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 ة بأقل البلدان نموا  صلالمسائل المت

 لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا   الثالثينتقرير االجتماع   
 مذكرة مقدمة من األمانة  

 موجز  
يف  )فريددددرب ا ددددرباأ  لفريددددرب ا ددددرباأ املاددددا  منقدددد  الب دددددا   ددددوا   الثالثددددو االجتمددددا  ُعقددددد  
التقددد  فريددرب ا ددرباأ ، وفيددا اسددتار  2016أي ول/سددبتمرب  10إىل  7يف الفدد م مددن مونروفيددا، 

مناقشدا  مدد   . وتضدمن االجتمددا  أيضدا  2017-2016احملدر  يف تنفيدب  رندامم عم ددا ل فد م 
يددددرب ا ددددرباأ دعددددل أقدددد  الب دددددا   ددددوا . كمددددا عقددددد فر  املنظمددددا  املانيددددب  شددددمن  سددددب  التادددداو  يف

يددا يف الت دددل ملادداي  الت يدد  يددا لباددق التقددد  الددبل أةر تددا ليرب مناقشددا  مدد  ة ومددب ليرب 
 يا ضها من ثغرا  وحتديا  يف هبا اجملال. وما
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 الوالية -أوال   
واليدب فريدرب ا درباأ املادا  منقد  الب ددا   مؤمتر األطراف، يف دويفتدا احلاديدب والاشدرين، ّددم   -1

وكّ   فريرب ا رباأ  2020-2016لتشم  الف م   1)مبوجب صالةياتا احلاليب وا  )فريرب ا رباأ  
، كما ط ب منا االضطال   ادم أنشطب لدعل تنفيدب  2) االضطال   ادد من األنشطب اإلضافيب

  . 3)اق  ايفيساتف
وقد ُكّ   فريرب ا درباأ، مبوجدب اخت اصداتا،  وضد   رندامم عمد  متتددد مدتدا سدنتني  -2

ل ي تنظر فيا اةيئب الفرعيب ل تنفيب يف دويفهتدا األوىل مدن كد  سدنب، و تقددمي تقريدر عدن أعمالدا إىل 
 . 4)اةيئب الفرعيب ل تنفيب يف ك  دويفم من دويفاهتا

 لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نموا   الثالثينموجز االجتماع  -ثانيا   
 المداوالت -ألف 

 أي ددددول/ 10إىل  7 ، يف الفدددد م مددددنمونروفيددددالفريددددرب ا دددرباأ يف  الثالثددددو ُعقدددد االجتمددددا   -3
يدا، الاديدم يدب والتططديط اإل دايي حل ومدب ليرب . وافتتات اجل اب وكي دب و يدر امليزان2016سبتمرب 

 تانيا  روناو .
 عا فريرب ا رباأ جلنب الت ي  إىل املشايفكب يف االجتما  ملواص ب توطيد التااو .ود -4
فضددال  عددن  لدد ، وجددا فريددرب ا ددرباأ دعددوم ل مشددايفكب يف االجتمددا  إىل أمددانيت ال ددندوق  -5

األخضر ل مناخ )ال ندوق األخضدر  ومرفدرب البيئدب الاامليدب )مرفدرب البيئدب  ووكاالهتدا، ملناقشدب سدب  
دعل أق  الب دا   وا . وشايفكت يف االجتما  األطراف التاليب: منظمدب احلفدا الدوليدب، التااو  يف 

 ومنظمب األغبيب والزيفاعب لألمل املتادم، وأمانب  رنامم األمل املتادم اإل ايي، والبن  الدويل.
يددا ملناقشددب التقددد  ج اددا  تفاع يددب خاصددب مدد  ة ومددب ليرب وتضددمن االجتمددا  كددبل   -6

 صياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب وما يرتبط هبا من حتديا  وثغرا  واةتياجا .احملر  يف 

__________ 

، 17-/  أ5، و16-/  أ6، و13-/  أ8، و11-/  أ4، و9-/  أ7، و7-/  أ29ا  املقددددددددددددددددددددددددددريف انظددددددددددددددددددددددددددر   1)
 .20-/  أ3، و18-أ / 12و

 .21-/  أ19من املقريف  3-1 ا الفقر   2)
 .21-/  أ1من املقريف  45و 41 تا الفقر   3)
 .16-/  أ6من املقريف  3م الفقر   4)
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 الوطنية خطط التكيفتنفيذ عملية صياغة و حالة  -باء 
التقددددل الدددذت أحربتددد  البلددددان الناميدددة األطدددرات فدددي عمليدددة صدددياغة وتنفيدددذ خطدددط وطنيدددة  -1 

 للتكّيف 
 دددود يفصدددد التقدددد  احملدددر  يف عم يدددب نددداقش فريدددرب ا دددرباأ األعمدددال الددديت يضدددط   هبدددا خ -7

صياغب وتنفيب خطط الت يّد  الوطنيدب، واملا ومدا  املقدريف تقدد ها يف التقريدر عدن التقدد  احملدر  يف 
  . 5)صياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب

والةددا فريددرب ا ددرباأ أ  الاديددد مددن الب دددا  الناميددب قددد ا ددب  تدددا   متنوعددب يف سددياق  -8
نديفج ماظمها ضمن املرة تني أل  )وض  القواعدد األساسديب والت ددل ل ثغدرا   هبه الام يب، ي

أ  الب دا  الناميب واص ت مااعيها ل ا ول ع د   . والةا أيضا   6)6و اأ )الاناصر التاض يب 
متويدد  مددن ال ددندوق األخضددر لالضددطال   مننشددطب م موسددب يف سددياق صددياغب خططهددا الوطنيددب 

ةددا فريددرب ا ددرباأ كددبل  يف هددبا ال دددد أ  الاديددد مددن الب دددا  ل ت يدد  ومباشددرم تنفيددبها. وال
الناميددب تتط دد  إىل احل ددول ع دد  املزيددد مددن املا ومددا  والدددعل  شددمن  سددب  احل ددول ع دد  متويدد  
 طددط الت يدد  الوطنيددب مددن ال ددندوق األخضددر، مبددا يف  لدد  سددب  مواأمددب عم هددا مدد  إجددراأا  

لوطنيدددب ل ت يددد  وتنفيدددب الاياسدددا  واملشدددايفي  ال دددندوق، لضدددما  الفااليدددب يف صدددياغب خططهدددا ا
 والربامم احملددم يف هبه ا طط.

والةا فريرب ا درباأ أ  الاديدد مدن الب ددا  الناميدب قدد   غدت مرة دب تقتضدي فيهدا دعمدا   -9
 تقنيا  ماز ا ، مبا يف  ل  ما يت    البيانا  واألساليب واألدوا ، لتاقيرب أغرا  منها ما ي ي:

 طاطر املاتقب يب املتا قب  املناخ حت ي  امل )أ  
 إجراأ تقييما  ل مطاطر ومدى القا  يب ل تمنثر  )ب  
إجدددراأ تقييمدددا  تتا دددرب  شدددر  اإل قددداأ ع ددد  ايفتفدددا  ديفجدددب احلدددرايفم الاامليدددب دو   )ج  

 ديفجتني مئويتني 
 حتديد تدا   الت ي  الفاالب  )د  
 تقييل ت  فب خيايفا  الت ي   )ه  
 تطوير/تازيز نُظل ل رصد والتقييل  )و  
   االتااق م   رامم ومباديفا  الت ي  األخرى ع   ال ايد الوطا )   
 يف ط الت ي   التنميب املاتدامب. )ح  
__________ 

(5  FCCC/SBI/2016/INF.11. 
، وع دددد  الددددرا ط: 1، اجلدددددول FCCC/SBI/2016/INF.11  ددددن االطددددال  ع دددد  ما ومددددا  مف دددد ب يف الوثيقددددب   6)

<http://unfccc.int/9295> . 
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والةا فريرب ا رباأ أيضا  أ   اض الب دا  الناميب قد   غت املراة  األخد م مدن صدياغب  -10
ا خدالل الددويفم الرا ادب واأليف ادني ل تندب التنفيدب خططها الوطنيب ل ت ي ، ةاب ما أف ات عن

 دال أدناه .-ومار  خطط الت ي  )انظر الف   الثالق

 التقدل المحرب على صعيد تقديم الدعم  -2 
أةا  فريرب ا رباأ ع ما   املا وما  التاليب املقدمب كتا يا  و/أو شفويا  من عدم منظمدا   -11

يددددب خطددددط الت يدددد  الوطنيددددب يف الفدددد م  ددددني   ايف/مددددايف  عددددن الدددددعل املقددددد  لام يددددب صددددياغب وتنف
 : 7)20167وأي ول/سبتمرب 

مق ةدددا  أُقدددّر متوي دددا يف إطدددايف  رندددامم اإلعدددداد التدددا   ل  دددندوق  50مدددن أصددد   )أ  
مق ةا  إىل مواص ب نتايم األنشطب األوليب املتطبم يف سياق صياغب خطط  13األخضر، يهدف 

. وقددد ةدددد  اددض هددبه الب دددا   8)8انيددب أو مواأمتهددا أو اسددت ماةاالت يدد  الوطنيددب يف الب دددا  امل
 دقب أ  مق ةاهتدا املتا قدب  االسدتاداد ترمدي إىل تازيدز قدديفم املؤسادا  الديت تتدوىل عم يدب صدياغب 

. ومبوجددب القددرايف الددبل ا ددبه د ددس ال ددندوق األخضددر يف  9)9خطددط الت يدد  الوطنيددب وتنفيددبها
 3إم دددا  الب ددددا  الناميدددب اع  احل دددول ع ددد  مب ددد  ي ددد  إىل اجتماعدددا الثالدددق عشدددر، أصدددب   

ماليددني دواليف ل ب ددد مددن خددالل طرايددرب عمدد   رنددامم االسددتاداد ودعددل األنشددطب التاضدد يب التددا   
   10)10ل  ندوق واملط ص  طط الت ي  الوطنيب حتديدا  

ع دددددددد  مقدددددددد ح لتمويدددددددد   2016وافددددددددرب د ددددددددس مرفددددددددرب البيئددددددددب يف متو /يوليددددددددا  )ب  
ماليدددددني دواليف مدددددن صدددددندوق أقددددد  الب ددددددا   دددددوا .  6.2لت يددددد  الوطنيدددددب لتشددددداد" مبب ددددد  ا "خطدددددب
مق ةا   خر لتموي  عناصر عم يب صياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب أجيدز  مدن  11 وهناك

.  11)11مويددددد  مدددددن صدددددندوق أقددددد  الب ددددددا   دددددوا  الناةيدددددب التقنيدددددب وتنتظدددددر اسدددددت مال إجدددددراأا  الت
مرفددرب البيئددب عددن إطددالق املشددرو  الادداملي املانددو  "توسددي  نطدداق الدددعل إىل  لدد ، أ  دد    اإلضددافب

  12)12اجلايفل ألق  الب دا   وا   واسطب عم يدا  موجهدب قطريدا  ل نهدو  خطدط الت يد  الوطنيدب"

__________ 

ر  فقط املا وما  اليت أتاةتها اةيئا  واملنظما  املانيب لالجتما  الثالثني لفريدرب ا درباأ. و  دن يغطي هبا الف  7)
احل ددددول ع دددد  املزيددددد مددددن املا ومددددا  عددددن الدددددعل، مبددددا فيهددددا ما ومددددا  غدددد  وايفدم يف هددددبا التقريددددر، يف الوثيقددددب: 

FCCC/SBI/2016/INF.11. 

 ،ومجهويفيدب تنزانيدا املتاددم ،ومجهويفيدب أفريقيدا الوسدط  ،وجدزيف القمدر ،ليشديت -وتيمدويف  ،وتوغدو ،و دنن ، نغالديش  8)
 .  وهندويفا  ،وليربيا ،وكو  ديفوايف ،وفانواتو ،وغينيا ،والانغال

 ليشيت. - نغالديش و نن وتيمويف   9)

، الفقددددددددددددددددرم )ه . متدددددددددددددددداح ع دددددددددددددددد  الددددددددددددددددرا ط: 13/9-قددددددددددددددددرايف د ددددددددددددددددس ال ددددددددددددددددندوق األخضددددددددددددددددر ل مندددددددددددددددداخ    10)
<http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents>  . 

(11  FCCC/CP/2016/6 15، املرفرب، الفقرم. 
(12  FCCC/CP/2016/6 15، املرفرب، الفقرم. 
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ماليددني دواليف مددن صددندوق أقدد  الب دددا   ددوا ، قبدد  رايددب الاددا  اجلددايفل مددن  7 تمويدد  إمجددايل قددديفه 
 ب  رنامم الدعل الااملي  طط الت ي  الوطنيب  أج  توسي  نطاق أنشط

عقددد فريددرب ا ددرباأ،  التادداو  مدد  طايفددب واسدداب مددن اةيئددا  واملنظمددا ، ماددر   )ج  
يف  دو   منملانيدا. وقدد مجد  هدبا  2016متو /يوليا  15إىل  11خطط الت ي  الوطنيب يف الف م من 

ادل ا دربا  وتوطيدد الشدراكا  يف سدبي  املار  مش  الب دا   اجلهدا  املقدمدب ل ددعل مدن أجد  تبد
أدنداه املزيدد مدن التفاصدي  عدن  31-26النهو   ام يدب خطدط الت يد  الوطنيدب. ويدراد يف الفقدرا  

هبا احلدث. وإضافب إىل  ل ، واص  فريدرب ا درباأ تازيدز عم دا  شدمن  طرايدرب تقددمي التوجيدا والددعل 
من  املبدددادل التوجيهيدددب واملدددواد الت مي يدددب، التقنيدددني  شدددمن  خطدددط الت يددد  الوطنيدددب، مبدددا يف  لددد   شددد

والتددديفيب، وماددر  خطددط الت يدد  الوطنيددب، ومن ددب خطددط الت يدد  الوطنيددب، وديفاسددا  احلدداال  
به ا طددط ودعدددل الام يددا  الددديت تضدددط   هبددا اةيئدددب الفرعيددب ل تنفيدددب لتقيدديل التقدددد  احملدددر  هبددداملتا قددب 

 واو أدناه  و  جيل-التفاصي  يف الف   الثالق شمن  خطط الت ي  الوطنيب )يراد املزيد من 
أجر  جلنب الت ي  عم يب الفاص التقدا يف ددال الت يد ، الديت ا دب  مدن  )د  

