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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثامنة واألربعون

 2018أاير/مايو  10 إىلنيسان/أبريل  30من  بون،
 من جدول األعمال املؤقت 12البند 

 املسائل املتعلقة أبقل البلدان منوا  

 االجتماع الثالث والثالثون لفريق اخلرباء املعين أبقل البلدان منوا    
 تقرير مقدم من األمانة  

 موجز  
املعين أبقل البلددان ودوايف س ندان يدوم ، ُعقد االجتماع الثالث والثالثون لفريق اخلرباء  

فريدددق س أثنددداء . وأعدددد ال2018شدددبارب/يرباير  9إىل  5ندددان يدددوم  وبرينسدددية، س الفددد   مدددن 
عدددد الفريدددق أ. وابإلضدددايىل إىل ،لددد ، 2019-2018االجتمددداع بدددرلم  عملدددل املت دددد  للفددد   

ل م  العمددل ألقددديث بددرلبشدد ن  دالصديةىل النااييددىل لتوتدديايل املقدمددىل إىل افيعدىل الفرعيددىل للتنفيدد  
اق ابريددد  عدددن ايفددد البلددددان ودددوايف، واندددتيفمل نتدددرت س االلتياجددداف املتعلقدددىل ابلتيفيددد  الناشدددعىل
تمداع جلسداف ل االجواملقرراف اليت اعتمدداا مدؤ ر األادرا  س  وريدل اةا يدىل والعشدرين. و د

ش ن بن أعمال مالبلد يقوم بل  ما من ليفومىل نان يوم  وبرينسية بش نمع مسؤولني   اور
يددىل س ان النامسددبل لدددعب البلدددالالتيفيدد و ومددن أمانددىل الصددندوق األاخددر للمنددا  بشدد ن أيخددل 

يددق ومددن مر  اةصددول علددت التمويددل مددن أجددل عمليددىل تدديااىل اندد  التيفيدد  الوانيددىل وينفيدد ااو
 البلددانل ألقدل م  العمدالبيعىل العامليىل ووكااليل بشد ن مواتدلىل يقددل الددعب مدن أجدل ينفيد  بدرل

اف تلىل ،ف أارى ووايف ال ي يشمل إعدا  وينفي  برام  العمل الوانيىل للتيفي و ومن منتما
 بش ن التعاون س يقدل الدعب إىل أقل البلدان ووايف.
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 الوالية -أوال   

مدَّ  مؤ ر األارا ، س  وريدل اةا يدىل والعشدرين، واليدىل يريدق اخلدرباء املعدين أبقدل البلددان  -1
، وكلَّددد  يريدددق 2020-2016لتشدددمل الفددد    خ1يودددوايف ييريدددق اخلدددرباءخ ويقدددايف الاتصاتدددايل اةاليدددىل

 .خ3يمناا  عب ينفي  ايفاق ابري ، خ2يضنالع بعد  من األنشنىل اإلضاييىلاخلرباء ابال
وبناءيف علت ،ل ، ُكل  يريق اخلرباء بوضع برلم  عمل مت دد  لفد   ندنتني ليفد  ينتدر  -2

ييل افيعىل الفرعيىل للتنفي  يايعىل التنفي خ س اجتماع  ورهتدا األول مدن كدل ندنىل، وبتقددل يقريدر عدن 
 .خ4يأعمالل إىل ايعىل التنفي  س كل  ور  من  وراهتا

 موجز االجتماع الثالث والثالثني لفريق اخلرباء املعين أبقل البلدان منوا   -اثنيا   
 املداوالت -ألف 

ُعقد االجتماع الثالث والثالثون لفريق اخلرباء س نان يوم ، ندان يدوم  وبرينسدية، س  -3
 .2018شبارب/يرباير  9إىل  5الف   من 

الصندوق األاخر للمنا  يتندوق املندا خ ومريدق ووجَّل يريق اخلرباء  عواف إىل أمانيت  -4
 االجتمدداع سلمشدداركىل البيعددىل العامليددىل يمريددق البيعددىلخ ووكااليددل، وإىل منتمدداف أاددرى ،اف تددلىل، ل
: يفيدالف التاليدىلثلدون للممومناقشىل مس لىل يقدل الدعب إىل أقل البلددان ودوايف. وشدار  س االجتمداع 

ميددىل اددد الدددوت للتنىل، واملعبيعددىل، وبددرلم  األمددب املتحددد  للبيعددأمانددىل تددندوق املنددا ، وأمانددىل مريددق ال
مددىل األمددب قدددمت منتاملسددتدامىل العامددل بوتددفل أمانددىل الشددبيفىل العامليددىل خلندد  التيفيدد  الوانيددىل. و 

 ار  السياندداف سددفور  إلاملتحددد  لذا يددىل والزراعددىل، وبددرلم  األمددب املتحددد  اإلودداي ، وشددركىل ُأك
 خ إنااماف س االجتماع.Oxford Policy Managementي
و ددل االجتمدداع لددوارايف مددع ممثلددني ةيفومددىل نددان يددوم  وبرينسددية ملناقشددىل التقدددم الدد ي  -5

ندددد  اوينفيدددد   ألددددرزت البلددددد، والتحدددددايف، والثةددددراف وااللتياجدددداف القايمددددىل س عمليددددىل تدددديااىل
 التيفي  الوانيىل.

 وانتخب يريق اخلرباء أعخاء امليفتب التاليىل أمساؤاب: -6
 السيد لريش شارما ينيبالخ رييسايفو يأخ 
 السيد أ يريتو نانتال ينان يوم  وبرينسيةخ ليبايف للريي و يبخ 
 السيد بينون اينني يمالويخ مقررايف ابللةىل اإلنيفليزيىلو يجخ 

__________ 

 ،18-م أ/12، و17-م أ/5، و16-م أ/6، و13-م أ/8، و11-م أ/4، و9-م أ/7، و7-م أ/29املقدددددددددددددددرراف  خ1ي
 .20-م أ/3و

مدن  3إىل  1، والفقدراف مدن 21-م أ/4من املقدرر  12، والفقر  21-م أ/1من املقرر  45و 41انتر الفقريني  خ2ي
 .FCCC/SBI/2017/19من الوثيقىل  73، والفقر  21-م أ/19املقرر 

 .21-م أ/1من املقرر  45و 41الفقراتن  خ3ي

 .16-م أ/6من املقرر  3الفقر   خ4ي



FCCC/SBI/2018/4 

GE.18-03913 4 

 السيد  مريي ايو ييواوخ مقرر  ابللةىل الفرنسيىلو ي خ 
 لةىل الربيةاليىل.ليشيتخ مقررايف ابل -السيد أ او ابربونا يييمور  يهخ 

وألددارب يريددق اخلدددرباء علمددايف ابألعخددداء التاليددىل أمسددداؤاب الدد ين طثلدددون الفريددق س األنشدددنىل  -7
 التعاونيىل املش كىل مع ايعاف أارى مبوجب االيفاقيىل:

السددديد  بيددددث اليندددددر يكندددداخ والسدددديد نددددانتال س يرقدددىل العمددددل املعنيددددىل خبندددد   يأخ 
  والتيفي  الوانيىل التابعىل لل نىل التيفي

السددديد يريددددري  مانيييفدددا يزاوريدددىل ينزانيدددا املتحدددد خ س أعمدددال  ندددىل التيفيددد   يبخ 
 املتعلقىل بعمليىل الفحص التقين بش ن التيفي و

خ س يرقىل العمل املعنيىل ابلنزوح التابعىل لل نىل يانو بوركيناالسيد إ ريسا مسدي ي يجخ 
 ةري املنا و ثرياف ياملريبنىل بت التنفي يىل آلليىل وارنو الدوليىل املعنيىل ابخلساير واألضرار

السدددديد إرويددددن كددددونزي يالنمسدددداخ والسدددديد شددددارما س  ددددال التعدددداون مددددع الل نددددىل  ي خ 
 التنفي يىل املعنيىل ابلتيفنولوجيا ي نىل التيفنولوجياخو

السيد  ايو س أعمال  نىل ابري  املعنيىل ببنداء القددراف، وأعمدال بدرلم  عمدل  يهخ 
 عمل نريويبخ. يبرلم  ةري املنا  والقابليىل للت ثر بل والتيفي  معلنريويب املتعلق بت ثرياف ي

 املرحلة اليت بلغتها عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية -ابء 
 التقدم الذي أحرزته البلدان النامية يف عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية -1 

يددىل بدددأف عملياهتددا املتعلقددىل بصدديااىل وينفيدد  أشددار يريددق اخلددرباء إىل أن االبيددىل البلدددان النام -8
يفيددد  اندد  الت اندد  التيفيدد  الوانيددىل، وألددا يخددنلع س املقدددام األول أبنشددنىل يتعلددق بصدديااىل

 الوانيىل اخلاتىل هبا.
وأشددددار يريددددق اخلددددرباء أيخددددايف إىل أن البلدددددان الناميددددىل العشددددر  التاليددددىل قددددد انددددتيفملت اندددد   -9

، ياندو بوركيندا: الربازيدل، خ5يت منصدىل اند  التيفيد  الوانيدىلالتيفي  الوانيىل اخلاتىل هبا ونشرهتا علد
، السددو ان، شدديل ، اليفددامريون، كينيددا. وأشددار الفريددق كدد ل  إىل النيفددا نددرييواددو،  ولددىل يلسددنني، 
يقددددم بعدددد البدددايف للحصدددول علدددت  ويدددل مدددن تدددندوق املندددا  ليفددد  ينفددد   مل أن أاييف مدددن يلددد  البلددددان

 ألولويىل املدرجىل س ان  التيفي  الوانيىل اخلاتىل بل.برا ل ،اف ا أو مشاريعل أو نيانايل

 التقدم احملرز بشأن الدعم املقدم -2 
ألدددارب يريدددق اخلدددرباء علمدددايف ابملعلومددداف املقدمدددىل س االجتمددداع املتعلقدددىل ابلددددعب املقددددم إىل  -10

 إىل شدددبارب/ 2017عمليدددىل تددديااىل وينفيددد  انددد  التيفيددد  الوانيدددىل س الفددد   مدددن أيلول/ندددبتمرب 
 أ لت. 16إىل  11، علت النحو الوار  إبجياز س الفقراف من خ6ي2018 يرباير

__________ 

 .http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx خ5ي

يةند  اد ا الفصددل املعلومداف الدديت أاتلتادا افيعدداف واملنتمداف ،اف الصدلىل لفريددق اخلدرباء علددول موعدد اجتماعددل  خ6ي
 الثاين والثالثني.

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
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مددددددن  47 موعددددددل  مددددددا كددددددان  ،2018شددددددبارب/يرباير  9وأيددددددا  تددددددندوق املنددددددا  أبن س  -11
قدددد قُددددم مبوجدددب ارايدددق  عدددب انددد  التيفيددد  الوانيدددىل س إادددار بددددرلم   خ7يمق لددداف املشددداريع

يصدل إىل ثالثدىل  مدا تندوق املنا  اخلاص ابالندتعدا  و عدب األنشدنىل التحخدرييىل، الد ي  صدص
. وقددم بلددد والددد مشدروعل املقدد ح عددن خ8يماليدني  والر مددن  والراف الددوالايف املتحدد  ليفددل بلددد

ني قدمت بقيىل البلددان مشداريعاا املق لدىل عدن اريدق ايعداف اريق شري  واين س التنفي ، س ل
 مق لدددايف ابملوايقددددىل 17التنفيددد  املتعدددد   األاددددرا . ومدددن بدددني مق لدددداف املشددداريع املقدمدددىل، لدددداز 

الت ييددد يلددازف يسددعىل مشدداريع ابملوايقددىل ويانيددىل ابلت ييدددخ. ومددن بددني املشدداريع املق لددىل الثالثددني  أو
مشددروعايف مناددا لدددى السددلنىل الوانيددىل املعيَّنددىل ريثمددا يُعددا   26الت ييددد، كددان  أو  دداب ابملوايقددىل مل الدديت

يقدطاا علت أندا  التعقيدب اخلند  الدوار  مدن أماندىل تدندوق املندا . وأيدا  تدندوق املندا  أيخدايف 
 مليون  والر. 2.76إىل  2.26 أبن مبلغ التمويل املنلوب ليفل ُمق ح ي اوح من

 موعل نتىل مشاريع مق لىل  ما ، كان2018شبارب/يرباير  9س  وأيا  مريق البيعىل أبنل، -12
فيدد  يااىل وينقددد لتيددت ابملوايقددىل، وادد  مشدداريع يسددتاد   عددب األنشددنىل ،اف الصددلىل بعمليددىل تدد
قنيدددىل اليدددىل التانددد  التيفيددد  الوانيدددىل. وكاندددت أربعدددىل مشددداريع مق لدددىل أادددرى قدددد ُأجيدددزف مدددن الن

 ايف.وابنتتار التمويل من تندوق أقل البلدان وو 
وعقدد يريدق اخلدرباء، س الفد   املشدمولىل ابلتقريددر، للقديت عمدل يددريبيتني إقليميتدني بشدد ن  -13

ندددديل،   نددددان او سانددد  التيفيدددد  الوانيددددىل: والدددد  ملننقددددىل أمرييفددددا الاليينيددددىل والبحدددر اليفددددارية، 
أليريقيدددىل النااقدددىل و ووالدددد  للبلددددان ا2017أيلول/ندددبتمرب  7إىل  4 كوندددتارييفا، س الفددد   مدددن

. ولخددر الدددور  2017أيلول/نددبتمرب  27إىل  25ابلفرنسديىل، س الددرابرب، املةددرب، س الفدد   مدن 
 24مشداركايف ي 58 من اإللثخ، ولخدر الددور  الثانيدىل 23من ال كور و 48مشاركايف ي 71األوىل 

خلنددد   ضدددايف إقليميدددايف مدددن اإللثخ. وابإلضدددايىل إىل ،لددد ، نتَّدددب يريدددق اخلدددرباء معر  34مدددن الددد كور و
. ويددددر  س 2017أيلول/نددددبتمرب  12و 11يُّدددد  الوانيددددىل س نددددول، زاوريددددىل كددددوراي، يددددوم  التيف

مني مدن يريدق يدني املقددأل  أ لت مزيد من التفاتيل بش ن التوجيل والدعب التقن -الفصل الثالث 
 اخلرباء إىل ان  التيفي  الوانيىل.

  خلند  التيفيد  الوانيدىل، ، قددَّم بدرلم  الددعب العدامل2017واعتبارايف مدن أيلول/ندبتمرب  -14
الدد ي يشدد   س إ اريددل بددرلم  األمددب املتحددد  اإلودداي  وبددرلم  األمددب املتحددد  للبيعددىل،  عمددايف يقنيددايف 

س إادددار عمليدددىل تددديااىل وينفيددد  انددد  التيفيددد  الوانيدددىل. وُعقددددف للقدددىل عمدددل  خ9يبلددددايف  12 إىل
. وركَّددزف 2017لول/نددبتمرب أي 16إىل  13يدريبيددىل إقليميددىل ملننقددىل  ندديا س نددول س الفدد   مددن 

اةلقىل علت زاي   قدراف رامسد  السيانداف واخلدرباء التقنيدني الختدا، قدراراف يعالدىل س التيفيُّد  مدع 
 يةري املنا  من أجل  قيق اإل ار  والتنميىل املستدامتني للموار  املاييىل.

__________ 

ان التاليددىل: األرجنتددني، أرمينيددا، إكددوا ور، ألبانيددا، أنتيةددوا وبربددو ا، أورواددواي، أوزبيفسددتان، اببددوا اينيددا قددمتاا البلددد خ7ي
ا املتحددددد ، يددددىل ينزانيددددا ديددددد ، ابكسددددتان، بددددنةال يش، بددددنن، بددددواتن، البونددددنىل وافرندددد ، ا بددددل األنددددو ، زاور 

وازيلند، مبدددددابوي، ندددددز و ان،  ومينييفدددددا، ا ماوريدددددىل الدومينييفيدددددىل، زاوريدددددىل اليفونةدددددو الدطقراايدددددىل، جندددددوب السددددد
يفا، كولومبيددا،  ، كونددتاريالسددو ان، نيشدديل، تددربيا، العددراق، اددابون، اددال، اواييمدداال، اليفددامريون، كددوف  يفددوار
ر، ر، نيبدال، الني د ، مياوداكينيا، ليرباي، ليسويو، مات، مداشدقر، مصدر، مدالوي، منةوليدا، موريتانيدا، موريشديو 

 ني رياي، اندورا .

