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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠1٧تشرين الثاين/نوفمرب  15-6بون، 
 من جدول األعمال املؤقت 1٠البند 

 ًا املسائل املتصلة أبقل البلدان منو 

 االجتماع الثاين والثالثون لفريق اخلرباء املعين أبقل البلدان منواً   
 *األمانة مقدم من تقرير  

 موجز  
 - يف بددو  أبقددا البادددان  ددوا   ُعقددد اتجامدداث الثدداين والثفرددون لاريددع ا ددربا  امل ددي 

لددددددد  . ويف ذ٢٠1٧آب/أغسددددددد    1٠إىل  ٧يف الاددددددد   مدددددددن  ،بدددددددران ،  دددددددايي - أو
. وتضددمن ٢٠18-٢٠1٧اتجامدداث، شقددف الاريددع تنامددع بددرشمج عماددرت املا ددد  لاادد   

مد؛  ا ادع للاكعماهد  امل بشدنن من حكومد  ادايي نيمع مسؤول تواصف  ا  اتجاماث أيض
لناممدد  لباددان اندوق األخضددر لامنداش بشددنن أفضدا السددبا الكاماد  بدددع  اومدع أماندد  ال د

ا  وتنامددعا يف احل دول عاددو لويددا مددن ال ددندوق ل مامدد  صددماغ  خ ددة الاكمدد؛ الو نمدد 
 مدا الرشمج تنامدع بد لددع  مدن أجدااتقدد   اهاومرفع البمئ  ال املم  ووكاتترت بشنن مواصا

سدارر ا  و وتنامدعا ااكمد؛بدرامج ال مدا الو نمد  ل ، الدع  ياضدمن إعددا قا البادان  دوا  أل
 .املنظمات ذات ال ا  بشنن الا اون يف  ع  أقا البادان  وا  
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 الوالية -أوالً  
 مد  مؤلر األ راف، يف  و ترت احلا ي  وال شرين، وتي  فريع ا ربا  امل ي أبقدا الباددان  دوا   -1

، وكادد؛ فريددع ٢٠٢٠-٢٠16احلالمدد  ثمددث تا ددة الادد    إ1))فريددع ا ددربا إ يف إ ددا  اخا اصدداترت
 .إ3)دع  تنامع اتااق ل ي مبا يف ذل  ل، إ٢)األنش   اإلضافم ا ربا  لتض فث ب د  من 

وبنا  عاو ذل ، فإن فريدع ا دربا  مكاد؛ بوضدع بدرشمج عمدا ما دد  ملدد  سدناني كدة  -٢
تنظدددر فمدددرت افمئددد  الارعمددد  لاانامدددع يف اجاماعهدددا األول أرندددا  الددددو   كدددا سدددن ، وباقدددد  تقريدددر عدددن 

 .إ4)اأعمالرت إىل افمئ  الارعم  لاانامع يف كا  و   من  و اهت

 موجز االجتماع الثاين والثالثني لفريق اخلرباء املعين أبقل البلدان منواً  -اثنياً  
 الوقائع -ألف 

بدران ،  - أو - يف بدو ا  ُعقد اتجاماث الثاين والثفردون لاريدع ا دربا  امل دي أبقدا الباددان  دو  -3
السدمد بمدس  . جدو  ، . وافادا  اتجامداث  ٢٠1٧آب/أغس    1٠إىل  ٧ ايي يف الا   من 

 وزير البمئ  يف حكوم  اايي.
ووجددرت فريددع ا ددربا   عددوتني إىل أمدداني ال ددندوق األخضددر لامندداش ومرفددع البمئدد  ال املمدد ،  -4

تجامداث مدن ا ك  يف اعن وكاتت مرفع البمئ  ال املمد  وسدارر املنظمدات ذات ال دا ، لامشد فضف  
الاالمدد    ن اجلهدداتمدد. وفددا يف يف اتجامدداث كددا ن  ددوا  أجددا مناقشدد  تقددد  الدددع  إىل أقددا البادددا

 وأماند  مرفددع لامندداش، منظمد  األمد  املاحددد  لةغعيد  والز اعدد  )الاداوإ، وأماند  ال ددندوق األخضدر
أبقدا  السدامة امل دي   لاممثاالبمئ  ال املم ، وبرشمج األم  املاحد  اإل ارة، ومكاب األم  املاحد

م هددددد البادددددان لناممدددد ، و الناممدددد  غددددس السدددداحام  والدددددول اجلز يدددد  ال دددداس  والبادددددان اا  البادددددان  ددددو 
  اددوىل مهددام أمانددي ، الددع  األمريكمدد  لاا دداون يف ممدددان الز اعدد ، وامل هددد الدددوس لاانممدد  املسددادام

 الشبك  ال املم    ة الاكم؛ الو نم .
الاقددم الدع  أحرزتدرت مدع حكومد  ادايي ملناقشد  ا  خاصد تواصدف  ا  وتضمن اتجاماث أيضد -5

اايي يف عمام  صماغ  وتنامع خ اها الو نم  لااكم؛، مبا يف ذل  مناقش  الاحددايت والثادرات 
 واتحاماجات.

__________ 

 .CP.20/3، وCP.18/12، وCP.17/5، وCP.16/6، وCP.13/8و ،CP.11/4، وCP.9/7، وCP.7/29 املقر ات إ1)
 .3-1، الاقرات CP.21/19املقر   إ٢)
 .45و 41، الاقراتن CP.21/1 املقر  إ3)
 .3، الاقر  CP.16/6املقر   إ4)
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 حالة عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها -ابء 
 التقدم الذي أحرزته البلدان النامية يف عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها -١ 

، كاندت ٢٠1٧أياول/سبامرب  ٧إىل أنرت، حىت ا  ا  فريع ا ربا  امل ي أبقا البادان  و أف -6
مثانم  بادان شمم  قد اساكمات خ  هدا الو نمد  لااكمد؛ وعرضداها عادو من د  خ دة الاكمد؛ 

الربازيدددددا، وبو كمندددددا فاسدددددو، و ولددددد  فاسددددد ني، وسدددددر  تنكدددددا،   إ5)ةالو نمددددد ، وتاددددد  الباددددددان اددددد
مددن تادد  الباددددان  إىل أن أاي  ا  والكددامسون، وكمنمدددا. وأفددا  فريددع ا ددربا  أيضددد والسددو ان، وفددماة،

لاح ددول عاددو لويددا مددن ال ددندوق األخضددر لامندداش مددن أجددا تنامددع السماسددات ا  يقدددم  ابدد مل
 املشا يع أو الربامج ذات األولوي  يف خ ة الاكم؛ الو نم  ا اص  برت. أو

 قدمالتقدم احملرز على صعيد الدعم امل -٢ 
لمل اومدات الدي قددماها فااد؛ املنظمدات بشدنن الددع  املقدددم ا  أحدا  فريدع ا دربا  عامد -٧

 بددددني نمسددددان/أبريا وآب/ ل مامدددد  صددددماغ  خ ددددة الاكمدددد؛ الو نمدددد  وتنامددددعاا، يف الادددد   الواق دددد 
 .إ6)٢٠1٧أغس   

، كدان قدد وافدع ٢٠1٧آب/أغسد    1٠وأفا  ال ندوق األخضدر لامنداش أبندرت، حدىت  -8
و مقدد م مشددروث واحددد )مددن لكسدداانإ مبوجددب  ريقدد   عدد  بددرامج الاكمدد؛ الو نمدد  يف إ ددا  عادد

وت ات الوتايت مفيني من   3برشجمرت لدع  اتسا دا  واألنش   الاحضسي ، يوفر ما ي ا إىل 
وقدد ُصدرف الامويدا املخ درت ملق حدني كاندت قدد لدت املوافقد  عامهمدا يف . إ٧)املاحد  لكا بادد

مددددن مق حدددات املشددددا يع  ٢8أبنددددرت يوجدددد ا  . وأفدددا  ال ددددندوق أيضددد٢٠16لثدددداين/نوفمرب تشدددرين ا
. وأفا  ال ندوق كعل  أبن مق حات من أقا البادان  وا   1٠قمد اتسا راض، منها  إ8)األخرى

مامدددون  وت  مدددن  وت ات  ٢.٧6إىل  ٢.٢6مبادددل الامويدددا امل ادددوب يف كدددا مقددد م يددد اوم بدددني 
وقد قدم أحد البادان  ابرت عن  ريع جه  فدريك  و نمد  يف الانامدع، يف حدني  الوتايت املاحد .

 قدمت بقم  البادان  اباهتا من خفل كماشت مناع  ما د   األ راف.
وفممددا يا اددع باقددد  الاوجمددرت والدددع  الاقنمددني   ددة الاكمدد؛ الو نمدد ، عقددد فريددع ا ددربا   -9

ن خ دة الاكمد؛ الو نمد   واحدد  ملن قد  آسدما، يف حاقي عمدا تدد يبماني إقامممادني أخدريني بشدن
  وأخرى ملن قد  احملدمة افدا  ، ٢٠1٧حزيران/يونمرت  16إىل  13مانمف، للاابني، يف الا   من 

 63. وحضدددددر احلاقددددد  األوىل ٢٠1٧لوز/يولمدددددرت  13إىل  1٠يف ش  ، بام دددددة، يف الاددددد   مدددددن 
مددن  19)ا  مشددا ك 33احلاقدد  الثانمدد   مددن اإلش،إ، فممددا حضددر ٢٧مددن الددعكو  و 36)ا  مشددا ك

مددن اإلش،إ. وعددفو  عاددو ذلدد ، اسدداكما فريددع ا ددربا    اسدداني إفددرا ياني   ددة  14الددعكو  و
__________ 

 .http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx إ5)
يف وقدت ان قدا  اجاماعدرت الثداين  امل اومدات الدي أُتمحدت لاريدع ا دربا  امل دي أبقدا الباددان  دوا  ياناول اعا الا ا  إ6)

 والثفرني من جانب افمئات واملنظمات امل نم .
 )ادإ. ، الاقر B.13/09األخضر لامناش  ال ندوقانظر مقر  جما   إ٧)
وغدددددوا ، وأوزبكسددددداان، وبدددددناف يف، وبدددددنن، والبوسدددددن  لة جنادددددني، وأ ممنمدددددا، وإكدددددوا و ، وأنامادددددوا وبربدددددو ا، وأو   إ8)

ن،  ، وجنددوب السددو الدميقرا مدداوافرسدد ، ووهو يدد  تنزانمددا املاحددد ، واجلمهو يدد  الدوممنمكمدد ، ووهو يدد  الكوناددو 
مدغشدددددقر، ، ومددددداس، و ، والسدددددو ان، وصدددددربما، وغدددددابون، وكوسددددداا يكا، وكولومبمدددددا، وكمنمددددداوسدددددوازياندوزمبدددددابو ، 

 لما، ومو ياانما، والنم ر، واندو ا .ومفو ، ومناو 

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
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الاكم؛ الو نم  )خ ة الاكمد؛ الو نمد  املااوحد إ مدن بدواتن، وتوفدالو، واسداخدمهما يف حاقدي 
لددرت   ددة الاكمدد؛ الو نمدد ، يف   ال مددا. وإضدداف  إىل ذلدد ، أقددام فريددع ا ددربا  أول م ددرض إقاممددة

، للادزامن مدع املدؤلر الددوس احلدا   عشدر املا ادع ٢٠1٧حزيران/يونمدرت  ٢8كمبات، أبوغندا، يف 
مددددن الاااصدددما عدددن الاوجمددددرت ا  ألددد؛ أ شه مزيدددد -للاكمددد؛ الام دددة. وياضدددمن الا ددددا الثالدددث 

 نم .والدع  الاقنمني الاعين يقدمهما فريع ا ربا    ة الاكم؛ الو 
عمددا يقدمدرت مددن  عدد  مسدامر إىل البادددان مددن  مسدداكمف  ا  وعدرض الددربشمج اإل ددارة تقريدر  -1٠

أجدا احل دول  امويا مدنخفل براجمرت املخااا ، مبا يف ذل  ما يا اع مبا ياة  إعدا  مق حات لا
 يع ، ومشددادان  ددوا  عاددو لويددا لانامددع بددرامج ال مددا الو نمدد  لااكمدد؛، يف إ ددا  صددندوق أقددا البادد

ملنددداش  لملا اقددد  اوبدددرامج لااكمددد؛ يف إ دددا  ال دددندوق األخضدددر لامنددداش  وأ دددر املمزنددد  والامويدددا 
 وإفرايف الق اث ا اص  واجلوانب اتقا ا ي  لااكم؛ مع تاس املناش.