. وتواصدد  جلندددب  13)13عم يددب صددياغب وتنفيدددب خطددط الت يدد  الوطنيدددب أول موضددو  جددام  تتناولدددا
املادا خطدط الت يد  الت ي  دعل الام  املتا رب خطط الت ي  الوطنيب عدن طريدرب فريدرب عم هدا 

 الوطنيب وتااورا املاتمر م  فريرب ا رباأ 
م إىل تادددداب مددددن أقدددد  الب دددددا  يقددددد   رنددددامم األمددددل املتادددددم اإل ددددايي املادددداعد )ه  

يف إعدددداد مق ةدددا  مشدددايفي  ل ا دددول ع ددد  متويددد  مدددن ال دددندوق األخضدددر ل دددياغب   14)14 دددوا  
 دددويف وكالددب منفددبم يف إطددايف  م اإل ددايي أيضددا  خطددط الت يدد  الوطنيددب. ويقددو   رنددامم األمددل املتاددد

مرفدددرب البيئدددب ل ددد  مدددن  دددنغالديش وتشددداد ومجهويفيدددب الو الد قراطيدددب الشدددابيب والادددنغال ومدددالول 
والنيتر يف احل ول ع   التموي  من صندوق أق  الب دا   وا . وحت   أيف اب من أق  الب دا   وا  

ل مدن خدالل  رندامم مشد ك  دني  رندامم األمدل املتاددم )أوغندا و امبيا وغامبيا ونيبال  ع   الدع
اإل ددايي ومنظمددب األغبيدددب والزيفاعددب، متولدددا ة ومددب أملانيدددا، ويهدددف إىل إدمددداج الزيفاعددب يف خطدددط 
الت يدددد  الوطنيددددب. ويواصدددد   رنددددامم األمددددل املتادددددم اإل ددددايي دعددددل الب دددددا  يف وضدددد  أطددددر متويدددد  

راضدا  مؤساديب موجهدب ل تمويد  املط دص ألغدرا  مت ام ب و رامم لإلنفاق الاا  وإجدراأ استا
املندددداخ، فضددددال  عددددن تطددددوير املهددددايفا  يف أسدددداليب التقيدددديل االقت ددددادل عثددددايف تغدددد  املندددداخ ع دددد  
القطاعددا  الرييادديب، مبددا يف  لدد  حت يدد  الاايددد  الناددبب لت ددالي  ا يددايفا  االسددتثمايفيب. ويت قدد  

اد  شدمن  متويد  األنشدطب املتا قدب  املنداخ لربندامم   دا  ) نن ونيبال  الدعل يف إطايف  رنامم اإلعدد
 األمل املتادم اإل ايي. 

__________ 

 .<http://unfccc.int/9542>انظر الرا ط:   13)
 ،وليربيدا ، ياداو -وغينيدا  ،والادنغال ،بومجهويفيدب ال ونغدو الد قراطيد ،ومجهويفيب تنزانيا املتاددم ،وتشاد ، ويفوندل  14)

 .  والنيتر ،ومدغشقر
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والةدددا فريدددرب ا دددرباأ أ  املا ومدددا  الددديت مُجادددت ال تغطدددي نطددداق الددددعل املقدددد  لام يدددب  -12
صياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب كامال . وأقّر فريرب ا رباأ ع   وجدا ا  دود  دمن  مدن غد  

املا وما  عن الدعل املقد  من امل اديف الوطنيب، و التايل فإ  هدبه املا ومدا  املم ن ةاليا  مج  
ال تدددخ  ضددمن يميدد  املا ومددا  عددن التقددد  احملددر . ووافددرب فريددرب ا ددرباأ، يف هددبا ال دددد، ع دد  
مواصددد ب تازيدددز اجلهدددود الراميدددب إىل مجددد  املا ومدددا  مدددن األطدددراف وإىل اسدددتطدا  مادددر  خطدددط 

اسبا  لدعل جهود مجد  املا ومدا . وُيضداف  لد  إىل األسداليب املاتدادم الت ي  وغ ه من املن
جلمددد  البياندددا  عدددن طريدددرب حت يددد  املا ومدددا  مدددن الوثدددايرب الر يدددب الددديت تقددددمها الب ددددا  يف إطدددايف 
 االتفاقيب والديفاسا  االستق اييب اليت ُيرى خالل دويفا  اةيئتني الفرعيتني ومؤمتر األطراف.

 رامج العمل الوطنية للتكيفحالة تنفيذ ب -جيم 
أمانب  ، وافقت2016أي ول/سبتمرب  19 مننا، ةىت تايفيخ   15)15أفاد مرفرب البيئب الاامليب -13
 رنددامم عمدد  وطنيددا  ل ت يدد  مددن أجدد  متوي هددا مددن صددندوق أقدد   178ع دد  مددا دموعددا  املرفددرب
مق ةدا   32مدا دموعدا  التقنيدبمدن الناةيدب ا   وا . وعدالوم ع د   لد ، أجدا   أماندب املرفدرب دالب 

مقددددما  مدددن أقددد  الب ددددا   دددوا  متا قدددا  مبشدددايفي  تنفيدددب  دددرامم الامددد  الوطنيدددب ل ت يددد  وتنتظدددر هدددبه 
 املق ةا  توفر املوايفد الال مب ةا من صندوق أق  الب دا   وا .

ا غينيددا ومجيدد  أقدد  الب دددا   ددوا  الدديت أكم ددت إعددداد  رادهددا الوطنيددب ل ت يدد ، فيمددا عددد -14
االسدتواييب، ةظيدت  املوافقددب ع د  مشددرو  واةدد ع دد  األقد  لتنفيدب هددبه الدربامم مددن أجد  متوي ددا 

مدددن أقددد  الب ددددا   دددوا  لدددديها  ادددب  11مدددن صدددندوق أقددد  الب ددددا   دددوا . وهنددداك مدددا ال يقددد  عدددن 
   دددا  تنفيددب واةددد مددن مشددايفي   ددرامم 11مشددايفي  أو أكثددر ةظيددت  املوافقددب ع يهددا. كمددا أكمدد  

   . 16)16عم ها الوطنيب ل ت ي 
،   دد  دمددو  مددا تاهددد  اجلهددا  املاإددب  تقد ددا إىل 2016 ب/أغاددطس  31وةددىت  -15

م يدايف  1.02م يايف دواليف، كما     دمو  التربعا  اليت ُدفات  1.19صندوق أق  الب دا   وا  
 40قدددت الدددراهن دواليف. ويب ددد  سدددق  التمويددد  املط دددص ل ددد    دددد مدددن أقددد  الب ددددا   دددوا  يف الو 

  م يو  دواليف، عمال  مببدأ اإلن اف يف إتاةب التموي .

__________ 

 وما استتد من ما وما   شمنرا. GEF/LDCF.SCCF.20/03ُقدمت إىل األمانب الوثيقب   15)
 ،وغامبيددددددا ،والاددددددودا  ،وسدددددداموا ،و امبيددددددا ،ويفواندددددددا ،ومجهويفيددددددب ال ونغددددددو الد قراطيددددددب ،و ويفكينددددددا فاسددددددو ، وتددددددا   16)

 . خرجت من فئب أق  الب دا   وا  كٌ  من ساموا وكا و ف دل.والنيتر ،وكمبوديا ،ف دل وكا و
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التقدددل فددي تنفيددذ برنددامج عمددل فريددق الخبددراء المعنددي بأقددل البلدددان نمددوا   -ا  لثثا 
 2017-2016للفترة 

، سددعيا  21-/ل أ1المقددرر  مددن 45و 41تندداوا الواليددات الددواراة فددي الفقددرتين  -ألف 
 لتفعيل اتفاق باريس

قش فريددرب ا ددرباأ التقددد  احملددر  يف تندداول الواليددا  الدديت ك دد  هبددا مددؤمتر األطددراف فريددرب نددا -16
وأةددا  فريددرب ا دددرباأ . 21-/  أ1مددن مقددريفه  45و 41ا ددرباأ وجلنددب الت يدد  مبوجددب الفقدددرتني 

 ع ما   ا طوا  التاليب اليت اُ ب  لتنفيب هبه الواليا :
، ويفقددب  17)17ب الت يدد  وفريددرب ا ددرباأأعددّد  األمانددب،  ندداأ ع دد  ط ددب مددن جلندد )أ  

 ما وما  أساسيب ل شرو  يف حبق الواليا  املانيب 
 أيدددددايف/ 27عقدددددد أعضددددداأ جلندددددب الت يددددد  وفريدددددرب ا دددددرباأ اجتماعدددددا  مشددددد كا  يف  )ب  

   18)18وأعدوا خطب عم  لتناول الواليا  2016 مايو
خطدط الت يد  عقد أعضاأ جلنب الت ي  وفريدرب ا درباأ الدبين ةضدروا مادر   )ج  

ملناقشددب الامدد  اجلددايفل يف  2016متو /يوليددا  15، اجتماعددا  غدد  يف ددي يف 2016الوطنيددب لاددا  
 تناول الواليا  

دعدوم لتقددمي  2016 ب/أغادطس  1أصديف  جلنب الت ي  وفريرب ا درباأ يف  )د  
مادددداما  مددددن األطددددراف واجلهددددا  صدددداةبب امل دددد اب مددددن غدددد  األطددددراف جلمدددد  اعيفاأ  شددددمن  

   19)19يا الوال
أجددددر  األمانددددب استاراضددددا  ماددددتنديا  ل ما ومددددا  املتا قددددب  الواليددددا  لتقددددد 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)20تناول الواليا 
وشددددددايفك فريددددددرب ا ددددددرباأ يف مناقشددددددا  إضددددددافيب  شددددددمن  الواليددددددا ، مركددددددزا  ع دددددد  الطرايددددددرب  -17

واملنهتيددا  املم ددن اسددتطدامها يف هددبا اإلطددايف. وتطددرق إىل سددب  إقددرايف ا يددايفا ، مبددا يف  لدد  

__________ 

(17  FCCC/SBI/2016/7 23، الفقرم. 
 /http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework>تقريدددر االجتمدددا  متددداح ع ددد  الدددرا ط:   18)

adaptation_committee/application/pdf/20160704_report_acleg__mandates_cop21.pdf> . 
 .<http://unfccc.int/9761>انظر الرا ط:   19)

(20  <http://unfccc.int/9785>. 
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إم انيددب حبددق  اسددن ومادداول الطرايددرب واملنهتيددا  الدديت قددد حُتدد/تُنشددمن وتطبيقاهتددا املم نددب عددن 
 إفراديب.  طريرب ديفاسب ةالب

والةددا فريددرب ا ددرباأ احلاجددب إىل مواصدد ب تركيددز الامدد  ع دد  وضدد  الطرايددرب واملنهتيددا .   -18
كمددا الةددا أ  الدددويفم األوىل ملددؤمتر األطددراف الاامدد   وصددفا اجتمددا  األطددراف يف اتفدداق  ددايفيس 

إىل ، وأقدددّر  احلاجدددب 2016)مدددؤمتر األطدددراف الاامددد   قدددد تُاقدددد يف مط ددد  تشدددرين الثددداين/نوفمرب 
التقددد  يف الامدد   منسددر  مددا   ددن إلتاةددب الفرصددب اللتمددا  تا يقددا  األطددراف قبدد  تقدددمي تقريددر 

 هببا الشمن  إىل الدويفم األوىل ملؤمتر األطراف/اجتما  األطراف. 
وفيما يتا رب  اب  املضي قدما ، اتفدرب فريدرب ا درباأ ع د  تزويدد جلندب الت يد   املا ومدا   -19

 إةرا  املزيد من التقد  يف الام  املش ك: احملدثب التاليب عن سب 
سددديباق فريدددرب ا دددرباأ وجلندددب الت يددد  إعدددداد الويفقدددا  املشدددايف إليهدددا يف خطدددب  )أ  
ا اصب  الواليا  قب  اناقاد الدويفم الثانيب والاشرين من مؤمتر األطراف مبددم كافيدب،   21)21الام 

 األطدراف يف هدبه الددويفم واللتمدا  لتش   أساسا  ل مناقشدا  ولتادديق املا ومدا  املقدمدب إىل
  يفايهل هببا الشمن  

سياقد فريرب ا رباأ وجلنب الت ي  اجتماعا  مش كا  قب  الدويفم الثانيب والاشرين  )ب  
ملؤمتر األطراف أو  التزامن ماها الستارا  املا وما  اليت سيترل تقا ها يف ةدث جانيب مدن 

   22)22املقريف تنظيما أثناأ هبه الدويفم
سينشئ فريرب ا رباأ وجلنب الت ي  فريرب عم  مش كا  يتمنل  من أيف ادب أعضداأ  )ج  

مدددن كددد  منهمدددا و ثددد  ل تندددب الدايمدددب املانيدددب  التمويددد  مدددن أجددد  الامددد  يف الفددد م الفاصددد ب  دددني 
 الدويفا  ع   است شاف خيايفا  الطرايرب واملنهتيا  

يف  دددددو   دددددالتزامن مددددد   2017سدددددياقد فريدددددرب ا دددددرباأ اجتماعدددددا األول يف عدددددا   )د  
اجتمددا  جلنددب الت يدد  إلتاةددب الفرصددب لاقددد اجتمددا  مشدد ك  ينهمددا مددن أجدد  التقددد  يف الامدد  

  شمن  الواليا .

