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

موجز
ُعقد االجتماع الثالث والثالثون لفريق اخلرباء املعين أبقل البلددان ودوايف س ندان يدوم ،
ن ددان ي ددوم وبرينس ددية ،س الف د م ددن  5إىل  9ش ددبارب/يرباير  .2018وأع ددد الفري ددق س أثن دداء
االجتمدداع بددرلم عملددل املت ددد للف د  .2019-2018وابإلضددايىل إىل ،ل د  ،أعددد الفريددق
الصديةىل النااييددىل لتوتدديايل املقدمددىل إىل افيعدىل الفرعيددىل للتنفيد بشد ن دديث بددرلم العمددل ألقدل
البلدددان و دوايف ،وان ددتيفمل نت ددرت س االلتياج دداف املتعلقددىل ابلتيفي د الناش ددعىل ع ددن ايف داق ابري د
واملقرراف اليت اعتمدداا مدؤ ر األادرا س وريدل اةا يدىل والعشدرين .و دل االجتمداع جلسداف
اور مع مسؤولني من ليفومىل نان يوم وبرينسية بش ن ما يقوم بل البلد من أعمال بش ن
التيفيد و ومددن أمانددىل الصددندوق األاخددر للمنددا بشد ن أيخددل السددبل لدددعب البلدددان الناميددىل س
اةصددول علددت التمويددل مددن أجددل عمليددىل تدديااىل اند التيفيد الوانيددىل وينفيد ااو ومددن مريددق
البيعىل العامليىل ووكااليل بشد ن مواتدلىل يقددل الددعب مدن أجدل ينفيد بدرلم العمدل ألقدل البلددان
ووايف ال ي يشمل إعدا وينفي برام العمل الوانيىل للتيفي و ومن منتماف أارى ،اف تلىل
بش ن التعاون س يقدل الدعب إىل أقل البلدان ووايف.
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أوال -الوالية
َّ
مد مؤ ر األارا  ،س وريدل اةا يدىل والعشدرين ،واليدىل يريدق اخلدرباء املعدين أبقدل البلددان
-1
خ
ي
1
و دوايف ييريددق اخل درباءخ ويق دايف الاتصاتددايل اةاليددىل لتش ددمل الف د  ،2020-2016وكلَّ د يري ددق
اخلرباء ابالضنالع بعد من األنشنىل اإلضاييىلي2خ ،مناا عب ينفي ايفاق ابري ي3خ.
 -2وبناءيف علت ،ل ُ ،كل يريق اخلرباء بوضع برلم عمل مت دد لفد ندنتني ليفد ينتدر
ييل افيعىل الفرعيىل للتنفي يايعىل التنفي خ س اجتماع ورهتدا األول مدن كدل ندنىل ،وبتقددل يقريدر عدن
أعمالل إىل ايعىل التنفي س كل ور من وراهتاي4خ.

اثنيا -موجز االجتماع الثالث والثالثني لفريق اخلرباء املعين أبقل البلدان منوا
ألف -املداوالت
ُ -3عقد االجتماع الثالث والثالثون لفريق اخلرباء س نان يوم  ،ندان يدوم وبرينسدية ،س
الف من  5إىل  9شبارب/يرباير .2018
ووجل يريق اخلرباء عواف إىل أمانيت الصندوق األاخر للمنا يتندوق املندا خ ومريدق
-4
َّ
البيعددىل العامليددىل يمريددق البيعددىلخ ووكااليددل ،وإىل منتمدداف أاددرى ،اف تددلىل ،للمشدداركىل س االجتمدداع
ومناقشىل مس لىل يقدل الدعب إىل أقل البلددان ودوايف .وشدار س االجتمداع ممثلدون لليفيدالف التاليدىل:
أمانددىل تددندوق املنددا  ،وأمانددىل مريددق البيعددىل ،وبددرلم األمددب املتحددد للبيع دىل ،واملعاددد الدددوت للتنميددىل
املسددتدامىل العامددل بوتددفل أمانددىل الشددبيفىل العامليددىل خلن د التيفي د الوانيددىل .وقدددمت منتمددىل األمددب
املتحددد لذا يددىل والزراعددىل ،وبددرلم األمددب املتحددد اإلودداي  ،وشددركىل أُكسددفور إل ار السياندداف
يOxford Policy Managementخ إنااماف س االجتماع.
 -5و ددل االجتمدداع ل دوارايف مددع ممثلددني ةيفومددىل نددان يددوم وبرينسددية ملناقشددىل التقدددم ال د ي
أل ددرزت البل ددد ،والتح دددايف ،والثة د دراف وااللتياج دداف القايم ددىل س عملي ددىل ت دديااىل وينفي د د ان د د
التيفي الوانيىل.
-6

وانتخب يريق اخلرباء أعخاء امليفتب التاليىل أمساؤاب:
يأخ

السيد لريش شارما ينيبالخ رييسايفو

يبخ

السيد أ يريتو نانتال ينان يوم وبرينسيةخ ليبايف للريي و

يجخ

السيد بينون اينني يمالويخ مقررايف ابللةىل اإلنيفليزيىلو

__________

ي1خ
ي2خ
ي3خ
ي4خ
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و/3م أ.20-
انتر الفقريني  41و 45من املقرر /1م أ ،21-والفقر  12من املقدرر /4م أ ،21-والفقدراف مدن  1إىل  3مدن
املقرر /19م أ ،21-والفقر  73من الوثيقىل .FCCC/SBI/2017/19
الفقراتن  41و 45من املقرر /1م أ.21-
الفقر  3من املقرر /6م أ.16-
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يخ

السيد مريي ايو ييواوخ مقرر ابللةىل الفرنسيىلو

يهخ

السيد أ او ابربونا يييمور  -ليشيتخ مقررايف ابللةىل الربيةاليىل.