، قدم برشمج الدع  ال املة   ة الاكم؛ الو نم  ل احل أقا ٢٠1٧ومنع آذا /ما    -11
ا  تقنمددا  يف الددربشمج اإل ددارة وبددرشمج األمدد  املاحددد  لابمئدد  يف إ ا تددرت،  عمدد، الددع  يشدد  البادددان  ددوا  

مددن أجددا قمامهددا معدددا  مق حددات مشددا يع لاح ددول عاددو لويددا مددن ال ددندوق  إ9)أل ب دد  بادددان
األخضدددر لامنددداش  ددددف صدددماغ  خ دددة الاكمددد؛ الو نمددد  ا اصددد   دددا. و   ادددعا لإلضددداف  إىل 

مق حاهتددددا إىل ال ددددندوق يف الادددد   الواق دددد  بددددني فددددبا /فرباير  قدددددمت إ1٠)مخسدددد  بادددددان أخددددرى
 ، وكانت قمد اتسا راض.٢٠1٧ولوز/يولمرت 

، الدع  يشد يف ونّظ  برشمج الدع  ال املة   دة الاكمد؛ الو نمد  لادس أقدا الباددان  دوا   -1٢
 يبمدد  إقامممددد  يفد    عمدددا تالددربشمج اإل دددارة وبددرشمج األمددد  املاحددد  لابمئددد ، حاقددا  يف إ ا تددرت أيضددد

 5إىل  3ن عّمددددددان، لأل  ن، ل ددددددداحل من قددددددد  الشدددددددرق األوسدددددددة و دددددددال أفريقمدددددددا، يف الاددددددد   مددددددد
خ دة الاكمد؛  . و كزت حاقد  ال مدا عادو بندا  فهد  ل مامد  صدماغ  وتنامدع٢٠1٧نمسان/أبريا 

تادددس حتّمدددا  ا    عادددوالو نمددد ، وال ريقددد  الدددي ميكدددن أن تسددداعد  دددا الباددددان  عادددو حتقمدددع تنممددد  قددد
مج الددع  عقدد بدرشاملناش، من خفل ت زيز قد هتا عاو صدماغ  وتنامدع خ دة الاكمد؛ الو نمد . و 

 يف جدو   اتون،   إقامممد حاقد   عمدا تد يبمدا  ال املة   ة الاكم؛ الو نمد  لادس أقدا الباددان  دو 
 . ٢٠1٧ونمرت حزيران/ي ٢أاي /مايو إىل  31باماش، ل احل من ق  البحر الكا ييب، يف الا   من 

وعفو  عاو ذل ، أفا  برشمج األمد  املاحدد  اإل دارة وبدرشمج األمد  املاحدد  لابمئد  أندرت  -13
قددا أملااوضددني يف ايف إ ددا  بددرشمج بنددا  قددد ات ا  مددن مااوضددة أقددا البادددان  ددو  144مت تددد يب 
 .٢٠13، منع عام البادان  وا  

، يف إ دددا  إ11)باددددا 11اإل دددارة مسددداعد   وواصددات منظمددد  األغعيددد  والز اعددد  والددربشمج -14
، عادو اتضدد فث أبنشد   ترمددة إىل إ مددا  إ1٢)بدرشمج إ مددا  الز اعد  يف خ ددة الاكمد؛ الو نمدد 

فددا ر وفددرص تاددس املندداش املا ددا  للز اعدد  يف خ ددة الاكمدد؛ الو نمدد ، لعابا اددا وسددما  لاحاددا  
 ألمن الاعارة.عاو سبا كسب ال مف، وزاي   اإلناا  الز اعة، وت زيز ا

__________ 

 بنن، وبواتن، وبو وند ، واايي. إ9)
 بناف يف، وبنن، ووهو ي  تنزانما املاحد ، ووهو ي  الكوناو الدميقرا م ، ومدغشقر، والنم ر. إ1٠)
 ا، وكمنما، ونمبال.أو وغوا ، وأوغندا، واتياند، وزامبما، وفممت شم، والاابني، وغامبما، وغواتممات، وكولومبم إ11)
 .http://www.fao.org/in-action/naps/en انظر إ1٢)

http://www.fao.org/in-action/naps/en
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ونظمدددت الشدددبك  ال املمددد    دددة الاكمددد؛ الو نمددد  مناددددى لاموضدددوعات املسددداهدف  يف  -15
، بشدنن لويدا عمامد  صدماغ  خ دة الاكمدد؛ ٢٠1٧مكسدمكو سدمي، لملكسدم ، يف لوز/يولمدرت 

تبددا ل األقددران فممددا بددني ألبانمددا وبددسو وجامايكددا وسددانت لوسددما ا  الو نمدد  وتنامددعاا. وسددّهات أيضدد
 بشنن موضوث اتت اتت وموضوث املمزن  الق اعم .

 حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية اخلاصة ابلتكيف -جيم 
وافع جما  مرفدع البمئد  ال املمد  عادو ، إ13)الوا    من مرفع البمئ  ال املم لام اومات  وفقا   -16

لويادددرت مدددن مقددد م واحدددد مدددن جندددوب السدددو ان بانامدددع بدددرشمج عمادددرت الدددو ي لااكمددد؛ مدددن أجدددا 
. وبعل  فإن إواس عد  املشا يع الي وافع عامها ٢٠1٧، يف أاي /مايوصندوق أقا البادان  وا  

، قددد ٢٠٠1جماد  مرفدع البمئدد  ال املمد  لاح ددول عادو لويددا مدن ال ددندوق، مندع إنشدداررت يف عدام 
 قددما  م مق حدا   ٢٠، كدان ٢٠1٧حزيران/يونمدرت  3٠. وإضاف  إىل ذل ، حىت مشروعا   ٢49بال 

 1٢6.3مبشددا يع تنامددع بددرامج ال مددا الو نمدد  لااكمدد؛، تباددل قمماهددا ا  ما اقددا  مددن أقددا البادددان  ددو 
مامددون  وت  مددن  وت ات الددوتايت املاحددد ، قددد حظددة مددن الناحمدد  الاقنمدد  مبوافقدد  أماندد  مرفددع 

 .وا  البمئ  ال املم ، وتناظر اعه املق حات توافر املوا   من صندوق أقا البادان  
، كان الموث ال اكمة لا هدات اجلهدات املاةد  ل دندوق ٢٠1٧آب/أغس    9وثاول  -1٧

بامددون  وت  مددن  وت ات الددوتايت املاحددد ، وباددل جممددوث املسددا ات  1.٢3قددد باددل ا  أقددا البادددان  ددو 
 الامويدا حالمدا  ويبادل سدق؛ . إ14) ات الدوتايت املاحدد بامدون  وت  مدن  وت 1.19املدفوع  ما قممارت 

 ملبدأ اتناااث املن ؛.ا  مامون  وت ، وفق 4٠ما قممارت ا  لكا باد من أقا البادان  و 
بانقم  و/أو حتديث برامج عماها  إ15)وقد قام ما ت يقا عن مخس  من أقا البادان  وا   -18

مددا  عاددو الاوجمددرت تواصددا اتعاا  أبن أقددا البادددان  ددو ا  الو نمدد  لااكمدد؛. وأحددا  فريددع ا ددربا  عامدد
واملشو   الاقنمني يف تنقم  واساكمال برامج عماها الو نم  لااكم؛، وأبهنا عادو أابد  اتسدا دا  

 لاقد  الدع  عند ال اب.

 ٢0١7-٢0١6التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل املتجدد للفرتة  -اثلثاً  
خطدددط التكيدددف الوطنيدددة تقددددل التوجيددده والددددعم التقنيدددني لعمليدددة صدددياغة وتنفيدددذ  -ألف 

 وجهود الفريق العامل التقين املعين خبطط التكيف الوطنية
 التدريب املتعلق خبطط التكيف الوطنية -١ 

تحددددي فريددددع ا ددددربا  مددددع ات تمددددام أن حاقددددات ال مددددا الاد يبمدددد  اإلقامممدددد  بشددددنن خ ددددة  -19
فمهددا بنشددا . ونُظمددت  الاكمدد؛ الو نمدد  تسددس خب ددو اثبادد  وأن  ارادد  واسدد   مددن الشددركا  يشددا كون

 ٢٠1٧حزيران/يونمددرت  16إىل  13حاقادا عمدا يف انوند  األخدس  يف مددانمف، الاابدني، يف الاد   مدن 
ملن قدددددد   ٢٠1٧لوز/يولمددددددرت  13إىل  1٠لامن قدددددد  انسددددددموي ، ويف ش  ، فم ددددددة، يف الادددددد   مددددددن 

__________ 

 من واثرع مرفع البمئ  ال املم ، وامل اومات املساكما  املقدم  إىل األمان . GEF/LDCF.SCCF.20/03 الورمق يف  إ13)
 .https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf انظر إ14)
 ، وبواتن، والسناال، ومفو ، واايي.بناف يف إ15)

https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf
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كوسدداا يكا، يف الاددد   افدددا  . ومددن املزمدددع عقددد حاقدددي ال مددا املابقمادددني يف سددان خوسدددمرت،   احملددمة
لددددول أمريكدددا الفتمنمددد  ومن قددد  البحدددر الكدددا ييب، ويف الدددرل ،  ٢٠1٧أياول/سدددبامرب  ٧إىل  4 مدددن

 لابادان األفريقم  النا ق  للارنسم . ٢٠1٧أياول/سبامرب  ٢٧إىل  ٢5املارب، يف الا   من 
 ال ما، الي تشما ما ياة  للنقا  الررمسم  املنبثق  عن حاقيا  وأحا  فريع ا ربا  عام -٢٠

وفددرت حاقاددا ال مددا فرصددا  لاابددا ل البادددان م اومددات ما ددا  عددن الاقدددم احملددرز  )أإ 
  نم  وا ربات والاحدايت واتحاماجات يف عمام  صماغ  وتنامع خ ة الاكم؛ الو 

أعددرب املشددا كون عددن إع ددا   للسددبا املا ددد   تساكشدداف وتا مددا الددروابة  )بإ 
م؛ الو نم   ة الاك اداف الانمم  املسادام  والاكم؛ لساخدام اإل ا  الاكاماة بني حتقمع أ

