليددني دواليف ل ب ددد يف
(
سددياق الام د ع د خطددط الت ي د الوطنيددب ،عمددال مبق دريف م دؤمتر األط دراف الددبل يط ددب فيددا مددن
ال ندوق األخضر تاتي تقددمي الددعل ألقد الب ددا دوا والب ددا الناميدب األطدراف األخدرى مدن
أج صدياغب خطدط وطنيدب ل ت يد تتادرب مد املقدريفين  /1أ 16-و /5أ ،17-ومدن تنفيدب
29(29
الاياسا واملشايفي والربامم احملددم يف هبه ا طط
__________

( 28أةددد األمث ددب ع د لد فووددا ومنشدويفا مشددرو مقايفنددب ددو ج األثددر ددني القطاعددا  ،املتدداح ع د الدرا ط:
>.<http://www.isimip.org
( 29املقريف  /1أ ،21-الفقرم .46
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ددن حتديددد نظددا واةددد أو عدددم نُظددل لتشد مقومددا االسد اتيتيب الوطنيددب
(ل
ل ت ي د م د تغ د املندداخ ،مبددا يتددي تنفيددب عم د هددادف يف دددال التططدديط إلج دراأا الت ي د
وتنفيبها ويااعد ع مواأمب اجلهود وتركيزها ع املاتوى القطرل.
 -30ون دداقش فري ددرب ا د درباأ ال تيب ددا الال م ددب ملا ددر خط ددط الت يد د الوطني ددب الق دداد  .وم ددن
املططددط لددا تنظدديل هددبا املاددر يف ددو خددالل الف د م ددني ايف/مددايف ونياددا /أ ري .2017
واتفددرب فريددرب ا درباأ كددبل ع د أ حيدددد الفريددرب االستشددايفل ل ماددر املزيددد مددن التفاصددي عددن
عنوانا ومواضياا احملددم. 30(30
 -31وتطددرق فريددرب ا درباأ كددبل إىل املادداي املتا قددب مباددايف خطددط الت ي د الوطنيددب الدديت
تُاقد ع ال ايد اإلق يمي . 31(31واتفرب ع عقد مار إق يمدي خدالل املدؤمتر الددويل احلدادل
عشر شمن الت ي اجملتماي ،املقريف عقده يف كمباال يف ةزيرا /يونيدا  ،2017وع د اسدتطال
الفددرد مد شددركاأ رنددامم عمد ند وت شددمن ثددايف تغد املندداخ والقا يددب ل تددمنثر ددا والت يد ماددا،
وغد هل مددن الشددركاأ لاقددد ماددايف إق يميددب أخددرى طددط الت يد الوطنيددب .وندداقش فريددرب ا درباأ
أيضددا إم انيددب عقددد ماددر إق يمددي أثندداأ امل دؤمتر الادداد لتغ د املندداخ والتنميددب يف أفريقيددا ،الددبل
ينظما املركز األفريقي لاياسا املناخ وجلنب األمل املتادم االقت داديب ألفريقيدا ،واملقدريف عقدده يف
أديس أ ا ا يف تشرين األول/أكتو ر .2016

هاء -المسائل المتعلقة بالصندوق األخضر للمناخ
 -32ندداقش فريددرب ا درباأ أنشددطتا املتا قددب الامد مد أمانددب ال ددندوق األخضددر واحل ددول مددن
ال ندوق ع متوي ل ياغب خطط الت ي الوطنيب وتنفيبها.
 -33وأشددايف فريددرب ا درباأ اددني التقدددير إىل تنظدديل أمانددب ال ددندوق األخضددر ثددالث ج اددا
خاصب شمن احل ول ع متوي من ال ندوق لام يب صياغب خطط الت ي الوطنيدب وتنفيدبها،
أثناأ مار خطط الت ي الوطنيب لاا  ،2016موجهب ملندوت أق الب دا وا.
 -34وأتاةددت اجل اددب األوىل ل ب دددا ما ومددا دثددب عددن أفض د الاددب ل ام د م د أمانددب
ال ددندوق األخضددر مددن أج د احل ددول ع د متوي د ل ددياغب خطددط الت ي د الوطنيددب وتنفيددبها.
وفيما ي ي النقا األساسيب اليت تطرقت ةا هبه اجل اب:
(أ

يشم دويف الا طا الوطنيب املاينب ل ندوق أو مراكز التنايرب ماا ما ي ي:

''1

مج د أصددااب امل د اب ع د ال ددايد الددوطا لتاديددد القطاعددا الدديت ينبغددي
إعطاؤها األولويب يف متوي ال ندوق

__________

( ،FCCC/SBI/2016/7 30الفقرم .38
( ،FCCC/SBI/2016/7 31الفقرم .39
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''2

إي ال يفساي ال شي مباشرم إىل أمانب ال ندوق
شمن املشايفي /الربامم إىل أمانب ال ندوق

''3

إي ال يفساي عد االع ا

''4

تويل دويف القيادم يف صياغب الط با الوطنيب لدعل االستاداد

''5

اإلشراف االس اتيتي الواس النطاق ع أنشطب ال ندوق يف دارا

32(32

(ب ةىت  13متو /يوليا  ،2016كا  141دا ،منها  47من أقد الب ددا دوا،
33(33
قد عينت يف يا س طا وطنيب ماينب أو مراكز تنايرب
(ج ة د د ددىت  13متو /يولي د د ددا  ،2016مت التاه د د ددد مبب د د د د  13م ي د د ددو دواليف لتازي د د ددز
34(34
الا طا الوطنيب املاينب أو مراكز التنايرب يف  49دا ،منها  19من أق الب دا وا
ةىت  13متو /يوليا  ،2016كانت هناك  33مؤساب ماتمدم لتنفيب مشايفي
(د
35(35
.
و رامم ال ندوق ،منها مؤساب من أةد أق الب دا وا
 -35وعرضددت اجل اددب الثانيددب ع د الب دددا عم يددب و جيددب ل ددياغب خطددط الت ي د الوطنيددب
وتنفيبها ،استنادا إىل املبادل التوجيهيب التقنيب طط الت ي الوطنيب ،اليت متث دموعب دنيا من
ا طوا وال بنا الال مب لب ويفم عم يب فاالب ع ال ايد الوطا.
 -36ونُظمت اجل اب الثالثب التاداو مد رندامم األمدل املتاددم ل بيئدب و رندامم األمدل املتاددم
اإل ايي لت و مترينا عم يا ل ب دا ع د وضد مق ةدا و جيدب ل ا دول ع د متويد ططهدا
وعرضددت ع د املشددايفكني خط دوا الام يددب النمو جيددب ل ددياغب وتنفيددب
مددن ال ددندوق األخضددرُ .
36(36
 ،مبدا يشدم حتديدد الثغدرا واالةتياجدا
خطط الت ي الوطنيب ،الديت أعد ّدها فريدرب ا درباأ
واألنشد ددطب ا األولويد ددب ،ومد ددن ترمجتهد ددا إىل إطد ددايف مناد ددرب واسد ددطب د ددو ج التموي د د ا د دداد
ال ندوق. 37(37
 -37وق د دريف فري د ددرب ا د درباأ اس د ددتطدا م د دواد وم ط د ددص مناقش د ددا اجل ا د ددا املش د ددايف إليه د ددا يف
الفقدرا  34و 36أعدداله إلعددداد دليد ل ماددتطدمني مددن أقد الب دددا دوا شددمن احل ددول ع د
__________