 ، الفقر  يهخ.13/09-انتر مقرر  ل  الصندوق األاخر للمنا  م خ8ي
أربعىل من أقل البلدان ودوايف يبدنةال يش وزاوريدىل اليفونةدو الدطقراايدىل وليدرباي والني درخ، ويانيدىل بلددان مدن ادري أقدل  خ9ي

 يفوارخ. وكوف بيا البلدان ووايف يأرمينيا وألبانيا وأورواواي وأوزبيفستان ويون  وا بل األنو  وتر 
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إقليميددىل وعشددر  وأيددا ف منتمددىل األا يددىل والزراعددىل أبلددا يواتددل  عددب نددبعىل بددرام  عامليددىل و  -15
بلددايف لميدايف س أيريقيدا و نديا وأورواب ومننقدىل  22برام  وانيىل، يةن  عشر  من أقدل البلددان ودوايف و

أمرييفا الاليينيىل والبحر اليفارية، ويتعلق أبنشنىل ،اف تلىل بعمليىل تيااىل وينفي  ان  التيفي  
اج الزراعدددىل س انددد  الوانيددىل. وعدددالو يف علدددت ،لددد ، انددتمر يقددددل الددددعب مدددن اددالل بدددرلم  إ مددد

، خ10يالتيفيددد  الوانيددددىل، املشدددد   بددددني منتمددددىل األا يددددىل والزراعددددىل وبددددرلم  األمددددب املتحددددد  اإلودددداي 
 يتعلدددق ييمدددامدددن أجدددل إ مددداج املخددداار والفدددرص الددديت ينندددوي عليادددا يةدددري املندددا   خ11يبلدددايف  11 إىل

 ابلزراعىل س ان  التيفي  الوانيىل ف ت البلدان.
العامليدددددىل خلنددددد  التيفيددددد  الوانيدددددىل منتددددددى للمواضددددديع املسدددددتاديىل س وعقددددددف الشدددددبيفىل  -16

دددز علدددت  ويدددل عمليدددىل تددديااىل و 2017ميفسدددييفو، ابمليفسدددي ، س  وز/يوليدددل  ينفيددد  انددد  ، ركَّ
ددددرف الشددددبيفىل أيخددددايف عمليدددداف يبددددا ل املعلومدددداف بددددني الن لبانيددددا أتددددراء مددددن التيفيدددد  الوانيددددىل. ويسَّ

 وامليزنىل القناعيىل. البالااف بش ن موضوَع  لونيا نانتوجاماييفا وبريو و 

 املرحلة اليت بلغها تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف -جيم 
مشددروعايف لتنفيد  بددرام   252 موعدل  مددا أبن خ12ييفيدد املعلومداف الددوار   مدن مريددق البيعدىل -17

العمدل الوانيدىل للتيفيد  لتيدت مبوايقدىل  لد  مريدق البيعدىل علدت  ويلادا مدن تدندوق أقدل البلددان 
. وابإلضددايىل إىل ،لدد ، أيددا  مريددق البيعددىل أبن النلددب علددت مددوار  2001 عددام وايف مندد  إنشددايل سودد

 9 وس يدددددزال أكدددددرب مدددددن األرتدددددد  املتالدددددىل للموايقددددداف ا ديدددددد . ال تدددددندوق أقدددددل البلددددددان ودددددوايف 
مشروعايف مق لايف  24، كانت أمانىل مريق البيعىل قد أجازف من الناليىل التقنيىل 2017شبارب/يرباير 

 170.5متاا أقدددل البلددددان ودددوايف لتنفيددد  بدددرام  العمدددل الوانيدددىل للتيفيددد ، يبلدددغ قيمتادددا اإلزاليدددىل قدددد
 مليون  والر، وا  ابنتتار يواير موار  فا من تندوق أقل البلدان ووايف.

يعادددددف ا ادددداف املاهددددىل بتقدطدددددل إىل  مدددددا  مددددوع، بلددددغ 2017أب/أاسددددن   9وس  -18
بليددون  1.2، وبلددغ  مددوع املسدداداف املديوعددىل خ13يليددون  والرب 1.32وددوايف تددندوق أقددل البلدددان 

مليون  والر عمداليف  40. ويبلغ نق  التمويل املتاح اآلن ليفل بلد من أقل البلدان ووايف خ14ي والر
 مببدأ اإلنصا  س إاتلىل التمويل.

ام  ينقيحددايف و/أو  ددديثايف لددرب  خ15يوأجددرف ةسددىل بلدددان علددت األقددل مددن أقددل البلدددان وددوايف  -19
يدددزال يعتمدددد علدددت  ال عملادددا الوانيدددىل للتيفيددد . وألدددارب يريدددق اخلدددرباء علمدددايف أبن أقدددل البلددددان ودددوايف 

التوجيددل واملشددور  التقنيددني س ينقدديب و ددديث بددرام  عملاددا الوانيددىل للتيفيدد ، وأبدددى يريددق اخلددرباء 
 انتعدا ت لتقدل الدعب بناءيف علت النلب.

__________ 

 .http://www.fao.org/in-action/naps/enانتر  خ10ي
 أورواواي، أواندا، اتيلند، زامبيا، اامبيا، اواييماال، الفلبني، يييت لم، كولومبيا، كينيا، نيبال. خ11ي

 والتحديثاف املقدمىل إىل األمانىل. GEF/LDCF.SCCF.23/03/Rev.01س وثيقىل مريق البيعىل العامليىل  خ12ي

 185مليدددون يدددوروخ، وبل ييفددا يندددبعىل ماليدددني يدددوروخ، والسدددويد ي 50بعددد إعدددالن يعادددداف جديدددد  مددن أملانيدددا ي خ13ي
 مليون يوروخ. 3,25مليون كرونىل نويديىلخ، وإقليب والون البل ييف  ي

 .https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcfانتر  خ14ي
 بنةال يش وبواتن والسنةال ومالوي وااييت. خ15ي

http://www.fao.org/in-action/naps/en
https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf
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 2017-2016برانمج العمل املتجدد للفرتة التقدم احملرز يف تنفيذ  -اثلثا   
التوجيههه والههدعم التقنيههان املقههدمان  ص عمليههة صههياغة وتنفيههذ خطههط التكيههف الوطنيههة  -ألف 

 والعمل الذي يضطلع به الفريق العامل التقين املعين خبطط التكيف الوطنية
 التدريب بشأن خطط التكيف الوطنية -1 

ح إ دددام للقددداف العمدددل التدريبيدددىل اإلقليميدددىل بشددد ن انددد  ألدددارب يريدددق اخلدددرباء علمدددايف بن دددا  -20
التيفي  الوانيىل، بوتفاا مسايل ُيس شد هبدا س مواتدلىل يقددل الددعب والتددريب مسدتقباليف س إادار 

 292 موعدددل  مدددا . ولخددر للقددداف العمددلخ16ي2017-2016بددرلم  عمدددل يريددق اخلدددرباء للفددد   
رى ااتيار املشاركني من كدل مدن: الوكداالف من ال كورخ. وج 165من اإللث و 136مشاركايف ي

الوكدداالف املختصددىل الدديت يددؤ ي أ وارايف  أو الوانيددىل املسددؤولىل عددن اندد  التيفيدد  الوانيددىلو والددوزاراف
يعالىل س ختني  وينفي  عمليىل التيفي  علت املستوى الدواين، مدثاليف س  دات التمويدل والتخندي و 

املنددا و واملؤنسدداف الوانيددىل األاددرى ،اف الصددلىل،  والسددلناف الوانيددىل املعيَّنددىل املختصددىل بصددندوق
مثل املؤنساف األكا طيىل. وُعقدف للقاف العمل بدعب مدن الفريدق العامدل التقدين املعدين خبند  
التيفيددد  الوانيدددىل. وبنددداءيف علدددت ،لددد ، شدددار  س للقددداف العمدددل ممثلدددون للمنتمددداف ،اف الصدددلىل 

ن ندددبل لصدددول البلددددان علدددت الددددعب بصدددفتاب ادددرباء س مواضددديع ددددد  ، لتقددددل معلومددداف بشددد 
 الالزم لعمليىل تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىل.

وألددارب يريددق اخلددرباء علمددايف ابلتحدددايف وااللتياجدداف الدديت لددد اا املشدداركون بوتدددفاا  -21
 مسايل يندرج س الفعاف العامىل التاليىل:

 اةصول علت أيخل البيالف واأل واف املتالىل ألعمال التقييبو يأخ 
إلددراز يقدددم ملمددو  ونددريع س اةصددول علددت التمويددل مددن تددندوق املنددا  مددن  يبخ 

 أجل تيااىل ان  التيفي  الوانيىلو
 بناء القدراف الالزمىل علت األجل النويل لتخني  التيفي  وينفي تو يجخ 
 اةصول علت موا  التدريب والتوعيىل النتخداماا علت املستوى الواينو ي خ 
 ييما بني خمتل  الشركاء بش ن يقدل الدعبوييسري التنسيق  يهخ 
يياددددا التيفددددالي  املسددددتقبليىل،  مبددددا اخليدددداراف املتعلقددددىل بتقدددددير ييفددددالي  التيفيدددد ، خوي 

 لتيسري يرييب اخلياراف ويصميب عمليىل التنفي و
الرتددد الفعددال ألوجددل الخددع  واملخدداار الرييسدديىل املتعلقددىل ابلددنتب املامدددىل ألي  يزخ 

 ا ااف تالبىل املصلحىل هباوبلد، وإبالغ زيع 
ينسيق عملياف يقييب وختندي  وينفيد  التيفيد  س زيدع املسدتوايف والنناقداف  يحخ 

 وابلتعاون مع األار واألولوايف األارىو

__________ 

 ، املريق األول.FCCC/SBI/2016/7انتر الوثيقىل  خ16ي
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ينبيق ُلُ  النتب املتيفاملىل س ختني  التيفيد  كونديلىل إل ار  املدداال املتعدد    يربخ 
 سيىل وا ااف تالبىل املصلحىل.والعوامل الدايعىل واألارا  الفاعلىل الريي

 21ووايق يريق اخلرباء علدت أن التحددايف وااللتياجداف احملدد   املشدار إليادا س الفقدر   -22
اخلددددرباء  مددددن يريددددق أعددددالت ينبةدددد  أن ُيسددددتخدم س يوجيددددل الدددددعب والتدددددريب املسددددتقبليني املقدددددمني

 وا ااف األارى إىل أقل البلدان ووايف.
 اختا، اخلنواف املقبلىل التاليىل:وقرر يريق اخلرباء  -23

إعدددا  يقريددر بشدد ن للقدداف العمددل يمبددا س ،لدد  املددداالف ،اف الصددلىل مددن  يأخ 
   الوانيدىل،ند  التيفيدمعارض ان  التيفي  الوانيىلخ، ويوثيق النتاي  الرييسيىل املتعلقىل مبنصدىل ا

ن مدددوار  لتيفددو ا ، س ،لدد  نتدداي  الدددوراف املتعلقدددىل ابةصددول علددت التمويددل مدددن تددندوق املندد مبددا
 معلوماف للبلدانو

 ددديث املددوا  التدريبيددىل املتالددىل و/أو إعدددا  مددوا  يدريبيددىل جديددد ، يتعلددق مددثاليف  يبخ 
 ملنا وابةصول علت التمويل من تندوق املنا ، و،ل  ابلتنسيق مع أمانىل تندوق ا

مواتددددلىل ا اددددو  الراميددددىل إىل ينسدددديق التدددددريب الدددد ي يقدمددددل األاددددرا  الفاعلددددىل  يجخ 
 لتدددريب املقدمددىلومددوا  ا ختلفددىل لخددمان االنددتمراريىل بددني مددوا  التدددريب املقدمددىل مددن يريددق اخلددرباءامل

 من الوكاالف األارى.
وقرر يريق اخلرباء أيخايف ينفي  ا ولىل التاليىل من للقاف العمدل التدريبيدىل اإلقليميدىل املتعلقدىل  -24

خبندد  التيفيدد   لتقددين املعددين. وندديحد  الفريددق العامددل ا2019 عددام خبندد  التيفيدد  الوانيددىل س
 الوانيىل املواضيع اليت ن كز علياا ا ت الدوراف وادياا.

 اإلطار التكاملي خلطة التكيف الوطنية وأهداف التنمية املستدامة -2 
ألددددارب يريددددق اخلددددرباء علمددددايف بن دددداح ينبيددددق اإلاددددار التيفددددامل  خلندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل  -25

 قليميدىل املشداردريبيدىل اإلالتيفامل خ س يوجيدل للقداف العمدل التوأادا  التنميىل املستدامىل ياإلاار 
د  د س إبدددراز الفايدددأعدددالت. واللددداب يريدددق اخلدددرباء أن اإلادددار التيفدددامل  نددداع 20إليادددا س الفقدددر  

 االيسددداق ييسدددري سو  املسدددتمد  مدددن ُلُددد  الدددنتب س يركيدددز عمليددداف التقيددديب واإلجدددراءاف والرتدددد،
 ف واألار.املستواياميىل إىل  قيق التيفي  س زيع النناقاف و والتآزر ييما بني ا او  الر 

وألارب يريق اخلرباء علمايف أيخايف ابلعمل ا اري ال ي يقوم بل الفريدق العامدل التقدين املعدين  -26
انددد   ىل وينفيددد خبنددد  التيفيددد  الوانيدددىل س إعددددا  ماللدددق للمبدددا ة التوجيايدددىل املتعلقدددىل بصدددياا

اخلددرباء  ايددق يريددقاف اإلاددار التيفددامل  واأل واف الداعمددىل. وو التيفيدد  الوانيددىل، مددع عددرض مواتددف
 علت هلميع قايمىل ابلنتب واأل واف ،اف الصلىل من أجل إثراء املاللق.