الثغرات واالحتياجدات المتعلقدة بدالتكيف والنا دئة عدن اتفداق بداريس والمقدررات  -باء 
 التي اعتمدها مؤتمر األطرات في اورت  الحااية والعشرين

يرب ا رباأ يف حبق الثغرا  واالةتياجدا  املتا قدب  دالت ي  يف أقد  الب ددا   دوا ، شر  فر  -20
والدددديت قددددد تنشددددمن مددددن تنفيددددب اتفدددداق  ددددايفيس وغدددد ه مددددن  رجددددا  الدددددويفم احلاديددددب والاشددددرين ملددددؤمتر 

__________ 

 /http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework>متدددددددددددددددددددددددددددداح ع دددددددددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددددددددددرا ط:   21)

adaptation_committee/application/pdf/20160704_report_acleg__mandates_cop21.pdf> . 
 45/2 إىل الاداعب 15/1مدن الاداعب  2016تشدرين الثداين/نوفمرب  10من املقريف عقد هبا احلددث اجلدانيب يف   22)

 مااأ.
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األطراف، عن طريرب النظدر يف كد  مدا هدو جديدد و ت د  ع د  صدايد  طديط إجدراأا  الت يد  
 ب القضايا األوليب التاليب:وتنفيبها، وةدد دموع

االلتزامددا  واملادداي  اإلجراييددب وت دد  الدديت ال تددزال تفاصددي ها قيددد الباددق والدديت  )أ  
 قد حتتاج أق  الب دا   وا  يف سياقها إىل الدعل، وتشم  ما ي ي:

 التقييل الااملي  '1'
 إطايف شفافيب الام  والدعل  '2'
احملددددر  يف عم يددددب صددددياغب خطددددط تقيدددديل اةيئددددب الفرعيددددب ل تنفيددددب  شددددمن  التقددددد   '3'

 الت ي  الوطنيب وتنفيبها 
 املراسال  املت  ب  الت ي   '4'
 املااما  احملددم وطنيا   '5'
طرايدددرب االعددد اف لهدددود الت يددد  الددديت تبدددبةا الب ددددا  الناميدددب األطدددراف، ع ددد   '6'

 من اتفاق  ايفيس   2من املادم  3م الناو املشايف إليا يف الفقر 
ال مددب لتيادد  ةشددد الدددعل مددن أجدد  الت يدد  يف ا ددا  ا طددوا  المنهتيددا   '7'

الب ددددا  الناميدددب يف سدددياق احلددددد املفدددرو  ع ددد  ايفتفددددا  متوسدددط ديفجدددب احلددددرايفم 
  اتفاق  ايفيسمن  2الاامليب املشايف إليا يف املادم 

اسدددتارا  مددددى كفايدددب وفااليدددب الت يددد  والددددعل املشدددايف إليهمدددا يف منهتيدددا   '8'
 اتفاق  ايفيس  من 2املادم 

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

 اةدف الااملي املتا رب  الت ي   '1'
 أوجا ال ا ط م  التنميب املاتدامب وجهود القضاأ ع   الفقر  '2'
 األخضر صياغب خطط الت ي  الوطنيب  دعل متوي ي من ال ندوق  '3'
 املبادل التوجيهيب اإلضافيب، من قبي  االعتبايفا  اجلناانيب  '4'
 امل اسب املش كب إلجراأا  الت ي  والتطفي   '5'
 استمرايفيب جهود الت ي   '6'
 يفصد وتقييل الام  والدعل. '7'

وةدددد فريدددرب ا دددرباأ كدددبل  ثغددرا  واةتياجدددا  أقددد  الب ددددا   ددوا  فيمدددا يت ددد   املاددداي   -21
أعددداله وقدددريف  يدددادم توضدددياها وحتديدددد الادددب  ال في دددب  الت ددددل ةدددا إمدددا  20املدددبكويفم يف الفقدددرم 
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 واسددطب فريددرب ا ددرباأ أو غدد ه مددن اةيئددا  واملنظمددا  أو اةيئددب الفرعيددب ل تنفيددب ومددؤمتر األطددراف. 
يق  رنامم والةا أ   اض املااي  قد ت و   ا  ص ب  واليتا املتمث ب يف حبق احلاجب إىل حتد

 .   23)23 وا   عم  أق  الب دا 

لتقددل المحدرب فدي عمليدة بشدأن ااعم التقييم الذت تجري  الهيئة الفرعية للتنفيدذ  -جيم 
  صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية

عن التقييل البل يريا اةيئب الفرعيب ل تقد  احملدر  يف  ناقش فريرب ا رباأ مبكرم مفاهيميب -22
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.
 :21-/  أ4املقريف  وفيما يتا رب  نطاق التقييل، ُةدد  الاناصر التاليب استنادا  إىل -23

 إجنا  أهداف عم يب صياغب وتقييل خطط الت ي  الوطنيب  )أ  
 التتايفب وأفض  املمايفسا  والديفو  املاتفادم والثغرا  واالةتياجا   )ب  
 الدعل املقد  واملت ق  يف سياق عم يب صياغب وتقييل خطط الت ي  الوطنيب  )ج  
ام يددددب صدددياغب وتنفيدددب خطدددط الت يدددد  ةالدددب الب ددددا  الناميدددب يف االضدددطال    )د  
 الوطنيب 
تطبيددرب املبددادل التوجيهيددب لام يددب صددياغب وتنفيددب خطددط الت يدد  الوطنيددب، ع دد   )ه  

 .17-/  أ5من املقريف  3الناو الوايفد يف الفقرم 
 وُةدد  الاناصر التاليب  اعتبايفها م اديف   نب ل ما وما  اليت ياتند إليها التقييل: -24

. ونداقش فريددرب 21-/  أ4)أ  مدن املقدريف 12املشدايف إليهدا يف الفقدرم  اما املاد )أ  
 ا رباأ إم انيا  وض  أسئ ب إيفشاديب لتوجيا إعداد هبه املااما  

املا ومدا  الدديت تقدددمها األطدراف عددن طريددرب من دب خطددط الت يدد ، ما شدددم   )ب  
   24)2124-/  أ4)ب  من املقريف 12لفقرم  االستبيا  املشايف إليا يف ا

التقددايفير الاددنويب الدديت تُاددّد ل هيئددب الفرعيددب ل تنفيددب عددن التقددد  احملددر  يف صددياغب  )ج  
 وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب 

 التقايفير عن اجتماعا  فريرب ا رباأ  )د  

__________ 

 .3، الفقرم 21-/  أ19املقريف   23)
 .<http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx>متاح ع   الرا ط:   24)
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املا وما  املتبادلب أثناأ أنشطب االت ال الر يب )مث  ماايف  خطط الت ي ،  )ه  
لتقنيددددب ل طددددرباأ  شددددمن  الت يدددد ، واألةددددداث اجلانبيددددب الدددديت ومنتددددديا  الت يدددد ، واالجتماعددددا  ا
 ينظمها فريرب ا رباأ وجلنب الت ي   

 البالغا  الوطنيب وغ ها من التقايفير الوطنيب  ا  ال  ب  )و  
 رندامم الددعل الاداملي املا وما  املاليمب الوايفدم من منظما  األمدل املتاددم، و  )   

 املراكز اإلق يميب  ا  ال  ب ، والشب ا  و  طط الت ي  الوطنيب
التقددددايفير والبيانددددا  املقدمددددب مددددن ال يانددددا  التشددددغي يب ل ليددددب املاليددددب لالتفاقيددددب  )ح  

 حتقيدددربوالوكددداال  املنفدددبم التا ادددب ةدددا  شدددمن  الددددعل املدددايل املقدددد  واألنشدددطب املنفدددبم مادددامب  يف 
  أهداف عم يب صياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب 

والبيانا  املقدمب من املؤساا  واملنظما  الثناييب واملتادددم األطدراف  التقايفير )   
  شمن  املوايفد املاليب املقدمب لدعل عم يب صياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب.

والةدددا فريدددرب ا دددرباأ أ  مدددن اجملددددل النظدددر يف مؤشدددرا  ل تقيددديل، سدددواأ لتقيددديل الام يدددب  -25
أدام يفصدددد وتقيددديل التقدددد  والفااليدددب والثغدددرا  )أدام الرصدددد )مثددد  املؤشدددرا  الددديت تُب دددويف يف إطدددايف 

 ، أو لتقييل نتايم حتقيرب أهداف عم يب صياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب. 25)25والتقييل  

 معرض خطط التكيف الوطنية -ااا 
نددداقش فريدددرب ا دددرباأ نتدددايم مادددر  خطدددط الت يددد  الوطنيدددب الدددبل نُظدددل يف  دددو  وامتدددد  -26
. وقددددد نُظددددل املاددددر  حتددددت عنددددوا  "النهددددو  خطددددط  26)201626متو /يوليددددا  15إىل  11 مددددن

الت ي  الوطنيب  ادد  دايفيس" هبددف تازيدز تبدادل التتدايفب وتوطيدد الشدراكا   دني طايفدب واسداب 
مدددن اجلهدددا  الفاع دددب وأصدددااب امل ددد اب  شدددمن  سدددب  املضدددي قددددما  يف عم يدددب خطدددط الت يددد  

نهل خددرباأ مددن األطددراف، و ث ددو  ألمانددب ال ددندوق مشددايفكا  مددن  يدد 250الوطنيددب. ومجدد  املاددر  
األخضدددر، ومرفدددرب البيئدددب ووكاالتدددا، واألمدددل املتاددددم وغ هدددا مدددن املنظمدددا  والوكددداال ، ووكددداال  

دعدددل خطدددط الت يددد  الوطنيدددب، ومراكدددز وشدددب ا  إق يميدددب، و ث دددو  ل قطاعدددا   ثناييدددب، و دددرامم
مدن غد  األطدراف )انظدر ت دني  ا اصب، و اةثو ، فضدال  عدن جهدا  أخدرى صداةبب م د اب 

 املشايفكني يف الش   أدناه .

__________ 

 .35-33، الفقرا  FCCC/SBI/2015/7يراد وصفها يف الوثيقب   25)
ملزيددددد مددددن املا ومددددا  عددددن احلدددددث  <http://napexpo.org/2016>و <http://unfccc.int/9547>انظددددر الددددرا طني   26)

 والربنامم والفريرب االستشايفل واملشايفكني يف تنظيل احلدث ومجي  الارو  اليت ُقدمت أثناأه. 
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تصددنيف المشدداركين فددي معددرض خطددط التكيددف الوطنيددة الددذت ننيددم فددي بددون بألمانيددا، فددي   
 2016تموب/يولي   15إلى  11الفترة من 

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

وُقّال املار  إىل ج اا  يفييايب متنوعب تتناول ة ول ت ي  مبت رم، ت تهدا ج ادا   -27
 موا يب ملناقشب التفاصي  التقنيب.

وقددريف فريددرب ا ددرباأ إعددداد تقريددر عددن املاددر  يتضددمن ما ومددا  مف دد ب عددن املناقشددا   -28
حلدددث. وسددتتناول ويددايفب الب دددا ، فضددال  عددن إعددداد مددواد إعالميددب مددوجزم تغطددي أهددل دريددا  ا

املواضددي  احملددددم يف هددبه املددواد اإلعالميددب أمددويفا  يف مج تهددا احل ددول ع دد  التمويدد  مددن ال ددندوق 
األخضدددر لام يدددب صدددياغب خطدددط الت يددد  الوطنيدددب وتنفيدددبها، وعم يدددا  التقيددديل املتا قدددب  شدددر  

طدرح ة دول ت يد  اإل قاأ ع   ايفتفا  ديفجدب احلدرايفم الاامليدب دو  ديفجتدني مئدويتني، وال كيدز ع د  
 .  27)27عم يب. وسُيتاح التقرير واملواد اإلعالميب، ةال إجنا ها، ع   من ب خطط الت ي 

وأةا  فريرب ا رباأ ع ما   النقا  الرييايب التاليب اليت طُرةت أثناأ املناقشا  والتتايفب  -29
 اليت مت تبادةا أثناأ املار :

__________ 

(27  <http://unfccc.int/nap>. 
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طددط الت يدد  الوطنيددب وتنفيددبها وهددي  دددأ الاديددد مددن الب دددا  عم يددب صددياغب خ )أ  
 حباجب إىل دعل مايل لتنفيب أنشطب م موسب 

تُاّد   ويفم واليب يففياب املاتوى  شمن  خطط الت ي  الوطنيب مشفوعب   منهدداف  )ب  
 واضاب مامنلب  فايقب األميب لام يب الت ي  

قهدا هناك ق ص جناح وة ول ت ي  متنوعب تتنداول ماداي  ُقطريدب و  دن توثي )ج  
 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 
ب   ددددن أ  تبدددددأ الب دددددا   اسددددتطدامها ل شددددرو  يف تقيدددديل توجددددد مددددوايفد متنوعدددد )ه  

ديفجتددني  املطدداطر والقا  يددب ل تددمنثر يف سددياق شددر  اإل قدداأ ع دد  ايفتفددا  ديفجددب احلددرايفم الاامليددب دو 
    28)28مئويتني
ُةدددد  عدددم مادداي  تاددتدعي املزيددد مددن الباددق تقنيددا ، مددن قبيدد  كيدد  حُتدددد  )و  

ت يدد  هبدددف تقيدديل النتددايم واملطرجددا  يف املاددتقب ، خطددو  األسددا  عنددد ت ددميل إجددراأا  ال
وضدددما  اسدددتمرايفيب اسدددتتا ا  الت يددد  وتا اددد ها مدددن مرة دددب التدددمنق ل إىل االسدددتباق والتططددديط 

 ل طوايفل 
  ن االستفادم من املا وما  واالت اال  كمندام ل شيد مج  البيانا  ونق هدا  )   

 راأا  الت ي  وتنفيبها وإنتاج املا وما  وا دما  الال مب لتططيط إج
  ددن تيادد  أوجددا التددآ يف  ددني  ت دد  الام يددا  الاامليددب )تغدد  املندداخ، والتنميددب  )ح  

املادددتدامب، واحلدددد مدددن  ددداطر ال دددوايفث  و دددني  ت ددد   دددرامم الت يددد  عدددن طريدددرب حتديدددد املهدددا  
 املش كب واستطدا  املا وما  املتاةب من خالل تازيز التااو   ني الوكاال  

ماليددني دواليف ل ب ددد يف  3أقددر د ددس ال ددندوق األخضددر   دديص متويدد  مبب دد     ) 
سددياق الامدد  ع دد  خطددط الت يدد  الوطنيددب، عمددال  مبقددريف مددؤمتر األطددراف الددبل يط ددب فيددا مددن 
ال ندوق األخضر تاتي  تقددمي الددعل ألقد  الب ددا   دوا  والب ددا  الناميدب األطدراف األخدرى مدن 

، ومدن   تنفيدب 17-/  أ5و 16-/  أ1ت يد  تتادرب مد  املقدريفين أج  صدياغب خطدط وطنيدب ل 
   29)29  والربامم احملددم يف هبه ا ططالاياسا  واملشايفي

__________ 

أةددد األمث ددب ع دد   لدد   فووددا  ومنشددويفا  مشددرو  مقايفنددب  ددو ج األثددر  ددني القطاعددا ، املتدداح ع دد  الددرا ط:   28)
<http://www.isimip.org>. 

