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 الصف ب الفقررا  

 3 ٥-١                                                                        مقدمب - أوال   
 3 3-١                                                                الواليب - ألا   
 3 4                                                          نااس التقرير - نل   
 4 ٥                        أن تتخ ه اهلعيب الفرععب لفتنفع اإلجرال ال ي ميلن  - جعق   

 4 ١٦-٦                                            نتاسج االجتماع السادس ملنتدى ديرنن - اثنعا   
 ٥ ٢٦-١٧                                                                  تناعق املنتدى - اثلثا   
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 ١٠ 4٧-3٢                                                           موجز حفقا  النقاش - مهامسا   

تصرمعق أنشراب التلعرا    تعزيز القديفا  البشريب واملؤاسعب والناامعرب عفرى -ألا   
 ١٠ 3٧-3٢                     اعاس مها  التلعا الوطنعب واملسا ا  احملددس وطنعا  

 ١١ 4٢-38                   صول عفى التموي  من أج  التلعاتعزيز القديفس عفى ا - نل   
تعزيررز مشررايفكب أ رر اب املصررف ب مررن  ررط األطرررام   دعررق بنررال القررديفا   - جعق   

 ١3 4٧-43           ب واملسا ا  احملددس وطنعا  الخطمب   اعاس مها  التلعا الوطنع
 ١4 ٦٥-48                                    الفرععب النتاسج املنبثقب عن مناقشا  اجملموعا  - ااداا   

تعزيز القديفا  البشريب واملؤاسعب والناامعرب عفرى تصرمعق أنشراب التلعرا    - ألا   
 ١4 ٥3-48                     اعاس مها  التلعا الوطنعب واملسا ا  احملددس وطنعا  

 ١٥ ٦٠-٥4                   صول عفى التموي  من أج  التلعاالقديفس عفى اتعزيز  - نل   
تعزيررز مشررايفكب أ رر اب املصررف ب مررن  ررط األطرررام   دعررق بنررال القررديفا   - جعق   

 ١٦ ٦٥-٦١           الخطمب   اعاس مها  التلعا الوطنعب واملسا ا  احملددس وطنعا  
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 مقدمة  -أوالا  
 الوالية -ألف 

، أن توا ر  تعزيرز ١٧-م أ/٢اهلعيرب الفرععرب لفتنفعر ،   مقرريفه طفب مؤمتر األطرام إىل  -١
 يف د فعالعب بنال القديفا  وااتعراضرا أبن تناق ارنواي  منتردى ديررنن أثنرال دويفس مرن دويفايرا ب عرب
االطررخع املتبررادل عفررى اتررربا  وتبررادل اليفال، وأفضرر  املمايفاررا ، والررديفوس املسررتفادس فعمررا برر  

وطفررب مررؤمتر األطرررام إىل  عرر  فعمررا يتعفرري بتنفعرر  أنشرراب بنررال القررديفا  أ ر اب املصررف ب املعن
  (١)أن تعد تقريرا  موجزا  عن منتدى ديرنن لتنار فعه اهلعيب الفرععب لفتنفع  أيضا  األمانب 

 9دعرررررررا مرررررررؤمتر األطررررررررام  األطررررررررام  إىل أن تقررررررردم   فرررررررول  ،٢٢-أ م/١٦و  القررررررررايف  -٢
  (٢)تناوهلرا لخجتمراع السرادس ملنتردى ديررنن شر ن املواضرعا احملتمر   آيفالها ب٢٠١٧آذايف/مايفس 

اهلعيرب الفرععرب لفتنفعر  إىل تعسرط التلامر  بر  منتردى  أيضرا  دعرا مرؤمتر األطررام  و  القرايف نفسره،
إىل الويفقرررررا  الررررروايفدس، بُفرررررو يف موضررررروع    واارررررتنادا  (3)ديررررررنن ورنرررررب نيفيرررررا املعنعرررررب ببنرررررال القرررررديفا 

ادس ملنتررردى ديررررنن   اررربع  مسررر  التلامررر  بررر  منتررردى ديررررنن ورنرررب نيفيرررا االجتمررراع السررر
أثنررررال  ٢٠١٧ أاييف/مررررايو ١3إىل  ١١املعنعررررب ببنررررال القررررديفا ، الررررو عقررررد  جفسررررترا األوىل مررررن 

 أيضرررا  لفرعيرررب الفرععرررب لفتنفعررر   وقرررد ُوضرررا برررر مج االجتمررراع السرررادس ملنتررردى ديررررنن  4٦الررردويفس 
بشرررررررر ن  ٢٠١8-٢٠١٧ حفقررررررررا  العمرررررررر  الررررررررو تعقررررررررد أثنررررررررال دويفا إلجيرررررررراد أوجرررررررره  طيف مررررررررا 

، حفقرررب عمررر  ٢٠١٧أاييف/مرررايو  ١٥املتعفررري نملنررراا عفرررى املررردى الاويررر   وعقرررد ،    التمويررر 
أثنررال انعقرراد الرردويفس وتناولررت التمويرر  املتعفرري نملنرراا   األجرر  الاويرر  ويفكررز ،    ٢٠١٧ عررام

مجفررب أمررويف أمهرررى، عفررى تعزيررز إملانعررب ا صررول إىل التمويرر  املتعفرري نملنرراا، واحتعاجررا  التمويرر  
 املتعفي نملناا، والبعيا  التملعنعب  

 ، أن تشرررررم ٢١-م أ/١املقرررررريف ونإلضرررررافب إىل ذلرررررر، قرررررريف مرررررؤمتر األطررررررام،  وجرررررب  -3
اإلاررراما  املقدمررب إىل رنررب نيفيررا املعنعررب ببنررال القررديفا ،   مجفررب مررا تشررم ، التقررايفير املتعفقررب 

 نررروأه أعضرررال الف نرررب   و  ارفسرررب األوىل لف نرررب نيفيرررا املعنعرررب ببنرررال القرررديفا ،(4) نتررردى ديررررنن
ب موالمررررب أعمررررال الف نررررب مررررا مررررداوال  أب عررررب منترررردى ديرررررنن، وأوو االعتبررررايف الواجررررب إىل أ عرررر

 منتدى ديرنن  

  نطاق التقرير -ابء 
نتراسج املنتردى )الفصر  الثراين(  تنارعق املنتردى  يتضمن ه ا التقريرر معفومرا  عمرا يفري: -4

ز برررررا(  مررررروج)الفصررررر  الثالرررررل(  مررررروجز العررررررض الرسعسررررري واملناقشرررررا  ذا  الصرررررفب )الفصررررر  الرا
 موعرررا شرررا    جصررر  اتررراما(  مررروجز النتررراسج املنبثقرررب عرررن املناقمناقشرررا  فريررري النقررراش )الف
 فرععب )الفص  السادس(  

__________ 

  ١٧-م أ/٢من املقريف  ١4٧و ١44فقراتن  (١)

   9، الفقرس ٢٢-م أ/١٦املقريف  (٢)

   ٥، الفقرس ٢٢-م أ/١٦املقريف  (3)

    ٧9، الفقرس ٢١-م أ/١املقريف  (4)
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 اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم 
قررد تررود اهلعيررب الفرععررب لفتنفعرر ،   دويفيررا السررابعب واأليفبعرر ، الناررر   املعفومررا  الرروايفدس  -٥

 ش ن بنال القديفا    الدويفس القادمب    ه ا التقرير عند التداول ب

 نتائج االجتماع السادس ملنتدى ديرابن -اثنياا  
   ينب ري أن تلرونبزمام عملية بناء القددرات أمدر ابلدأل األ يدة إمساك البلدان النامية -٦

البفرردان قرراديفس عفررى مديررد مررا متاجرره مررن قررديفا  رررددس ومعرفررب القررديفا  الررو ينب رري بنا هررا مررن 
 تصمعق وتنفع  أنشراب التلعرا   ارعاس مهار  التلعرا الوطنعرب واملسرا ا  احملرددس وطنعرا  أج  

تعم  وكاال  األمق املت دس واملناما  الدولعب األمهرى عفى تعسط بنال القديفا  و  بشل  فعال 
 للنرا ال متسر بزمام ه ه العمفعب   –  جال العم  املنامهي 

  مثرررب حاجرررب إىل ترررديفيب مسرررتمر ملرررو في ملطلدددو ال بدددد مدددن بنددداء القددددرات ابلقددددر ا -٧
اتدمب املدنعب عفى الصععدين الوطين واحملفي من أج  االحتفرا  نلقرديفا   وأشرايف املشرايفكون   

إىل ضرررويفس تعزيررز اراهزيررب لف صررول عفررى األمرروال املتعفقررب بت ررط املنرراا مررن مهررخل  أيضررا  املنترردى 
 احملفع    دعق التعفعق العاو ملو في اتدمب املدنعب

 را يبر  أن بنرال القررديفا   ال بدد مدن تعددير طريقددة رقدد وتقيديم جءدود بندداء القددرات -8
عمفعب طويفب األج  ومشرتكب ب  قااعا  ومعادين خمتففب  ونلتاو فإن املؤشرا  الو تركز فق  

ررود بنرال عفى عدد حفقا  العم  املعقرودس أو عردد ديفاارا  ا راال  اإلفراديرب املعردس كنتع رب ر
 القديفا   ط كافعب  

، ومسرر  التنسررعي زايدة مشددار ة امتمعددات ا ليددة وا كومددات ا ليددةمثررب حاجررب إىل  -9
ب  ا لوما  احملفعب واملركزيب وب  الوطايفا  الو تتناول املساس  املتصرفب بت رط املنراا،  را   ذلرر 

جتمرررا بررر  مجعرررا الررروطايفا  املعنعرررب  ؤاسرررعبآلعرررب م وجرررودو  بنرررال القرررديفا  اتا رررب نلعمررر  املنرررامهي 
واررا  الفاعفب  ط ا لومعب إلجرال حوايف منتاق بش ن املساس  املتصفب نلتلعا، يشم  بفويفس 