(32
(33
(34
(35
(36
(37

16

ن االطال ع مزيد من املا وما عن الا طا الوطنيب املاينب ع الرا ط:
>.<http://www.greenclimate.fund/partners/countries/readiness#about-ndas
انظ د د د ددر ال د د د درا ط<http://www.greenclimate.fund/documents/20182/318991/NDA_and_Focal_Point_ :
>.nominations_for_the_Green_Climate_Fund.pdf/eeace75b-aa59-489c-8914-c0940debe01f
إثيو يا ،و نغالديش ،و نن ،وتشاد ،وتوغو ،وتيمويف  -ليشيت ،وجزيف القمدر ،ومجهويفيدب أفريقيدا الوسدط  ،ومجهويفيدب
تنزانيا املتادم ،ومجهويفيب ال ونغو الد قراطيب ،وجيبويت ،ويفواندا ،و امبيا ،والادنغال ،وغينيدا ،وفدانواتو ،وكمبوديدا،
وليربيا ،ومايل.
مركز املتا اب البيئيب يف الانغال.
 ،FCCC/SBI/2015/INF.14الفقرتا  20و 21والش .1
متاح ع الرا ط.<http://www.greenclimate.fund/partners/countries/fine-print> :
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التموي د مددن ال ددندوق األخضددر ل ددياغب وتنفيددب خطددط الت ي د الوطنيددب .وسيُاددتفاد مددن هددبا
الد د دددل ي مد د ددن إلعد د ددداد امل د د دواد التديفيبيد د ددب شد د ددمن خطد د ددط الت ي د د د الوطنيد د ددب ،املشد د ددايف إليهد د ددا يف
الفقرا  43-41أدناه.
 -38إضددافب إىل ل د  ،قدددمت أمانددب ال ددندوق األخضددر ما ومددا دثددب عددن دعددل خطددط
الت ي د الوطنيددب ،يف إطددايف املناقشددا الدديت ددت االجتمددا  .ومبوجددب هددبه املا ومددا  ،أصددب
إم ددا الب دددا أ حت د ع د متوي د مبب د  3ماليددني دواليف ل ددياغب خطددط الت ي د الوطنيددب،
ع د الناددو املشددايف إليددا يف الفقددرم  (29أعدداله ،عددن طريددرب أل ش دري مددن الشددركاأ املنفددبين
ل ددندوق األخضددر ،فضددال عددن ال يانددا األخددرى املاتمدددم لدددى صددناديرب أخددرى مثد صددندوق
الت يد  .و ددن تقدددمي الط بددا واسددطب اسددتمايفم ط ددب ددو جي متاةددب ع د املوقد اإلل د وين
ل ددندوق األخضددر ، 38(38وهددي اسددتمايفم منقاددب لربنددامم االسددتاداد التددا ل ددندوق ،ةيددق مت
ت ييفها الستيفاأ مااي ددم تتا رب ياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب.
 -39وأشدايف أماندب ال ددندوق األخضدر إىل أندا تد ارد أل ط بدا متويد مددن الب ددا الناميددب،
ةىت  8أي ول/سبتمرب  .2016غ أرا كر أ  12دا حتظ ةاليا الدعل من عدم شدركاأ
منفد ددبين ل ا د ددول ع د د التموي د د مد ددن ال د ددندوق وأ مد ددن املتوق د د ت قد ددي ط بد ددا ل تموي د د يف
أل وقت.
 -40وس د د طت أماند ددب ال د ددندوق األخضد ددر الضد ددوأ كد ددبل ع د د أ ق د درايف د د ددس ال د ددندوق
يفقل  9/13-يط ب من ال ندوق الام عن كثب مد فريدرب ا درباأ وجلندب الت يد شدمن دعدل
الوصددول املاددز ل ب دددا الناميددب إىل ال ددندوق .وشدددد فريددرب ا درباأ مددن جانبددا ع د احلاجددب إىل
التااو يف املااي املتا قب دعل أق الب دا وا.

واو -تقديم التوجي والدعم التقنيين لعملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
 -1التدريب بشأن خطط التكيف الوطنية
 -41اسددتار فريددرب ا درباأ اسد اتيتيتا ا اصددب التددديفيب حل قددا الامد التديفيبيددب اإلق يميددب
شمن خطط الت ي الوطنيب وتناول املااي التاليب:
(أ

تو ي ة قا الام ع إو ي يب االةتياجا اجلغرافيب وال غويب اإلق يميب

(ب إع د ددداد مواض د ددي الت د ددديفيب ع د د د إ د ددو يراع د ددي يفؤي د ددب فري د ددرب ا د د درباأ والثغ د د درا
واالةتياجددا الناشددئب ألقد الب دددا دوا يف الت دددل ملادداي الت يد  .وتتضددمن املواضددي األوليددب
الواسدداب حت ي د املطدداطر املتا قددب تغ د املندداخ ،وتقيدديل املطدداطر والقا يددب ل تددمنثر ،وحتديددد خيددايفا
الت ي  ،والتقييل االقت ادل يايفا الت ي  ،واحل ول ع التموي مدن ال دندوق األخضدر،
__________

(.<http://www.greenclimate.fund/partners/countries/fine-print> 38
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واالتااق يف جهود وأدوايف ت
لألمل املتادم

اجلهدا الفاع دب ،وأوجدا الد ا ط مد أهدداف التنميدب املادتدامب

(ج هي ددب ة قددا الامد ع د إددو يراعددي تفدداو املراةد الدديت غتهددا الب دددا يف
صياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب
االسددتاانب خ درباأ مددرجايني مددن فريددرب ا درباأ وال ددندوق األخضددر ومرفددرب البيئددب
(د
ووكاالتا واملنظما الشري ب لربنامم عم ن وت واجلها الفاع ب األخرى ا ال ب.
 -42واتفددرب فريددرب ا درباأ ع د اسددتطال إم انيددب تنظدديل أول ة قددب عم د تديفيبيددب يف أواخددر
ش ددهر تشد درين الث دداين/نوفمرب أو مط د د ك ددانو األول/ديا ددمرب وتنظ دديل ة ق ددا الامد د التالي ددب يف
عددا  .2017وسدديتناول فريددرب الام د التقددا طددط الت ي د الوطنيددب اجلوانددب اإلضددافيب املتا قددب
ت ميل ة قا الام .
 -43إضددافب إىل ل د  ،الة ددا فريددرب ا درباأ أ ع ددددا مددن املنظمددا ط ددط لتنظدديل أنش ددطب
تديفيبيددب تتا ددرب خطددط الت ي د الوطنيددب . 39(39واتفددرب ع د اسددتطال أفض د الاددب لتازيددز أوجددا
التآ يف والت ام م هبه اجلهود مدن خدالل الامد مد هدبه املنظمدا يف إطدايف شدب ب ل تدديفيب.
وستبق أنشطب التديفيب ع جدول األعمال الااملي طط الت ي الوطنيب املنشويف ع من ب
خطط الت ي . 40(40
 -2اراسات حاالت عن خطط التكيف الوطنية
 -44الةددا فريددرب ا درباأ أثندداأ ماددر خطددط الت ي د الوطنيددب مددا أةددر ه فريددرب الامد التقددا
طط الت يد الوطنيدب مدن تقدد يف ديفاسدب احلداال اإلفراديدب القطريدب ،وخاصدب ةداليت مدغشدقر
ومددالول . 41(41واتفددرب ع د مواص د ب يمي د املا ومددا عددن ديفاسددا احلدداال واسددتطال فددرد
املزي ددد م ددن التفاعد د مد د األفرق ددب القطري ددب املاني ددب ع د د ه ددامش دويفا اةيئ ددب الفرعي ددب ل تنفي ددب ويف
األةداث اإلق يميب اليت ينظمها فريرب ا رباأ.
 -45وقدريف فريددرب ا درباأ كددبل اختبددايف أدام يفصددد وتقيدديل التقددد والفااليددب والثغدرا يف عم يددب
صياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب يف هبه الديفاسا اإلفراديب القطريب.
__________