 وأاداف الانمم  املسادام  
فدددد ت األمثاددد  املقدمددد  عدددن حادددول الاكمددد؛ املشددد ك  يف فااددد؛ الق اعدددات  ) إ 

مافددو مدددع ، مبددا ياو/أو الددنظ  عاددو احلاجدد  إىل اتبدداث هنددج  دددوس يف الاخ ددمة لااكمدد؛ وتنامددعه
 اف الانمم  املسادام  أاد

محددددراز تقدددددم يف احل ددددول عاددددو الامويددددا مددددن ا  للاددددا  تبددددد  البادددددان ااامامدددد ) إ 
ن الدددزخ  ال دددندوق األخضدددر لامنددداش ل دددماغ  خ دددة الاكمددد؛ الو نمددد ، مدددن أجدددا اتسدددااا   مددد

؛ الو نمدد   ددة الاكمددخواتسددا دا  املاددنتمني مددن الدددع  املقدددم مددن فريددع ا ددربا  ومددن بددرامج  عدد  
    ا يع ا اصساعد البادان حىت انن يف الشروث يف ال مام  ويف حتديد خرارة ال ر  مما

ددر لامشدددا كني  بدددة  )اإ  باضددا الوحددددات الاد يبمدد  بشدددنن تقمدددم  فددا ر املنددداش، تمس 
الااكددس  يف  موا منهددااملخددا ر املناخمدد  الددي وق ددت يف انوندد  األخددس  مددع سددماق الاكمدد؛، واسددااه

لانممدددد  اوأاددددداف  ندددد  احلالمدددد  واملسدددداقبام ، مبددددا يامافددددو مددددع أاددددداف اتادددداق ل يدددد احلاددددول املمك
 املسادام  واألاداف اإل ارم  الو نم  ا اص  بكا باد 

أاتم النظددر يف مددزااي الاكمدد؛ الددي تامحهددا الانممدد  املسددادام  فرصدد  لاااكددس يف  )وإ 
 ددداوز مدددا مت   مبدددا يانممددد  املسدددادامالكمامدد  الدددي أفضدددت  دددا جهدددو  الاكمددد؛ بدددو اا إىل حتقمدددع الا

 الاخ مة لرت من نواتج الاكم؛ 
برصدددد وتقمددم  عمامدد  وضدددع خ ددة الاكمدد؛ الو نمددد  ا  أبدددى املشددا كون ااامامدد )زإ 

ع خ ددددة غ  وتنامددددلسدددداخدام أ ا   صددددد وتقمددددم  الاقدددددم والا المدددد  وكددددعا الثاددددرات يف عمامدددد  صددددما
مامات لجلدو   تسام ال ت أخرى ممارا ، لضمان االاكم؛ الو نم  الي وض ها فريع ا ربا ، وأ وا

 عن ت زيز املما سات اجلمد . ال الم  والا الم ، فضف  

للاحددددددايت املسددددا د  واتحاماجدددددات الدددددي أعدددددرب عنهدددددا ا  وأحددددا  فريدددددع ا دددددربا  عامددددد -٢1
 احدد  إلزددازوات املااملشددا كون، و اددت أ بددع فئددات واسدد   الن دداق  امددافيف أفضددا البمدداشت واأل 
لامنداش  ق األخضدرالاقمم   والا  ما محراز تقدم مامو  يف احل ول عادو الامويدا مدن ال دندو 

مدد؛  ددمة الاكلاارددد  خ ددة الاكمدد؛ الو نمدد   وبنددا  القددد ات عاددو املدددى ال ويددا مددن أجددا خت
 د الو ي.او ال  معوتنامعه  وامافيف موا  الاد يب الي ميكن لابادان أن تساخدمها/ت بقها 

ع فريدددع ا دددربا  عادددو تورمدددع نددددواتج حاقدددات ال مدددا بشدددنن من ددد  خ دددة الاكمدددد؛ ووافددد -٢٢
الو نمدد ، وواددوى الدددو ات الاد يبمدد  بشددنن الوصددول إىل الامويددا مددن ال ددندوق األخضددر لامندداش، 
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عادو حتدديث النقدا  الررمسدم  ا  لاكون مبثاب  مدوا   لاادد يب يف املسداقبا. ووافدع فريدع ا دربا  أيضد
  واتحاماجدات مب در  إجدرا  ومدع حاقدات ال مدا، وذلد  كوسدما  لاحديدد والاحدايت املسدا د

 اتحاماجات املساقبام  من أجا  ع  أقا البادان  وا .
وعددفو  عاددو ذلدد ، وافددع فريددع ا ددربا  عاددو اساكشدداف السددبا الكامادد  بانسددمع جهددو   -٢3

فريددع ا ددربا   ني مددوا بددي  الاددد يب الددي تضدد اع  ددا اجلهددات الااعادد  املخااادد  مبددا يكاددا اتسددامرا  
 وموا  الوكاتت األخرى.

 اإلطار التكاملي خلطط التكيف الوطنية وأهداف التنمية املستدامة -٢ 
با بمدددع اإل دددا  الاكددداماة   دددة الاكمددد؛ الو نمددد  وأادددداف ا  أحدددا  فريدددع ا دددربا  عامددد -٢4

الاكمد؛ الو نمد  املن دز   الانمم  املسادام  لاوجمرت حاقدات ال مدا الاد يبمد  اإلقامممد  بشدنن خ دة
. ويهدف اعا اإل دا  الاكداماة إىل املسداعد  عادو إ مدا  هُنُدج تقمدم  فاااد  ٢٠1٧-٢٠16يف 

يف خ دددة الاكمدددد؛ الو نمددد  والامكددددني مدددن النظددددر يف كمامددد  اإلسددددهام يف تنددداول أاددددداف الانممدددد  
ادداه  ماكددامف   ا  املسددادام  ذات ال ددا  لتقدد ان مددع خ ددة الاكمدد؛ الو نمدد . وياخددع اإل ددا  هن دد

توصددماات الددنظ  الددي تضدد ها البادددان وا اصدد  بكددا باددد، والددي ينباددة إ ا هتددا لاحقمددع الاكمدد؛ 
 واإلسهام يف باوغ غاايت الانمم  املسادام .

ووافددددع فريددددع ا ددددربا  عاددددو إعدددددا  مبددددا   توجمهمدددد  تكممامدددد  ت دددد؛ اإل ددددا  الاكدددداماة  -٢5
امدددا الاقدددي امل دددي خب دددة الاكمددد؛ الو نمددد . ويبدددني واأل وات الداعمددد  لدددرت، بددددع  مدددن الاريدددع ال 

الشدددكا الدددوا   أ شه ا  دددوات الررمسدددم  يف اإل دددا  الاكددداماة   دددة الاكمددد؛ الو نمددد  وأادددداف 
 الانمم  املسادام .
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العنصدر ابء االعناصدر الترييدّييةن مدن عمليدة الد  تسدتند    ملستدامة، اخلطوات الرئيسية يف اإلطار التكاملي خلطط التكيف الوطنية وأهداف التنمية ا  
  صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ربط تغّي املناخ أبهداف التنمية 
 :املستدامة

 سحتديد خ اررت الروابة والااايت بني تا
ا   ماملناش وأاداف الانمم  املسادام ، وإ
م  انمالو األ ر األخرى )مثا الانمم  الو نم ، 

 سندا إاإلقاممم ، وإ ا  

 لكا نظام

                                                           ارتباط العمل على خطط التكيف الوطنية أبهداف التنمية املستدامة أ ل  تثبت •
 حتاما فا ر وسمنا يواات املناش، وت مممها عاو ومع أصحاب امل اح  )عن  ريع نشراا/إ سافا ف إ •
                             فا ر املناش وقابام  الانرر برت تقرير/نتائج تقييم •
                                                              والوفا  لملبا   الاوجمهم  األخرى عند تقمم  وت نم؛ أولوايت الاكم؛ إلشراك أصرياب املصلرية املتعددينا  وات والادابس  •
 تقا ير الاحاما املا ا  بشنن النظ  املهم  مبا يف ذل  ناارج حتالما املااضفت •
 ج املرحام إ تُ رض عاو أصحاب امل اح  املا د ين لاح ول عاو مسا اهت  وت امقاهت  )اسا راض األقرانإ                                 )إىل جانب الوسارا املساخدم  والناار خبيارات التكيفقارم  واضح   •

                         امل امل والناارج الررمسم  

  خماطر تغّي املناخ:
  حتاما فا ر املناش املاضم  واحلالم

 واملساقبام 

 حتديد النظم من أجل التقييم:
ق ا ر أجا الحتديد م امل النظ  لااقمم  من 

م  إىل املخا ر الررمسم ، وأاداف الانم
املسادام ، وأاداف وغاايت الانمم  

 الو نم  املناسب 

ن م هب تقييم خماطر املناخ وقابلية التأثر
 أجا حتديد اس اتم مات الاكم؛

 حتليل أوجه التآزر واملفاضالت
حتاما أوجرت الاآز  واملااضفت بني 

كم؛ ذات اس اتم مات وخما ات الا
األولوي  مبا يف ذل  النظر يف سبا 

 الاكم؛ عاو مر الزمن

  وضع التصورات وسيناريوهات التنمية:
 ام وضع الا و ات والسمنا يواات املساقب
ما د   أصحاب امل اح  من أجا 

 الانمم  والاكم؛ يف مناش مااس

 جتميع أولوايت التكيف:
وضع ترح  لملخا ر الررمسم  
 واس اتم مات وخما ات الاكم؛

 االستعراض والتكاليف
 اس اتم مات وخما ات الاكم؛

 اس اتم مات وخما ات الاكم؛ تصنيف
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 دراسات حاالت بشأن خطط التكيف الوطنية -٣ 
تحدددي فريدددع ا ددددربا  زدددام  تقددددد    اسدددات حددداتت بشددددنن خ دددة الاكمدددد؛ الو نمددد  عاددددو  -٢6

الو نمددد  املااوحددد إ يف مدددفو  ويف بدددواتن ال ددد مد الدددو ي )  اسدددات حددداتت بشدددنن خ دددة الاكمددد؛ 
وتوفدددددالو، وذلددددد  يف حاقدددددات ال مدددددا الاد يبمددددد  اإلقامممددددد  بشدددددنن خ دددددة الاكمددددد؛ الو نمددددد  لاباددددددان 

النا قدددد  لإلنكامزيدددد  ويف من قدددد  آسددددما واحملددددمة افددددا  ، عاددددو الاددددواس. وسدددداعدت   اسددددات  األفريقمدددد 
نظدر  عامد  عمامد  سددري   عدن الكمامد  الددي احلداتت بشدنن خ دة الاكمدد؛ الو نمد  املااوحد  يف تكددوين 

ميكن  ا تنامع عمام  صماغ  وتنامدع خ دة الاكمد؛ الو نمد  عادو ال د مد الدو ي. ووافدع فريدع ا دربا  
 .إ16)يف حاقي ال ما املابقماني نم  عاو مواصا  تقد    اسات حاتت بشنن خ ة الاكم؛ الو 

 الوطنية عرب منصة خطط التكيف الوطنيةدعم عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف  -٤ 
تحدددي فريدددع ا دددربا  أن الباددددان تواصدددا تبدددا ل امل اومدددات عدددن خ دددة الاكمددد؛ الو نمددد   -٢٧

 نمد  مدن مثانمد  خ دة تكمد؛ و ا  ا اص   ا عاو من   خ ة الاكم؛ الو نم ، وأندرت يوجدد حالمد
املا اقدد  ثاقددات ال مددا ب دداحات األحدددا، ا  وأحددا  فريددع ا ددربا  عامدد. إ1٧)بادددان عاددو املن دد 

الاد يبمددد  اإلقامممددد  بشدددنن خ دددة الاكمددد؛ الو نمددد  وكدددعا امل دددا ض اإلقامممددد  ذات ال دددا  املن دددز   
 ك ز  من من   خ ة الاكم؛ الو نم .

