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 المسائل المتصلة بأقل البلدان نموًا 

 االجتماع الحادي والثالثون لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً   
 تقرير مقّدم من األمانة   

 موجز  
ُعقد االجتماع احلادي والثالثون لفريق  اربقءاا امل قأ ب ققب الب قدان )قواق اخلريق  اربقءاا   

 خلريققق  أعقققد االجتمقققاع، وأثنقققاا. ٢٠١٧آذار/مقققار   ١٠إىل  ٧يف بقققون، أملا يفقققا يف الفققق   مقققن 
 مناقشقا  أيضقاق  االجتمقاع ومشقب. ٢٠١8-٢٠١٧ السنتني لف   املتجدد عم ه بر امج اربءاا
الصندوق األخضر ل مناخ االصندوق  بشق ن أخلضقب السقبب لقدعب الب قدان الناميفقة يف  أما ة مع

احلصول ع ى التمويب من الصندوق من أجب عم يفة صيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها؛ 
ومرخل  البيفئة ال امليفة ووكاالته بش ن مواص ة تقدمي الدعب لتنفيفقذ بر قامج عمقب أققب الب قدان )قواق، 

اد وتنفيفذ برامج ال مب الوطنيفقة ل تكيفقف؛ ومنامقا  أخقرت ذا  صق ة بشق ن الذي يشمب إعد
 الت اون يف دعب أقب الب دان )واق.
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 والية -أوالً  
َمّدد مؤمتر األطراف، يف دورتقه احلاديقة وال شقرين، واليقة خلريق  اربقءاا امل قأ ب ققب الب قدان  -١

وكّ ف خلري  اربءاا  ٢٠٢٠-٢٠١6احلاليفة لتشمب الف     ١ا)واق اخلري  اربءاا  مبوجب صالحيفاته
وتب قققاق  . 3ا، مبقققا يف ذلقققت دعقققب تنفيفقققذ اتفقققاق بقققاريس ٢اباالضقققطالع ب قققدد مقققن األ شقققطة اإلضقققاخليفة

لذلت، ُك ّقف خلريق  اربقءاا بوضقع بر قامج عمقب متجقدد لفق   سقنتني لكق  تناقر خليفقه اهليفئقة الفرعيفقة 
ل تنفيفذ اهيفئة التنفيفذ  يف اجتماعها األول امل قود أثناا الدور  كقب سقنة وبتققدمي تقريقر عقن أعمالقه 

 . 4اإىل هيفئة التنفيفذ يف كب دور  من دوراهتا
يفئة التنفيفذ يف دورهتا اربامسقة واألرب قني إىل خلريق  اربقءاا أن وعالو  ع ى ذلت، ط بت ه -٢

يواصققب، بالت ققاون مققع أما ققة الصققندوق األخضققر ل منققاخ االصققندوق  واملنامققا  الشققريكة امل نيفققة، 
الناقققر يف سقققبب املضققق  يف ت زيقققز تققققدمي القققدعب إىل أققققب الب قققدان )قققواق ل حصقققول ع قققى التمويقققب مقققن 

طققط التكيفقف الوطنيفققة وتنفيفقذها وإدراج م  ومققا  عقن ذلققت الصقندوق مققن أجقب عم يفققة صقيفاغة خ
 . 5ايف تقريره ك  تنار خليفه هيفئة التنفيفذ يف دورهتا السادسة واألرب ني

 موجز االجتماع الحادي والثالثين لفريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواً  -ثانياً  
 المداوالت -ألف 

 ١٠إىل  ٧اا يف بقون، أملا يفقا، يف الفق   مقن ُعقد االجتماع احلقادي والثالثقني لفريق  اربقء  -3
، عقققد خلريقق  اربقققءاا اجتماعققاق مشقق كاق مققع  نقققة ٢٠١٧آذار/مققار   8. ويف ٢٠١٧آذار/مققار  

التكيفف، مبشاركة األطقراف وا هقا  صقاحبة املصق حة مقن غقا األطقراف، ملناقشقة الواليقا  القيت 
  .٢١-/  أ١املقرر  من 45و 4١أسندها إليفهما مؤمتر األطراف يف الفقرتني 

ووجقه خلريق  اربقءاا دعقوا  إىل أمقا يت الصقندوق ومرخلق  البيفئقة ال امليفقة ااملرخلق  ، وكققذلت إىل  -4
وكاال  املرخل  ومناما  أخرت ذا  ص ة، ل مشاركة يف االجتمقاع مقن أجقب مناقشقة تققدمي القدعب 

لألمقب املتحقد  وأما قة الصقندوق إىل أقب الب قدان )قواق. وشقارك يف االجتمقاع منامقة األغذيقة والزراعقة 
وأما ة املرخل  ومصرف التنميفة األخلريق  وبر قامج األمقب املتحقد  اإل)قائ  ومنامقة األمقب املتحقد  ل بيفئقة 
وأما تققا اتفاقيفققة التنققوع البيفولققوج  واتفاقيفققة األمققب املتحققد  ملكاخلحققة التصققحر واملنامققة ال امليفققة لألرصققاد 

الدويل وامل هد القدويل ل تنميفقة املسقتدامة ال امقب بوصقفه أما قة الشقبكة ا وية والوكالة األملا يفة ل ت اون 
 ال امليفة ربطط التكيفف الوطنيفة وائتالف أصوا  ا نوب ومؤسسة كا الدوليفة.

 وا تخب خلري  اربءاا أعضاا املكتب التاليفة أمساؤهب: -5
 السيفد أبيفا  هُوو غو اأ غوال  رئيفساق؛ اأ  

__________ 

 .٢٠-/  أ3و ١8-/  أ١٢و ١٧-/  أ5و ١6-/  أ6و ١3-/  أ8و ١١-/  أ4و 9-/  أ٧و ٧-/  أ٢9املقررا    ١ا
 .٢١-/  أ١9من املقرر  3-١الفقرا    ٢ا
 .٢١-/  أ١من املقرر  45و 4١الفقرتان   3ا
 .١6-/  أ6من املقرر  3الفقر    4ا
  .FCCC/SBI/2016/20من الوثيفقة  6٠الفقر    5ا
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 بوتان   ائبة ل رئيفس؛السيفد  سو ا  خا دو ا اب  
 السيفد بنون ياسني امالوي  مقرراق بال غة اإل ك يفزية؛ اج  
 السيفد  ماي ياو اتوغو  مقرر  بال غة الفر سيفة؛ اد  
 السيفد أديريتو سا تا ا اسان توم  وبرينسيفيب  مقرراق بال غة الءتغاليفة. اه  
فري  يف أ شطة الت قاون مقع هيفئقا  ورشح خلري  اربءاا األعضاا التاليفة أمساؤهب لتمثيفب ال -6

 أخرت يف إطار االتفاقيفة:
السققيفد  بيفققن الخلنققدر اكنققدا  والسققيفد سققا تا ا ل مشققاركة يف خلرقققة ال مققب امل نيفققة  اأ  

 خبطط التكيفف الوطنيفة والتاب ة ل جنة التكيفف؛
السقققيفد خلريقققدريت ما يفيفكقققا ازهوريقققة تنزا يفقققا املتحقققد   ل مشقققاركة يف أعمقققال  نقققة  اب  

 املت  قة ب م يفة الفحص التقأ بش ن التكيفف؛ التكيفف
  والسقققيفد  كا قققدو والسقققيفد  الخلنقققدر والسقققيفد آيرلنقققداالسقققيفد أدريقققان خليفتزجاالقققد ا اج  

سا تا ا لتمثيفب خلري  اربءاا يف الفري  ال امقب املشق ك بقني  نقة التكيفقف وخلريق  اربقءاا لالضقطالع 
 ؛٢١-/  أ١ من املقرر 45و 4١بالواليا  املسند  يف الفقرتني 

السققيفد إدريسققا سققيفمدي ابوركيفنققا خلاسققو  ل  مققب يف خلرقققة ال مققب امل نيفققة بققالنزو   اد  
 التاب ة ل جنة التنفيفذية آلليفة وارسو الدوليفة امل نيفة باربسائر واألضرار املرتبطة بت ثاا  تغا املناخ؛

يف السقققيفد إيققققروين كقققو زي االنمسققققا  والسقققيفد  ققققاريط شقققارما ا يفبققققال  لال ققققرا   اه  
 الت اون مع ال جنة التنفيفذية امل نيفة بالتكنولوجيفا؛

 السيفد  ياو لال را  يف عمب  نة باريس امل نيفة ببناا القدرا . او  

 حالة عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها -باء 
 وتنفيذهاالتقدم الذي أحرزته البلدان النامية األطراف في عملية صياغة خطط التكيف الوطنية  -1 

 اققر خلريقق  اربققءاا يف عم ققه ا ققاري بشقق ن رصققد التقققد  الققذي أحر تققه الب ققدان الناميفققة يف  -٧
صيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها. وأبر  ما ل م  وما  اجملم قة مقن خقالل االسقتبيفان ع قى 

ر  خليفمققا خققص خطققط اإل   ققت بشقق ن خطققط التكيفققف الوطنيفققة مققن دور هققا  يف تقيفققيفب التقققد  احملقق
واتفقققق  ع قققى توجيفقققه ا تبققققاه األطقققراف إىل االسقققتبيفان خققققالل ح ققققا  ال مققققب  ، 6التكيفقققف الوطنيفقققةا

 التدريبيفة اإلق يفميفة ربطط التكيفف الوطنيفة.
وقققدمت دولققة خل سققطني وسققري ال كققا والسققودان وكيفنيفققا خططهققا الوطنيفققة ل تكيفققف خققالل  -8

 . ٧اط التكيفف الوطنيفةاحة ع ى منصة خطالف   املشمولة بالتقارير احلاليفة، وه  اآلن مت
ومن بني جمموع الب دان السب ة اليت قدمت خططها الوطنيفة ل تكيفف حب ول وقت إعداد  -9

 هذا التقرير، مل يط ب حىت اآلن أحد منها تنفيفذ مشاري ه أو براجمه املق حة.
__________ 

 .http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx  6ا
 .http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx  ٧ا

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx
http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
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 التقدم المحرز فيما يخص الدعم المقدم -2 
قدمتها مناما  خمت فة عقن القدعب املققد  ل م يفقة  أحا  خلري  اربءاا ع ماق بامل  وما  اليت -١٠

 . 8ا٢٠١٧صيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها يف الف   من أي ول/سبتمء إىل آذار/مار  
م يفققون  ١6.5تصققب قيفمتهققا إىل   9اوأخلقاد مرخلقق  البيفئققة ال امليفققة بقق ن تسققة مق حققا  مشققاريع -١١

تصققققب ب م يفققققة صققققيفاغة خطققققط التكيفققققف الوطنيفققققة دوالر مققققن دوالرا  الواليققققا  املتحققققد  ادوالر  وت
، ليفواخلق  ع قى متوي هقا صقندوق أققب الب قدان ٢٠١٧آذار/مار   9وتنفيفذها كا ت قد ُجهِّز ، حىت 

)واق. وكان ثالثة مق حا  مشقاريع ققد حايفقت بقالقبول مقن الناحيفقة الفنيفقة وكا قت تنتاقر مسقا ا  
ماليققني  ٧وأخلققاد مرخلقق  البيفئققة ال امليفققة أيضققاق أن مب غققاق جمموعققه  . ١٠الصققندوقهققذا امققن ماليفققة جديققد  

دوالر ُخصِّققص مققن صققندوق أقققب الب ققدان )ققواق لء ققامج الققدعب ال ققامل  ربطققط التكيفققف الوطنيفققة ألقققب 
الب دان )واق، يف حني ُخصِّص لء امج الدعب ال امل  ربطط التكيفف الوطنيفة ل ب قدان الناميفقة مقن غقا 

 ماليني دوالر من الصندوق ارباص لتغا املناخ. 5.4اق مب غ جمموعه أقب الب دان )و 
، كقان ققد واخلق  ٢٠١٧آذار/مقار   9وأخلاد الصندوق األخضر ل مناخ أيضاق ب  ه، حىت  -١٢

مبوجقب طرائق  دعقب خطقط التكيفقف الوطنيفقة يف إطقار بر اجمقه اربقاص   ١١اع ى مشروع  مق حقني
،  ١٢اخلران مقققا يصقققب إىل ثالثقققة ماليقققني دوالر لكقققب ب قققدبقققدعب االسقققت داد واأل شقققطة التحضقققاية يقققو 

 بيفنما كا ت أرب ة مق حا  إضاخليفة قيفد االست راض.
وخليفمققا يت  ققق  باإلرشققادا  التقنيفقققة والققدعب املققققد  ربطققط التكيفقققف الوطنيفققة، أجقققرت خلريققق   -١3

 ٢٧اربققققققءاا أوىل ح قققققققا  عم ققققققه التدريبيفققققققة اإلق يفميفققققققة يف ليف و غققققققوي، مققققققالوي، يف الفقققققق   مقققققققن 
. وت قت ح قة ال مب ت  يفقا  إجيابيفة جداق من املشاركني ٢٠١٧آذار/مار   3شبا /خلءاير إىل 

وققققدمت اق احقققا  مفيفقققد  وعم يفقققة بشققق ن الكيففيفقققة القققيت  كقققن دقققا لفريققق  اربقققءاا أن يواصقققب دعقققب 
أد ققاه  3-ألققف-الب ققدان يف عم يفققة صققيفاغة خطققط التكيفققف الوطنيفققة وتنفيفققذها اا اققر الفصققب راب ققاق 

 ع ى تفاصيفب وخطط إضاخليفة حل قا  ال مب املقرر  ملناط  أخرت .ل حصول 
وقد  الء امج اإل)ائ  م  وما  حمدَّثة عن تققدمي دعمقه املسقتمر إىل الب قدان مقن خقالل  -١4