 تصويف لفمشايفيا ووضا مسايف تنفع ها، ميلن أن يعاجل أي نقص   التنسعي واملشايفكب احملفعب  
 قعي أقصى قديف مملرن مرن  أيضا  ضرويفي  التنسيق فيما بني مؤسسات األمم املتحدة -١٠

الفعالعب   أنشاب بنال القديفا   ومن ش ن وضا إطايف متويفي موحد أو دويفس إبخغ موحردس فعمرا 
وأهرردام التنمعررب املسررتدامب أن يفعررد    يتعفرري طارر  التلعررا الوطنعررب واملسررا ا  احملررددس وطنعررا  
 ذا  القديفا  احملدودس  ه ا اتصوص، وأن خيفا العبل عن البفدان النامعب 

حتديددد أدوار عيددح أقددحا  اململددلحة املعنيددني الددذين يقدددمون الدددعم    ددا  بندداء  -١١
مو رى بره مرن أجر   رأمر القدرات املتعلقدة ططدا التكيدف الوطنيدة واملسدا ات ا دددة وطنيداا 

شرراب بنررال تعزيررز التنسررعي فعمررا برر  أ رر اب املصررف ب والتقفعرر  إىل أدل حررد مررن الترردامه  برر  أن
أن يفقررري الضرررول عفرررى الث ررررا  الرررو جيرررري اررردها مرررن  أيضرررا  القرررديفا   ومرررن شررر ن هررر ا الت ديرررد 

 مهخل جرود بنال القديفا  وأن يب  مواععد النتاسج املتوقعب  
ما السرلان احملفعر  واجملتمعرا  احملفعرب بشر ن الاثيف املرتتبرب  بلغة سءلةويساعد التوا    -١٢

 أيضررا  ن الت ضررط لفمشررايفيا ذا  الصررفب   إشررراكرق ومتلعررنرق  واقرررُت  عفررى ت ررط املنرراا أو بشرر 
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تبسيا عمليدات االعتمداد المزمدة للحملدو  علدم التمويدر املتعلدق ابملنداخ وعمليدات اتفاقيدة 
والتمراس املزيرد مرن املشرايفكب  ب عب يعيب بعيب أكثر متلعنرا  األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّي املناخ 

مرمرررا شررردأد  عفرررى قعمرررب و  ا أ ررر اب املصرررف ب   إطرررايف االتفاقعرررب ومهايفجررررا الفعالرررب مرررن خمتفررر
بتعزيددز التبدداد  والتعدداون فيمددا بددني الررتعفق مررن جتررايفب المهرررين لررن نوفعرررا حقرررا، ويو ررى بقرروس 

فعمرا بر  البفردان النامعرب مفعردا   عردد مرن  التعلم من األقدران  وميلن أن يلون بلدان اجلنو 
 حا  مشايفيا لف صول عفى متوي  لفتلعا  املرام بعنرا وضا مقرت 

القددددرة علدددم إنتدددا  البيددداعت املنا يدددة وعلدددم و دددح النمدددا   املنا يدددة وجررررى إبرررراط  -١3
زهرا   ارعاس نب ري تعزييعفرى أارا إحردى القرديفا  التقنعرب الرو  الحتعاجرا  البفردان وفقا   الوطنية

إشرررررا  بعررررا   و بنررررال منصررررا  ال ذُكررررر أنو  مهاررر  التلعررررا الوطنعررررب واملسررررا ا  احملررررددس وطنعرررا 
  مقدمي املعفوما ، من قبع  قااع الت م ، تُعد ابخ لتعزيز ه ه القديفا 

مررا يلررون هنررا  نقررص   القررديفا ، ال اررعما القررديفا  احملفعررب واملؤاسررعب، الخطمررب  وكثررطا   -١4
  بعقررود املررو ف  ميلررن أن تسرراعد تعععنرراو  لوضررا مفرراهعق املشررايفيا وإعررداد مقرتحررا  املشررايفيا 

نررررال نرررراول جرررررود ببصررررويفس تديفجيعررررب  وينب رررري أن تت تطددددوير القدددددرات ا ليددددة   متوارررراب األجرررر 
 ااتخدام األموال واإلبخغ بش اا   أيضا  القديفا  

إنشدداء كددبكات ألقدحا  اململددلحة مددن  ددّي وال برد مرن ااررتثمايف املزيرد مررن املروايفد    -١٥
مفعررب  ومثررب هرر ه الع واألكادميعررب، ومسرر  إشررراكرا   ،  ررا   ذلررر املؤاسررا  الب ثعررباألطددرا 

اكا  فعالرب نشرال شرر إلحاجب إىل طايدس القديفا ، ال اعما قديفا  ا لوما  اإلقفعمعب والبفديب، 
 تتعفي نلتخاع  ملشايفيا التلعا وتنفع ها  

  البفرردان النامعرررب  ابلكشددف عددن املعلومدداتوُأشررط إىل اررن تشررريعا  جديرردس تتعفرري  -١٦
اتصررال  ىل قنرروا إحاجررب  أيضررا  و ررفه واررعفب لتعزيررز الشررفافعب وا صررول عفررى املعفومررا   وهنررا  ب

مررررن  ررررط  مفتوحررررب برررر  مقررررريفي السعااررررا  والوكرررراال  املنفرررر س و طهررررا مررررن أ رررر اب املصررررف ب
ايفا   ررنا القررر  عررن املشررايفكب الرألعررب أل رر اب املصررف ب مررن  ررط األطرررام   فضررخ  األطرررام، 

 ملنامهي  املتعفقب نلعم  ا

 املنتدىتنظيم  -اثلثاا  
 األنشطة التحضّيية  -ألف 

 أعد  األمانرب الواثسري التالعرب لتعسرط مناقشرا  االجتمراع السرادس ملنتردى ديررنن، وفقرا   -١٧
وأاتحترررررررا عفررررررى الصررررررف ب  ١8-م أ/١، واملقررررررريف ١٧-م أ/٢لألحلررررررام ذا  الصررررررفب مررررررن املقررررررريف 

 : (٥)ى بوقت كامالشبلعب ملنتدى ديرنن قب  انعقاد املنتد
 اهلعيرررا  بررره تضرررافا الررر ي تقريرررر جتمععررري وترررولعفي عرررن العمررر  لبنرررال القرررديفا  )أ( 
    (٦)هبا املف ي كعوتو  وبروتوكول االتفاقعب  وجب املنش س

__________ 

(٥) http://unfccc.int/10133.php   

(٦) FCCC/SBI/2017/2   

http://unfccc.int/10133.php
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جتمعا ألنشاب بنال القديفا  الو تضافا هبرا اهلعيرا  املنشر س  وجرب االتفاقعرب  )ب( 
   (٧)وبروتوكول كعوتو املف ي هبا

  (8)تقرير تولعفي عن تنفع  إطايف بنال القديفا    البفدان النامعب )ج( 

  ا توى والشكر -ابء 
امهتط  مواضعا املنتدى عفى أااس الويفقا  املقدمب من األطرام ونلتشاويف مرا يفسرعا  -١8

تعزيرررز "نترردى هررو لفم اهلعيررب الفرععررب لفتنفعررر ، السررعد طومرراس مهروتسررروم  وكرران املوضرروع الررررسعا
)انارررر  س وطنعرررا  القرررديفا  اتا رررب نلتلعرررا   ارررعاس مهاررر  التلعرررا الوطنعرررب واملسرررا ا  احملررردد

 لف صول عفى معفوما  عن املواضعا الفرععب(  ٢3الفقرس 
وتضرررمن املنتررردى، الررر ي اارررتمر لنصرررا يررروم، عرضرررا يفسعسرررعا، وحفقرررب نقررراش، ومناقشرررا   -١9

 فسررب أارريفب وأجوبررب عررن املوضرروع الرررسعاافتترراحي وج متزامنررب لثخثررب جموعررا  فرععررب  وبعررد عرررض
 لفمنترردى، تنرراول كرر ع موضرروع مررن املواضررعا الفرععررب أعضرراُل الفرررس الثخثررب الرر ين مرردثوا مررن مناررويف

مؤاسرب اعااراتعب و ثعرب   الدعق   جرال بنرال القرديفا ، وممثر    بنال القديفا ، ومتفي املتخصص
  ثرررخم جموعررا  فرععرررب  ناقشرررا  متزامنرربوبعررد حفقررب النقررراش وجفسررب أاررريفب وأجوبررب، ُعقررد  م

اتسرق  زيرد مرن التفاعر  بر  املشرايفك   لرريفال متعمقرا   تناولت املواضرعا الفرععرب، وهرو مرا أات  تبرادال  
 رر طس  وترروىل إدايفس املناقشررب   كرر  اجملموعررا  الفرععررب ممثرر   إلحرردى املنامررا     إطررايف جموعررا 

األمانرررررب جموعرررررب مرررررن األاررررريفب لفمسررررراعدس   توجعررررره مناقشرررررا  املتمتعرررررب  ركرررررز املراقرررررب  وأعرررررد  
  ارفسرررب العامرررب   و (9)الصررف ب الشررربلعب ملنتررردى ديررررنن اجملموعررا  الفرععرررب وأاتحتررررا مسررربقا  عفرررى

 رععررررررب املقرتحررررررا  والررررررديفوس الرسعسررررررعبالخحقررررررب، عرررررررض مررررررن تولرررررروا إدايفس نقاشررررررا  اجملموعررررررا  الف
  حوها عفى الصف ب الشبلعب قب  امهتتام املنتدى املستخفصب من ك  جموعب فرععب كما أات

 املداوالت -جيم 
، أثنرررال الررردويفس السادارررب واأليفبعررر  لفرعيرررب الفرععرررب ٢٠١٧أاييف/مرررايو  ١٠ُعقرررد املنتررردى    -٢٠