للاقددم احملدرز يف وضدع أ ا  لاابدع الاقددم الدع  لدرزه كدا ا  كما أحا  فريدع ا دربا  عامد -٢8
حتديدد و لو نمد إ، االاكم؛ الو نم  )أ ا  تابع خ دة الاكمد؛ باد يف عمام  صماغ  وتنامع خ ة 

 امل امل الررمسم  والنواتج واألنش   املقر  .
وحددد  فريددع ا ددربا  األنشدد   الاالمدد  الددي ينباددة اتضدد فث  ددا يف مواصددا  ت ددوير من دد   -٢9

 خ ة الاكم؛ الو نم   دم  اتحاماجات من امل اومات عن اعه ا  ة  
 ع الكاما أل ا  تابع خ ة الاكم؛ الو نم  الانام )أإ 
إنشددا  بوابدد  لادددوين البمدداشت مددن أجددا  عدد  الاقمددم  الددع  اريددرت افمئدد  الارعمدد   )بإ 

  لاانامع بشنن الاقدم احملرز يف عمام  صماغ  وتنامع خ ة الاكم؛ الو نم 
ان أخدرى إ ا   واثرع خت مة الاكم؛ من ومع البادان لاكون مبثابد  مدوا   لبادد ) إ 

 يف عمام  صماغ  وتنامع خ ة الاكم؛ الو نم  ا اص   ا 
حتديددددد   اسددددات احلدددداتت الق ريدددد  وا ددددربات واملما سددددات اجلمددددد  وامل اومددددات  ) إ 

لاكمد؛ اشدنن خ دة األخرى ذات ال دا  الدي تن دو  عامهدا حاقدات ال مدا الاد يبمد  اإلقامممد  ب
 لو نم .االاكم؛  يف عمام  صماغ  وتنامع خ ة الو نم  لاكون مبثاب  موا   لابادان األخرى

 خطة عمل الفريق العامل التقين املعين خبطط التكيف الوطنية -٥ 
تحي فريع ا ربا  الاقدم الدع  أحدرزه الاريدع ال امدا الاقدي امل دي خب دة الاكمد؛ الو نمد   -3٠

الاكمد؛ الو نمد  وأادداف  يف مواصا  تقد  الدع  لاريع ا ربا  عند  وضع اإل ا  الاكاماة   دة
__________ 

يوجددددددد وصدددددد؛ ما ددددددا لا ددددددمم    اسددددددات احلدددددداتت بشددددددنن خ ددددددة الاكمدددددد؛ الو نمدددددد  املااوحدددددد  يف الورمقدددددد   إ16)
FCCC/SBI/2017/6 3٧و 36، الاقراتن . 

 .http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx إ1٧)

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
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الانمم  املسادام  من أجا عمامدات الاقمدم   وإزداز حاقدات ال مدا الاد يبمد  اإلقامممد  بشدنن خ دة 
الاكمدد؛ الو نمدد   واسددا راض اتحاماجددات املا ددا  للاكمدد؛ والنافددئ  عددن اتادداق ل يدد  واملقددر ات 

 و نم  املااوح . الي اعامداا مؤلر األ راف الواحد وال شرون  وخ ة الاكم؛ ال
ووافع فريدع ا دربا  عادو مواصدا  ت زيدز عمدا الاريدع ال امدا الاقدي امل دي خب دة الاكمد؛  -31

نمد  والا داون كمد؛ الو الو نم  من خفل املشا ك  املسامر  يف وضع املنه مدات الاقنمد    دة الا
 اتس اتم ة مع املنظمات واملراكز اإلقاممم  والشبكات.

عاددو أن أولددوايت الاريددع ال امددا الاقددي امل ددي خب ددة الاكمدد؛ ا  ا ددربا  أيضدد ووافددع فريددع -3٢
ينبادة أن تشددما  عد  الاقمددم  الدع  اريددرت افمئدد   ٢٠18ول ددام  ٢٠1٧الو نمد  ملددا تبّقدو مددن عدام 

الارعمدد  لاانامددع بشددنن الاقدددم احملددرز يف عمامدد  صددماغ  وتنامددع خ ددة الاكمدد؛ الو نمدد ، وم ددرض 
 الو نم ، واجلهو  املش ك  يف  ع  الاد يب عاو اعه ا  ة.خ ة الاكم؛ 

 املسائل املتعلقة ابلوصول    الصندوق األخير للمناخ -ابء 
أجدددددرى فريدددددع ا دددددربا  مناقشدددددات مدددددع أمانددددد  ال دددددندوق األخضدددددر لامنددددداش فممدددددا يا دددددا  -33

اددو لددويفت املنبثقدد  عددن مددؤلر األ ددراف بشددنن حتسددني ح ددول البادددان الناممدد  ع إ18)للددوتايت
 ال ندوق   ة الاكم؛ الو نم .

مدددن اتاامددددام ا  وأ  جدددت أمانددد  ال ددددندوق األخضدددر املسدددارا الاالمدددد  الدددي تا ادددب مزيددددد -34
إىل ا  ، اسدانا الو نمد  يا اع لجلهو  الي تبعفا الباددان لاح دول عادو لويدا   دة الاكمد؛ فمما

 حد والثفرني مسارا ممارا  م روض  عاو اجاماث فريع ا ربا  الوا
إبددراز الكمامدد  الددي ميكددن  ددا لةنشدد   املاوخددا  م اجلدد  أوجددرت قابامدد  الاددنرر بااددس  )أإ 

 املناش وآاث ه املاوق   عاو مر الزمن 
إبدددراز الكمامدددد  الدددي سدددداكّما  دددا األنشدددد ُ  املق حددد  أنشدددد    الاكمددد؛ السددددابق   )بإ 

  ها موتاكاما  والو نم  واإلقاممم واجلا ي  املبعول  يف إ ا  املبا  ات  ون الو نم  
نلمددات إفددرايف أصددحاب امل دداح  ا  فددرم الكمامدد  الددي سدداا   ددا األعمددال وفقدد ) إ 

 املراعم  لفعابا ات اجلنسانم  وال تمبات املش ك  بني املؤسسات 
توضم  الكمامد  الدي ميكدن  دا لةنشد   املق حد  أن تسداا  يف حتقمدع أادداف  ) إ 

ردددسات اضدددر  مدددن أوتنامدددع خ دددة الاكمددد؛ الو نمددد  املامثاددد  يف احلدددد مدددن قابامددد  العمامددد  صدددماغ  
ألنشددد   ربامج وااملنددداش، وإ مدددا  الاكمددد؛ مدددع تادددس املنددداش بشدددكا ماسدددع يف السماسدددات والددد تادددس

 اجلديد  والقارم .
وتحددددي فريددددع ا ددددربا  أن املسددددارا املددددعكو   أعددددفه يا ددددني م اجلاهددددا مددددع فددددركا  الانامددددع  -35
ندوق يددا مددن ال ددسددمما أولئدد  الددعين ي ددّدون مق حددات الباددد لاح ددول عاددو الامو  نمددني، تامل 

 نامدع امل نمدني،ركا  الااألخضر لامناش. وقدر  فريدع ا دربا  أن يدد   ادعه املسدارا يف تااعادرت مدع فد
 وذل  من أجا اساكشاف أفضا السبا مل اجلاها.

__________ 

 .٧، الاقر  CP.22/6، واملقر  1٠و ٢، الاقراتن CP.21/19املقر   إ18)
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 رحاها البادان يف حاقدات ال مدا الاد يبمد  وساة فريع ا ربا  الضو  عاو األسئا  الي  -36
اة  اجلداول يمنها ما  حول وا  أمو  اإلقاممم  بشنن خ ة الاكم؛ الو نم ، والي تدو  إوات  

ل مددددا بددددرامج ا الزمنمدددد  لاقددددد  املق حددددات واسا راضددددها، وصددددرف األمددددوال ومددددد  مشددددا يع صددددماغ 
خ ددة  جددا صددماغ أ ددول عاددو الامويددا مددن الو نمدد   واحلاجدد  إىل فددركا  الانامددع و و ادد  يف احل

حات اإلقامممد   املق  الاكم؛ الو نم   واحل ول عاو مق حات الامويا امل امد   وإمكانم  تقد 
 ع.)أ  الي تشما بادين أو أكثرإ  وكمام  إعدا  وتقد  مق حات عن الانام

دا  منشدددو  لةسدددئا  واتادددع فريدددع ا دددربا  وأمانددد  ال دددندوق األخضدددر عادددو اتفددد ايف يف إعددد -3٧
 احل دول عادو لباددان يفاملاكر   الي تا درق إىل اتحاماجدات والاحددايت املسدا د  الدي تواجههدا ا

وضدددع  عادددوا  يضدددأالامويدددا مدددن ال دددندوق األخضدددر لامنددداش. واتادددع فريدددع ا دددربا  وأمانددد  ال دددندوق 
  ، إل  اجهدا يفامل نمد حاجمموعات إ فا ي  من األنش   الي ت ك  الظروف الو نم  املخااا  واملرا

 م .مق حات احل ول عاو الامويا من ال ندوق األخضر ل ماغ  خ ة الاكم؛ الو ن
وعدفو  عاددو ذلدد ، اتاددع فريدع ا ددربا  وأماندد  ال ددندوق األخضدر لامندداش عاددو النظددر يف  -38

الكمامددد  الدددي ميكدددن أن تسددده   دددا أمانددد  ال دددندوق يف األنشددد   الاالمددد  لاريدددع ا دددربا ، يف إ دددا  
الددوتايت القارمدد  املنبثقدد  عددن مددؤلر األ ددراف بشددنن الا دداون بددني فريددع ا ددربا  وأماندد  ال ددندوق  

صدماغ  وتنامدع خ دة لاقمم  الع  اريرت افمئ  الارعمد  لاانامدع بشدنن الاقددم احملدرز يف عمامد   ع  ا
وتقدد  الاوجمدرت واملشدو   الاقنمدني بشدنن اتحاماجدات املا دا  للاكمد؛ الدي   إ19)الاكم؛ الو نمد 

بددرشمج واسدداكمال   إ٢٠)حددد وال شددرينقددد تنشددن عددن اتادداق ل يدد  ومقددر ات مددؤلر األ ددراف الوا
 .إ٢1)ال ما ألقا البادان  وا  

 معرض خطط التكيف الوطنية -جيم 
ذكر فريع ا ربا  أن أول م رض إقاممة   ة الاكم؛ الو نم  اخُاا  بن ام يف كمبات  -39