 -7وألددارب يريددق اخل درباء علم دايف ابألعخدداء التاليددىل أمسدداؤاب ال د ين طثلددون الفريددق س األنشددنىل
التعاونيىل املش كىل مع ايعاف أارى مبوجب االيفاقيىل:
الس دديد بي ددث الين دددر يكن ددداخ والس دديد ن ددانتال س يرق ددىل العم ددل املعني ددىل خبند د
يأخ
التيفي الوانيىل التابعىل لل نىل التيفي و
يبخ الس دديد يري دددري مانيييف ددا يزاوري ددىل ينزاني ددا املتح ددد خ س أعم ددال ن ددىل التيفيد د
املتعلقىل بعمليىل الفحص التقين بش ن التيفي و
يجخ السيد إ ريسا مسدي يبوركينا يانوخ س يرقىل العمل املعنيىل ابلنزوح التابعىل لل نىل
التنفي يىل آلليىل وارنو الدوليىل املعنيىل ابخلساير واألضرار املريبنىل بت ثرياف يةري املنا و
ي خ الس دديد إروي ددن ك ددونزي يالنمس دداخ والس دديد ش ددارما س ددال التع دداون م ددع الل ن ددىل
التنفي يىل املعنيىل ابلتيفنولوجيا ي نىل التيفنولوجياخو
يهخ السيد ايو س أعمال نىل ابري املعنيىل ببنداء القددراف ،وأعمدال بدرلم عمدل
نريويب املتعلق بت ثرياف يةري املنا والقابليىل للت ثر بل والتيفي معل يبرلم عمل نريويبخ.

ابء -املرحلة اليت بلغتها عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
 -1التقدم الذي أحرزته البلدان النامية يف عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
 -8أشددار يريددق اخلدرباء إىل أن االبيددىل البلدددان الناميددىل بدددأف عملياهتددا املتعلقددىل بصدديااىل وينفيد
ان د التيفي د الوانيددىل ،وألددا يخددنلع س املقددام األول أبنشددنىل يتعلددق بصدديااىل ان د التيفي د
الوانيىل اخلاتىل هبا.
 -9وأش ددار يري ددق اخلد درباء أيخد دايف إىل أن البل دددان النامي ددىل العش ددر التالي ددىل ق ددد ان ددتيفملت اند د
التيفي الوانيىل اخلاتىل هبا ونشرهتا علدت منصدىل اند التيفيد الوانيدىلي5خ :الربازيدل ،بوركيندا ياندو،
يواددو ،ولددىل يلسددنني ،نددري النيفددا ،السددو ان ،شدديل  ،اليفددامريون ،كينيددا .وأشددار الفريددق كد ل إىل
أن أاييف مددن يل د البلدددان مل يقدددم بعددد الب دايف للحصددول علددت ويددل مددن تددندوق املنددا ليف د ينف د
نيانايل أو مشاريعل أو برا ل ،اف األولويىل املدرجىل س ان التيفي الوانيىل اخلاتىل بل.
 -2التقدم احملرز بشأن الدعم املقدم
 -10ألددارب يريددق اخل درباء علم دايف ابملعلومدداف املقدمددىل س االجتمدداع املتعلقددىل ابلدددعب املقدددم إىل
عمليددىل تدديااىل وينفي د ان د التيفي د الوانيددىل س الف د مددن أيلول/نددبتمرب  2017إىل شددبارب/
يرباير 2018ي6خ ،علت النحو الوار إبجياز س الفقراف من  11إىل  16أ لت.
__________

ي5خ
ي6خ

4

.http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
يةند اد ا الفصددل املعلومداف الدديت أاتلتادا افيعدداف واملنتمداف ،اف الصدلىل لفريددق اخلدرباء علددول موعدد اجتماعددل
الثاين والثالثني.
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 -11وأي د ددا ت د ددندوق املن د ددا أبن س  9ش د ددبارب/يرباير  ،2018ك د ددان م د ددا موع د ددل  47م د ددن
مق ل دداف املش دداريعي7خ ق ددد قُدددم مبوج ددب اراي ددق ع ددب اند د التيفيد د الواني ددىل س إا ددار ب ددرلم
تندوق املنا اخلاص ابالندتعدا و عدب األنشدنىل التحخدرييىل ،الد ي صدص مدا يصدل إىل ثالثدىل
ماليدني والر مددن والراف الددوالايف املتحدد ليفددل بلدددي8خ .وقددم بلددد والددد مشدروعل املقد ح عددن
اريق شري واين س التنفي  ،س لني قدمت بقيىل البلددان مشداريعاا املق لدىل عدن اريدق ايعداف
التنفيد د املتع ددد األاد درا  .وم ددن ب ددني مق ل دداف املش دداريع املقدم ددىل ،ل دداز  17مق لد دايف ابملوايق ددىل
أو الت ييددد يلددازف يسددعىل مشدداريع ابملوايقددىل ويانيددىل ابلت ييدددخ .ومددن بددني املشدداريع املق لددىل الثالثددني
الدديت مل دداب ابملوايقددىل أو الت ييددد ،كددان  26مشددروعايف مناددا لدددى السددلنىل الوانيددىل املعيَّنددىل ريثمددا يُعددا
يقدطاا علت أندا التعقيدب اخلند الدوار مدن أماندىل تدندوق املندا  .وأيدا تدندوق املندا أيخدايف
أبن مبلغ التمويل املنلوب ليفل ُمق ح ي اوح من  2.26إىل  2.76مليون والر.
 -12وأيا مريق البيعىل أبنل ،س  9شبارب/يرباير  ،2018كان ما موعل نتىل مشاريع مق لىل
قددد لتيددت ابملوايقددىل ،واد مشدداريع يسددتاد عددب األنشددنىل ،اف الصددلىل بعمليددىل تديااىل وينفيد
ان د التيفي د الوانيددىل .وكانددت أربعددىل مشدداريع مق لددىل أاددرى قددد أُجيددزف مددن الناليددىل التقنيددىل
وابنتتار التمويل من تندوق أقل البلدان ووايف.