براجمققه املخت فققة، مبققا يف ذلققت النفقققا  ال امققة واالست راضققا  املؤسسققيفة يف جمققال املنققاخ؛ والشققراكة 
 جمال تغا املنقاخ؛ وتنميفقة ققدرا  مشقروع وكالقة الواليقا  املتحقد  ل تنميفقة بني اليفابان والكارييب يف

 الدوليفة ارباص بالتكيفف من أجب التكيفف االقتصادي.
، قققققد  الققققدعب ٢٠١٧آذار/مققققار   9وأخلققققاد بر ققققامج األمققققب املتحققققد  ل بيفئققققة ب  ققققه، حققققىت  -١5
يققز عم يفققة صققيفاغة خطققط يف جمققال االسققت داد واأل شققطة التحضققاية مققن أجققب ت ز   ١3اب ققداق  ١٢ إىل

__________ 

 يغط  هذا الفصب امل  وما  اليت أتاحتها اهليفئا  واملناما  امل نيفة لفري  اربءاا حب ول اجتماعه احلادي والثالثني.  8ا
 بنغالديط وتشاد وروا دا والسنغال والنيفجر.  9ا
 الد قراطيفة الش بيفة ومالوي.ليفشيت وزهورية الو  -تيفمور   ١٠ا
 ليفءيا و يفبال.  ١١ا
، الفقر  اه . متا  يف املوقع التايل: B.13/09مقرر جم س الصندوق األخضر ل مناخ   ١٢ا

http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents . 
بقققنن وتشقققاد وتوغقققو وزهوريقققة أخلريقيفقققا الوسقققطى وسقققان تقققوم  وبرينسقققيفيب وخلقققا واتو وليفسقققوتو ومدغشققققر وموريتا يفقققا   ١3ا

 وميفا)ار و يفبال والنيفجر.

http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents
http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents
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التكيفف الوطنيفقة وتنفيفقذها. وكقان ثالثقة مقنهب يت ققون القدعب ل حصقول ع قى متويقب االسقت داد مقن 
الصققندوق ، وأرب ققة ل حصققول ع ققى متويققب ثنققائ  مققن أملا يفققا، بيفنمققا كققان اربمسققة اآلخققرون يت قققون 

 الدعب ملخت ف األ شطة املتص ة خبطط التكيفف الوطنيفة.
، قققد  بر ققامج الققدعب ال ققامل  ربطققط التكيفققف الوطنيفققة ألقققب ٢٠١6ء ومنققذ أي ول/سققبتم -١6

الب دان )واق، الذي يش ك يف إدارته الء قامج اإل)قائ  وبر قامج األمقب املتحقد  ل بيفئقة، القدعب التققأ 
إىل ثالثة ب قدان لتكمقب األعمقال التحضقاية لوضقع مق حقا  مقن أجقب احلصقول ع قى متويقب مقن 

 ١٢  إىل ، ومزيققداق مققن الققدعب التقققأ ال ققا ١4اصققة خبطققط التكيفققف الوطنيفققةالصققندوق لأل شققطة اربا
 . ١5اب داق إضاخليفاق 

وقد  بر امج الدعب ال امل  ربطقط التكيفقف الوطنيفقة لغقا أققب الب قدان )قواق، القذي يشق ك  -١٧
هققوض ل ن  ١6اب قداق  ١6يف إدارتقه أيضقاق الء ققامج اإل)قائ  وبر قامج األمققب املتحقد  ل بيفئقة، الققدعب إىل 

ب م يفققة صققيفاغة خطققط التكيفققف الوطنيفققة وتنفيفققذها مققن خققالل أ شققطة مضققاية ومتكيفنيفققة. وتشققمب 
األ شطة ما ي  : تقيفيفب واست راض خطط واس اتيفجيفا  التكيفف ذا  الص ة؛ وتيفسا املشاورا  
الوطنيفققة؛ وإدمققاج تغققا املنققاخ يف اربطققط وامليفزا يفققا  اإل)ائيفققة؛ ووضققع خققرائط طريقق  وخطققط عمققب 

 التكيفف الوطنيفة؛ والتدريب ع ى م يفب ال ائد ل تكاليفف.ربطط 
  ١٧اب ققداق  ١١وظققب الء ققامج اإل)ققائ  ومنامققة األغذيققة والزراعققة لألمققب املتحققد  يسققاعدان  -١8

يف إطار بر امج إدماج الزراعة يف خطط التكيفف الوطنيفة، الذي مولته حكومة أملا يفا، لالضطالع 
 املنقققاخ املت  ققققة بالزراعقققة يف خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة ب  شقققطة هقققدخلها إدمقققاج خمقققاطر وخلقققرص تغقققا

 باعتبارها وسيف ة حلماية سبب ال يفط و ياد  اإل تاج الزراع  وت زيز األمن الغذائ .
وواصقق ت املنامققة ال امليفققة لألرصققاد ا ويققة دعمهققا ل ب ققدان يف مديققد امل  ومققا  املناخيفققة  -١9

يفقف الوطنيفقة وتنفيفقذها مقن خقالل مشقاريع واالحتيفاجا  من اربدما  ل م يفقة صقيفاغة خطقط التك
 تت    باإلطار ال امل  ل خدما  املناخيفة والءامج الوطنيفة واأل شطة التدريبيفة.

وحدد  الشبكة ال امليفة ربطط التكيفف الوطنيفة املواضيفع ذا  األولوية يف توجيفه عم ها  -٢٠
وتنفيفذها، اليت كا ت مدرجقة حنو دعب الب دان يف النهوض ب م يفة صيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة 
يفع املسققققتهدخلة القققيت تنامهققققا يف جقققدول األعمققققال بوصقققفها املواضققققيفع املطروققققة يف منتققققديا  املواضققق

ومش ققت هققذه املواضققيفع مققا ي قق : التكامققب القطققاع ، والتكامققب ال مققودي، والتمويققب،  . ١8االشققبكة
 ا .و اب الرصد والتقيفيفب، والشؤون ا نسا يفة، واجملاال  احلساسة ل نزاع

__________ 

 زهورية تنزا يفا املتحد  وزهورية الكو غو الد قراطيفة والنيفجر.  ١4ا
 بيفساو ومدغشقر ومو امبيف  والنيفجر وهاييت. -يفنيفا بنغالديط وبنن وبوتان وبورو دي وتشاد والسنغال وغيفنيفا وغ  ١5ا
أوروغققواي وأو بكسقققتان وباكسقققتان والبوسقققنة واهلرسقققت وبقققاو وجنقققوب أخلريقيفقققا وجورجيفقققا و مبقققابوي وطاجيفكسقققتان   ١6ا

 وغا ا وخليفج  وكا اخستان وكو  ديفوار والكو غو واملغرب وهندورا .
 تيفماال والف بني وخليفيفت  ا  وكولومبيفا وكيفنيفا و يفبال.أوروغواي وأوغندا وتاي ند و امبيفا وغامبيفا وغوا  ١٧ا
يف مققالوي. و كققن احلصققول  ٢٠١٧ُعقققد منتققدت ل مواضققيفع املسققتهدخلة بشقق ن الرصققد والتقيفققيفب يف شققبا /خلءاير   ١8ا

-http://napglobalnetwork.org/2017/02/targeted-topicsع قققى م  ومقققا  إضقققاخليفة يف املوققققع الشقققبك  التقققايل: 

forum-monitoring-evaluation-nap-process. 

http://napglobalnetwork.org/2017/02/targeted-topics-forum-monitoring-evaluation-nap-process
http://napglobalnetwork.org/2017/02/targeted-topics-forum-monitoring-evaluation-nap-process
http://napglobalnetwork.org/2017/02/targeted-topics-forum-monitoring-evaluation-nap-process
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وركققز دعققب مصققرف التنميفققة األخلريققق  ملبققادرا  التكيفققف مققع تغققا املنققاخ ع ققى أقققب الب ققدان  -٢١
)واق. وأعطى األولوية ربطته املت  ققة ببنقاا الققدرا  لقدعب األولويقا  االسق اتيفجيفة ل ب قدان، مبقا يف 

ن مقع بر قامج ذلت صيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة. وكا ت املبادر  تُقتَّخقذ، عنقد االقتضقاا، بالت قاو 
االست داد التابع ل صندوق، مع إكمقال ال مقب بتمويقب مقن صقنادي  االسقتثمارا  املناخيفقة لوضقع 

 خطط وطنيفة لالستثمارا  املناخيفة.
وأبققر   الوكالققة األملا يفققة ل ت ققاون الققدويل دعمهققا املسققتمر ل ب ققدان بشقق ن خمت ققف األ شققطة  -٢٢

فيفققذها. وأبققر   أيضققاق الشققراكا  القائمققة مققع املتصقق ة ب م يفققة صققيفاغة خطققط التكيفققف الوطنيفققة وتن
جها  أخرت امبا يف ذلت بر امج الدعب ال امل  ربطط التكيفف الوطنيفقة والشقبكة ال امليفقة ربطقط 

 التكيفف الوطنيفة  يف تقدمي الدعب التقأ إىل الب دان.

 حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف -جيم 
 9حقققىت تقققاري   ، ١9اامليفقققة بققق ن جم قققس املرخلققق  كقققانأخلقققاد  م  ومقققا  مقققن مرخلققق  البيفئقققة ال  -٢3

مشقروعاق لتنفيفقذ بقرامج عمقب وطنيفقة  ٢48، قد واخل  ع ى متويقب مقا جمموعقه ٢٠١٧أي ول/سبتمء 
. وباإلضقاخلة إىل ذلقت، كا قت ٢٠٠١ل تكيفف من صقندوق أققب الب قدان )قواق منقذ إ شقائه يف عقا  

 حققاق مت  قققاق مبشققاريع تنفيفققذ بققرامج ال مققب مق ٢٠أما ققة املرخلقق  قققد واخلقققت مققن الناحيفققة التقنيفققة ع ققى 
م يفققون دوالر وكققان ينتاققر أن  ١٢6.3الوطنيفقة ل تكيفققف قدمتققه أقققب الب ققدان )ققواق و ثقب مققا جمموعققه 

 تُتا  له املوارد الال مة من صندوق أقب الب دان )واق.
كيفققف، وزيفققع أقققب الب ققدان )ققواق الققيت كا ققت قققد أكم ققت إعققداد بققرامج عم هققا الوطنيفققة ل ت -٢4

خليفما عدا غيفنيفا االستوائيفة وجنوب السودان، حايفت باملواخلقة ع ى مشقروع واحقد ع قى األققب مقن 
مشاريع تنفيفذ برامج ال مقب الوطنيفقة ل تكيفقف ليُفمقوَّل يف إطقار صقندوق أققب الب قدان )قواق منقذ  شق   

  .٢٠٠١برامج ال مب الوطنيفة ل تكيفف يف عا  
الت هدا  ال اكميفة ل جها  املاحنقة لصقندوق  ، ب غ جمموع٢٠١٧آذار/مار   9وحىت  -٢5

 . ٢٠ادوالر ب يفقققون ١.١5ب يفقققون دوالر وب قققغ جممقققوع التءعقققا  املدخلوعقققة  ١.٢٢أققققب الب قققدان )قققواق 
م يفقققون  4٠ويب قققغ سققققف التمويقققب املخصقققص لكقققب ب قققد مقققن أققققب الب قققدان )قققواق يف الوققققت القققراهن 

 دوالر، عمالق مببدأ اإل صاف يف إتاحة التمويب.

الددددعم المقددددم للدددل أقدددل البلددددان نمدددواً للحصدددول علدددل التمويدددل مدددن الصدددندو   -دال 
 األخضر للمناخ

واصقققب خلريققق  اربقققءاا الناقققر يف سقققبب مواصققق ة ت زيقققز تققققدمي القققدعب إىل أققققب الب قققدان )قققواق  -٢6
ل حصول ع ى التمويب من الصندوق مقن أجقب عم يفقة صقيفاغة خطقط التكيفقف الوطنيفقة وتنفيفقذها، 

  . ٢١اهيفئة التنفيفذ يف دورهتا اربامسة واألرب نياستجابة لط ب 

__________ 

 ة إىل األما ة.والتحديثا  املقدم GEF/LDCF.SCCF.20/03يف وثيفقة املرخل    ١9ا
 .https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf  ٢٠ا
  .FCCC/SBI/2016/20من الوثيفقة  6٠الفقر    ٢١ا

https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf
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وأحققا  خلريقق  اربققءاا ع مققاق ب م ققه ا ققاري بشقق ن هققذه املسقق لة، مبققا يف ذلققت مققا ي قق : التققزا   -٢٧
أما قققة الصقققندوق أثنقققاا ح ققققة ال مقققب التدريبيفقققة اإلق يفميفقققة بشققق ن خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة يف مقققالوي 

احلصقققققول ع قققققى متويقققققب خطققققط التكيفقققققف الوطنيفقققققة مقققققن بتقققققدمي امل  ومقققققا  إىل الب قققققدان بشققققق ن سققققبب 
لفريققق  اربقققءاا مبناقشقققة املسقققائب الرئيفسقققيفة املت  ققققة  3١الصقققندوق؛ والتقققزا  أما قققة الصقققندوق يف ا  سقققة 

باحلصول ع ى متويب من الصقندوق؛ واسقتمرار زقع امل  ومقا  مقن الب قدان بشق ن ا هقود القيت تبقذهلا 
التمويققب مققن الصققندوق عققن طريقق  االسققتبيفان اإللكقق وين والتحققديا  الققيت تواجههققا يف احلصققول ع ققى 

ع قققى منصقققة خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة؛ وإدمقققاج مسقققائب الوصقققول إىل الصقققندوق يف خطقققط التكيفقققف 
الوطنيفققة املفتوحققة؛ ووضققع دليفققب لالسققت مال ملسققاعد  أقققب الب ققدان )ققواق يف احلصققول ع ققى التمويققب مققن 

اون خلريق  اربقءاا مقع أما قة الصقندوق بشق ن الصندوق. ويف ذلت االجتماع ع ى وجه اربصوص، ت ق
النمققوذج اربققاص باحلصققول ع ققى دعققب االسققت داد لصققيفاغة خطققط التكيفققف الوطنيفققة، و يققاد  االتصققال 
ب ققب الب قدان )قواق بشق ن الصقندوق، وسقبب مسقني التوعيفقة عقن طريق  دليفقب االسقت مال. وشقدد خلريقق  

 ن ا وا قققب التقنيفقققة وال م يفقققة لصقققيفاغة اربقققءاا ع قققى اسقققت داده لتققققدمي مقققدخال  إىل الصقققندوق بشققق
 خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها، بيفنما ي مب الصندوق بش ن ترتيفبا  التمويب.