، للازامن مع املؤلر الددوس احلدا   عشدر املا ادع للاكمد؛ ٢٠1٧حزيران/يونمرت  ٢8أبوغندا، يف 
 أن امل ددرض أاتم لددرت فرصدد  إ ددفث املشددا كني يف املددؤلر عاددو خ ددة الام ددة. وذكددر الاريددع أيضددا  

الاكمددددد؛ الو نمددددد  وأاتم لامشدددددا كني فرصددددد  مشدددددا ر  ادددددا    يف مدددددا يا ادددددع للام دددددات احملامددددد  
واجلماعات والنظ  اإليكولوجمد  الضد ما . وذكدر الاريدع كدعل  أن امل اومدات الدي و هدا يف ادعا 

تقدددد  الاوجمدددرت واملشدددو   الاقنمدددني بشدددنن اتعابدددا ات ا اصددد   احلدددد، سُاسددده  يف عمادددرت يف جمدددال
 ال أ شه  - للام ددددات احملامدددد  واجلماعددددات والددددنظ  اإليكولوجمدددد  الضدددد ما  )انظددددر الا ددددا اثلثددددا  

 لف فث عاو مزيد من الاااصما عن اعا املوضوثإ.
الو نمد  اإلقاممدة وأحا  فريع ا ربا  عاما  لألعمال الاحضسي  مل درض خ دة الاكمد؛  -4٠

 أيادددددددول/ 1٢و 11ول جبمهو يددددددد  كدددددددو اي يف يدددددددوم ة املقدددددددر  عقدددددددده يف سدددددددم ٢٠1٧الثددددددداين ل دددددددام 
، ثضو  مشا كني من من ق  آسما. ويشدما امل درض تبدا تت بشدنن الاوجمهدات ٢٠1٧ سبامرب

ل املا اق  ب مام  صماغ  وتنامع خ ة الاكم؛ الو نم  والابندات األساسدم  فدعه ال مامد ، واحل دو 
__________ 

 .1٢و 11 الاقراتن، CP.21/4املقر   إ19)
 ) إ.٢ الاقر  CP.21/19املقر   إ٢٠)
 .3 الاقر ، CP.21/19املقر   إ٢1)
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عاو الامويا من ال ندوق األخضر   ة الاكم؛ الو نم ، وحال  تادس املنداش والاكمد؛ م درت يف 
 من ق  آسما، وحاول الاكم؛ الشار   يف ق اعات و/أو نُُظ  فاا   من املن ق .

واتادددع فريدددع ا دددربا  عادددو مواصدددا  اساكشددداف الادددرص املااحددد  لانظدددم  م دددا ض إقامممددد   -41
 دا، تُنظ   يف فاا؛ املنا ع.أخرى لتق ان مع أح

. ومدن املقدر  أن ٢٠18وشقف فريع ا ربا  ت مم  م رض خ ة الاكم؛ الو نم  ل ام  -4٢
ريدددددع ومدددددع . ويشددددد ع الا٢٠18يُ قدددددد احلدددددد، يف أواخدددددر آذا /مدددددا   أو أواردددددا نمسدددددان/أبريا 

 ون. لا ااالوكاتت واملنظمات املهام  عاو اتت ال بررم  الاريع ملناقش  جماتت 
وسُمنشددف فريددع ا ددربا  فريقددا  اساشددا اي  م نمددا  مب ددرض خ ددة الاكمدد؛ الو نمدد  مددن خددفل  -43

الاريددع ال امددا الاقددي امل ددي خب ددة الاكمدد؛ الو نمدد  بامدد   عدد  تنظددم  احلددد،. وسُمسدده  الاريددع 
اتساشددددا   يف ت بئدددد  ومددددع أصددددحاب امل دددداح  ذو  ال ددددا ، وحشددددد الامويددددا لامشددددا كني مددددن 

لناممددد ، وت دددمم  بدددرشمج احلدددد،، وحتديدددد املاكامدددني، وتدددوفس مددددخفت أخدددرى تزمددد  الباددددان ا
 لن ام احلد،.

تقددددل التوجيددده واملشدددورة التقنيدددني بشدددأن االعتبدددارات املتعلقدددة اب تمعدددات احملليدددة  -دال 
 واجلماعات والنظم اإليكولوجية اليعيفة يف ختطيط التكيف وتنفيذه

ث و ق  عن اتعابا ات املا اق  للام ات احملام  واجلماعات اسا رض فريع ا ربا  مشرو  -44
والددنظ  اإليكولوجمدد  الضدد ما  يف خت ددمة الاكمدد؛ وتنامددعه. وبامدد  املسدداعد  عاددو مواصددا  ت ددوير 
اعه الو ق ، شقف الاريع فاا؛ ال واما املا ا  بقابام  الانرر بااس املنداش، مثدا اجلارافمدا واملكاند  

ا خيمدد  ونددوث اجلددن  والاقدر. واتاددع عاددو مواصددا  إعددا  اددعه الو قدد  مددع املنظمددات اتجاماعمد  والا
الشدددريك  يف بدددرشمج عمدددا ندددسوث املا ادددع بادددنرسات تادددس املنددداش والقابامددد  لاادددنرر بدددرت والاكمددد؛ م دددرت 

. وسُاسداخدم ٢٠1٧)برشمج عما نسوثإ،  دف وض ها يف صمااها النهارم  ثادول هنايد  عدام 
 ك ز  من املبا   الاوجمهم  الاكممام  ل ماغ  وتنامع خ ة الاكم؛ الو نم .اعه الو ق   

 الندُُّهج اإلقليمية لتخطيط أنشطة التكيف وتنفيذها -هاء 
واصدا فريددع ا ددربا  النظدر يف الوتيدد  الددي أسدنداا إلمددرت مددؤلر األ دراف واملامثادد  يف تقددد   -45

وا  يف مدددا خيدددرت الدددندُُّهج اإلقامممددد  لاخ دددمة أنشددد   الاوجمدددرت واملشدددو   الاقنمدددني إىل أقدددا الباددددان  ددد
، حمدث قدر  وضدع مبدا   توجمهمد  تكممامد  بشدنن ادعه الدندُُّهج اإلقامممد  لتبداث عددد  إ٢٢)الاكمد؛

 . إ٢3)من ا  وات
و أى فريدددع ا دددربا  أن ال مدددا املا ادددع للدددندُُّهج اإلقامممددد  سماضدددمن النظدددر يف خت دددمة أنشددد    -46

سددداوى ال دددابر لاحددددو ، يف جمددداتت مثدددا إ ا   املمددداه، وإنادددا  ال اقددد  املارمددد  الاكمددد؛ وتنامدددعاا عادددو امل
وإمدددا اهتا، والا دددا  ، وإ ا   الددنظ  اإليكولوجمددد ، وكددعل  ملسدددارا الاقمددم  الاقدددي والبمدداشت الدددي ميكدددن 
، م اجلاهددا ب ددو   مشدد ك  بددني البادددان املا دداو  . وذكددر أن البادددان ميكنهددا اتضدد فث أب وا  وددد  

مثددا  )أإ حتديددد املسددارا الددي مددن فددنن م اجلاهددا عاددو ال دد مد اإلقاممددة أن حتقددع أق ددو اسددااا    
__________ 

 )بإ.٢ الاقر ، ٢1-م أ/19املقر   إ٢٢)
 ، املرفع األول.FCCC/SBI/2016/7 الورمق انظر  إ٢3)
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وحتديد و/أو ت زيز و/أو إنشا  آلمات لاانسمع واحلوكم  عاو ال  مد اإلقاممة  ووضدع أ در سماسداتم  
تقددّدم الدددع  ميكنهددا  وتنظمممدد  مفرمدد  لامسددس الددندُُّهج اإلقامممدد . وذكددر الاريددع أيضددا  أن الكمدداشت الددي

اتضدد فث أب وا  وددد  ، مثددا  إ مددا  الددندُُّهج اإلقامممدد  يف سماسددات واسدد اتم مات الدددع   وت ريدد؛ 
 البادان بوضوم أبنواث السماسات واملشا يع والربامج اإلقاممم  الي ميكن أن حتظو للدع .

قررات ال  اعتمدها االحتياجات املتصلة ابلتكيف والناشئة عن اتفاق ابريس وامل -واو 
 مؤمتر األطراف يف دورته الواحدة والعشرين

واصددا فريددع ا ددربا  النظددر يف و قدد  عددن اتحاماجددات املا اقدد  للاكمدد؛ يف أقددا البادددان  -4٧
الواحدددد  وال شدددرين ملدددؤلر ق ل يددد  والنادددارج األخدددرى لاددددو    دددوا ، والدددي سانشدددن مدددن تنامدددع اتادددا

 الع  أعّده يف اجاماعرت الثفرني. إ٢4)األ راف، بنا   عاو الا ممع
 وثسب الاريع، تقع اتحاماجات ضمن الائات ال ريض  الاالم   -48

مبدددا يف  سدددمنا يواات تادددس املنددداش وعاددد  املنددداش وان باقدددرت عادددو السدددماقات احملامددد ، )أإ 
ن حدد ملمد   و ا   ال ا ج  احلدر ذل  كمام  حتديد الادابس احملام  الي من فنهنا اإلبقا  عاو ا تااث  

   جاني مئوياني وإعمال ذل  احلد 
 إجرا  تقمممات لامخا ر وموا ن الض ؛، وإ ا   املخا ر  )بإ 
حتديدددد الساسددددا  الددددي تددددربة بددددني الاكمدددد؛ والانممدددد ، وتشددددما أاددددداف الانممدددد   ) إ 

لدد  مددن ذ، وغددس ٢٠3٠-٢٠15املسددادام  وإ ددا  سددندا  لاحددد مددن فددا ر الكددوا ، لةعددوام 
 لم  واإلقاممم  وعمامات الاخ مة اإل ارة الو ي األ ر الدو 
  صد وتقمم  فاا؛ ال مامات وناار ها  ) إ 
 احل ول عاو الدع ، وحتديدا  الامويا والاكنولوجما وبنا  القد ات   )ادإ 
حتديدددد املسدددارا الشددداما ، ومنهدددا املبدددا   الاوجمهمددد  واملسدددارا املا اقددد  مفدددرايف  )وإ 

 أصحاب امل اح .
 .٢٠1٧قر  فريع ا ربا  وضع الو ق  يف صمااها النهارم  ثاول هناي  عام و  -49

دعدددم التقيددديم الدددذي جتريددده اهليئدددة الفرعيدددة للتنفيدددذ بشدددأن التقددددم احملدددرز يف عمليدددة  -زاي 
 صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية

الارعمد  لاانامدع بشدنن واصا فريع ا ربا  النظر يف أعمالرت لدع  الاقمم  الع  اريرت افمئد   -5٠
، مبددا يف ذلد  مددعكر  مااامممدد  إ٢5)الاقددم احملددرز يف عمامدد  صدماغ  وتنامددع خ ددة الاكمد؛ الو نمدد 

لاوجمددددرت اددددعه األعمددددال أعددددّداا عقددددب املناقشددددات ذات ال ددددا  الاالمدددد  الددددي جددددرت يف اجاماعددددرت 
 . إ٢6)والثفرني احلا  
__________ 

 .٢1و ٢٠، الاقراتن FCCC/SBI/2016/18 الورمق انظر  إ٢4)
 .13-11، الاقرات ٢1-م أ/4املقر   إ٢5)
  5٧-61. الاقرات، FCCC/SBI/2017/6انظر الورمق   إ٢6)
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وذلد   مشا ك  جهدات فاعاد  أخدرى، وذكر الاريع أن أعمالرت ساساامد أمّيا اسااا   من -51
عاددو صدد مد  البادددان مددن أجددا  عدد  عمامدد  وددع البمدداشت وامل اومددات ت حتاماهددا بامدد  تقمددم  أ ا 
ّحددب الاريددع  نمدد . و  تنامددع افدددفني واملبددا   الاوجمهمدد  ل مامدد  صددماغ  وتنامددع خ ددة الاكمدد؛ الو 

ريددددع  قمددددم  عددددن سددددهام يف الالل ددددرض املقدددددم مددددن الشددددبك  ال املمدددد    ددددة الاكمدددد؛ الو نمدددد  لإ
ة الاكمدد؛ تنامددع خ ددو اسددا راض الاقدددم احملددرز يف إ مددا  اتعابددا ات اجلنسددانم  يف عمامدد  صددماغ  
راض الاقددددم ريدددع اسددا الو نمدد ، وال ددرض املقددددم مددن الدددربشمج اإل ددارة لإسددهام يف الاقمدددم  عددن  

 احملرز يف إ ما  الاكم؛ مع تاس املناش يف الاخ مة اإل ارة. 
وقددر  الاريددع أن ُلددااي للبمدداشت وامل اومددات الددي يسدداند إلمهددا الاقمددم  يف من دد  خ ددة  -5٢

اسددانا     وكاالدد الاكمدد؛ الو نمدد  مددن أجددا تمسددس تقا هددا مددع ومددع اجلهددات الااعادد  ذات ال ددا
 الاحاما وما يامرت من تقمم  إىل جمموع  مش ك  من األ ل .