 مالحق للمبادئ التوجيهية املتعلقة بصياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية -3 
ينفيددد  انددد  رلدددب يريدددق اخلدددرباء بنشدددر ملحدددق للمبدددا ة التوجيايدددىل املتعلقدددىل بصددديااىل و  -27

أيخددددل عشددددر  التيفيدددد  الوانيددددىل، أعدددددت الفريددددق االنتشدددداري للبحددددوث الزراعيددددىل الدوليددددىل بعنددددوان  
 .خ17ي ابتيفاراف يراَان علياا للتيفي  س  ال الزراعىل

__________ 

 .http://hdl.handle.net/10568/89192متاح س املوقع  خ17ي

http://hdl.handle.net/10568/89192
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وألارب يريق اخلرباء علمايف أيخدايف ابملاللدق التاليدىل الديت اد  قيدد اإلعددا ، والديت بعخداا س  -28
 مرالل املراجعىل النااييىل:

املبددا ة التوجيايددىل التيفميليددىل خلندد  التيفيدد  الوانيددىل مددن أجددل  قيددق التيفيدد   خيأ 
، أعدددداا ا  احمللددد اليدددب للمنددداملعيشددد  املريدددق امل املنا ددد  علدددت املسدددتوى  ون الدددواين: هلدددارب مدددن

 تندوق األمب املتحد  للمشاريع اإلنتاجيىلو
للمبددا ة إ مدداج اةددد مددن خمدداار اليفددوارث س اندد  التيفيدد  الوانيددىل: ملحددق  يبخ 

حددد حدد  الدوليدىل للمدب املت، أعديدل اند ايي يىل األالتوجيايدىل التقنيدىل املتعلقدىل خبند  التيفيد  الوانيدىل
 من خماار اليفوارثو

 -يناول مسدايل الزراعدىل واةراجدىل ومصدايد األمسدا  س اند  التيفيد  الوانيدىل  يجخ 
 ، أعديل منتمىل األا يىل والزراعىل.خ18يمبا ة يوجيايىل ييفميليىل

التاليددىل  خ19ييريددق اخلددرباء علمددايف كدد ل  خبندد  املنتمدداف املعنيددىل لتحددديث املاللددق وألددارب -29
 ليف  ُيدم  يياا ألدث التنوراف من  إعدا  ا ت املاللق والدرو  املستفا   من ينبيقاا:

ملحدددق املبدددا ة التوجيايدددىل التقنيدددىل املتعلدددق ابمليدددات:  عدددب عمليدددىل انددد  التيفيددد   يأخ 
 لددث األادر،يساق مع أالعامليىل للميات، واو ياد  إىل  قيق اال، ال ي أعديل الشراكىل الوانيىل

 س ،ل  ايفاق ابري  وأادا  التنميىل املستدامىلو مبا
يوجيااف منتمىل الصحىل العامليىل ةمايىل الصحىل من يةري املندا  عدن اريدق ختندي   يبخ 

سدتفا   املدرو  ، اليت أعدهتا منتمىل الصدحىل العامليدىل، وادو يادد  إىل عدرض الدالتيفي  الصح 
 من للقاف العمل التدريبيىل اليت ُقدمت ابنتخدام امللحقو

، وادد  أ ا  وانيددىل لتقيدديب نياندداف التيفيدد ، أعددداا املبددا ة املشدد كىل للتيفيدد  يجخ 
اج ، وهتدد  إىل إ مدخ(Southern Voices on Adaptationمشروع أتواف ا نوب بش ن التيفيد  
بدرلم  انيدىل مدن تيفيد  الو علت التمويل الالزم خلند  ال ا وانب املتعلقىل عصول اجملتمعاف احملليىل
 .اإلعدا  التابع للصندوق األاخر للمنا 

 خطط التكيف الوطنية املفتوحة -4 
أشددددار يريددددق اخلددددرباء إىل أن  راندددداف اةدددداالف اإليرا يددددىل خلندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل علددددت  -30

الوي داشددقر ومددالصددعيد الددواين ياندد  التيفيدد  الوانيددىل املفتولددىلخ ليفددل مددن بددواتن ويويددالو وم
يدد  الوانيددىل ندد  التيفوادداييت انددُتخدمت بن دداح س للقدداف العمددل التدريبيددىل اإلقليميددىل املتعلقددىل خب

عددن  مليددىل نددريعىل عأعددالت. وندداعدف ادد ت الدراندداف س يقدددل حملددىل  20الفقددر  املشددار إلياددا س 
 .كيفيىل يعميب عمليىل تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىل علت املستوى الواين

ووايق يريق اخلرباء علت يونيع نناق  راناف اةاالف اإليرا يىل خلن  التيفي  الوانيدىل  -31
لىل اندتخدام علدت مواتدو س ،لد  علدت املسدتوى اإلقليمد خ  املفتولىل ليةن  مزيدايف من البلدان يمبدا

 ا ت الدراناف س األنشنىل املتصلىل خبن  التيفي  الوانيىل.
__________ 

 .http://www.fao.org/in-action/naps/adaptation-planning/guidelines متاح س املوقع خ18ي
 .http://www4.unfccc.int/nap/Guidelines/Pages/Supplements.aspxمتاح س املوقع  زيعاا خ19ي

http://www.fao.org/in-action/naps/adaptation-planning/guidelines
http://www4.unfccc.int/nap/Guidelines/Pages/Supplements.aspx
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 دعم عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها عن طريق منصة خطط التكيف الوطنية -5 
يفيد  س منصدىل أشا  يريق اخلرباء ابلبلدان اليت يواتل نشر انناا الوانيدىل املتعلقدىل ابلت -32

اندد  التيفيدد  الوانيددىل، وأشددار إىل أنددل يوجددد اآلن س املنصددىل اندد  وانيددىل للتيفيدد  مددن عشددر  
 .خ20يبلدان
وأشددار يريددق اخلددرباء أيخددايف إىل انددتمرار ينددوير منصددىل اندد  التيفيدد  الوانيددىل ليفدد  يلددة  -33

 يل : ما التياجاف ان  التيفي  الوانيىل من املعلوماف، ويشمل ،ل 
لدعب التقييب ال ي هلريل افيعىل الفرعيىل للتنفيد  للتقددم احملدرز س  خ21يفبوابىل بيال يأخ 

 عمليىل تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىلو

ينفي  أ ا  يتبُّع عمليدىل اند  التيفيد  الوانيدىل علدت اإلن ندت، مدن أجدل يوثيدق  يبخ 
ز املرالدل أبدر  لرتددو التقدم ال ي حيرزت كل بلد س عمليىل تيااىل وينفي  اند  التيفيد  الوانيدىل، 

 والنتاي  واألنشنىل املخننىلو
إ ار  االندتبيان املتعلدق خبند  التيفيد  الوانيدىل علدت اإلن ندت، وادو االندتبيان  يجخ 

ندد  اوينفيد   الد ي يقددم األادرا  مدن االلدل معلومداف عمدا  درزت مدن يقددم س عمليدىل تديااىل
 التيفي  الوانيىلو

نيىل، ال ي يرتد معلوماف من زيدع ا دول الزمين العامل  خلن  التيفي  الوا ي خ 
عمليددددىل الصددددلىل ب الشدددركاء بشدددد ن خمتلددد  االجتماعدددداف وللقدددداف العمدددل التدريبيددددىل واملدددؤ راف ،اف

 تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىلو
األنشدنىل الديت ينتمادا يريدق اخلدرباء بشد ن اند  التيفيد  يقدل معلومداف عدن  يهخ 

 قليميىلويبيىل اإلالوانيىل وللقاف العمل التدر  الوانيىل، مثل املعارض املخصصىل خلن  التيفي 
ييسددري يصددفب خمتلدد  مددوار  اإلن نددت املفيددد  س عمليددىل تدديااىل وينفيدد  اندد   يوخ 

 التيفي  الوانيىل، املتالىل من خمتل  الشركاء.

 خطة عمل الفريق العامل التقين املعين خبطط التكيف الوطنية -6 
لعامل التقين املعين خبن  التيفي  الوانيىل من يقدم س ألرزت الفريق ا مبا نّوت يريق اخلرباء -34

 الوانيىل.   التيفي مواتلىل  عب أعمال يريق اخلرباء املتعلقىل ابلتوجيل والدعب التقنيني خلن
وعقد الفريق العامل التقين املعين خبن  التيفيد  الوانيدىل اجتماعدايف س أثنداء الددور  الثالثدىل  -35

ملناقشىل ماللق املبدا ة التوجيايدىل لصديااىل  خ22يمنتمىل 19 ممثلووالعشرين ملؤ ر األارا ، لخرت 
__________ 

 .http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx خ20ي

 .http://unfccc.int/10544انتر  خ21ي

مركدددز اددددماف املندددا  س أملانيددداو واملركدددز الددددوت للزراعدددىل املداريدددىلو وبدددرلم  عدددوث الفريدددق االنتشددداري للبحدددوث  خ22ي
ن الةدد اي و ومنتمددىل األا يددىل والزراعددىلو والوكالددىل األملانيددىل للتعدداون الزراعيددىل الدوليددىل بشدد ن يةددري املنددا  والزراعددىل واألمدد

الددددوتو والشدددراكىل العامليدددىل للميددداتو و ندددىل ينسددديق شدددؤون الشدددعوب األتدددليىل س أيريقيددداو والشدددبيفىل العامليدددىل خلنددد  
 ندوب بشد ن التيفي  الوانيىلو وبرلم  البحوث س  ال قابليىل الت ثر بتةري املنا  وأثرت والتيفي  معلو وأتواف ا

التيفيدد و وايفاقيدددىل األمدددب املتحدددد  بشددد ن التندددوع البيولددوج و وايفاقيدددىل األمدددب املتحدددد  مليفايحدددىل التصدددحرو وبدددرلم  
األمددب املتحددد  اإلودداي و وبددرلم  األمددب املتحددد  للبيعددىلو ومنتمددىل األمددب املتحددد  لل بيددىل والعلددب والثقايددىلو وميفتددب 

بددددرلم  األمددددب املتحددددد  النددددتخدام املعلومدددداف الفخدددداييىل س إ ار  األمددددب املتحددددد  للحددددد مددددن خمدددداار اليفددددوارثو و 
 اليفوارث واالنت ابىل س لاالف النوارةو ومنتمىل الصحىل العامليىلو واملنتمىل العامليىل لذرتا  ا ويىل.

http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
http://unfccc.int/10544
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وينفيدد  اندد  التيفيدد  الوانيددىل، واندد  التيفيدد  الوانيددىل املفتولددىل، واملعددارض املخصصددىل خلندد  
 التيفي  الوانيىل، وينسيق التدريب املتعلق خبن  التيفي  الوانيىل.

ين املعددين خبندد  التيفيدد  وقددرر يريددق اخلددرباء أن يدددرج س انددىل عمددل الفريددق العامددل التقدد -36
 ي .في  التيفالوانيىل موضوعايف إضاييايف يتعلق بتنبيق البيالف الخخمىل لدعب ختني  وين

ووايق يريق اخلرباء علت مواتلىل يعزيز أعمال الفريدق العامدل التقدين املعدين خبند  التيفيد   -37
نيدىل والتعداون   الوايفيدالوانيىل عن اريق مواتدلىل املشداركىل س يندوير املنا يداف التقنيدىل خلند  الت

خلددرباء أيخددايف ق يريددق ااالندد ايي   مددع املنتمدداف واملراكددز اإلقليميددىل والشددبيفاف ،اف الصددلىل. ووايدد
،لد  ابلتدزامن  س مبدا ،علت مواتلىل ااتنام الفرص املناندبىل لعقدد اجتماعداف للفريدق العامدل التقدين
تني، مددن  الفددرعيوافيعتددنيمددع املعددارض املخصصددىل خلندد  التيفيدد  الوانيددىل و وراف مددؤ ر األاددرا  

 أجل مواتلىل الناوض بعملل.

 املسائل املتصلة ابلوصول  ص موارد الصندوق األخضر للمناخ -ابء 
الدديت قرراددا  خ23يأجددرى يريددق اخلددرباء مناقشدداف مددع أمانددىل تددندوق املنددا  بشدد ن الددوالايف -38

  تدندوق املندا  لتمويدل بتحسني نبل وتدول البلددان الناميدىل إىل مدوار  يتعلق ييمامؤ ر األارا  
 ان  التيفي  الوانيىل.

ثدددددىل بشددددد ن إعددددددا  األندددددعلىل املتيفدددددرر  املتعلقدددددىل بتلبيدددددىل  -39 وقددددددم يريدددددق اخلدددددرباء معلومددددداف ددَّ
االلتياجاف الناشعىل والتصددي للتحددايف القايمدىل الديت يواجاادا البلددان س ندبيل اةصدول علدت 
التمويل من تندوق املنا  لعمليىل تيااىل وينفيد  اند  العمدل الوانيدىل. وندلنت أماندىل تدندوق 

Planning Adaptation Brief: in GCFعلددددت املنشددددور املعنددددون املنددددا  الخددددوء 
، الدددد ي يتخددددمن خ24ي

 املتيفرر  ا اري إعدا اا.قايمىل ابألنعلىل املتيفرر  وال ي طيفن أن ييفون مرجعايف إضاييايف لذنعلىل 
وقددَّم يريددق اخلدرباء معلومدداف ددَّثدىل أيخددايف بشد ن إعدددا   موعداف إرشددا يىل مدن األنشددنىل  -40

ةصول علدت ملتعلقىل ابواملرالل الوانيىل املختلفىل من أجل إ راجاا س املق لاف ايعيف  الترو  
وليدىل ثالثدىل موعدىل األالتمويل من تندوق املنا  لعمليىل تيااىل ان  التيفيد  الوانيدىل. ويةند  اجمل
 وانيىل.لتيفي  الانيناريوااف إللراز يقدم أوت ومتون  وعاٍل س عمليىل تيااىل وينفي  ان  

املتعلقدىل بصددندوق االجتماعداف يدق اخلدرباء وأماندىل تدندوق املندا  اند  ينتديب ولقدش ير  -41
. ونتواتدددل أماندددىل تدددندوق املندددا  عقدددد 2018 لعدددام املندددا  س معدددرض انددد  التيفيددد  الوانيدددىل

اجتماعددداف يسدددتاد  اخلدددرباء القندددريني يأيرقدددىل اندددىل التيفيددد  الوانيدددىل وجاددداف التنسددديق التابعدددىل 
ندوق املنددا  علددت التمويددل الددالزم لصدديااىل وينفيدد  اندد  لصددندوق املنددا خ بشدد ن اةصددول مددن تدد

التيفيددد  الوانيدددىل. ونينصدددب ال كيدددز علدددت يعزيدددز قددددراف األيرقدددىل القنريدددىل علدددت إعددددا  مق لددداف 
االجتماعددداف ي يىل احملدددد   للبلددددان. وندددتتناول جيدددد  يسدددت يب للسدددياقاف واألولدددوايف االنددد اي
س ،لد  الددرو  املتعلقدىل بتحقيدق املواءمدىل  مبدا ىل،الدرو  الرييسيىل املسدتمد  مدن املق لداف القايمد

مددددع أادددددا  عمليددددىل تدددديااىل وينفيدددد  اندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل، وكيفيددددىل معا ددددىل مسدددد لىل انددددورب 
 األنا ، وينبيق نتريىل للتةيري، و قيق املواءمىل مع األولوايف الوانيىل.

__________ 

 .7، الفقر  22-م أ/6، واملقرر 10و 2، الفقراتن 21-م أ/19املقرر  خ23ي

 .https://www.greenclimate.fund/-/gcf-in-brief-adaptation-planning متاح س املوقع خ24ي

https://www.greenclimate.fund/-/gcf-in-brief-adaptation-planning
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ادددرى، وادددد : وألدددارب يريدددق اخلدددرباء وأماندددىل تدددندوق املندددا  علمدددايف ابألنشدددنىل ا اريدددىل األ -42
ملعدددددارض رباء، وااملشددددداركىل الناجحدددددىل واملسدددددتمر  ألماندددددىل تدددددندوق املندددددا  س اجتماعددددداف يريدددددق اخلددددد
الصددلىل  نشددنىل ،افاملخصصددىل خلندد  التيفيدد  الوانيددىل، وللقدداف العمددل التدريبيددىل اإلقليميددىل، واأل

اندد   لتمويددل ق املنددا الدديت يتندداول املسددايل املتعلقددىل عصددول أقددل البلدددان وددوايف علددت مددوار  تددندو 
لناميددىل األاددرى االبلدددان و التيفيدد  الوانيددىلو ويبددا ل املعلومدداف املتعلقددىل بت ددارب أقددل البلدددان وددوايف 

ىل تدندوق مدع أماند والتحدايف الديت يواجاادا س ندبيل لصدوفا علدت التمويدلو ويبدا ل املعلومداف
ادددرى مدددن أجدددل أللناميدددىل ااملندددا  بشددد ن اإلندددراع س يقددددل الددددعب إىل أقدددل البلددددان ودددوايف والبلددددان ا

 تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىل اخلاتىل هبا.