وأحا  خلري  اربءاا ع ماق أيضاق باحلدث الرخليفع املستوت املت    بالتقد  احملر  يف النهوض  -٢8
ؤمتر األطقراف ااملغقرب  إلبقرا  خبطط التكيفف الوطنيفة الذي  امه رئيفس الدور  الثا يفة وال شرين ملق

تكيفف مققن خققالل خطققط التكيفققف الققدور احملققوري ل صققندوق وغققاه مققن الكيفا ققا  يف النهققوض بققال
وأحا  ع ماق كذلت باألعمال ا ارية ل جنة التكيفف بش ن تقدمي امل  ومقا  املت  ققة  . ٢٢االوطنيفة

 . ٢3اوطنيفة وتنفيفذهاباحلصول ع ى متويب من الصندوق من أجب عم يفة صيفاغة خطط التكيفف ال
واستشراخلاق ل مستقبب، الحظ خلري  اربءاا أن هناك أدلقة حمقدود  عقن جهقود أققب الب قدان  -٢9

)ققواق لالسققتفاد  مققن طريقققة الوصققول املباشققر ل صققندوق. واتفقق  خلريقق  اربققءاا ع ققى رصققد التحققديا  
استقصقاااته املسقتمر   ها أقب الب دان )واق عند وضع ترتيفبا  ل وصول املباشر كجزا مقنهاليت تواج

بشققق ن أققققب الب قققدان )قققواق يف دورا  اهليفئتقققني الفقققرعيفتني وح ققققا  ال مقققب التدريبيفقققة اإلق يفميفقققة ربطقققط 
التكيفققف الوطنيفققة وأحققداث أخققرت، ومواصقق ة الناققر يف هققذه املسقق لة يف اجتماعققه املقبققب. والحققظ 

ل حصقققول ع قققى التمويقققب مقققن  خلريققق  اربقققءاا أيضقققاق أن امل  ومقققا  املت  ققققة نهقققود أققققب الب قققدان )قققواق 
الصققندوق ال يسققُهب الوصققول إليفهققا ع ققى موقققع الصققندوق. وأوصققى مققؤمتر األطققراف بقق ن يشققجع 

 الصندوق ع ى مواص ة ت زيز الوصول إىل هذه امل  وما .
وأحقققا  خلريققق  اربقققءاا ع مقققاق كقققذلت بالت  يفققققا  القققوارد  مقققن الوكقققاال  بشققق ن التحقققديا   -3٠

  يف احلصول ع ى التمويب مقن الصقندوق. وأشقار أيضقاق إىل مقديا  املستمر  يف إحرا  تقد  خل  
أخققرت  اشقققئة تشقققمب مقققا ي ققق : احلاجقققة إىل إرشققادا  خلريققق  اربقققءاا بشققق ن إدمقققاج أهقققداف التنميفقققة 
املستدامة وأطر إ)ائيفة إق يفميفة ووطنيفقة أخقرت، خلضقالق عقن األحكقا  ذا  الصق ة يف اتفقاق بقاريس، 

تنفيفققذها؛ وكيففيفققة بنققاا قققدرا  تقنيفققة مالئمققة ودائمققة تتجققاو  يف صققيفاغة خطققط التكيفققف الوطنيفققة و 
الت زيز املؤسس  لتشمب تقدمي القدعب إىل البحقوث والت  قيفب ع قى املقدت الطويقب؛ وكيففيفقة االسقتناد 

__________ 

-http://newsroom.unfccc.int/cop22marrakechinformationhub/cop-22cmp-12cma-1-information  ٢٢ا

hub-mandated-and-other-events. 
ا  حمدَّثة عن األعمال املتاحة يف املوقع الشبك  ل ج سة احلاديقة عشقر  ل جنقة التكيفقف يف ال نقوان التقايل: م  وم  ٢3ا

http://unfccc.int/10060. 

http://newsroom.unfccc.int/cop22marrakechinformationhub/cop-22cmp-12cma-1-information-hub-mandated-and-other-events
http://newsroom.unfccc.int/cop22marrakechinformationhub/cop-22cmp-12cma-1-information-hub-mandated-and-other-events
http://newsroom.unfccc.int/cop22marrakechinformationhub/cop-22cmp-12cma-1-information-hub-mandated-and-other-events
http://unfccc.int/10060
http://unfccc.int/10060
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إىل التقيفيفما  املوجود  ع ى الص يفد الوطأ يف عم يفقة زقع جوا قب التكيفقف القيت يتضقمنها إطقار 
مقع الصقندوق. وإن ب قق أققب الب قدان )قواق، إذ ع مقت مبسق لة  اس اتيفج  م ني من أجب الت امب

وضققع املق حققا ، ط بققت إىل خلريقق  اربققءاا أن ي ققد جمموعققا  )وذجيفققة مققن األ شققطة الققيت ت كققس 
الاقققروف الوطنيفققققة املخت فقققة واملراحققققب املشقققمولة إلدراجهققققا يف املق حقققا  مققققن أجقققب احلصققققول مققققن 

 صندوق ع ى التمويب الال   ربطط التنميفة الوطنيفة. ال
وقرر خلريق  اربقءاا مواصق ة رصقد وتقاسقب اربقءا  والتحقديا  القيت تواجههقا أققب الب قدان  -3١

)قواق يف احلصقول مقن الصقندوق ع قى التمويقب القال   ربطقط التكيفقف الوطنيفقة، واستكشقاف أخلضقب 
 ة الصندوق والشركاا اآلخرين ذوي الص ة.السبب ملواجهة هذه التحديا ، بالت اون مع أما 

التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل فريق الخبراء المعني بأقل البلددان  -ثالثاً  
 2017-2016نموًا للفترة 

. ٢٠١٧-٢٠١6اسقققت رض خلريققق  اربقققءاا التققققد  احملقققر  يف تنفيفقققذ بر قققامج عم قققه ل فققق    -3٢
 ُأجِنز  أو اسُتِهّ ت بنجا :  وأحا  ع ماق باأل شطة الرئيفسيفة التاليفة اليت

مواص ة الت اون بنجا  مع أما قة الصقندوق يف دعقب أققب الب قدان )قواق ل حصقول  اأ  
 من الصندوق ع ى التمويب الال   لصيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها؛ 

جنا  إطالق ح قا  ال مب التدريبيفة اإلق يفميفقة املت  ققة خبطقط التكيفقف الوطنيفقة  اب  
 ؛٢٠١٧/خلءاير يف شبا 

النهوض باملواد التقنيفة املت  قة خبطط التكيفف الوطنيفة من خقالل الفريق  ال امقب  اج  
التقققأ امل ققأ خبطققط التكيفققف الوطنيفققة، ال سققيفما وضققع اإلطققار التكققام   ربطققط التكيفققف الوطنيفققة 

 وأهداف التنميفة املستدامة؛ 
طققط تكيفققف وطنيفققة عققن تقققدمي الققدعب إىل أقققب الب ققدان )ققواق مققن أجققب صققيفاغة خ اد  

 طري  دراسا  حاال  ربطط تكيفف وطنيفة مفتوحة؛
جنا  اختبار أدا  رصد وتقيفيفب التقد  احملر  والف اليفقة والثغقرا  يف تنقاول مسق لة  اه  

 التكيفف يف أقب الب دان )واق، كجزا من دراسا  حاال  ربطط تكيفف وطنيفة مفتوحة؛ 
ن االعتبارا  املت  قة باجملتم ا  احمل يفة مواص ة ال مب يف تطوير مواد تقنيفة بش  او  

 واجملموعا  والناب اإليكولوجيفة القاب ة ل ت ثر وبش ن النهج اإلق يفميفة لتخطيفط التكيفف وتنفيفذه؛
جنققققققا  الت ققققققاون مققققققع  نققققققة التكيفققققققف يف االضققققققطالع بالواليققققققا  الناشققققققئة عققققققن  ا   

 ؛٢١-/  أ١من املقرر  45و 4١ الفقرتني
جققا  التكيفققف بالنسققبة إىل أقققب الب ققدان )ققواق، الققيت ستنشقق  م يفققب ثغققرا  واحتيفا ا   

 عن تنفيفذ اتفاق باريس؛
 توجيفه دعوا  إىل املراكز اإلق يفميفة لت يفني منسقني ل مشاركة يف خلري  اربءاا؛ ا   
مواص ة الت اون مع هيفئا  وبرامج أخرت يف إطار االتفاقيفة واملنامقا  واملراكقز  اي  

 لص ة، مبا يف ذلت برامج الدعب ال امل  ربطط التكيفف الوطنيفة.والشبكا  اإلق يفميفة ذا  ا
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والحقققظ خلريققق  اربقققءاا أن ب قققق أ شقققطته املققققرر  مل يتققق   تنفيفقققذها ع قققى النحقققو املققققرر  اقققراق  -33
ألولويا  ال مب وعد  تواخلر املوارد. وهقذه األ شقطة هق  احل ققا  التدريبيفقة اإلق يفميفقة املت  ققة خبطقط 

كمقا كقان مققرراق، وم قرض خطقط   ٢٠١6بقدالق مقن  ٢٠١٧اسقُتِه َّت يف عقا  التكيفف الوطنيفة، اليت 
  .٢٠١8وأُرِجئ إىل  يفسان/أبريب  ٢٠١٧التكيفف الوطنيفة الذي كان مقرراق عقده يف  يفسان/أبريب 

و اقط خلري  اربءاا التقد  احملر  حنو مقيفق  رؤيتقه املتمث قة يف دعقب التكيفقف يف أققب الب قدان  -34
كققآخر   ٢٠٢٠كتققاري  مفضققب و  ٢٠١8صققيفاغة خطققط التكيفققف الوطنيفققة حب ققول عققا  )ققواق، وخباصققة 

وأشققار إىل التقققد  البطقق ا الققذي مققر ه أقققب الب ققدان )ققواق يف احلصققول مققن الصققندوق ع ققى  . ٢4اتقققدير
التمويب الال   لصيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة. وقرر ت زيز تقدمي الدعب مقن خقالل تقدعيفب األ شقطة 

 ققدان )ققواق ع ققى النهققوض بصققيفاغة خطققط التكيفققف الوطنيفققة وتنفيفققذها امققثالق مققن الققيت تسققاعد أقققب الب
خقققالل خطقققط التكيفقققف الوطنيفققققة املفتوحقققة، وح ققققا  ال مقققب اإلق يفميفققققة، والت قققاون خليفمقققا بقققني ب ققققدان 
ا نوب، وقيفقا  الصقندوق بتناقيفب مزيقد مقن القدورا  االسقتثنائيفة القيت تسقتهدف أققب الب قدان )قواق مقن 

 تمويب الال   ربطط التكيفف الوطنيفة، وما إىل ذلت .أجب احلصول ع ى ال

وضددددددم برنددددددامج عمددددددل فريددددددق الخبددددددراء المعنددددددي بأقددددددل البلدددددددان نمددددددواً  -رابعاً  
 2018-2017 للفترة

اإلرشددددادات التقنيددددة والدددددعم المقدددددم لعمليددددة صددددياغة خطددددط التكيددددف الوطنيددددة  -ألف 
 الوطنيةالتكيف وتنفيذها وأعمال الفريق العامل التقني المعني بخطط 

 اإلطار التكاملي لخطط التكيف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة -1 
 قققاقط خلريققق  اربقققءاا وضقققع اإلطقققار التكقققام   ربطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة وأهقققداف التنميفقققة  -35

املسقققتدامة، القققذي  شققق  مقققن املقققواد التكميف يفقققة ل مبقققادط التوجيفهيفقققة التقنيفقققة ربطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة 
الققققنهج، والناققققر صققققراحة يف كيففيفققققة املسققققا ة يف مقيفقققق  أهققققداف التنميفققققة ل مسققققاعد  ع ققققى إدمققققاج 

املستدامة من خالل خطط التكيفف الوطنيفة. وقرر خلريق  اربقءاا أن ي قّد ورققة تقنيفقة تصقف اإلطقار 
التكام   بدعب من الفري  ال امب التقأ امل أ خبطط التكيفقف الوطنيفقة وأن يشقّجع زيفقع ا هقا  

 الوطنيفة ع ى تطبيفقها يف عم ها.     خبطط التكيففاليت تقد  التدريب املت

 خطط التكيف الوطنية المفتوحة -2 
ال يققزال خلريقق  اربققءاا، بالت ققاون مققع الفريقق  ال امققب التقققأ امل ققأ خبطققط التكيفققف الوطنيفققة،  -36

ي د، ع ى املستوت الوطأ، دراسقا  حقاال  ربطقط التكيفقف الوطنيفقة هتقدف إىل مسقني القت  ب، 
هج املركِّز ع ى التنميفة لصيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة، والنار يف كيففيفة إدمقاج املسقائب وتطبيف  الن

القطاعيفة يف خطة وطنيفة، وعناصر التكيفف ا ديد  يف إطار اتفاق باريس، ومواضيفع التكيفقف يف 
، وإطقار ٢٠3٠إطار الصندوق، والتآ ر مع ا هود الوطنيفة يف إطار خطة التنميفة املسقتدامة ل قا  

، وغقققا ذلقققت مقققن ال م يفقققا  ذا  ٢٠3٠-٢٠١5اي ل حقققد مقققن خمقققاطر الكقققوارث ل فققق   سقققيفند
الصققق ة. وُتسقققتخَد  حاليفقققاق خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة املفتوحقققة كجقققزا ال يتجقققزأ مقققن ح ققققا  ال مقققب 