 -13وعقدد يريدق اخلدرباء ،س الفد املشدمولىل ابلتقريددر ،للقديت عمدل يددريبيتني إقليميتدني بشد ن
اند د التيفيد د الواني ددىل :وال ددد ملننق ددىل أمرييف ددا الالييني ددىل والبح ددر اليف ددارية ،س ن ددان اون دديل،
كون ددتارييفا ،س الف د م ددن  4إىل  7أيلول/ن ددبتمرب 2017و ووال ددد للبل دددان األيريقي ددىل النااق ددىل
ابلفرنسديىل ،س الدرابرب ،املةددرب ،س الفد مدن  25إىل  27أيلول/نددبتمرب  .2017ولخددر الدددور
األوىل  71مشاركايف ي 48من ال كور و 23من اإللثخ ،ولخدر الددور الثانيدىل  58مشداركايف ي24
مددن ال د كور و 34مددن اإللثخ .وابإلضددايىل إىل ،ل د  ،نتَّددب يريددق اخل درباء معرض دايف إقليمي دايف خلن د
التيفيُّد د الواني ددىل س ن ددول ،زاوري ددىل ك ددوراي ،ي ددوم  11و 12أيلول/ن ددبتمرب  .2017وي ددر س
الفصل الثالث  -أل أ لت مزيد من التفاتيل بش ن التوجيل والدعب التقنيدني املقددمني مدن يريدق
اخلرباء إىل ان التيفي الوانيىل.
 -14واعتبارايف مدن أيلول/ندبتمرب  ،2017قددَّم بدرلم الددعب العدامل خلند التيفيد الوانيدىل،
الد ي يشد س إ اريددل بددرلم األمددب املتحددد اإلودداي وبددرلم األمددب املتحددد للبيعددىل ،عمدايف يقنيدايف
ي9خ
وعقدددف للقددىل عمددل
إىل  12بلدددايف س إاددار عمليددىل تدديااىل وينفي د ان د التيفي د الوانيددىلُ .
يدريبيددىل إقليميددىل ملننقددىل ندديا س نددول س الف د مددن  13إىل  16أيلول/نددبتمرب  .2017ورَّكددزف
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.

__________

ي7خ

ي8خ
ي9خ
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قددمتاا البلدددان التاليددىل :األرجنتددني ،أرمينيددا ،إكدوا ور ،ألبانيددا ،أنتيةدوا وبربددو ا ،أوروادواي ،أوزبيفسددتان ،اببدوا اينيددا
ا دي ددد  ،ابكس ددتان ،ب ددنةال يش ،ب ددنن ،ب ددواتن ،البون ددنىل وافرن د د  ،ا ب ددل األن ددو  ،زاوري ددىل ينزاني د دا املتح ددد ،
ا ماوري د ددىل الدومينييفي د ددىل ،زاوري د ددىل اليفونة د ددو الدطقرااي د ددىل ،جن د ددوب الس د دو ان ،ومينييف د ددا ،زمب د ددابوي ،ن د دوازيلند،
السددو ان ،نيشدديل ،تدربيا ،العدراق ،اددابون ،اددال ،اواييمدداال ،اليفددامريون ،كددوف يفدوار ،كونددتارييفا ،كولومبيددا،
كينيا ،ليرباي ،ليسويو ،مات ،مداشدقر ،مصدر ،مدالوي ،منةوليدا ،موريتانيدا ،موريشديو  ،مياودار ،نيبدال ،الني در،
ني رياي ،اندورا .
انتر مقرر ل الصندوق األاخر للمنا م ،09/13-الفقر يهخ.
أربعىل من أقل البلدان ودوايف يبدنةال يش وزاوريدىل اليفونةدو الدطقراايدىل وليدرباي والني درخ ،ويانيدىل بلددان مدن ادري أقدل
البلدان ووايف يأرمينيا وألبانيا وأورواواي وأوزبيفستان ويون وا بل األنو وتربيا وكوف يفوارخ.
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 -15وأيددا ف منتمددىل األا يددىل والزراعددىل أبلددا يواتددل عددب نددبعىل بدرام عامليددىل وإقليميددىل وعشددر
برام وانيىل ،يةن عشر من أقدل البلددان ودوايف و 22بلددايف لميدايف س أيريقيدا و نديا وأورواب ومننقدىل
أمرييفا الاليينيىل والبحر اليفارية ،ويتعلق أبنشنىل ،اف تلىل بعمليىل تيااىل وينفي ان التيفي
الوانيددىل .وعددالويف علددت ،ل د  ،انددتمر يقدددل الدددعب مددن اددالل بددرلم إ م داج الزراعددىل س ان د
التيفيد د الواني ددىل ،املشد د ب ددني منتم ددىل األا ي ددىل والزراع ددىل وب ددرلم األم ددب املتح ددد اإلو دداي ي10خ،
إىل  11بلدددايفي11خ مددن أجددل إ مدداج املخدداار والفددرص الدديت يننددوي علياددا يةددري املنددا ييمددا يتعلددق
ابلزراعىل س ان التيفي الوانيىل ف ت البلدان.
 -16وعقد دددف الشد ددبيفىل العامليد ددىل خلن د د التيفي د د الوانيد ددىل منتد دددى للمواضد دديع املسد ددتاديىل س
ميفس ددييفو ،ابمليفس ددي  ،س وز/يولي ددل  ،2017رَّك ددز عل ددت وي ددل عملي ددىل ت دديااىل وينفيد د اند د
ويس ددرف الش ددبيفىل أيخد دايف عملي دداف يب ددا ل املعلوم دداف ب ددني النت د دراء م ددن ألباني ددا
التيفيد د الواني ددىلَّ .
موضوع البالااف وامليزنىل القناعيىل.
وجاماييفا وبريو ونانت لونيا بش ن
َ

