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 املؤقت األعمال جدول من( ب)و( أ)١٢ البند

 المسائل المتعلقة ببناء القدرات
 االتفاقية بموجب القدرات بناء
 كيوتو بروتوكول بموجب القدرات بناء

 االتفاقياة بموجاب المنشاةة الهيئاات به تضطلع الذي عمل بناء القدرات  
 بها الملحق كيوتو وبروتوكول

 األمانة من مقدم وتوليفي تجميعي تقرير

 موجز  
أُِعددددذ  دددقا اللتويدددو للوجادددجل املناق دددداا اااريدددمل ت ا جلمدددا  ال دددا   ملنلدددد   يوبددددان  

لللعمق ت مناق مل بندا  التددراا وا جلمدا  األول لل ندمل بدارين املعنادمل ببندا  التددراا  ويتدو  
بل مادددت ويولادددو املعلومددداا امللعلتدددمل ببندددا  التددددراا الدددوار ع ت اللتددداريو ال دددا رع عدددن اللتويدددو 

اهلائاا املعنامل املن أع مبوجب ا يفاقامل وبوويوكول كاويو امللحق هبا وعن كااناا ي غال اآللادمل 
)ا جلمددددا  ا ددددامن  ٢٠١6أيار/مددددايو  ٢٠املالاددددمل وصلددددن تددددندول اللماددددو ت الفدددد ع مددددن 

   ٢٠١6كانون األول/ ي مرب   3١ن( إىل ملنلد   يوبا
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 احمللوياا
 ال فحمل الفتدواا 

 3 4-١                                                                        متدممل - أو ا  
 3 ٢-١                                                               الو يمل - ألو   
 3 4-3                                                          نطال اللتويو - با    

 4 ٢9-5                       عناتو بنا  التدراا ت عمل اهلائاا املن أع مبوجب ا يفاقامل - ثانااا  
 4 ٧-5                     فويق ا ربا  ا سل اريعناتو بنا  التدراا ت عمل  - ألو   
 5 ١١-8            عناتو بنا  التدراا ت عمل فويق ا ربا  املعين بأقل البلدان منواا  - با    
 5 ١5-١٢                               عناتو بنا  التدراا ت عمل انمل اللماو - جام   
الدولاددمل املعناددمل عناتددو بنددا  التدددراا ت عمددل الل نددمل اللنفاقيددمل آللاددمل وارسددو  -  ال   

 6 ١8-١6                            با  ائو واألضوار املويبطمل بلأثرياا يغري املناخ
عناتددو بنددا  التدددراا ت عمددل الل نددمل اللنفاقيددمل املعناددمل باللمنولوجاددا وموكددز  -  ا    

 6 ٢6-١9                                                وشبممل يمنولوجاا املناخ
 8 ٢9-٢٧                باللمويلعناتو بنا  التدراا ت عمل الل نمل الدائممل املعنامل  - واو   

عناتددو بنددا  التدددراا ت عمددل اهلائدداا املن ددأع مبوجددب بوويوكددول كاويددو  العناتددو ت  - ثالثاا  
 8 33-3٠                                        عمل اجمللن اللنفاقي آللامل اللنمامل النظافمل

عناتدددو بندددا  التددددراا ت يتددداريو الماانددداا الل دددغالامل لنلادددمل املالادددمل وصلدددن تدددندول  - رابعاا  
 9 5٠-34                                                                       اللماو

 9 38-34                   عناتو بنا  التدراا ت يتويو ال ندول األخضو للمناخ - ألو   
 ١٠ 46-39                          عناتو بنا  التدراا ت يتويو موفق البائمل العاملامل - با    
 ١٢ 5٠-4٧                      عناتو بنا  التدراا ت يتويو صلن تندول اللماو - جام   
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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

األطواف إىل األماندمل أن يتدو  بل مادت ويولادو اللتداريو الدا أعدداا اهلائداا طلب مؤمتو  -١
املعنامل املن أع مبوجب ا يفاقامل منق آخو اجلما  ملنلد   يوبان وأن يلاح اللتويو النداي  عدن كلد  
للهائددمل الفوعاددمل لللنفادددق ) ائددمل اللنفاددق( ت  وراادددا امللزامنددمل مددت اجلماعددداا منلددد   يوبددان للا دددري 

   (١)اق اا منلد   يوبانمن
وقور مؤمتو األطواف إ راج اللتويدو الل ماعدو واللدولافو ب دأن عمدل بندا  التددراا الدقي  -٢

يضطلت بجل اهلائاا املن أع مبوجب ا يفاقامل وبوويوكول كاويو امللحق هبا ضمن املدخالا املتدمدمل 
   (٢)إىل انمل بارين املعنامل ببنا  التدراا

 نطاق التقرير -باء 
يتد   قا اللتويو يولافاا للمعلوماا املل لمل ببنا  التددراا الدوار ع ت اللتداريو اللالادمل الدا  -3

كددانون   3١)ا جلمددا  ا ددامن ملنلددد   يوبددان( إىل  ٢٠١6أيار/مددايو  ٢٠أعدددا ت الفدد ع مددن 
   ٢٠١6األول/ ي مرب 

بالبالغدداا الوطنادددمل اللتويددو املويلددو عدددن عمددل فويدددق ا ددربا  ا سل دداري املعدددين  )أ( 
  ؛(3)املتدممل من األطواف غري املدرجمل ت املوفق األول لاليفاقامل

ثددمل  )ب(  اللتويددو امللعلددق تلتدداا العمددل اللدريباددمل اأقلاماددمل ب ددأن إعدددا  اللتدداريو احملدذ
 ؛ (4)درجمل ت املوفق األول لاليفاقاملنلني املتدممل من األطواف غري امللف ع ال 
لماعني اللاسدت والع دوين والثالثدني لفويدق ا دربا  املعدين بأقدل البلددان يتويوا ا ج )ج( 

  ؛(5)(ا ربا  فويق) منواا 
  ؛(6)اللماو انمل يتويو ) ( 
 املويبطددمل واألضددوار با  ددائو املعناددمل الدولاددمل وارسددو آللاددمل اللنفاقيددمل الل نددمل يتويددو ) د( 
  ؛(٧)املناخ يغري بلأثرياا
لل ندددددمل اللنفاقيدددددمل املعنادددددمل باللمنولوجادددددا وموكدددددز وشدددددبممل  امل ددددد   ال دددددنوي اللتويدددددو )و( 

  ؛(8)٢٠١6يمنولوجاا املناخ )املوكز وال بممل( لعا  
__________ 

    ٧8، الفتوع ١8-/  أ١، واملتور ١46، الفتوع ١٧-/  أ٢املتور  (١)

    ٧9، الفتوع ٢١-/  أ١املتور  (٢)
(3) FCCC/SBI/2016/16   

(4) FCCC/SBI/2016/15   

(5) FCCC/SBI/2016/7 وFCCC/SBI/2016/18  على اللوايل  
(6) FCCC/SB/2016/2   

(٧) FCCC/SB/2016/3 وAdd.1–3   

(8) FCCC/SB/2016/1   
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  ؛(9)األطواف مؤمتو إىل( الدائممل الل نمل) باللمويل املعنامل الدائممل الل نمل يتويو )ز( 
( إىل اللنفادقي اجمللدن) النظافمل اللنمامل آللامل اللنفاقي للم لن ال نوي اللتويو )ح( 