__________ 

 .FCCC/SBI/2016/7اج  من الوثيفقة ١6الفقر    ٢4ا
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التدريبيفققة ربطققط التكيفققف الوطنيفققة، مققع تطبيفقق  اإلطققار التكققام   ل ناققر يف طريقققة خل الققة ل حصققول 
تناد إىل ا هقققود القائمقققة. وتشقققمب أخلضقققب املمارسقققا  الناشقققئة مقققن ع قققى مقققداخب مت قققدد ، باالسققق

دراسققا  احلققاال  ربطققط التكيفققف الوطنيفققة املفتوحققة مققا ي قق : قققدرهتا ع ققى مسققاعد  الب ققدان ع ققى 
اكتسققاب خلهقققب أخلضقققب لكيففيفققة إدار  مقققداخب مت قققدد ؛ وققققدرهتا ع ققى مسقققاعد  الب قققدان يف مسقققني 

ط طريقها؛ وتوضيفح دور الواليا  الوطنيفقة وكيففيفقة مواامقة التقيفيفب إلثراا مق حاهتا ل صندوق وخرائ
إعقداد خطقط التكيفققف الوطنيفقة مقع دورا  ختطققيفط التنميفقة الوطنيفقة األوسققع  طاققاق؛ ومديقد خمت ققف 
ا هققا  الفاع ققة وا هققا  صققاحبة املصقق حة؛ ومسققني خلهققب كيففيفققة إدار  الزيققاد  أو التجميفققع ع ققى 

داري، واحلاجة إىل م يفب امل اوضة، والتكاليفف، التس سقب مستوي  املساحة ا غراخليفة والتقسيفب اإل
اهلرمقق  مققن اسقق اتيفجيفة التكيفققف إىل اإلجققرااا  واأل شققطة، وكيففيفققة ربققط خطققط التكيفققف الوطنيفققة 
باملسققا ا  احملققدد  وطنيفققاق، وحمتققوت خطققة تكيفققف وطنيفققة؛ وتطبيفقق  أدا  رصققد وتقيفققيفب التقققد  احملققر  

بش ن كيففيفة توسيفع  طاق خطط التكيفف الوطنيفة لتشمب خلوائقد والف اليفة والثغرا ؛ وتقدمي أخلكار 
 التكيفف يف جمال التنميفة املستدامة.

و اقط خلري  اربءاا خلرص توسيفع  طاق دراسا  احلاال  لتشقمب ب قدا اق أخقرت مقن أققب  -3٧
الب ققدان )ققواق، بنققااق ع ققى ط بهققا، كوسققيف ة لتقققدمي دعققب مالئققب إىل أقققب الب ققدان )ققواق ذا  القققدرا  
التقنيفققة احملققدود . واتفقق  خلريقق  اربققءاا ع ققى إتاحققة خطققط التكيفققف الوطنيفققة املفتوحققة ع ققى اإل   ققت 
ملواص ة متارين ح قا  ال مب واستكشاف املزيد من األسئ ة، والنار يف مسائب أوسع  طاقاق مثقب  
كيففيفقققة اسقققتخدا  خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة لتنسققققيف  زيفقققع أعمقققال ختطقققيفط التكيفقققف والققققروابط إىل 

ب أخققرت تتجققاو  أهققداف التنميفققة املسققتدامة امثققب إطققار سققيفنداي واالسقق اتيفجيفا  اإل)ائيفققة مسققائ
 اإلق يفميفة والوطنيفة .

 التدريب بشأن خطط التكيف الوطنية -3 
 قققاقط خلريققق  اربقققءاا التجربقققة مقققع ح ققققة ال مقققب التدريبيفقققة اإلق يفميفقققة األوىل بشققق ن خطقققط  -38

 . ٢5ا، القققيت ُعققققد  يف مقققالوي٢٠١٧-٢٠١6  التكيفقققف الوطنيفقققة يف إطقققار بر قققامج عم قققه ل فققق  
مشققاركاق، و ُاِّمققت  64واسققتهدخلت ح قققة ال مققب الب ققدان األخلريقيفققة الناطقققة باإل ك يفزيققة، وضققمت 

عن طري  الفري  ال امقب التققأ امل قأ خبطقط التكيفقف الوطنيفقة. ويتمثقب القنهج ال قا  يف ال مقب مقن 
خقققالل خطقققوا  اإلطقققار التكقققام   ربطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة وأهقققداف التنميفقققة املسقققتدامة، وإعقققداد 

ة تكيفف وطنيفة )وذجيفة، والنار يف الرصد والتقيفيفب واإلبقال  وكقذلت يف كيففيفقة زقع األ شقطة خط
املق حققة يف اققق ا  يُقققد  إىل الصققندوق ع ققى أسققا  توليفققف لأل شققطة ا اريققة. واتفقق  خلريقق  اربققءاا 

بقدعب  ع ى توثيف  جمموعة املواد التدريبيفة وترزتها إىل ال غا  ذا  الص ة. وتُناَّب ح ققا  ال مقب
 من الفري  ال امب التقأ امل أ خبطط التكيفف الوطنيفة.

وأحققا  خلريقق  اربققءاا ع مققاق بالتحققديا  الناشققئة الققيت أعققرب عنهققا املشققاركون والققيت تنققدرج  -39
مقققت أربقققع خلئقققا  عامقققة هققق : حيفقققا   أخلضقققب بيفا قققا  وأدوا  التقيفيفمقققا  املتاحقققة؛ وعقققد  اليفققققني 

احلصقول مقن الصقندوق ع قى التمويقب القال   ربطقط التكيفقف وا  دا  الوع  ال ذان حييفطان مبس لة 
الوطنيفقققة؛ وبنقققاا الققققدرا  الطوي قققة األجقققب الال مقققة لتخطقققيفط التكيفقققف وتنفيفقققذه؛ وكيففيفقققة ضقققمان أن 

 أ شطة التكيفف تسفر عن خلوائد قاب ة ل قيفا  يف جمال التكيفف والتنميفة.
__________ 
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االتصقال مقع الفريق  مقع تققدمها وأحا  خلري  اربءاا ع ماق أيضاق باهتما  الب دان مبواص ة  -4٠
يف خطط تكيففها الوطنيفقة. ومقن بقني التوصقيفا  املقدمقة لتحقيفق  ذلقت: تقوخلا خلريق  اربقءاا منهقاج 
ت  ققب مققرن يسققتهدف خمت ققف مراحققب عم يفققة صققيفاغة وتنفيفققذ خطققط التكيفققف الوطنيفققة السققتخدامه 

فيفقذ ال م يفقة؛ وإ شقاا ع ى الص يفد القطري، والتس يفب ب ن الب قدان توجقد يف مراحقب متفاوتقة مقن تن
خلري  اربءاا منصقة ع قى اإل   قت ل مشقاركني القذين حضقروا ح ققة ال مقب، دقدف تبقادل اربقءا  

 وتيفسا الت  ب من األقران.

 دعم عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها عن طريق منصة خطط التكيف الوطنية -4 
، مبققا يف ذلققت مسققني قاب يفققة  ٢6اوطنيفققة ققاقط خلريقق  اربققءاا ت زيققز منصققة خطققط التكيفققف ال -4١

 االستخدا  عن طري  الوظائف التفاع يفة التاليفة:
لوحقققة متاب قققة/أدا  ع قققى اإل   قققت ل قققرض التققققد  القققذي أحقققر ه كقققب ب قققد بشققق ن  اأ  

 خطط التكيفف الوطنيفة؛
أدا  ملتاب ة تقد  خطقط التكيفقف الوطنيفقة جتمقع امل  ومقا  عقن التققد  احملقر  يف  اب  

ة خطققط التكيفققف الوطنيفققة وتنفيفققذها بالنسققبة لكققب ب ققد  ققا مل حبسققب ال ناصققر واملبققادط عم يفققة صققيفاغ
 الرئيفسيفة ل  م يفة؛

 مراكز ت اون إق يفم  ربطط التكيفف الوطنيفة لتيفسا التبادل اإلق يفم ؛ اج  
 أماكن عمب ربطط التكيفف الوطنيفة املفتوحة؛ اد  
ى الققققناب ل طققققار بيفا قققا  وأدوا  ومققققواد دعققققب مقققن أجققققب دعققققب  ققققج ققققائب ع قققق اه  

 التكام   ربطط التكيفف الوطنيفة وأهداف التنميفة املستدامة؛
 منء تفاع   لتبادل أخلضب املمارسا  والدرو  املستفاد . او  

 خطة عمل الفريق العامل التقني المعني بخطط التكيف الوطنية -5 
الحظ خلري  اربءاا التقد  الذي أحر ه الفري  ال امقب التققأ امل قأ خبطقط التكيفقف الوطنيفقة يف  -4٢

دعب عمب خلري  اربءاا بش ن ما ي  : وضع اإلطار التكقام   ربطقط التكيفقف الوطنيفقة وأهقداف التنميفقة 
صقققق ة املسققققتدامة ل تقيفيفمققققا ؛ والتققققدريب بشقققق ن خطققققط التكيفققققف الوطنيفققققة؛ والثغققققرا  واالحتيفاجققققا  املت

بققالتكيفف والناشققئة عققن اتفققاق بققاريس واملقققررا  امل تمققد  يف الققدور  احلاديققة وال شققرين ملققؤمتر األطققراف؛ 
 وتطبيف  أدا  رصد وتقيفيفب التقد  احملر  والف اليفة والثغرا ؛ وخطط التكيفف الوطنيفة املفتوحة. 

 خبطقط التكيفقف واتف  خلريق  اربقءاا ع قى مواصق ة ت زيقز عمقب الفريق  ال امقب التققأ امل قأ -43
الوطنيفة مقن خقالل املشقاركة املسقتمر  يف تطقوير منهجيفقا  تقنيفقة ربطقط التكيفقف الوطنيفقة والت قاون 

 االس اتيفج  مع املناما  واملراكز والشبكا  اإلق يفميفة ذا  الص ة.
وسيفواصب الفري  ال امب التقأ امل أ خبطط التكيفف الوطنيفة دعمه لت زيقز وتطبيفق  األدوا   -44
ة ربطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة، مبقققا يف ذلقققت أدا  رصقققد وتقيفقققيفب التققققد  احملقققر  والف اليفقققة والثغقققرا ، التقنيفققق

وأدوا  التقيفيفب الوطنيفة املتكام ة لتيفسا م يفب امل اوضا  والفوائد اإل)ائيفة لتدخال  التكيفف، وغا 
__________ 
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ة التقنيفققة ربطققط ذلققت مققن املسققائب، مبققا يف ذلققت اق احققا  لتنقققيفح املققواد التكميف يفققة ل مبققادط التوجيفهيفقق
ط التكيفف الوطنيفة. وباإلضاخلة إىل ذلت، سيف د خلري  اربءاا ورقة تقنيفقة عقن رصقد وتقيفقيفب زيفقع املبقاد

 ٧من املقاد   5 مع مراعا  ال ناصر ا ديد  الناشئة عن الفقر  ، ٢٧االتوجيفهيفة ربطط التكيفف الوطنيفة
 التكيفف الوطنيفة.من اتفاق باريس، بدعب من الفري  ال امب التقأ امل أ خبطط 

 المسائل المتصلة بالوصول للل موارد الصندو  األخضر للمناخ -باء 
أعرب خلري  اربءاا امل أ ب قب الب دان )قواق ألما قة الصقندوق األخضقر ل منقاخ عقن تققديره  -45

ل حصققول مققن الصققندوق ع ققى التمويققب الققال   ربطققط اق لت او ققا املتواصققب يف دعققب أقققب الب ققدان )ققو 
الوطنيفققة. وأشققار باربصققوص إىل مشققاركة أما ققة الصققندوق يف األ شققطة الققيت  امهققا خلريقق   التكيفققف

اربءاا أثناا الدور  اربامسة واألرب ني هليفئة التنفيفذ، وح قة التدريب ع ى خطط التكيفقف الوطنيفقة، 
 ويف االجتماع احلادي والثالثني ل فري .