جيم -املرحلة اليت بلغها تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
 -17يفيدد املعلومداف الدوار مدن مريددق البيعدىلي12خ أبن مددا موعدل  252مشددروعايف لتنفيد بدرام
العمدل الوانيدىل للتيفيد لتيدت مبوايقدىل لد مريدق البيعدىل علدت ويلادا مدن تدندوق أقدل البلددان
ودوايف مند إنشددايل س عددام  .2001وابإلضددايىل إىل ،لد  ،أيددا مريددق البيعددىل أبن النلددب علددت مدوار
تد ددندوق أقد ددل البلد دددان و د دوايف ال ي د دزال أكد ددرب مد ددن األرتد ددد املتالد ددىل للموايقد دداف ا ديد ددد  .وس 9
شبارب/يرباير  ،2017كانت أمانىل مريق البيعىل قد أجازف من الناليىل التقنيىل  24مشروعايف مق لايف
قدددمتاا أقددل البلدددان و دوايف لتنفي د ب درام العمددل الوانيددىل للتيفي د  ،يبلددغ قيمتاددا اإلزاليددىل 170.5
مليون والر ،وا ابنتتار يواير موار فا من تندوق أقل البلدان ووايف.
 -18وس  9أب/أاسد ددن  ،2017بلد ددغ مد ددوع مد ددا يعاد دددف ا اد دداف املاهد ددىل بتقدطد ددل إىل
تددندوق أقددل البلدددان و دوايف  1.32بليددون والري13خ ،وبلددغ مددوع املسدداداف املديوعددىل  1.2بليددون
ي14خ
والر  .ويبلغ نق التمويل املتاح اآلن ليفل بلد من أقل البلدان ووايف  40مليون والر عمداليف
مببدأ اإلنصا س إاتلىل التمويل.
 -19وأجددرف ةسددىل بلدددان علددت األقددل مددن أقددل البلدددان و دوايفي15خ ينقيح دايف و/أو ددديثايف لددربام
عملاددا الوانيددىل للتيفي د  .وألددارب يريددق اخل درباء علم دايف أبن أقددل البلدددان و دوايف ال ي دزال يعتمددد علددت
التوجيددل واملشددور التقنيددني س ينقدديب و ددديث بدرام عملاددا الوانيددىل للتيفيد  ،وأبدددى يريددق اخلدرباء
انتعدا ت لتقدل الدعب بناءيف علت النلب.
__________

ي10خ
ي11خ
ي12خ
ي13خ
ي14خ
ي15خ
6

انتر .http://www.fao.org/in-action/naps/en
أورواواي ،أواندا ،اتيلند ،زامبيا ،اامبيا ،اواييماال ،الفلبني ،يييت لم ،كولومبيا ،كينيا ،نيبال.
س وثيقىل مريق البيعىل العامليىل  GEF/LDCF.SCCF.23/03/Rev.01والتحديثاف املقدمىل إىل األمانىل.
بعددد إعددالن يعاددداف جديددد مددن أملانيددا ي 50مليددون يددوروخ ،وبل ييفددا ينددبعىل ماليددني يددوروخ ،والسددويد ي185
مليون كرونىل نويديىلخ ،وإقليب والون البل ييف ي 3,25مليون يوروخ.
انتر .https://www.thegef.org/topics/least-developed-countries-fund-ldcf
بنةال يش وبواتن والسنةال ومالوي وااييت.
GE.18-03913
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اثلثا -التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل املتجدد للفرتة 2017-2016
ألف -التوجيههه والههدعم التقنيههان املقههدمان ص عمليههة صههياغة وتنفيههذ خطههط التكيههف الوطنيههة
والعمل الذي يضطلع به الفريق العامل التقين املعين خبطط التكيف الوطنية
 -1التدريب بشأن خطط التكيف الوطنية
 -20ألددارب يريددق اخل درباء علم دايف بن دداح إ ددام للقدداف العمددل التدريبيددىل اإلقليميددىل بش د ن ان د
التيفي الوانيىل ،بوتفاا مسايل يُس شد هبدا س مواتدلىل يقددل الددعب والتددريب مسدتقباليف س إادار
بددرلم عمددل يريددق اخل درباء للف د 2017-2016ي16خ .ولخددر للقدداف العمددل مددا موعددل 292
مشاركايف ي 136من اإللث و 165من ال كورخ .وجرى ااتيار املشاركني من كدل مدن :الوكداالف
الوانيددىل املسددؤولىل عددن اند التيفيد الوانيددىلو والددوزاراف أو الوكدداالف املختصددىل الدديت يددؤ ي أ وارايف
يعالىل س ختني وينفي عمليىل التيفي علت املستوى الدواين ،مدثاليف س دات التمويدل والتخندي و
والسددلناف الوانيددىل املعيَّنددىل املختصددىل بصددندوق املنددا و واملؤنسدداف الوانيددىل األاددرى ،اف الصددلىل،
وعقدف للقاف العمل بدعب مدن الفريدق العامدل التقدين املعدين خبند
مثل املؤنساف األكا طيىلُ .
التيفي د الوانيددىل .وبن دداءيف علددت ،ل د  ،شددار س للق دداف العمددل ممثل ددون للمنتمدداف ،اف الص ددلىل
بصددفتاب ا درباء س مواضدديع دددد  ،لتقدددل معلومدداف بش د ن نددبل لصددول البلدددان علددت الدددعب
الالزم لعمليىل تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىل.
 -21وألددارب يريددق اخل درباء علم دايف ابلتحدددايف وااللتياجدداف الدديت لددد اا املشدداركون بوتددفاا
مسايل يندرج س الفعاف العامىل التاليىل:
يأخ

اةصول علت أيخل البيالف واأل واف املتالىل ألعمال التقييبو

يبخ إلدراز يقدددم ملمددو وندريع س اةصددول علددت التمويددل مددن تددندوق املنددا مددن
أجل تيااىل ان التيفي الوانيىلو
يجخ

بناء القدراف الالزمىل علت األجل النويل لتخني التيفي وينفي تو

يخ

اةصول علت موا التدريب والتوعيىل النتخداماا علت املستوى الواينو

يهخ

ييسري التنسيق ييما بني خمتل الشركاء بش ن يقدل الدعبو

يوخ اخلي دداراف املتعلق ددىل بتق دددير ييف ددالي التيفيد د  ،مب ددا ييا ددا التيف ددالي املس ددتقبليىل،
لتيسري يرييب اخلياراف ويصميب عمليىل التنفي و
يزخ الرتددد الفعددال ألوجددل الخددع واملخدداار الرييسدديىل املتعلقددىل ابلددنتب املامددىل ألي
بلد ،وإبالغ زيع ا ااف تالبىل املصلحىل هباو
يحخ ينسيق عملياف يقييب وختندي وينفيد التيفيد س زيدع املسدتوايف والنناقداف
وابلتعاون مع األار واألولوايف األارىو
__________