( 39خيطط رنامم الدعل الاداملي طدط الت يد الوطنيدب يف إطدايف مرة تدا الثانيدب لتنظديل سدت ة قدا عمد تديفيبيدب
إق يميب شمن خطط الت ي الوطنيب .وستترل منظمب األغبيب والزيفاعب ة قا عم قطريدب شدمن تقيديل األثدر
وحت يد د الااي ددد النا ددبب لت ددالي خي ددايفا الت يد د  ،و ش ددمن تام دديل املنظد دويف اجلنا دداين يف الاياس ددا الوطني ددب.
وتشددم املرة ددب اجلديدددم ل تا ددال الادداملي مل افاددب تغ د املندداخ تنظ دديل م دؤمترا إق يميددب وة قددا عم د تقنيددب
وأنشطب أخرى ترمي إىل تازيز تبادل اعيفاأ والتتايفب يف دال الت ي م تغ املناخ.
(.<http://www4.unfccc.int/nap/Pages/GlobalNAPCalendar.aspx> 40
(ُ 41يرى ديفاسا ةاال قُطريب طط الت ي الوطنيب ةاليا ل من وتا وتوفالو ومدغشقر ومالول والنيتر.
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 -46واتف ددرب فري ددرب ا د درباأ ع د د توجي ددا دع ددوم إىل املنظم ددا الشد دري ب لربن ددامم عمد د ن د د وت
ل مشايفكب يف ديفاسا احلاال  .والةا أ هناك عدم منظما أ دد اهتمامهدا فادال املشدايفكب
أو املا ددامب يف ديفاس ددا احل دداال ال ُقطري ددب ش ددمن خط ددط الت يد د الوطني ددب ،وم ددن ينه ددا :املرك ددز
42(42
األفريقددي ل اياسددا املناخيددب ،املاددا دددعل ديفاسددا احلدداال يف الدددول اجلزيفيددب األفريقيددب
ومنظمددب احلفددا الدوليددب ،املانيددب دددعل الام د التقددا شددمن ديفاسددا احلدداال  ،مبددا يف ل د يف
الب دا اليت تنفب فيها املنظمب درامم دددم واملركدز الددويل ل تنميدب اجلب يدب املت ام دب ،املادا ددعل
ديفاسا احلاال يف دا منطقب جبال اةيمااليا وهندوكوش. 43(43
اس ددا لتقاس ددل نت ددايم ديفاس ددا
 -47والة ددا فري ددرب ا د درباأ أيض ددا أ ا ددض الب دددا أ ددد
احلدداال القطريددب شددمنرا ع د ال ددايد الددوطا ،واتفددرب ع د است شدداف الاددب ال في ددب مبادداعدم
الب دا يف هبا ال دد.
 -3اعم عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية عن طريق منصة خطط التكيف
 -48الةددا فريددرب ا درباأ أ الب دددا اسددتمر يف يفف د خطددط ت يفه ددا الوطنيددب ع د املن ددب
وهندداك خطددط ت يد وطنيددب أليف اددب دددا ةاليددا . 44(44والةددا فريددرب ا درباأ أيضددا أ مددن املفيددد
تقاسددل خطددط واسد اتيتيا ع د املن ددب مددن دددا أخددرى غد أق د الب دددا دوا ، 45(45لت ددو
مرجاا جيدا ةبه الب دا عند صياغب وتنفيب خططها الوطنيب ل ت ي .
 -49والةا فريرب ا رباأ كدبل أ االسدتبيا اإلل د وين املشدايف إليدا يف الفقدرم (12ب مدن
املقد دريف  /4أ ،21-ق ددد ُوضد د ع د د من ددب خط ددط الت يد د اإلل وني ددب جلمد د املا وم ددا م ددن
األطراف عن التقد احملدر يف صدياغب وتنفيدب خطدط الت يد الوطنيدب .وسدتُ طص املا ومدا الديت
تقدمها األطراف ش ماتمر لتش م ديفا مرجايا ل تقدايفير الوطنيدب عدن التقدد احملدر شدمن
خطط الت ي الوطنيب وعم فريرب ا رباأ فيما يت دعل هبه ا طط .وسيُاتطد االستبيا
ك د ددبل لتتميد د د نت د ددايم مجيد د د الديفاس د ددا االستق د دداييب املتا ق د ددب خط د ددط الت يد د د الوطني د ددب يف
م ا واةد.
 -4المواا التكميلية للمباائ التوجيهية التقنية بشأن عملية خطط التكيف الوطنية
 -50خيطط فريرب ا رباأ ،يف إطايف رنامم عم ا احلايل ،إلعداد ويفقب تقنيدب حب دول الادا القداد
شمن إةرا التقد يف الام املتا رب التططيط اإلق يمي.
__________

(42
(43
(44
(45
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جزيف القمر ،وسا تومي و ريناييب ،وسيشي  ،وكا و ف دل ،ومدغشقر ،ومويفيشيو .
أفغاناتا  ،و اكاتا  ،و نغالديش ،و وتا  ،وال ني ،وميا ايف ،ونيبال ،واةند.
متاةب ع الرا ط.<http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx> :
متاةب ع الرا ط.<http://www4.unfccc.int/nap/Pages/adaptation-plans-and-strategies.aspx> :
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 -51وأةددا فريددرب ا درباأ دداملواد الت مي يددب ل مبددادل التوجيهيددب التقنيددب لام يددب صددياغب وتنفيددب
خطط الت ي الوطنيب ،اليت تتفاو مراة إعدادها:
املبددادل التوجيهيددب الطوعيددب ملنظمددب األغبيددب والزيفاعددب لدددعل إدمدداج التنددو اجليددا
(أ
يف التططيط الوطا ل ت ي
(ب م ا ددرب يفاع ددي ملنظم ددب األغبي ددب والزيفاع ددب ،م ددن املقد دريف إجن ددا ه يف ع ددا ،2016
إلضافتا إىل املبادل التوجيهيب التقنيب لفريرب ا رباأ شمن عم يب خطط الت ي والوطنيب
(ج
واالستزيفا املايي

وثيقب إيفشاديب ملنظمب األغبيب والزيفاعب لددعل الب ددا يف ددايل م دايد الادم

املبددادل التوجيهيددب لألمانددب املش د كب ددني الوكدداال لالس د اتيتيب الدوليددب ل اددد
(د
م ددن ال د دوايفث ،التا ا ددب لربن ددامم األم ددل املتا دددم اإل ددايي ،ش ددمن إدم دداج احل ددد م ددن ال د دوايفث يف
التطط دديط ال ددوطا ل ت يد د مد د تغد د املن دداخ .وق ددد ص ددديف منه ددا نا ددطب دث ددب من ددب منت د د
عا .2016
 -52والةا فريدرب ا درباأ أ فريدرب الامد التقدا املادا خطدط الت يد الوطنيدب يواصد الامد
مد ت د املنظمددا الدديت تا د ع د إعددداد م دواد ت مي يددب مددن أجد ندداأ إطددايف إلدمدداج امل دواد
الت مي ي ددب األخ ددرى ل مب ددادل التقني ددب ض ددمن ر ددم متا ددرب إ ددايي املناد د ل ددياغب وتنفي ددب خط ددط
الت ي الوطنيب.
 -5فريق العمل التقني المعني بخطط التكيف الوطنية
 -53الة ددا فري ددرب ا د درباأ أ فري ددرب الامد د التق ددا املا ددا خط ددط الت يد د الوطنيد دب ق ددد عق ددد
اجتماعددا خددالل ماددر خطددط الت ي د الوطنيددب ملناقشددب األنشددطب الدديت نُفددب يف إطددايف رنددامم
الام د احلددايل لفريددرب ا درباأ .والةددا أيضددا احلمددا الددبل أ ددداه فريددرب الام د  ،ال سدديما أعضدداؤه
الددبين يام ددو عددن كثددب يف تقدددمي الدددعل طددط الت يد الوطنيددب ،لالتفدداق ع د إطددايف مت امد
لتقيدديل القا يددب ل تددمنثر تغد املندداخ وجهددود الت يد الوطنيددب وغد ل د مددن الدنُد ُهم ال في ددب تازيددز
تقدمي الدعل التقا ل ب دا يف عم يب خطط الت ي الوطنيب.
 -6الدعم المقدل تحديدا ألقل البلدان نموا
 -54ندداقش فريددرب ا درباأ ت د الطددرق الدديت يُقددد هبددا دعددل دددد ألقد الب دددا دوا ندداأ ع د
ط بها .وتشم هبه الطرق ما ي ي:
تقدمي تا يقا تقنيب ع د مشدايفي خطدط الت يد الوطنيدب وغ هدا مدن الوثدايرب
(أ
اليت تتقا ها الب دا م فريرب ا رباأ التماسا ملالةظاتا
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(ب القا ددل املان ددو "اس ددمنل فري ددرب ا د درباأ" ع د د من ددب خط ددط الت يد د الوطني ددب،
46(46
واةادف إىل تازيز قال أكثر األسئ ب ت رايفا
(ج التفاع م األفرقب القطريب ألق الب دا دوا أثنداأ اجتماعدا فريدرب ا درباأ ومدا
ينظما من أةداث .ويتواص فريرب ا رباأ عن كثب ،أثناأ االجتماعدا واملناسدبا الديت ياقددها
يف أقد الب دددا دوا ،مد أفرقددب الت يد الوطنيددب املؤلفددب مددن اةيئددب امل فددب ة وميددا الامد املتا ددرب
ددالت ي وغ ه ددا م ددن املؤسا ددا الوطني ددب ا ال د د ب ،فض ددال ع ددن اجملتما ددا احمل ي ددب ،ملناقش ددب
ا ربا والتاديا والثغرا واالةتياجا اليت ها حتديدا يف دال الت ي .
 -55وناقش فريرب ا درباأ أيضدا إم انيدب يدادم تازيدز فدرد الدتا ل مدن األقدرا دني أقد الب ددا
وا وكدبل دني الب ددا الناميدب واملتقدمدب .والةدا إم انيدب القيدا دبل عدن طريدرب رندامم توأمدب
يوصد ددني الب دددا املهتمددب الامد ماددا يف عم يددا تقيدديل وصددياغب خطددط الت يد ا اصددب هبددا،
حبيق تُتاح ةا فرد التا ل والدعل املتبادلني.