 املعرض املخصص خلطط التكيف الوطنية -جيم 
ندددُينتَّب س  2018 لعدددام أكدددد يريدددق اخلدددرباء  دددد ايف أن معدددرض انددد  التيفيددد  الوانيدددىل -43
خدايىل اةددث س نيسان/أبريل. ورلدب يريدق اخلدرباء بعدرض ليفومدىل مصدر انت 6إىل  4من  الف  
 الشيخ. شرم
وألدددارب يريدددق اخلدددرباء علمدددايف ابلعدددروض املقدمدددىل مدددن املنتمددداف ،اف الصدددلىل ل نددداام س  -44

لتيفيددد  ص خلنددد  ااملناقشدداف املتعلقدددىل بدددبعع املواضددديع الددديت ندددي ري يناوفدددا س املعدددرض املخصددد
ر ويدددل لخدددو لقيدددا   اددد ت املناقشددداف. وعرضدددت بعدددع املنتمددداف أيخدددايف يشددد يع و  أو الوانيدددىل،
 وانيىل.شاركني اإلضاييني من البلدان الناميىل ملعرض ان  التيفي  الاخلرباء وامل

ونددوَّت يريددق اخلددرباء أيخددايف إبلااددىل ايعددىل التنفيدد  علمددايف، س  ورهتددا السددابعىل واألربعددني، أبن  -45
، 2018 لعدام اند  التيفيد  الوانيدىل للقىل عمدل  ندىل التيفيد ، املقدرر عقدداا س إادار معدرض

اةصددول مددن بددرلم  اإلعدددا  للتيفيدد  التددابع لصددندوق املنددا  علددت نددتنتر س هلددارب البلدددان س 
التمويددل مددن أجددل يوجيددل التقيدديب الدد ي نددُي رى س الدددور  الثامنددىل واألربعددني فيعددىل التنفيدد  للتقدددم 
احملرز س عمليىل تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىل. وألارب يريق اخلدرباء علمدايف كد ل  ابلنلدب 

السدابعىل واألربعددون فيعدىل التنفيد  أبن يدددرج س بدرلم  املعدرض املخصددص الد ي وجاتدل إليددل الددور  
بندايف يتعلدق بت دارب البلددان س اةصدول مدن تدندوق املندا   2018 لعام خلن  التيفي  الوانيىل

 .خ25يعلت الدعب خلن  التيفي  الوانيىل
خددايىل معددارض وألددارب يريددق اخلددرباء علمددايف أيخددايف ابلدددعويني التدداليتني املددوجاتني إليددل النت -46

:  عدو  مدن منتمدىل الصدحىل العامليدىل لتنتديب معدرض 2018 عدام إقليميىل خلن  التيفي  الوانيىل س
املشد   بدني الدوزاراف بشد ن الصدحىل والبيعدىل  الثالدث إقليم  خلن  التيفي  الوانيىل س أثناء املدؤ ر

و 2018يونيدددل /لزيران 15إىل  11س أيريقيدددا، املقدددرر عقددددت س ليربييدددل، ادددابون، س الفددد   مدددن 
و عددو  مددن منتمدد  املددؤ ر الدددوت الثدداين عشددر بشدد ن التيفيدد  اجملتمعدد ، لتنتدديب معددرض إقليمدد  

. وقددرر 2018خلندد  التيفيدد  الوانيددىل س أثندداء املددؤ ر املقددرر عقدددت س مددالوي، س لزيران/يونيددل 
ددل إليددل مددن  ملددا يريددق اخلددرباء السددع  إىل ينتدديب معددارض إقليميددىل خلندد  التيفيدد  الوانيددىل، يلبيددىليف  يوجَّ

 عواف، ووضَع مزيد من التفاتيل بدعب من الفريق العامل التقين املعين خبند  التيفيد  الوانيدىل. 
وأشدددار يريدددق اخلدددرباء إىل يايدددد  ينتددديب معدددرض خمصدددص خلنددد  التيفيددد  الوانيدددىل كدددل عدددامني أي 

 ابلتناوب مع املعارض اإلقليميىل خلن  التيفي  الوانيىل.
__________ 

 .72و 71، الفقراتن FCCC/SBI/2017/19 خ25ي
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أن ميفتب ممثل األمب املتحد  السام  ألقدل البلددان ودوايف والبلددان  وأشار يريق اخلرباء إىل -47
لديت طيفندل هبدا اع الندرق الناميىل اري السالليىل والدول ا زريىل الصةري  الناميىل يعيفد  علدت اندتنال

يةددري  لتيفيدد  مددعا عددب ينتدديب معددارض إقليميددىل خلندد  التيفيدد  الوانيددىل هبددد  يقويددىل الددرواب  بددني 
 لعامليىل ألقل البلدان ووايف.املنا  وانىل التنميىل ا

ويددنتب يريددق اخلددرباء معددارض خلندد  التيفيدد  الوانيددىل مددن اددالل يريددق انتشدداري يتدد ل   -48
ريدددددق يسددددداب الفمدددددن ممثلددددد  األادددددرا ، وايعددددداف االيفاقيدددددىل اإلااريدددددىل، واملنتمددددداف ،اف الصدددددلىل. و 
ركني شداللم يدلاالنتشاري س لشدد جادو  زيدع ا اداف املعنيدىل تدالبىل املصدلحىل، ولشدد التمو 

، ويقددددل املتيفلمدددني ووضدددع الدددربلم  اخلددداص هبددد ت املناندددبىل، و ديدددد أمسددداءمدددن البلددددان الناميدددىل، 
 املداالف األارى الالزمىل لن اح اةدث.

 النظر يف سبل تقدمي املساعدة يف تنفيذ خطط التكيف الوطنية -دال 
 نددىل التيفيدد  ويريددق  بدددأ يريددق اخلددرباء النتددر س التيفليدد  الصددا ر مددن ايعددىل التنفيدد  إىل -49

، ابلبحدث س ندبل للمسداعد  2018 لعدام اخلرباء، عقب ينتديب معدرض اند  التيفيد  الوانيدىل
. ووايددق يريددق اخلددرباء علددت أن يقدددم املسدداعد  أواليف لتحديددد خ26يس ينفيدد  اندد  التيفيدد  الوانيددىل
درجدىل س اند  بتنفيد  السيانداف واملشداريع والدربام  امل يتعلدق ييمداااللتياجاف اخلاتىل للبلدان 

التيفيدد  الوانيددىل اخلاتدددىل هبددا، بندددرق مناددا االنتقصدداءاف القنريدددىل والتواتددل مدددع املنتمدداف الددديت 
 يقدم الدعب للبلدان.

االحتياجههات املتصههلة ابلتكيههف النا ههئة عههن اتفههاق ابريههت واملقههررات املعتمههدة يف  -هاء 
 الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف

رت س االلتياجداف املتعلقدىل ابلتيفيد  س أقدل البلددان ودوايف، الناشدعىل واتل يريق اخلدرباء نتد -50
يبدداع الددنا  لعشددرين ابعددن ينفيدد  ايفدداق ابريدد  والنتدداي  األاددرى لدددور  مددؤ ر األاددرا  اةا يددىل وا
األاددرا   تعقيدب مدناملتددرج املتمثدل س زدع املعلومدداف، و ديدد االلتياجداف، واةصدول علددت ال

 تاي .واملنتماف، وتيااىل الن
اددو جديددد وخمتلدد  س ايفدداق ابريدد  مددن ليددث إجددراءاف  مددا و لددت األعمددال  ديددد -51

ألاددرا ، املددؤ ر  ختنددي  التيفيدد  ونياندداف التيفيدد  والنتدداي  األاددرى للدددور  اةا يددىل والعشددرين
ددل التحددديثاف املميفنددىل للمبددا ة التوجيايددىل بشدد ن اندد  التيفيدد   يخددمنت و لوانيددىل. االدديت قددد يوجّل

شددد لا مدددن أجدددل ب الددددعب تدددر س املسدددايل التقنيدددىل الددديت قدددد  تددداج أقدددل البلددددان ودددوايف إىلاألعمدددال الن
  لعمليددىل. ويددريبابملتعلقددىل إ راجاددا س أعمافددا املتعلقددىل ابلتيفيدد ، يخدداليف عددن االلتزامدداف واملسددايل ا

ملعدددين االتقدددين  املسدددايل س بعدددع اةددداالف اباللتياجددداف الددديت ُلدددد ف بددددعب مدددن الفريدددق العامدددل
علدددت  اخلدددرباء التيفيددد  الوانيدددىل. وُعرضدددت االلتياجددداف س املناندددباف الددديت نتمادددا يريدددق خبنددد 

صدددول علدددت أجدددل اة ادددامش الددددوريني السا ندددىل واألربعدددني والسدددابعىل واألربعدددني فيعدددىل التنفيددد  مدددن
ماعداف ف س اجتمداالف من األارا  واملنتماف ،اف الصلىل، ونُتر أيخايف س ا ت االلتياجا

 املنتماف واملراكز اإلقليميىل والشبيفاف.يريق اخلرباء مع 
__________ 

 .73، الفقر  FCCC/SBI/2017/19 خ26ي
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ويدددددددر  س ا ددددددددول أ لت القايمدددددددىل النااييدددددددىل لاللتياجددددددداف. واللددددددداب يريدددددددق اخلدددددددرباء أن  -52
اء علددت ريدق اخلدرب يتصدل ابلخددرور  ابيفداق ابريد  يحسدب. ووايددق ي ال االلتياجداف ،اف األولويدىل

 ان مدع الثةدرافف ابالق  االلتياجااختا، عد  من اخلنواف س املرللىل املقبلىل، مناا النتر س ا ت 
 الوانيددددددىل العامددددددىل والتياجدددددداف أقددددددل البلدددددددان وددددددوايف س عمليددددددىل تدددددديااىل وينفيدددددد  اندددددد  التيفيدددددد 

 وااللتياجاف اليت يةنياا برلم  العمل ألقل البلدان ووايف.

االحتياجهههات املتصهههلة ابلتكيهههف النا هههئة عهههن اتفهههاق ابريهههت واملقهههررات املعتمهههدة يف الهههدورة   
 لعشرين ملؤمتر األطرافاحلادية وا

 اةاجىل موا  ايفاق ابري /املقرراف اجملال 
ناريوااف يةددددددددددددري املنددددددددددددا ، نددددددددددددي

وانعيفاندداا س السددياق والعلددوم، 
 إىل ،ل  وما احملل ،

  ملندددا القددددر  علدددت التعامدددل بفعاليدددىل مدددع بيدددالف ا 9و 7، الفقراتن 7املا   
 ي ،ونددديناريوااف يةدددري املندددا  س مرللدددىل التخنددد

رجدىل ،ل  ينبيق لد الدزاي   س متوند   س  مبا
 اةرار  العامليىل أبقل من  رجتني معويتني

 يقييب املخداار ومدواان الخدع 
 وإ ار  املخاار

القددددر  علدددت تددديااىل و ليدددل و ديدددد اندددورب  9و 7، الفقراتن 7املا   
األندددددا ، ويقيددددديب وإ ار  ورتدددددد خمددددداار يةدددددري 
 املندددددددا  وقابليدددددددىل التددددددد ثر بدددددددل علدددددددت املسدددددددتوايف

 والنناقاف ،اف الصلىل 
القددددر  علدددت ينددداول مسددد لىل التيفيددد  مدددع يةدددري  7من املا    1والفقر   2املا    الرب  خبنىل التنميىل

ىل تنميددخلنددىل الاملنددا  بفعاليددىل س اإلاددار الوانددع 
وأادددددددددا  التنميددددددددىل  2030 لعددددددددام املسددددددددتدامىل

 املستدامىل س السياق الواين 
ىل الرتدددد املنا دددد  ويقدددددل املاللتدددداف املتعلقدددد 14و 13و 7املوا   الرتد والتقييب

بتخنددددي  وينفيدددد  التيفيدددد ، والرتددددد والتقيدددديب 
 التاليان لنتاي  التيفي  و اثرت 

 13، والفقدر  4مدن املدا    5الفقر   اةصول علت الدعب
 46-41، والفقدددراف 7مدددن املدددا   
 21-م أ/1من املقرر 

 شيفالاةشد اليفاس والفعال للدعب املات واأل
 س ،لد  مبدا األارى للدعب، واةصول علياا،

 الدعب املقددم مدن الصدندوق األاخدر للمندا ،
 لدعب تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىل

اإلشرا  املنانب لعد  جاداف تدالبىل مصدلحىل  5، الفقر  7املا    املسايل الشاملىل لعد  قناعاف
 س إ ار  عمليدددددىل ختندددددي  وينفيددددد  التيفيددددد  علدددددت
ر مستوايف ونناقاف متعدد  ، مدع مراعدا  عناتد

 التيفي  الناجب ياملبا ة التوجيايىلخ
  القدددددر  علددددت االنددددتفا   مددددن اخلددددرباف والدددددرو  9، الفقر  7املا    التعلب اإلجيايب من املمارنىل

، خلصددىل مددن عمليددىل ختنددي  وينفيدد  التيفيدد املست
لددد  س ، مبدددا لتوجيدددل جادددو  التيفيددد  املسدددتقبليىل،
 بتحديد ويش يع أيخل املمارناف
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التوجيههه واملشههورة التقنيههان بشههأن االعتبههارات املتعلقههة اب تمعههات احملليههة والفئههات  -واو 
 والنظم اإليكولوجية القابلة للتأثر يف سياق ختطيط وتنفيذ التكيف

واتددل يريددق اخلددرباء نتددرت س مشددروع الورقددىل املتعلقددىل ابالعتبدداراف ،اف الصددلىل ابجملتمعدداف  -53
ق يد . ونتدر الفريدفيد  التيفاحملليىل والفعاف والنتب اإلييفولوجيدىل القابلدىل للتد ثر س ندياق ختندي  وين
، هبددد  ل السدابق اجتماعددس العوامدل املختلفدىل لقابليددىل التد ثر، اننالقدايف مددن العمدل الدد ي قدام بدل س
ثر. ثدر قابليدىل للتد جيدىل األكمواتلىل ينقيب منا يىل  ديد اجملتمعاف احملليىل والفعاف والدنتب اإلييفولو 
ر، لتد ثليدىل القابلدىل لمعداف احملووايق يريق اخلرباء علت أنل نييفون من املاب التفرقىل بني الفعداف واجملت

ن ء أخلددددرباالدددداب يريددددق القابلددددىل للتدددد ثر، مددددن جانددددب  اددددر. والمددددن جانددددب، والددددنتب اإلييفولوجيددددىل 
ىل  الدددول ا زريددسلدديت يقدديب االقابلددىل للتدد ثر قددد يشددمل اجملتمعدداف احملليددىل اجملتمعدداف احملليددىل والفعدداف 

االقتصا يىل  -جتماعيىل الصةري  الناميىل املعرضىل الريفاع منسوب ننب البحر ولعوامل اإلجاا  اال
 يقدديب سليددىل الدديت معدداف احملبليددىلو واجملتجاألاددرىو واجملتمعدداف احملليددىل الدديت يقدديب س نتددب إييفولوجيددىل 

املامشددىلو  والفعدداف منددااق معرضددىل للفيخددالفو والنسدداء والشددباب واملسددننيو والفقددراء املعدددمنيو
 ثر قددد يشددمل ابلددىل للتددوالسدديفان األتددليني. واللدداب يريددق اخلددرباء أيخددايف أن الددنتب اإلييفولوجيددىل الق

ف  ، ويقددل اددمااث العاملالقيمىل الفريد  يكال  النتب الشديد  الت ثر بتةري املنا و والنتب ،اف 
ثددل الخددة  ناايددىل، مالددنتب اإلييفولوجيددىل األناندديىلخو والددنتب املاددد   بعوامددل إجاددا  أاددرى اددري م

 علت انتخدام األراض ، واليفوارث النبيعيىل.
ووايدددق يريدددق اخلددددرباء علدددت مواتددددلىل النتدددر س الورقددددىل ابالشددد ا  مددددع املنتمددداف الشددددرييفىل  -54
قددىل بصدديااىل ىل املتعل  عمددل نددريويب. ونُتسددتخدم الورقددىل ك ددزء مددن ماللددق املبددا ة التوجيايددلددربلم

 وينفي  ان  التيفي  الوانيىل.