 .46، الفقرم 21-/  أ1املقريف   29)
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  ددن حتديددد نظددا  واةددد أو عدددم نُظددل لتشدد   مقومددا  االسدد اتيتيب الوطنيددب  )ل  
الت يددد  ل ت يددد  مددد  تغددد  املنددداخ، مبدددا يتدددي  تنفيدددب عمددد  هدددادف يف ددددال التططددديط إلجدددراأا  

 وتنفيبها ويااعد ع   مواأمب اجلهود وتركيزها ع   املاتوى القطرل.
ونددداقش فريدددرب ا دددرباأ ال تيبدددا  الال مدددب ملادددر  خطدددط الت يددد  الوطنيدددب القددداد . ومدددن  -30

. 2017املططدددط لدددا تنظددديل هدددبا املادددر  يف  دددو  خدددالل الفددد م  دددني   ايف/مدددايف  ونيادددا /أ ري  
  حيدددد الفريددرب االستشددايفل ل ماددر  املزيددد مددن التفاصددي  عددن واتفددرب فريددرب ا ددرباأ كددبل  ع دد  أ

 . 30)30عنوانا ومواضياا احملددم
وتطددرق فريددرب ا دددرباأ كددبل  إىل املادداي  املتا قدددب مباددايف  خطددط الت يددد  الوطنيددب الددديت  -31

. واتفرب ع   عقد مار  إق يمدي خدالل املدؤمتر الددويل احلدادل  31)31تُاقد ع   ال ايد اإلق يمي
، وع د  اسدتطال  2017الت ي  اجملتماي، املقريف عقده يف كمباال يف ةزيرا /يونيدا  عشر  شمن 

الفددرد مدد  شددركاأ  رنددامم عمدد  ندد وت  شددمن   ثددايف تغدد  املندداخ والقا  يددب ل تددمنثر  ددا والت يدد  ماددا، 
وغدد هل مددن الشددركاأ لاقددد ماددايف  إق يميددب أخددرى  طددط الت يدد  الوطنيددب. وندداقش فريددرب ا ددرباأ 

يددب عقددد ماددر  إق يمددي أثندداأ املددؤمتر الادداد  لتغدد  املندداخ والتنميددب يف أفريقيددا، الددبل إم ان أيضددا  
ينظما املركز األفريقي لاياسا  املناخ وجلنب األمل املتادم االقت داديب ألفريقيدا، واملقدريف عقدده يف 

 .2016أديس أ ا ا يف تشرين األول/أكتو ر 

 خالمسائل المتعلقة بالصندوق األخضر للمنا  -هاء 
ندداقش فريددرب ا ددرباأ أنشددطتا املتا قددب  الامدد  مدد  أمانددب ال ددندوق األخضددر واحل ددول مددن  -32

 ال ندوق ع   متوي  ل ياغب خطط الت ي  الوطنيب وتنفيبها.
وأشددايف فريددرب ا ددرباأ  اددني التقدددير إىل تنظدديل أمانددب ال ددندوق األخضددر ثددالث ج اددا   -33

يب صياغب خطط الت ي  الوطنيدب وتنفيدبها، خاصب  شمن  احل ول ع   متوي  من ال ندوق لام 
 ، موجهب ملندوت أق  الب دا   وا .2016أثناأ مار  خطط الت ي  الوطنيب لاا  

وأتاةدددت اجل ادددب األوىل ل ب ددددا  ما ومدددا   دثدددب عدددن أفضددد  الادددب  ل امددد  مددد  أماندددب  -34
فيدددبها. ال دددندوق األخضدددر مدددن أجددد  احل دددول ع ددد  متويددد  ل دددياغب خطدددط الت يددد  الوطنيدددب وتن

 وفيما ي ي النقا  األساسيب اليت تطرقت ةا هبه اجل اب:
 يشم  دويف الا طا  الوطنيب املاينب ل  ندوق أو مراكز التنايرب ماا ما ي ي: )أ  
مجدد  أصددااب امل دد اب ع دد  ال ددايد الددوطا لتاديددد القطاعددا  الدديت ينبغددي  '1'

 إعطاؤها األولويب يف متوي  ال ندوق 

__________ 

(30  FCCC/SBI/2016/7 38، الفقرم. 
(31  FCCC/SBI/2016/7 39، الفقرم. 
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 مباشرم إىل أمانب ال ندوق إي ال يفساي  ال شي   '2'
 إي ال يفساي  عد  االع ا   شمن  املشايفي /الربامم إىل أمانب ال ندوق  '3'
 تويل دويف القيادم يف صياغب الط با  الوطنيب لدعل االستاداد  '4'
   32)32اق ع   أنشطب ال ندوق يف   دارااإلشراف االس اتيتي الواس  النط '5'
من أقد  الب ددا   دوا ،  47  دا ، منها  141، كا  2016متو /يوليا  13ةىت  )ب  

    33)33 طا  وطنيب ماينب أو مراكز تنايربقد عينت يف يا  س
م يددددددددو  دواليف لتازيددددددددز  13، مت التاهددددددددد مبب دددددددد  2016متو /يوليددددددددا  13ةددددددددىت  )ج  

   34)34من أق  الب دا   وا   19، منها   دا   49الا طا  الوطنيب املاينب أو مراكز التنايرب يف 
مؤساب ماتمدم لتنفيب مشايفي   33، كانت هناك 2016متو /يوليا  13 ةىت )د  

 . 35)35مؤساب من أةد أق  الب دا   وا   و رامم ال ندوق، منها
وعرضددت اجل اددب الثانيددب ع دد  الب دددا  عم يددب  و جيددب ل ددياغب خطددط الت يدد  الوطنيددب  -35

الوطنيب، اليت متث  دموعب دنيا من  وتنفيبها، استنادا  إىل املبادل التوجيهيب التقنيب  طط الت ي 
 ا طوا  وال بنا  الال مب لب ويفم عم يب فاالب ع   ال ايد الوطا.

ونُظمت اجل اب الثالثب  التاداو  مد   رندامم األمدل املتاددم ل بيئدب و رندامم األمدل املتاددم  -36
 د  متويد   ططهدا اإل ايي لت و  مترينا  عم يا  ل ب دا  ع د  وضد  مق ةدا   و جيدب ل ا دول ع

مددن ال ددندوق األخضددر. وُعرضددت ع دد  املشددايفكني خطددوا  الام يددب النمو جيددب ل ددياغب وتنفيددب 
، مبدا يشدم  حتديدد الثغدرا  واالةتياجدا   36)36خطط الت ي  الوطنيب، الديت أعدّدها فريدرب ا درباأ

ا ددددداد واألنشدددددطب  ا  األولويدددددب، ومدددددن   ترمجتهدددددا إىل إطدددددايف منادددددرب  واسدددددطب  دددددو ج التمويددددد  
 . 37)37 ال ندوق

وقدددددريف فريدددددرب ا دددددرباأ اسدددددتطدا  مدددددواد وم طدددددص مناقشدددددا  اجل ادددددا  املشدددددايف إليهدددددا يف  -37
أعدداله إلعددداد دليدد  ل ماددتطدمني مددن أقدد  الب دددا   ددوا   شددمن  احل ددول ع دد   36و 34 الفقددرا 
__________ 

  د من املا وما  عن الا طا  الوطنيب املاينب ع   الرا ط:   ن االطال  ع   مزي  32)
<http://www.greenclimate.fund/partners/countries/readiness#about-ndas> . 

 _http://www.greenclimate.fund/documents/20182/318991/NDA_and_Focal_Point>انظدددددددددر الدددددددددرا ط:   33)

nominations_for_the_Green_Climate_Fund.pdf/eeace75b-aa59-489c-8914-c0940debe01f> . 
ومجهويفيدب  ،ومجهويفيدب أفريقيدا الوسدط  ،وجزيف القمدر ،ليشيت -وتيمويف  ،وتوغو ،وتشاد ،و نن ،و نغالديش ،إثيو يا  34)

 ،وكمبوديدا ،وفدانواتو ،وغينيدا ،والادنغال ،و امبيا ،ويفواندا ،وجيبويت ،ومجهويفيب ال ونغو الد قراطيب ،تنزانيا املتادم
 .ومايل ،وليربيا

 مركز املتا اب البيئيب يف الانغال.   35)
(36  FCCC/SBI/2015/INF.14  1والش    21و 20، الفقرتا. 
 .  <http://www.greenclimate.fund/partners/countries/fine-print>متاح ع   الرا ط:   37)
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التمويددد  مدددن ال دددندوق األخضدددر ل دددياغب وتنفيدددب خطدددط الت يددد  الوطنيدددب. وسُيادددتفاد مدددن هدددبا 
ي  مددددددن   إلعددددددداد املددددددواد التديفيبيددددددب  شدددددددمن  خطددددددط الت يدددددد  الوطنيددددددب، املشددددددايف إليهدددددددا يف الدددددددل

 أدناه. 43-41 الفقرا 
إضددافب إىل  لدد ، قدددمت أمانددب ال ددندوق األخضددر ما ومددا   دثددب عددن دعددل خطدددط  -38

الت يدد  الوطنيددب، يف إطددايف املناقشددا  الدديت    ددت االجتمددا . ومبوجددب هددبه املا ومددا ، أصددب  
ماليددني دواليف ل ددياغب خطددط الت يدد  الوطنيددب،  3 دددا  أ  حت دد  ع دد  متويدد  مبب دد  ب إم ددا  ال

)   أعددداله، عدددن طريددرب أل شدددري  مددن الشدددركاأ املنفدددبين 29لفقددرم ع دد  النادددو املشددايف إليدددا يف ا
ل  ددندوق األخضددر، فضددال  عددن ال يانددا  األخددرى املاتمدددم لدددى صددناديرب أخددرى مثدد  صددندوق 

ملوقدد  اإلل دد وين  واسددطب اسددتمايفم ط ددب  ددو جي متاةددب ع دد  ا الت يدد . و  ددن تقدددمي الط بددا 
، وهددي اسددتمايفم منقاددب لربنددامم االسددتاداد التددا   ل  ددندوق، ةيددق مت  38)38ل  ددندوق األخضددر

 ت ييفها الستيفاأ مااي   ددم تتا رب   ياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب.
 بدا  متويد  مددن الب ددا  الناميددب، وأشدايف  أماندب ال ددندوق األخضدر إىل أندا   تددراد أل ط -39
  دا  حتظ  ةاليا   الدعل من عدم شدركاأ  12. غ  أرا  كر  أ  2016أي ول/سبتمرب  8ةىت 

منفدددددبين ل ا دددددول ع ددددد  التمويددددد  مدددددن ال دددددندوق وأ  مدددددن املتوقددددد  ت قدددددي ط بدددددا  ل تمويددددد  يف 
 وقت. أل
 ل دددددندوقوسدددد طت أماندددددب ال دددددندوق األخضدددددر الضدددددوأ كدددددبل  ع ددددد  أ  قدددددرايف د دددددس ا -40
يط ب من ال ندوق الام  عن كثب مد  فريدرب ا درباأ وجلندب الت يد   شدمن  دعدل  13/9-  يفقل

الوصدددول املادددز  ل ب ددددا  الناميدددب إىل ال دددندوق. وشددددد فريدددرب ا دددرباأ مدددن جانبدددا ع ددد  احلاجدددب إىل 
 التااو  يف املااي  املتا قب  دعل أق  الب دا   وا . 

 ين لعملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنيةتقديم التوجي  والدعم التقني -واو 
 التدريب بشأن خطط التكيف الوطنية -1 

اسددتار  فريددرب ا ددرباأ اسدد اتيتيتا ا اصددب  التددديفيب حل قددا  الامدد  التديفيبيددب اإلق يميددب  -41
  شمن  خطط الت ي  الوطنيب وتناول املااي  التاليب:

   اجلغرافيب وال غويب اإلق يميب تو ي  ة قا  الام  ع   إو ي يب االةتياجا )أ  
إعددددددداد مواضددددددي  التددددددديفيب ع دددددد  إددددددو يراعددددددي يفؤيددددددب فريددددددرب ا ددددددرباأ والثغددددددرا   )ب  

واالةتياجددا  الناشددئب ألقدد  الب دددا   ددوا  يف الت دددل ملادداي  الت يدد . وتتضددمن املواضددي  األوليددب 
ل تددمنثر، وحتديددد خيدددايفا   الواسدداب حت يدد  املطددداطر املتا قددب  تغدد  املنددداخ، وتقيدديل املطدداطر والقا  يدددب

الت ي ، والتقييل االقت ادل  يايفا  الت ي ، واحل ول ع   التموي  مدن ال دندوق األخضدر، 

__________ 

(38  <http://www.greenclimate.fund/partners/countries/fine-print>  . 
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واالتااق يف جهود وأدوايف  ت   اجلهدا  الفاع دب، وأوجدا الد ا ط مد  أهدداف التنميدب املادتدامب 
 لألمل املتادم 

املراةدد  الدديت   غتهددا الب دددا  يف هي  ددب ة قددا  الامدد  ع دد  إددو يراعددي تفدداو   )ج  
 صياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب 

االسددتاانب خددرباأ مددرجايني مدددن فريددرب ا ددرباأ وال دددندوق األخضددر ومرفددرب البيئدددب  )د  
 ووكاالتا واملنظما  الشري ب لربنامم عم  ن وت واجلها  الفاع ب األخرى  ا  ال  ب.

إم انيدددب تنظددديل أول ة قدددب عمددد  تديفيبيدددب يف أواخدددر واتفدددرب فريدددرب ا دددرباأ ع ددد  اسدددتطال   -42
شددددهر تشددددرين الثدددداين/نوفمرب أو مط دددد  كددددانو  األول/دياددددمرب وتنظدددديل ة قددددا  الامدددد  التاليددددب يف 

. وسددديتناول فريدددرب الامددد  التقدددا  طدددط الت يددد  الوطنيدددب اجلواندددب اإلضدددافيب املتا قدددب 2017 عدددا 
  ت ميل ة قا  الام .

ا دددرباأ أ  عدددددا  مدددن املنظمدددا   طدددط لتنظددديل أنشدددطب  إضدددافب إىل  لددد ، الةدددا فريدددرب -43
. واتفددرب ع دد  اسددتطال  أفضدد  الاددب  لتازيددز أوجددا  39)39تديفيبيددب تتا ددرب خطددط الت يدد  الوطنيددب

التآ يف والت ام  م  هبه اجلهود مدن خدالل الامد  مد  هدبه املنظمدا  يف إطدايف شدب ب ل تدديفيب. 
 طط الت ي  الوطنيب املنشويف ع   من ب  وستبق  أنشطب التديفيب ع   جدول األعمال الااملي

 .   40)40خطط الت ي 

 اراسات حاالت عن خطط التكيف الوطنية -2 
الةددا فريددرب ا ددرباأ أثندداأ ماددر  خطددط الت يدد  الوطنيددب مددا أةددر ه فريددرب الامدد  التقددا  -44

ر  طط الت يد  الوطنيدب مدن تقدد  يف ديفاسدب احلداال  اإلفراديدب القطريدب، وخاصدب ةداليت مدغشدق
. واتفددرب ع دد  مواصدد ب يميدد  املا ومددا  عددن ديفاسددا  احلدداال  واسددتطال  فددرد  41)41ومددالول

املزيددددد مددددن التفاعدددد  مدددد  األفرقددددب القطريددددب املانيددددب ع دددد  هددددامش دويفا  اةيئددددب الفرعيددددب ل تنفيددددب ويف 
 األةداث اإلق يميب اليت ينظمها فريرب ا رباأ.