ميكددن أن يسدداند إىل جمموعددات املقددايم  احملددد   يف أ ا  وذكددر الاريددع أن امكددا الاحامددا  -53
 . الناددارج واناثو النددواتج  صددد وتقمددم  الاقدددم احملددرز والا المدد  والثاددرات، واددة ال مامدد  واملدددخفت و 

ن مدن أيضدا  أ وسم ر  ت وير مقايم  ود   لتفد ايف مدع أصدحاب امل داح  ذو  ال دا . وذكدر
؛ الو نمدد ،  ددة الاكمددالاقدددم احملددرز يف عمامدد  صددماغ  وتنامددع خ املهدد  الامممددز عاددو ةددو واضدد  بددني

 . ويف ادعا ؛ الو نمدوالاقدم احملرز يف أنش   أخرى قد تسه  يف عمام  صماغ  وتنامع خ ة الاكمد
غ  وتنامددع مامدد  صددماالسددماق، ذكددر الاريددع أن مددن املمكددن تسدد ما الاقدددم الددع  حتددرزه البادددان يف ع

نامدعاا، أو أ  رعت يف ت إىل ت رلاهتا أبهنا أ اقت ال مام  و/أو فخ ة الاكم؛ الو نم  اسانا ا  
 إفا   مناسب  أخرى إىل ما ينباة إ  اجرت يف إ ا  اعه ال مام .

، الدددددع  سدددددُمنظ   للا ددددداون مدددددع جلنددددد  إ٢٧)وشقدددددف الاريدددددع ال تمبدددددات املمكنددددد  لفجامددددداث -54
ز يف عمامدددد  صددددماغ  وتنامددددع خ ددددة بشددددنن الاقدددددم احملددددر  إ٢8)الاكمددد؛، لانظددددر يف الاقريددددر الاددددولماة

 الاكم؛ الو نم . 
وشقددف الاريددع أيضددا  األ مدد  احملامادد  ألن سددر  فريددع مسدداقا مددن ا ددربا  تقمممددا  لااقدددم  -55

اخدام أ ا  امددا، لسدداحملددرز مددن خددفل اسددا راض األ لدد  عاددو الاقدددم احملددرز املقدمدد  مددن فددرق الاح
م  مدث يكدون الاقمدا دم   ثادرات واملقدايم  ا اصد  الدي س صد وتقمم  الاقدم احملرز والا المد  والث

 الع  يقد م إىل افمئ  الارعم  لاانامع تقممما  ماوازش .
عاو من   خ ة الاكم؛ الو نم  مدن أجدا ت زيدز ودع  إ٢9)وقر  الاريع حتديث اتسابمان -56

احملدددرز يف ت بمدددع املبدددا   م اومدددات عدددن أمدددو  تشدددما الندددواتج الدددي حتققهدددا الباددددان الناممددد ، والاقددددم 
اإل فددا ي ، وامل اومددات الددوا    مددن البادددان املاقدمدد  األ ددراف عددن الدددع  املقدددم مددن خددفل القنددوات 

 املا د   األ راف والثنارم ، وأعمال البادان املاقدم  األ راف بشنن خت مة الاكم؛ وتنامعه.
تابّددع خ ددة ال مددا الو نمدد  عاددو  وأحددا  فريددع ا ددربا  عامددا  للاقدددم احملددرز يف وضددع أ ا  -5٧

من   خ ة الاكم؛ الو نم . وساوفر أ ا  الااّبع م اومات عدن اإلزدازات والندواتج الررمسدم  الدي 
 حتققها البادان يف إعدا  وتنامع خ ة الاكم؛ الو نم  ا اص   ا.

__________ 

 ) إ.1٢، الاقر  ٢1-م أ/4املقر   إ٢٧)
 ) إ. 1٢، الاقر  ٢1-م أ/4املقر   إ٢8)
 )بإ.1٢، الاقر  ٢1-م أ/4املقر   إ٢9)
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 توصددديات    اهليئدددة الفرعيدددة للتنفيدددذ بشدددأن حتدددديل بدددرانمج العمدددل املتعلدددق أبقدددل -حاء 
 البلدان منواً 

فرث فريع ا ربا  يف النظر يف الوتي  الي أسنداا إلمرت مؤلر األ دراف واملامثاد  يف النظدر يف  -58
ما إذا كانت انايف حاج  إىل حتديث برشمج ال ما املا اع أبقا البادان  وا  وتقد  توصدمات لانظدر 

إ، بامد  إحالد  ٢٠18أاي /مدايو  -فمها افمئ  الارعمد  لاانامدع يف  و هتدا الثامند  واأل ب دني )نمسدان/أبريا 
 إ،٢٠18تادددد  الاوصددددمات إىل مددددؤلر األ ددددراف يف  و تددددرت الراب دددد  وال شددددرين )كددددانون األول/ يسددددمرب 

 . إ3٠)حسب اتقاضا 

 ٢١-أ م/١ ملقررمن ا ٤٥و ٤١يتني الواردتني يف الفقرتني تنفيذ الوال -طاء 
أحددا  فريددع ا ددربا  عامددا  للاقدددم احملددرز منددع آخددر اجامدداث لددرت عاددو صدد مد تنامددع الددوتياني  -59

 .٢1-م أ/1من املقر   45و 41الي أسند ا مؤلر األ راف إلمرت وإىل جلن  الاكم؛ يف الاقرتني 
ي سُاقد م إىل مدؤلر وذكر فريع ا ربا  أن فريع ال ما املش يف ب د  إعدا  الاوصمات ال -6٠

األ ددددددراف ال امددددددا بوصددددددارت اجامدددددداث األ ددددددراف يف اتادددددداق ل يدددددد  يف  و تددددددرت األوىل، يف تشددددددرين 
 . وسُاقد م الاوصمات كإضاف  فعا الاقرير )وكعل  لاقرير جلن  الاكم؛إ.٢٠1٧الثاين/نوفمرب 

 مناقشة مع حكومة هاي  -رابعاً  
حكوم  اايي امل ي للاكم؛ ملناقش  الاقدم الدع  عقد فريع ا ربا  مناقشات مع فريع  -61

 أحرزترت اايي يف جمال الاكم؛ مع تاس املناش وما تواجهرت من رارات وحتدايت يف اعا ال د .
وقّدمت حكوم  اايي م اومات أساسم  ووّدر  عن أنشد   الاكمد؛ السدابق  واجلا يد ،  -6٢

لدربشمج النمدوذجة ملواجهد  آاث  تادس املنداش الدع    واإ31)مبا فمها  بدرشمج ال مدا الدو ي لااكمد؛
  وبددرشمج الاحددال؛ ال دداملة لااددس املندداش إ3٢)تنّاددعه الا ندد  املشدد ك  بددني الددوزا ات لانممدد  األ اضددة

ا اص  ايي إل ما  الاكم؛ يف الاخ دمة اإل دارة الدو ي  وبدرشمج الاكمد؛ القدار  عادو الدنظ  
مج إعددددا   أامددددا األ اضددددة والددددنظ  اإليكولوجمدددد  السدددداحام ، اإليكولوجمدددد  الددددع  يرّكددددز عاددددو بددددرش

واحلاددا  عاددو البمئدد ، وبنددا  القددد ات. ويف آخددر مشددروث لانامددع بددرشمج ال مددا الددو ي لااكمدد؛، 
تساكش؛ اايي سدبف  مل اجلد  املسدارا املا دد   املا دا  لملمداه والز اعد  وإ ا   اسداخدام األ اضدة 

 اعاما  هنج برشجمة.والنظ  اإليكولوجم  من خفل 
وقددّدمت حكومدد  اددايي أيضددا  م اومددات عددن أعمافددا عاددو صدد مد عمامدد  صددماغ  وتنامددع  -63

أعفه. وت مدا  6٢خ   الاكم؛ الو نم  ا اص   ا، اسانا ا  إىل األنش   املشا  إلمها يف الاقر  
ا النهددوض احلكومدد  مددع الددربشمج اإل ددارة لاح ددول عاددو لويددا مددن ال ددندوق األخضددر مددن أجدد

ب ماها. وتشما م امل اإلزاز األولم  احل ول عاو  ع  يف جمال اتسا دا  واألنش   الاحضدسي  
مددن ال ددندوق لاهمئدد  بمئدد  لكمنمدد  مددن أجددا صددماغ  وتنامددع خ دد  الاكمدد؛ الو نمدد  لاباددد، ولددت 

__________ 

 .3 الاقر ، ٢1-م أ/19املقر   إ3٠)
 .http://unfccc.int/resource/docs/napa/hti01f.pdf إ31)
 .http://ciat.gouv.ht/projets/programme-pilote-pour-la-r%C3%A9silience-climatique-pprcانظر   إ3٢)

http://unfccc.int/resource/docs/napa/hti01f.pdf
http://ciat.gouv.ht/projets/programme-pilote-pour-la-r%C3%A9silience-climatique-pprc
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عادددو مقددد م لاح دددول مدددن ال دددندوق عادددو  عددد   ٢٠1٧املوافقددد  مدددن أجدددا ذلددد  يف أاي /مدددايو 
. ٢٠1٧مامددون  وت . ومددن املاوقددع أن تبدددأ األنشدد   يف أياول/سددبامرب  43٠سددا دا  بقممدد  لف

وت مددا احلكومدد  أيضددا  مددع الددربشمج اإل ددارة إلعدددا  مقدد م مشددروث لاح ددول عاددو الامويددا مددن 
ال ددندوق ل ددماغ  خ دد  الاكمدد؛ الو نمدد . وت ددّد احلكومدد  خري دد  ال ريددع   دد  الاكمدد؛ الو نمدد  