هققود الب قدان ل حصققول ع ققى التمويققب املسقائب التاليفققة املت  قققة ن وعرضقت أما ققة الصققندوق -46
 الال   ربطط التكيفف الوطنيفة:

ب ققق الب ققدان متيفققب إىل تطبيفقق  مصققادر بيفا ققا  وم  ومققا  متنوعققة مققن دراسققا   اأ  
ومشاريع وأ شطة شىت دون التوليفف بيفنها كما جيب لتوجيفه أ شطة بر امج قطقري متس /اسق اتيفجيفة 

 قطرية متسقة ربطط التكيفف الوطنيفة؛
يف ب ققق احلققاال ، ال توجققد سققوت م  ومققا  عققن تقيفيفمققا  قاب يفققة التقق ثر دون  اب  

 مزيد من التح يفب ربيفارا  التكيفف احملتم ة اليت  كنها حيفنئذ توجيفه وضع الءامج القطرية؛
ب ققق الب ققدان تواجققه صقق وبا  يف اعتمققاد الطبيف ققة املت ققدد  املققداخب يف صققيفاغة  اج  

 جتقنح مبقتضقاها ب قق املق حقا  إىل اتبقاع زيفقع اربطقوا  خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها، اليت
املبيفنة يف املبادط التوجيفهيفة التقنيفة ربطط التكيفف الوطنيفة دون تكيفيففهقا مقع السقيفاق القوطأ ودون 

 االستناد إىل جهود التكيفف القائمة.
ع ققققى املسققققائب املققققذكور  أعققققاله، الحققققظ خلريقققق  اربققققءاا أن الب ققققدان ماققققى يف م اققققب  ورداق  -4٧

األحيفققققان بققققدعب منامققققا  خمت فققققة يف صققققيفاغة مق حققققا  ل حصققققول ع ققققى متويققققب مققققن الصققققندوق. 
أن مققن شقق ن عم يفققة صققيفاغة خطققط التكيفققف الوطنيفققة وتنفيفققذها أن يسققاعد الب ققدان اق والحققظ أيضقق

طيفط التكيفف وتنفيفقذه، وأن الثغقرا  يف امل  ومقا  ققد تسقت ز  ع ى بناا قدراهتا من أجب خل اليفة خت
ع ققى األ شققطة الققيت مققن شقق  ا أن تسققد ت ققت الثغققرا  عنققد تصققميفب الققءامج القطريققة. اق ال كيفققز أيضقق

وواخلققق  خلريققق  اربقققءاا ع قققى  شقققر امل  ومقققا  املت  ققققة باملمارسقققا  ا يفقققد  يف جمقققال صقققيفاغة خطقققط 
يققققة ملسقققاعد  شقققركاا تنفيفقققذ متنقققوعني ع قققى دعقققب الب قققدان. التكيفقققف الوطنيفقققة وتنفيفقققذها بوصقققفها طر 

وشقققدد خلريقققق  اربققققءاا ع ققققى احلاجققققة إىل ضققققمان أن ت خققققذ امل  ومققققا  املط وبققققة إلعققققداد مق حققققا  
 . التمويب املقدمة إىل الصندوق يف احلسبان القدرا  احملدود  ألقب الب دان )واق 

ل زققع مزيققد مققن امل  ومققا  مققن وواخلقق  خلريقق  اربققءاا ع ققى دعققب أما ققة الصققندوق مققن خققال -48
باعتبققققاره طريقققققة الستكشققققاف أخلضققققب وسققققيف ة مل ا ققققة القضققققايا املشققققار إليفهققققا يف  أقققققب الب ققققدان )ققققواق 

 أعاله. 46 الفقر 
__________ 

 .١٧-/  أ5من املقرر  4-٢الفقرا    ٢٧ا
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 ل حصققول ع ققى متويققب مققن الصققندوقاق ووضققع الفريقق  دلققيفالق لالسققت مال ألقققب الب ققدان )ققو  -49
ه. وسقققيفتا  القققدليفب ع قققى منصقققة خطقققة وقدمقققه إىل أما قققة الصقققندوق كققق  تضقققيفف إليفقققه وت  ققق  ع يفققق

 التكيفف الوطنيفة مبجرد اكتماله.

 عرض خطط التكيف الوطنيةم -جيم 
م قققرض خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة  ٢٠١8ققققرر خلريققق  اربقققءاا أن يؤجقققب إىل  يفسقققان/أبريب  -5٠

. وي ققققزت ذلققققت إىل ٢٠١٧ يفسققققان/أبريب  ١3-١١عقققققده يف بققققون يف الفقققق   اق الققققذي كققققان مقققققرر 
ملرتف ققة الققيت جتققاو   املبققالغ املتاحققة. وواخلقق  ع ققى اسققتخدا  الفريقق  االستشققاري تكققاليفف التناققيفب ا

ملواجهققققة مققققديا  التمويققققب  امل ققققأ مب ققققرض خطققققط التكيفققققف الوطنيفققققة الستكشققققاف أخلضققققب السققققبب
. وقرر خلري  اربءاا استكشاف خلكر  تنايفب احلدث مقر   والسهر ع ى جنا  تنايفب احلدث مستقبالق 

يف  يفب خل اليفة امل ارض اإلق يفميفة بغيفة النار خليفما إذا كان  كقن تنايفمهقاتقيفاق كب سنتني. وقرر أيض
 سنوا  متناوبة مع م رض خطط التكيفف الوطنيفة.

و ققاقط خلريقق  اربققءاا ال تيفبققا  الال مققة مل ققرض إق يفمقق  ربطققط التكيفققف الوطنيفققة مققن املقققرر  -5١
القققدويل احلقققادي عشقققر بشققق ن يف كامبقققاال بقققالتزامن مقققع املقققؤمتر  ٢٠١٧حزيران/يو يفقققه  ٢8تنايفمقققه يف 

التكيفققف اجملتم قق . وسيفسققتهدف امل ققرض املشققاركني يف املققؤمتر. وتشققمب املواضققيفع املقققرر الناققر خليفهققا 
  وج تدعيفب االعتبارا  املت  قة باجملتم ا  احمل يفة واجملموعقا  والقناب البيفئيفقة القاب قة ل تق ثر يف عم يفقة

 ها  الفاع ة من غا الدول يف ال م يفة.صيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها، ومشاركة ا 
وسيفستكشقققف الفريققق  عقققالو  ع قققى ذلقققت تناقققيفب م قققارض إق يفميفقققة بقققالتزامن مقققع ح ققققا   -5٢

ال مققب التدريبيفققة اإلق يفميفققة املتبقيفققة بشقق ن خطققط التكيفققف الوطنيفققة وغاهققا مققن األحققداث اإلق يفميفققة 
 مها.بوصفها وسيف ة لزياد  مفيفز ال مب بش ن خطط التكيفف الوطنيفة ودع

والملموعددات والددن م  تعزيددز مراعدداة االعتبددارات المتعلقددة بالملتمعددات المحليددة -دال 
 البيئية القابلة للتأثر في تخطيط التكيف وتنفيذه

اسقققققت رض خلريققققق  اربقققققءاا تققققققّد  ال مقققققب بشققققق ن هقققققذه املسققققق لة وققققققرر االسقققققتمرار يف دعقققققو   -53
ا  تغا املناخ والقاب يفة ل ت ثر بقه والتكيفقف املناما  الشريكة يف بر امج عمب  اويب املت    بت ثا 

استخدا  امل رض اإلق يفم  ربطط اق املت  قة دا. وقرر أيض م ه إىل املشاركة يف تطوير الورقة التقنيفة
أعققاله، وح قققا  التققدريب اإلق يفميفققة ا اريققة عققن ت ققت  5١التكيفققف الوطنيفققة املشققار إليفققه يف الفقققر  

لصققق ة اللتمقققا  املسقققا ة وزقققع املزيقققد مقققن امل  ومقققا  األحقققداث ذا  ا اربطقققط وغقققا ذلقققت مقققن
ودراسا  احلاال  كق  تسقتهدي دقا الورققة. وواخلق  ع قى اسقت راض التققد  احملقر  يف إعقداد الورققة 

 .٢٠١٧يف اجتماعه الثاين والثالثني ددف استكماهلا حب ول تشرين الثاين/ وخلمء 

 النهوج اإلقليمية لتخطيط التكيف وتنفيذه -هاء 
واصب خلري  اربءاا النار يف واليته اليت أسقندها إليفقه مقؤمتر األطقراف والقيت تقضق  بتققدمي  -54

 ، ٢8اخبصقققوص النهقققوج اإلق يفميفقققة لتخطقققيفط التكيفقققفاق التوجيفقققه واملشقققور  التقنيفقققني ألققققب الب قققدان )قققو 
__________ 

 اب .٢، الفقر  ٢١-/  أ١9املقرر   ٢8ا
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قققرر مبوجبهقققا وضققع مبقققادط توجيفهيفققة تكميف يفقققة بشقق ن هققذه النهقققوج اإلق يفميفققة تب قققاق  م ققة مقققن  الققيت
. وكخطققو  مؤقتققة حنققو وضققع مبققادط توجيفهيفققة تكميف يفققة، اعتمققد خلريقق  اربققءاا ع قققى  ٢9ااإلجققرااا 

د  يف وثققائ  الءجمقة الصقادر  عققن ر ال مقب القذي ُأجنققز يف اجتماعقه الثالثقني و اققر يف امل  ومقا  القوا
.  3٠ا يفميفقةومرخل  البيفئة ال امليفة بش ن الكيففيفة اليت ُتدَعب دا النهقوج اإلق الصندوق األخضر ل مناخ

وسيفوسِّع التح يفب ليفشمب برامج أخرت تنفذ حاليفاق يف إطار ال جقان االقتصقادية اإلق يفميفقة والقءامج 
، وسقيفدرج مقا يناسقب مقن م  ومقا  مقن عم قه السقاب   3١االثنائيفة اإلق يفميفقة وغاهقا مقن املبقادرا 

ناسقبة مقن املراكقز . وسقيف تمس املسقا ا  امل 3٢ابش ن التآ ر اإلق يفم  يف ختطقيفط التكيفقف وتنفيفقذه
اسققت راض التقققد  اق والشققبكا  اإلق يفميفققة، ومققن منامققا  م نيفققة أخققرت، لتوجيفققه ال مققب. وقققرر أيضقق

 الذي َمق  يف هذا ال مب يف اجتماعه الثاين والثالثني.

الثغددرات واالحتياجددات المتعلقددة بددالتكيف الناشددئة عددن اتفددا  بدداري  والمقددررات  -واو 
 في دورته الحادية والعشرينالتي اعتمدها مؤتمر األطراف 

واصققب خلريقق  اربققءاا، بنققاا ع ققى مققا أجنققزه يف اجتماعققه الثالثققني، ال مققب املسققند إليفققه بشقق ن  -55
الققيت قققد تنشقق  عققن تنفيفققذ اتفققاق بققاريس اق الثغققرا  واالحتيفاجققا  املت  قققة بتكيفققف أقققب الب ققدان )ققو 
 .  33او تائج أخرت ملؤمتر األطراف يف دورته احلادية وال شرين

وقرر الفري  استكمال خطواته يف طري  أداا هذه الوالية بدعب من الفريق  ال امقب التققأ  -56
امل ققأ خبطققط التكيفققف الوطنيفققة، وهقق : وضققع خققرائط ملققا هققو جديققد وخمت ققف يف اتفققاق بققاريس مققن 
حيفن إجرااا  ختطيفط التكيفف وسيفاساته القيت ققد توجقه التحقديثا  املمكنقة ل مبقادط التوجيفهيفقة 

مها الفريققق  بشققق ن خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة؛ وإدمقققاج عناصقققر جديقققد  يف بر قققامج عم قققه القققيت يققققد
حسقققققب االقتضقققققاا؛ ومديقققققد اجملقققققاال  القققققيت ال يقققققزال يت قققققني دعمهقققققا، ومديقققققد جمقققققاال  جديقققققد  

 اتشقققرين الثقققاين/ تُققققّد  إىل القققدور  السقققاب ة واألرب قققني ل هيفئقققة الفرعيفقققة ل تنفيفقققذاق، الب قققدان )قققو  ألققققب
  .٢٠١٧  وخلمء

دعم التقييم الذي تلريه الهيئة الفرعية للتنفيدذ بشدأن التقددم المحدرز فدي عمليدة  -ايز  
 وتنفيذهاصياغة خطط التكيف الوطنية 

ط ققب مققؤمتر األطققراف يف دورتققه احلاديققة وال شققرين إىل اهليفئققة الفرعيفققة ل تنفيفققذ أن تقققيّفب يف  -5٧
لتقد  الذي أحقر  يف عم يفقة صقيفاغة   ا٢٠١8أيار/مايو  -دورهتا الثامنة واألرب ني ا يفسان/أبريب 

خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة وتنفيفقققذها قصقققد تققققدمي توصقققيفا  بشققق  ا إىل مقققؤمتر األطقققراف، حسقققب 
االقتضاا. واختذ قرارا  بش ن جمموعة اربطوا  التاليفة: ت ق  مسا ا  من األطراف واملناما  

مققن خققالل االسققتبيفان م  ومققا   ؛ وتقققدمي األطققراف٢٠١٧تشققرين األول/أكتققوبر  4امل نيفققة حب ققول 
__________ 

 املرخل  األول. ،FCCC/SBI/2016/7ا ار الوثيفقة   ٢9ا
 .66-64، الفقرا  FCCC/SBI/2016/18  3٠ا
 من األمث ة ع ى ذلت مالف االماد األورويب ال امل  ملواجهة تغا املناخ.  3١ا
 FCCC/TP/2005/4ا ار الوثيفقة   3٢ا

 .http://www4.unfccc.int/nap/Documents%20NAP/50301_06_UNFCCC%20Regional%20Synergy_web.pdfو
 .٢١و ٢٠، الفقرتان FCCC/SBI/2016/18  33ا

http://www4.unfccc.int/nap/Documents%20NAP/50301_06_UNFCCC%20Regional%20Synergy_web.pdf
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؛ وتنايفب خلري  توليففيفاق  اإللك وين املوجود ع ى منصة خطط التكيفف الوطنيفة؛ وإعداد األما ة تقريراق 
ل نار يف التقرير التقوليفف ، وإعقداد مقوجز عقن التققد  اق اربءاا، بالت اون مع  نة التكيفف، اجتماع

 . 34اعن االجتماعالذي مق  يف عم يفة خطط التكيفف الوطنيفة، وإعداد تقرير 
القيت تققول بقالنار يف مؤشقرا  ل تقيفقيفب، سقواا بالنسقبة إىل   35اوذّكر خلري  اربقءاا بقالفكر  -58

ال م يفة امثب املؤشرا  اليت ُوض ت يف إطار أدا  رصقد وتقيفقيفب التققد  احملقر  والف اليفقة والثغقرا  ، 
 وكذلت بالنسبة إىل  تائج مقيف  أهداف عم يفة صيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها.

ا  املت  قققققة بالتققققد  احملققققر  يف عم يفقققة خطققققط التكيفققققف والحقققظ خلريقققق  اربقققءاا أن امل  ومقققق -59
. وواخلقققق  ع ققققى أن  36االوطنيفققققة تُقققققدَّ  عققققن طريقققق  التقريققققر املرح قققق  السققققنوي املت  قققق  بت ققققت اربطققققط

امل  وما  الراميفة إىل دعب التقيفيفب ينبغ  أن تكون ممنهجقة وشقام ة مقا أمكقن، وينبغق  أن تتضقمن 
 بيفا ا  كميفة حيفثما أمكن.