  ؛(١٠)مؤمتو األطواف العامل بوتفجل اجلما  األطواف ت بوويوكول كاويو
  ؛(١١)األطواف مؤمتو إىل( ال ندول) للمناخ األخضو ال ندول يتويو )ط( 
  ؛(١٢)األطواف مؤمتو إىل( املوفق) العاملامل البائمل موفق يتددويو )ي( 
   (١3)يتويو صلن تندول اللماو إىل مؤمتو/اجلما  كاويو ) ( 

ويُتددددذ  ت إضدددافمل  دددقا اللتويدددو صموعدددمل أن دددطمل بندددا  التددددراا احملدددد ع الدددا يضدددطلت هبدددا  -4
   (١4)اهلائاا املن أع مبوجب ا يفاقامل وبوويوكول كاويو امللحق هبا

 المنشةة بموجب االتفاقيةعناصر بناء القدرات في عمل الهيئات  -ثانياا  
 عناصر بناء القدرات في عمل فريق الخبراء االستشاري -ألف 

خالل الف ع امل مولمل باللتويو، شدار  فويدق ا دربا  ا سل داري، مت دااا مدت و يلدجل، ت عددع  -5
 أن دددطمل لبندددا  التددددراا اددددف إىل د دددني عملادددمل إعددددا  البالغددداا الوطنادددمل واللتددداريو احملدثدددمل لفددد ع
ال نلني من جانب األطواف غدري مدرجدمل ت املوفدق األول، ويتددش امل دورع اللتنادمل والددعم اللتدين إىل 
 دددقأل األطدددواف وبندددا  قددددراا ا دددربا  اللتنادددني املعاذندددني ت قائمدددمل خدددربا  ا يفاقادددمل اأطاريدددمل مدددن أجدددل 

 واللحلاالا الدولامل اللحلال اللتين لللتاريو احملدثمل لف ع ال نلني ت إطار عملامل امل اوراا 
وعلى وججل ا  وص، وضدت فويدق ا دربا  ا سل داري ويددطل وأطلدق، ك دز  مدن خطدمل  -6

، طائفمل واسعمل مدن املدوا  واألن دطمل اللدريبادمل الدا اسدلهدفت صموعداا  دد ع ٢٠١6عملجل لعا  
 من ا ربا   ومسح اللدريب العملو ال خ و، على وججل ا  دوص، للم داركني مدن ا طدواط ت
العملااا وفحص الدراساا اأفوا يمل، فضالا عن اكل اب املعارف ا اتدمل بالربصاداا لللممدني 
من اأبالغ عن األن طمل  وت يالمل اللدريب عن بعد، أُياحت للم داركني فوتدمل يعزيدز معدارفهم 

 واللعامل مت ا ربا  ت صا ا مواضاعامل  د ع  
األن دددطمل الدددا يضدددطلت هبدددا  ائددداا من دددأع  وشدددار  فويدددق ا دددربا  ا سل ددداري بن ددداط ت -٧

أخو  أو ت ا جلماعاا واملبا راا املل لمل ببنا  قدراا األطواف غري املدرجدمل ت املوفدق األول، 
وكلدد  بغاددمل إقامددمل روابددا واسلم دداف أوجددجل يددوزر وفددوص لللعدداون  وي ددمل أمثلددمل اللعدداون عوضدداا 

امن ملنلددددد   يوبددددان ب ددددأن األ واا قدملددددجل رئا ددددمل فويددددق ا ددددربا  ا سل دددداري ت ا جلمددددا  ا دددد
ال ددبمامل ومنل دداا الددلعلم بلغدداا ىللفددمل علددى تددلمل باعدددا  البالغدداا الوطناددمل واللتدداريو احملدثددمل 

__________ 

(9) FCCC/CP/2016/8   

(١٠) FCCC/KP/CMP/2016/4   

(١١) FCCC/CP/2016/7/Rev.1 وAdd.1   

(١٢) FCCC/CP/2015/4 وAdd.1 وFCCC/CP/2016/6 وAdd.1 واضدطُِلت باألن ددطمل املبلددا عنهدا خددالل ال ددنمل   2و
   ( ٢٠١6يزيوان/يوناجل  3٠إىل  ٢٠١5متوز/يولاجل  ١)من  ٢٠١6املالامل 

(١3) FCCC/KP/CMP/2016/2   

(١4) FCCC/SBI/2017/2/Add.1   
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لفدد ع ال ددنلني، وامل دداركمل الن ددطمل ت يلتددمل العمددل املعناددمل بال ددحمل واللماددو الددا نظمهددا بونددام  
للدأثو بدجل واللمادو معدجل، ويلتدمل  راسدامل شدبمامل عمل نريويب امللعلق بلدأثرياا يغدري املنداخ والتابلادمل ل

  مب اركمل انمل اللماو 

 عناصر بناء القدرات في عمل فريق الخبراء المعني بةقل البلدان نمواا  -باء 
، اضددطلت فويددق ا ددربا  بعمددل ممثددو ب ددأن طائفددمل واسددعمل مددن اجملددا ا ٢٠١6ت سددنمل  -8

واملنبثتددمل مددن الو يددمل ااديدددع للفويددق، الددا مددد  ا املل ددلمل ببنددا  التدددراا  عمدداا ألقددل البلدددان منددواا 
 (  ٢٠٢٠-٢٠١6مؤمتو األطواف ت  وريجل احلا يمل والع وين لف ع مخن سنواا )

وي مل الو يمل ااديدع عد اا من األن طمل اأضافامل املل دلمل ببندا  التددراا متارندمل بالو يدمل  -9
ناددمل ب ددأن ا يلااجدداا املل ددلمل بدداللماو الددا ال ددابتمل، مبددا ت كلدد  يتدددش اأرشددا اا وامل ددورع اللت

وت   (١5)قدد ين دأ عددن ايفدال بددارين والتدواراا املعلمددع ت الدددورع احلا يدمل والع ددوين ملدؤمتو األطددواف
 ددقا ال دداال، نظددو فويددق ا ددربا  ت إعدددا  ويتدددش اأرشددا اا وامل ددورع اللتناددمل والدددعم اللتددين ب ددأن 

غمل وينفاق خطا اللمادو الوطنادمل  ونظدو الفويدق أيضداا ت إعددا  ىللو ااوانب املل لمل بعملامل تاا
ويتدددش اأرشددا اا اللتناددمل ل ددااغمل خطددا يماددو وطناددمل قويددمل وجادددع وينفاددق ايلااجدداا اللماددو 

 كاا األولويمل احملد ع فاها بلمويل من ال ندول وم ا ر أخو   
، ٢٠١6و الوطناددمل وباأضددافمل إىل ينظددام املناسددباا، مبددا ت كلدد  معددو  خطددا اللمادد -١٠