بات -المجتمعات والمجموعات والننيم البيئية القابلة للتأثر
 -56استار فريرب ا رباأ موجز اجل اب التقنيب اليت عقدهتا املنظما الشري ب لربنامم عمد
ن د وت أثندداأ ماددر خطددط الت ي د الوطنيددب لاددا  2016شددمن مراعددام اجملتماددا واجملموعددا
وال ددنُظل البيئي ددب القا ددب ل تد دمنثر يف ط دديط وتنفي ددب إج دراأا الت يد د  .وأة ددا فري ددرب ا درباأ ع م ددا
املااي الرييايب التاليب املاتمدم من املوجز:
تا د يما وج ددود يفوا ددط ددني اجملتما ددا وال ددنُظُل البيئي ددب القا ددب ل ت دمنثر ،ال ددد م ددن
(أ
ت ميل خيايفا ت ي تاز إمجاال قديفم اجملتماا والنُظل البيئيب ماا ع التمنق ل م تغ املناخ
(ب يفاكمت الب ددا خدربا وديفوسدا مادتفادم مب درا فيمدا يتا درب مبراعدام اجملتمادا
واجملموعا والنُظل البيئيب القا ب ل تمنثر يف خطط الت ي الوطنيب

(ج ينبغددي توثيددرب املا ومددا املتاةددب عددن أدوا التقيدديل واملقايفنددب ،واألدلددب التتريبيددب
ع املمايفسا اجليدم والديفو املاتفادم ،وتبادل هبه املا وما ع مجي املاتويا
حتتاج الب دا إىل التقد يف عم ها من مرة ب التططيط إىل التنفيب اسدتنادا إىل
(د
أولوياهتا الطوي ب األمد ،تا يما من التططيط الشام مفيد ل نا غ ةتمي ل بدأ يف التنفيب
(ه
مت ام ياه الت ي

ينبغي أ تاترب الب دا تدا الت ي القايمب ع النظا البيئي جزأا من ردم

ينبغ ددي مراع ددام املا ددايفف احمل ي ددب واألصد د يب والتق يدي ددب مب ددا ي فد د اتا دداق خط ددط
(و
الت ي املا ّدم م طرق الت ي اليت ترغب يف تبنيها اجملتماا القا ب ل تمنثر.

__________

( 46متاةب ع الرا ط.<http://www4.unfccc.int/nap/Pages/asktheLEG.aspx> :
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 -57ون دداقش فري ددرب ا د درباأ مش ددرو ط ددط ع ددا لويفق ددب ما وم ددا ش ددمن االعتب ددايفا املتا ق ددب
اجملتما ددا واجملموع ددا وال ددنظل البيئي ددب القا ددب ل ت ددمنثر يف س ددياق عم ي ددب ص ددياغب وتنفي ددب خط ددط
الت يد الوطنيددب ،أُعد ّد اسددتنادا إىل نتددايم اجل اددب التقنيددب املشددايف إليهددا يف الفقددرم  56أعدداله .وقدريف
مواص د ب إشد دراك املنظمد دا الش دري ب لربن ددامم عمد د ند د وت يف إع ددداد ويفق ددب ما وم ددا تا ددتند إىل
مشرو املططط الاا املبكويف.
 -58وأعدرب فريددرب ا ددرباأ عدن امتنانددا ل منظمددا الشدري ب لربنددامم عمد ند وت الدديت شددايفكت
يف ماددر خطددط الت ي د ومددا تدداله مددن أنشددطب إلنتدداج مشددرو املططددط الاددا املشددايف إليددا يف
الفقرم  57أعاله.

حاء -اعم اتساق إجراءات التكيف وتآبرها في إطار االتفاقية
 -1التعاون مع الهيئات المنشأة بموجب االتفاقية
 -59أعددرب فريددرب ا درباأ عددن تقددديره ل تنددب الت ي د ع د تااورددا املاددتمر ،مش د ا إىل تايددني
الاديد فريدديفي كوسدا (مددالول مدن ال تندب ل مشددايفكب يف اجتمدا فريدرب ا درباأ ،مدن أجد تازيددز
االتادداق والتددآ يف ددني الطددرفني .وأشددايف فريددرب ا درباأ أيضددا إىل أ مددن املقدريف ةضدويف الادديد أ يددا
هوونغ ددو (أنغ ددوال االجتم ددا الااش ددر ل تن ددب الت يد د م ددن أجد د تق دددمي ما وم ددا دث ددب ل تن ددب
واملشددايفكب يف املادداي ا ال د ب .وعد ّدني فريددرب ا درباأ الادديدم يددق الفنددديف (كندددا ث ددب عنددا يف
فرق ددب الامد د املاني ددب خط ددط الت يد د الوطني ددب ،والا دديد أديفييت ددو س ددانتانا (س ددا ت ددومي و رينا ددييب
عضوا مناو ا.
 -60أةا فريرب ا رباأ ع ما املا وما احملدثب التاليب من رنامم عم ن وت شمن داال
التااو ني الربنامم وفريرب ا رباأ: 47(47
إض ددافب م دددخال ش ددمن حتدي ددد املراك ددز والش ددب ا اإلق يمي ددب ال ددال دعوهت ددا
(أ
لتايني جهب ات ال ل منها م فريرب ا رباأ
(ب شددايفكت املنظمددا الش دري ب لربنددامم عم د ن د وت يف تنظدديل ج اددب تقنيددب م د
فريددرب ا درباأ شددمن اجملتماددا واجلماعددا والددنُظل البيئيددب القا ددب ل تددمنثر ،خددالل ماددر خطددط
الت ي الوطنيب
(ج أجددر املنظمددا الشدري ب لربنددامم عمد ن د وت ج اددب ع د هددا ملناقشددب
فددرد املاددامب والتادداو يف الام د شددمن خطددط الت ي د الوطنيددب ،ال سدديما خ ددود ديفاسددا
احلاال القطريب ةبه ا طط ومار خطط الت ي
__________

( ،FCCC/SBI/2016/7 47الفقرم .58
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ُعممددت دعددوم ع د املنظمددا الش دري ب لربنددامم عم د ن د وت ل تاهددد الام د
(د
ع دعل خطط الت ي الوطنيب.
 -61ووافدرب فريددرب ا درباأ ع د مواصد ب الامد مد املنظمددا الشدري ب لربنددامم عمد ند وت يف
أنشددطب متنوعددب ،منهددا التددديفيب ع د خطددط الت يد الوطنيددب ،وماددر خطددط الت يد الوطنيددب،
ومن تها ،وديفاسا احلاال القطريب املتا قب هبا ،وتوف الدعل التقا إمجاال ألق الب دا وا.
 -62ونظ ددر فري ددرب ا د درباأ يف يفس ددالب ومش ددرو وثيق ددب ل ا ددول ع د د م دددخال م ددن ال تن ددب
التنفيبيددب املانيددب الت نولوجيددا خ ددود واليددب ي د فيهددا م دؤمتر األط دراف ال تنددب التنفيبيددب ددمن
تنظددر ،التادداو م د مركددز وشددب ب ت نولوجيددا املندداخ وجلنددب الت يد وفريددرب ا درباأ ،يف الاددب الدديت
ددن أ تادداعد هبددا األط دراف ع د مواأمددب عم يددا تقيدديل اةتياجاهتددا الت نولوجيددب م د عم يددب
صياغب خطط الت ي الوطنيب وتنفيبها . 48(48واتفرب فريرب ا درباأ ع د اسدتارا الوثيقدب وإةالدب
التا يقا شمنرا إىل ال تنب التنفيبيب وع التاض ملزيد من التااو ماها شمن هبه الواليب.
 -63ونظر فريرب ا رباأ أيضا يف يفسالب مدن فريدرب ا درباأ االستشدايفل املادا البالغدا الوطنيدب
املقدمددب مددن األط دراف غ د املديفجددب يف املرفددرب األول لالتفاقيددب ،يدددعو فيهددا فريددرب ا درباأ إىل عقددد
ة دوايف ع د هددامش الدددويفم الاادس دب واأليف اددني ل د مددن اةيئتددني الفددرعيتني ،مددن أج د اسددتطال
داال التااو املم نب .واتفرب فريرب ا رباأ ع تمنكيد اهتماما هببا احلوايف واستاداده لا.
 -2النند نهج اإلقليمية في تخطيط التكيف وتنفيذه

 -64ندداقش فري ددرب ا درباأ استاراض ددا مفاهيمي ددا ل دنُد ُهم واملا دداي اإلق يمي ددب يف س ددياق خط دوا
تقدمي املشويفم التقنيب شمن النُد ُهم اإلق يميدب إ اأ طديط الت يد وتنفيدبه .واتفدرب ع د أ اعتمداد
ندُ ُهم إق يميب يف هبا ال دد من شمننا أ يااعد ع حتقيرب ما ي ي:
(أ
والربامم اإلق يميب

مت ددني الب دددا مددن توسددي نطدداق خططهددا الوطنيددب ل ت ي د لتشددم املشددايفي

(ب تياد إدمدداج الت يد مد تغد املندداخ يف مبدداديفا التنميددب اإلق يميددب (مددن قبيد
را النق  ،ودماا الطاقب ،ومشايفي احلفا البيئي عرب احلدوديب ،وإدايفم املوايفد املاييب
(ج إدمدداج الام يددا اإلق يميب/الاامليددب يف عم يددا تقيدديل املطدداطر والقا يددب ل تددمنثر
ع ال ايد الوطا
است شاف/توسددي ة ددول الت ي د م د تغ د املندداخ إق يميددا (مددن قبي د األم ددن
(د
الغبايي ،واألنشطب التتايفيب الزيفاعيب واةترم املطططب
(ه

الت دل ل توانب املتشاهبب من املطاطر والقا يب ل تمنثر (أوجا التآ يف .