ي16خ انتر الوثيقىل  ،FCCC/SBI/2016/7املريق األول.
GE.18-03913
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يربخ ينبيق ُلُ النتب املتيفاملىل س ختني التيفيد كونديلىل إل ار املدداال املتعدد
والعوامل الدايعىل واألارا الفاعلىل الرييسيىل وا ااف تالبىل املصلحىل.
 -22ووايق يريق اخلرباء علدت أن التحددايف وااللتياجداف احملدد املشدار إليادا س الفقدر 21
أع ددالت ينبة د د أن يُس ددتخدم س يوجي ددل ال دددعب والت دددريب املس ددتقبليني املق دددمني م ددن يري ددق اخل د درباء
وا ااف األارى إىل أقل البلدان ووايف.
 -23وقرر يريق اخلرباء اختا ،اخلنواف املقبلىل التاليىل:
إعدددا يقريددر بش د ن للقدداف العمددل يمبددا س ،ل د املددداالف ،اف الصددلىل مددن
يأخ
معارض ان التيفي الوانيىلخ ،ويوثيق النتاي الرييسيىل املتعلقىل مبنصدىل اند التيفيد الوانيدىل،
مبددا س ،ل د نتدداي الدددوراف املتعلقددىل ابةصددول علددت التمويددل مددن تددندوق املن دا  ،لتيفددون م دوار
معلوماف للبلدانو
يبخ
ددديث امل دوا التدريبيددىل املتالددىل و/أو إعدددا م دوا يدريبيددىل جديددد  ،يتعلددق مددثاليف
ابةصول علت التمويل من تندوق املنا  ،و،ل ابلتنسيق مع أمانىل تندوق املنا و
يجخ موات ددلىل ا ا ددو الرامي ددىل إىل ينس دديق الت دددريب الد د ي يقدم ددل األاد درا الفاعل ددىل
املختلفددىل لخددمان االنددتمراريىل بددني مدوا التدددريب املقدمددىل مددن يريددق اخلدرباء ومدوا التدددريب املقدمددىل
من الوكاالف األارى.
 -24وقرر يريق اخلرباء أيخايف ينفي ا ولىل التاليىل من للقاف العمدل التدريبيدىل اإلقليميدىل املتعلقدىل
خبن د التيفي د الوانيددىل س عددام  .2019وندديحد الفريددق العامددل التقددين املعددين خبن د التيفي د
الوانيىل املواضيع اليت ن كز علياا ا ت الدوراف وادياا.
 -2اإلطار التكاملي خلطة التكيف الوطنية وأهداف التنمية املستدامة
 -25أل ددارب يري ددق اخل د درباء علم د دايف بن دداح ينبي ددق اإلا ددار التيف ددامل خلن د د التيفي د د الواني ددىل
وأادا التنميىل املستدامىل ياإلاار التيفامل خ س يوجيدل للقداف العمدل التدريبيدىل اإلقليميدىل املشدار
إليا ددا س الفق ددر  20أع ددالت .والل دداب يري ددق اخل درباء أن اإلا ددار التيف ددامل ن دداعد س إب دراز الفاي دد
املس ددتمد م ددن ُلُد ال ددنتب س يركي ددز عملي دداف التقي دديب واإلج دراءاف والرت ددد ،وس ييس ددري االيس دداق
والتآزر ييما بني ا او الراميىل إىل قيق التيفي س زيع النناقاف واملستوايف واألار.
 -26وألارب يريق اخلرباء علمايف أيخايف ابلعمل ا اري ال ي يقوم بل الفريدق العامدل التقدين املعدين
خبن د التيفي د الواني ددىل س إع دددا مالل ددق للمب ددا ة التوجياي ددىل املتعلق ددىل بص دديااىل وينفي د ان د
التيفيد الوانيددىل ،مددع عددرض مواتددفاف اإلاددار التيفددامل واأل واف الداعمددىل .ووايددق يريددق اخلدرباء
علت هلميع قايمىل ابلنتب واأل واف ،اف الصلىل من أجل إثراء املاللق.
 -3مالحق للمبادئ التوجيهية املتعلقة بصياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
 -27رل ددب يري ددق اخلد درباء بنش ددر ملح ددق للمب ددا ة التوجياي ددىل املتعلق ددىل بص دديااىل وينفيد د اند د
التيفي د د الواني ددىل ،أع دددت الفري ددق االنتش دداري للبح ددوث الزراعي ددىل الدولي ددىل بعن د دوان أيخ ددل عش ددر
ابتيفاراف يرااَن علياا للتيفي س ال الزراعىل ي17خ.

__________

ي17خ متاح س املوقع .http://hdl.handle.net/10568/89192
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 -28وألارب يريق اخلرباء علمايف أيخدايف ابملاللدق التاليدىل الديت اد قيدد اإلعددا  ،والديت بعخداا س
مرالل املراجعىل النااييىل:

يأخ املبددا ة التوجيايددىل التيفميليددىل خلند التيفيد الوانيددىل مددن أجددل قيددق التيفيد
املنا د علددت املسددتوى ون الددواين :هلددارب مددن املريددق املعيش د املاليددب للمن دا احملل د  ،أعددداا

تندوق األمب املتحد للمشاريع اإلنتاجيىلو

يبخ إ مدداج اةددد مددن خمدداار اليفدوارث س اند التيفيد الوانيددىل :ملحددق للمبددا ة
التوجيايدىل التقنيدىل املتعلقدىل خبند التيفيد الوانيدىل ،أعديدل اند ايي يىل األمدب املتحدد الدوليدىل للحددد

من خماار اليفوارثو

يجخ يناول مسدايل الزراعدىل واةراجدىل ومصدايد األمسدا س اند التيفيد الوانيدىل -
مبا ة يوجيايىل ييفميليىلي18خ ،أعديل منتمىل األا يىل والزراعىل.
 -29وألددارب يريددق اخلدرباء علمدايف كد ل خبند املنتمدداف املعنيددىل لتحددديث املاللددقي19خ التاليددىل
ليف يُدم يياا ألدث التنوراف من إعدا ا ت املاللق والدرو املستفا من ينبيقاا:

ملحددق املبددا ة التوجيايددىل التقنيددىل املتعلددق ابمليددات :عددب عمليددىل ان د التيفي د