طقوا  املقب قة الفوريقة، واخلق  خلريق  اربقءاا ع قى إعقداد مقذكر  مفاهيفميفقة بشق ن دعمقه ويف إطار ارب -6٠
 تقيفيفب اهليفئة الفرعيفة ل تنفيفذ التقد  الذي أُحر  يف عم يفقة صقيفاغة خطقط التكيفقف الوطنيفقة وتنفيفقذها، اسقتناداق 

 واملناقشا  يف اجتماعه احلادي والثالثني.  3٧اإىل ال ناصر احملدد  يف اجتماعه الثالثني
والحظ خلري  اربءاا أ يفة أدا  َت ّقب خطط ال مب الوطنيفة بش ن منصة خطقط التكيفقف  -6١

 أعاله . 4-ألف-الوطنيفة يف دعب هذه األعمال اا ار الفصب راب اق 

 21-/م أ1من المقرر  45و 41االضطالع بالواليات الواردة في الفقرتين  -حاء 
القققيت  بالتقققد  الققذي أُحققر  منقققذ اجتماعققه األخققا يف أداا الواليققا اق أحققا  خلريقق  اربققءاا ع مققق -6٢

؛ ويشقمب ٢١-/  أ١مقن املققرر  45و 4١أسندها مؤمتر األطراف إليفه وإىل  نقة التكيفقف يف الفققرتني 
 يفققة ذلققت مققا ي قق : عقققد اجتمققاع مشقق ك بققني خلريقق  اربققءاا و نققة التكيفققف وحققدث جققا يب يف الققدور  الثا

ودعو  األطراف وا ها  صاحبة املصق حة مقن غقا األطقراف إىل تققدمي  ؛ 38اوال شرين ملؤمتر األطراف
 . 4٠ا؛ وإعداد ورقة عمب حمّدثة عن مشاريع األساليفب واملنهجيفا  39امسا ا  إضاخليفة

اجتماعققققه احلقققادي والثالثققققني،  ، يف إطقققار٢٠١٧آذار/مقققار   8وعققققد خلريققق  اربققققءاا يف  -63
مققققع  نققققة التكيفققققف، بالت ققققاون مققققع ال جنققققة الدائمققققة امل نيفققققة بالتمويققققب ومبشققققاركة اق مشقققق كاق اجتماعقققق

أصقققققحاب مصققققق حة غقققققا أطقققققراف، بغيفقققققة مقيفققققق  مزيقققققد مقققققن التققققققد  يف االضقققققطالع بالواليقققققا . 
__________ 

 .١3-١١الفقرا  ، ٢١-/  أ4املقرر   34ا
 .35-33، الفقرا  FCCC/SBI/2015/7  35ا
بالنسققبة إىل التقريققرين املققرح يفني خققالل  FCCC/SBI/2016/INF.11و FCCC/SBI/2015/INF.11ا اققر الققوثيفقتني   36ا

 السنتني املاضيفتني.
 .٢5-٢٢، الفقرا  FCCC/SBI/2016/18  3٧ا
 كن االطالع ع ى ال رض الذي قد  يف النشا  ا ا يب بالنقر ع ى الرابط التايل:   38ا

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-

leg_side_event_ppt_10nov.pdf. 
 .http://unfccc.int/9761  39ا
-http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac  4٠ا

leg2_mandates.pdf. 

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg_side_event_ppt_10nov.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg_side_event_ppt_10nov.pdf
http://unfccc.int/9761
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg2_mandates.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg2_mandates.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/ac-leg2_mandates.pdf
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 ك لألخلرقققة ل وقققوف ع ققى وامل  ومققا  املت  قققة بنتققائج االجتمققاع متاحققة ع ققى املوقققع الشققبك  املشقق
خطقققو  الحققققة، ك قققف خلريققق  اربقققءاا و نقققة التكيفقققف خلريقهمقققا ال امقققب املشققق ك . ويف  4١االواليقققا 

مبواصقق ة عم ققه بشقق ن الواليققا  وإعققداد ورقققة حمّدثققة عققن األسققاليفب واملنهجيفققا . وسققتكون الورقققة 
يقو  ع يفه حدث خاص من املقرر أن تنامه  نة التكيفف وخلري  اربقءاا وأن  مبثابة األسا  الذي

ادسقققة واألرب ققني لكققب مققن اهليفئتقققني الفققرعيفتني ل ققرض آخققر االسقققتنتاجا  يُ قققد خققالل الققدور  الس
اسقققتجابةق ل واليقققا  وزقققع الت  يفققققا  القققوارد  مقققن األطقققراف وا هقققا  صقققاحبة املصققق حة مقققن غقققا 
األطراف، قصد ا تققاا اربيفقارا  القيت ينبغق  إدراجهقا يف التوصقيفا  ذا  الصق ة املقدمقة إىل مقؤمتر 

 اع األطراف يف اتفاق باريس يف دورته األوىل.األطراف ال امب بوصفه اجتم

 لشراك المراكز والشبكات اإلقليمية -طاء 
الققيت وجههققا إىل املراكققز والشققبكا  اإلق يفميفققة  والحققظ خلريقق  اربققءاا، خليفمققا يت  قق  بالققدعو  -64

، أن ب قققق ا هقققا  أب غتقققه مبنسققققيفها وط بقققت إىل األما قققة أن  4٢ال مشقققاركة خليفقققه ل شقققيفح منسققققني
ملتاب ققة مققع الققدول الققيت مل تف ققب ذلققت ب ققد. وقققرر الشققروع يف إشققراك املراكققز والشققبكا  تواصققب ا

اإلق يفميفقة بفاع يفققة يف تنفيفقذ األ شققطة ذا  الصق ة، مبققا يف ذلقت مققا يت  ق  حب قققا  ال مقب التدريبيفققة 
اإلق يفميفققة بشقق ن خطققط التكيفققف الوطنيفققة، وامل ققارض اإلق يفميفققة ربطققط التكيفققف الوطنيفققة، والنهققوج 

 يفة لتخطيفط التكيفف وتنفيفذه.اإلق يفم

 بموجب االتفاقية التعاون مم هيئات وبرامج أخرى -خامساً  
 باأل شطة الت او يفة التاليفة مع اهليفئا  امل نيفة مبوجب االتفاقيفة:اق أحا  خلري  اربءاا ع م -65
اسقققتمرار الت قققاون النقققاجح مقققع  نقققة التكيفقققف مقققن خقققالل عمقققب خلرققققة ال مقققب امل نيفقققة  اأ  

الوطنيفققة التاب ققة ل جنققة التكيفققف، وعم يفققة الفحققص التقققأ ارباصققة بققالتكيفف وبشقق ن أداا  خبطقط التكيفققف
 ؛٢١-/  أ١من املقرر  45و 4١الواليا  املش كة اليت أسندها إليفهما مؤمتر األطراف يف الفقرتني 

الت قاون ا قاري مقع ال جنققة التنفيفذيقة امل نيفقة بالتكنولوجيفققا، مبقا يف ذلقت املسققا ة  اب  
ال جنة التنفيفذية بش ن االضطالع بالوالية اليت ك فها دا مؤمتر األطقراف، بالت قاون مقع  أعماليف 

مركز وشبكة تكنولوجيفا املناخ و نة التكيفف وخلري  اربءاا، ل نار يف السبب اليت  كن أن يسقاعد 
 دقققا األطقققراَف ع قققى مواامقققة عم يفقققا  تقيفقققيفب احتيفاجاهتقققا التكنولوجيفقققة مقققع عم يفقققة صقققيفاغة خطقققط

 ؛ 43االتكيفف الوطنيفة وتنفيفذها
املسقققا ة يف أعمقققال خلرققققة ال مقققب امل نيفقققة بقققالنزو  التاب قققة ل جنقققة التنفيفذيقققة آلليفقققة  اج  

 وارسو الدوليفة امل نيفة باربسائر واألضرار املرتبطة بت ثاا  تغا املناخ؛
 املشاركة يف أعمال  نة باريس امل نيفة ببناا القدرا . اد  

__________ 

 .http://unfccc.int/9785  4١ا
 .  9، الفقر  ٢١-/  أ١9املقرر   4٢ا
 .5الفقر  ، ٢١-/  أ3املقرر   43ا

http://unfccc.int/9785
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بقققدعو  وجههقققا إليفقققه رئقققيفس اهليفئقققة الفرعيفقققة ل مشقققور  ال  ميفقققة اق أيضقققاق اا ع مقققوأحقققا  خلريققق  اربقققء  -66
والتكنولوجيفة ليفط ب إليفه أن ينار يف تقدمي توصيفا  عقن األ شقطة القيت سيُفضقط ع دقا يف إطقار بر قامج 

االسقققتمرار يف دعقققو  املنامقققا  الشقققريكة يف اق عمقققب  قققاويب دعمقققاق ألعمالقققه. وأكقققد خلريققق  اربقققءاا جمقققدد
عزيقز مراعقا  االعتبقارا   عمب  اويب إىل املشقاركة يف خمت قف أ شقطة بر قامج عم قه، مبقا يف ذلقتبر امج 

املت  ققة باجملتم ققا  احمل يفقة واجملموعققا  والقناب البيفئيفققة القاب قة ل تقق ثر، وم قارض خطققط التكيفقف الوطنيفققة، 
 الوطنيفة.خطط التكيفف  ودراسا  احلاال  املت  قة خبطط التكيفف الوطنيفة، والتدريب ع ى

 المناقشات مم المن مات المعنية -سادساً  
 من أجل التكيف الدعم المقدم للل أقل البلدان نمواً  -ألف 

بقققاا وجقققيفب أعقققاله م  ومقققا  مفصققق ة عقققن دعقققب حمقققدد قُقققدِّ  ربطقققط -تقققرد يف الفصقققب ثا يفقققاق  -6٧
أن ب ققق التكيفققف الوطنيفققة وبققرامج ال مققب الوطنيفققة ل تكيفققف. والحققظ خلريقق  اربققءاا يف هققذا الشقق ن 

املبادرا  اليت عرضت ع ى أ ا تقد  الدعب ل م يفقة صقيفاغة خطقط التكيفقف الوطنيفقة وتنفيفقذها ققد 
ال تكققون مالئمققة بالضققرور  يف سققيفاق هققذه اربطققط. وواخلقق  خلريقق  اربققءاا ع ققى ضققرور  إعققداد مققاد  
توعيفقققة ل م يفقققة جيفقققد  لصقققيفاغة خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة وتنفيفقققذها قصقققد توجيفقققه خمت قققف ا هقققا  

 بش ن مديد دعب ال م يفة و/أو مواامته و/أو تصميفمه.اق واضحاق املص حة توجيفهصاحبة 
ودعقققا الفريققق  املنامققققا  القققيت حضققققر  اجتماعقققه احلقققادي والثالثققققني إىل مواصققق ة إذكققققاا  -68

مققن اق الققوع ، داخققب شققبكاهتا، بشقق ن تقققدمي امل  ومققا  املت  قققة بالققدعب املقققد  إىل أقققب الب ققدان )ققو 
 خلري  اربءاا. اركة احملتم ة يف أعمالأجب التكيفف وباملش

 التعاون بشأن أنشطة محددة -باء 
شققدد  منامققا  ع ققى احلاجققة إىل استكشققاف سققبب ل حفققاص ع ققى الققزخب يف صققيفاغة  -69

ألن ال ديققد مققن الشققركاا يتط  ققون إىل عققرض الققدعب املتققا  والتمققا  اق خطققط التكيفققف الوطنيفققة  اققر 
ىل الققققدعب. واق حققققت هققققذه املنامققققا  إمكا يفققققة تناققققيفب التجققققارب الناشققققئة واحتيفاجققققا  الب ققققدان إ

  ٢٠١٧اجتمقاع رخليفققع املسققتوت يف الققدور  الثالثققة وال شققرين ملققؤمتر األطققراف اتشققرين الثققاين/ وخلمء 
 يهدف إىل احلفاص ع ى مكا ة خطط التكيفف الوطنيفة.

التقققأ امل ققأ وقققد  خلريقق  اربققءاا م  ومققا  مسققتكم ة عققن التقققد  الققذي حققققه الفريقق  ال امققب  -٧٠
سققققيفما خليفمققققا يت  قققق  بتطققققوير اإلطققققار التكققققام   ربطققققط التكيفققققف الوطنيفققققة  خبطققققط التكيفققققف الوطنيفققققة، ال

 وأهداف التنميفة املستدامة ودعب ح قا  ال مب التدريبيفة اإلق يفميفة بش ن خطط التكيفف الوطنيفة.
منصقة خطقط وذّكر خلري  اربءاا املناما  با قدول القزمأ ربطقط التكيفقف الوطنيفقة ع قى  -٧١

التكيفققف الوطنيفققة، الققذي يرمقق  إىل تققوخلا أحققدث امل  ومققا  ل ب ققدان وأصققحاب املصقق حة امل نيفققني 
بشققق ن خمت قققف األحقققداث املتصققق ة خبطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة، ودعقققا املنامقققا  إىل مواصققق ة تققققدمي 
ول امل  وما  لفري  اربءاا بش ن األحداث ذا  الص ة. واتُّف  ع ى االستمرار يف اسقتخدا  ا قد

الزمأ ربطط التكيفف الوطنيفة من أجب مسني تنسيف  التدريب واأل شطة األخقرت املت  ققة ربطقط 
 التكيفف الوطنيفة اليت اضط ع دا زيفع أصحاب املص حة.
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 التآزر فيما بين اتفاقيات ريو -جيم 
 اغتُنمقققت خلرصققققة حضققققور أمققققا يت اتفاقيفققققة التنقققوع البيفولققققوج  واتفاقيفققققة األمققققب املتحققققد  ملكاخلحققققة -٧٢

التصقحر االجتمقاَع ل ناقر يف األ شقطة ا اريقة يف إطقار اتفاقيفقا  ريقو القثالث القيت مقن شق  ا أن ترّسقق  
وتقققدهور األراضققق . وُحقققدد   التقققآ ر يف الت امقققب مقققع اإلجقققرااا  املتصققق ة بقققالتكيفف والتنقققوع األحيفقققائ 

واضققيفع الثالثققة يف سققيفاق اجملققاال  التاليفققة بوصققفها جمققاال  حمتم ققة ل منف ققة املتبادلققة الفوريققة يف زيفققع امل
صققيفاغة خطققط التكيفققف الوطنيفققة وتنفيفققذها: تقيفققيفب املخققاطر املناخيفققة يف املسققتقبب؛ واسققتخالص امل ققارف 
التق يفدية واألص يفة وتطبيفقها يف ميفقدان التصقدي ل مخقاطر املناخيفقة؛ ودعقب الب قدان يف وضقع أطقر متويقب 

 لتبادل بني األقران ع ى الص يفد اإلق يفم .اس اتيفجيفة؛ وحبن ال القا  ب هداف التنميفة املستدامة؛ وا

برنددددامج العمددددل المتلدددددد لفريددددق الخبددددراء المعنددددي بأقددددل البلدددددان نمددددواً  -سابعاً  
 2018-2017 للفترة
مراعيفقاق رؤيتقه املتمث قة  ٢٠١8-٢٠١٧وضع خلري  اربءاا بر قامج عم قه املتجقدد لفق   السقنتني  -٧3

ع ققى  ٢٠٢٠أو  ٢٠١8تكيفققف وطنيفققة جيفققد  حب ققول عققا  يف إعققداد خطققط اق يف دعققب أقققب الب ققدان )ققو 
 أقصى تقدير.