يدديل التقددد  والفااليددب والثغددرا  يف عم يددب وقددريف فريددرب ا ددرباأ كددبل  اختبددايف أدام يفصددد وتق -45
 صياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب يف هبه الديفاسا  اإلفراديب القطريب. 

__________ 

خيطط  رنامم الدعل الاداملي  طدط الت يد  الوطنيدب يف إطدايف مرة تدا الثانيدب لتنظديل سدت ة قدا  عمد  تديفيبيدب   39)
إق يميب  شمن  خطط الت ي  الوطنيب. وستترل منظمب األغبيب والزيفاعب ة قا  عم  قطريدب  شدمن  تقيديل األثدر 

شدددمن  تامددديل املنظدددويف اجلناددداين يف الاياسدددا  الوطنيدددب. وحت يددد  الاايدددد  النادددبب لت دددالي  خيدددايفا  الت يددد ، و 
وتشدددم  املرة دددب اجلديددددم ل تادددال  الاددداملي مل افادددب تغددد  املنددداخ تنظددديل مدددؤمترا  إق يميدددب وة قدددا  عمددد  تقنيدددب 

 وأنشطب أخرى ترمي إىل تازيز تبادل اعيفاأ والتتايفب يف دال الت ي  م  تغ  املناخ. 
(40  <http://www4.unfccc.int/nap/Pages/GlobalNAPCalendar.aspx>  . 

 ُيرى ديفاسا  ةاال  ُقطريب  طط الت ي  الوطنيب ةاليا  ل   من  وتا  وتوفالو ومدغشقر ومالول والنيتر.  41)
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واتفددددرب فريددددرب ا ددددرباأ ع دددد  توجيددددا دعددددوم إىل املنظمددددا  الشددددري ب لربنددددامم عمدددد  ندددد وت  -46
 املشدايفكب  ل مشايفكب يف ديفاسا  احلاال . والةا أ  هناك عدم منظما  أ دد  اهتمامهدا فادال  

أو املادددامب يف ديفاسددددا  احلدددداال  الُقطريدددب  شددددمن  خطددددط الت يدددد  الوطنيدددب، ومددددن  ينهددددا: املركددددز 
   42)42األفريقددي ل اياسددا  املناخيددب، املاددا  دددعل ديفاسددا  احلدداال  يف الدددول اجلزيفيددب األفريقيددب
  لددد  يف ومنظمدددب احلفدددا الدوليدددب، املانيدددب  ددددعل الامددد  التقدددا  شدددمن  ديفاسدددا  احلددداال ، مبدددا يف

الب دا  اليت تنفب فيها املنظمب  درامم  دددم  واملركدز الددويل ل تنميدب اجلب يدب املت ام دب، املادا  ددعل 
 .  43)43ديفاسا  احلاال  يف   دا  منطقب جبال اةيمااليا وهندوكوش

والةددددا فريددددرب ا ددددرباأ أيضددددا  أ   اددددض الب دددددا  أ ددددد   اسددددا  لتقاسددددل نتددددايم ديفاسددددا   -47
طريددب  شددمنرا ع دد  ال ددايد الددوطا، واتفددرب ع دد  است شدداف الاددب  ال في ددب مبادداعدم احلدداال  الق

 الب دا  يف هبا ال دد.

 اعم عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية عن طريق منصة خطط التكيف  -3 
الةدددا فريدددرب ا دددرباأ أ  الب ددددا  اسدددتمر  يف يففددد  خطدددط ت يفهدددا الوطنيدددب ع ددد  املن دددب  -48

. والةددا فريددرب ا ددرباأ أيضددا  أ  مددن املفيددد  44)44وطنيددب أليف اددب   دددا  ةاليددا  ت يدد   وهندداك خطددط
، لت ددو   45)45 دددا  أخددرى غدد  أقدد  الب دددا   ددوا  تقاسددل خطددط واسدد اتيتيا  ع دد  املن ددب مددن  

 مرجاا  جيدا  ةبه الب دا  عند صياغب وتنفيب خططها الوطنيب ل ت ي . 
)ب  مدن 12ا  اإلل د وين املشدايف إليدا يف الفقدرم والةا فريرب ا رباأ كدبل  أ  االسدتبي -49

، قددددد ُوضدددد  ع دددد  من ددددب خطددددط الت يدددد  اإلل  ونيددددب جلمدددد  املا ومددددا  مددددن 21-/  أ4املقددددريف 
األطراف عن التقد  احملدر  يف صدياغب وتنفيدب خطدط الت يد  الوطنيدب. وسدُت طص املا ومدا  الديت 

يفير الوطنيدب عدن التقدد  احملدر   شدمن  تقدمها األطراف  ش   ماتمر لتش   م ديفا  مرجايا  ل تقدا
خطط الت ي  الوطنيب وعم  فريرب ا رباأ فيما يت    دعل هبه ا طط. وسُياتطد  االستبيا   
كدددددبل  لتتميددددد  نتدددددايم مجيددددد  الديفاسدددددا  االستق ددددداييب املتا قدددددب خطدددددط الت يددددد  الوطنيدددددب يف 

 واةد. م ا 

 عملية خطط التكيف الوطنيةالمواا التكميلية للمباائ التوجيهية التقنية بشأن  -4 
خيطط فريرب ا رباأ، يف إطايف  رنامم عم ا احلايل، إلعداد ويفقب تقنيدب حب دول الادا  القداد   -50

  شمن  إةرا  التقد  يف الام  املتا رب  التططيط اإلق يمي.

__________ 

 .ومويفيشيو  ،ومدغشقر ،وكا و ف دل ،وسيشي  ،وسا  تومي و ريناييب ،جزيف القمر  42)

 .واةند ،ونيبال ،وميا ايف ،وال ني ،و وتا  ،و نغالديش ،و اكاتا  ،أفغاناتا   43)

 . <http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx>متاةب ع   الرا ط:   44)

 . <http://www4.unfccc.int/nap/Pages/adaptation-plans-and-strategies.aspx>متاةب ع   الرا ط:   45)
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وأةددا  فريددرب ا ددرباأ  دداملواد الت مي يددب ل مبددادل التوجيهيددب التقنيددب لام يددب صددياغب وتنفيددب  -51
 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  

، 2016م اددددرب  يفاعددددي ملنظمددددب األغبيددددب والزيفاعددددب، مددددن املقددددريف إجنددددا ه يف عددددا   )ب  
 تقنيب لفريرب ا رباأ  شمن  عم يب خطط الت ي  والوطنيب إلضافتا إىل املبادل التوجيهيب ال

وثيقب إيفشاديب ملنظمب األغبيب والزيفاعب لددعل الب ددا  يف ددايل م دايد الادم   )ج  
 واالستزيفا  املايي 

املبددادل التوجيهيددب لألمانددب املشدد كب  ددني الوكدداال  لالسدد اتيتيب الدوليددب ل اددد  )د  
ألمددددل املتادددددم اإل ددددايي،  شددددمن  إدمدددداج احلددددد مددددن ال ددددوايفث يف مددددن ال ددددوايفث، التا اددددب لربنددددامم ا

التططدددديط الددددوطا ل ت يدددد  مدددد  تغدددد  املندددداخ. وقددددد صددددديف  منهددددا ناددددطب  دثددددب منددددب منت دددد  
 .2016 عا 
والةا فريدرب ا درباأ أ  فريدرب الامد  التقدا املادا خطدط الت يد  الوطنيدب يواصد  الامد   -52

مددواد ت مي يددب مددن أجدد   ندداأ إطددايف إلدمدداج املددواد  مدد   ت دد  املنظمددا  الدديت تا دد  ع دد  إعددداد
الت مي يدددب األخدددرى ل مبددددادل التقنيدددب ضدددمن رددددم متادددرب إ دددايي املنادددد  ل دددياغب وتنفيدددب خطددددط 

 الت ي  الوطنيب.

 فريق العمل التقني المعني بخطط التكيف الوطنية -5 
ب قددددد عقددددد الةددددا فريددددرب ا ددددرباأ أ  فريددددرب الامدددد  التقددددا املاددددا خطددددط الت يدددد  الوطنيدددد -53

اجتماعددا  خددالل ماددر  خطددط الت يدد  الوطنيدددب ملناقشددب األنشددطب الدديت نُفددب  يف إطددايف  رندددامم 
الامدد  احلددايل لفريددرب ا ددرباأ. والةددا أيضددا  احلمددا  الددبل أ ددداه فريددرب الامدد ، ال سدديما أعضدداؤه 
الددبين يام ددو  عددن كثددب يف تقدددمي الدددعل  طددط الت يدد  الوطنيددب، لالتفدداق ع دد  إطددايف مت امدد  

قيدديل القا  يددب ل تددمنثر  تغدد  املندداخ وجهددود الت يدد  الوطنيددب وغدد   لدد  مددن الددنُدُهم ال في ددب  تازيددز لت
 تقدمي الدعل التقا ل ب دا  يف عم يب خطط الت ي  الوطنيب. 

 الدعم المقدل تحديدا  ألقل البلدان نموا   -6 
لب دددا   ددوا   ندداأ ع دد  ندداقش فريددرب ا ددرباأ  ت دد  الطددرق الدديت يُقددد  هبددا دعددل  دددد ألقدد  ا -54

 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 



FCCC/SBI/2016/18 

21 GE.16-16923 

القاددددل املانددددو  "اسددددمنل فريددددرب ا ددددرباأ" ع دددد  من ددددب خطددددط الت يدددد  الوطنيددددب،  )ب  
   46)46تازيز قال أكثر األسئ ب ت رايفا   ادف إىلواة

التفاع  م  األفرقب القطريب ألق  الب دا   دوا  أثنداأ اجتماعدا  فريدرب ا درباأ ومدا  )ج  
ينظما من أةداث. ويتواص  فريرب ا رباأ عن كثب، أثناأ االجتماعدا  واملناسدبا  الديت ياقددها 

يددب املؤلفددب مددن اةيئددب امل  فددب ة وميددا   الامدد  املتا ددرب يف أقدد  الب دددا   ددوا ، مدد  أفرقددب الت يدد  الوطن
 دددالت ي  وغ هدددا مدددن املؤسادددا  الوطنيدددب  ا  ال ددد ب، فضدددال  عدددن اجملتمادددا  احمل يدددب، ملناقشدددب 

  ا ربا  والتاديا  والثغرا  واالةتياجا  اليت   ها حتديدا  يف دال الت ي .
تازيدز فدرد الدتا ل مدن األقدرا   دني أقد  الب ددا  وناقش فريرب ا درباأ أيضدا  إم انيدب  يدادم  -55

 وا  وكدبل   دني الب ددا  الناميدب واملتقدمدب. والةدا إم انيدب القيدا   دبل  عدن طريدرب  رندامم توأمدب 
يوصدد   ددني الب دددا  املهتمددب  الامدد  ماددا  يف عم يددا  تقيدديل وصددياغب خطددط الت يدد  ا اصددب هبددا، 

 دلني.حبيق تُتاح ةا فرد التا ل والدعل املتبا

 المجتمعات والمجموعات والننيم البيئية القابلة للتأثر -بات 
استار  فريرب ا رباأ موجز اجل اب التقنيب اليت عقدهتا املنظما  الشري ب لربنامم عمد   -56

 شددمن  مراعددام اجملتماددا  واجملموعددا   2016ندد وت أثندداأ ماددر  خطددط الت يدد  الوطنيددب لاددا  
منثر يف  طددديط وتنفيدددب إجدددراأا  الت يددد . وأةدددا  فريدددرب ا دددرباأ ع مدددا  والدددُنظل البيئيدددب القا  دددب ل تددد

  املااي  الرييايب التاليب املاتمدم من املوجز:
مدددن تاددد يما   وجدددود يفوا دددط  دددني اجملتمادددا  والدددُنظُل البيئيدددب القا  دددب ل تدددمنثر، ال  دددد  )أ  

 ع   التمنق ل م  تغ  املناخ ت ميل خيايفا  ت ي  تاز  إمجاال  قديفم اجملتماا  والُنظل البيئيب ماا  
يفاكمت الب ددا  خدربا  وديفوسدا  مادتفادم مب درا  فيمدا يتا درب مبراعدام اجملتمادا   )ب  

 واجملموعا  والُنظل البيئيب القا  ب ل تمنثر يف خطط الت ي  الوطنيب 
ينبغددي توثيددرب املا ومددا  املتاةددب عددن أدوا  التقيدديل واملقايفنددب، واألدلددب التتريبيددب  )ج  
 ملمايفسا  اجليدم والديفو  املاتفادم، وتبادل هبه املا وما  ع   مجي  املاتويا  ع   ا

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 

أ  تاترب الب دا  تدا   الت ي  القايمب ع   النظا  البيئي جزأا  من ردم  ينبغي )ه  
 مت ام  ياه الت ي  

ينبغدددي مراعددددام املادددايفف احمل يددددب واألصدددد يب والتق يديدددب مبددددا ي فددد  اتادددداق خطددددط  )و  
 الت ي  املاّدم م  طرق الت ي  اليت ترغب يف تبنيها اجملتماا  القا  ب ل تمنثر.