: وهررق ايفك املتشرر املعسرررين إىل توجعراترره وأعاررى املنترردى لفتنفعرر  الفرععررب اهلعيررب يفسررعا وافتررت  لفتنفعرر  
ا عضررروس رنرررب نيفيرررتعمالعرررب و معشررران، ارررفطس البعيرررب وت رررط املنررراا   وطايفس اتايفجعرررب ال واسرررعدس يفيترررا ال

 KS International Strategies, Inc املعنعرررب ببنرررال القرررديفا ، والسرررعد كونعرعلرررو شرررعمادا، يفسرررعا شرررركب

 لعاننعب  لصناعب امديرها التنفع ي، واملستشايف اتاص ألمانب وطايفس االقتصاد والت ايفس واو 
ويفحب السعد مهروتسوم،   كفمته االفتتاحعب، نملعفوما  املقدمب من األطرام، والو  -٢١

افات الضول عفى فاسدس موالمب موضوع منتردى ديررنن السرادس مرا اجملرال أو املوضروع احملرويفي 
، وهرو "أنشرراب بنرال القرديفا  مررن أجر  تنفعرر  ٢٠١٧لف نرب نيفيرا املعنعررب ببنرال القرديفا    عررام 

أنررره ارررععرض  أيضرررا    ارررعاس اتفررراس نيفيرررا" وذكرررر السرررعد مهروتسررروم  ا  احملرررددس وطنعرررا  املسرررا 
نتاسج االجتماعا  الرابا واتاما والسادس ملنتدى ديرنن   ارفسب األوىل لف نب نيفيا املعنعب 

__________ 

(٧) FCCC/SBI/2017/2/Add.1   

(8) FCCC/SBI/2017/3   

(9) http://unfccc.int/10133.php   
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  إديفاج اإلارررراما  القعمرررب املنبثقررب عرررن منتررردى ديررررنن   مناقشرررا  رنرررب  ببنررال القرررديفا  أمرررخ  
، هبرررردم تعزيررررز ٢٠١٧نيفيررررا املعنعررررب ببنررررال القررررديفا  بشرررر ن جاهلررررا أو موضرررروعرا احملررررويفي لعررررام 

 التلام  ب  العمفعت   
عرن االفتتراحي  وألقى السعد طيتروين ولرد دادا، ممثر  برر مج األمرق املت ردس لفبعيرب، العررض -٢٢

الرررررسعا لفمنترررردى وهررررو "تعزيررررز القررررديفا  اتا ررررب نلتلعررررا   اررررعاس مهارررر  التلعررررا  املوضرررروع
"  وشررردد العررررض عفرررى الررررواب  بررر  العمررر  املنرررامهي والتنمعرررب الوطنعرررب واملسرررا ا  احملرررددس وطنعرررا  

 فضررررررخ  ت قعرررررري أهرررررردام اتفرررررراس نيفيررررررا وأكررررررد أن بنررررررال القررررررديفا  أمررررررر أااارررررري ل -املسررررررتدامب 
ب   مهاررررب التنمعررررب املسررررتدامب سعررررب االجتماععررررب واالقتصرررراديب األواررررا امللرارررراألهرررردام اإل ا عررررن
ملرا ذكرره السرعد ولرد دادا، فرإن اإلمسرا  بزمرام األمرويف عفرى املسرتوى القارري    ووفقرا  ٢٠3٠ لعام

والتنسرررعي بررر  ارررررا  املاررررب واملبررراديفا  والررروطايفا  هررري بعرررق امللرررو   الرسعسرررعب لبنرررال قرررديفا  
 مستدامب  

قب العرض االفتتراحي وجفسرب األاريفب واألجوبرب، اعتفرى املنصرب فريري نقراش  وتنراول  وع -٢3
كررر  عضرررو مرررن فريررري النقررراش موضررروعا مرررن املواضرررعا الفرععرررب لفمنتررردى  وتناولرررت السرررعدس جفعفرررب 
تطيفرري، كبررطس أمهصرراسعي الرردعق القاررري تارر  التلعررا الوطنعررب   بررر مج الرردعق العرراملي تارر  

با لرررررب مج األمررررق املت رررردس اإل رررراسي املوضرررروع الفرعرررري األول، وهررررو "تعزيررررز التلعررررا الوطنعررررب التررررا
القرررديفا  البشرررريب واملؤاسرررعب والناامعرررب عفرررى تصرررمعق أنشررراب التلعرررا   إطرررايف مهاررر  التلعرررا 
الوطنعرررب واملسرررا ا  احملرررددس وطنعرررا"، وشررردد  عفرررى أ عرررب الترررديفيب احملررردد األهررردام ومنصرررا  

الصرررناديي املنامهعرررب   املعررررد  نيفنرررت، املرررديرس العامرررب ويفسعسرررب البعرررا    وتناولرررت السرررعدس مانررردي
الرروطين لفتنرروع البعولرروجي   جنرروب أفريقعررا، وهررو كعرران وطررين منفرر  يعمرر  مررا  ررندوس التلعررا 

  جنرروب أفريقعررا، املوضرروع الفرعرري الثرراين وهررو "تعزيررز  اعتمررده الصررندوس األمهضررر لفمنرراا مررؤمهرا  
ن أجر  التلعرا"، ونصر ت أ ر اب املصرف ب نالارتثمايف القديفس عفى ا صول عفى التموير  مر

  بنال قديفا  مرو في اتدمرب املدنعرب   األجر  الاوير ، ال ارعما عفرى املسرتوى احملفري البفردي  
وتناول السعد ويبسرت واندي، منسري الردعق   املفاوضرا    أفريقعرا   شربلب املعرايفم   جراو 

ل وهرو "تعزيرز مشرايفكب أ ر اب املصرف ب مرن  رط األطررام املناا والتنمعرب املوضروع الفرعري الثالر
  دعررررق بنررررال القررررديفا  الخطمررررب   إطررررايف مهارررر  التلعررررا الوطنعررررب واملسررررا ا  احملررررددس وطنعررررا"  
وعرض اج  الشبلب إطال تنمعب القديفا  من مهخل تسفع  الضول عفى بعق املمايفاا  الفضفى 

لرر ترديفيب  ررناع القررايف والبراحث  عفرى املرردي    دعرق بنرال القرديفا  الخطمرب لفتلعررا،  را   ذ
 املتوا  والاوي  عفى موضوع العم  املنامهي  

وعقررب حفقررب النقرراش وجفسررب األارريفب واألجوبررب، انقسررق املشررايفكون إىل جموعررا   رر طس  -٢4
ملوا رررفب مناقشرررب املواضرررعا الفرععرررب الثخثرررب  وتولرررت السرررعدس جولعرررا وولرررا، منسرررقب بررررامج   برررر مج 

ج الزيفاعرررب   مهاررر  التلعرررا الوطنعرررب الترررابا ملنامرررب األ  يرررب والزيفاعرررب، إدايفس النقررراش   الفريررري إدمرررا 
أعررخه  وترروىل السررعد إارر   ٢3الفرعرري الرر ي يركررز عفررى املوضرروع الفرعرري األول املرر كويف   الفقرررس 

ناقشرب الفريري يفونبطغ، مستشرايف ت رط املنراا   أمانرب برر مج البعيرب اإلقفعمري لفم رع  اهلرادم، إدايفس م
الفرعي لفموضوع الفرعي الثاين املشايف إلعه أعخه  و  اتتام، تولت السرعدس ايمعرد دا نرت، مشرايفكب 
يفسعسرررعب   مبررراديفس العمررر  املنرررامهي الدولعرررب   معررررد املررروايفد العاملعرررب، إدايفس النقررراش   الفريررري الفرعررري 
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إىل ارفسررب العامررب حرررول    تقريرررا  الرر ي يركررز عفررى املوضرروع الفرعرري الثالررل  وقرردم مررديرو املناقشررا
 نقاط املناقشب الرسعسعب   جموعايق إضافب إىل مقرتحا  بش ن اتاوا  الخحقب 

لفمنترررردى  اررررريعا   وبعررررد تقررررايفير مررررديري النقاشررررا ، قرررردم املعسرررررون املتشررررايفكون مفخصررررا   -٢٥
  ايق اتتامعب ا  خحاااتخدموا فعه اللفما  املفتاحعب الوايفدس   الفص  الثاين أعخه، وأدلو 

وميلررن االطررخع عفررى جرردول األعمررال والعررروض والسررط ال اتعررب ألهرر  الرررأي واألارريفب  -٢٦
شربلعب ملنتردى اجملموعا  الفرععب املتعفقب  نتدى ديرنن عفى الصف ب ال التوجعرعب وشراس  تقايفير

   (١٠)ديرنن

 واملناقشات املو وعية  ات المللة االفتتاحي موجز العرض  -رابعاا  
ب ع العرض االفتتاحي اتاص نملوضوع الررسعا وهرو "تعزيرز القرديفا  اتا رب نلتلعرا    -٢٧

عاس األواررا     السرر" أ عررب بنررال القررديفااررعاس مهارر  التلعررا الوطنعررب واملسررا ا  احملررددس وطنعررا  
 العررب وااررتدامب أكثررر فع لفتنمعررب املسررتدامب، وحرردد اإلجرررالا  الرسعسررعب الخطمررب رعرر  بنررال القررديفا 

 ان/نعسرررر 4مررررب حرررر  املقد وطنعررررا    املاسررررب مررررن املسررررا ا  املعتزمررررب احملررررددس  8٠وتضررررمن أكثررررر مررررن 
بررر   نرررا   رررفب قويرررب  اإلطرررايف الررروايفد أد ه  وهعنا رررر التلعرررا، عفرررى الن رررو املبررر   ٢٠١٦ أبريررر 

قر ، عرب املسرتدامب عفرى األ ايب من ال رااي  الروايفدس   أهردام التنم ١٥4و املسا ا  احملددس وطنعا  
تعررب، لبنعررب الت اوا راجررب، و  تتارررس إىل قااعررا  منرررا املعرراه، والزيفاعررب، ألن املسررا ا  احملررددس وطنعررا  