شدو  فويددق ا دربا  ت إنلدداج عددع من ددوراا اهلدددف منهدا  عددم أقدل البلدددان مندواا ت معااددمل م ددائل 
   (١6)اللخطاا واللنفاق والوتد واللتاام ت ساال خطا اللماو الوطنامل واللماو بوججل عا 

أخددو  ت  واضددطُِلت أيضدداا بأن ددطمل يل ددل ببنددا  التدددراا باللعدداون مددت  ائدداا ومبددا راا -١١
إطددار ا يفاقاددمل، نددا ينطددوي علددى أن ددطمل يدريباددمل م دد كمل وامل دداركمل ت ينظددام  وراا يتناددمل، ومددت 
املواكز وال بماا اأقلامامل ك ز  من يتدش اأرشا اا وامل ورع اللتنامل ب أن النه  اأقلامامل ت 

 ختطاا اللماو وينفاقأل  

 عناصر بناء القدرات في عمل لجنة التكيف -جيم 
خالل الف ع امل مولمل بداللتويو، اضدطلعت اندمل اللمادو بأن دطمل بندا  التددراا ت  ادت  -١٢

اجملدا ا الوئا دامل املدرجدمل ت خطدمل عملهدا  ا ي دال ال دامل، ويتددش الددعم اللتدين واأرشدا اا 
ال ويتاسددددم اللتناددددمل إىل األطددددواف ب ددددأن إجددددوا اا اللماددددو ووسددددائل اللنفاددددق، واللوعاددددمل، وا ي دددد

 املعلوماا، وعملامل الفحص اللتين ت صال اللماو 
وعمالا بالو ياا ااديدع الناشئمل عن ايفال بدارين، شدوعت اندمل اللمادو، إىل جاندب  -١3

فويق ا ربا  والل نمل الدائممل، ت وضت منه ااا للهائمل بائمل مالئممل للا دري يعبئدمل الددعم ألغدوا  
ظوا انمل اللمادو أيضداا ت منه اداا للتادام ايلااجداا اللمادو اللماو ت البلدان النامامل  ون

  وقدددورا اندددمل اللمادددو، ٢٠١٧وايفتدددت علدددى اختددداك ا طدددواا اللالادددمل لوضدددت يوتدددااا ت سدددنمل 

__________ 

   ) ( ٢، الفتوع ٢١-/  أ١9املتور  (١5)

   http://napexpo.org/2016و http://unfccc.int/9547انظو  (١6)

http://unfccc.int/9547
http://napexpo.org/2016
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سددداال عملهدددا ااددداري ب دددأن الوتدددد واللتادددام، وضدددت قائمدددمل للمندددابو التائمدددمل الدددا يعدددزز يبدددا ل  ت
   ٢٠١٧سلُلاح  قأل التائممل ت الن و الثاين من سنمل املعارف امللعلتمل بوتد اللماو ويتاامجل؛ و 

، كاندددددت اندددددمل اللمادددددو، ويدددددد ا أو باللعددددداون مدددددت فويدددددق ا دددددربا  ٢٠١6وطدددددوال سدددددنمل  -١4
وال ددندول، منخوطددمل ت أن ددطمل يلعلددق بلتدددش اأرشددا اا ب ددأن سددبل يعزيددز ال يابدداا املؤس ددامل 

طنادمل، مبدا ت كلد  الوتدول إىل بوندام  والبائاا املالئممل لعملامل تااغمل وينفادق خطدا اللمادو الو 
ا سدلعدا  و عدم األن دطمل اللحضدرييمل اللدابت لل ددندول ت  عدم اللمادو وعملادمل خطدا اللماددو 

 واملمارسددداا امل دددلفا ع الددددرو  و دددت دديددددالوطنادددمل  وايفتدددت أيضددداا علدددى خطواادددا املتبلدددمل ت 
 واملبا راا المااناا/والربام  لل نا يق اللابعمل اللنفاق على امل وفمل الوطنامل المااناا من ال لاممل
   لللماو الالزممل واحلوكممل املؤس امل وال ياباا املالئممل بالبائاا يلعلق فاما
وعددالوع علددى كلدد ، شدد عت انددمل اللماددو أن ددطمل اللوعاددمل وأعدددا مددوا  لالي ددال مددن  -١5

ل اا إعالمامل ملايمل علدى اأن ندت  قبال بوام  وثائتامل على شويا فاديو ويتاريو مواضاعامل ومن
ويُن و املنل اا اأعالمامل لل نمل اللماو أيضداا علدى تدفحمل فا دبو  املموسدمل للبدا ل املعلومداا 

  ملابعاا وقت كلابمل  قا اللتويو  ١٢ ١6٠ب أن اللماو، الا بلا عد  ملابعاها 

دوليااة المعنيااة عناصاار بناااء القاادرات فااي عماال اللجنااة التنفيذيااة  ليااة وارسااو ال -دال 
 بالخسائر واألضرار المرتبطة بتةثيرات تغير المناخ

ظلددت الل نددمل اللنفاقيددمل آللاددمل وارسددو الدولاددمل املعناددمل با  ددائو واألضددوار املويبطددمل بلددأثرياا  -١6
يغددري املندداخ، خددالل الفدد ع امل ددمولمل بدداللتويو، دددوز يتدددماا ب ددأن العمددل امللعلددق ببنددا  التدددراا مددن 

  ل ينفاق خطمل عملها األولامل اململدع لف ع سنلنيخال
واطوطت الل نمل اللنفاقيمل ت طائفمل واسعمل من أن دطمل بندا  التددراا، مبدا ت كلد  يدوفري  -١٧

الددددعم اللتدددين واأرشدددا اا اللتنادددمل، وإعددددا  ون دددو املنل ددداا املعوفادددمل وينظدددام مناسدددباا اللوعادددمل  
ه  ال ددداململ أ ارع املخددداطو ودويلهدددا والظدددوا و البطائدددمل ويواويدددت املواضدددات املنظدددور فاهدددا بدددني الدددن

 احلدول وآثار ا، وا  ائو غري ا قل ا يمل، واهل وع، والل ويد، واحلوا  الب وي  
وأويل ا لمدا  خداص للعزيددز املعلومداا امللعلتدمل بأفضددل املمارسداا واللحددياا والدددرو   -١8

 ددمو  املالاددمل الددا يل ددد  ملخدداطو ا  ددائو امل ددلفا ع، مبددا ت كلدد  يلدد  املل ددلمل بدداأل واا وال
   ٢٠١6واألضوار، و و صال يوكاز منلد  الل نمل الدائممل ت سنمل 

عناصااار بنااااء القااادرات فاااي عمااال اللجناااة التنفيذياااة المعنياااة بالتكنولوجياااا ومركااا   -هاء 
 وشبكة تكنولوجيا المناخ

املهدا   زإجندامدن أجدل  ٢٠١6اتداا ت سدنمل يعاونت الل ندمل اللنفاقيدمل واملوكدز وال دبممل يعاونداا وث -١9
املنوطمل هبما  ومشل اللعاون بدني الل ندمل اللنفاقيدمل واملوكدز وال دبممل صدا ا ىللفدمل منهدا  إجدوا  عملاداا 
الفحدص اللتددين ت صدال اللخفاددو واللمادو، بلتدددش مددخالا للا ددري ينفادق ال ااسدداا واملمارسدداا 