يأخ
الوانيىل ،ال ي أعديل الشراكىل العامليىل للميات ،واو ياد إىل قيق االيساق مع ألددث األادر،
مبا س ،ل ايفاق ابري وأادا التنميىل املستدامىلو

يبخ يوجيااف منتمىل الصحىل العامليىل ةمايىل الصحىل من يةري املندا عدن اريدق ختندي
التيفي الصح  ،اليت أعدهتا منتمىل الصدحىل العامليدىل ،وادو يادد إىل عدرض الددرو املسدتفا
من للقاف العمل التدريبيىل اليت قُدمت ابنتخدام امللحقو

يجخ املبددا ة املشد كىل للتيفيد  ،واد أ ا وانيددىل لتقيدديب نياندداف التيفيد  ،أعددداا
مشروع أتواف ا نوب بش ن التيفيد )Southern Voices on Adaptationخ ،وهتدد إىل إ مداج
ا وانب املتعلقىل عصول اجملتمعاف احملليىل علت التمويل الالزم خلند التيفيد الوانيدىل مدن بدرلم
اإلعدا التابع للصندوق األاخر للمنا .

 -4خطط التكيف الوطنية املفتوحة
 -30أش ددار يري ددق اخلد درباء إىل أن ران دداف اة دداالف اإليرا ي ددىل خلند د التيفيد د الواني ددىل عل ددت
الصددعيد الددواين ياند التيفي د الوانيددىل املفتولددىلخ ليفددل مددن بددواتن ويويددالو ومداشددقر وم دالوي
وادداييت انددتُخدمت بن دداح س للقدداف العمددل التدريبيددىل اإلقليميددىل املتعلقددىل خبند التيفيد الوانيددىل
املشددار إلياددا س الفقددر  20أعددالت .وندداعدف ا د ت الدراندداف س يقدددل حملددىل عمليددىل ن دريعىل عددن
كيفيىل يعميب عمليىل تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىل علت املستوى الواين.
 -31ووايق يريق اخلرباء علت يونيع نناق راناف اةاالف اإليرا يىل خلن التيفي الوانيدىل
املفتولىل ليةن مزيدايف من البلدان يمبدا س ،لد علدت املسدتوى اإلقليمد خ وعلدت مواتدلىل اندتخدام
ا ت الدراناف س األنشنىل املتصلىل خبن التيفي الوانيىل.
__________

ي18خ متاح س املوقع .http://www.fao.org/in-action/naps/adaptation-planning/guidelines
ي19خ زيعاا متاح س املوقع .http://www4.unfccc.int/nap/Guidelines/Pages/Supplements.aspx
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 -5دعم عملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها عن طريق منصة خطط التكيف الوطنية
 -32أشا يريق اخلرباء ابلبلدان اليت يواتل نشر انناا الوانيدىل املتعلقدىل ابلتيفيد س منصدىل
اند التيفي د الوانيددىل ،وأشددار إىل أنددل يوجددد اآلن س املنصددىل اند وانيددىل للتيفيد مددن عشددر
بلداني20خ.
 -33وأشددار يريددق اخل درباء أيخ دايف إىل انددتمرار ينددوير منصددىل ان د التيفي د الوانيددىل ليف د يلددة
التياجاف ان التيفي الوانيىل من املعلوماف ،ويشمل ،ل ما يل :
بوابىل بيالفي21خ لدعب التقييب ال ي هلريل افيعىل الفرعيىل للتنفيد للتقددم احملدرز س
يأخ
عمليىل تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىلو
يبخ ينفي أ ا يتبُّع عمليدىل اند التيفيد الوانيدىل علدت اإلن ندت ،مدن أجدل يوثيدق
التقدم ال ي حيرزت كل بلد س عمليىل تيااىل وينفي اند التيفيد الوانيدىل ،ولرتدد أبدرز املرالدل
والنتاي واألنشنىل املخننىلو
يجخ إ ار االندتبيان املتعلدق خبند التيفيد الوانيدىل علدت اإلن ندت ،وادو االندتبيان
الد ي يقددم األادرا مدن االلدل معلومداف عمدا درزت مدن يقددم س عمليدىل تديااىل وينفيد اند
التيفي الوانيىلو
ي خ ا دول الزمين العامل خلن التيفي الوانيىل ،ال ي يرتد معلوماف من زيدع
الش ددركاء بشد د ن خمتلد د االجتماع دداف وللق دداف العم ددل التدريبي ددىل وامل ددؤ راف ،اف الص ددلىل بعملي ددىل
تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىلو
يهخ يقدل معلومداف عدن األنشدنىل الديت ينتمادا يريدق اخلدرباء بشد ن اند التيفيد
الوانيىل ،مثل املعارض املخصصىل خلن التيفي الوانيىل وللقاف العمل التدريبيىل اإلقليميىلو
يوخ ييسددري يصددفب خمتل د م دوار اإلن نددت املفيددد س عمليددىل تدديااىل وينفي د ان د
التيفي الوانيىل ،املتالىل من خمتل الشركاء.
 -6خطة عمل الفريق العامل التقين املعين خبطط التكيف الوطنية
ّ -34نوت يريق اخلرباء مبا ألرزت الفريق العامل التقين املعين خبن التيفي الوانيىل من يقدم س
مواتلىل عب أعمال يريق اخلرباء املتعلقىل ابلتوجيل والدعب التقنيني خلن التيفي الوانيىل.
 -35وعقد الفريق العامل التقين املعين خبن التيفيد الوانيدىل اجتماعدايف س أثنداء الددور الثالثدىل
والعشرين ملؤ ر األارا  ،لخرت ممثلو  19منتمىلي22خ ملناقشىل ماللق املبدا ة التوجيايدىل لصديااىل