 الُنهج اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ التكيف -زاي 
 واتددل يريددق اخلددرباء نتددرت س يقدددل التوجيددل واملشددور  التقنيددني إىل أقددل البلدددان وددوايف ييمددا يتصددل -55

. وأكد يريق اخلرباء أديىل يدوا  الدُنا  اإلقليميدىل س خمتلد  خ27يابلُنا  اإلقليميىل لتخني  التيفي 
 دداالف ختنددي  وينفيدد  التيفيدد . ونددلَّب يريددق اخلددرباء أبن الددنا  اإلقليميددىل يددز ا  أديتاددا س بعددع 

 اجملاالف يمثل البيالف والتقييبخ عن  االف أارى.
ال  الت ارب املتعلقىل بدعب الربام  واملشاريع اإلقليميدىل. وأشدار واللاب يريق اخلرباء اات -56

قيدددا   ب يُعدددد ويُنفدد  إىل أن بددرام  ومشدداريع التيفيددد  املنفدد   مدددن اددالل اآلليدددىل املاليددىل، مدددن جاددىل،
ار مريدق جدد س إادالبلدان، ومن مث يا  ،اف نناق واين س املقام األولو ومدن جادىل أادرى، يو 

 يىل والدوليىل.اإلقليم م  إقليميىل يُعد ويُنف  مبساعد  من اليفيالفالبيعىل العامليىل مثاليف برا
ووايددق يريددق اخلدددرباء علددت  دددديث ورقددىل عملددل املتعلقدددىل ابملسدد لىل، مدددع مراعددا  املاللتددداف  -57
 أعالت. 56و 55ار إلياا س الفقريني املش

__________ 

 ، املريق األول.FCCC/SBI/2016/7انتر الوثيقىل  خ27ي
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 عمليهههة دعهههم التقيهههيم الهههذي ةريهههه اهليئهههة الفرعيهههة للتنفيهههذ بشهههأن التقهههدم احملهههرز يف -حاء 
 صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية

واتل يريق اخلرباء عملل س  عب التقييب ال ي هلريل ايعدىل التنفيد  للتقددم احملدرز س عمليدىل  -58
 .خ28يتيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىل

س ،لد  عدن  مبا ووجَّل يريق اخلرباء، عقب اجتماعل السابق،  عو  إىل منتماف خمتلفىل، -59
اريددق  ليددل  تقيدديب عددنريددق العامددل التقددين املعددين خبندد  التيفيدد  الوانيددىل، ل ندداام س الاريددق الف

ر املدددداالف ع التقدددديالتقددددم احملدددرز س املواضددديع واجملددداالف ،اف الصدددلىل. واللددداب يريدددق اخلدددرباء مددد
 املقدمىل من افيعاف واملنتماف التاليىل:

ناريوااف، وخباتدىل  قيدق مركز ادماف املنا  س أملانيا، بش ن لالىل علدب السدي يأخ 
بشد ن النريقدىل ويتني، و اد   ديد االريفاع س متون   رجىل اةرار  العامليىل أبقل من  رجتدني معد
 نيىلويفي  الوااليت ابقت هبا البلدان أيخل العلوم املتالىل س عملاا املتعلق خبن  الت

ويقيدديب عمليددىل الوكالددىل األملانيددىل للتعدداون الدددوت، بشدد ن اددرباف البلدددان س رتددد  يبخ 
 تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىلو

الشبيفىل العامليىل خلن  التيفي  الوانيىل، بش ن اليفيفيدىل الديت أ  دت هبدا البلددان  يجخ 
 يىلوالناميىل االعتباراف ا نسانيىل س عمليىل تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوان

تددديااىل  أتدددواف ا ندددوب بشددد ن التيفيددد ، عدددن املشددداركىل والشدددفاييىل س عمليدددىل ي خ 
 وينفي  ان  التيفي  الوانيىلو

بدددرلم  األمدددب املتحدددد  اإلوددداي ، بشددد ن التقددددم الددد ي ألرزيدددل البلددددان الناميدددىل س  يهخ 
 لوانيىل.االتيفي    سني ايساق التخني  للتيفي  والتنميىل من االل عمليىل تيااىل وينفي  برام 

يرييفدز عليادا التقيدديب جدرى هلميعاددا وأشدار يريدق اخلددرباء إىل أن البيدالف واملعلومداف الدديت  -60
مع زيع األارا  وا ااف الفاعلدىل ،اف الصدلىل مدن أجدل ضدمان اندتنا  التحلديالف  خ29يويبا فا

 والتقييب الاللق إىل قاعد  مش كىل من األ لىل.
وانتعرض يريق اخلرباء أعمال التحخري الجتماع اخلرباء مدن أجدل يقيديب التقددم احملدرز س  -61

شدار  ييدل جتمداع نتوينفي  ان  التيفيد  الوانيدىل. وأشدار يريدق اخلدرباء إىل أن االعمليىل تيااىل 
يىل وممثلون من ي  الوان موعىل وانعىل التنوع من املشاركني، مناب اخلرباء القنريون س ان  التيف
  ان  التيفيد  اىل وينفياملنتماف امليفلفىل بتقدل الدعب إىل البلدان الناميىل س نياق عمليىل تيا

رز مددن اددالل قدددم احملددىل. ونيشددار  س االجتمدداع أيخددايف يريددق مسددتقل مددن اخلددرباء لتقيدديب التالوانيدد
ىل وبندداءيف ف املسددادانددتعراض األ لددىل علددت إلددراز يقدددم علددت النحددو الدد ي يعرضددل البلدددان واملنتمددا
النتدداي   انددتخالص علددت مناقشدداف الدددوراف املختلفددىل، وملسدداعد  يريددق اخلددرباء و نددىل التيفيدد  س

 تقدم احملرز.بش ن ال

__________ 

 .21-م أ/4من املقرر  13إىل  11ويقايف للفقراف من  خ28ي
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 توصيات  ص اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن حتديث برانمج العمل ألقل البلدان منوا   -طاء 
واتل يريق اخلرباء نترت س الواليىل اليت قرراا مؤ ر األادرا  أبن ينتدر الفريدق س اةاجدىل  -62

عدددىل التنفيددد  س إىل  دددديث بدددرلم  العمدددل ألقدددل البلددددان ودددوايف ويقددددم يوتدددياف ليفددد  ينتدددر ييادددا اي
 ورهتددددا الثامنددددىل واألربعددددني هبددددد  إلالددددىل يلدددد  التوتددددياف إىل مددددؤ ر األاددددرا  س  وريددددل الرابعددددىل 

املقدمدىل مدن إثيوبيدا ابندب أقدل البلددان  خ31ي. وأا  يريق اخلرباء س اةسبان املعلومدافخ30يوالعشرين
 ووايف، ومن بلةاراي ابنب اال ا  األورويب والدول األعخاء ييل.

من  9شار يريق اخلرباء إىل أن برلم  العمل ألقل البلدان ووايف ياد  إىل ينفي  الفقر  وأ -63
ملتعلقدىل ا إجراءاهتدا سمن االيفاقيدىل، الديت يدنص علدت أن يراعد  األادرا  علدت هدو كامدل،  4املا   

 ر يريدقوايف. وأشدابلددان ودبتمويل ونقل التيفنولوجيا، االلتياجاف احملد   واألوضاع اخلاتىل ألقدل ال
يفاقيددددىل وجددددب االمباخلددددرباء أيخددددايف إىل أن بددددرلم  العمددددل يشددددمل منتومددددىل األمددددب املتحددددد  ويةندددد ، 

الددربام   عددب  اثرت و  املنددا  والتخفيدد  مددن وبرويوكددول كيويددو امللحددق هبددا، مسدد لىل التيفيدد  مددع يةددري
 املتعلقىل بل.

ىل إىل التحددديث كدد  ووايددق يريددق اخلددرباء علددت أن بددرلم  العمددل ألقددل البلدددان وددوايف عاجدد -64
، ومنادددا 2001 امعددد يراعددد  التندددوراف الرييسددديىل وااليفاقددداف الددديت أُبرمدددت منددد  وضدددع الدددربلم  س

، ر للمنددا انددتحداث عمليددىل لصدديااىل وينفيدد  اندد  التيفيدد  الوانيددىل وإنشدداء الصددندوق األاخدد
ديث ن  دددأخدددايف علدددت واعتمدددا  ايفددداق ابريددد  وأاددددا  التنميدددىل املسدددتدامىل. ووايدددق يريدددق اخلدددرباء أي
لعمدل طيفدن ابدرلم   برلم  العمل ينبة  أن يستند إىل العناتر املوجدو  . ووايدق كد ل  علدت أن
 لدان ووايف.أقل الب أن يشمل عناتر يقدل الدعب إىل البلدان اليت ا  بصد  االنتقال من مركز

دان ودوايف، ليفد  وأعد يريق اخلرباء العناتر املميفنىل التاليىل لربلم  العمل احملدَّث ألقدل البلد -65
لفدىل لتقييمداف املختااتدر إىل ينتر يياا ايعىل التنفي  س  ورهتا الثامندىل واألربعدني، ويسدتند اد ت العن

ف املشدار بداراىل االعتإللثةراف القايمىل واللتياجاف أقدل البلددان ودوايف مدن الددعب، ويسدتند كد ل  
 أعالت: 64و 63إلياا س الفقريني 

 راكدددددز التنسدددديق الوانيدددددىل القايمدددددىل املعنيددددىل بتةدددددري املندددددا ،يعزيددددز األمدددددالف و/أو م يأخ 
فعددددال تنفيدددد  الإنشدددداء أمددددالف و/أو مراكددددز ينسدددديق جديددددد ، عنددددد االقتخدددداء، للتميفددددني مددددن ال أو

 لاليفاقيىل وبرويوكول كيويو وايفاق ابري  س أقل البلدان ووايفو
التنسدديق س  يقددل التدددريب املسددتمر لتنميددىل قدددراف املفاوضددني واخلددرباء وجادداف يبخ 

 نا وطيفّلناب من املشاركىل الفعالىل س عمليىل يةري امل مبا أقل البلدان ووايف 
 عددب عمليدداف تدديااىل وينفيدد  اندد  التيفيدد  الوانيددىل واندد  واندد ايي ياف  يجخ 

ددداا،إلبددالغ عالتيفيدد  ،اف الصددلىل وعمليددىل إعدددا  املسدداداف احملددد   وانيددايف املتتاليددىل وا  ناددا ويعاُّ
 ال الفقروىل انتعصإ قيق التنميىل املستدامىل واإلناام س ا او  الراميىل  هبد  اإلناام س

البنددداء املندددتتب للقددددراف، بندددرق مناددددا التددددريب والددددعب التقدددين، لتميفدددني أقددددل  ي خ 
 البلدان ووايف من اةصول يعليايف علت التمويل من تندوق املنا و

__________ 

 .3، الفقر  21-م أ/19املقرر  خ30ي

 .http://www4.unfccc.int/sites/submissionportalمتالىل س املوقع  خ31ي
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س بددرام  يةددري املنددا  يشدد يع مشدداركىل ا ماددور وأتددحاب املصددلحىل املتعددد ين  يهخ 
 لخمان اختا، إجراءاف منانبىل ويعالىل بش ن يةري املنا و

وضع ونقل التيفنولوجيداف مدن أجدل التنفيد  الفعدال لاليفاقيدىل وبرويوكدول كيويدو  يوخ 
 وايفاق ابري و

يعزيددز قدددراف  وايددر األرتددا  ا ويددىل واخلدددماف افيدرولوجيددىل علددت زددع و ليددل  يزخ 
يفيدد ، واةددد فعددال للتاف املتعلقددىل ابلنقد  واملنددا  مددن أجددل  عدب التنفيدد  الويفسدري ونشددر املعلومدد

 نا ويةري امل من اليفوارث املتصلىل ابملنا  و قيق أادا  التنميىل املستدامىل س مواجاىل
بنددداء قددددراف أقدددل البلددددان ودددوايف، بندددرق منادددا التددددريب املندددتتب، لتميفينادددا مدددن  يحخ 

يد  ىل، ويقددل وينفالعامليد وعمليدىل اندتخالص اةصديلىل ابلشفاييىل، املشاركىل الفعالىل س اإلاار املتعلق
رى مبوجددب الغ األادداإلنددااماف احملددد   وانيددايف، والبالادداف املتعلقددىل ابلتيفيدد ، ومتنلبدداف اإلبدد
  الناشددعىل عددن ىل ابلتيفيددااليفاقيددىل وايفدداق ابريدد ، ولتميفيناددا أيخددايف مددن يلبيددىل االلتياجدداف املتعلقدد

 لدت النحدو املبدنيالعشدرين عوالنتاي  األارى ملؤ ر األارا  س  وريل اةا يدىل و ينفي  ايفاق ابري  
 س ا دول أعالتو

 التش يع علت اختا، يدابري من أجل االنتقال السل  من مركز أقل البلدان ووايفو يربخ 
التش يع علت اختا، يدابري راميدىل إىل إ مداج التيفيد  مدع يةدري املندا  س ختندي   ييخ 
 .نميىل املستدامىلادا  التأس ،ل  مراعا  مس لىل يةري املنا  س نياق يناول  مبا لوانيىل،التنميىل ا
ولد  يريق اخلرباء أيخايف االعتباراف املامدىل التاليدىل مدن أجدل  دديث بدرلم  العمدل ألقدل  -66

 البلدان ووايف:
ييسدددري جادددو   وس ينبةددد  لدددربلم  العمدددل أن يسددداب س اةدددد مدددن قابليدددىل التددد ثر يأخ 

 التيفي  س السياق األونع للتنميىل املستدامىل س أقل البلدان ووايفو
 ينبةدد   ميددع أقددل البلدددان وددوايف أن  صددل علددت الدددعب س مواجاددىل يةددري املنددا ، يبخ 

 يددد  األ اء، عيَّنددىل اس ،لدد  عددن اريددق املؤنسدداف الوانيددىل الفعالددىل مثددل السددلناف الوانيددىل امل مبددا
 ملنا وان تندوق لت التنفي  املعتمد  للحصول علت التمويل مواليفيالف الوانيىل املشريىل ع

ينبةدد  ينفيدد  بددرلم  العمددل بنريقددىل يعددزز أوجددل التددآزر ويت نددب االز واجيددىل مددع  يجخ 
 عملياف وبرام  أارى.

 21-م أ/1من املقرر  45و 41االضطالع ابلوالايت الواردة يف الفقرتني  -ايء 
ابلعمددل  خ32يالتنفيدد  رلبددت س  ورهتددا السددابعىل واألربعددنيأشددار يريددق اخلددرباء إىل أن ايعددىل  -67

 41التقددين الدد ي اضددنلعت بددل  نددىل التيفيدد  ويريددق اخلددرباء ينفيدد ايف للددوالايف الددوار   س الفقددريني 
، وإىل ألدددا بددددأف النتدددر س يوتدددياف  ندددىل التيفيددد  ويريدددق اخلدددرباء. 21-م أ/1مدددن املقدددرر  45و

أعددداا امليسددرون املشدداركون س املفاوضدداف  خ33ياددري رمسيددىل وأُ رجددت نتدداي  النتددر األوت س مدد كر 
__________ 

 .49، الفقر  FCCC/SBI/2017/19 خ32ي

 _http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47متالددددددددددىل س املوقددددددددددع  خ33ي

isbi10_12_sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf. 

http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
http://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/in-session/application/pdf/sb47_isbi10_12_sbsta_4_informal_note_ac_and_leg_.pdf
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س  خ34ياملتعلقدددىل هبددد ت املسددد لىل. وأشدددار يريدددق اخلدددرباء أيخدددايف إىل أن الل ندددىل الفرعيدددىل للتنفيددد  نتواتدددل
 ورهتددا الثامنددىل واألربعددني النتددر س التوتددياف، أي قبددل النتددر يياددا واعتما اددا اللقددايف مددن جانددب 

 اجتماع األارا  س ايفاق ابري ، س  وريل األوىل. مؤ ر األارا  العامل بوتفل

 املناقشات مع حكومة سان تومي وبرينسييب -رابعا   
أجددرى يريددق اخلددرباء مناقشدداف مددع يريددق التيفيدد  التددابع ةيفومددىل نددان يددوم  وبرينسددية  -68

لىل اول مسدد ة س ينددبشدد ن التقدددم احملددرز والثةددراف والتحدددايف الدديت يواجااددا نددان يددوم  وبرينسددي
ريدق ، وشدار  س الفوالبيعىل التيفي . وقا ف أعمال الفريق وزار  افياكل األنانيىل واملوار  النبيعيىل

 اجدددىل، واملاليدددىل،ىل، واةر مسدددؤولون مدددن وزاراف الزراعدددىل، والتنميدددىل الزراعيدددىل ومصدددايد األمسدددا ، والبيعددد
ألمدب لوج  وايفاقيىل االبيو وع والت ار ، والدياع، ابإلضايىل إىل جااف ينسيق االيفاقيىل املتعلقىل ابلتن

 .برينسيةاملتحد  مليفايحىل التصحر. و ل الفريق أيخايف ارباء من جامعىل نان يوم  و 
وندددلنت اةيفومدددىل الخددددوء علدددت القناعدددداف االقتصدددا يىل الرييسددديىل للبلددددد، واددد  الزراعددددىل  -69

نددا  ملاار يةددري ومصددايد األمسددا  والسدديالىل واخلدددماف. ونددلنت اةيفومددىل الخددوء أيخددايف علددت خمددا
لعواتد ،    شدد  االرييسيىل، وا  اريفاع  رجاف اةرار ، واخنفاض معددل ندقورب األمندار، وزاي

ريدىل بوتدفل  ولدىل جز  س للبلددوا  زيعايف يؤثر علت القناعاف اآلنفىل ال كر. ونترايف إىل املوقع ا ةرا
 بلد.تةري  لميىل، يشيفل خماار يةري املنا   دايف كبري  أمام التنميىل س ال