ويتضققمن بر ققامج ال مققب اجملموعققا  التاليفققة مققن األ شققطة الققيت مققن شقق  ا أن تسققاعد أقققب  -٧4
 ع ى م ا ة مس لة التكيفف واإلسها  يف مقيف  التنميفة املستدامة:اق الب دان )و 

إجرااا  التكيفف وتنفيفذها بسقبب منهقا تقدمي دعب مباشر إىل الب دان يف وضع  اأ  
 ما ي  :

 تقدمي اإلرشادا  التقنيفة والدعب من أجب صيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها؛ '١'
بت قققاون ع قققأ مقققع  إجقققراا دراسقققا  حقققاال  بشققق ن خطقققط تكيفقققف وطنيفقققة مفتوحقققة، '٢'

الب ققدان واملنامققا  الشققريكة املهتمققة واربققءاا، لتشققجيفع الققت  ب وتسققهيفب تطبيفقق  النهققوج 
 لتقنيفة لدعب األعمال املت  قة خبطط التكيفف الوطنيفة ع ى املستوت القطري؛ا

اسققققت راض الت  يفقققققا  وتقققققد ها ل ب ققققدان بشقققق ن خططهققققا الوطنيفققققة اخطققققط التكيفققققف  '3'
 الوطنيفة وبرامج ال مب الوطنيفة ل تكيفف  وغا ا من املخرجا  والنتائج ذا  الص ة؛

  الب قدان ع قى أن متضق  تيفسا استخدا  منصة خطط التكيفف الوطنيفة ملساعد '4'
 ؛ب عماهلا قدماق 

التفاعقققب مقققع األخلرققققة القطريقققة الوطنيفقققة أثنقققاا األحقققداث القققيت تقققناب يف ب قققدا ا،  '5'
ملناقشققة التققد  الققذي َمققق   ،بإشقراك كبققار واضق   السيفاسققا  واربققءاا التقنيفقني

والتجارب والتحديا  والثغرا  واالحتيفاجا  وتقدمي املشقور ، عنقد االقتضقاا، 
 ذلت ك ه؛بش ن 

 تيفسا تطبيف  املبادط التوجيفهيفة واألدوا  لدعب الب دان ع ى الص يفد الوطأ؛ '6'
الت اون، مبا يف ذلت تقوخلا مقدخال  ل منامقا  وال م يفقا  القيت تققد  القدعب  اب  

 ومن ذلت ما ي  :اق، ألقب الب دان )و 
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 الت اون مع أما ة الصندوق األخضر ل مناخ لدعب الب دان يف سق يفها ل حصقول '١'
ع قققى التمويقققب مقققن الصقققندوق ألجقققب صقققيفاغة خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة وتنفيفقققذ 

 السيفاسا  واملشاريع والءامج اليت حددهتا ت ت الب دان؛
الت اون مع مرخل  البيفئة ال امليفة لدعب الب دان يف سق يفها ل حصقول ع قى التمويقب  '٢'

اق مققن أجققب تنفيفققذ بر ققامج عمققب أقققب الب ققدان )ققو اق مققن صققندوق أقققب الب ققدان )ققو 
 وأ شطتها لتسهيفب عم يفة صيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها؛

الت ققاون مققع بققرامج وشققبكا  دعققب خطققط التكيفققف الوطنيفققة وغاهققا مققن الققءامج  '3'
خطقققط التكيفقققف  ذا  الصققق ة لتصقققميفب القققدعب وتقققوخلاه ل ب قققدان بشققق ن صقققيفاغة

 الوطنيفة وتنفيفذها؛
يف تقققققوخلا إشقققققراك عقققققدد كبقققققا مقققققن املنامقققققا  واملراكقققققز والشقققققبكا  اإلق يفميفقققققة  '4'

 تيفسا احلصول ع ى الدعب التقأ واملايل ل ب دان؛ و/أو
تققققدمي القققدعب إىل ال م يفقققة احلكوميفقققة الدوليفقققة بشققق ن التكيفقققف واملسقققائب األخقققرت  اج  

 بواسطة اآليت:اق املت  قة ب قب الب دان )و 
والتنقيفحققا  اق دعققب تقيفققيفب التقققد  احملققر  يف تنفيفققذ بر ققامج عمققب أقققب الب ققدان )ققو  '١'

 يثا  املقب ة؛والتحد
احملققر  يف عم يفققة صققيفاغة  دعققب التقيفققيفب الققذي جتريققه اهليفئققة الفرعيفققة ل تنفيفققذ ل تقققد  '٢'

 خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها؛
املسقققند  ل جنققققة  دعقققب تنفيفققققذ اتفقققاق بققققاريس عقققن طريقققق  االضقققطالع بالواليققققا  '3'

 ؛٢١-/  أ١من املقرر  45و 4١التكيفف وخلري  اربءاا مبوجب الفقرتني 
التكيفققف الوطنيفققة وغاهققا مققن عم يفققا  التكيفققف ع ققى  طققاق أوسققع  دعققب خطققط اد  

 بواسطة ما ي  :
تنايفب م ارض خطط التكيفف الوطنيفة لقدخلع عم يفقة هقذه اربطقط وتنفيفقذها عقن  '١'

طريقققق  تشققققجيفع تبققققادل اربققققءا  وتققققدعيفب الشققققراكا  بققققني جمموعققققة كبققققا  مققققن 
 الفاع ني وأصحاب املص حة؛

فيفققققذه مققققن خققققالل منصققققة خطققققط إدار  امل ققققارف يف دعققققب ختطققققيفط التكيفققققف وتن '٢'
 التكيفف الوطنيفة؛

استخدا  خطط التكيفف الوطنيفة املفتوحة لتشقجيفع القت ّ ب وتقوخلا خلقرص التثبقت  '3'
 من صحة أساليفب تقنيفة شىت لدعب ختطيفط التكيفف وتنفيفذه بفاع يفة؛

إعقققداد ورققققا  تقنيفقققة ومبقققادط توجيفهيفقققة وورققققا  م  ومقققا  عقققن مواضقققيفع شقققىت  '4'
ه املواضقيفع التجقارب، وأخلضقب املمارسقا ، و شرها ع ى  طاق واسقع. ومقن هقذ

والدرو  املستفاد ، و وع ا نس، واجملتم ا  احمل يفة واجملموعا  والناب البيفئيفقة 
 القاب ة ل ت ثر، والنهوج اإلق يفميفة، والرصد والتقيفيفب.

ويققرد بر ققامج ال مققب يف املرخلقق  األول، وهققو مرتققب حسققب جمققاال  ال مققب ال شققر  لفريقق   -٧5
 . 44ا٢٠١٧-٢٠١6نة يف بر امج ال مب ل ف   اربءاا املبيفّ 
__________ 

 ، املرخل  األول. FCCC/SBI/2016/7  44ا
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 المرفق األول

 2018-2017الخبراء المعني بأقل البلدان نموًا للفترة برنامج العمل المتلدد لفريق   
 املخرجا  األ شطة الرئيفسيفة جمال ال مب/النتائج املتوق ة

النهقققوض خبطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة مقققن خقققالل 
 اإلرشادا  التقنيفة والدعب

 المبادئ التوجيهية والمواد التقنية
التنميفة املستدامة وأدوا  الدعب إعداد وصف ل طار التكام   ربطط التكيفف الوطنيفة وأهداف 

 مبسا د  الفري  ال امب التقأ امل أ خبطط التكيفف الوطنيفة

 
ورقة تقنيفة/مواد تكميف يفة ل مبادط التوجيفهيفة التقنيفة ربطط 

 التكيفف الوطنيفة

صقققيفاغة خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة  إعقققداد مقققاد  توعيفقققة عقققن املمارسقققا  ا يفقققد  يف تصقققميفب عم يفقققة
 وتنفيفذها

 ٢٠١٧يف عا   ماد  توعيفة

إعداد ورقة تقنيفة عن رصد مقيف  اهلدخلني ك يفهما وتقيفيفمه وزيفع املبادط التوجيفهيفة ل م يفة صيفاغة 
خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها، مع مراعا  ال ناصر ا ديد  الناشئة عن اتفاق باريس، وبدعب 

 الفري  ال امب التقأ امل أ خبطط التكيفف الوطنيفة.

تكميف يفقة ل مبقادط التوجيفهيفقة التقنيفقة ربطقط ورقة تقنيفة/ماد  
 ٢٠١8التكيفف الوطنيفة يف عا  

تنايفب اجتماعا  الفري  ال امب التقأ امل أ خبطط التكيفف الوطنيفة مع اربءاا التقنني والشقركاا 
امل نيفقققني بشققق ن اإلطقققار التكقققام   ربطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة وأهقققداف التنميفقققة املسقققتدامة، وخطقققط 

ملفتوحقققة، وأسقققاليفب التقيفقققيفب املتكام قققة وغقققا ذلقققت مقققن املواضقققيفع، مقققىت ظهقققر  التكيفقققف الوطنيفقققة ا
 احلاجة إىل ذلت، الستكشاف مواضيفع حمدد  تت    خبطط التكيفف الوطنيفة.

 ٢٠١8-٢٠١٧م  وما  تُدرج يف تقارير خلري  اربءاا يف الف   

  معرض خطط التكيف الوطنية
 ٢٠١8م ققرض ربطققط التكيفققف الوطنيفققة يف  يفسققان/أبريب  إق يفميفة هلذه اربططتنايفب م رض ربطط التكيفف الوطنيفة وم ارض 

 ٢٠١8-٢٠١٧وم ارض إق يفميفة هلذه اربطط يف الف   
  التدريب بشأن خطط التكيف الوطنية

إعقققداد مقققواد تدريبيفقققة، مبقققا يف ذلقققت مقققواد داعمقققة ل طقققار التكقققام   ربطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة وأهقققداف 
ال مقققب وترزتهقققا إىل ال غقققا  ذا  الصققق ة، مبقققا يف ذلقققت صقققيفغة إلك و يفقققة  التنميفقققة املسقققتدامة حل ققققا 

 لالستخدا  الوطأ

 مواد تدريبيفة بش ن خطط التكيفف الوطنيفة ب غا  عد 

 ٢٠١٧تنايفب ح قا  عمب تدريبيفة إق يفميفة يف عا   تنايفب ح قا  عمب تدريبيفة إق يفميفة عن خطط التكيفف الوطنيفة
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 املخرجا  األ شطة الرئيفسيفة جمال ال مب/النتائج املتوق ة
  التكيف الوطنية المفتوحةدراسات حاالت بشأن خطط  

توسيفع  طاق دراسا  احلقاال  بشق ن خطقط التكيفقف الوطنيفقة املفتوحقة وتطبيفقهقا أثنقاا ح ققا  
 ال مب املت  قة خبطط التكيفف الوطنيفة، وكذلت بناا ع ى ط ب أقب الب دان )واق 

 تقارير دراسا  احلاال  بش ن منصة خطط التكيفف الوطنيفة

خطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة املفتوحقققة ليفشقققمب املسقققتوت اإلق يفمققق   توسقققيفع  طقققاق دراسقققا  حقققاال 
إلثبققا  النهققوج اإلق يفميفققة لتخطققيفط أ شققطة التكيفّققف ولتشققجيفع الققت ّ ب وخل اليفققة التوجيفققه خبصققوص 

 خطط التكيفف الوطنيفة ع ى خمت ف الُصُ د

 تقارير دراسا  احلاال  عن منصة خطط التكيفف الوطنيفة

  منصة خطط التكيف الوطنية 
تطققوير منصققة خطققط التكيفققف الوطنيفققة واالرتقققاا دققا عققن طريقق  تنفيفققذ أدا  لت ّقققب تقققّد   مواصقق ة

احملققر   ت ققت اربطققط وتطبيفقق  أدا  لرصققد وتقيفققيفب التقققد  احملققر  والف اليفققا  والثغققرا  لتقيفققيفب التقققد 
ع ققى الصقق يفد الققوطأ واإلق يفمقق  الك ّقق ، وصققفحا  تفاع يفققة لققدعب ح قققا  ال مققب واألحققداث 

لقدعب امل قريف ل طقار التكقام   ربطقط التكيفقف الوطنيفقة وأهقداف التنميفقة املسقتدامة، اإلق يفميفقة، وا
 وغا ذلت من التحسيفنا  ذا  الص ة لدعب خطط التكيفف الوطنيفة

وظقققائف إضقققاخليفة بشققق ن عم يفقققا  منصقققة خطقققط التكيفقققف 
 الوطنيفة

ت زيققز مراعققا  االعتبققارا  املت  قققة بنققوع ا ققنس 
واجملتم قققا  احمل يفقققة واجملموعقققا  والقققناب البيفئيفقققة 