 لمنولوجاددددا واسلعواضددددها؛واأجددددوا اا؛ وإجددددوا  البحددددول امللعلتددددمل بلمنولوجاددددا املندددداخ ويطددددويو  ددددقأل ال
 عملادددمل ود دددني ؛اللمادددو يمنولوجاددداا ب دددأن الثالثدددو واللعددداون ااندددوب بلددددان بدددني فامدددا اللعددداونو

  ا يلااجاا اللمنولوجامل من أجل يا ري ينفاق خطا العمل ت صال اللمنولوجاا  يتاام
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 التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا اللجنة -1 
، أقوا الل نمل بدأن م دألمل ينمادمل ويعزيدز التددراا واللمنولوجاداا ٢١-/  أ١املتور مت ااا مت  -٢٠

احمللادددمل ي دددمل  ادددت صدددا ا عملهدددا  وي دددلهدف م دددارا عمدددل مدددن أتدددل ثالثدددمل ضدددمن خطدددمل العمدددل 
غايدددداا يل ددددل ببنددددا  التدددددراا  يتدددددش يوتددددااا  ٢٠١8-٢٠١6املل ددددد ع لل نددددمل اللنفاقيددددمل للفدددد ع 
نولوجاددددا؛ وي ددددهال وي دددد ات اللعدددداون وال ددددواكمل ت صددددال اللمنولوجاددددا سااسددددايامل ب ددددأن م ددددائل اللم

 باللنفاق   لالريتا 
وكانددت الل نددمل اللنفاقيددمل املعناددمل باللمنولوجاددا م ددلعدع لتبددول فددوص اللعدداون مددت  ائدداا  -٢١

من أع ومبا راا أخو  ت إطار ا يفاقامل  ومن األمثلمل على كل  م اركلها ت يلتمل عمدل أثندا  
 دددأن اللمويدددل املنددداخو الطويدددل األجدددل ت الددددورع الوابعدددمل واألربعدددني هلائدددمل اللنفادددق، ياددد  الددددورع ب

قدددددمت مدددددخالا ب ددددأن يتاددددام ويبلاددددا ا يلااجدددداا اللمنولوجاددددمل وكافاددددمل ا نلتددددال مددددن يتاددددام 
لاليلااجدددداا إىل اللنفاددددق، وب ددددأن الدددددرو  امل ددددلفا ع مددددن عملهددددا امللعلددددق بلا ددددري الوتددددول إىل 

 بلمنولوجاا املناخ  اللمويل امللعلق 
، ايفتدددت الل ندددمل اللنفاقيدددمل علدددى وضدددت اسددد ايا امل لالي دددال واللوعادددمل ٢٠١6وت سدددنمل  -٢٢

للح ددددني إبددددالغ أتددددحاب امل ددددلحمل الوئا دددداني مددددن خددددالل ىللددددو الوسددددائل ا طاددددمل وال ددددفويمل 
واألم ونامل، وعززا اسلخدامها لوسائا اللواتل ا جلماعو فووطجت ملناسدبااا وىوجاادا علدى 

   climatetech #اسلخدا   اشلاغ موقعو فا بو  ويوي  ب

 مرك  وشبكة تكنولوجيا المناخ -2 
، عزز املوكز وال بممل، بوتفجل القرا  اللنفادقي آللادمل اللمنولوجادا، يتددش ٢٠١6ت سنمل  -٢3

 الدعم إىل البلدان النامامل كو ينفق يمنولوجااا املناخ مت ااا مت مهامجل األساسامل الثالل  
  ؛الوار ع من البلدان الناماملا سل ابمل للطلباا  )أ( 
 ؛يعزيز اللعاون واحل ول على املعلوماا )ب( 
  يعزيز ال بماا وال واكاا وبنا  التدراا )ج( 

واضدطلت املوكدز وال دبممل ت املتدا  األول بأن ددطمل بندا  التددراا ت عملدجل مبوجدب مهملددجل  -٢4
د العددداملو، عتدددد املوكدددز وال دددبممل الثالثدددمل علدددى ال دددعاد العددداملو واأقلامدددو والدددوطين  فعلدددى ال دددعا

سل لمل من احللتاا الدراسدامل ال دبمامل وسدري بوندام  إعدارع للعزيدز فهدم املعدارين للنفادق يمنولوجادا 
املنداخ ونتددل املعددارف  وعلدى ال ددعاد اأقلامددو، عتدد املوكددز وال ددبممل منلددياا إقلاماددمل للمااندداا 

 ا اص  الوطنامل املعانمل ومنلدياا ألتحاب امل لحمل ت التطا  
وعلى ال دعاد الدوطين، سدري املوكدز وال دبممل، مت دااا مدت مهملدجل األساسدامل األوىل، بوندام   -٢5

ياضددنمل ألقددل البلدددان منددواا واضددطلت بأن ددطمل لبنددا  التدددراا ك ددز  مددن يتد ددجل للم دداعدع اللتناددمل 
 ي ددوين األول/ 6ويدد    (١٧)البلدددان الناماددمل الددا يتددد  طلبدداا مددن خددالل كاانااددا الوطناددمل املعانددمل إىل

طلبداا  ١4٧ طوفاا غري مدرج ت املوفق األول ب أن 6٧، يعاون املوكز وال بممل مت ٢٠١6أكلوبو 
  وخطمل اسل ابمل 

__________ 

   http://unfccc.int/ttclear/support/national-designated-entity.htmlانظو  (١٧)

http://unfccc.int/ttclear/support/national-designated-entity.html
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ومن يا  يعزيز اللعاون واحل ول على املعلومداا، و دو املهمدمل األساسدامل الثانادمل، قدد   -٢6
املوكددز وال ددبممل الدددعم إىل المااندداا الوطناددمل املعاذنددمل وتددنا  التددوار احلمددوماني المبددار وغددري م مددن 

اح املمارسددني للمنولوجاددا املندداخ ت البلدددان الناماددمل مددن خددالل نظامددجل ا دداص بددا ارع املعددارف  ويلدد
املوكز وال بممل على اأن نت ثووع من املعلوماا املوجو ع الا يتدمها شوكاؤأل ت ا دا  وأعضا  

زائددو شددهوياا  وملواتددلمل يطددويو  ١9 ٠٠٠ال ددبممل، ويدد    علددى موقعددجل مددا يزيددد ت امللوسددا علددى 
املوكدددز "مملبدددمل اللمنولوجادددا"، يعلدددز  املوكدددز وال دددبممل ربدددا معلومددداا اللمنولوجادددا مب دددا ا عمدددل 

وال ددبممل مددن قباددل يتدددش امل دداعدع اللتناددمل وإقامددمل ال ددبماا وبنددا  التدددراا وإن ددا  ال ددفحاا 
 اأقلامامل والتطاعامل على اأن نت  

 عناصر بناء القدرات في عمل اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل -واو 
دراا، و  سددداما ت سددداال يناولدددت الل ندددمل الدائمدددمل طائفدددمل مدددن امل دددائل املل دددلمل ببندددا  التددد -٢٧