 عررب يفسعسررعب أ أيضررا  ي يفد الب ريررب، ومصرراسد األألررا ، وهرري قااعررا  تلتسررواملنرراطي السرراحفعب، واملرروا
لقرررديفا  إحررردى ارب بنرررال نلنسررربب إىل التنمعرررب املسرررتدامب، عفرررى الن رررو املبررر    الشرررل  أد ه  ويعتررر

ي نرره أااارري لت قعررامعررب، أللفعديررد مررن البفرردان الن األولررواي  الرسعسررعب   املسررا ا  احملررددس وطنعررا  
 نارررويف ارررعاسمجررررى التعامررر  معررره مرررن  بنرررال القرررديفا ، إذانيفيرررا  وارررعرتتب عفرررى  أهررردام اتفررراس

 كب لفبفدان  ب املشرت التنمعب املستدامب األواا، ش  املنافا االجتماععب واالقتصاديب والبعيع
 التكيف   املسا ات ا ددة وطنياا  

   وطنعا   مسا ب معتزمب رددس ١٦١، ُقدمت ٢٠١٦نعسان/أبري   4ح 
  وضرررررروع م   املاسرررررب مررررررن املسرررررا ا  املعتزمرررررب احملررررررددس وطنعرررررا   83ضرررررمت

 التلعا )الاثيف، قابفعب الت ثر( 
 عنا ر التلعا من: 

 دولب أفريقعب  ٥4
 دولب من آاعا واحملع  اهلادم  4٢
 دولب من دول أمريلا الختعنعب ومناقب الب ر اللايفييب  3٠
 دول من أويفون الشرقعب ٧

 ال ربعب ودول أمهرى دولتان من أويفون 
  عيب ، عفى الن و الوايفد   عرض ممث  بر مج األمق املت دس لفبFCCC/CP/2016/2 املصديف:

__________ 

(١٠) http://unfccc.int/10133.php   
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اماالت والقطاعات  ات األولوية فيما يتعلق إبجراءات التكيف ا ددة   عنملدر التكيدف 
 املبلأل عنءا   املسا ات املعتزمة ا ددة وطنياا 

 

  عفى الن و الوايفد   عرض ممث  بر مج األمق املت دس لفبعيب ، FCCC/CP/2016/2 املصديف:
   مسا ايا املعتزمب احملددس وطنعا   عدد األطرام الو تشط إىل اجملال أو القااع   :مخحاب

اتفررراس متعررردد األطررررام ترررنص عفرررى والاي  خمتففرررب، والتزامرررا   ٥٠٠وهنرررا  أكثرررر مرررن  -٢8
خمتففررب ومسررتواي  متنوعررب مررن التعقعررد جيررب عفررى البفرردان أن تفتررزم هبررا  ويتبرر ، نلناررر فقرر  إىل 

أنش   رنب نيفيا املعنعب ببنال مس لب بنال القديفا    اعاس اتفاس نيفيا لوحده، أن األطرام 
بعرد أن هنرا  مؤاسرا  أمهررى اتبعرب التفاقعرب   بنال القديفا  من أج  الشفافعبالقديفا  ومباديفس 

رنرب التلعرا، ومركرز وشربلب  األمق املت دس اإلطايفيب بش ن ت رط املنراا تردعق بنرال القرديفا ، منررا
عيرررب العاملعرررب  ونلنارررر إىل العديرررد مرررن تلنولوجعرررا املنررراا، والصرررندوس األمهضرررر لفمنررراا، ومرفررري الب

  املباديفا  واألهدام املختففب، يصرب  التنسرعي مسر لب نل رب األ عرب   إنرا  بنرال القرديفا  فعفعرا  
ومثب حاجرب إىل التنسرعي بر  ارررا  املاررب والبفردان املسرتفعدس، وكر لر بر  الروطايفا  واملبراديفا  

نلفعالعررب الخطمررب، ونتع ررب   املختففررب،   أ فررب األحعرران، املعنعررب  وال يلررون التوا رر  برر  الرروطايفا
تبقرررى ارررررود املختففرررب الرررو تبررر ل   جرررال بنرررال القرررديفا  قا ررررس عرررن أن تلرررون مثمررررس  لررر لر،

 و ج ب نلقديف ال ي ميلن أن تلون عفعه  
 اجرررب إىل املزيرررد مرررن القرررديفا ، مسرررايفين: البفررردان النامعرررب  وبنرررال القرررديفا  عمفعرررب ذا  -٢9
اعما فعما يتعفري نلتلعرا، والبفردان املتقدمرب  اجرب إىل أن ترتملن مرن تقعرعق قرديفا  البفردان  ال

النامعررب واحتعاجايررا وأن  تررايف أفضرر  االارررتاتع عا  لفسررعاس احملفرري  وعررخوس عفررى ذلررر، مترراج 
الردعق الر ي  مقعري البفدان املارب إىل فرق اللعفعرب الرو ينب ري أن مشرد هبرا املروايفد احملفعرب لضرمان

مرررره عررررن ذلررررر، ينب رررري أن يلررررون بواررررا اررررررا  املارررررب  فضررررخ  و  اإلنتاجعررررب املافوبررررب نلفعرررر   تقدأ
والبفدان املستفعدس إناط عمفعا  الر د والتقععق وإدمهرال تعرديخ  عفرى الرربامج، كمرا يتبر  مرن 

 نتاسج التقععق  
بنررال القررديفا   وللرري يت قرري وجرررى الت كعررد عفررى ا اجررب إىل مقعرري ااررتدامب وفعالعررب  -3٠

ذلررر، يتعرر  عفررى البفرردان أن متسررر بزمررام عمفعررب بنررال القررديفا   وينب رري لفبفرردان النامعررب، لرردى 
تنفعرر  مسررا ايا احملررددس وطنعررا، عفررى ارربع  املثررال، أن مرردد أوال مررا الرر ي متاجرره   جررال بنررال 

دعرررق وتعسرررط العمفعرررب ولرررعا    القرررديفا  ومرررن املسرررتفعد  ويلمرررن دويف ارررررا  الفاعفرررب الدولعرررب

 املعاه
 الزيفاعب
 الص ب

 الناق اإليلولوجعب
 البنعب الت تعب

 ال ان 
 الااقب

 ا د من خماطر اللوايفم
 األمن ال  اسي
 محايب السواح 
 مصاسد األألا 
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من املررق إشررا  السرلان احملفعر  واجملتمعرا  احملفعرب وأ ر اب  اإلمسا  بزمامرا أو إدايفيا  اثنعا،
املصرررف ب المهررررين للفالرررب نرررا  جررررود بنرررال القرررديفا   وجررررى التشرررديد عفرررى ا اجرررب إىل املرررواد 

 ب عررب مسرر  مشررايفكب اجملتمعررا  احملفعرربالتديفيبعررب نلف ررا  احملفعررب وإىل إدمرراج املناررويفا  ارنسررانعب 
السررلان  وأمهررطا، ال بررد مررن مراعرراس مسرر لب املنررافا املشرررتكب لرردى تنفعرر  أنشرراب بنررال القررديفا   و 

تشرت    نفا الثقافا  والف را  وتواجره أنرواع  فعفى ابع  املثال، هنا  العديد من البفدان الو
أن تلرون و  مرن املناقري أن تتقاارق املروايفدالت داي  نفسررا   تنفعر  أنشراب التلعرا، وارعلون 

ميلن أن تستفعد منرا مناقب مععنب كل   وعخوس عفى ذلر، ال بد من إدماج  مشرتكب برامج هلا
االحتعاجا    جال بنال القديفا    اتا  اإل اسعب األواا نااقا، ألنه ال ميلن التعام  معرا 

 قي منافا مشرتكب خمتففب إذا ما متت بن ا    عزل عن  طها  فري مس لب شامفب ميلن أن م
عرن مسر لب املؤشررا   وأشرايف بعرق  منرا أاريفب االفتتاحي، وأثط  أايفب عقب العرض -3١

ممثفررري البفررردان النامعرررب إىل أن فعالعرررب مبررراديفا  بنرررال القرررديفا   رررط مفرومرررب ومر رررودس عفرررى الن رررو 
عرن موافقتره  مج األمق املت دس لفبعيبأعرب ممث  بر و  املنااب بسبب عدم وجود مؤشرا  جعدس 

أشرررايف إىل  رررعوبب وضرررا مؤشررررا  بنرررال القرررديفا ، ال ارررعما فعمرررا يتعفررري  عفرررى هررر ا التقعرررعق، للنررره
لتاروير املنر عرا  املتصرفب هبرا   نلتلعا ما ت رط املنراا، وهري مسر لب مُهصرص وقرت قفعر  نسربعا  

واملؤشرا  الرو جيرري اارتخدامرا لر رد  إىل أن مثال أهدام التنمعب املستدامب أيضا  بعد أنه ُأشط 
جرررى إبررراط ا اجررب إىل وضررا و  التقرردم احملرررط بشرر اا ميلررن أن يلررون  ثابررب حالررب مرجععررب جعرردس 

   جرود بنال القديفا  جموعب من املؤشرا  الرامعب إىل ااتخخص اروانب اللمعب والنوععب معا
 أثرها عفى أيفض الواقا   البعيب احملفعب  و 

 النقاشحلقات موجز  -اا  امس 
التكيدددف    أنشدددطةتعزيدددز القددددرات البشدددرية واملؤسسدددية والنظاميدددة علدددم تملدددميم  -ألف 

 سياق  طا التكيف الوطنية واملسا ات ا ددة وطنيا
أكررد  ممثفررب بررر مج األمررق املت رردس اإل رراسي أن احتعاجررا  البفرردان النامعررب   جررال بنررال  -3٢

 بفردا   8٠إىل جتربب الررب مج   دعرق أكثرر مرن  الزمن، مستندس   ذلرالقديفا  تاويف  ما مرويف 
، مررن   مسررا ايا احملررددس وطنعررا   بفرردا   ١٢٠  مهارر  التلعررا الوطنعررب اتا ررب هبررا، وأكثررر مررن 