 القاب ة ل ت ثر 

مواصققق ة دعقققو  أما قققة الصقققندوق األخضقققر ل منقققاخ يف اجتماعقققا  خلريققق  اربقققءاا وم قققارض خطقققط 
اركة يف التكيفقققف الوطنيفققققة وح ققققا  ال مققققب التدريبيفقققة اإلق يفميفققققة واألحقققداث ذا  الصقققق ة إىل املشقققق

مقققن الصقققندوق ع قققى التمويقققب القققال   ربطقققط اق املسقققائب املت  ققققة حبصقققول أققققب الب قققدان )قققو  م ا قققة
 التكيفف الوطنيفة

اق املسققققائب املت  قققققة حبصققققول أقققققب الب ققققدان )ققققو  إدراج مققققوجز
ع ققى التمويقققب مقققن الصققندوق األخضقققر ل منقققاخ يف تققققارير 

 خلري  اربءاا

األخضقققر ل منقققاخ بشققق ن الت جيفقققب بتققققدمي القققدعب إىل أققققب تبقققادل امل  ومقققا  مقققع أما قققة الصقققندوق 
 والب دان الناميفة األخرت لصيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذهااق الب دان )و 

تبادل امل  وما  با تاا  مع أما ة الصندوق األخضر ل مناخ 
 وجم سه

والشقركاا التنفيفقذيني إعداد مواد ل تدريب والتوعيفة، بإسها  من أما ة الصقندوق األخضقر ل منقاخ 
ل صقققندوق، بشققق ن احلصقققول مقققن الصقققندوق ع قققى التمويقققب القققال   ربطقققط التكيفقققف الوطنيفقققة قصقققد 

 استخدامه يف ح قا  ال مب التدريبيفة ربطط التكيفف الوطنيفة

 مواد التدريب والتوعيفة

تواجهها والتحديا  اليت اق تبادل امل  وما  مع الصندوق األخضر ل مناخ عن جتربة أقب الب دان )و 
 يف احلصول من الصندوق ربطط التكيفف الوطنيفة ع ى التمويب الال   ربطط التكيفف الوطنيفة

 مواص ة تبادل امل  وما  مع الصندوق

إعداد عيفنا  من جمموعا  من األ شطة اليت ت كس الاروف واملراحب الوطنيفة املخت فة إلدراجهقا 
 مويب الال   ربطط التكيفف الوطنيفةيف املق حا  املقدمة ل حصول من الصندوق ع ى الت

 مذكرا  إعالميفة عن منصة خطط التكيفف الوطنيفة
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 املخرجا  األ شطة الرئيفسيفة جمال ال مب/النتائج املتوق ة
تقدمي اإلرشادا  التقنيفة والدعب لءامج ال مقب 
 الوطنيفة ل تكيفف وبر امج عمب أقب الب دان )واق 

 تقدمي الدعب التقأ ألقب الب دان )وا واهليفئة الفرعيفة ل تنفيفذ بش ن برامج ال مب الوطنيفة ل تكيففاق تقدمي دعب متواصب ألقب الب دان )و 
مواص ة ت ّقب التقد  احملر  يف تنفيفذ برامج ال مب الوطنيفة ل تكيفف يف إطار صندوق أقب الب دان 

 واإلبال  عنهاق )و 
 امل  وما  الوارد  يف تقارير خلري  اربءاا

ومديثققه وتقققدمي توصققيفا  إىل اق االضققطالع بالواليققة املتصقق ة بتنقققيفح بر ققامج عمققب أقققب الب ققدان )ققو 
 اهليفئة الفرعيفة ل تنفيفذ

وتوصقيفا  تققد  إىل القدور   ٢٠١8ورقا  تقنيفقة يف عقا  
 الثامنة واألرب ني ل هيفئة الفرعيفة ل تنفيفذ

ت زيقققققز خلقققققرص حصقققققول أققققققب الب قققققدان )قققققواق مقققققن 
الصندوق ع ى التمويقب القال   ربطقط التكيفقف 

 الوطنيفة ابالت اون مع أما ة الصندوق 

ل ورقققة امل  ومققا  عققن االعتبققارا  املت  قققة باجملتم ققا  احمل يفققة واجملموعققا  والققناب البيفئيفققة اسققتكما
 القاب ة ل ت ثر

ورقة م  ومقا  عقن اجملتم قا  احمل يفقة واجملموعقا  والقناب 
 البيفئيفة القاب ة ل ت ثر

مققققققواد تدريبيفققققققة ومققققققواد تقنيفققققققة حمدثققققققة ذا  صقققققق ة ت كققققققس  الوطنيفة مواص ة النار يف الكيففيفة اليت تُرت دا مراعا  االعتبارا  ا نسا يفة يف خطط التكيفف
االعتبققققارا  ا نسققققا يفة واالعتبققققارا  املت  قققققة باجملتم ققققا  

 احمل يفة واجملموعا  والناب البيفئيفة القاب ة ل ت ثر
تققققققققدمي اإلرشقققققققادا  التقنيفقققققققة واملشقققققققور  بشققققققق ن 

 النهوج اإلق يفميفة لتخطيفط التكيفف
 ٢٠١٧مبادط توجيفهيفة تكميف يفة حب ول  اية  النهوج اإلق يفميفة لتخطيفط التكيفف وتنفيفذهاوضع مبادط توجيفهيفة تكميف يفة بش ن 

دعقققب رصقققد وتقيفقققيفب التققققد  والف اليفقققة والثغقققرا  
واملواامقققققققة خبصقققققققوص عم يفقققققققة صقققققققيفاغة خطقققققققط 

 التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها

الصق يفد القوطأ اختبار وتيفسقا تطبيفق  أدا  رصقد وتقيفقيفب التققد  احملقر  والف اليفقا  والثغقرا  ع قى 
 يف إطار اهليفئة الفرعيفة ل تنفيفذ، ومدين األدا  ع ى وخل  ذلت وإزاالق 

 مذكرا  إعالميفة عن النتائج

النجققا  يف دعققب تقيفققيفب هيفئققة التنفيفققذ ل تقققد  احملققر  
يف عم يفققققققققة صققققققققيفاغة خطققققققققط التكيفققققققققف الوطنيفققققققققة 

، ٢١-/  أ4وتنفيفققققققذها املشققققققار إليفهققققققا يف املقققققققرر 
 ١٢الفقر  

ثققة سققنوياق هليفئققة التنفيفققذ عققن التقققد  احملققر  يف عم يفققة صققيفاغة خطققط  مواصقق ة إعققداد م  ومققا  حمدَّ
 التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها

ل هيفئققققققة الفرعيفققققققة  49و 4٧ورقققققققا  م  ومققققققا  ل ققققققدورتني 
 ل تنفيفذ

جتميفع امل  وما  عن التقد  احملر  يف عم يفقة صقيفاغة خطقط التكيفقف الوطنيفقة وتنفيفقذها لكقب ب قد 
 الرئيفسيفني ل  م يفة حسب ال نصر واملبدأمن الب دان الناميفة 

منصقة خطقط  ع ى التقد  احملر   ّقبأدا  ع ى اإل   ت لت
التكيفقققققف الوطنيفقققققة اا اقققققر النشقققققا  املت  ققققق  مبنصقققققة خطقققققط 

 النهقققوض" امل نقققون التكيفقققف الوطنيفقققة يف إطقققار جمقققال ال مقققب
 اإلرشققققادا  التقنيفقققققة طققققط التكيفققققف الوطنيفققققة مققققن خققققاللخب

 أعاله  والدعب"
اجتمقاع ربقءاا األطقراف، بالت ققاون مقع  نقة التكيفقف، وإعققداد تقريقر عقن االجتمقاع لتناققر تناقيفب 

  ٢٠١8أيار/مايو  -الثامنة واألرب ني ل هيفئة الفرعيفة ل تنفيفذ ا يفسان/أبريب  خليفه الدور 
الجتماع وتقرير عن ا ٢٠١8اجتماع حب ول شبا /خلءاير 

 التنفيفذ هليفئة الثامنة واألرب ني  دور ل
إعداد ورقة تقنيفة بش ن أسقاليفب م ا قة امل  ومقا  واسقتخدامها لتقيفقيفب التققد  احملقر  والف اليفقا  

 والثغرا  بدعب من الفري  ال امب التقأ امل أ خبطط التكيفف الوطنيفة
ورقة تقنيفة اا اقر النشقا  املت  ق  باملبقادط التوجيفهيفقة واملقواد 

"تطوير خطط التكيفف  امل نون التقنيفة يف إطار جمال ال مب
 أعاله  الوطنيفة من خالل التوجيفه والدعب التقنيفني"
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 املخرجا  األ شطة الرئيفسيفة جمال ال مب/النتائج املتوق ة
، باالش اك مقع  نقة التكيفقف ٢١-/  أ١من املقرر  45و 4١أداا الواليا  الوارد  يف الفقرتني  النجا  يف دعب اتفاق باريس

األوىل ملققققؤمتر وبالت قققاون مققققع ال جنقققة الدائمققققة امل نيفقققة بالتمويققققب، وإعققققداد تقريقققر لتناققققر خليفقققه الققققدور  
 األطراف ال امب بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريس

يف الدور  السادسقة  وحدث تقارير مؤقتة عن التقد  احملر ،
هليفئتقققققققني الفقققققققرعيفتني دقققققققدف زقققققققع كقققققققب مقققققققن اواألرب قققققققني ل

الت قيفبققا ، وتقريققر  ققائ  إىل الققدور  األوىل ملققؤمتر األطققراف 
 ق باريسال امب بوصفه اجتماع األطراف يف اتفا

اليت قد تنش  عن تنفيفذ اق إعداد ورقة تقنيفة عن الثغرا  واالحتيفاجا  املتص ة بالتكيفف ألقب الب دان )و 
اتفاق باريس، مبا يف ذلت الكيففيفة اليت  كن دا لفري  اربءاا و/أو سواه سد ت ت الثغرا  وت بيفة ت ت 

 االحتيفاجا 

ل هيفئققة الفرعيفققة  السققاب ة واألرب ققني الققدور  حب ققول ورقققة تقنيفققة
 ل تنفيفذ

مواص ة الت اون مع  نة التكيفف ع ى أ شطة شىت، مبا يف ذلت عن طريق  الفريق  ال امقب التققأ  الت اون مع اهليفئا  امل نيفة يف إطار االتفاقيفة
امل أ خبطط التكيفف الوطنيفة، والفري  االستشاري امل أ مب رض خطط التكيفقف الوطنيفقة، وخلريق  

التكيفققف الوطنيفققة، وخلرقققة ال مققب امل نيفققة خبطققط التكيفققف الوطنيفققة التاب ققة ل جنققة دعققب منصققة خطققط 
 التكيفف، وعم يفة الفحص التقأ يف جمال التكيفف

خلري  اربءاا ي مب يف خلرقة ال مب التاب ة ل جنقة  من عضو
 يف تقارير خلري  اربءااُتدرج التكيفف، وم  وما  

بقالنزو  التاب قة ل جنقة التنفيفذيقة آلليفقة وارسقو الدوليفقة امل نيفقة املشاركة يف أعمال خلرقة ال مب امل نيفقة 
 باربسائر واألضرار املرتبطة بت ثاا  تغا املناخ

خلري  اربءاا ي مب يف خلرقة ال مب التاب ة ل جنقة من عضو 
 يف تقارير خلري  اربءاا ُتدرَج التكيفف، وم  وما 

 يف تقارير خلري  اربءااُتدرَج م  وما   املشاركة يف تنفيفذ األ شطة ذا  الص ة دعو  املناما  الشريكة يف بر امج عمب  اويب إىل
املسققا ة يف أعمققال ال جنققة التنفيفذيققة امل نيفققة بالتكنولوجيفققا املت  قققة بكيففيفققة مسققاعد  الب ققدان ع ققى 

 مواامة عم هما بش ن عم يفا  تقيفيفب االحتيفاجا  التكنولوجيفة وخطط التكيفف الوطنيفة
 يف تقارير خلري  اربءاا جُتدرَ  م  وما 

إشققققراك املراكققققز والشققققبكا  اإلق يفميفققققة واملنامققققا  
 امل نيفة

 منسقو املراكز والشبكا  اإلق يفميفة املرشحون إشراك املراكز والشبكا  اإلق يفميفة وت بئتها ل شيفح منسقني ل فري 
الب ققدان )ققواق يف ميفققدان ت بئققة املنامققا  واملراكققز والشققبكا  اإلق يفميفققة امل نيفققة لزيققاد  دعمهققا ألقققب 

التكيفقققف، مبقققا يف ذلقققت مقققا يت  ققق  باالسقققت داد ل حصقققول ع قققى التمويقققب مقققن الصقققندوق األخضقققر 
 ل مناخ من أجب النجا  يف صيفاغة خطط التكيفف الوطنيفة وتنفيفذها

 توسيفع دعب الت هب، وم  وما  يف تقارير خلري  اربءاا
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 المرفق الثاني

 2017مارس آذار/ 7بأقل البلدان نمواً حتل  أعضاء فريق الخبراء المعني  
 أ غوال      السيفد أبيفا  هُوو غو
 النمسا      السيفد إيروين كو زي
 بوتان      السيفد  سو ا  خا دو
 بوركيفنا خلاسو      السيفد إدريسا سيفمدي
 كندا       السيفد  بيفن الخلندر

   آيرلندا      السيفد أدريان خليفتزجاالد
 مالوي      السيفد بيفنون ياسني
  يفبال      السيفد  اريط شارما
 سان توم  وبرينسيفيب      السيفد أديريتو سا تا ا

 تيفمور ليفشيت      باربوساالسيفد أداو 
 توغو       السيفد  ماي ياو 

 زهورية تنزا يفا املتحد       السيفد خلريدريت ما يفيفكا 
 خلا واتو      السيفد بريان خليف يفبس

    