__________

ي20خ .http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx
ي21خ انتر .http://unfccc.int/10544
ي22خ مرك ددز ا دددماف املن ددا س أملاني دداو واملرك ددز ال دددوت للزراع ددىل املداري ددىلو وب ددرلم ع ددوث الفري ددق االنتش دداري للبح ددوث
الزراعيددىل الدوليددىل بشد ن يةددري املنددا والزراعددىل واألمدن الةد اي و ومنتمددىل األا يددىل والزراعددىلو والوكالددىل األملانيددىل للتعدداون
الدددوتو والش دراكىل العاملي ددىل للميدداتو و نددىل ينس دديق ش ددؤون الش ددعوب األتددليىل س أيريقيدداو والش ددبيفىل العامليددىل خلن د
التيفي الوانيىلو وبرلم البحوث س ال قابليىل الت ثر بتةري املنا وأثرت والتيفي معلو وأتواف ا ندوب بشد ن
التيفي د و وايفاقيددىل األمددب املتحددد بش د ن التنددوع البيولددوج و وايفاقيددىل األمددب املتحددد مليفايحددىل التصددحرو وبددرلم
األمددب املتحددد اإلودداي و وبددرلم األمددب املتحددد للبيعددىلو ومنتمددىل األمددب املتحددد لل بيددىل والعلددب والثقايددىلو وميفتددب
األم ددب املتح ددد للح ددد م ددن خم دداار اليفد دوارثو وب ددرلم األم ددب املتح ددد الن ددتخدام املعلوم دداف الفخ دداييىل س إ ار
اليفوارث واالنت ابىل س لاالف النوارةو ومنتمىل الصحىل العامليىلو واملنتمىل العامليىل لذرتا ا ويىل.
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وينفيد اند التيفيد الوانيددىل ،واند التيفيد الوانيددىل املفتولددىل ،واملعددارض املخصصددىل خلند
التيفي الوانيىل ،وينسيق التدريب املتعلق خبن التيفي الوانيىل.
 -36وقددرر يريددق اخل درباء أن يدددرج س انددىل عمددل الفريددق العامددل التق دين املعددين خبن د التيفي د
الوانيىل موضوعايف إضاييايف يتعلق بتنبيق البيالف الخخمىل لدعب ختني وينفي التيفي .
 -37ووايق يريق اخلرباء علت مواتلىل يعزيز أعمال الفريدق العامدل التقدين املعدين خبند التيفيد
الوانيىل عن اريق مواتدلىل املشداركىل س يندوير املنا يداف التقنيدىل خلند التيفيد الوانيدىل والتعداون
االن د ايي مددع املنتمدداف واملراكددز اإلقليميددىل والشددبيفاف ،اف الصددلىل .وواي دق يريددق اخل درباء أيخ دايف
علت مواتلىل ااتنام الفرص املناندبىل لعقدد اجتماعداف للفريدق العامدل التقدين ،مبدا س ،لد ابلتدزامن
مددع املعددارض املخصصددىل خلند التيفيد الوانيددىل و وراف مددؤ ر األادرا وافيعتددني الفددرعيتني ،مددن
أجل مواتلىل الناوض بعملل.

ابء -املسائل املتصلة ابلوصول ص موارد الصندوق األخضر للمناخ
 -38أجددرى يريددق اخل درباء مناقشدداف مددع أمانددىل تددندوق املنددا بش د ن الددوالايفي23خ الدديت قرراددا
مؤ ر األارا ييما يتعلق بتحسني نبل وتدول البلددان الناميدىل إىل مدوار تدندوق املندا لتمويدل
ان التيفي الوانيىل.
 -39وقد دددم يريد ددق اخل د درباء معلوم د دداف َّ
ددثد ددىل بش د د ن إعد دددا األن د ددعلىل املتيفد ددرر املتعلقد ددىل بتلبي د ددىل
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
املن ددا الخ ددوء عل ددت املنش ددور املعن ددون GCF in Brief: Adaptation Planningي24خ ،الد د ي يتخ ددمن
قايمىل ابألنعلىل املتيفرر وال ي طيفن أن ييفون مرجعايف إضاييايف لذنعلىل املتيفرر ا اري إعدا اا.
 -40وقددَّم يريددق اخلدرباء معلومدداف َّ
ددثدىل أيخدايف بشد ن إعدددا موعداف إرشددا يىل مدن األنشددنىل
يعيف الترو واملرالل الوانيىل املختلفىل من أجل إ راجاا س املق لاف املتعلقىل ابةصول علدت
التمويل من تندوق املنا لعمليىل تيااىل ان التيفيد الوانيدىل .ويةند اجملموعدىل األوليدىل ثالثدىل
ٍ
وعال س عمليىل تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىل.
نيناريوااف إللراز يقدم أوت ومتون
 -41ولقدش يريدق اخلدرباء وأماندىل تدندوق املندا اند ينتديب االجتماعداف املتعلقدىل بصددندوق
املنددا س معددرض ان د التيفي د الوانيددىل لع ددام  .2018ونتواتددل أمانددىل تددندوق املنددا عق ددد
اجتماعدداف يسددتاد اخل درباء القن دريني يأيرقددىل انددىل التيفي د الوانيددىل وجادداف التنسدديق التابعددىل
لصددندوق املنددا خ بشد ن اةصددول مددن تدندوق املنددا علددت التمويددل الددالزم لصدديااىل وينفيد اند
التيفي د الوانيددىل .ونينصددب ال كيددز علددت يعزيددز قدددراف األيرقددىل القنريددىل علددت إعدددا مق لدداف
جيددد يسددت يب للس ددياقاف واألولددوايف االن د ايي يىل احمل ددد للبلدددان .ونددتتناول االجتماع دداف
الدرو الرييسيىل املسدتمد مدن املق لداف القايمدىل ،مبدا س ،لد الددرو املتعلقدىل بتحقيدق املواءمدىل
م ددع أا دددا عملي ددىل ت دديااىل وينفي د د ان د د التيفي د د الواني ددىل ،وكيفي ددىل معا ددىل مس د د لىل ان ددورب
األنا  ،وينبيق نتريىل للتةيري ،و قيق املواءمىل مع األولوايف الوانيىل.