مررن طفررب املزيررد مررن أنررواع الرردعق العامررب  وثخثررب حرروايفا  عاملعررب  وبرردال   إقفعمعررا   حرروايفا   ١4مهررخل 
  إطايف عمفعب مهار  التلعرا الوطنعرب،  د مهراس  الاريي أو إناط عمفعب جردملرام من قبع  إعدا

ألنشراب  يفتما مزيد من البفدان الدعق   جال بنال القرديفا  لفرنُرج القااععرب والتخارع  الرخطم
ا اجررب إىل إجرررال  أيضررا  التلعررا  والتاررويف املسررتمر لخحتعاجررا  مررن القررديفا  يؤكررد مررن جديررد 

تلععرا نروع الردعق املقردم مرا و  م مؤشررا ، ألثرر مبراديفا  بنرال القرديفا يف د مسرتمر، نارتخدا
 مرويف الزمن  

وال تررررزال هنررررا  حاجررررب لبنررررال القررررديفا  مررررن أجرررر  تعزيررررز إملانعررررب الو ررررول إىل البعررررا    -33
  ويرردعق التلعررااملنامهعررب ومفعرر  وااررتخدام البعررا   لرردعق إجرررالا  وأولررواي  البفرردان   جررال 

ت ررردس اإل ررراسي بنرررال القرررديفا  وذلرررر ينشرررال منصرررا  لفبعرررا   وإشررررا  مقررردمي ر مج األمرررق املبررر
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إىل مزيرد مرن  أيضرا  املعفوما ، مث  قااع الت م ،   عمفعب مها  التلعرا الوطنعرب  ومثرب حاجرب 
 بنال القديفا    مديد مهعايفا  وأولواي  التلعا لفبفدان النامعب  

مهخل مؤاسرايا،   تعزيرز قرديفايا بعرد أن ي راديف وينب ي أن تستمر البفدان النامعب، من  -34
ىل أنشرراب بنررال النارر إ مقردمو الرردعق، مثر  بررر مج األمرق املت رردس اإل راسي، البفررد  ولر لر، ينب رري

  القديفا    اعاس مها  البفدان وأولواييا اإل اسعب طويفب األمد 
ا  احملردودس لفبفردان النامعرب  واالفتقايف إىل التنسعي ب  خمتفا أطر التخاع  يُثق  القرديف  -3٥

لبفرردان   عفررى اوبرردون التنسررعي واالتسرراس، تصررب  أطررر التخاررع  املتعررددس عمفعررا  إضررافعب يتعرر
ا الوطنعرب ار  التلعرمهالنامعب إدايفيا، وال توجد أوجه  طيف بر  خمتفرا العمفعرا   وتبر ل وحردس 

هلررردم مرررن أجررر  اررررددس  جررررودا عرررا    الررردعق العررراملي التابعرررب لررررب مج األمرررق املت ررردس اإل ررراسي حال
م التنمعررب وأهردا ا  تعسرط االتسرراس بر  مهارر  التلعرا الوطنعررب وعمفعرا  املسررا ا  احملرددس وطنعرر

دامه  ف حررد املرر   ثابررب مرردامه  لعمفعررا  التخاررع  هرر ه يلررون املسررتدامب، ولت ديررد مررا ميلررن أن
لعمفعررا  اكب رمعررا يتمثرر    وجررود أطررر متويرر  أو دويفا  إبررخغ والتزامررا  مشرررت  ميلررن أن مررثخ  

امعررب ويزيررد  فرردان النالررثخم، األمررر الرر ي ميلررن أن يقفرر  إىل حررد كبررط مررن العرربل الواقررا عفررى الب
 كفاليا   الوقت نفسه  

السرب  مخحارا ، طُرحرت أاريفب عرن  وعقب إدالل ممثفب بر مج األمق املت دس اإل اسي -3٦
ا  وطايفا  و ررري يشرررر اللفعفرررب بتعزيرررز التنسرررعي بررر  الررروطايفا  وإنررراط مشرررايفيا وبررررامج التلعرررا  وأ

س التلعررا  وعررخو  إجرررالا  املالعررب والتخاررع    العمفعررب، نإلضررافب إىل وطايفا  البعيررب والااقررب،  
فاعفرررب  رررط لرررررا  اعفرررى ذلرررر، اعتُررررب إنشرررال آلعرررب تترررع  رمعرررا الررروطايفا  الت ررراويف ننتارررام مرررا ا

 بعنرا   ا لومعب طريقب فعالب إلشرا  مجعا اررا  الفاعفب وتعسط التنسعي فعما
عفرى  أيضا  ومهخل جفسب األايفب واألجوبب، شدد  ممثفب بر مج األمق املت دس اإل اسي  -3٧

 أ عررب القررديفس عفررى توضررع  القعمررب االقتصرراديب ال رراذ إجرررالا  التلعررا   ضررول التلففررب العالعررب
لعررررردم ا ررررراذ أي إجررررررال، ألن هررررر ه القرررررديفا  أمرررررر أاااررررري   إشررررررا  الصرررررناعا  و طهرررررا مرررررن 

 عفرى مراحر  بشر ن طفب من بفرد  م مشرايف  طفرب توجعررا  و  معرض الرد عفى القااعا  
تفرريب شررروط ا صررول عفررى التمويرر  وتقررد  طفررب لف صررول عفررى التمويرر   وضررا مشررايفيا تلعررا

رررردد  مرررق املت ررردس اإل ررراسي ا اضررررين أبن منامتررررا تقررردم ترررديفيبا  الرررخطم، أبف رررت ممثفرررب برررر مج األ
 اهلررردم لتعزيرررز قرررديفس البفررردان النامعرررب عفرررى ا صرررول عفرررى التمويررر   وتررررد معفومرررا  مفصرررفب عرررن

   (١١)الوحدس التديفيبعب   املوقا الشبلي لختفاقعب اإلطايفيب

 تعزيز القدرة علم ا ملو  علم التموير من أجر التكيف  -ابء 
افأ  ممث  املعرد الوطين لفتنوع البعولوجي   جنوب أفريقعا الضول عفرى بعرق العقبرا   -38

الرسعسرررعب   جرررال القرررديفا  والرررو تععررري ا صرررول عفرررى التمويررر  أل رررراض التلعرررا  ويتعفررري أحرررد 
القعود الرسعسعب نلنموذج ا راو لألعمرال الت ايفيرب املسرتخدم   حصرول اللعرا   املعتمردس عفرى 

يررر   و  إطرررايف  ررروذج األعمرررال ا ررراو املسرررتخدم    رررناديي اراهزيرررب، ال ميلرررن لفلعرررا   التمو 
املعتمرررردس أن تتفقررررى التمويرررر  إال عنرررردما يلتمرررر  املشررررروع وتارررررر نواجترررره احملررررددس  وال يتررررع  هرررر ا 

__________ 

(١١) http://adaptation-undp.org/managing-project-preparation-climate-change-adaptation   
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النموذج بنال القرديفا  املؤاسرعب الرو متاجررا اللعرا   املعتمردس   األجر  الاوير  ألدال عمفررا 
فرررالس وبصرررويفس متوا رررفب  وميلرررن لصرررناديي اراهزيرررب أن تترررومهى تقرررد  التمويررر  الرررخطم لتعععنرررا  بل

املرررو ف    املؤاسرررا    األجررر  املتواررر ،  عرررل يسرررتاعا مو فرررو اللعرررا   املعتمررردس تنمعرررب 
 القديفا  ذا  الصفب ما مرويف الزمن  

احملفعرر    املؤاسررا  املسررؤولب واالهتمررام الرر ي يرروىل لبنررال قررديفس مررو في اتدمررب املدنعررب  -39
عررن تقررد  اترردما  وعفررى تعفررعمرق كعفعررب ا صررول عفررى األشررلال املختففررب مررن التمويرر  املتعفرري 

أقررر  بلثرررط مرررن االهتمرررام نراهزيرررب قبررر  أن تصرررب  املؤاسرررا  معتمررردس   نملنررراا والتعامررر  معررررا
 عمفعرررا   تمويررر  دعمرررا  هبررردم تعزيرررز فررررص ا صرررول عفرررى ال بنرررال القرررديفا  دعرررق وينب ررري أن يلرررون

القرديفا  املؤاسرعب عفرى املردى الاوير   وينب ري  تنمعرب بقديف أكرب، ما مراعاس ا اجرب إىل ومباشرا  
هلرر ا الررردعق، عفرررى وجرره الت ديرررد، أن يتنررراول املسرراس  املتعفقرررب بلعفعرررب إعررداد مقرتحرررا  املشرررايفيا 

 واإلبخغ عن ااتخدامه   ناااملناابب وبلعفعب التوفعي   تعبيب وااتخدام التموي  املتعفي نمل
وذُكرررر مثرررال عمرررا اعترررربه ممثررر  املعررررد الررروطين لفتنررروع البعولررروجي   جنررروب أفريقعرررا حالرررب  -4٠

 ج ب من حاال  بنال القديفا   فقد ُوضا أحرد قرادس مشرايفيا املعررد الروطين لفتنروع البعولروجي 
 ٧,٥عرررادس مشرررروع قعمتررره   جنررروب أفريقعرررا   إحررردى البفرررداي    إطرررايف ارررفاب رفعرررب ملففرررب بق

مفعررون دواليف أمريلرري وافرري عفعرررا  ررندوس التلعررا  و  هرر ا اإلطررايف، تعفمررت السررفاا  البفديررب 
 هرر ه العمفعررب، كعفعررب مررن قاسررد مشررروع املعرررد الرروطين لفتنرروع البعولرروجي   جنرروب أفريقعررا، مهررخل

لرررن أن يلرررون والعمررر  مرررا  رررندوس التلعرررا  ومي مشرررايفيا وا صرررول عفرررى التمويررر  الرررخطم إعرررداد
لبنال قديفا  مستدامب أكثر فعالعرب مرن التعاقرد مرا مهرربال ااتشرايفي  مهرايفجع   ترون  ذلر واعفب