وحململ عاممل عن يدفتاا اللمويل املناخو ومنلد  الل ندمل الدائمدمل  ٢٠١6يتاام ف ع ال نلني ت سنمل 
ب أن موضو  ال مو  املالامل الا يل د  ملخاطو ا  ائو واألضوار املويبطدمل باآلثدار  ٢٠١6ل نمل 

 تلمل ب أن كللا املبا ريني   الضارع للغري املناخ، وقدمت إىل مؤمتو األطواف يوتااا كاا
بالددور احلاسدم مللماددمل اللمويدل املنداخو وموا مددمل  ٢٠١6واعد ف يتادام فد ع ال ددنلني ت سدنمل  -٢8

اللمويدددل املنددداخو مدددت األولويددداا الوطنادددمل للغدددري املنددداخ وال ااسددداا وا سددد ايا ااا الناشدددئمل، وكدددقل  
لاددددمل واللخطدددداا واجمللمددددت املدددددين والتطددددا  إشددددوا  أتددددحاب امل ددددلحمل الوئا دددداني، و  سدددداما وزار  املا

ا دداص  وك ددو يتاددام يدددفتاا اللمويددل املندداخو عددن عدددع ددددياا مويبطددمل باحل ددول علددى اللمويددل 
املندددداخو، مبددددا ت كلدددد   اطفددددا  م ددددلوياا التدددددرع اللتناددددمل علددددى ي ددددمام ويطددددويو امل دددداريت/الربام ، 

اللتددد  احملددوز؛ واملعوفددمل احملدددو ع ب ددأن و املددمل واجلددقاب طائفددمل مددن م ددا ر اللمويددل، ورتددد ويتاددام 
 م ا ر اللمويل امللايمل  

نظوع شاململ عن ال مو  املالامل الا يل دد   ٢٠١6وقد  منلد  الل نمل الدائممل ل نمل  -٢9
 ملخاطو ا  ائو واألضوار عن طويق مناق مل الفوص واللحدياا والتاو  والثغواا  

ات المنشاااةة بموجاااب بروتوكاااول  عناصااار بنااااء القااادرات فاااي عمااال الهيئااا -ثالثاا  
 كيوتو: العناصر في عمل المجلس التنفيذي  لية التنمية النظيفة

واتل اجمللن اللنفاقي آللامل اللنمامل النظافمل يتددش الددعم إىل ال دلطاا الوطنادمل املعاندمل،  -3٠
ا مبدددا ت كلددد  الددددعم امللعلدددق بوتدددد فوائدددد اللنمادددمل امل دددلداممل وبوضدددت مبدددا   يوجاهادددمل مل ددداورا

 أتحاب امل لحمل احمللاني  
وُقدِّ  الدعم إىل ال لطاا الوطنامل املعانمل أيضاا من خدالل مواكدز اللعداون اأقلامدو آللادمل  -3١

اللنمادددمل النظافدددمل الدددا أن دددئت للعمدددل ت إطدددار شدددواكمل مدددت الوكدددا ا احمللادددمل واأقلامادددمل وامل دددارف 
ون اأقلامددو مل دداريت اآللادمل  ومشددل عمددل اأمنائادمل امللعددد ع األطدواف للح ددني اللوزيددت اأقلامدو و 

مواكددز اللعدداون اأقلامددو  يتدددش م دداعدع مباشددوع إىل امل دداريت التائمددمل ودديددد م دداريت جديدددع؛ 
 ي داعديمل مويددع أسا  خطوط ووضت دديد أجل من الدعم ويتدش اآللامل؛ اسلخدا  وي  ات
بادمل اللدري الددوراا ينظدام إىل وباأضدافمل  املويددع األسا  خطوط جتديد وكقل  جديدع وينازلامل
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اأقلامامل، قددمت مواكدز اللعداون اأقلامدو امل داعدع أن دا  مملدب لل دلطاا الوطنادمل املعاذندمل ت 
 جنوب ال و ان وآخو ت سا ال  

وكددان عمددل مواكددز اللعدداون اأقلامددو خددالل الفدد ع امل ددمولمل بدداللتويو من دد ماا مددت نلددائ   -3٢
ازاا مواكدددز اللعددداون اأقلامدددو ت إجنددد إبدددواز جاندددب وإىل  ٢٠١5ت سدددنمل  يتادددام م دددلتل أجدددوي

يتددد ها الدددعم إىل أتددحاب امل ددلحمل ت اآللاددمل، يددد  اللتاددام أيضدداا صددا ا لللح ددني، و اتددمل 
فاما يلعلدق بدايال  األولويدمل للبلددان املدعومدمل، وا ي دال واللوعادمل  واسدل ابمل لدقل ، أُعادد يويادب 

ز اللعدداون اأقلامددو ملواتددلمل د ددني اللوزيددت اأقلامددو و ون اأقلامددو مل دداريت أولويدداا عمددل مواكدد
اآللاددمل وال كاددز علددى أقدددل البلدددان منددواا والبلددددان ناق ددمل اللمثاددل  وفامدددا  ددص ا ي ددال واللوعادددمل، 
ددقا عدددع مبددا راا، مبددا ت كلدد  يعزيددز  لددو  ال ددفحاا ال ددبمامل ملواكددز اللعدداون اأقلامددو،  اختِخ

تول أتحاب امل لحمل إىل الن واا اأخباريدمل األم ونادمل، واسدلخدا  وسدائا اللواتدل ويعزيز و 
 ا جلماعو أعالن املناسباا، وي  ات يوزيت احمللو  املن ور على اأن نت 

ووافددق اجمللددن اللنفاددقي لنلاددمل علددى أن ددطمل يوسددات نطددال وي ددم  عددم بنددا  التدددراا  -33
الدقي يتدمدجل مواكدز اللعداون اأقلامدو إىل البلدددان النامادمل فامدا يلعلدق مبنه اداا اآللادمل، واجملددا ا 
الددا يدددخل ت إطددار ا يفاقاددمل ودديددداا ايفددال بدددارين الددا هلددا يددأثري علددى اآللاددمل، والدددعم اللتدددين 

ملاددمل ي دداور أتددحاب امل ددلحمل احمللاددني، واسددلخدا  م دداريت للحاددا  املندداخو الطددوعو مبوجددب لع
 مبا رع احلاا  املناخو اآلن واآللامل ك ز  من اللنمامل واللمويل املناخو  

عناصااار بناااااء القااادرات فااااي تقاااارير الكيانااااات التشاااغيلية ل ليااااة الماليااااة  -رابعاا  
 ومجلس صندوق التكيف

 ء القدرات في تقرير الصندوق األخضر للمناخعناصر بنا -ألف 
أساسداا  ٢٠١6يندرج م داركمل ال دندول ت أن دطمل بندا  التددراا املضدطلت هبدا ت سدنمل  -34

ضددمن بونددام  ا سددلعدا  و عددم األن ددطمل اللحضددرييمل، و ددو بونددام  لللمويددل أُنِ دد  للعزيددز امللماددمل 
للعزيز التدراا املؤس امل لل لطاا الوطنامل التطويمل والوتول إىل ال ندول  ويوفو الربنام  موار  