__________

( 48املقريف  /3أ ،21-الفقرم .5
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 -65وةدددد فريددرب ا درباأ كددبل أمث ددب ل متدداال الدديت ددن فيهددا الت دددل ملادداي الت يد
ع ال ايد اإلق يمدي .وهدي تشدم الدنُظل البيئيدب (األيفضديب والباريدب  ،والغدباأ ،واملداأ ،والطاقدب،
والتتد ددايفم ،واحل د دراك البشد ددرل ،واةتد ددرم ،واألم د درا وال د دوايفث الطبيايد ددب (كاجلفد دداف واألعاص د د
االس ددتواييب  .والة ددا فري ددرب ا د درباأ أ ا ددض أه ددل اجله ددا الفاع ددب وص دداةبب امل د د اب يف ه ددبه
اجمل دداال تش ددم ال ت ددا االقت دداديب اإلق يمي ددب وسد د طا األةد دوا النهري ددب ودما ددا الطاق ددب
اإلق يميب ،اإلضافب إىل املراكز والشب ا اإلق يميب وغ ها.
 -66وق دريف فريددرب ا درباأ ا ددا خط دوا تاليددب مباشددرم منهددا حت ي د الوثددايرب الربديددب ل ددندوق
األخضددر ومرفددرب البيئددب ،لالطددال ع د سددب دعددل ال دنُد ُهم اإلق يميددب وإج دراأ ديفاسددا ةدداال أو
مقايفنب ملطت سينايفيوها املداخ اإلق يميب.

طاء -إ راك المراكز والشبكات اإلقليمية
 -67نظددر فريددرب ا درباأ يف قايمددب املراكددز والشددب ا اإلق يميددب املق دريف دعوهتددا إىل تايددني جهددب
ات ال ل منها م فريرب ا درباأ ،وفقدا ل فقدرم  10مدن املقدريف  /19أ .21-وطبّدرب فريدرب ا درباأ
املااي التاليب لتاديد املراكز والشب ا اإلق يميب املم نب:
املراك ددز اإلق يمي ددب ال دديت حتظد د ديفاي ددب تقني ددب خاص ددب يف د دداال م ددن ش ددمنرا أ
(أ
تا دداعد يف س ددد ثغ درا واةتياج ددا الت ي د يف أق د الب دددا دوا ،م ددن قبي د ثغ درا البيان ددا ،
واش ددتقاق ددا ج س ددينايفيوها تغد د املن دداخ ع د د ال ددايد اإلق يم ددي ،ودع ددل االس ددتاداد يف إط ددايف
ال ندوق األخضر وغ ل من اجملاال
(ب الشب ا واملراكز اإلق يميب اليت تا شدد هبيئدب ة وميدب دوليدب أو حتظد ددعل
ددل يف دددال خدمدب أقد الب دددا دوا يف نطدداق واسد
ترتيبدا مؤسادديب ماد ف هبددا وةددا سدت
من األنشطب املتا قب الت ي
(ج الش ددب ا واملراك ددز اإلق يمي ددب أو الااملي ددب ال دديت ل ددديها د درامم ومب دداديفا إق يمي ددب
شمن املااي املتا قب الت ي
(د

املؤساا املاتمدم يف إطايف االتفاقيب.

 -68وس ددتدعل الش ددب ا واملراك ددز اإلق يمي ددب فري ددرب ا درباأ يف االض ددطال مننش ددطب م ددن ينه ددا
ما ي ي:
تقدددمي املش دويفم والدددعل التقنيددني شددمن الت ي د عددن طريددرب األفرقددب االستشددايفيب
(أ
وأفرقب الدعل واألفرقب الاام ب اليت ينشئها فريرب ا رباأ لدعل ت األنشطب
(ب
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(ج تقدددمي الدددعل التقددا إىل الب دددا فيمددا يت د إعددداد وتطبيددرب سددينايفيوها تغد
املندداخ ع د ال ددايدين اإلق يمددي والددوطا املتا قددب شددر اإل قدداأ ع د ايفتفددا ديفجددب احلدرايفم الاامليددب
دو ديفجت ددني مئ ددويتني ،احمل دددد يف اتف دداق ددايفيس ،وفيم ددا يت د د تنفي ددب األة ددا األخ ددرى م ددن
هبا االتفاق
تازي ددز دع ددل إع ددداد أقد د الب دددا د دوا ل ا ددول ع د د التمويد د م ددن ال ددندوق
(د
األخضر ل ياغب وتنفيب خطط الت ي الوطنيب
تنظدديل أةددداث وأنشددطب إق يميددب مث د التددديفيب اإلق يمددي ع د خطددط الت ي د
(ه
الوطنيب واملاايف اإلق يميب طط الت ي
تازيدز الددروا ط مبادداي أوسد نطاقددا تت د خطددط الت يد الوطنيددب (مثد تنفيددب
(و
أهداف التنميب املاتدامب ومراعام املنظويف اجلنااين واجملتماا والنُظل البيئيب القا ب ل تمنثر .

 -69واتفرب فريرب ا رباأ ع ضرويفم اتااق مدم واليب جها االت ال م رنامم عم ا.

رابعا -المناقشات مع حكومة ليبريا والمنيمات المعنية
ألف -المناقشات مع حكومة ليبريا
 -70عقد فريرب ا رباأ مناقشا م فريرب ة ومب ليربيا املاا دالت ي ملناقشدب التقدد الدبل
أةر تا ليربيدا يف ددال الت يد مد تغد املنداخ ومدا تواجهدا مدن ثغدرا وحتدديا يف هدبا ال ددد.
وقد الفريرب ،البل ت أسا الوكالب ال يربيب حلمايب البيئب ،ما وما عن مشرو مش ك دني رندامم
الامد الددوطا ل ت يد وصددندوق أقد الب دددا دوا ،عنوانددا "تازيددز قددديفم املندداطرب الادداة يب القا ددب
ل تمنثر ع د التدمنق ل مد داطر تغد املنداخ" 49(49وعدن اجلهدود الديت يبدبةا الب دد فيمدا خيدص عم يدب
صياغب وتنفيب خطط الت ي اإلق يميب.
 -71وأفاد الفريرب من ليربيدا تواجدا الفاد ثدايفا ةدادم لتغد املنداخ مدن قبيد تآكد الادواة ،
وتق ددب أ ددا سددقو األمطددايف والفيضددانا ع د إددو ال ددن الددت هن ددا ،واعثددايف غد املاددبوقب
ع د املندداطرب الادداة يب والزيفاعددب وم ددايد األ داك وال دداب والاددالمب ،فضددال عددن قطاعددا أو
داال تنميب أخرى هامدب .وقدد صداغت خطدويفم ثدايف تغد املنداخ يف املنداطرب الاداة يب فيمدا ادد
اس اتيتيب الت ي ال ُقطريب ،ةيق حتظد اجلهدود يف هدبا اجملدال األولويدب .وقدد الفريدرب تفاصديال
عن اجلوانب املتا قب ت ميل وتنفيب مشرو الت ي الااة ي املش ك ني رنامم الام الدوطا
ل ت ي وصندوق أق الب ددا دوا .وكدا هدبا املشدرو  ،الدبل اكتمد تنفيدبه ،ينطدول ع د نداأ
نظا لتا ني الاواة من األمواج تد ع ماافب  500م  .ومتث ت إةددى أهدل فوايدد هدبا
__________
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املشرو يف إثبا أميب مث هبه التدا الوقاييب ل متتماا احمل يدب الددلي امل مدو  ،ملدا تتيادا
مدن ايدب فاالددب ل متتمادا وم دداديف يف قهدا مددن ايفتفدا ماددتوى البادر والاواصد  .وكدا تنفيددب
هبا املشرو ةافزا ل متتماا احمل يب احمليطب لتويل ماؤوليب احلفاظ ع هبه النُظل واملطالبدب يف
خطط تنميتها إعطاأ األولويب لتوسي هبه النظُل لتوف تغطيب شام ب.
 -72واسددتار الفريددرب كددبل ا طدوا املتطددبم ل ددياغب خطددب ت يد وطنيددب .فددمنوال ،أنشددئ
فريرب مؤقت متادد التط ا ت أسا الوكالب ال يربيب حلمايب البيئب من أجد دعدل الامد األويل.
وثاني ددا ،أجري ددت عم ي ددب ف ددر وتقي دديل ل ما وم ددا ا ال د ب يف ع ددا  ،2015واس ددتُند إىل ه ددبه
الام يددب وإىل ا دربا احلاليددب لتاديددد القطدداعني األساسدديني لالس د اتيتيب الوطنيددب ،ومددا املندداطرب
الااة يب والزيفاعب .وثالثا ،يام الفريرب القطرل م رندامم األمدل املتاددم اإل دايي إلعدداد مقد ح
ل ا ددول ع د متوي د مددن ال ددندوق األخضددر ل ام د ع د خطددب الت ي د الوطنيددب .وسيتضددمن
املق ح أيضا عناصر لالستثمايف يف املشايفي املوجهدب ل قطداعني الاداة ي والزيفاعدي .ويتدوخ الب دد
االنتهاأ من وض خطب ت ي وطنيب مب حب ول أواخر عا .2017
 -73إضافب إىل ل  ،س ط الفريرب الضوأ ع ما يزخر ا الب د من موايفد الغا ا واألمطدايف
الغزيرم يفغل تغ أ اطها ،وما يتياا ل من فرد الةتتا ال ر و وإنتاج الطاقب النظيفب.
 -74عددالوم ع د ل د  ،أشددايف الفريددرب إىل أ أكددرب التاددديا الدديت تواجههددا ليربيددا تتمث د يف
التموي (وهو ٍ
حتد ن ة ا إ ا جند الب دد فضد جهدوده املطططدب يف احل دول ع د متويد مدن
ال ددندوق األخض ددر واالفتق ددايف إىل الت نولوجي ددا املاليم ددب ،وش د د الق ددديفا املؤسا دديب والبش د دريب،
وضا املاتوى االقت ادل ل ب د.