 لفرتس قصطس مث ي اديفون البفد  
واعتررررب اارررتخدام ل رررب اررررفب وتبسرررع  عمفعرررا  االعتمررراد الخطمرررب لفو رررول إىل التمويررر   -4١

ملررا   ذلررر مررن  طايفيررب بشرر ن ت ررط املنرراااترراص نلتلعررا وإىل عمفعررا  اتفاقعررب األمررق املت رردس اإل
 فررإن املرررل الرر ي املترر ثرين  فعفررى ارربع  املثررال، ومتلرر  األشررخاص حاجررب لترعيررب بعيررب متلعنعررب حقررا  

يسر ل أحرد املرزايفع  عرن آاثيف ت رط املنراا، قرد ال يلرون و  يعم    مناقب يفيفعب   جنوب أفريقعرا
 "كعررررا أثأررررر ت ررررط املنرررراا عفررررى طيفاعتررررر مررررا مرررررمررررن اجملرررردي طررررر  السررررؤال الترررراو عفررررى املررررزايفع: 

: لو  رع  عفرى الن رو التراو السن ؟"  وقد يلون املزايفع مستعدا أكثر لإلجابب عفى ه ا السؤال
"ه  يملانر، لو أل ت، أن تبف رين كعرا ت رط  را رعفر منر  ان كران جرد  يرزيفع األيفض، 

وعررخوس عفررى ذلررر، إذا   ت ررط؟"وكعررا ميلررن، برأيررر، أن مصرر  عفررى الرردعق لفتعامرر  مررا هرر ا ال
املتر ثرين ل رب  رط اإلنلفعزيرب أو إحردى الف را  العاملعرب اللرربى األمهررى، فرإن  كانت ل ب السرلان

جتربرررب األشرررخاص الررر ين صررراولون ا صرررول عفرررى الررردعق قرررد تلرررون أ رررعب بلثرررط  و  كثرررط مرررن 
تاععون التعامرر  مررا األحعرران، يعرري السررلان احملفعررون جعرردا مررا صرردم هلررق للررنرق ببسرراطب ال يسرر

 األطر واألنامب املعقدس لفناام الدوو لت ط املناا  
عفرررى بعرررق األاررريفب الرررو طرحرررت   القاعرررب، تناولرررت ممثفرررب املعررررد الررروطين لفتنررروع  ويفدا   -4٢

ا اجرررب إىل الر رررد الاويررر  األجررر  ألنشررراب بنرررال القرررديفا    أيضرررا  البعولررروجي   جنررروب أفريقعرررا 
وشدد  عفى ضررويفس تعمعري طريقرب قعراس أثرر بنرال القرديفا   فعفرى اربع  املثرال، إذا كران املؤشرر 
املستخدم هو فق  عدد حفقا  العم  الو عقرد  أو عردد ديفاارا  ا راال  اإلفراديرب املعردعس، 

 ررد دون أن يرررت  أي دثررط داسررق ولررن يُفرررق ارانررب فررإن بنررال القررديفا  ارروم يتوقررا عنررد هرر ا ا



FCCC/SBI/2017/9 

13 GE.17-12500 

املتعررررردد األبعررررراد لبنرررررال القرررررديفا  فرمرررررا كافعرررررا  و  هررررر ا الصررررردد، أو ررررري يقامرررررب شرررررراكا  مرررررا 
املؤاسرا  األكادميعرب، وهرو مرا يترع  هلرا إجرررال ديفاارا  طويفرب األجر  وطولعرب ملرا نر  حرر  الن 

تعزيرز التفاعرر  برر  األوارراط األكادميعررب  أيضررا    والحتعاجرا  القررديفا  الررو مررا طالرت قاسمررب  واقرررتُ 
 ومقريفي السعااا  والوكاال  املنف س من مهخل الشراكا   

تعزيز مشار ة أقحا  اململلحة من  ّي األطدرا    دعدم بنداء القددرات المزمدة  -جيم 
    سياق  طا التكيف الوطنية واملسا ات ا ددة وطنياا 

  جراو املنراا والتنمعرب مرن منارويف مؤاسرب لوضرا الب روم مدم ممث  شربلب املعرايفم  -43
والسعاارررا  تعمررر    جرررال بنرررال القرررديفا  املتعفقرررب طاررر  التلعرررا الوطنعرررب واملسرررا ا  احملرررددس 

الرر ي أنفرري   وضررا منر عررا  لتقعررعق فعالعررب إجرررالا  التلعررا قفعرر   الوقررت   وأوضرر  أنوطنعررا  
لتخفعرررا  وهرر ا يعررين أن مثررب حاجررب،   معاررق البفررردان مقايفنررب نلوقررت الرر ي أنفرري يطال ا نسرربعا  

النامعررررب، إىل بنررررال قررررديفا  إضررررافعب   طاسفررررب وااررررعب مررررن اجملرررراال  لرررردعق تنفعرررر  مهارررر  التلعررررا 
عرررن جانرررب التلعرررا   املسرررا ا  احملرررددس وطنعرررا  وتلتسررري ثخثرررب جوانرررب مرررن  فضرررخ  الوطنعرررب، 

 تشرط   ال الرب : القرديفس املؤاسرعب، الروالقديفا  أ عب حاألب عندما يتعفي األمر نلتلعرا وهري
إىل جوانرررررب ا وكمرررررب والتنسرررررعي  والقرررررديفس التقنعرررررب عفرررررى النم جرررررب والتقعرررررعق  والقرررررديفس عفرررررى بنرررررال 

 الشراكا  وااتثمايف الوقت   العمفعا   
يرررتق  ال فررإن بنررال القررديفا  و  الررنرج الرر ي تتبعرره شرربلب املعررايفم   جرراو املنرراا والتنمعررب،-44

 أيضرررا  معرررب املررررايفا  التقنعرررب الخطمرررب   أنشررراب التلعرررا ف سرررب، بررر   مهررر    االعتبرررايف فقررر  بتن
البعيررب الررو يررتق فعرررا ذلررر  وجيررري التعامرر  مررا بنررال القررديفا  حرر  الن عفررى أنرره نشرراط معررزول 

ارروى جوانررب مععنررب فقرر  مررن ت ررط املنرراا  ومررا  تديفيبعررب عرردس دويفا  تتنرراول وقصررط األجرر   وم
مرن أجر  تنمعرب  فعرخ  شبلب املعرايفم   جراو املنراا والتنمعرب أن مرا هرو مافروب  ذلر، أكد ممث 

القررررديفا    البفرررردان النامعررررب هررررو عمفعررررا  تعررررزط أو مرررروأل قررررديفس األفررررراد واملنامررررا  واملؤاسررررا  
مديد ومقعي األهدام الرامعب إىل معارب قضااي ت ط املنراا  واجملتمعا  كي يصب وا قاديفين عفى

إىل تنررراول مسررر لب التخفعرررا مرررن حررردس الفقرررر واالطدهرررايف االقتصرررادي   الوقرررت نفسررره  نإلضرررافب 
ببرل هر ه العمفعرا  وإدماجررا   جتمعرا  البفردان النامعرب،  وحعنما يصب  بنرال القرديفا  متعفقرا  

مت ر أيفس بقروس ومدجرب دامهر   نطرراد عفرى مرر الرزمن وتصرب  دامهفعرا   فإن تفرر العمفعرا  تنمرو  روا  
 ناق ومؤاسا  البفدان النامعب  

وتدعق شبلب املعايفم   جاو املناا والتنمعب بنال القديفا    البفدان النامعب من مهخل  -4٥
تارروير املنرراهج ارامععررب والررربامج الب ثعررب املعرردس لتصررمعق وتنفعرر  مهارر  التنمعررب املتوافقررب مررا ت ررط 

هبرردم تعزيررز الفرررق العفمرري  عفررى وجرره الت ديررد، الب رروم الراسرردس عاملعررا  املنرراا  وترردعق الشرربلب، 
لفاواهر ارويب واملنامهعب القصوى والتنبؤ هبا   أفريقعا جنوب الص رال اللربى  و ا أن القرديفا  

 دون املررايفا  الفنعرب الخطمرب الرو ال ميلرن دامه  ا لوما  واملؤاسا  ال ميلن أن تلون كافعب
عنرررد االلت ررراس نرامعرررا ، فرررإن الشررربلب تعمررر  مرررا ارامعرررا    أفريقعرررا جنررروب اكتسررراهبا إال 

 الص رال اللربى عفى وضا مناهج ديفااعب بش ن ت ط املناا والربامج الب ثعب  
وتعمرر  شرربلب املعررايفم   جرراو املنرراا والتنمعررب مررا امررادا  الب رروم املختففررب املوجررودس  -4٦

طرررايف برررر مج املنررراا املسرررتقبفي ألفريقعرررا  ويرررردم هررر ا الررررب مج   اررررزل ارنررروف مرررن أفريقعرررا   إ
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 رناع القررايف   وضرا مهااررق عفرى املردي  املتوار  والاوير     دعق ا لوما ، مهصو ا   إىل
اعاس ت ط املناا  وبفض  ه ه اررود الرامعب إىل تنمعب القديفا ، عزط  ناع القرايف والبراحثون   

يعلفرررون عفرررى إدمررراج  اطر وأوجررره الضرررعا املتعفقرررب نملنررراا وهرررقارنررروب األفريقررري وعرررعرق نملخررر
 املخاطر املنامهعب   مهاارق واعااايق وااتثمايفايق  

عفرى أ عرب الرتعفق مرن األقرران عنرد  أيضا  وشدد ممث  شبلب املعايفم   جاو املناا والتنمعب  -4٧
الرد عفى األاريفب املاروحرب مرن القاعرب  واارتنادا إىل مهربتره   العمر  مرا فريري املفاوضر  األفريقري، 