ا ددربا ، ووفقددا  لااددد  ا ري دد  مددن املاوقدددع إزدداز خ دد  تكمددد؛ و نمدد  يف غضدددون  بدددع  مددن فريدددع
سددناني تقريبدددا  مدددن تاقدددة األمدددوال مدددن ال دددندوق. وعدددفو  عادددو ذلددد ، ت مدددا حكومددد  ادددايي مدددع 

مامدددون  وت  يف جمدددال إ ا   املدددوا   املارمددد   4٠الدددربشمج اإل دددارة إلعددددا  بدددرشمج لااكمددد؛ بقممددد  
 اعارة، بامويا من ال ندوق.والز اع  واألمن ال

واصدددد حبت حكومددددد  ادددددايي فريدددددع ا دددددربا  وومدددددع املشدددددا كني انخدددددرين الدددددعين حضدددددروا  -64
 ؛ ا اصدددد  بددددران  لمشددددهدوا مددددوا ن الضدددد - أو - اتجامدددداث يف جولدددد    اسددددم  يف مديندددد  بددددو 

وجمدد  تبددنّي  يكولإ مز عدد  للسددماق احملاددة الددي يواجههددا الباددد. وتضددمنت الرحادد  املمدانمدد  زاي   إىل
و الددرى عادد لاا ددد  لااحدددايت أعاددو وأسدداا‘ فدداما لاددنظ  اإليكولوجمدد ‘كمامدد  ت بمددع هنددج 

 السوا  الناو  عن تاس املناش من خفل حاي الانوث البمولوجة.
وأبااددددت حكومدددد  اددددايي فريددددع ا ددددربا  للاحدددددايت الددددي تواجههددددا، الددددي تشددددما القددددد    -65

املاحدددد  الناودددد  عددددن تاددددس املندددداش، لإلضدددداف  إىل الاحدددددايت احملدددددو   عاددددو الا ددددد  لااحدددددايت 
اإل ارمددد . و ابدددت احلكومددد  إىل الاريدددع تزويدددداا للددددع  لاااادددب عادددو ادددعه الاحددددايت وملواصدددا  

 اساكشاف أفضا السبا ملساعدهتا عاو الاواصا مع فاا؛ اجلهات املقدم  لادع .
ام اددايي لاكددون   اسدد  احلالدد  بشددنن واتاددع فريددع ا ددربا  مددع حكومدد  اددايي عاددو اسدداخد -66

الفتمنمدددد     أمريكدددداخ دددد  الاكمدددد؛ الو نمدددد  املااوحدددد  يف حاقدددد  ال مددددا الاد يبمدددد  اإلقامممدددد  ملن قدددد
 ك  يف حاقددد  ال مدددا أعدددفه. وُ عمدددت ادددايي أيضدددا  لامشدددا ٢٠والكدددا ييب املشدددا  إلمهدددا يف الاقدددر  

هدا سدم  املشدا  إلمقد  للارناألفريقمد  النا الاد يبم  اإلقاممم  بشنن خ دة الاكمد؛ الو نمد  لاباددان 
 أعفه. ٢٠يف الاقر  

 التعاون مع سائر اهليئات والربامج يف  طار االتفاقية -خامساً  
لألنشددد   الا اونمددد  الاالمددد  الدددي نُدّادددعت مندددع جاسدددارت احلا يددد  ا  أحدددا  فريدددع ا دددربا  عامددد -6٧

 تااقم .والثفرني مع افمئات والربامج ذات ال ا  يف إ ا  ات
وفا يف فريع ا ربا  يف اجاماث ا ربا  الاقنمني بشنن الاكم؛ الع  نظمارت جلن  الاكمد؛  -68

وكددان موضددوث اجامدداث  إ33)والددع  عقددد خددفل الدددو تني السا سدد  واأل ب ددني لاهمئاددني الاددرعماني.
ا ددربا  اددو إ مددا  الاكمدد؛ مددع تاددس املندداش مددع أاددداف الانممدد  املسددادام  وإ ددا  سددمندا . وقددّدم 

عددن كمامدد  إسددا  اتتسدداق بددني أاددداف الانممدد  املسددادام  والاكمدد؛ مددع تاددس ا  فريددع ا ددربا  عرضدد
 لانمم  املسادام .إىل اإل ا  الاكاماة   ة الاكم؛ الو نم  وأاداف اا  املناش، اسانا 

وفدددا يف فريدددع ا دددربا  يف احلدددد، اجلدددانيب الدددع  نظمدددرت بدددرشمج عمدددا ندددسوث بشدددنن الدددنظ   -69
اإليكولوجم  يف الدو تني السا س  واأل ب ني لاهمئاني الارعماني، وساة الضدو  عادو أمدو  مدن بمنهدا  

__________ 

 .http://tep-a.orgانظر  إ33)

http://tep-a.org/
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ال مدددا اجلدددا   مدددع املنظمدددات الشدددريك  يف بدددرشمج عمدددا ندددسوث بشدددنن ت زيدددز اتعابدددا ات املا اقدددد  
ام ددات احملامدد  واجلماعددات والددنظ  اإليكولوجمدد  الضدد ما   واألنشدد   الددي يقددوم  ددا فريددع ا ددربا  لل

لدع  الاقمم  الع  اريرت افمئد  الارعمد  لاانامدع بشدنن الاقددم احملدرز يف عمامد  صدماغ  خ دة الاكمد؛ 
دام  وكمد؛ ميكندرت الو نم  وتنامعاا  واإل ا  الاكاماة   ة الاكم؛ الو نم  وأاداف الانمم  املسدا

أن يساعد يف إ مدا  فااد؛ الدنهج يف عمامد  الاكمد؛. وتحدي فريدع ا دربا  أن املنظمدات الشدريك  
لربشمج عمدا ندسوث ساسدامر يف تقدد  إسدهامات ألعمالدرت املا اقد  للادد يب عادو خ دة الاكمد؛ 

 الو نم ، وم ا ض خ ة الاكم؛ الو نم ، وخ ة الاكم؛ الو نم  املااوح . 
وواصا فريع ا ربا   ع  عما الا ن  الانامعي  امل نم  للاكنولوجمدا خب دوص وضدع و قد   -٧٠

لو قد  ادة . واعه ابشنن موا م  عمامات تقمم  اتحاماجات الاكنولوجم  وخ ة الاكم؛ الو نم 
نددد  مدددن الا  جدددز  مدددن اتسدددا اب  لاوتيددد  ال دددا    دددا تكامددد؛ عدددن مدددؤلر األ دددراف الدددع   ادددب

اكمد؛ ناش، وجلن  اللوجما امل نم  للاكنولوجما أن تقوم، للا اون مع مركز وفبك  تكنو الانامعي  امل
مددات تقمددم  ا مدد  عماوفريددع ا ددربا ، للنظددر يف السددبا الددي لكنهددا مددن مسدداعد  األ ددراف عاددو مو 
 احاماجاهتا الاكنولوجم  مع عمام  صماغ  خ ة الاكم؛ الو نم  وتنامعاا. 

يف اتجامدداث األول لارقدد  ال مددا امل نمدد  للنددزوم الااب دد  لا ندد  ا  أيضدد وفددا يف فريددع ا ددربا  -٧1
 اس املناش. نرسات تالانامعي  نلم  وا سو الدولم  امل نم  ل سارر واألضرا  املرتب   با

يف اتجامدددداث األول لا ندددد  ل يدددد  امل نمدددد  ببنددددا  القددددد ات، ا  وفددددا يف فريددددع ا ددددربا  أيضدددد -٧٢
لادددآز  والا ددداون بدددني ادددعه الا نددد  وغسادددا مدددن افمئدددات واملؤسسدددات املنشدددن  ملناقشددد  سدددبا ت زيدددز ا

املا اق  ببنا  القد ات. وقدم فريع ا ربا  حملد  عامد  عدن الثادرات الدي يا دني سدّداا واتحاماجدات 
ب فم  السدمد ا  فمما يا اع للاكم؛. وأحا  فريع ا ربا  عاما  الي يا ني تابماها ألقا البادان  و 

  نددومماني )فنانددداإ لا مددا ب دداارت مسددؤول اتت ددال يف جلندد  ل يدد  امل نمدد  ببنددا  القددد ات مددع مددا
 فريع ا ربا . وسبع لاسمد نومماني أن عما يف فريع ا ربا .

 املناقشات ال  دارت مع املنظمات ذات الصلة -سادساً  
وأمانددد  ال دددندوق أجدددرى فريدددع ا دددربا  مناقشدددات مدددع ممثادددة منظمددد  األغعيددد  والز اعددد ،  -٧3

األخضدددر لامنددداش، وأمانددد  مرفدددع البمئددد  ال املمددد ، وبدددرشمج األمددد  املاحدددد  اإل دددارة، ومكادددب املمثدددا 
السدامة ألقدا الباددان  دوا  والبادددان الناممد  غدس السداحام  والدددول اجلز يد  ال داس  الناممد ، وم هددد 

مددد    دددة الاكمددد؛ الو نمددد  حدددول الباددددان األمريكمددد  لاا ددداون يف ممددددان الز اعددد ، والشدددبك  ال امل
ل  وجدم   -ا  فممدا يا ادع للاكمد؛. وتدر  يف الا دا اثنمدا  مواصا  الا اون يف  ع  أقا البادان  و 

يف برامج عماها الو نم  لااكم؛ ا  أعفه األنش   احملد   املا ا  باقد  الدع  إىل أقا البادان  و 
 وخ ة الاكم؛ الو نم  الي ت امداا.

لاح ددول عاددو الامويددا مددن ال ددندوق ا  وفممددا يا اددع باقددد  الدددع  إىل أقددا البادددان  ددو  -٧4
األخضددر لامندداش مددن أجددا صددماغ  وتنامددع خ ددة الاكمدد؛ الو نمدد ، ذّكددر فريددع ا ددربا  املنظمددات  

إىل امل اومددات املسدداكما  الددي ا  واسددانا . إ34)برؤياددرت يف  عدد  أنشدد   الاكمدد؛ يف أقددا البادددان  ددوا  

__________ 

 .15، الاقر  FCCC/SBI/2016/7 الورمق انظر  إ34)
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ت تااقدو وم هدا الددع  ا  املنظمات، لوحي أن البادان الدي تنامدة إىل فئد  أقدا الباددان  دو  قدماها
ب دو   نشدد   ملسدداعدهتا عادو صددماغ  مق حددات لاح دول عاددو الامويددا مدن ال ددندوق األخضددر 
لامندداش. واتُاددع عاددو أنددرت سددمكون مددن املامددد حتديددد البادددان الددي تااقددو الدددع ، وتادد  الددي ت يددا  

عادو ا   دف خادع الدوعة وحشدد ومدع الشدركا  لضدمان ح دول كافد  الباددان األقدا  دو   عمها،
 الدع  من أجا إعدا  املق حات.