باء -المناقشات مع المنيمات المعنية
 -1المعلومات التي تتيحها المنيمات
 -75ق ددد رن ددامم األم ددل املتا دددم اإل ددايي ما وم ددا دث ددب ع ددن ال دددعل ال ددبل يقدم ددا إىل أق د
الب دددا دوا ،وال ددبل يرك ددز ع د خط ددط الت ي د الوطني ددب ،و درامم الام د الوطني ددب ل ت ي د  ،و ن دداأ
القديفا ل تططيط ووض امليزانيب ع أسا املطاطر ،ودعل أق الب دا وا ل ا ول ع د متويد
إلج دراأا الت ي د  .ويف الف د م ددني عددامي  2013و ،2016قددد رنددامم األمددل املتادددم اإل ددايي
الدددعل ،مددن خددالل رنددامم الدددعل الادداملي طددط الت يد الوطنيددب ،إىل  16دددا 50(50لالضددطال
ام يددا تقيدديل ووضد خدرايط طريددرب طددط الت يد الوطنيددب .وأجددرل تددديفيب ع د القطددا الددوطا
أيضددا ل ب دددا مددن أج د تازيددز قددديفاهتا يف سددياق عم يددب خطددط الت ي د الوطنيددب .وت ق د الربن ددامم
__________

( 50أنغ ددوال ،و ددنغالديش ،و ويفكين ددا فاس ددو ،وج دزيف القم ددر ،ومجهويفي ددب تنزاني ددا املتا دددم ،ومجهويفي ددب ال ونغ ددو الد قراطي ددب،
وجيبويت ،والانغال ،وغامبيا ،وغينيا ،وكمبوديا ،وليربيا ،ومدغشقر ،ومالول ،ومويفيتانيا ،والنيتر.
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ط با دعل من تااب من أق الب دا وا 51(51إلعداد مق ةا مشايفي ل ا ول ع د التمويد
من ال ندوق األخضدر ل دياغب وتنفيدب خطدط الت يد الوطنيدب .وأشدايف الربندامم كدبل إىل املوافقدب
ع مق ح مشرو من تشاد ل ا ول ع متوي من صندوق أق الب دا وا من أجد التقدد يف
خطتددا الوطنيددب ل ت ي د  ،فضددال عددن قدداأ اددب مشددايفي مددن ددنغالديش ومجهويفيددب الو الد قراطيددب
الشابيب والانغال ومالول ونيتر ع د قايمدب االنتظدايف ل ا دول ع د التمويد مدن هدبا ال دندوق.
و كر الربنامم أ أيف اب من أق الب دا وا (أوغندا و امبيا وغامبيا ونيبال حتظ ةاليا الددعل مدن
خددالل رنددامم مش د ك ددني رنددامم األمددل املتادددم اإل ددايي ومنظمددب األغبيددب والزيفاعددب ،متولددا أملانيددا،
إلدم دداج الزيفاع ددب يف خط ددط الت يد د الوطني ددب .وع ددالوم ع د د لد د  ،ة د د ت كد د م ددن ددنغالديش
وكمبوديد ددا ونيبد ددال ع د د الد دددعل يف وض د د أطد ددر متوي د د مت ام د ددب وإج د دراأ اسد ددتارا لإلنفد دداق الاد ددا
واسددتارا مؤساددي فيمددا يت د تموي د األنشددطب املتا قددب املندداخ .وأجددرل اسددتارا ل نفقددا يف
هبه الب ددا ويف تاداب ددا أخدرى مدن أقد الب ددا دوا ، 52(52وال يدزال اضدها قيدد االسدتارا .
إضافب إىل لد  ،تت قد أيف ادب مدن أقد الب ددا دوا 53(53الددعل لتنميدب املهدايفا يف أسداليب التقيديل
االقت ددادل عث ددايف تغ د د املن دداخ ع د د القطاع ددا الرييا دديب ،مب ددا يش ددم حت يد د الاواي ددد النا ددبب إىل
الت الي ل طيايفا االستثمايفيب يف إطايف رنامم نداأ القدديفا شدمن اقت داديا الت يد مد تغد
املناخ ،التا لربنامم األمل املتادم اإل ايي .كما يت ق دا ( دنن ونيبدال الددعل يف إطدايف رندامم
االستاداد لتموي األنشطب املتا قب املناخ ،التا ل ربنامم أيضا.
 -76تقاسددل البند الدددويل ما ومددا عددن رنادددا الرايددد ل تددمنق ل مد تغد املندداخ وأوجددا ايفتباطددا
خطط الت ي الوطنيب .وت تز الب دا يف إطايف هبا الربنامم ام يب من مرة تني ،تقتضي أوالمدا
إعداد رنامم اس اتيتي ل تمنق ل م تغ املناخ ،تمويد قدديفه  1.5م يدو دواليف ل ب دد ،وتقتضدي
الثانيددب تنفيددب وإدايفم خطددب اسددتثمايفيب ل ربنددامم االسد اتيتي مبددن أو قددرو ي د مب غهددا إىل 50
م يو دواليف ل ب د .وأشايف البند الددويل إىل أ ردم الربندامم الرايدد ل تدمنق ل مد تغد املنداخ يتادرب
شدم م املبادل التوجيهيدب التقنيدب طدط الت يد الوطنيدب ،مدا يتدي ل ب ددا ادهولب مواصد ب أو
مواأمددب عم هددا املتا ددرب الربنددامم الرايددد م د عم يددب صددياغب وتنفيددب خطددط الت ي د الوطنيددب .وقددد
أط ددرب الربنددامم الرايددد جولتددا الثانيددب ،ةيددق ال ت دزال الب دددا املشددايفكب فيددا اع يف مرة ددب إعددداد
رادهددا االس د اتيتيب . 54(54وقددد تضددمنت اجلولددب األوىل ل ربنددامم الرايددد  19دددا 55(55تتفدداو

__________

(51
(52
(53
(54
(55
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ويفوندل ،وتشاد ،ومجهويفيب تنزانيا املتاددم ،ومجهويفيدب ال ونغدو الد قراطيدب ،والادنغال ،وغينيدا  -ياداو ،وليربيدا،
ومدغشقر ،والنيتر.
إثيو يا ،وأوغندا ،و نن ،و وتا  ،ومجهويفيب تنزانيا املتادم ،ويفواندا ،و امبيا ،وفانواتو ،وك يبا .
نغالديش ،ومجهويفيب الو الد قراطيب الشابيب ،وكمبوديا ،ونيبال.
تشددم الب دددا ال دديت تت ق د ال دددعل يف إط ددايف اجلول ددب الثانيددب ل ربن ددامم الراي ددد :إثيو يددا ،وأوغن دددا ،و وت ددا  ،ويفوان دددا،
وغامبيا ،والف بني ،وق غيزستا  ،ومدغشقر ،ومالول ،وهندويفا .
مش ددت الب دددا الدديت ت قددت الدددعل يف اجلولددب األوىل ل ربنددامم الرايددد :ددا وا غينيددا اجلديدددم ،و ددنغالديش ،و وليفيددا
(دولب  -املتاددم القوميا  ،وتونغا ،وجاماي ا ،ودوميني ا ،و امبيا ،وساموا ،وسدانت فنادنت وجدزيف غريندادين،
وسانت لوسيا ،وطاجي اتا  ،وغرينادا ،وكمبوديا ،ومو امبيرب ،ونيبال ،والنيتر ،وهاييت ،واليمن.
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مراةد تنفيدب رادهدا االسد اتيتيب .وتقاسدل البند الددويل التوصديا التاليدب لضدما عم يدب فاالدب
تاتند إىل الديفو املاتفادم من الربنامم الرايد ل تمنق ل م تغ املناخ:
(أ
م ادقتها