إنشررال فريرري دامهفرري ملفررا بوضررا مبررادم توجعرعررب عررن املسررا ا  املعتزمررب احملررددس وطنعررا،  قررال إن
ن األفريقعررب   املاضرري، تبرر أ أنرره مفعررد لف ايررب، البفرردا مررن النرروع الرر ي أملررن بوجرره عررام تابعقرره عفررى

ألن ذلرررررر أات  هلررررر ه البفررررردان مناقشرررررب وثعقرررررب واحررررردس تفررررريب بشرررررل  أفضررررر  احتعاجايرررررا   مجعرررررا 
اجتماعايرررا االاررررتاتع عب  و  ضرررول هررر ه الت ربرررب اإلجيابعرررب، اقررررُت  اعتمررراد الرررتعفق مرررن األقرررران بررر  

 ن ا  مقرت  مشروع والمهر يعلا عفى تاوير مشروع  بفدين من البفدان النامعب، أحد ا أنز ب

 الفرعية  امموعات النتائج املنبثقة عن مناقشات -سادساا  
التكيدددف    أنشدددطة تعزيدددز القددددرات البشدددرية واملؤسسدددية والنظاميدددة علدددم تملدددميم -ألف 

 سياق  طا التكيف الوطنية واملسا ات ا ددة وطنيا
 :ت اجملموعب الفرععب األوىل   مناقشايا عفى املس لت  التالع  يفكز  -48

مررا هرري الث رررا  الررو تعرررتي القررديفا  البشررريب واملؤاسررعب والناامعررب فعمررا يتعفرري  )أ( 
 بتصمعق أنشاب التلعا وتنفع ها؟

 فررب عفررى العراقعرر  مررا الرر ي ميلررن القعررام برره ملعارررب الث رررا    القررديفا  والت )ب( 
 ؟خهاحملددس أع

مثررررب حاجررررب إىل إجرررررال جرررررد لفمؤاسررررا  الوطنعررررب الرسعسررررعب املشررررايفكب   إعررررداد وتنفعرررر   -49
 عرررل يرررتملن أ ررر اب املصرررف ب مرررن فررررق مسرررؤولعايق واللعفعرررب الرررو  املسرررا ا  احملرررددس وطنعرررا  

يعتزمون هبا االنتقال من وضا اتا  السعاااتعب إىل تنفع  املسا ا  احملددس وطنعرا  ومثرب حاجرب 
إىل ناق مبتلرس لقعاس ويف د بنال القديفا   ومن الناحعب املثالعب، ميلن أن تتع  ه ه الرناق  يضا  أ

   مديد م  ينب ي القعام ب لرلبناس القديفا  حسن فرق الث را  الو يتع  ااتردافرا و 
واعترررب االفتقررايف إىل القررديفس عفررى إنترراج بعررا   منامهعررب موثوقررب وااررتخدامرا لوضررا  رراذج  -٥٠

أنشراب التلعررا  ومرن شر ن  رراذج راكراس املنرراا  منامهعرب وطنعرب مسرر لب أااارعب   تصرمعق وتنفعرر 
اتا ب نلاروم الوطنعب متل  البفردان النامعرب مرن تصرمعق و ارع  وتنفعر  ااررتاتع عا  وبررامج 

 التلعا الو تفيب احتعاجايا  
ب لفتنسرررررعي بررررر  خمتفرررررا وأشرررررط إىل أن ا وكمرررررب الوطنعرررررب تتافرررررب بنرررررال قرررررديفا  إضرررررافع -٥١

املؤاسررررا  والقااعررررا  وأ رررر اب املصررررف ب المهررررررين  و  العديررررد مررررن البفرررردان، هنررررا  عررررردس 
مؤاسا  تعىن نملساس  املتعفقب بت ط املنراا   رط أن التنسرعي  اسرب   اللثرط مرن األحعران، ممرا 

عفرررى العمررر  وكررراال  األمرررق املت ررردس، فعمرررا بعنررررا  يرررؤدي إىل تنرررافا هررر ه املؤاسرررا ،  رررا فعررررا
مثررب   ال الررب قصررويف   الوضررو  بشرر ن الرتتعبررا  اإلدايفيررب لفعمرر   املنررامهي  وعررخوس عفررى ذلررر،
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 ما تلون املعفوما  الو يقدمرا مقرريفو السعاارا  جرزأس، وهرو مرا مينرا أي مشرايفكب املنامهي وكثطا  
 جديب ومنسقب من جانب أ  اب املصف ب المهرين  

نملزيرررد لسرررد الف ررروس بررر  مقرررريفي السعاارررا  واهلعيرررا  املنفررر س، ولررر لر، يتعررر  القعرررام  -٥٢
أطفعررررت إحرررردى املشررررايف كا  ا ضررررويف عفررررى الت ربررررب و  وكرررر لر برررر  ا لومررررا  املركزيررررب واحملفعررررب 

 عارب قضااي ت ط املنراا،  را   ذلرر بنرال  حصرا   اإلجيابعب إلنشال مؤاسب حلومعب جديدس تعىن
  بفدها  ويسراعد ذلرر   جتنرب التنرافا  رط الضررويفي بر   القديفا  اتا ب نلعم  املنامهي،

خمتفررا املؤاسررا  ا لومعررب املشررايفكب   العمرر  املنررامهي وصررد مررن جتزسررب اإلجرررالا  الررو تدعمرره  
فرإن هر ا الرتتعرب ارديرد يسرر  مرمرب وضرا ارج مسرتدام وطوير  األجر     وعخوس عفى ذلرر،

  اع  وتنفع  العم  املنامهي   البفد  
وقدم اقرتا  آمهر يدعو إىل تعزيز الشراكا  ما ارامعا  ومراكرز الب روم، ألارا ميلرن  -٥3

أن تلررررون  ثابررررب مراكررررز لفعفرررروم واملعررررايفم   هرررر ه العفمعررررب وأن تشرررر ا ا فررررول املبتلرررررس   جررررال 
وك لر التخفعا  ونإلضافب إىل ذلر، اقرُت  اارتخدام ا روافز االقتصراديب أو  إجرالا  التلعا

ص عب أو ا وافز ذا  الصفب بسرب  كسرب العرعن كرنرج فعرال لرزايدس الت فعرز عفرى العمر ،  را ال
يتع  التنفع  الناج  واملستمر لفعم  املنامهي واالحتفا  نلقديفا  املبنعب  ومن ش ن هر ه ا روافز 

ايق أن تساعد املؤاسا  احملفعب   ثين مو فعرا عن تر  العمر  بعرد اارتثمايف اللثرط   بنرال قرديف 
بتشررر عا وتعزيرررز اإلمسرررا  بزمرررام األمرررويف   جرررال العمررر   أيضرررا    جرررال العمررر  املنرررامهي  وأو ررري 

أطفرا أحرد املشرايفك  الفنفنردي  ا ضرويف عفرى معفومرا  عرن مبراديفس  املنامهي  فعفى اربع  املثرال،
التشرر ا عفررى اإلمسررا  بزمرررام األمررويف   جررال العمررر  املنررامهي مررن مهرررخل منصررب عفررى اإلنرتنرررت 

املقدمررررب مررررن خمتفررررا أ رررر اب املصررررف ب، مثرررر  املرررردايفس  عرررررض التعررررردا    جررررال ت ررررط املنرررراات
 نالخنراط   العم  عفى إحدام ت عط   والوطايفا  واحملخ  الت ايفيب واألفراد، املفتزم  عفنا  

 تعزيز القدرة علم ا ملو  علم التموير من أجر التكيف  -ابء 
 :ت عب   مناقشايا عفى املس لت  التالعكز  اجملموعب الفرععب الثانيف  -٥4

ما هري اجملراال  الرو تفتقرر فعررا البفردان النامعرب إىل القرديفس عفرى ا صرول عفرى  )أ( 
 التموي ؟
كعررا ميلررن اررد الث رررا    القررديفا  عفررى الوجرره األمثرر ، ومررا هرري اتارروا   )ب( 

سر  فررص ا صرول عفرى التموير  لت  الضرويفيب الو يتع  ا اذها عفى الصععدين احملفي والروطين
 أل راض التلعا؟ 

الدول ارزيفيب الص طس النامعب   مناقب احملرع   ولدى العديد من البفدان النامعب،  ا فعرا -٥٥
تُعررررىن بت ررررط املنرررراا  وال يسررررتاعا العرررردد الصرررر ط مررررن املررررو ف ، الرررر ين  اهلررررادم، إدايفا   رررر طس

وقرررت واحرررد،  صرررعص وقرررت كرررام  و ررراسا متعرررددسكثرررط مرررن األحعررران، إىل أدال   ُيضرررارون،  
مرا تفتقرر البفردان النامعرب  الاتعراض مفاهعق املشرايفيا فعمرا بر  األقرران  وعرخوس عفرى ذلرر،  البرا  

التنفع  الوطنعرب، ممرا يردفا هر ه البفردان إىل االعتمراد عفرى كعرا   إقفعمعرب أو متعرددس  كعا    إىل
ن وكمرب،  را   ذلرر حصرول وطايفا  خمتففرب عفرى  وجود عقبرا  تتعفري أيضا  األطرام  ولوحظ 

 قروض ومن  عفى رو منفص   



FCCC/SBI/2017/9 

GE.17-12500 16 

ومثب ث رس يفسعسعب أمهرى   جال القديفا  وهي عدم اإلملام  عايط األهفعب لف صول عفى  -٥٦
التمويرر  مررن  ررناديي املنرراا املتعررددس األطرررام وعرردم اإلملررام بعمفعررا  ومتافبررا  هرر ه الصررناديي  

ألمر يلون أقوى لدى ا لوما  احملفعب واجملتمعا  احملفعب الرو تفتقرر إىل املررايفا  والشعويف هب ا ا
   وحرر  عفررى مسررتوى ا لومررب املركزيررب،إلعررداد مقرررت  مشررروع صاررى نلقبررولواملعفومررا  الخطمررب 