املعاندددمل، وجهددداا اللن ددداق، وكاانددداا الوتدددول املباشدددو لللعامدددل بمفدددا ع مدددت ال دددندول أو لطلدددب 
امل ددداعدع اللتنادددمل  و مدددن امادددت البلددددان النامادددمل أن ي دددل إىل الربندددام  ويهددددف ال دددندول إىل 

بلدددان الضددعافمل بوجددجل خدداص وأقددل ت املائددمل مددن  عددم ا سددلعدا  لل 5٠خت دداص يددد أ ر قدددرأل 
 البلدان منواا والدول اازريمل ال غريع النامامل والدول األفويتامل  

ملاددون  و ر ت إطددار ا سددلعدا  و عددم  ١6ويدد  يار ددجل، وافددق ال ددندول علددى يتدددش  -35
ان بلداا من أقدل البلدد 3٧،  نا  5٧بلداا  ومن بني يل  البلدان الد  5٧األن طمل اللحضرييمل إىل 

بلددداا يوجددد  عددم اسددلعدا  ا قاددد  ٢3منددواا أو الدددول اازريددمل ال ددغريع الناماددمل أو الدددول األفويتاددمل و
 ٢8ِملت ال يابداا التانونادمل مدت ملاون  و ر أمويمو  واسُلم 3.8 اللنفاق، بتاممل إ الامل قدر ا

منددائو وبونددام  األمددم بلدداا، مبددا ت كلدد  يوقاددت ثالثددمل ايفاقدداا إطاريددمل مدت بونددام  األمددم امللحدددع اأ
 امللحدع للبائمل والوكالمل األملانامل لللعاون الدويل  
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وفُِلحت صدا ا أن دطمل  دد ع ت إطدار بوندام  ا سدلعدا  و عدم األن دطمل اللحضدرييمل،  -36
 مبا ت كل  ما يلو 

تددااغمل خطددا العمددل الوطناددمل وغري ددا مددن عملادداا اللخطدداا الوطناددمل، مبددوار   )أ( 
، كاندددت أماندددمل ٢٠١6أيلول/سدددبلمرب  3٠ و ر أمويمدددو لمدددل بلدددد  ويددد   ماليدددني 3ي دددل إىل 

ال دددددندول قدددددد قددددددمت وعاادددددت م دددددووعو اق ايدددددني ل دددددااغمل خطدددددا اللمادددددو الوطنادددددمل  دددددا  
( اقدد اح مددن الربنددام  ٢اقدد اح مددن الربنددام  اأمنددائو لدددعم خطددمل اللماددو الوطناددمل لنابددال؛ ) (١)

بلددداا مددت كااندداا معلمدددع  ١٢يددا؛ ت يددني يعمددل يالادداا اأمنددائو لدددعم خطددمل العمددل الوطناددمل للابري 
 وشوكا  ينفاق لوضت مت ياا ا سلعدا  امللعلتمل  ططها الوطنامل لللماو؛ 

وضددت اسدد ايا ااا أو خطددا عمددل وخطددا اسددلثمار وطناددمل للمبددا رع املعددززع،  )ب( 
   (١8)و عم ينفاق ا

ع، ت إرشددا اا  عددم ااهددو  وسددانظو صلددن ال ددندول أيضدداا، ت جل ددلجل ال ا سددمل ع ددو  -3٧
الا يبقهلا ال لطاا الوطنامل املعاذنمل وجهاا اللن اق ت اللعامل مت ال ندول ت املوايل األوىل مدن 
املبدددا رع املعدددززع باسدددلخدا  طوائدددق ال دددندول وأ وايدددجل وبواصدددجل التائمدددمل  وباأضدددافمل إىل كلددد ، اعددد ف 

دش الددعم للطدويو اللمنولوجادا ونتلهدا، مبدا ت صلن ال دندول بدأن طوائدق ال دندول احلالادمل يلداح يتد
    كل  للا ري الوتول إىل اللمنولوجااا ال لاممل بائااا وللبح  واللطويو اللعاوناني

، أتدر ال ندول  لال "الوتول إىل بوندام  ا سدلعدا  ٢٠١6وت كانون األول/ ي مرب  -38
د مل دداعدع ال ددلطاا الوطناددمل املعاذندددمل و عددم األن ددطمل اللحضددرييمل اللددابت لل ددندول"، و ددو  لاددل أُِعدد

وجهدددداا اللن دددداق ت اسددددلممال منددددوكج اقدددد اح ا سددددلعدا  و عددددم األن ددددطمل اللحضددددرييمل ويزويددددد م 
 باملعلوماا عن كافامل احل ول على اللمويل ت إطار الربنام   

 عناصر بناء القدرات في تقرير مرفق البيئة العالمية -باء 
موضددوعاا رئا ددااا مل دداريت موفددق البائددمل العاملاددمل، و ددو مدددم  ت ي ددمام ي ددمل بنددا  التدددراا  -39

 األن ددطمل ألغددوا  التدددراا بنددا  ُُيدددذ  ا  ددوص، وعلددى م ددووعو اللخفاددو واللماددو علددى ال ددوا  
 اللممانامل والوفا  با للزاماا املتطوعمل مبوجب ا يفاقامل بوتفجل  دفاا بارزاا ت عد  كبري من امل اريت 

واسددل ابمل لطلبدداا مددؤمتو األطددواف، اضددطلعت أمانددمل املوفددق بتدددر كبددري مددن أن ددطمل بنددا   -4٠
 التدراا ت صا ا ملنوعمل، مبا فاها يل  املبانمل أ ناأل  

 مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية -1 
اختدقا أماندمل املوفدق عدد اا مدن ا طدواا تدوب إن دا   ،(١9)اسل ابمل لطلب من مؤمتو األطواف -4١

مبدددا رع لبندددا  التددددراا مدددن أجدددل ال دددفافامل )املبدددا رع(، ندددا أسدددفو عدددن إقدددوار صلدددن املوفدددق ل يابددداا إن دددا  
    ٢٠١6تندول اسلئماين جديد للمبا رع إىل جانب بوصمل وينفاق طوائق للمبا رع ت يزيوان/يوناجل 

__________ 

، شدد ت مددؤمتو األطددواف البلدددان الناماددمل األطددواف علددى امل ددا مل ت إجددوا اا ٧٠، الفتددوع ١6-/  أ١ت املتددور  (١8)
ابداا؛ وخفدض اللخفاو ت قطا  الغاباا با ضطال  باألن طمل اللالامل  خفض ا نبعاثاا النا مل عن إزالمل الغ

 ؛ا نبعاثدداا النا ددمل عددن يددد ور الغابدداا؛ واحملافظددمل علددى ىددزون الموبددون ت الغابدداا؛ إ ارع م ددلداممل للغابدداا
   ويعزيز ىزون الموبون ت الغاباا 

    84، الفتوع ٢١-/  أ١املتور  (١9)
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 المحدََّدة وطنياا البالغات الوطنية والتقارير المحدثة لفترة السنتين والمساهمات  -2 
إن بونددددام  الدددددعم العدددداملو مددددن أجددددل إعدددددا  البالغدددداا الوطناددددمل واللتدددداريو احملدثددددمل لفدددد ع  -4٢