إشراك اجلها احل وميدب ع د أع د املادتويا يف ت د القطاعدا وكادب

(ب

تازيز فهل تق ب املناخ وتغ ه كما ونوعا

(ج

ا ل كيد د ددز ع د د د االسد د ددتثمايفا التاوي يد د ددب (ولد د دديس الت د د دداعديب وع د د د تغي د د د

(د
مجي املاتويا

االخنرا يف مشاويفا جاماب تشايفك فيها مجي اجلها صاةبب امل اب ع

الاياسا

ت فب

(ه

إضفاأ طا قطرل ع الربنامم

(و

عددد إغفددال القطددا ا دداد ،مد التاد يل ددمن لددا اةتياجا /أسدداليب مشددايفكب

(

إنشاأ نظا الرصد واإل ال يف مرة ب مب رم من الام يب

(ح

التا ل من اعخرين.

 -77وعرضت منظمب األغبيب والزيفاعب عم هدا يف ددال الت يد مد تغد املنداخ ع د ال دايد
الادداملي واإلق يمددي والددوطا ودو الددوطا .ويتضددمن هددبا الام د تيا د املن ددا الاامليددب لتنادديرب
الامد يف دددال تغد املندداخ ،وتياد احل ددول ع د التمويد  ،وإقامددب الشدراكا  ،وتطددوير األدوا
وتطبيقها وإنشاأ قواعد البيانا لدعل الت ي يف قطا الزيفاعدب ،وتنفيدب درامم ميدانيدب ،وتقاسدل
املمايفسا اجليدم .و كر املنظمب أيضا األنشطب املقريفم التاليب اليت قد ت و ا ص ب ياغب
خطط الت ي الوطنيب وتنفيبها:
تنظد دديل س ا د د ب ة قد ددا ديفاسد دديب ع د د اإلن ند ددت إلدمد دداج الزيفاعد ددب يف خطد ددط
(أ
الت ي د الوطني ددب ،ترك ددز ع د املواض ددي التقني ددب التالي ددب :تقي دديل األث ددر وحت ي د الاواي ددد النا ددبب إىل
الت ددالي واملنظ دويف اجلنادداين والرصددد والتقيدديل ومتوي د األنشددطب املتا قددب املندداخ وإدمدداج قطددا
الزيفاعب
(ب تنظ دديل دويفا تديفيبي ددب قطري ددب ش ددمن تقي دديل األث ددر ،وحت ي د الاواي ددد النا ددبب إىل
الت الي يايفا الت ي  ،وتاميل املنظويف اجلنااين يف الاياسا الوطنيب.
 -78وس طت منظمب احلفا الدوليب الضوأ ع رادها املاتمرم يف ليربيا ومدغشقر وجندوب
أفريقيا شمن إدماج النُظل البيئيب يف التططيط الوطا ،مبا يف ل وض اسد اتيتيب تدديفيب ع د
ال ددايد ال ددوطا .وأش ددايف املنظم ددب إىل تق ددد الام د ع د د تط ددوير أدام إلدم دداج ال ددنُظل البيئي ددب يف
طيط الت ي وتنفيبه ،ةيق جيرل الام التااو م منظما أخرى ا صد ب ومبددخال
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من فريرب ا رباأ .وأ دد اهتمامهدا املادامب يف التدديفيب الدبل يقدمدا فريدرب ا درباأ شدمن خطدط
الت ي الوطنيب.
 -2المسائل والثغرات والتحديات النا ئة ألقل البلدان نموا
ُ -79ةدد املااي والثغرا والتاديا التاليب خالل املناقشا م املنظما :
اض ددط ات الب د دددا مننش ددطب متنوعد ددب إليفس دداأ أسد ددس الام د د وحتديد ددد الثغ د درا
(أ
واالةتياج ددا فيم ددا يت د د ام ي ددب ص ددياغب وتنفي ددب خط ددط الت ي د د الوطني ددب ،وتتط د د حبم ددا
ل ا ددول ع د التموي د ال ددال لالض ددطال مننش ددطب م موس ددب والتق ددد يف عم ه ددا ش ددمن خط ددط
الت ي الوطنيب
(ب ال يزال ال ث من الدعل القطرل مط و ا ل ي يتاد ألقد الب ددا دوا التقدد
يف عم هددا شددمن صددياغب وتنفيددب خطددط الت ي د الوطنيددب ،وخاصددب فيمددا يتا ددرب احل ددول ع د
التموي د  ،وإج دراأ حت ي د املطدداطر ،وتقيدديل املطدداطر والقا يددب ل تددمنثر ،والتقيدديل االقت ددادل ،وسددب
يف ط الت ي منهداف التنميب املاتدامب .و ن أ يتضدمن هدبا الددعل ةشدد ا درباأ ل امد يددا
يد م األفرقب القطريب ع ال ايد الوطا
(ج هندداك ةاجددب لبندداأ القددديفا انطالقددا مددن القاعدددم ،عددن طريددرب إدمدداج التددديفيب
شمن الت ي يف نُظل التا يل الر يب
هنداك حتادن يف عددد نُظدل وت نولوجيدا املراقبدب ،فيمدا يت د مبشدايفي اإلندبايف
(د
56(56
 .وي مددن التادددل اع يف
املب ددر الدديت يدددعمها رنددامم األمددل املتادددم اإل ددايي يف أفريقيددا
كيفيددب حتويد البيانددا إىل ماددايفف تادداعد يف صددن القدرايف ع د ال ددايد الددوطا .غ د أ الامد
جا ٍيف ملواجهب هبا التاددل حتدت مظ دب اإلطدايف الاداملي ل طددما املناخيدب ، 57(57التدا ل منظمدب
الاامليب لأليفصاد اجلويب ،يف الاديد من الب دا يف أفريقيا.
 -3التعاون لتنفيذ أنشطة محداة
 -80اتُفرب يف االجتما ع داال التااو احملددم التاليب:

تنفيب رنامم عم فريرب ا درباأ ل فد م  :2017-2016سيواصد فريدرب ا درباأ
(أ
إشد دراك املنظم ددا يف ت د د األنش ددطب ،مب ددا فيه ددا األنش ددطب املوجه ددب ل دددعل أقد د الب دددا د دوا يف
احل ول ع التموي من ال ندوق األخضر ل دياغب وتنفيدب خطدط الت يد الوطنيدب ،والتدديفيب
ع د د خطد ددط الت ي د د الوطنيد ددب ،وماد ددر خط ددط الت ي د د  ،وديفاسد ددا ةد دداال قطريد ددب طد ددط

__________

(56

انظ د د د د د د د د د ددر الد د د د د د د د د د درا ط:

<http://adaptation-undp.org/projects/programme-climate-information-resilient-

>.development-africa-cirda
( 57انظر الرا ط.<http://www.wmo.int/gfcs> :
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الت ي د  ،وال دنُد ُهم اإلق يميددب ،واجملتماددا واجملموعددا والددنظل البيئيددب القا ددب ل تددمنثر ،وتنفيددب درامم
الام الوطنيب ل ت ي و رنامم عم أق الب دا وا
(ب اسددتارا مشددايفي خطددط الت يد الوطنيددب :سددتاز املنظمددا تقاسددل مشددايفي
خطط الت ي الوطنيب ل ب دا املدعومب مد فريدرب ا درباأ مدن أجد التا يدرب ع يهدا قبد وضداها يف
صدديغتها النهاييددب ،م د إتاةددب وقددت كد ٍ
داف قددديف اإلم ددا لفريددرب ا درباأ لددإلدالأ تا يقاتددا .وينبغددي
تقاسددل مشددايفي خطددط الت ي د الوطنيددب يف وقددت ياددم إضددافب املدددخال إليهددا ولدديس اددد
االنتهاأ منها
(ج التديفيب واألنشطب األخرى اليت تضط هبا املنظما  :ت تز املنظما الام
م فريرب ا رباأ يف طيط وتنفيب أنشطتها التديفيبيدب املتا قدب خطدط الت يد الوطنيدب ،وي تدز فريدرب
ا رباأ املث .
 -4تعزيز أوج التآبر بين مختلف البرامج والمباارات
 -81توخيا لتازيز أوجا التآ يف ني ت الربامم واملباديفا ولضما االتااق والت ام فيما
ينها ،اتُفرب يف االجتما ع التوصيا التاليب:
تفاي د شددب ب ات دداال فريددرب ا درباأ مددن أج د تنادديرب التددديفيب شددمن مجي د
(أ
اجلوانب املتا قب خطط الت ي الوطنيب