صررول دون قررديفس البفرردان  بشرر ن املخرراطر وأوجرره الضررعا املتعفقررب نملنرراا بعررا   فررإن عرردم وجررود
إىل ضررررمان  أيضررررا  عفررررى وضررررا أفلررررايف ومقرتحررررا  املشررررايفيا عفررررى الن ررررو السررررفعق  وُأشررررط النامعررررب 

  العديرررد مرررن البفررردان النامعرررب، ألن  يفسعسرررعا   نعتبرررايف ذلرررر شرررا خ   االارررتدامب بعرررد دويفس املشرررروع
 ما تلون  ط قاديفس عفى االحتفا  نلقديفا  بعد انترال املشروع   البفدان  البا  

لديفااررررب جرررردوى مشررررايفيا  أاررررق  اجررررب إىل مزيررررد مررررن الرررردعق أيضررررا  والحررررظ املشررررايفكون  -٥٧
 اإلقنررراع  شرررايفيا التخفعرررا الرررو ترررؤثر دثرررطا   اإلقنررراع  شرررايفيا التلعرررا أ رررعب مرررن التلعرررا، وأن

 واض ا   جال توفط الااقب  وعفعه، مثب حاجب إىل مزيد من التوجعه والتديفيب   ديفاارب جردوى
  مشايفيا التلعا 

االقرتاحررا  والتو ررعا  إىل الصررناديي املنامهعررب املتعررددس األطرررام  وإذا   وُوجرررت بعررق -٥8
أفضر  بلثرط، فقرد  كان   ع ا أن عفى البفدان أن تستخدم متوي  االارتعداد املترا  اارتخداما  

اتفررري املشرررايفكون عفرررى أن عمفعرررب تقرررد  الافبرررا  ميلرررن تبسرررعارا أكثرررر مرررن أجررر  لرررزايدس تسررررع  
إىل ا اجررب إىل مرروايفد إضررافعب إلعررداد املشررايفيا وإىل  صررعص  أيضررا     وأشررطو ررول إىل التمويرر ال

 الوقت نلاريقب األنسب   إعداد مشروع وتنفع ه  
وجررررى الت كعرررد عفرررى تعزيرررز التبرررادل بررر  بفررردان ارنررروب، ال ارررعما فعمرررا يتعفررري أبفضررر   -٥9

ل حرد مرن االنتلاارا  لفتقفعر  إىل أد املمايفاا    تقد  وتنفع  املشايفيا، نعتبايف ذلر اربعخ  
  عمفعررب ا صررول عفررى املوافقررب عفررى املشررايفيا  ومررن شرر ن التبررادل برر  بفرردان ارنرروب أن يسررف  

عفى الرتتعبا  املؤاسرعب الناج رب الخطمرب لف صرول عفرى متوير  إلجررالا  التلعرا   أيضا  الضول 
ف لر جال  ي حوافزعن طري التنسعي ب  الوطايفا  ش عت هبا بفدان أمهرى أما عن اللعفعب الو

 أن تستفعد فعه البفدان من التبادل فعما ب  بفدان ارنوب   آمهر ميلن
ويتع  بنال القديفا  نلقديف املافوب للي تتملن البفدان من االحتفا  هبرا بعرد انتررال  -٦٠

فقرررر    املشررررروع  برررر  ينب رررري  املشررررروع  فعفررررى ارررربع  املثررررال، ال يلفرررري تررررديفيب شررررخص واحررررد
وينب ري  مرن الضررويفي بنرال قرديفا  فررادى الرربامج القاريربو   شخصرا   ٢٠إىل  أشخاص ٦ تديفيب

مستشررايفين  األجرر  القصررط واملتوارر  والاويرر   وبنررال القررديفا  نالعتمرراد عفررى تناوهلررا مررن مناررويف
من أج  مشايفيا قصطس األج  ال يساعد البفردان  مهايفجع  جيعيون وي اديفون   يفحخ  ملوكعب

    االحتفا  نلقديفا  

تعزيز مشار ة أقحا  اململلحة من  ّي األطدرا    دعدم بنداء القددرات المزمدة  -جيم 
   سياق  طا التكيف الوطنية واملسا ات ا ددة وطنياا 

 اجملموعب الفرععب الثالثب   مناقشاته نألايفب التالعب: اارتشد  -٦١
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األطرررام أن يقرردموا أل رر اب املصررف ب مررن  ررط  مررا هرري اجملرراال  الررو ميلررن )أ( 
فعرررررا أفضرررر  دعررررق مملررررن لفبفرررردان النامعررررب   بنررررال القررررديفا    اررررعاس مهارررر  التلعررررا الوطنعررررب 

 واملسا ا  احملددس وطنعا، وكعا ميلن هل ه اررا  أن تعم  بشل  أفض ؟
ه  صتاج من ُحدد مرن أ ر اب املصرف ب مرن  رط األطررام إىل بنرال قرديفايق  )ب( 

  البفردان  وتنفع  مها  التلعا الوطنعب واملسا ا  احملددس وطنعرا   من أج  مس  دعق تصمعق
 النامعب؟ وإذا كان األمر ك لر، كعا ميلن تفبعب احتعاجايق   جال بنال القديفا ؟

مسرررر  و  كعررررا ميلررررن لفبفرررردان النامعررررب أن تعررررزط القررررديفا  لترررردععق الشرررربلا  )ج( 
  راض أنشاب التلعا؟ التعاون ما األوااط األكادميعب ومراكز الب وم أل

طاسفب من أ  اب املصرف ب مرن  رط األطررام، بعرنرق حلومرا   اجملموعب و ثت ه ه -٦٢
وطنعررب، ومنامررا   ررط حلومعررب، ومرنداررون وخمااررون، ومهررربال تقنعررون، وكعررا    بفديررب ودون

وارررررلان  مررررن القاررررراع اتررررراص، ومررررردايفس، وجامعرررررا ، ومنامررررا  شررررربابعب، ومؤاسرررررا   ثعرررررب،
ال، وفيرررا  ضرررععفب، ودواسرررر ذا   رررفب نملنررراا، وطواسرررا دينعرررب، وواررراس  إعرررخم  ، ونسرررأ رررفعون
القصويف   فرص ا صول عفى البعا   واملعفوما  ذا  الصفب وما يتص  هبا مرن أنشراب  واعُترب

تعرررروس مشررررايفكب هرررر ه اجملموعررررا  املتنوعررررب مررررن أ رررر اب املصررررف ب مررررن  ررررط  توععررررب عقبررررب يفسعسررررعب
إىل  ضرويفس ترمجب املواد التديفيبعب و ط ذلرر مرن أشرلال بنرال القرديفا  عفى أيضا  األطرام  واتُفي 

 وتبسع  املعفوما  لتمل  ه ه األطرام الفاعفب وتش ععرا عفى املشايفكب هبمب   الف ا  احملفعب
، اقرررُت  تقعررعق احتعاجررا  ا لومررا  دون الوطنعررب   جررال بنررال املضرري قرردما   و  ارربع  -٦3

لرررر، اتفررري عفرررى ضرررويفس اارررتثمايف املزيرررد مرررن املررروايفد   تاررروير شررربلا  القررديفا   وعرررخوس عفرررى ذ
عفررررى حضررررويف ومشررررايفكب  أيضررررا  ُاررررفأ  الضررررول و  أ رررر اب املصررررف ب مررررن  ررررط األطرررررام وتررررديفيبرق 

املؤاسررا  الب ثعرررب   مجعررا جررررود بنررال القرررديفا ، ألارررا ميلررن أن تزيرررد إملانعررب حصرررول النررراس 
عفررري بتبرررادل أفضررر  املمايفارررا  والرررديفوس املسرررتفادس، عفرررى املعفومرررا  وتررروافر البعرررا    وفعمرررا يت

ان قرانون  أيضا  أو ي  زيد من التبادل القوي فعما ب  بفدان ارنوب ونلتعاون الثخثي  واقرُت  
لتعزيررز الشررفافعب  مملنررا   نعتبررايف ذلررر ترردبطا   أو تشررريا جديررد لفلشررا عررن املعفومررا    البفرردان

 والو ول إىل البعا    
عفرررى ضررررويفس إعرررادس جتمعرررا املعفومرررا  املعقررردس املتعفقرررب نملخررراطر  أيضرررا  وجررررى الت كعرررد  -٦4

وأوجررره الضرررعا   جرررال املنررراا ونلتلعرررا مرررا ت رررط املنررراا مرررن أجررر  تقرررد  املعفومرررا  باريقرررب 
عرن ا اجرب إىل دعرق   جرال ترمجرب هر ه املعفومرا   ويلتسري تبسرع  املعفومرا   فضخ  مبساب، 

اجملتمعا  احملفعب الشعبعب، ومثرب حاجرب إىل فرت  قنراس اتصرال و  ا  السلان احملفع أ عب مها ب إلشر 
بررر  اجملتمعرررا  احملفعرررب الشرررعبعب ومقرررريفي السعاارررا  والوكررراال  املنفررر س لضرررمان املشرررايفكب اجملديرررب 

 والفعالب أل  اب املصف ب من  ط األطرام  
أ  اب املصف ب من  ط األطرام املضي مهاوس أمهرى إىل األمام يشرا   أيضا  واقرُت   -٦٥

    عمفعررررب  ررررنا القرررررايف و  هعلرررر  ا وكمررررب مررررن أجرررر  طايدس مشررررايفكترق بشررررل  أكثررررر انتاامررررا  
واالبتلايف هو أحد اجملاال  الو ميلن فعرا لفتعقعبا  واالقرتاحا  الوايفدس من أ  اب املصف ب 

ايفتباط وموالمب أفلايفهق الثاقبب  ، ومثب حاجب إىل ناام يتع هاسخ   من  ط األطرام أن مدم فرقا  
ما الافبا  أو القضااي الناشيب عرن عمفعرب اتفاقعرب األمرق املت ردس اإلطايفيرب بشر ن  عفى رو أفض 

 ت ط املناا 

    