وفممددا يا اددع للاوجمهددات الاقنمدد  املا اقدد  خب ددة الاكمدد؛ الو نمدد  وال مددا الددع  يضدد اع  -٧5
ت مسداكما  عدن  اومدا  مبرت الاريع ال اما الاقي امل ي خب ة الاكمد؛ الو نمد ، قددم فريدع ا دربا

يف ذلدد   عاا، مبددات ددوير مددوا  إضددافم  ملسدداعد  البادددان يف صددماغ  خ ددة الاكمدد؛ الو نمدد  وتنامدد
ألغعيددد  ات منظمدد  اإل ددا  الاكدداماة   دددة الاكمدد؛ الو نمدد  وأادددداف الانممدد  املسددادام . وأبااددد
ايف وتربمد  أل دارد اوالز اع  عن عماها اجلا   بشنن وضع موا  تكممام  بشنن م اجل  مسنل  م د

بك  ال املمد  عاندت الشداألحما  املارم  يف إ ا  عمام  صدماغ  خ دة الاكمد؛ الو نمد  وتنامدعاا. وأ
  خ ددة مامددات  سدد  ددة الاكمدد؛ الو نمدد  أهنددا ت مددا عاددو تددوفس مددوا   تقنمدد  لا ددمم  وإجددرا  ع

ب  اددقددد تا الاكمدد؛ الو نمدد  املراعمدد  لظددروف النزاعددات. وجددرى اساكشدداف موضددوعات إضددافم 
اسد اتم مات دامها، و املزيد من الاوجمهات الاقنم ، مبا يف ذل  وضع سمنا يواات مناخم  واساخ

بدددا   مويدددا واملتنامدددع خ دددة الاكمددد؛ الو نمددد ، وسدددبا تروددد  الددددع  املقددددم )مثدددا الادددد يب والا
 ددددرت مموا اددددا  ات عاددددو مواصددددا  تبددددا لالاوجمهمدددد إ إىل إجددددرا ات. وفدددد ع فريددددع ا ددددربا  املنظمدددد

ن مدق دو قدد  أل عاو إسدهاماهتا، وذلد  يف وقدت مبكدر مبدا فمدرت الكاايد  لضدمان حتقمدع لاح و 
 اتتساق يف الُنهج اجلا   ت ويراا.

، وك دددز  مدددن أنشددد   ت بئددد  ٢٠18وفممدددا يا ادددع مب دددرض خ دددة الاكمددد؛ الو نمددد  ل دددام  -٧6
ن لي ميكن فا مدلكمام  ااملوا   فعا احلد،،  عا فريع ا ربا  املنظمات إىل تقد  عروض بشنن ا

 ددة الاكمدد؛  املمدد   خففدا  عدد  اددعا احلدد،. وذكددر بددرشمج األمد  املاحددد  اإل ددارة والشدبك  ال
جلاسدات أو لا يا ادع الو نم  أهنما سمبحثان إمكانم  لويا املشدا كني حلضدو  ادعا احلدد،. وفممد

اف  ارة اساضدددداملوضددددوعات الررمسددددم  يف اددددعا احلددددد،، فقددددد عددددرض بددددرشمج األمدددد  املاحددددد  اإل دددد
 دة خموا مد   جاسات حول ا رب  يف احل ول عاو الامويا من ال ندوق األخضر لامناش وحول

لشدددبك  اساساضدددم؛ الاكمددد؛ الو نمددد  مدددع أادددداف الانممددد  املسدددادام  واأل دددر اإل ارمددد  األخدددرى  و 
نسدانم  ت اجلتعابدا اال املم    ة الاكم؛ الو نم  جاسات حول الاكم؛ يف منا ع النزاث وحول ا

لناممدد  غددس لبادددان ايف خ ددة الاكمدد؛ الو نمدد   وعددرض مكاددب املمثددا السددامة ألقددا البادددان  ددوا  وا
والقضددااي  و ال ددمو السدداحام  والدددول اجلز يدد  ال دداس  الناممدد  اساضدداف  جاسددات بشددنن القددد   عادد

عه اإلسدهامات ادإحال   . واتُاع عاواألخرى املد ج  عاو جدول األعمال املوسع ألقا البادان  وا  
 إىل الاريع اتساشا   املسؤول عن تنظم  م رض خ ة الاكم؛ الو نم .

وفممددددا يا اددددع للاوجمهددددات واملشددددو   الاقنمدددد  بشددددنن الددددُنهج اإلقامممدددد  لاخ ددددمة أنشدددد    -٧٧
ت اجلمددد  املما سدداالاكمدد؛، عرضددت املنظمددات تبددا ل امل اومددات مددع فريددع ا ددربا  بشددنن ا ددرب  و 

 نالاكممامد  بشدن لاوجمهمد ها اإلقاممم ، والي ميكن أن تساعد يف وضدع املبدا   ااملساقا  من براجم
 اا  أعفهإ.  - اعا املوضوث )انظر الا ا اثلثا  

ولملثا، وفمما يا ادع للاوجمهدات واملشدو   الاقنمد  بشدنن اتعابدا ات املا اقد  للام دات  -٧8
أباددل فريددع ا ددربا  املنظمددات للاقدددم احملددرز مددع احملامدد  واجلماعددات والددنظ  اإليكولوجمدد  الضدد ما ، 
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بدددرشمج عمددددا نددددسوث يف وضددددع و قدددد  بشددددنن ادددعا املوضددددوث، وأن فريددددع ا ددددربا  سمواصددددا الامددددا  
 اإلسهامات إل  اجها يف اعه الو ق .

وفمما يا اع ب مدا فريدع ا دربا  يف  عد  الاقمدم  الدع  اريدرت افمئد  الارعمد  لاانامدع لااقددم  -٧9
ة الاكمد؛ ملمد    د عمام  صماغ  خ ة الاكم؛ الو نم  وتنامدعاا، قددمت الشدبك  ال ااحملرز يف

ا راض ن  ريدددع اسدددعدددمدددن الاااصدددما عدددن خ  هدددا الراممددد  إىل اإلسدددهام يف الاقمدددم  ا  الو نمددد  مزيدددد
مد  وتنامدعاا. مد؛ الو نالاقدم احملرز يف إ ما  اتعابا ات اجلنسدانم  يف عمامد  صدماغ  خ دة الاك

 مدا  الاكمد؛ إرز يف شمج اإل ارة اإلسهام يف الاقمم  من خفل اسدا راض الاقددم احملدوعرض الرب 
وا  تكممامد   أعددت مدمع تادس املنداش ضدمن الاخ دمة اإل دارة. و عدا فريدع ا دربا  املنظمدات الدي
ضددمع موا ادددا اتت/مواإىل النظددر يف اإلسددهام يف الاقمددم  عددن  ريددع اسددا راض الاقدددم احملددرز يف جم

ق قمدم ، مثدا إ دف دا الا ممام . وجرت مناقشد  امل دامل الررمسدم  األولمد  الدي ميكدن أن يس فددالاك
هدددو  املبعولددد  نمددد ، واجلال مامددد ، واإل دددا ، والوتيددد ، وتقدددا ير الاقمدددم ، وواثردددع خ دددة الاكمددد؛ الو 

م ، لاقمدددالرصدددد واو لاح دددول عادددو الددددع ، والسماسدددات، واملشدددا يع والدددربامج الدددي سدددر  تنامدددعاا، 
 . املناشوتقد  الاقا ير الر م  إىل اتااقم  األم  املاحد  اإل ا ي  بشنن تاس

آخددر املسددتجدات بشددأن أولددوايت بددرانمج العمددل املتجدددد لفريددق اخلددرباء  -سابعاً  
 ٢0١8-٢0١7للفرتة اً املعين أبقل البلدان منو 

، تركدز عادو ٢٠1٧عدام أجرى فريع ا ربا  بن ام مخ  حاقات عما تد يبم  إقامممد  يف  -8٠
ال ناصددددددددر ل  )ال ناصددددددددر الاحضددددددددسي إ وجددددددددم  )اسدددددددد اتم مات الانامددددددددعإ و ال )اإلبددددددددفغ والرصددددددددد 
واتسا راضإ من عمام  صماغ  خ ة الاكم؛ الو نم  وتنامعاا. وجرت مناقشد  مساامضد  لادنهج 

مدد  الو نمدد  يف الرامددة إىل حتقمددع الاددآز  مددع أاددداف الانممدد  املسددادام  وإ ددا  سددندا  وأاددداف الانم
صددماغ  خ ددة الاكمدد؛ الو نمدد  وتنامددعاا و صددداا، كمددا مت ت بمددع اددعا الددنهج. وكددان الوصددول إىل 

، وتااعددا املشددا كون عاددو ن دداق واسددع مددع أمانددد  أيضددا  ا  اامددا  ال ددندوق األخضددر لامندداش موضددوع
 لانامع.ال ندوق األخضر لامناش والوكاتت الدولم  القا    عاو ال ما ككماشت مسؤول  عن ا

م رضددني إقامممددني   ددة الاكمدد؛ الو نمدد ، ولفددر خب ددة  لام ددرض ا  وأقددام فريددع ا ددربا  أيضدد -81
مسددان/أبريا  م اددع نيفال دداملة املقبددا   ددة الاكمدد؛ الو نمدد ، الددع  سددم قد يف هنايدد  آذا /مددا   أو 

ممدد  بشددنن إقام حدددااث  يف بددون. ويدددعو فريددع ا ددربا  املنظمددات ذات ال ددا  الددي تقددم  أ ٢٠18مددن عددام 
  ربا . ع فريع امالاكم؛ إىل النظر يف اساضاف  م رض إقاممة   ة الاكم؛ الو نم  للا اون 

ومدددن أجدددا  عددد  افمئددد  الارعمددد  لاانامدددع يف تقمدددم  الاقددددم احملدددرز بشدددنن خ دددة الاكمددد؛  -8٢
يف اجامداث  ك  بنشدا الو نم ، ي ما فريع ا ربا  عاو الاواصا مع املنظمات ذات ال ا  لامشدا  

نحددو املن ددوص الك ددز  مددن خ ددوات الاقمددم  عاددو   ٢٠18ا ددربا  املقددر  عقددده يف فددبا /فرباير 
 .CP.21/4) إ من املقر  1٢عامرت يف الاقر  

وسددددددوف يضددددددع فريددددددع ا ددددددربا  الامسددددددات األخددددددس  عاددددددو عددددددد  و قددددددات تقنمدددددد  بنهايدددددد   -83
ن م لة دراف عداأل دراف، وسدااا ، اسا اب  لاوتايت ال ا    ا تكامد؛ مدن مدؤلر ٢٠1٧ عام

  ريع من   خ ة الاكم؛ الو نم .
وتر  ناارج ال ما املش يف مع جلن  الاكم؛ بشنن الوتايت النافئ  عن اتااق ل يد  يف  -84

 .FCCC/SB/2017/2/Add.1−FCCC/SBI/2017/14/Add.1الورمق  
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 املرفق

 آب/ 7أعيدددددددددداء فريددددددددددق اخلددددددددددرباء املعددددددددددين أبقددددددددددل البلدددددددددددان منددددددددددواً يف   
 ٢0١7 أغسطس

 أناوت السمد أبما  اووناو
 النمسا السمد إ وين كونز 

 بواتن م خاندوالسمد  سوش
 بو كمنا فاسو السمد إ  يسا سممد
 كندا  السمد  بمث تفند 

 آيرلندا  السمد أ  اين فمازجسالد
 مفو  السمد بمنون ايسني
 نمبال السمد ش يف فا ما
 وبرينسميبسان تومة  السمد أ يرياو سانااش
 لمشي - تممو  السمد أ او ل بوسا 
 توغو السمد مس  ايو 

 وهو ي  تنزانما املاحد  السمد فريد ي  مانممكا 
 فانواتو السمد برااين فمامب 

    