(ب يف ط عم فريرب ا رباأ عن كثبت ام املنظمدا حبيدق يتاد التشدديد ع د
أميب ةضويف اجتماعا فريرب ا رباأ من أج الاماح تفاع نّاأ
(ج تنادديرب جهددود التددديفيب ،وخاصددب ددني األةددداث اإلق يميددب الدديت ينظمهددا فريددرب
ا رباأ وة قا الام القطريب اليت تنظمها الوكاال
إعداد وثيقب تتضمن ت د ال دناديرب املتا قدب دالت ي وةالدب وصدول الب ددا
(د
إىل هددبه ال ددناديرب ،مبددا يف ل د حتديددد أل ثغ درا أو اةتياجددا  ،حبيددق يتا د لفريددرب ا درباأ
واملنظما األخرى املااعدم يف مااجلب هبه املااي
تقاس ددل املا وم ددا م ددن ط ددرف الوك دداال م د فري ددرب ا درباأ ش ددمن الب دددا ال دديت
(ه
تت قد الدددعل والب دددا الدديت قدددمت ةددا ط بدا ل ا ددول ع د الدددعل ،توخيددا الست شدداف كيد
يتا جلمي الوكاال األخرى االضطال هببا الدويف فااليب
إعددداد وثيقددب عددن الددروا ط ددني الربنددامم الرايددد ل تددمنق ل م د تغ د املندداخ وخطددط
(و
الت ي الوطنيب ،تاتار سب تازيز أوجا التآ يف ني الام يتني فضدال عدن تازيزهدا مد عم يدا
الت ي األخرى
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ت ددويل فري ددرب ا درباأ يمي د وتب ددادل ما وم ددا ت ددوجز ةال ددب الب دددا فيم ددا يت د
(
ياغب وتنفيب خطط الت يد الوطنيدب ،عدن طريدرب أدام تاقدب جيدرل تنفيدبها ع د من دب خطدط
الت ي الوطنيب. 58(58

خامسا -الرؤية الخاصة بدعم التكيف في أقل البلدان نموا
 -82ن دداقش فري ددرب ا درباأ س ددب املض ددي يف تازي ددز يفؤيت ددا ش ددمن دع ددل الت ي د يف أق د الب دددا
دوا 59(59وسددب يفصددد التقددد احملددر يف حتقيددرب هددبه الرؤيددب .والةددا أ هددبه الرؤيددب تتددي إطددايفا
جلمي األنشطب والتفاعال م أق الب دا وا واجلها األخرى صداةبب امل د اب ،واتفدرب ع د
مواص ب استطال سب تازيز إي ال هبه الرؤيب.
 -83وأشايف فريرب ا رباأ ،أثناأ املناقشا م املنظمدا  ،إىل يفؤيتدا شدمن دعدل الت يد مركدزا
ع د د أفضد د الا ددب ال دديت ددن هب ددا ل منظم ددا دعم ددا لتاقي ددرب ه ددبه الرؤي ددب .ومتثد د أة ددد أه ددل
املق ةددا يف يددادم توطيددد التادداو ددني فريددرب ا درباأ واملنظمددا ع د دعددل أق د الب دددا دوا يف
ص ددياغب وتنفي ددب خط ددط الت ي د د الوطني ددب (انظ ددر الف د د يفا ا ددا -دداأ 3-أع دداله لالط ددال ع د د
املا وما املتا قب التااو .
 -84وفيمددا يتا ددرب رصددد التقددد احملددر يف حتقيددرب هددبه الرؤيددب ،الةددا فريددرب ا درباأ أ قيددا
اض عناصر هبه الرؤيب ،مث صياغب خطدط ت يد وطنيدب مدب وجيددم ،سدي و سدهال فيمدا
سيقتضي قيا ادض الاناصدر األخدرى حت ديال أعمدرب .واتُفدرب ع د احلاجدب إىل دبل اجلهدد لتازيدز
تبادل املا وما ني فريرب ا رباأ و ت املنظما اليت تدعل أق الب دا وا فيما يتا رب خطدط
الت ي الوطنيب ،من أج يفصد أكثر فااليب ملا حتر ه أقد الب ددا دوا مدن تقدد ومدا حت د ع يدا
من دعل.

سااسا -السبل اإلضافية لتعزيز الدعم المقدل إلى أقل البلدان نموا
 -85الةددا فريددرب ا درباأ أ أقد الب دددا دوا سددتاتاج دعمددا ماددز ا ك مددا تقدددمت يف عم يددب
ص ددياغب خط ددط الت يد د الوطني ددب وتنفي ددبها ،ال س دديما يف س ددياق مش ددايفكتها النش ددطب يف عم ي ددا
التقييل .وتتضمن داال الدعل احملددم ما ي ي:
التوجيددا والدددعل التقنيددا شددمن ا ط دوا الام يددب ل ا ددول ع د التمويد مددن
(أ
ال ندوق األخضر ل ياغب خطط الت ي الوطنيب وتنفيب الاياسا واملشايفي والربامم
__________

( ،FCCC/SBI/2016/7 58املرفرب األول.
( ،FCCC/SBI/2016/7 59الفقرم .15
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(ب الوص ددول إىل البيان ددا واألس دداليب واألدوا الال م ددب إلج د دراأ عم ي ددا تقي دديل
املط دداطر والقا ي ددب ل ت ددمنثر تغ د د املن دداخ ،م د د مراع ددام ش ددر اإل ق دداأ ع د د ايفتف ددا متوس ددط ديفج ددب
احلرايفم الاامليب دو ديفجتني مئويتني ،املشايف إليدا يف املدادم  2مدن اتفداق دايفيس ،ومدا يدرتبط دبل
من مااي
ناأ القديفا لوض سينايفيوها املناخ وإجدراأ عم يدا التقيديل وتنفيدب التقيديل
(ج
االقت ادل يايفا الت ي
املاتدامب

(د

التوجي د ددا وال د دددعل التقني د ددا ل د ددر ط خط د ددط الت ي د د الوطني د ددب منه د ددداف التنمي د ددب

ت ميل اس اتيتيا لتنفيب خطط الت ي الوطنيب تُدمم ويفم فاالدب اجلهدود
(ه
الوطنيددب ل امد مد ال ددندوق األخضددر وقندوا التمويد األخددرى وتواصد يف الوقددت اتددا أنشددطب
الت ي اجلايفيب.
 -86والةا فريرب ا رباأ أيضا تنو الربامم واألنشطب اليت ن أ تؤسس ع يهدا الب ددا يف
سددياق االضددطال ام هددا .وهددي تشددم إم انددا عديدددم تتددي ألق د الب دددا دوا ط ددب وت قددي
الدددعل ملددا تضددط ددا مددن أعمددال .واتفددرب فريددرب ا درباأ ع د مواص د ب مج د أكددرب قددديف ددن مددن
املا ومددا عددن األنشددطب وال دربامم املتا قددب خطددط الت ي د الوطنيددب وإتاةتهددا ع د من ددب خطددط
الت ي د  .وسيا ددتطد فري ددرب ا درباأ أيض ددا اجل دددول ال ددزما ط ددط الت ي د الوطني ددب ع د املن ددب
إلتاةب ما وما دثب ل ب دا واجلها املانيب صاةبب امل اب شمن ت األةداث املتا قب
خطط الت ي الوطنيب.
 -87واتف ددرب فري ددرب ا د درباأ ع د د مواصد د ب الامد د مد د املنظم ددا واةيئ ددا املاني ددب ل مض ددي يف
اسددتطال أفضد الاددب لتنادديرب ومواأمددب اجلهددود الراميددب إىل تقدددمي دعددل فاددال ألقد الب دددا دوا،
وفقا لرؤيب فريرب ا رباأ املبينب يف الفقرم  15من الوثيقب .FCCC/SBI/2016/7
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المرفق
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أنغوال

هوونغو
الايد أ يا ُ
الايد إيروين كونزل

النماا

الايدم سونا ةاد كاندو

وتا

الايد إديفياا سيمدل

ويفكينا فاسو

الايدم يق الفنديف

كندا

الايد أديفيا فيتزغ الد

يرلندا

الايد ينو ياسني

مالول

الايد نايفيش شايفما

نيبال

الايدم أديريتو سانتانا

ساو تومي و ريناييب

الايد أداو سوايفيس ايف وسا

تيمويف  -ليشيت

الايدم م ل ياو

توغو

الايد فريديفي ماني ا

مجهويفيب تنزانيا املتادم

الايد ريا في يبس

فانواتو
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