ثددىل بشدد ن أنشددنىل التيفيدد  السددابقىل  -70 وقدددمت اةيفومددىل معلومدداف أناندديىل ومعلومدداف ددَّ
واةاليدددىل، منادددا أربعدددىل مشددداريع لدددربام  العمدددل الوانيدددىل للتيفيددد  منفددد   بتمويدددل مدددن تدددندوق أقدددل 

 .خ36يومشروعان قيد التنفي  خ35يالبلدان ووايف، مناا مشروعان مت ينفي دا
وقددددمت اةيفومدددىل أيخدددايف يفاتددديل عدددن ال ييبددداف املؤنسددديىل للبلدددد بشددد ن التيفيددد . يقدددد  -71

ُعاددد إلياددا بتنسدديق  خ37ي13/2012 رقددبأُنشددعت  نددىل وانيددىل معنيددىل بتةددري املنددا  مبوجددب املرنددوم 
وييسري ينفي  أنشنىل يةري املنا  علدت املسدتوى الدواين، بندرق منادا الرتدد والتقيديب. ويتبدع الل ندىل 

 الدولىل ويخب ممثلني  ميع الوزاراف والوكاالف الرييسيىل.ميفتب ريي  
وقددددمت اةيفومدددىل كددد ل  معلومددداف عدددن عملادددا املتعلدددق بعمليدددىل تددديااىل وينفيددد  اندددىل  -72

أعددددالت.  71و 70التيفيدددد  الوانيددددىل للبلددددد، الدددديت يسددددتند إىل األنشددددنىل املشددددار إلياددددا س الفقددددريني 
ي  مددن أجددل اةصددول مددن تددندوق املنددا  علددت ويتعدداون اةيفومددىل مددع بددرلم  األمددب املتحددد  اإلوددا

التمويل من أجل الناوض بعملاا. ويشمل املرالل األوليدىل أنشدنىل بدرلم  تدندوق املندا  اخلداص 
__________ 

 .80، الفقر  FCCC/SBI/2017/19 خ34ي

قدر  علت التيفي  لدى أضع  األندر المشروع  ييفي  نان يوم  وبرينسية مع يةري املنا  ، ومشروع  يعزيز  خ35ي
 نان يوم  .املعيشيىل املربيىل للماشيىل س 

مشروع  يعزيز نتب املعلوماف املناايىل واإلند ار املبيفدر س ندان يدوم  وبرينسدية مدن أجدل  قيدق التنميدىل املت قلمدىل  خ36ي
ا، ايداراف ندبل  ىل علدت اختدمدع يةدري املندا  والتيفيد  مدع يةدري املندا  ، ومشدروع   سدني قددراف اجملتمعداف الريفيد

لو ولددوابات س ا وكانتااددازويشدد  وبرينسددية وليمبدد -منددااق كدداوي ومدد   كسددب العدديش املت قلمددىل مددع يةددري املنددا  س
 نان يوم  وبرينسية .

 11 ماوريدددددىل ندددددان يدددددوم  وبرينسدددددية، الصدددددا ر س  Daily Gazetteمدددددن ا ريدددددد  اليوميدددددىل  81ُنشدددددر س العدددددد   خ37ي
 .2012 وز/يوليل 
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ابالندددتعدا  واألنشدددنىل التحخدددرييىل، الراميدددىل إىل هتيعدددىل بيعدددىل مؤاييدددىل لصددديااىل وينفيددد  اندددىل التيفيددد  
ىل ماليددني  والر مدددن بددرلم  االنددتعدا  التدددابع الوانيددىل للبلددد الدديت أُعدددد مقدد ح لتمويلاددا مببلدددغ ثالثدد

 لصندوق املنا ، نُيقدم إىل أمانىل تندوق املنا  للموايقىل عليل.
ونتمدددت اةيفومدددىل لفريدددق اخلدددرباء وزيدددع املشددداركني اآلادددرين س االجتمددداع جولدددىل  رانددديىل  -73

ملشددااد   وا أيونسدلالادالع علدت أنشدنىل ةايددىل السدوالل س إادار جادو  التيفيدد : إىل قريدىل ريبدري 
إىل قريددىل و حملليددىلو ااياكددل لددواجز األمددواج الدديت أقيمددت للحددد مددن ااقددىل األمددواج ومنددع الفيخددالف 

 ن ميدات األمندارسدالليىل مدماالنزا ملشااد  اياكل التيفي  اليت أقيمت ةمايدىل اجملتمعداف احملليدىل ال
 وييخان األلار.

ىل املدددوار  البشدددريىل واملاليدددىل، ونددلنت اةيفومدددىل الخدددوء علدددت  دددديني رييسددديني، ددددا ددو يددد -74
يع املعدد  لد  ن املشدار وتعوبىل مواءمىل املشاريع اخلارجيدىل مدع االلتياجداف واألولدوايف الوانيدىل أل

 اآلن يف  مبعايري واش اااف وكاالف التمويل الدوليىل.

 التعاون مع هيئات وبرامج أخرى مبوجب االتفاقية -خامسا   
نىل التعاونيدىل التاليدىل املشدد كىل مدع افيعداف والدربام  املعنيددىل ألدارب يريدق اخلدرباء علمددايف ابألنشد -75

 مبوجب االيفاقيىل، اليت اضنُلع هبا من  االجتماع الثاين والثالثني:
انددتمرار املشدداركىل س يرقددىل العمددل املعنيددىل خبندد  التيفيدد  الوانيددىل التابعددىل لل نددىل  يأخ 
 لتيفي والتقين اخلاتىل ابأعمال  نىل التيفي  املتعلقىل بعمليىل الفحص  وس التيفي ،
 املشاركىل س يرقىل العمل املعنيىل ابلنزوح التابعىل لل نىل التنفي يىل آلليىل وارنو الدوليىلو يبخ 
التعاون مع  نىل التيفنولوجيا من أجل وضع ورقدىل بشد ن مواءمدىل عمليداف يقيديب  يجخ 

ندددت ابىل مددن اال االلتياجدداف التيفنولوجيددىل مددع اندد  التيفيدد  الوانيدددىل. و ثددل ادد ت الورقددىل جددزءايف 
 تعاون مع كدل مدننتر، ابليللواليىل اليت قرراا مؤ ر األارا  والب يياا إىل  نىل التيفنولوجيا أن 

اددرا  علددت اعد  األمركددز وشددبيفىل ييفنولوجيددا املنددا ، و نددىل التيفيدد ، ويريددق اخلددرباء، س نددبل مسدد
 الوانيىلو التيفي   مواءمىل عملياف يقييب التياجاهتا التيفنولوجيىل مع عمليىل تيااىل وينفي  ان

التعدداون مددع املنتمدداف الشددرييفىل لددربلم  عمددل نددريويب س إعدددا  ورقددىل بشدد ن يعزيددز  ي خ 
يب الدد ي التقيدد وس تدد ثر،قابلددىل للاالعتبدداراف املتعلقددىل ابجملتمعدداف احملليددىل والفعدداف والددنتب اإلييفولوجيددىل ال

التددددريب  سو  انيدددىل،يددد  الو هلريدددل ايعدددىل التنفيددد  للتقددددم احملدددرز س عمليدددىل تددديااىل وينفيددد  انددد  التيف
 فتولىلووانيىل املاملتعلق خبن  التيفي  الوانيىل ومعارض ان  التيفي  الوانيىل وان  التيفي  ال

التعاون مع  نىل ابري  املعنيىل ببناء القدراف بش ن التياجاف أقل البلددان ودوايف  يهخ 
 إىل بناء القدراف.

لصدندوق املندا  بشد ن يعزيدز املق لداف املتعلقدىل  وشار  يريق اخلرباء س اةلقىل الدرانيىل التقنيىل -76
ابةصددول علدددت الدددعب خلنددد  التيفيددد  الوانيددىل مدددن بددرلم  اإلعددددا  التدددابع لصددندوق املندددا ، املعقدددو   

س بون، أملانيا، وقدم س ا ت اةلقدىل عرضدايف بشد ن يقددل التوجيدل  2017يشرين الثاين/نويمرب  11 يوم
اميددىل. وشددار  يريددق اخلددرباء أيخددايف س االجتمدداع السددنوي لصددندوق املنددا  والدددعب التقنيددني إىل البلدددان الن

بشدد ن  سددني التعددداون وااليسدداق س األعمددال املشددد كىل بددني تددندوق املندددا  وافيعدداف املنشدد   مبوجدددب 
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. وقددم يريدق 2017يشدرين الثداين/نويمرب  15االيفاقيىل اإلااريدىل بشد ن يةدري املندا ، املعقدو  س بدون س 
لومدداف ددَّثددىل بشدد ن يعاونددل املسددتمر مددع أمانددىل تددندوق املنددا  مددن أجددل  عددب لصددول أقددل اخلددرباء مع

 البلدان ووايف علت التمويل من تندوق املنا  س إاار عمليىل تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىل.

 املناقشات مع املنظمات املعنية -سادسا   
ملنددا ، وأمانددىل مريددق البيعددىل العامليددىل، أجددرى يريددق اخلددرباء مناقشدداف مددع ممثلدد  أمانددىل تددندوق ا -77

راف الناشدددعىل شددد ن الثةدددبوبدددرلم  األمدددب املتحدددد  للبيعدددىل، والشدددبيفىل العامليدددىل خلنددد  التيفيددد  الوانيدددىل، 
 يتعلدق ييمداان  ت البلددادوااللتياجاف ،اف الصلىل بدعب أقل البلدان ودوايف ومواتدلىل التعداون س  عدب 

ألا يددىل ان منتمددىل مددالف ،اف الصددلىل املقدمددىل مددن كددل ابلتيفيدد . وألددارب يريددق اخلددرباء علمددايف ابملدددا
تمدداف أاددرى. ، ومنانددافوشددركىل أُكسددفور  إل ار  السيوالزراعددىل، وبددرلم  األمددب املتحددد  اإلودداي ، 

 الدددعب إىل أقددل قددىل بتقدددلابء وجدديب أعددالت، يفاتدديل األنشددنىل احملددد   املتعل -ويددر  س الفصددل اثنيددايف 
 ا.خلاتىل هبال الوانيىل للتيفي  وان  التيفي  الوانيىل البلدان ووايف لتنفي  برام  العم

ابلدعب املات، قدمت أماندىل مريدق البيعدىل العامليدىل معلومداف ددَّثدىل عدن عملادا  يتعلق ييماو  -78
 درجددىل س قايمددىلمددوال املاملتعلددق بوضددع ُلُدد  هتددد  إىل يعزيددز االنددتخدام االندد ايي   واملبتيفددر لذ
أقددل البلدددان  ان  ميددعانتتددار تددندوق أقددل البلدددان وددوايف للموايقددىل علياددا. وُ صددص س الوقددت الددرا

لمشدداريع املدرجددىل س لمليددون  والر ليفددل بلددد. وخُتصددص املددوار   40يت دداوز  ال  ويددل متسدداو وددوايف 
ديث أقددل  دد  ضددرور  قايمددىل االنتتددار علددت أنددا  األولويددىل ابألنددبقيىل. وقددد يشددمل الددنُدُا  ا ديددد

ر  مدن تدندوق تدر يدواير املدوايدىل وينتالبلدان ووايف ملشاريعاا اليت أجازهتا يقنيايف أمانىل مريدق البيعدىل العامل
 املوار . بل يوايرأقل البلدان ووايف، وليفناا ظلت س قايمىل االنتتار ملد  يزيد علت ننىل ق

وييمددا يتصددل بتقدددل الدددعب إىل أقددل البلدددان وددوايف مددن أجددل لصددوفا مددن تددندوق املنددا   -79
لدددان الب اب أن أقددلعلددت التمويددل الددالزم لصدديااىل وينفيدد  اندد  التيفيدد  الوانيددىل اخلاتددىل هبددا، لددول

ت لحصددول علددل صددل كلاددا ابلفعددل علددت الدددعب الدد ي يسدداعداا علددت تدديااىل مق لدداف  ال وددوايف 
لشدددد لشدددركاء و االتمويدددل مدددن تدددندوق املندددا . وايُفدددق علدددت أن مدددن املفيدددد مواتدددلىل يوعيدددىل زيدددع 
وعددالو يف  ق لدداف.جاددو اب لخددمان لصددول زيددع أقددل البلدددان وددوايف علددت الدددعب الددالزم إلعدددا  امل

ا املتعلقددىل مق لاهتد ُندلّلب بخددرور  مسداعد  البلددان علددت ينبيدق منتدور أاددول أجداليف سعلدت ،لد ، 
ابء،  -ثددايف لفصددل اثلابةصددول علددت التمويددل مددن بددرلم  اإلعدددا  التددابع لصددندوق املنددا . ويةندد  ا

 أعالت، مزيدايف من املسايل املتعلقىل بصندوق املنا .
خمتلد  املنتمداف والوكداالف املقدّلمدىل للددعب  وايُفق علت ضرور   سني التنسيق ييما بني -80

 إىل البلدان الناميىل من أجل ينفي  ان  التيفي  الوانيىل اخلاتىل هبا.
وإضددايىليف إىل ،لدد ، لددولاب أن البلدددان يواجددل أليدداليف أولددوايف وبددرام  دليددىل متنايسددىل قددد  -81

 يؤثر علت التقدم احملرز.
لم  األمددب املتحدددد  للبيعددىل أبندددل جيددري اإلعددددا  وأيددا  بدددرلم  األمددب املتحدددد  اإلودداي  وبدددر  -82

الزمدىل نداء القددراف اليز علدت بلاليايف ملتابعىل برلم  بناء قدراف مفاوض  أقل البلدان ووايف، مع ال ك
 للحصول علت التمويل املتعلق ابملنا .
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ين ابلتوجيل التقين بشد ن اند  التيفيد  الوانيدىل وأعمدال الفريدق العامدل التقد يتعلق ييماو  -83
ثددىل بشدد ن إ د مددن املددوا  عدددا  مزيدداملعددين خبندد  التيفيدد  الوانيددىل، قدددم يريددق اخلددرباء معلومدداف ددَّ

التيفددامل   ا اإلاددارملسدداعد  البلدددان س تدديااىل وينفيدد  اندد  التيفيدد  الوانيددىل اخلاتددىل هبددا، ومنادد
 أعالت. 28واملاللق األارى املشار إلياا س الفقر  

إادددار أنشدددنىل لشدددد  وس ،2018 لعدددام الوانيدددىلوييمدددا يتصدددل مبعدددرض انددد  التيفيددد   -84
 عمددايف فدد ت  مق لدداف املددوار  الالزمددىل للحدددث، كددرر يريددق اخلددرباء  عويددل إىل املنتمدداف أبن يقدددم
نداام س نتمداف ل ماملنانبىل. ونل  يريق اخلرباء الخدوء علدت املق لداف الديت يقددمت هبدا عدد  

 ت ادددددلقيددددا    أو انددددد  التيفيدددد  الوانيدددددىل،املناقشدددداف املتعلقدددددىل ابملواضدددديع املنرولدددددىل س معددددرض 
ثددىل عددن املعددارض اإلقليميددىل ا ندد  التيفيدد  خلحملتملددىل املناقشدداف. وقدددم يريددق اخلددرباء معلومدداف ددَّ

 .2018 عام الوانيىل اليت طيفن ينتيماا س
ابلتوجيدددددل واملشددددور  التقنيدددددني بشدددد ن الددددُنا  اإلقليميدددددىل املتعلقددددىل ابلتخندددددي   يتعلددددق ييمدددداو  -85

ا يدد   املمارندافو املنتماف يبا ل املعلوماف مدع يريدق اخلدرباء بشد ن اخلدرباف للتيفي ، عرضت 
لقدىل لتوجيايدىل املتعلمبا ة ااملستمد  من برا اا اإلقليميىل اليت طيفن أن يساعد س إعدا  املاللق ل

 خ.او أعالتو  -بصيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىل بش ن املوضوع يانتر الفصل اثلثايف 
صدددل ابلتوجيدددل واملشدددور  التقنيدددني بشددد ن االعتبددداراف املتعلقدددىل ابجملتمعددداف احملليدددىل وييمدددا يت -86

  نلومداف أيخدايف بشدنتمداف معوالفعاف والنتب اإلييفولوجيىل القابلىل للت ثر، قدم يريق اخلدرباء إىل امل
 ريدق أيخدايف أبندلأيدا  الفُألرز من يقدم مع برلم  عمل نريويب س إعدا  ورقىل بشد ن املوضدوع، و  ما

 نيواتل الب مداالف من أجل إعدا  الورقىل.
وأاريايف، عرض يريق اخلرباء الواليىل الديت أندندهتا ايعدىل التنفيد  إىل  ندىل التيفيد  وإىل يريدق  -87

رق للمسداعد  ، وا  النتر س اد2018 لعام اخلرباء عقب ينتيب معرض ان  التيفي  الوانيىل
ب علقددددىل بنلددددلخددددوء علددددت اخلندددد  املتس ينفيدددد  اندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل. ونددددل  يريددددق اخلددددرباء ا

ف ريددق قنددوامددداالف مددن املنتمدداف س أثندداء املعددرض املخصددص خلندد  التيفيدد  الوانيددىل وعددن ا
يددىل س ينفيددد  ان النامأاددرى بشدد ن ارباهتدددا ييمددا يتصددل اباللتياجددداف احملددد   املتعلقددىل بددددعب البلددد

 نياناف ومشاريع وبرام  التيفي .