__________ 

 .<http://www4.unfccc.int/nap/Pages/asktheLEG.aspx>متاةب ع   الرا ط:   46)
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املتا قددددب رباأ مشدددرو   طددددط عددددا  لويفقددددب ما ومدددا   شددددمن  االعتبددددايفا  ونددداقش فريددددرب ا دددد -57
القا  ددددب ل تددددمنثر يف سددددياق عم يددددب صددددياغب وتنفيددددب خطددددط  البيئيددددب اجملتماددددا  واجملموعددددا  والددددنظل 

أعدداله. وقددريف  56، أُعددّد اسددتنادا  إىل نتددايم اجل اددب التقنيددب املشددايف إليهددا يف الفقددرم الت يدد  الوطنيددب
ا  الشدددري ب لربندددامم عمددد  نددد وت يف إعدددداد ويفقدددب ما ومدددا  تادددتند إىل مواصددد ب إشدددراك املنظمددد

 مشرو  املططط الاا  املبكويف. 
أ عدن امتنانددا ل منظمددا  الشدري ب لربنددامم عمدد  ند وت الدديت شددايفكت اوأعدرب فريددرب ا ددرب  -58

يف مادددر  خطدددط الت يددد  ومدددا تددداله مدددن أنشدددطب إلنتددداج مشدددرو  املططدددط الادددا  املشدددايف إليدددا يف 
 أعاله. 57 الفقرم

 اعم اتساق إجراءات التكيف وتآبرها في إطار االتفاقية -حاء 
 التعاون مع الهيئات المنشأة بموجب االتفاقية -1 

أعددرب فريددرب ا ددرباأ عددن تقددديره ل تنددب الت يدد  ع دد  تااورددا املاددتمر، مشدد ا  إىل تايددني  -59
ريدرب ا ددرباأ، مدن أجد  تازيددز الاديد فريدديفي  كوسدا  )مددالول  مدن ال تندب ل مشددايفكب يف اجتمدا  ف

االتادداق والتددآ يف  ددني الطددرفني. وأشددايف فريددرب ا ددرباأ أيضددا  إىل أ  مددن املقددريف ةضددويف الادديد أ يددا  
هوونغددددو )أنغددددوال  االجتمددددا  الااشددددر ل تنددددب الت يدددد  مددددن أجدددد  تقدددددمي ما ومددددا   دثددددب ل تنددددب 

فنددديف )كندددا   ث ددب  عنددا يف واملشددايفكب يف املادداي   ا  ال دد ب. وعددنّي فريددرب ا ددرباأ الادديدم  يددق ال
نادددييب  يتدددومي و ر   فرقدددب الامددد  املانيدددب خطدددط الت يددد  الوطنيدددب، والاددديد أديفييتدددو سدددانتانا )سدددا

 مناو ا . عضوا  
أةا  فريرب ا رباأ ع ما   املا وما  احملدثب التاليب من  رنامم عم  ن وت  شمن  داال   -60

 : 47)47التااو   ني الربنامم وفريرب ا رباأ
إضددددافب مدددددخال   شددددمن  حتديددددد املراكددددز والشددددب ا  اإلق يميددددب الددددال   دعوهتددددا  )أ  

 لتايني جهب ات ال ل   منها م  فريرب ا رباأ 
شددايفكت املنظمددا  الشددري ب لربنددامم عمدد  ندد وت يف تنظدديل ج اددب تقنيددب مددد   )ب  

مادددر  خطدددط  فريدددرب ا دددرباأ  شدددمن  اجملتمادددا  واجلماعدددا  والدددُنظل البيئيدددب القا  دددب ل تدددمنثر، خدددالل
 الت ي  الوطنيب 

أجددر  املنظمددا  الشددري ب لربنددامم عمدد  ندد وت ج اددب ع دد   هددا ملناقشددب  )ج  
فددرد املاددامب والتادداو  يف الامدد   شددمن  خطددط الت يدد  الوطنيددب، ال سدديما خ ددود ديفاسددا  

 احلاال  القطريب ةبه ا طط ومار  خطط الت ي  

__________ 

(47  FCCC/SBI/2016/7 58، الفقرم. 
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نددامم عمدد  ندد وت ل تاهددد  الامدد  ُعممددت دعددوم ع دد  املنظمددا  الشددري ب لرب  )د  
 ع   دعل خطط الت ي  الوطنيب.

ووافدرب فريددرب ا ددرباأ ع دد  مواصد ب الامدد  مدد  املنظمددا  الشدري ب لربنددامم عمدد  ندد وت يف  -61
أنشددطب متنوعددب، منهددا التددديفيب ع دد  خطددط الت يدد  الوطنيددب، وماددر  خطددط الت يدد  الوطنيددب، 

 قب هبا، وتوف  الدعل التقا إمجاال  ألق  الب دا   وا .ومن تها، وديفاسا  احلاال  القطريب املتا 
ونظددددر فريددددرب ا ددددرباأ يف يفسددددالب ومشددددرو  وثيقددددب ل ا ددددول ع دددد  مدددددخال  مددددن ال تنددددب  -62

التنفيبيددب املانيددب  الت نولوجيددا خ ددود واليددب ي  دد  فيهددا مددؤمتر األطددراف ال تنددب التنفيبيددب  ددمن  
ملندداخ وجلنددب الت يدد  وفريددرب ا ددرباأ، يف الاددب  الدديت تادداو  مدد  مركددز وشددب ب ت نولوجيددا االتنظددر،  

  ددن أ  تادداعد هبددا األطددراف ع دد  مواأمددب عم يددا  تقيدديل اةتياجاهتددا الت نولوجيددب مدد  عم يددب 
. واتفرب فريرب ا درباأ ع د  اسدتارا  الوثيقدب وإةالدب  48)48صياغب خطط الت ي  الوطنيب وتنفيبها
    التاض  ملزيد من التااو  ماها  شمن  هبه الواليب. التا يقا   شمنرا إىل ال تنب التنفيبيب وع

ونظر فريرب ا رباأ أيضا  يف يفسالب مدن فريدرب ا درباأ االستشدايفل املادا  البالغدا  الوطنيدب  -63
املقدمددب مددن األطددراف غدد  املديفجددب يف املرفددرب األول لالتفاقيددب، يدددعو فيهددا فريددرب ا ددرباأ إىل عقددد 

ب واأليف اددني ل دد  مددن اةيئتددني الفددرعيتني، مددن أجدد  اسددتطال  ةددوايف ع دد  هددامش الدددويفم الاادسدد
 داال  التااو  املم نب. واتفرب فريرب ا رباأ ع   تمنكيد اهتماما هببا احلوايف واستاداده لا.

 الندنهنج اإلقليمية في تخطيط التكيف وتنفيذه -2 
يف سدددياق خطدددوا  نددداقش فريدددرب ا دددرباأ استاراضدددا  مفاهيميدددا  ل دددنُدُهم واملاددداي  اإلق يميدددب  -64

تقدمي املشويفم التقنيب  شمن  النُدُهم اإلق يميدب إ اأ  طديط الت يد  وتنفيدبه. واتفدرب ع د  أ  اعتمداد 
 نُدُهم إق يميب يف هبا ال دد من شمننا أ  يااعد ع   حتقيرب ما ي ي:

مت دددني الب ددددا  مدددن توسدددي  نطددداق خططهدددا الوطنيدددب ل ت يددد  لتشدددم  املشدددايفي   )أ  
 والربامم اإلق يميب 

تيادد  إدمدداج الت يدد  مدد  تغدد  املندداخ يف مبدداديفا  التنميددب اإلق يميددب )مددن قبيدد   )ب  
  را  النق ، ودماا  الطاقب، ومشايفي  احلفا البيئي عرب احلدوديب، وإدايفم املوايفد املاييب  

إدمدداج الام يددا  اإلق يميب/الاامليددب يف عم يددا  تقيدديل املطدداطر والقا  يددب ل تددمنثر  )ج  
 د الوطا ع   ال اي
است شاف/توسدددي  ة دددول الت يددد  مددد  تغددد  املنددداخ إق يميدددا  )مدددن قبيددد  األمدددن  )د  

 الغبايي، واألنشطب التتايفيب الزيفاعيب واةترم املطططب  
 .الت دل ل توانب املتشاهبب من املطاطر والقا  يب ل تمنثر )أوجا التآ يف  )ه  
__________ 

 .5، الفقرم 21-/  أ3املقريف   48)
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 ددن فيهددا الت دددل ملادداي  الت يدد  وةدددد فريددرب ا ددرباأ كددبل  أمث ددب ل متدداال  الدديت   -65
ع   ال ايد اإلق يمدي. وهدي تشدم  الدُنظل البيئيدب )األيفضديب والباريدب ، والغدباأ، واملداأ، والطاقدب، 
والتتدددددايفم، واحلدددددراك البشدددددرل، واةتدددددرم، واألمدددددرا  وال دددددوايفث الطبيايدددددب )كاجلفددددداف واألعاصددددد  

 دددب وصددداةبب امل ددد اب يف هدددبه االسدددتواييب . والةدددا فريدددرب ا دددرباأ أ   ادددض أهدددل اجلهدددا  الفاع
اجملدددداال  تشددددم  ال تددددا  االقت دددداديب اإلق يميددددب وسدددد طا  األةددددوا  النهريددددب ودماددددا  الطاقددددب 

 اإلق يميب،  اإلضافب إىل املراكز والشب ا  اإلق يميب وغ ها.
وقدددريف فريدددرب ا دددرباأ ا دددا  خطدددوا  تاليدددب مباشدددرم منهدددا حت يددد  الوثدددايرب الربديدددب ل  دددندوق  -66

رفددرب البيئددب، لالطددال  ع دد  سددب  دعددل الددنُدُهم اإلق يميددب وإجددراأ ديفاسددا  ةدداال  أو األخضددر وم
 مقايفنب ملطت   سينايفيوها  املداخ  اإلق يميب.

 إ راك المراكز والشبكات اإلقليمية -طاء 
نظددر فريدددرب ا دددرباأ يف قايمددب املراكدددز والشدددب ا  اإلق يميدددب املقددريف دعوهتدددا إىل تايدددني جهدددب  -67

. وطبّدرب فريدرب ا درباأ 21-/  أ19مدن املقدريف  10م  فريرب ا درباأ، وفقدا  ل فقدرم ات ال ل   منها 
 املااي  التاليب لتاديد املراكز والشب ا  اإلق يميب املم نب:

املراكدددز اإلق يميددددب الدددديت حتظدددد   ديفايددددب تقنيددددب خاصددددب يف ددددداال  مددددن شددددمنرا أ   )أ  
 دددوا ، مدددن قبيددد  ثغدددرا  البياندددا ، تاددداعد يف سدددد ثغدددرا  واةتياجدددا  الت يددد  يف أقددد  الب ددددا  

واشددددتقاق  ددددا ج سددددينايفيوها  تغدددد  املندددداخ ع دددد  ال ددددايد اإلق يمددددي، ودعددددل االسددددتاداد يف إطددددايف 
 ال ندوق األخضر وغ   ل  من اجملاال  

الشب ا  واملراكز اإلق يميب اليت تا شدد هبيئدب ة وميدب دوليدب أو حتظد   ددعل  )ب  
ت    ددل يف دددال خدمدب أقدد  الب دددا   دوا  يف نطدداق واسدد  ترتيبدا  مؤسادديب ماد ف هبددا وةددا سد

 من األنشطب املتا قب  الت ي  
الشدددب ا  واملراكدددز اإلق يميدددب أو الاامليدددب الددديت لدددديها  دددرامم ومبددداديفا  إق يميدددب  )ج  

  شمن  املااي  املتا قب  الت ي  
 املؤساا  املاتمدم يف إطايف االتفاقيب. )د  

اكدددز اإلق يميدددب فريدددرب ا دددرباأ يف االضدددطال   مننشدددطب مدددن  ينهدددا وسدددتدعل الشدددب ا  واملر  -68
 ي ي: ما

تقدددمي املشددويفم والددددعل التقنيددني  شدددمن  الت يدد  عددن طريدددرب األفرقددب االستشدددايفيب  )أ  
 وأفرقب الدعل واألفرقب الاام ب اليت ينشئها فريرب ا رباأ لدعل  ت   األنشطب 

  يميب إ اأ  طيط الت ي  تقدمي املشويفم التقنيب  شمن  النُدُهم اإلق )ب  



FCCC/SBI/2016/18 

25 GE.16-16923 

تقدددمي الدددعل التقددا إىل الب دددا  فيمددا يت دد   إعددداد وتطبيددرب سددينايفيوها  تغدد   )ج  
املندداخ ع دد  ال ددايدين اإلق يمددي والددوطا املتا قددب  شددر  اإل قدداأ ع دد  ايفتفددا  ديفجددب احلددرايفم الاامليددب 

ة ددددا  األخددددرى مددددن دو  ديفجتددددني مئددددويتني، احملدددددد يف اتفدددداق  ددددايفيس، وفيمددددا يت دددد   تنفيددددب األ
 االتفاق  هبا

تازيدددز دعددددل إعددددداد أقدددد  الب دددددا   ددددوا  ل ا ددددول ع دددد  التمويدددد  مددددن ال ددددندوق  )د  
 األخضر ل ياغب وتنفيب خطط الت ي  الوطنيب 

تنظدديل أةددداث وأنشددطب إق يميددب مثدد  التددديفيب اإلق يمددي ع دد  خطددط الت يدد   )ه  
 الوطنيب واملاايف  اإلق يميب  طط الت ي  

ز الددروا ط مبادداي  أوسدد  نطاقددا  تت دد  خطددط الت يدد  الوطنيددب )مثدد  تنفيددب تازيدد )و  
 أهداف التنميب املاتدامب ومراعام املنظويف اجلنااين واجملتماا  والُنظل البيئيب القا  ب ل تمنثر .

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

 ريا والمنيمات المعنيةع حكومة ليبالمناقشات م -رابعا   
 المناقشات مع حكومة ليبريا -ألف 

ملناقشدب التقدد  الدبل  يا املاا  دالت ي رباأ مناقشا  م  فريرب ة ومب ليرب عقد فريرب ا  -70
يدا يف ددال الت يد  مد  تغد  املنداخ ومدا تواجهدا مدن ثغدرا  وحتدديا  يف هدبا ال ددد. أةر تا ليرب 
يب حلمايب البيئب، ما وما  عن مشرو  مش ك  دني  رندامم فريرب، البل ت أسا الوكالب ال يرب وقد  ال

الامدد  الددوطا ل ت يدد  وصددندوق أقدد  الب دددا   ددوا ، عنوانددا "تازيددز قددديفم املندداطرب الادداة يب القا  ددب 
ص عم يدب وعدن اجلهدود الديت يبدبةا الب دد فيمدا خيد  49)49ل تمنثر ع د  التدمنق ل مد   داطر تغد  املنداخ"
 صياغب وتنفيب خطط الت ي  اإلق يميب.