ال نلني من جانب األطواف غري املدرجدمل ت املوفدق األول، الدقي ي د   ت ينفادقأل بوندام  األمدم 
اا للدوفري أن دطمل الددعم امللحدع اأمندائو وبوندام  األمدم امللحددع للبائدمل، يلضدمن اآلن عن دواا جديدد

اللتدددين، وبندددا  التددددراا، ويتاسدددم املعلومددداا، وإ ارع املعدددارف للبلددددان أعددددا  م دددا ااا املعلزمدددمل 
احملددد ع وطنادداا، فضددالا عددن األ واا واملنه ادداا الالزمددمل للعزيددز نوعاددمل امل ددا اا املعلزمددمل احملددد ع 

احلمومدداا الوطناددمل مددن أجددل موا مددمل وطنادداا  وعددالوع علددى كلدد ، عمددل موفددق البائددمل العاملاددمل مددت 
الربصمل الوطنامل للموفق مت أولوياا امل ا اا املعلزممل احملد ع وطنااا مدن خدالل احلدواراا الوطنادمل، 
واملناق اا الثنائامل، ويلتاا عمدل الددوائو املوسذدعمل، وكدقل  مدن خدالل اسدلعوا  امل داريت  وت 

ت مناسددباا ا ي ددال وبنددا  التدددراا بغاددمل ن دددو  الفدد ع امل ددمولمل بدداللتويو، شدداركت أمانددمل املوفددق
املعلومدداا امللعلتددمل باحل ددول علددى األمددوال لللتدداريو احملدثددمل لفدد ع ال ددنلني  و  يددزال املوفددق يتدددد  
اللمويل المامل للمالاو البالغاا الوطنامل وقد لُبِّات  ات طلباا  عم البالغاا الوطنادمل  وقدد 

 دداا التطويددمل مددن املددوار  )نظددا  اللخ دداص ال ددفاف خ ددص املوفددق مددوار  منف ددلمل عددن املخ 
 و ر أمويمددو  5٠٠ ٠٠٠للمددوار ( يدد  يددلممن كددل بلددد مددن احل ددول علددى مددا قددد ي ددل إىل 

للبالغددداا الوطنادددمل  و  يدددزال أماندددمل املوفدددق ين دددق ين ددداتاا وثاتددداا مدددت وكدددا ا املوفدددق ب دددأن إعددددا  
 لني  ويتدش مت ياا م اريت لللتاريو احملدثمل لف ع ال ن

 االستراتيجي لنقل التكنولوجيا زنانبوبرنامج  -3 
نظمددددددت أمانددددددمل املوفددددددق جل ددددددمل ت ا جلمددددددا  احلددددددا ي ع ددددددو لل نددددددمل اللنفاقيددددددمل املعناددددددمل  -43

باللمنولوجاا إىل جانب مواكز نتل اللمنولوجاا ومتويلها ب أن يبا ل ا درباا والددرو  امل دلفا ع 
نتل اللمنولوجاا مدن املنظمداا الوطنادمل املنفدقع للم داريت فاما يلعلق بربنام  بوزنان ا س ايا و ل

والوكالمل املنفقع مل وو  ال واكمل بني التطاعني العا  وا اص  ويواتدل أماندمل املوفدق أيضداا  الل ويبامل
 عم احلوار واللن داق بدني املوكدز وال دبممل واملواكدز اأقلامادمل بلنظدام اجلماعداا اسل داريمل منلظمدمل 

 ز وال بممل على  امش اجلماعاا صلن املوفق بني ال وكا  واملوك

الصندوق االستئماني لمرفق البيئة العالمية وصندوق أقال البلادان نماواا والصاندوق الخاا   -4 
 لتغير المناخ

خدددالل الفددد ع امل دددمولمل بددداللتويو،  عمدددت يافظددداا ال دددندول ا سدددلئماين ملوفدددق البائدددمل  -44
ندول ا دداص للغددري املندداخ م دداريت قائمددمل بددقااا وم دداريت العاملاددمل وتددندول أقددل البلدددان منددواا وال دد

 ملعدد ع صددا ا ا  لمدا  مددت عناتدو بنددا  قددراا ىللفددمل ت شدمل م دداعدع يتنادمل واسددلثماراا 
امل داريت ىللدو صدا ا بندا  التددراا الدوار  ككو دا ت اأطدار ا داص ببندا  التددراا ت  وويغط

ا  التدراا املؤس امل؛ وإعدا  اللتاريو الوطنامل والدربام  الوطنادمل مبا ت كل   بن ،(٢٠)البلدان النامامل
قابلادددمل  ميتاددا وعملادداا املواياددمل؛ الظددووف ود دددني ؛للغددري املندداخ؛ ود ددني اللمنولوجادداا ونتلهددا

اللدددأثو ومددددد  اللمادددو؛ وينفاددددق يددددابري اللماددددو؛ والبحدددول واملواقبددددمل املنه ادددمل مددددن خدددالل نظددددم 
   اللعلام واللوعامل العاممل املعلوماا املناخامل؛ وبوام

__________ 

    ٧-/  أ٢املتور  (٢٠)
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 من االتفاقية 6برنامج عمل الدوحة بشةن المادة  -5 
اختددق املوفددق خطددواا  امددمل للنفاددق بونددام  عمددل الدويددمل، ب ددبل منهددا يددوفري املددوار  املالاددمل  -45

وت للبلدان النامامل، و  ساما البلددان األفويتادمل وأقدل البلددان مندواا والددول اازريدمل ال دغريع النامادمل  
 لربنددام ملاددون  و ر أمويمددو  عمدداا  6٧.٧، قددد  املوفددق مددا   يتددل عددن ٢٠١5-٢٠١٢الفدد ع 

 العمل من أجل اللعلام واللدريب واللوعامل العاممل 
ويضطلت املوفق أيضاا بدربام  شداململ للنمادمل التددراا يوكدز علدى معاادمل امل داكل النظامادمل  -46

 ثالثدمل أُقِدوطا وقدد يعااهدا م داريت صدا ا ال كادز ويدد ا لدد ارع البائادمل الوطنادمل ال داململ الدا   
قاطمداا ي دلعني بدجل  مدور اا  العمدل  دقا و ثدل  ٢٠١5التدراا ت ال نمل املالامل  للنمامل شاململ م اريت

البلدان للحديد ويتاام قدرااا كاا األولويمل ملعاامل شدواغل يغدري املنداخ واختداك يددابري عملادمل ل دد 
 الثغواا ومعاامل أوججل الت ور ت صال التدراا 

 عناصر بناء القدرات في تقرير مجلس صندوق التكيف -جيم 
لت صلن تندول اللمادو بطائفدمل واسدعمل مدن أن دطمل خالل الف ع امل مولمل باللتويو، اضط -4٧