لفريههههههق اخلههههههرباء املعههههههين أبقههههههل البلههههههدان منههههههوا  بههههههرانمج العمههههههل املتجههههههدد  -سابعا   
 2019-2018 للفرتة
، ال ي أياد  س االعتبدار 2019-2018أعد يريق اخلرباء برلم  عملل املت د  للف    -88

  ندياق  عدب أقددللناشدعىل سالدوالايف ا ديدد  الديت قررادا مدؤ ر األادرا  وايعدىل التنفيد ، والثةدراف ا
 س ل البلدددان وددوايف بدددعب أقدد ادد ا الصددد ، ورؤيددىل يريددق اخلددرباء املتعلقددىل البلدددان وددوايف وااللتياجدداف س

 ر.علت أبعد يقدي 2020 عام أو ،2018 عام إعدا  ان  ييفي  وانيىل جيد  علول
ويتخدددمن بدددرلم  العمدددل اجملموعددداف التاليدددىل مدددن األنشدددنىل ملسددداعد  أقدددل البلددددان ودددوايف س  -89

 لتنميىل املستدامىل:يناول مس لىل التيفي  واإلناام س  قيق ا
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 عددددُب ايعددددىل التنفيدددد  س يقيدددديب التقدددددم احملددددرز س عمليددددىل تدددديااىل وينفيدددد  اندددد   يأخ 
 تنفي ومن االيفاقيىل، ويقييب ال 4من املا    9التيفي  الوانيىل، وينفي  الفقر  

الناددوض خبندد  التيفيدد  الوانيددىل عددن اريددق املبددا ة التوجيايددىل التقنيددىل والدددعب  يبخ 
ف، واألنشددنىل املعلومددا والتعدداون املفتددوح، و راندداف اةدداالف اإليرا يددىل، ونتددبالتقددين، والتدددريب، 

 العامليىل واإلقليميىل املتعلقىل ابلتوعيىل واملشاركىلو
  عب ينفي  ان  التيفي  الوانيىلو يجخ 
يقدل التوجيل والدعب التقنيني إىل برام  العمل الوانيىل للتيفي  وبرلم  العمدل  ي خ 

 ألقل البلدان ووايفو
 سدني نددبل لصددول أقددل البلدددان وددوايف علدت التمويددل الددالزم مددن تددندوق املنددا   هخي 

 خلن  التيفي  الوانيىل يابلتواتل مع أمانىل تندوق املنا خو
 التفاعل مع أقل البلدان ووايف واألارا  األارى واملنتماف ،اف الصلىلو يوخ 
 التعاون مع افيعاف ،اف الصلىل مبوجب االيفاقيىلو يزخ 
   املراكز والشبيفاف اإلقليميىل واملنتماف ،اف الصلىل.إشرا يحخ 

 وير  س املريق األول برلم  العمل، مريبايف ويقايف جملاالف عمل يريق اخلرباء. -90
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 املرفق األول

 2019-2018برانمج العمل املتجدد لفريق اخلرباء املعين أبقل البلدان منوا  للفرتة   

 النواي  األنشنىل الرييسيىل  ال العمل/النتي ىل املتوقعىل النريقىل
  عددب مؤ ر/اجتمدداع أاددرا  ابري /مددؤ ر

 األارا /ايعىل التنفي 
يعدىل الن اح س  عب التقييب الد ي هلريدل ا
اىل التنفيددد  للتقددددم احملدددرز س عمليدددىل تددديا

وينفيددد  انددد  التيفيددد  الوانيدددىل املشدددار 
، الفقددددددراف 21-م أ/4إلياددددددا س املقددددددرر 

 يان  التيفي  الوانيىلخ 11-13

م ينتددديب اجتمددداع لفريدددق اخلدددرباء بشددد ن التقدددد
احملدددددددرز س عمليدددددددىل تددددددديااىل وينفيددددددد  انددددددد  

ي ، ابلتعاون مع  نىل التيف التيفي  الوانيىل،
وإعددددا  يقريدددر مدددوجز بشددد ن االجتمددداع ليفددد  

 48ينتر ييل ايعىل التنفي  س  ورهتا 

 9إىل  7عقدددددددددد اجتمددددددددداع س الفددددددددد   مدددددددددن 
، وإعدددا  يقريددر ليفدد  2018شددبارب/يرباير 

 48ينتر ييل ايعىل التنفي  س  ورهتا 

  عددب مؤ ر/اجتمدداع أاددرا  ابري /مددؤ ر
 األارا /ايعىل التنفي 

يعدىل الن اح س  عب التقييب الد ي هلريدل ا
اىل التنفيددد  للتقددددم احملدددرز س عمليدددىل تددديا

وينفيددد  انددد  التيفيددد  الوانيدددىل املشدددار 
، الفقددددددراف 21-م أ/4إلياددددددا س املقددددددرر 

 يان  التيفي  الوانيىلخ 11-13

مواتددددلىل يقدددددل معلومدددداف نددددنويىل ددثددددىل إىل 
ليدددىل ايعدددىل التنفيددد  بشددد ن التقددددم احملدددرز س عم

 في  ان  التيفي  الوانيىلتيااىل وين

عدىل إعدا  يقارير مرلليىل ليفد  ينتدر ييادا اي
 51و 49التنفي  س  وريياا 

  عددب مؤ ر/اجتمدداع أاددرا  ابري /مددؤ ر
 األارا /ايعىل التنفي 

الن ددددداح س  عدددددب أعمدددددال ايعدددددىل التنفيددددد  
مدددددددن  4مدددددددن املدددددددا    9مبوجدددددددب الفقدددددددر  

 خااليفاقيىل يمسايل أقل البلدان ووايف 

ديث ابلواليدىل املتعلقدىل بتنقديب و داالضنالع 
 بدددددرلم  العمدددددل ألقدددددل البلددددددان ودددددوايف ويقددددددل

 48يوتياف إىل ايعىل التنفي  س  ورهتا 

ث إ راج يوتدياف س يقريدر االجتمداع الثالدد
ا والثالثددددني لفريددددق اخلددددرباء ليفدددد  ينتددددر ييادددد

 48ايعىل التنفي  س  ورهتا 
  عددب مؤ ر/اجتمدداع أاددرا  ابري /مددؤ ر

 األارا /ايعىل التنفي 
الن ددددداح س  عدددددب أعمدددددال ايعدددددىل التنفيددددد  

مدددددددن  4مدددددددن املدددددددا    9مبوجدددددددب الفقدددددددر  
 خااليفاقيىل يمسايل أقل البلدان ووايف 

إعدددددا  مددددداالف يقنيددددىل بشدددد ن التياجدددداف 
عىل لناشددأقددل البلدددان وددوايف املتعلقددىل ابلتيفيدد ، ا

عددن ايفدداق ابريدد  ومقددرراف مددؤ ر األاددرا  
اء س ،لد  كيفيددىل معا دىل يريدق اخلددرب  مبدا ،21

 و/أو ا ادداف األاددرى للثةددراف ويلبيددىل يلدد 
 االلتياجاف 

 إ راج مددداالف يقنيددىل س يقريددر االجتمدداع
 نتددرالثالددث والثالثددني لفريددق اخلددرباء ليفدد  ي

 48يياا ايعىل التنفي  س  ورهتا 
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 النواي  األنشنىل الرييسيىل  ال العمل/النتي ىل املتوقعىل النريقىل
  عددب مؤ ر/اجتمدداع أاددرا  ابري /مددؤ ر

 األارا /ايعىل التنفي 
   عدددب التقيددديب املسدددتمر الدددد يالن ددداح س

 وجددبهلريددل ايعددىل التنفيدد  للتقدددم احملددرز مب
مددددددن االيفاقيددددددىل  4مددددددن املددددددا    9الفقددددددر  

بشددددد ن بدددددرام  العمدددددل الوانيدددددىل للتيفيددددد  
ل وتددندوق أقددل البلدددان وددوايف يمسددايل أقدد

 البلدان ووايفخ

 رام مواتددلىل يوثيددق التقدددم احملددرز س ينفيدد  بدد
دوق العمددددل الوانيددددىل للتيفيدددد  س إاددددار تددددن
 قدمأقل البلدان ووايف واإلبالغ عن ا ا الت

 إ راج معلوماف س يقارير يريق اخلرباء

الناددددوض خبندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل عددددن  التوجيل والدعب التقنيان
دعب اريدددق املبدددا ة التوجيايدددىل التقنيدددىل والددد

 التقين

وضددددع ونشددددر مبددددا ة يوجيايددددىل يقنيددددىل بشدددد ن 
اندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل ومددددوا  يقنيددددىل ،اف 

 تلىل

لشدددددددد جادددددددو  منتمددددددداف خمتدددددددار  لوضدددددددع 
  ماللدق للمبدا ة التوجيايدىل املتعلقدىل خبند

التيفيددددددد  الوانيدددددددىل بشددددددد ن اجملددددددداالف ،اف 
 األولويىل

 عددب ينفيدد  اندد  التيفيدد  الوانيددىل يس  التوجيل والدعب التقنيان
 إاار برلم  العملخ

عقدددد جلسددداف س أثنددداء املعدددرض املخصدددص 
خلندددددد  التيفيددددددد  الوانيدددددددىل بشددددددد ن اخلدددددددرباف 

د لدددىل س ينفيددد  مشددداريع التيفيددد ، و ديددداملتا
التحددددددايف والعقبددددداف والددددددرو  املسدددددتفا   

 وأيخل املمارناف
وضددددددددع لددددددددد  بشددددددددد ن ينفيددددددددد  الواليدددددددددىل بعدددددددددد 

 املخصدددص خلنددد  التيفيددد  الوانيدددىل املعدددرض
 2018 لعام

ىل يقدددل يوتددياف بشدد ن كيفيددىل ينفيدد  الواليدد
ابدع نيتواتل ينويرادا س االجتمداع الر  اليت

عدرض اخلدرباء يبعدد ينتديب موالثالثني لفريق 
 خ2018 لعام ان  التيفي  الوانيىل

 رام بديقدل التوجيل والدعب التقنيدني إىل  التوجيل والدعب التقنيان
 وبددرلم  العمددل العمددل الوانيددىل للتيفيدد 

 ألقل البلدان ووايف 

 وايف يقددددل الددددعب املسدددتمر إىل أقدددل البلددددان ودددد
يددىل بددرام  العمددل الوانوايعددىل التنفيدد  بشدد ن 

، واإلندددداام س األنشددددنىل األاددددرى تيفيدددد لل
 وايف ود،اف الصلىل بربلم  العمل ألقل البلدان 

 يمدددددثاليف، عمليدددددىل بنددددداء قددددددراف املفاوضدددددني س
 اا إاددار تددندوق أقددل البلدددان وددوايف الدديت ينفدد
 ألمدددببدددرلم  األمدددب املتحدددد  للبيعدددىل وبدددرلم  ا

معادددددددد األمدددددددب املتحدددددددد  و املتحدددددددد  اإلوددددددداي  
 خللتدريب والبحث

 وايف يقدددددل الدددددعب التقددددين إىل أقددددل البلدددددان ودددد
 ،ي ربام  العمل الوانيىل للتيفب يتعلق ييما

 عند االقتخاء
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 النواي  األنشنىل الرييسيىل  ال العمل/النتي ىل املتوقعىل النريقىل
الناددددوض خبندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل عددددن  قنيىلالت املبا ة التوجيايىل التقنيىل والورقاف

دعب اريدددق املبدددا ة التوجيايدددىل التقنيدددىل والددد
 التقين

إعددددددا  بيدددددان مواتدددددفاف ل ادددددار التيفدددددامل  
ل الدددعب، مبسدداعد  مددن الفريددق العامددوأ واف 

 التقين املعين خبن  التيفي  الوانيىل

إعدددددددددا  ورقددددددددىل يقنيددددددددىل، وملحددددددددق للمبددددددددا ة 
 يدىل،التوجيايىل املتعلقىل خبند  التيفيد  الوان

ومددوا  علددت اإلن نددت بشدد ن منصددىل اندد  
 التيفي  الوانيىل

عن اريدق  الناوض خبن  التيفي  الوانيىل قنيىلالت املبا ة التوجيايىل التقنيىل والورقاف
 تقيناملبا ة التوجيايىل التقنيىل والدعب ال

إعدددددددددا  ورقددددددددىل بشدددددددد ن االعتبدددددددداراف املتعلقددددددددىل 
ابجملتمعددددددددددددداف احملليددددددددددددددىل والفعدددددددددددددداف والددددددددددددددنتب 
 اإلييفولوجيدددىل القابلدددىل للتدددد ثر يمدددع مددددداالف

 من برلم  عمل نريويبخ

ىل إعددددددا  ملحدددددق للمبدددددا ة التوجيايدددددىل املتعلقددددد
خبندددددد  التيفيدددددد  الوانيددددددىل وورقددددددىل معلومدددددداف 

ىل حملليددااالعتبدداراف املتعلقددىل ابجملتمعدداف بشدد ن 
 رلت ثوالفعاف والنتب اإلييفولوجيىل القابلىل ل

الناوض خبن  التيفي  الوانيىل عن اريدق  قنيىلالت املبا ة التوجيايىل التقنيىل والورقاف
 تقيناملبا ة التوجيايىل التقنيىل والدعب ال

 إعدددددا  ملحددددق للمبددددا ة التوجيايددددىل املتعلقددددىل
الوانيددددددددىل بشدددددددد ن الددددددددنُدُا  خبندددددددد  التيفيدددددددد  

 اإلقليميىل لتخني  وينفي  التيفي 

ىل إعددددا  ملحدددق للمبدددا ة التوجيايدددىل املتعلقددد
 خبن  التيفي  الوانيىل

الناوض خبن  التيفي  الوانيىل عن اريدق  قنيىلالت املبا ة التوجيايىل التقنيىل والورقاف
 تقيناملبا ة التوجيايىل التقنيىل والدعب ال

أ ا  رتدددددد مواتدددددلىل ااتبدددددار وييسدددددري ينبيدددددق 
 اف سويقيدددديب التقدددددم احملددددرز والفعاليددددىل والثةددددر 

 ايف،يندداول مسدد لىل التيفيدد  س أقددل البلدددان وددو 
 علت املستوى الواين يمثاليف عن اريق ان 
  التيفيدددد  الوانيددددىل املفتولددددىلخ و ددددديث األ ا

 بناءيف علت ،ل 

يقددددددددل معلومددددددداف مسدددددددتيفَملىل عدددددددن  ادددددددر 
 املست داف، عند االقتخاء

 سدددني ندددبل لصدددول أقدددل البلددددان ودددوايف  التوعيىل املشور  التقنيىل و 
 علددت التمويددل مددن تددندوق املنددا  لتنفيدد 
اندددددد  التيفيدددددد  الوانيددددددىل يعددددددن اريددددددق 

 التواتل مع أمانىل تندوق املنا خ

مواتددددددددلىل إشددددددددرا  أمانددددددددىل تددددددددندوق املنددددددددا  س 
ىل املخصصدديددق اخلددرباء، واملعددارض اجتماعدداف ير 

قدددددداف العمددددددل خلندددددد  التيفيدددددد  الوانيددددددىل، ولل
ن لىل مددالتدريبيددىل اإلقليميددىل، واألنشددنىل ،اف الصدد