يدا تواجدا  الفاد   ثدايفا  ةدادم لتغد  املنداخ مدن قبيد  تآكد  الادواة ، وأفاد الفريرب  من  ليرب  -71
وتق ددب أ ددا  سددقو  األمطددايف والفيضددانا  ع دد  إددو ال   ددن الددت هن  ددا، واعثددايف غدد  املاددبوقب 

اك وال ددداب والادددالمب، فضدددال  عدددن قطاعدددا  أو ع ددد  املنددداطرب الاددداة يب والزيفاعدددب وم دددايد األ ددد
داال  تنميب أخرى هامدب. وقدد صداغت خطدويفم  ثدايف تغد  املنداخ يف املنداطرب الاداة يب فيمدا  ادد 
اس اتيتيب الت ي  الُقطريب، ةيق حتظد  اجلهدود يف هدبا اجملدال  األولويدب. وقدد  الفريدرب تفاصديال  

لت ي  الااة ي املش ك  ني  رنامم الام  الدوطا عن اجلوانب املتا قب  ت ميل وتنفيب مشرو  ا
ل ت ي  وصندوق أق  الب ددا   دوا . وكدا  هدبا املشدرو ، الدبل اكتمد  تنفيدبه، ينطدول ع د   نداأ 

م . ومتث ت إةددى أهدل فوايدد هدبا  500نظا  لتا ني الاواة  من األمواج  تد ع   ماافب 
__________ 

 /http://www.thegef.org/project>  ددددن االطددددال  ع دددد  املزيددددد مدددددن املا ومددددا  عددددن املشددددرو  ع دددد  الدددددرا ط:   49)

enhancing-resilience-vulnerable-coastal-areas-climate-change-risks>  . 



FCCC/SBI/2016/18 

GE.16-16923 26 

اييب ل متتماا  احمل يدب  الددلي  امل مدو ، ملدا تتيادا املشرو  يف إثبا  أميب مث  هبه التدا   الوق
مدن  ايدب فاالددب ل متتمادا  وم دداديف يف قهدا مددن ايفتفدا  ماددتوى البادر والاواصدد . وكدا  تنفيددب 

ل متتماا  احمل يب احمليطب لتويل ماؤوليب احلفاظ ع   هبه الُنظل واملطالبدب يف  هبا املشرو  ةافزا  
 خطط تنميتها  إعطاأ األولويب لتوسي  هبه النُظل لتوف  تغطيب شام ب. 

واسددتار  الفريددرب كددبل  ا طددوا  املتطددبم ل ددياغب خطددب ت يدد  وطنيددب. فددمنوال ، أنشددئ  -72
يب حلمايب البيئب من أجد  دعدل الامد  األويل.  يرب ب الفريرب مؤقت متادد التط  ا  ت أسا الوكال

، واسدددُتند إىل هدددبه 2015وثانيدددا ، أجريدددت عم يدددب فدددر  وتقيددديل ل ما ومدددا   ا  ال ددد ب يف عدددا  
الام يددب وإىل ا دددربا  احلاليدددب لتاديددد القطددداعني األساسددديني لالسدد اتيتيب الوطنيدددب، ومدددا املنددداطرب 

فريرب القطرل م   رندامم األمدل املتاددم اإل دايي إلعدداد مقد ح الااة يب والزيفاعب. وثالثا ، يام  ال
ل ا ددول ع ددد  متويددد  مدددن ال دددندوق األخضدددر ل امدد  ع ددد  خطدددب الت يددد  الوطنيدددب. وسيتضدددمن 

عناصر لالستثمايف يف املشايفي  املوجهدب ل قطداعني الاداة ي والزيفاعدي. ويتدوخ  الب دد  املق ح أيضا  
 .2017ب حب ول أواخر عا  االنتهاأ من وض  خطب ت ي  وطنيب   م

إضافب إىل  ل ، س ط الفريرب الضوأ ع   ما يزخر  ا الب د من موايفد الغا ا  واألمطدايف  -73
 الغزيرم يفغل تغ  أ اطها، وما يتياا  ل  من فرد الةتتا  ال ر و  وإنتاج الطاقب النظيفب. 

يددا تتمثدد  يف هددا ليرب أكددرب التاددديا  الدديت تواجه عددالوم ع دد   لدد ، أشددايف الفريددرب إىل أ  -74
التموي  )وهو حتٍد   ن ة ا إ ا جند  الب دد  فضد  جهدوده املطططدب يف احل دول ع د  متويد  مدن 
ال ددددندوق األخضددددر  واالفتقددددايف إىل الت نولوجيددددا املاليمددددب، وشدددد  القددددديفا  املؤسادددديب والبشددددريب، 

 وضا  املاتوى االقت ادل ل ب د. 

 المناقشات مع المنيمات المعنية -باء 
 المعلومات التي تتيحها المنيمات -1 

قدددد   رندددامم األمدددل املتاددددم اإل دددايي ما ومدددا   دثدددب عدددن الددددعل الدددبل يقدمدددا إىل أقددد   -75
الب ددددا   دددوا ، والدددبل يركدددز ع ددد  خطدددط الت يددد  الوطنيدددب، و دددرامم الامددد  الوطنيدددب ل ت يددد ، و نددداأ 

ب دا   وا  ل ا ول ع د  متويد  القديفا  ل تططيط ووض  امليزانيب ع   أسا  املطاطر، ودعل أق  ال
، قددد   رنددامم األمددل املتادددم اإل ددايي 2016و 2013إلجددراأا  الت يدد . ويف الفدد م  ددني عددامي 

لالضددطال    50)50  دددا   16، إىل  رنددامم الدددعل الادداملي  طددط الت يدد  الوطنيددبالدددعل، مددن خددالل 
يب ع دد  القطددا  الددوطا  ام يددا  تقيدديل ووضدد  خددرايط طريددرب  طددط الت يدد  الوطنيددب. وأجددرل تددديف 

أيضدددا  ل ب ددددا  مدددن أجددد  تازيدددز قدددديفاهتا يف سدددياق عم يدددب خطدددط الت يددد  الوطنيدددب. وت قددد  الربندددامم 

__________ 

 ،ومجهويفيدددب ال ونغدددو الد قراطيدددب ،ومجهويفيدددب تنزانيدددا املتاددددم ،وجدددزيف القمدددر ،و ويفكيندددا فاسدددو ،و دددنغالديش ،أنغدددوال  50)
 .والنيتر ،ياومويفيتان ،ومالول ،ومدغشقر ،وليربيا ،وكمبوديا ،وغينيا ،وغامبيا ،والانغال ،وجيبويت
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إلعداد مق ةا  مشايفي  ل ا ول ع د  التمويد    51)51ط با  دعل من تااب من أق  الب دا   وا  
كدبل  إىل املوافقدب   من ال ندوق األخضدر ل دياغب وتنفيدب خطدط الت يد  الوطنيدب. وأشدايف الربندامم

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 يدد ، فضددال  عددن  قدداأ  اددب مشددايفي  مددن  ددنغالديش ومجهويفيددب الو الد قراطيددب 

مدن هدبا ال دندوق. الشابيب والانغال ومالول ونيتر ع د  قايمدب االنتظدايف ل ا دول ع د  التمويد  
و كر الربنامم أ  أيف اب من أق  الب دا   وا  )أوغندا و امبيا وغامبيا ونيبال  حتظ  ةاليا   الددعل مدن 
خددالل  رنددامم مشدد ك  ددني  رنددامم األمددل املتادددم اإل ددايي ومنظمددب األغبيددب والزيفاعددب، متولددا أملانيددا، 

لدددد ، ة دددد ت كدددد  مددددن  ددددنغالديش إلدمدددداج الزيفاعددددب يف خطددددط الت يدددد  الوطنيددددب. وعددددالوم ع دددد   
وكمبوديددددا ونيبددددال ع دددد  الدددددعل يف وضدددد  أطددددر متويدددد  مت ام ددددب وإجددددراأ اسددددتارا  لإلنفدددداق الاددددا  
واسددتارا  مؤساددي فيمددا يت دد   تمويدد  األنشددطب املتا قددب  املندداخ. وأجددرل اسددتارا  ل نفقددا  يف 

اضدها قيدد االسدتارا . يدزال   ، وال 52)52  ددا  أخدرى مدن أقد  الب ددا   دوا  هبه الب ددا  ويف تاداب 
الددعل لتنميدب املهدايفا  يف أسداليب التقيديل   53)53دا   دوا  إضافب إىل  لد ، تت قد  أيف ادب مدن أقد  الب د

االقت ددددادل عثددددايف تغدددد  املندددداخ ع دددد  القطاعددددا  الرييادددديب، مبددددا يشددددم  حت يدددد  الاوايددددد  الناددددبب إىل 
 شدمن  اقت داديا  الت يد  مد  تغد   الت الي  ل طيايفا  االستثمايفيب يف إطايف  رنامم  نداأ القدديفا 

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  

غدد  املندداخ وأوجددا ايفتباطددا تقاسددل البندد  الدددويل ما ومددا  عددن  رنادددا الرايددد ل تددمنق ل مدد  ت -76
خطط الت ي  الوطنيب. وت تز  الب دا  يف إطايف هبا الربنامم  ام يب من مرة تني، تقتضي أوالمدا 

م يدو  دواليف ل ب دد، وتقتضدي  1.5إعداد  رنامم اس اتيتي ل تمنق ل م  تغ  املناخ،  تمويد  قدديفه 
 50يتي مبددن  أو قددرو  ي دد  مب غهددا إىل الثانيددب تنفيددب وإدايفم خطددب اسددتثمايفيب ل ربنددامم االسدد ات

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 

عم يددب صددياغب وتنفيددب خطددط الت يدد  الوطنيددب. وقددد  مواأمددب عم هددا املتا ددرب  الربنددامم الرايددد مدد 
أط دددرب الربندددامم الرايدددد جولتدددا الثانيدددب، ةيدددق ال تدددزال الب ددددا  املشدددايفكب فيدددا اع  يف مرة دددب إعدددداد 

تتفدداو    55)55  دددا   19األوىل ل ربنددامم الرايددد . وقددد تضددمنت اجلولددب  54)54 رادهددا االسدد اتيتيب
__________ 

 ،وليربيدا ، ياداو -وغينيدا  ،والادنغال ،ومجهويفيدب ال ونغدو الد قراطيدب ،ومجهويفيب تنزانيا املتاددم ،وتشاد ، ويفوندل  51)
 .والنيتر ،ومدغشقر

 .وك يبا  ،وفانواتو ،و امبيا ،ويفواندا ،ومجهويفيب تنزانيا املتادم ،و وتا  ،و نن ،وأوغندا ،إثيو يا  52)

 .ونيبال ،وكمبوديا ،ومجهويفيب الو الد قراطيب الشابيب ، نغالديش  53)

 ،ويفوانددددا ،و وتدددا  ،وأوغنددددا ،إثيو يددداتشدددم  الب ددددا  الددديت تت قددد  الددددعل يف إطدددايف اجلولدددب الثانيدددب ل ربندددامم الرايدددد:   54)
 .وهندويفا  ،ومالول ،ومدغشقر ،وق غيزستا  ،والف بني ،وغامبيا

و وليفيدددا  ،و دددنغالديش ، دددا وا غينيدددا اجلديددددماجلولدددب األوىل ل ربندددامم الرايدددد: مش دددت الب ددددا  الددديت ت قدددت الددددعل يف   55)
 ،وسدانت فنادنت وجدزيف غريندادين ،وساموا ،و امبيا ،ودوميني ا ،وجاماي ا ،وتونغا ،املتاددم القوميا   -)دولب 

 .ليمنوا ،وهاييت ،والنيتر ،ونيبال ،ومو امبيرب ،وكمبوديا ،وغرينادا ،وطاجي اتا  ،وسانت لوسيا
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تقاسدل البند  الددويل التوصديا  التاليدب لضدما  عم يدب فاالدب مراةد  تنفيدب  رادهدا االسد اتيتيب. و 
 تاتند إىل الديفو  املاتفادم من الربنامم الرايد ل تمنق ل م  تغ  املناخ:

إشراك اجلها  احل وميدب ع د  أع د  املادتويا  يف  ت د  القطاعدا  وكادب  )أ  
 م ادقتها 
 تازيز فهل تق ب املناخ وتغ ه كما  ونوعا   )ب  
ل كيدددددددز ع ددددددد  االسدددددددتثمايفا  التاوي يدددددددب )ولددددددديس الت ددددددداعديب  وع ددددددد  تغيددددددد  ا )ج  

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

 مجي  املاتويا  
 إضفاأ طا   قطرل ع   الربنامم  )ه  
مشددايفكب  عددد  إغفددال القطددا  ا دداد، مدد  التادد يل  ددمن  لددا اةتياجا /أسدداليب )و  
  ت فب 
 إنشاأ نظا  الرصد واإل ال  يف مرة ب مب رم من الام يب  )   
 التا ل من اعخرين. )ح  

وعرضت منظمب األغبيب والزيفاعب عم هدا يف ددال الت يد  مد  تغد  املنداخ ع د  ال دايد  -77
لتنادديرب  الادداملي واإلق يمددي والددوطا ودو  الددوطا. ويتضددمن هددبا الامدد  تيادد  املن ددا  الاامليددب

الامدد  يف دددال تغدد  املندداخ، وتيادد  احل ددول ع دد  التمويدد ، وإقامددب الشددراكا ، وتطددوير األدوا  
وتطبيقها وإنشاأ قواعد البيانا  لدعل الت ي  يف قطا  الزيفاعدب، وتنفيدب  درامم ميدانيدب، وتقاسدل 

   ا  ص ب   ياغب املمايفسا  اجليدم. و كر  املنظمب أيضا  األنشطب املقريفم التاليب اليت قد ت و 
 خطط الت ي  الوطنيب وتنفيبها:

ن ندددددت إلدمددددداج الزيفاعدددددب يف خطدددددط ل س اددددد ب ة قدددددا  ديفاسددددديب ع ددددد  اإلتنظددددي )أ  
الت يددد  الوطنيدددب، تركدددز ع ددد  املواضدددي  التقنيدددب التاليدددب: تقيددديل األثدددر  وحت يددد  الاوايدددد  النادددبب إىل 

األنشددطب املتا قددب  املندداخ  وإدمدداج قطددا  الت ددالي   واملنظددويف اجلنادداين والرصددد والتقيدديل  ومتويدد  
 الزيفاعب 
تنظددديل دويفا  تديفيبيدددب قطريدددب  شدددمن  تقيددديل األثدددر، وحت يددد  الاوايدددد  النادددبب إىل  )ب  

 الت الي   يايفا  الت ي ، وتاميل املنظويف اجلنااين يف الاياسا  الوطنيب.
يا ومدغشقر وجندوب وس طت منظمب احلفا الدوليب الضوأ ع    رادها املاتمرم يف ليرب  -78

أفريقيا  شمن  إدماج الُنظل البيئيب يف التططيط الوطا، مبا يف  ل  وض  اسد اتيتيب تدديفيب ع د  
ال دددايد الدددوطا. وأشدددايف  املنظمدددب إىل تقدددد  الامددد  ع ددد  تطدددوير أدام إلدمددداج الدددُنظل البيئيدددب يف 

صد ب ومبددخال    طيط الت ي  وتنفيبه، ةيق جيرل الام   التااو  م  منظما  أخرى  ا 
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من فريرب ا رباأ. وأ دد  اهتمامهدا  املادامب يف التدديفيب الدبل يقدمدا فريدرب ا درباأ  شدمن  خطدط 
 الت ي  الوطنيب. 