بنا  التدراا ت سداال بوندام  ا سدلعدا  للوتدول املباشدو إىل اللمويدل املنداخو، الدقي ُأضدفو علادجل 
 و ر  6١6 5٠٠الطددابت املؤس ددو وأُ ِمدد  ت خطددمل عمددل صلددن تددندول اللماددو مبازاناددمل قدددر ا 

ت املائددمل مددن يافظددمل ال ددندول  وي ددمل  33باشددو   و ثددل الوتددول امل٢٠١٧لل ددنمل املالاددمل  مددوأموي
، ٢٠١6متوز/يولادددجل  ١، الدددا بددددأا ت ٢٠١٧أن دددطمل بندددا  التددددراا الدددوار ع ت خطدددمل عمدددل سدددنمل 

م دداعدع ل ددااغمل امل دداريت وم دداعدع يتناددمل مددن أجددل ينفاددق ال ااسددمل البائاددمل وا جلماعاددمل وال ااسددمل 
اا علدى يتددش ِمدنح لللعداون فامدا بدني بلددان لل ندول  ووافق صلن تندول اللمادو أيضد ملاان انا

 و ر أمويمددددو لدددددعم  دددددقأل البلدددددان ت دديددددد املؤس دددداا الوطنادددددمل  ٢44 44٧اانددددوب قاملهددددا 
ربعدمل أ ويلتت املالئممل املوشطحمل للمون كااناا وطنامل م وفمل على اللنفاق وت إعدا  طلب لالعلما  

ا بددني بلدددان اانددوب، ت يددني يلتددى اثنددان مددن بلدددان أقددل البلدددان منددواا منحدداا لللعدداون فامدد مددنبلدددان 
 من أقل البلدان منواا و ولمل جزريمل تغريع نامامل وايدع منحاا للم اعدع اللتنامل 

، اريفددددت عددددد  المااندددداا الوطناددددمل ٢٠١4ومنددددق بددددد  بونددددام  ا سددددلعدا  ت أيار/مددددايو  -48
     كاانددداا تلدددول متدددوز/  ٢4إىل  ٢٠١4و كاانددداا ت أيار/مددداي  ١3امل دددوفمل علدددى اللنفادددق املعلمددددع مدددن 

؛ واعُلِمددد أربددت مددن  ددقأل المااندداا لبلدددان مددن أقددل البلدددان منددواا وسددلمل منهددا لدددول ٢٠١6يولاددجل 
 بالماانداا يلعلدق طلبداا سدبعمل ال دندول يلتى ،٢٠١5 يولاجل/متوز ١ ومنقنامامل   عجزريمل تغري 

 زيدا ع سدنمل كدل ُسد طلت وباملثدل،  مندواا  البلددان أقدل مدن منها مخ مل اللنفاق، على امل وف الوطنامل
 تدندول وسد طل  اللنفادق علدى امل دوفمل المااناا من املتدممل والربام  امل اريت مت ياا عد  ت
زيددددا ع ت قامددددمل يافظلددددجل للمددددنح ال ددددغريع املخ  ددددمل لالسددددلعدا  للوتددددول إىل اللمويددددل  ماددددوالل

 و ر  59٠ ٠٠٠إىل  ٢٠١4ول/ ي مرب  و ر أمويمو ت كانون األ ٢٠٠ ٠٠٠املناخو من 
، ومثددمل   ئددل ي ددري إىل أن  ددقأل الزيددا ع سللواتددل مددت يزايددد الطلددب ٢٠١6أمويمددو ت متوز/يولاددجل 
  امل وفمل على اللنفاق  ملمن المااناا الوطنا

 ٢٠١6وي دددمل أن دددطمل بندددا  التددددراا احملدددد ع املضدددطلت هبدددا خدددالل ال دددنلني املددددالالني  -49
يلتاا  راسامل للمااناا الوطنامل امل وفمل على اللنفاق، ويلتداا  راسدامل شدبمامل ب دأن  ٢٠١٧و

اللمويددل املندداخو، ويلتدداا  راسدددامل ب ددأن ا سددلعدا ، ومنددرباا للبدددا ل املعددارف ألغددوا  الوتدددول 
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ن و احمللو  امللعلق بالوتول املباشو، وق ص يماو خاتمل بالمااناا امل وفمل  لاملباشو من أج
بلددداا  ٢8واسددلهدفت يلتدداا العمددل املددقكورع أعددالأل  عددم ا علمددا  املتددد  إىل   (٢١)قعلددى اللنفادد

 ولمل من الدول اازريمل ال غريع النامامل  ويلضمن خطمل عمل ال دندول  ١9من أقل البلدان منواا و
ينظددددام يلتددددمل عمددددل ب ددددأن ا سددددلعدا  للوتددددول إىل اللمويددددل املندددداخو ت  ٢٠١٧لل ددددنمل املالاددددمل 

  لهدف  عم ا علما  وامل اريت ت  ات أقل البلدان منواا على ال عاد العاملو مناسبمل وايدع ي 
وكثو صلن تدندول اللمادو جهدو أل الوامادمل إىل ن دو األخبدار واللتداريو امللعلتدمل بعمدل  -5٠

خرباا تحافااا عن بوام  وأن طمل ال ندول  ٢3ال ندول خالل الف ع امل مولمل باللتويو، فأتدر 
و جديدددداا لتنددداع يويادددوب ا اتدددمل باللمويدددل املنددداخو ب دددأن م ددداريت ال دددندول شدددويا فاددددي ٢٠و

علددى اللنفاددق واملناسددباا امللعلتددمل با سددلعدا   وجددو  أيضدداا إعدددا  ون ددو عدددع  امل ددوفملوالمااندداا 
مدددوا  لللوعادددمل وكلابددداا ومطويددداا جديددددع يبدددني مناسدددباا ال دددندول وأن دددطلجل ونلائ دددجل، وطويدددق 

ويل، وأمثلمل عن امل داريت التطويدمل، والتطاعداا املناخادمل، وامل دلفادين مدن الوتول املباشو إىل اللم
املادمل ع ي دويو م دابتمل ينظدام وجدو  ا دماا، وبونام  ا سلعدا  للوتول إىل اللمويل املنداخو 

يددددول موضددددو  يمااددددو ال ددددوايل وم ددددل معاا املادددداأل مددددت آثددددار يغددددري املندددداخ؛ واجلددددقبت  ددددقأل 
فاددددمل عددددن جهددددو  اللماددددو مددددن المااندددداا امل ددددوفمل علددددى اللنفاددددق، م ددددا مل فويوغوا ١٢٧ امل ددددابتمل

ا دداص، وعامددمل اامهددور مددن  اددت أ ددا  العددات، وُعوِضددت النلددائ   ا واحلمومدداا التطويددمل، والتطدد
علدددى شدددبممل اأن ندددت ووسدددائا اللواتدددل ا جلمددداعو وت مناسدددبمل عاملادددمل عدددن ا سدددلعدا  العددداملو 

   (٢٢)اسلضافها ال ندول ت واشنطن العاتممل
    

__________ 

(٢١) http://climatefinanceready.org  

-https://www.adaptation-fund.org/adaptation-fund-global-photo-contest-promotes-coastal-andانظدو  (٢٢)

watershed-adaptation-to-climate-change/.   
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