ل معا ددىل املسددايل ،اف الصدلىل عصددول أقددأجدل 
 ندددا البلددددان ودددوايف علدددت التمويدددل مدددن تدددندوق امل

 لتنفي  ان  التيفي  الوانيىل
مددداف مدددع أماندددىل تدددندوق املندددا  يبدددا ل املعلو 

التع يل بتقدل الدعب إىل أقل البلدان بش ن 

ل لقدددىل عصدددول أقدددإ راج مدددوجز للمسدددايل املتع
  ملنددا البلدددان وددوايف علددت التمويددل مددن تددندوق ا

 س يقارير يريق اخلرباء
 إجددددراء يبددددا ل منددددتتب للمعلومدددداف مددددع أمانددددىل

 تندوق املنا  و ل  تندوق املنا  
عقددد اجتماعدداف لصددندوق املنددا  س أثندداء 
املعارض املخصصىل خلن  التيفي  الوانيىل 
وللقدددداف العمددددل املتعلقددددىل خبندددد  التيفيدددد  

 لوانيىلا
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 النواي  األنشنىل الرييسيىل  ال العمل/النتي ىل املتوقعىل النريقىل
لناميددددددىل األاددددددرى مددددددن أجددددددل وددددددوايف والبلدددددددان ا

 تيااىل وينفي  ان  التيفي  الوانيىل
يبددا ل املعلومددداف مددع تدددندوق املنددا  بشددد ن 
 هلددددارب أقددددل البلدددددان وددددوايف والتحدددددايف الدددديت
يواجاادددددا س اةصدددددول مدددددن تدددددندوق املندددددا  
 ىلعلت التمويل الالزم خلن  التيفي  الواني
ن إ راج بند يتعلق ابةصول علدت التمويدل مد

جددددول أعمدددال املعدددارض  تدددندوق املندددا  س
املخصصددىل خلندد  التيفيدد  الوانيددىل يبتنسدديق 
مع للقىل عمل يعقدداا  ندىل التيفيد  بشد ن 
 املسددددايل ،اف الصددددلىل بصددددندوق املنددددا  أثندددداء
 املعدددرض املخصدددص خلنددد  التيفيددد  الوانيدددىل

خ وللقدددددداف العمددددددل التدريبيدددددددىل 2018 لعددددددام
 اإلقليميىل بش ن ان  التيفي  الوانيىل

مددددداع إعددددددا  إضدددددايىل إىل التقريدددددر املتعلدددددق ابجت
جدددل أاخلدددرباء بشددد ن يقيددديب التقددددم احملدددرز مدددن 

رتدددددددد نتددددددداي  اجتماعددددددداف تدددددددندوق املندددددددا  
املعقددددددو   أثندددددداء املعددددددرض املخصددددددص خلندددددد  

ع يابلتنسدديق مدد 2018 لعددام التيفيدد  الوانيددىل
 نتاي  للقاف عمل  نىل التيفي خ

 بلدانيفاعل يريق اخلرباء مع أقل اليعزيز  املشور  التقنيىل والتوعيىل 
 ىلعنيووايف واألارا  األارى واملنتماف امل

ء أنشددددنىل جانبيددددىل ينتماددددا يريددددق اخلددددرباء أثنددددا
  وراف افيعتني الفرعيتني

 ينتيب نشارب جانة س أثناء كل  ور 

الناددددوض خبندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل عددددن  التدريب
 اريق التدريب التقين

يميدددىل بشددد ن عقدددد للقددداف عمدددل يدريبيدددىل إقل
 ان  التيفي  الوانيىل

 عقدددددد للقددددداف عمدددددل يدريبيدددددىل إقليميدددددىل س
 2019 عام

الناددددوض خبندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل عددددن  التدريب
 اريق التدريب التقين

مواتدددددددلىل إعددددددددا  و دددددددديث املدددددددوا  التدريبيدددددددىل 
مددىل س ،لدد  املددوا  الداع مبددا ةلقدداف العمددل،

 ل ادددددار التيفدددددامل ، ويرزدددددىل اددددد ت املدددددوا  إىل
الصلىل، مدع إاتلدىل نسدخىل علدت  اللةاف ،اف

 اإلن نت النتخداماا علت املستوى الواين

إعدددا  مددوا  يدريبيددىل بشدد ن اندد  التيفيدد  
 الوانيىل بلةاف متعد  

الناددددوض خبندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل عددددن  التدريب
 اريق التدريب التقين

مواتددددددلىل إعدددددددا  مددددددوا  للتدددددددريب والتوعيددددددىل، 
إبندددداام مددددن أمانددددىل تددددندوق املنددددا  وشددددركاء 

ق املنا  املشريني علدت التنفيد ، بشد ن تندو 
ندددددبل اةصدددددول مدددددن تدددددندوق املندددددا  علدددددت 

 إعدا  موا  للتدريب والتوعيىل
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 النواي  األنشنىل الرييسيىل  ال العمل/النتي ىل املتوقعىل النريقىل
التمويدددددددل الدددددددالزم خلنددددددد  التيفيددددددد  الوانيدددددددىل 
الندددددتخداماا س للقددددداف العمدددددل التدريبيدددددىل 

 املتعلقىل خبن  التيفي  الوانيىل
الناددددوض خبندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل عددددن  التدريب

 اريق التدريب التقين
اف مواتدددلىل النتدددر س كيفيدددىل مراعدددا  االعتبدددار 

 ا نسانيىل س ان  التيفي  الوانيىل
علقىل ملت ديث موا  التدريب واملوا  التقنيىل ا

 لقدىلابلتدريب عيث يراعد  االعتبداراف املتع
ف بنددددوع ا ددددن  واجملتمعدددداف احملليددددىل والفعددددا

 القابلىل للت ثرتب اإلييفولوجيىل والن
اكددددددددز والشددددددددبيفاف اإلقليميددددددددىل إشدددددددرا  املر  اجتماعاف اخلرباء

 واملنتماف ،اف الصلىل
 ملعينينتيب اجتماعاف للفريق العامل التقين ا
ني خبندد  التيفيدد  الوانيددىل مددع اخلددرباء التقنيدد
 ، املعنيدددني والشدددركاء بشددد ن اإلادددار التيفدددامل

 وان  التيفي  الوانيدىل املفتولدىل، وأنداليب
التقيددددديب املتيفاملدددددىل، ومواضددددديع أادددددرى، عندددددد 

شدددددددا  مواضددددددديع ددددددددد   االقتخددددددداء، النتيف
 متعلقىل خبن  التيفي  الوانيىل 

 إ راج معلومدددددداف س يقددددددارير يريددددددق اخلددددددرباء
 2019-2018للف   

املعدددددددارض املخصصدددددددىل خلنددددددد  التيفيددددددد  
 الوانيىل

الناددددوض خبندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل عددددن 
 يميددىلاريددق ينتدديب األنشددنىل العامليددىل واإلقل

 املتعلقىل ابلتوعيىل واملشاركىل 

 ينتددديب معدددرض خلنددد  التيفيددد  الوانيدددىل س ىلخلن  التيفي  الوانيينتيب معارض عامليىل 
 2018 عام

املعدددددددددارض اإلقليميدددددددددىل خلنددددددددد  التيفيددددددددد  
 الوانيىل

الناددددوض خبندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل عددددن 
 يميددىلاريددق ينتدديب األنشددنىل العامليددىل واإلقل

 املتعلقىل ابلتوعيىل واملشاركىل

نددددددد  التيفيددددددد  ينتددددددديب معدددددددارض إقليميدددددددىل خل
 األنشددنىل ،اف منتمدد الوانيددىل ابلتعدداون مددع 

 الصلىل

ينتددددديب معدددددارض إقليميدددددىل خلنددددد  التيفيددددد  
 2019-2018الوانيىل س الف   

الناددددوض خبندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل عددددن  منصىل ان  التيفي  الوانيىل
 اريق نتب املعلوماف

منصدىل اندد  التيفيدد  مواتدلىل ينددوير و سددني 
 الوانيىل
مددددوا  يوعيددددىل بشدددد ن أيخددددل املمارندددداف إعدددددا  

واددددددرباف البلدددددددان س عمليددددددىل تدددددديااىل وينفيدددددد  
 ان  التيفيد  الوانيدىل يمنتددى لتبدا ل أيخدل

منصددددددىل املمارنددددداف والدددددددرو  املستخلصددددددىل س 
 خان  التيفي  الوانيىل

 س منصدددىل انددد  التيفيددد  الوانيدددىل سدددني 
 2018 عام

ينفيددددد  أ ا  يتبدددددع عمليدددددىل انددددد  التيفيددددد  
منصددددىل اندددد  الوانيددددىل علددددت اإلن نددددت س 

 التيفي  الوانيىل
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 النواي  األنشنىل الرييسيىل  ال العمل/النتي ىل املتوقعىل النريقىل
  قددق مددا إاتلددىل معلومدداف علددت اإلن نددت بشدد ن

ااىل أُلدرز مدن يقددم س عمليدىل تدي ومدا من نتاي 
وينفيدددد  اندددد  التيفيدددد  الوانيددددىل ليفددددل بلددددد لم 

بددع ا  يتالعناتددر الرييسدديىل يانددتنا ايف إىل أ عسددب 
 خعمليىل ان  التيفي  الوانيىل اارج اإلن نت

الوانيددددىل عددددن الناددددوض خبندددد  التيفيدددد   ان  التيفي  الوانيىل املفتولىل
 اريق التعاون املفتوح

يوندددديع نندددداق  راندددداف اةدددداالف اإليرا يددددىل 
مدع  املتعلقىل خبند  التيفيد  الوانيدىل املفتولدىل

الشدددددددركاء املاتمدددددددني واالندددددددتفا   مدددددددن اددددددد ت 
 الدراناف س للقاف العمل املتعلقدىل خبند 
 التيفي  الوانيىل وك ل  بناءيف علت الب من

 أقل البلدان ووايف 
اةدددداالف اإليرا يددددىل يوندددديع نندددداق  راندددداف 

 إىل املتعلقىل خبند  التيفيد  الوانيدىل املفتولدىل
املسددددددتوى اإلقليمدددددد  مددددددع الشددددددركاء املاتمددددددني 
 لتوضدددديب الددددنُدُا  اإلقليميددددىل بشدددد ن التخنددددي 
اف للتيفيددد  ولتعزيدددز الدددتعلب ويعاليدددىل التوجياددد

 املتعلقددىل خبنددد  التيفيددد  الوانيددىل علدددت زيدددع
 املستوايف

 ا يدددىلإاتلدددىل يقدددارير  رانددداف اةددداالف اإلير 
 منصىل ان  التيفي  الوانيىلعلت 

 التعاون مع افيعاف ،اف الصدلىل مبوجدب التعاون مع ايعاف أارى
 االيفاقيىل

مواتددددلىل التعدددداون مددددع  نددددىل التيفيدددد  بشدددد ن 
س ،لدددد  عددددن اريددددق  مبددددا خمتلدددد  األنشددددنىل،

يددد  الفريددق العامددل التقددين املعددين خبندد  التيف
ارض الوانيدىل، والفريددق االنتشدداري املعددين مبعدد

 لتيفي  الوانيدىل، ويريدق الددعب املعدينان  ا
 يرقىل العمدلو ،نصىل ان  التيفي  الوانيىلمب

 ل ندىلاملعنيدىل خبند  التيفيد  الوانيدىل التابعدىل ل
املعنيدددددددددىل بعمليدددددددددىل  ، ويرقدددددددددىل العمدددددددددلالتيفيددددددددد 

 الفحص التقين املتعلق ابلتيفي 

ىل مشدداركىل أعخددداء مدددن يريدددق اخلدددرباء س أيرقددد
العمدددددددل التابعدددددددىل لل ندددددددىل التيفيددددددد ، وإ راج 

 معلوماف س يقارير يريق اخلرباء
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 النواي  األنشنىل الرييسيىل  ال العمل/النتي ىل املتوقعىل النريقىل
 التعاون مع افيعاف ،اف الصدلىل مبوجدب التعاون مع ايعاف أارى

 االيفاقيىل
املعنيدددددددىل املشددددددداركىل س أعمدددددددال يرقدددددددىل العمدددددددل 

يددددددىل ابلنددددددزوح التابعددددددىل لل نددددددىل التنفي يددددددىل آلل
 ضددراروارنددو الدوليددىل املعنيددىل ابخلسدداير واأل

 املريبنىل بت ثرياف يةري املنا 

 مدددن يريدددق اخلدددرباء س يرقدددىل مشددداركىل أعخددداء
 العمدددل، وإ راج معلومددداف س يقدددارير يريدددق

 اخلرباء

 التعاون مع افيعاف ،اف الصدلىل مبوجدب التعاون مع ايعاف أارى
 االيفاقيىل

إشدددرا  املنتمددداف الشدددرييفىل س بدددرلم  عمدددل 
 نريويب س ينفي  األنشنىل ،اف الصلىل

 إ راج معلوماف س يقارير يريق اخلرباء

 التعاون مع افيعاف ،اف الصدلىل مبوجدب مع ايعاف أارىالتعاون 
 االيفاقيىل

يددددىل اإلندددداام س عمددددل الل نددددىل التنفي يددددىل املعن
ابلتيفنولوجيدددددددا بشددددددد ن مسددددددداعد  البلددددددددان س 
ف مواءمدددىل عملادددا املتعلدددق بتقيددديب االلتياجددددا

 التيفنولوجيىل وخبن  التيفي  الوانيىل

 إ راج معلوماف س يقارير يريق اخلرباء

 التعاون مع افيعاف ،اف الصدلىل مبوجدب ايعاف أارىالتعاون مع 
 االيفاقيىل

بنداء ب ندىل ابريد  املعنيدىل مواتلىل التعاون مدع 
 بشدددددددد ن نددددددددبل  سددددددددني التعدددددددداون القدددددددددراف

ىل والتعاضدددد س  دددال بنددداء القددددراف بدددني  نددد
   ابري  وافيعاف واملؤنساف األارى املنش

 مبوجب االيفاقيىل

 اخلرباءإ راج معلوماف س يقارير يريق 

إشدددددددرا  املراكددددددددز والشددددددددبيفاف اإلقليميددددددددىل  ميىلالتعاون مع املراكز والشبيفاف اإلقلي
 واملنتماف ،اف الصلىل

إشدددددرا  ولشدددددد جادددددو  املراكدددددز والشدددددبيفاف 
اإلقليميددددىل مددددن أجددددل يعيددددني جادددداف ينسدددديق 

 لعمل يريق اخلرباء

يعيددني جادداف ينسدديق للمراكددز والشددبيفاف 
 اإلقليميىل

إشدددددددرا  املراكددددددددز والشددددددددبيفاف اإلقليميددددددددىل  ميىلوالشبيفاف اإلقليالتعاون مع املراكز 
 واملنتماف ،اف الصلىل

لشد جاو  املنتمداف ،اف الصدلىل واملراكدز 
والشددددبيفاف اإلقليميددددىل هبددددد  يعزيددددز الددددددعب 

 يفيدد ،املقددم إىل أقددل البلددان وددوايف لةدرض الت
س ،لددددددددد  ييمدددددددددا يتصدددددددددل ابالندددددددددتعدا   مبدددددددددا

للحصددول علددت التمويددل مددن تددندوق املنددا  
أجددددل تدددديااىل وينفيدددد  اندددد  التيفيدددد   مددددن

 الوانيىل بن اح

يونددددددديع ننددددددداق  عدددددددب االندددددددتعدا ، وإ راج 
 معلوماف س يقارير يريق اخلرباء
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 الثاين املرفق

 2018فرباير / باط 5 يف منوا ، البلدان أبقل املعين اخلرباء فريق أعضاء  
 النمسا السيد إروين كونزي
 بواتن السيد  نولم كاندو
 يانو بوركينا السيد إ ريسا مسدي
 كندا السيد  بيث اليندر
 ااييت السيد كينل  يلونيفا

  يرلندا وينثروب السيد  ميشيل
 مالوي السيد بينون اينني
 نيبال السيد لريش شارما
 نان يوم  وبرينسية السيد أ يريتو نانتال

 السو ان السيد  اناء ةدهللا دمد
 ليشيت - ييمور السيد أ او ابربونا
 يواو السيد  مريي ايو

 زاوريىل ينزانيا املتحد  السيد يريدري  مانيييفا
    