 المسائل والثغرات والتحديات النا ئة ألقل البلدان نموا   -2 
 ُةدد  املااي  والثغرا  والتاديا  التاليب خالل املناقشا  م  املنظما : -79

اضددددط ات الب دددددا   مننشددددطب متنوعددددب إليفسدددداأ أسددددس الامدددد  وحتديددددد الثغددددرا   )أ  
واالةتياجددددا  فيمددددا يت دددد   ام يددددب صددددياغب وتنفيددددب خطددددط الت يدددد  الوطنيددددب، وتتط دددد  حبمددددا  
ل ا دددول ع ددد  التمويددد  الدددال   لالضدددطال   مننشدددطب م موسدددب والتقدددد  يف عم هدددا  شدددمن  خطدددط 

 الت ي  الوطنيب 
القطرل مط و ا  ل ي يتاد  ألقد  الب ددا   دوا  التقدد  ال يزال ال ث  من الدعل  )ب  

يف عم هدددا  شدددمن  صدددياغب وتنفيدددب خطدددط الت يددد  الوطنيدددب، وخاصدددب فيمدددا يتا دددرب  احل دددول ع ددد  
التمويدد ، وإجددراأ حت يدد  املطدداطر، وتقيدديل املطدداطر والقا  يددب ل تددمنثر، والتقيدديل االقت ددادل، وسددب  

 ن أ  يتضدمن هدبا الددعل ةشدد ا درباأ ل امد  يددا  يف ط الت ي   منهداف التنميب املاتدامب. و 
  يد م  األفرقب القطريب ع   ال ايد الوطا 

هندداك ةاجددب لبندداأ القددديفا  انطالقددا  مددن القاعدددم، عددن طريددرب إدمدداج التددديفيب  )ج  
  شمن  الت ي  يف نُظل التا يل الر يب 

مبشدايفي  اإلندبايف هنداك حتادن يف عددد نُظدل وت نولوجيدا  املراقبدب، فيمدا يت د   )د  
. وي مدددن التاددددل اع  يف   56)56املب دددر الددديت يددددعمها  رندددامم األمدددل املتاددددم اإل دددايي يف أفريقيدددا

كيفيددب حتويدد  البيانددا  إىل ماددايفف تادداعد يف صددن  القددرايف ع دد  ال ددايد الددوطا. غدد  أ  الامدد  
التدا   ل منظمدب  ، 57)57جايٍف ملواجهب هبا التاددل حتدت مظ دب اإلطدايف الاداملي ل طددما  املناخيدب

 الاامليب لأليفصاد اجلويب، يف الاديد من الب دا  يف أفريقيا. 

 التعاون لتنفيذ أنشطة محداة -3 
 اتُفرب يف االجتما  ع   داال  التااو  احملددم التاليب: -80

: سيواصد  فريدرب ا درباأ 2017-2016تنفيب  رنامم عم  فريرب ا درباأ ل فد م  )أ  
ت دددد  األنشددددطب، مبدددا فيهددددا األنشددددطب املوجهددددب لددددعل أقدددد  الب دددددا   ددددوا  يف إشدددراك املنظمددددا  يف  

احل ول ع   التموي  من ال ندوق األخضر ل دياغب وتنفيدب خطدط الت يد  الوطنيدب، والتدديفيب 
ع دددد  خطددددط الت يدددد  الوطنيددددب، وماددددر  خطددددط الت يدددد ، وديفاسددددا  ةدددداال  قطريددددب  طددددط 

__________ 

-http://adaptation-undp.org/projects/programme-climate-information-resilient>انظدددددددددددددددددددددر الددددددددددددددددددددددرا ط:   56)

development-africa-cirda>  . 
 .  <http://www.wmo.int/gfcs>انظر الرا ط:   57)
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موعددا  والددنظل البيئيددب القا  ددب ل تددمنثر، وتنفيددب  ددرامم الت يدد ، والددنُدُهم اإلق يميددب، واجملتماددا  واجمل
 الام  الوطنيب ل ت ي  و رنامم عم  أق  الب دا   وا  

اسددتارا  مشددايفي  خطددط الت يدد  الوطنيددب: سددتاز  املنظمددا  تقاسددل مشددايفي   )ب  
خطط الت ي  الوطنيب ل ب دا  املدعومب مد  فريدرب ا درباأ مدن أجد  التا يدرب ع يهدا قبد  وضداها يف 
صدديغتها النهاييددب، مدد  إتاةددب وقددت كدداٍف قددديف اإلم ددا  لفريددرب ا ددرباأ لددإلدالأ  تا يقاتددا. وينبغددي 
تقاسدددل مشدددايفي  خطدددط الت يددد  الوطنيدددب يف وقدددت يادددم   إضدددافب املددددخال  إليهدددا ولددديس  ادددد 

 االنتهاأ منها 
التديفيب واألنشطب األخرى اليت تضط   هبا املنظما : ت تز  املنظما   الام   )ج  

فريرب ا رباأ يف  طيط وتنفيب أنشطتها التديفيبيدب املتا قدب خطدط الت يد  الوطنيدب، وي تدز  فريدرب م  
 ا رباأ  املث .

 تعزيز أوج  التآبر بين مختلف البرامج والمباارات -4 
توخيا  لتازيز أوجا التآ يف  ني  ت   الربامم واملباديفا  ولضما  االتااق والت ام  فيما  -81

 يف االجتما  ع   التوصيا  التاليب:  ينها، اتُفرب
تفايددد  شدددب ب ات ددداال  فريدددرب ا دددرباأ مدددن أجددد  تناددديرب التدددديفيب  شدددمن  مجيددد   )أ  

 اجلوانب املتا قب خطط الت ي  الوطنيب 
يف ط عم  فريرب ا رباأ عن كثبت  ام  املنظمدا  حبيدق يتاد  التشدديد ع د   )ب  

 اح  تفاع   ّناأ أميب ةضويف اجتماعا  فريرب ا رباأ من أج  الام
تناددديرب جهدددود التدددديفيب، وخاصدددب  دددني األةدددداث اإلق يميدددب الددديت ينظمهدددا فريدددرب  )ج  

 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  

أو اةتياجدددا ، حبيدددق يتاددد  لفريدددرب ا دددرباأ  إىل هدددبه ال دددناديرب، مبدددا يف  لددد  حتديدددد أل ثغدددرا 
 واملنظما  األخرى املااعدم يف مااجلب هبه املااي  

تقاسدددل املا ومدددا  مدددن طدددرف الوكددداال  مددد  فريدددرب ا دددرباأ  شدددمن  الب ددددا  الددديت  )ه  
تت قد  الدددعل والب دددا  الدديت قدددمت ةددا ط بدا  ل ا ددول ع دد  الدددعل، توخيددا  الست شدداف كيدد  

   األخرى االضطال  هببا الدويف  فااليب يتا  جلمي  الوكاال
إعددداد وثيقدددب عددن الدددروا ط  ددني الربندددامم الرايدددد ل تددمنق ل مددد  تغدد  املنددداخ وخطدددط  )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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ما ومدددا  تدددوجز ةالدددب الب ددددا  فيمدددا يت ددد  تدددويل فريدددرب ا دددرباأ يميددد  وتبدددادل  )   
  ياغب وتنفيب خطط الت يد  الوطنيدب، عدن طريدرب أدام تاقدب جيدرل تنفيدبها ع د  من دب خطدط 

 . 58)58الت ي  الوطنيب

 الرؤية الخاصة بدعم التكيف في أقل البلدان نموا   -خامسا   
أقددد  الب ددددا   نددداقش فريدددرب ا دددرباأ سدددب  املضدددي يف تازيدددز يفؤيتدددا  شدددمن  دعدددل الت يددد  يف -82
وسدددب  يفصدددد التقدددد  احملدددر  يف حتقيدددرب هدددبه الرؤيدددب. والةدددا أ  هدددبه الرؤيدددب تتدددي  إطدددايفا    59)59 دددوا  

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. 

ناأ املناقشا  م  املنظمدا ، إىل يفؤيتدا  شدمن  دعدل الت يد  مركدزا  وأشايف فريرب ا رباأ، أث -83
ع ددد  أفضدددد  الاددددب  الدددديت   دددن هبددددا ل منظمددددا  دعمددددا لتاقيددددرب هدددبه الرؤيددددب. ومتثدددد  أةددددد أهددددل 
املق ةددا  يف  يددادم توطيددد التادداو   ددني فريددرب ا ددرباأ واملنظمددا  ع دد  دعددل أقدد  الب دددا   ددوا  يف 

أعدددداله لالطددددال  ع دددد   3- دددداأ-)انظددددر الف دددد  يفا اددددا   صددددياغب وتنفيددددب خطددددط الت يدددد  الوطنيددددب
 املا وما  املتا قب  التااو  .

وفيمددا يتا دددرب  رصدددد التقدددد  احملدددر  يف حتقيدددرب هددبه الرؤيدددب، الةدددا فريدددرب ا دددرباأ أ  قيدددا   -84
 اض عناصر هبه الرؤيب، مث  صياغب خطدط ت يد  وطنيدب   مدب وجيددم، سدي و  سدهال  فيمدا 

األخدرى حت ديال  أعمدرب. واتُفدرب ع د  احلاجدب إىل  دبل اجلهدد لتازيدز  سيقتضي قيا   ادض الاناصدر
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.

 السبل اإلضافية لتعزيز الدعم المقدل إلى أقل البلدان نموا   -ا  سااس 
ك مددا تقدددمت يف عم يددب  الةددا فريددرب ا ددرباأ أ  أقدد  الب دددا   ددوا  سددتاتاج دعمددا  ماددز ا   -85

صدددياغب خطدددط الت يددد  الوطنيدددب وتنفيدددبها، ال سددديما يف سدددياق مشدددايفكتها النشدددطب يف عم يدددا  
 احملددم ما ي ي:التقييل. وتتضمن داال  الدعل 

التوجيددا والدددعل التقنيددا   شددمن  ا طددوا  الام يددب ل ا ددول ع دد  التمويدد  مددن  )أ  
 ال ندوق األخضر ل ياغب خطط الت ي  الوطنيب وتنفيب الاياسا  واملشايفي  والربامم 

__________ 

(58  FCCC/SBI/2016/7 .املرفرب األول ، 
(59  FCCC/SBI/2016/7 15، الفقرم. 
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الوصددددول إىل البيانددددا  واألسدددداليب واألدوا  الال مددددب إلجددددراأ عم يددددا  تقيدددديل  )ب  
 تددددمنثر  تغدددد  املندددداخ، مدددد  مراعددددام شددددر  اإل قدددداأ ع دددد  ايفتفددددا  متوسددددط ديفجددددب املطدددداطر والقا  يددددب ل

مدن اتفداق  دايفيس، ومدا يدرتبط  دبل   2الاامليب دو  ديفجتني مئويتني، املشايف إليدا يف املدادم  احلرايفم
 من مااي  
 ناأ القديفا  لوض  سينايفيوها  املناخ وإجدراأ عم يدا  التقيديل وتنفيدب التقيديل  )ج  

 يايفا  الت ي  االقت ادل  
التوجيدددددا والددددددعل التقنيدددددا  لدددددر ط خطدددددط الت يددددد  الوطنيدددددب  منهدددددداف التنميدددددب  )د  
 املاتدامب 
ت ميل اس اتيتيا  لتنفيب خطط الت ي  الوطنيب ُتدمم   ويفم فاالدب اجلهدود  )ه  

الوطنيددب ل امدد  مدد  ال ددندوق األخضددر وقنددوا  التمويدد  األخددرى وتواصدد  يف الوقددت  اتددا أنشددطب 
 جلايفيب.الت ي  ا

والةا فريرب ا رباأ أيضا  تنو  الربامم واألنشطب اليت   ن أ  تؤسس ع يهدا الب ددا  يف  -86
سددياق االضددطال   ام هددا. وهددي تشددم  إم انددا  عديدددم تتددي  ألقدد  الب دددا   ددوا  ط ددب وت قددي 
الدددعل ملددا تضددط    ددا مددن أعمددال. واتفددرب فريددرب ا ددرباأ ع دد  مواصدد ب مجدد  أكددرب قددديف   ددن مددن 

ا ومددا  عددن األنشددطب والددربامم املتا قددب خطددط الت يدد  الوطنيددب وإتاةتهددا ع دد  من ددب خطددط امل
اجلددددول الدددزما  طدددط الت يددد  الوطنيدددب ع ددد  املن دددب  الت يددد . وسيادددتطد  فريدددرب ا دددرباأ أيضدددا  

إلتاةب ما وما   دثب ل ب دا  واجلها  املانيب صاةبب امل  اب  شمن   ت   األةداث املتا قب 
   الوطنيب.خطط الت ي

واتفددددرب فريددددرب ا ددددرباأ ع دددد  مواصدددد ب الامدددد  مدددد  املنظمددددا  واةيئددددا  املانيددددب ل مضددددي يف  -87
وا ، اسددتطال  أفضدد  الاددب  لتنادديرب ومواأمددب اجلهددود الراميددب إىل تقدددمي دعددل فاددال ألقدد  الب دددا   دد

 .FCCC/SBI/2016/7من الوثيقب  15لرؤيب فريرب ا رباأ املبينب يف الفقرم  وفقا  
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 المرفق 

 أيلدددددوا/ 7أعضددددداء فريدددددق الخبدددددراء المعندددددي بأقدددددل البلددددددان نمدددددوا  فدددددي   
 2016 سبتمبر

 الايد أ يا  هُوونغو
 إيروين كونزلالايد 

 أنغوال
 النماا

 الايدم سونا  ةاد  كاندو
 إديفياا سيمدلالايد 
 م  يق الفنديفالايد
 أديفيا  فيتزغ الد الايد

  وتا 
  ويفكينا فاسو

 كندا
  يرلندا

 مالول  ينو  ياسنيالايد 

 نيبال نايفيش شايفماالايد 

 ناييبيساو تومي و ر  أديريتو سانتاناالايدم 

 ليشيت -تيمويف  أداو سوايفيس  ايف وساالايد 

 الايدم م ل ياو
 فريديفي  ماني االايد 

 توغو
 مجهويفيب تنزانيا املتادم

 فانواتو الايد  ريا  في يبس

    