__________

ي23خ املقرر /19م أ ،21-الفقراتن  2و ،10واملقرر /6م أ ،22-الفقر .7
ي24خ متاح س املوقع .https://www.greenclimate.fund/-/gcf-in-brief-adaptation-planning
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 -42وأل ددارب يري ددق اخلد درباء وأمان ددىل ت ددندوق املن ددا علمد دايف ابألنش ددنىل ا اري ددىل األا ددرى ،واد د :
املشد دداركىل الناجحد ددىل واملسد ددتمر ألماند ددىل تد ددندوق املند ددا س اجتماعد دداف يريد ددق اخل د درباء ،واملعد ددارض
املخصصددىل خلن د التيفي د الوانيددىل ،وللقدداف العمددل التدريبيددىل اإلقليميددىل ،واألنشددنىل ،اف الصددلىل
الدديت يتندداول املسددايل املتعلقددىل عصددول أقددل البلدددان و دوايف علددت م دوار تددندوق املنددا لتمويددل ان د
التيفي د الوانيددىلو ويبددا ل املعلومدداف املتعلقددىل بت ددارب أقددل البلدددان و دوايف والبلدددان الناميددىل األاددرى
والتحدايف الديت يواجاادا س ندبيل لصدوفا علدت التمويدلو ويبدا ل املعلومداف مدع أماندىل تدندوق
املنددا بش د ن اإلن دراع س يقدددل الدددعب إىل أقددل البلدددان و دوايف والبلدددان الناميددىل األاددرى مددن أج ددل
تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىل اخلاتىل هبا.

جيم -املعرض املخصص خلطط التكيف الوطنية
 -43أك ددد يري ددق اخل درباء ددد ايف أن مع ددرض ان د التيفي د الواني ددىل لع ددام  2018ن دديُنتَّب س
الف من  4إىل  6نيسان/أبريل .ورلدب يريدق اخلدرباء بعدرض ليفومدىل مصدر انتخدايىل اةددث س
شرم الشيخ.
 -44وأل ددارب يري ددق اخلد درباء علم دايف ابلع ددروض املقدم ددىل م ددن املنتم دداف ،اف الص ددلىل ل ن دداام س
املناقشدداف املتعلقددىل بددبعع املواضدديع الدديت نددي ري يناوفددا س املعددرض املخص دص خلن د التيفي د
الواني ددىل ،أو لقي ددا ا د ت املناقش دداف .وعرض ددت بع ددع املنتم دداف أيخ دايف يش د يع و وي ددل لخ ددور
اخلرباء واملشاركني اإلضاييني من البلدان الناميىل ملعرض ان التيفي الوانيىل.
 -45وند َّدوت يريددق اخل درباء أيخ دايف إبلااددىل ايعددىل التنفي د علم دايف ،س ورهتددا السددابعىل واألربعددني ،أبن
للقىل عمدل ندىل التيفيد  ،املقدرر عقدداا س إادار معدرض اند التيفيد الوانيدىل لعدام ،2018
نددتنتر س هلددارب البلدددان س اةصددول مددن بددرلم اإلعدددا للتيفي د التددابع لصددندوق املنددا علددت
التمويددل مددن أجددل يوجيددل التقيدديب ال د ي ندديُ رى س الدددور الثامنددىل واألربعددني فيعددىل التنفي د للتقدددم
احملرز س عمليىل تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىل .وألارب يريق اخلدرباء علمدايف كد ل ابلنلدب
الد ي وجاتدل إليددل الددور السدابعىل واألربعددون فيعدىل التنفيد أبن يدددرج س بدرلم املعدرض املخصددص
خلن التيفي الوانيىل لعام  2018بندايف يتعلدق بت دارب البلددان س اةصدول مدن تدندوق املندا
علت الدعب خلن التيفي الوانيىلي25خ.
 -46وألددارب يريددق اخل درباء علم دايف أيخ دايف ابلدددعويني التدداليتني املددوجاتني إليددل النتخددايىل معددارض
إقليميىل خلن التيفي الوانيىل س عدام  :2018عدو مدن منتمدىل الصدحىل العامليدىل لتنتديب معدرض
إقليم خلن التيفي الوانيىل س أثناء املدؤ ر الثالدث املشد بدني الدوزاراف بشد ن الصدحىل والبيعدىل
س أيريقي ددا ،املق ددرر عق دددت س ليربيي ددل ،ا ددابون ،س الف د م ددن  11إىل  15لزيران/يوني ددل 2018و
و عددو مددن منتم د املددؤ ر الدددوت الثدداين عشددر بش د ن التيفي د اجملتمع د  ،لتنتدديب معددرض إقليم د
خلند التيفي د الوانيددىل س أثندداء املددؤ ر املقددرر عقدددت س مددالوي ،س لزيران/يونيددل  .2018وقددرر
يوجددل إليددل مددن
يريددق اخل درباء السددع إىل ينتدديب معددارض إقليميددىل خلن د التيفيد الوانيددىل ،يلبيدىليف ملددا َّ
ووضع مزيد من التفاتيل بدعب من الفريق العامل التقين املعين خبند التيفيد الوانيدىل.
عواف،
َ
وأش ددار يري ددق اخل درباء إىل ياي ددد ينت دديب مع ددرض خمص ددص خلن د التيفي د الواني ددىل ك ددل ع ددامني أي
ابلتناوب مع املعارض اإلقليميىل خلن التيفي الوانيىل.

__________

ي25خ  ،FCCC/SBI/2017/19الفقراتن  71و.72
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 -47وأشار يريق اخلرباء إىل أن ميفتب ممثل األمب املتحد السام ألقدل البلددان ودوايف والبلددان
الناميىل اري السالليىل والدول ا زريىل الصةري الناميىل يعيفد علدت اندتنالع الندرق الديت طيفندل هبدا
عددب ينتدديب معددارض إقليميددىل خلند التيفيد الوانيددىل هبددد يقويددىل الددرواب بددني التيفيد مددع يةددري
املنا وانىل التنميىل العامليىل ألقل البلدان ووايف.
 -48ويددنتب يريددق اخلدرباء معددارض خلند التيفيد الوانيددىل مددن اددالل يريددق انتشدداري يت د ل
مد ددن ممثل د د األا د درا  ،وايعد دداف االيفاقي د ددىل اإلااريد ددىل ،واملنتمد دداف ،اف الصد ددلىل .ويسد دداب الفري د ددق
االنتشاري س لشدد جادو زيدع ا اداف املعنيدىل تدالبىل املصدلحىل ،ولشدد التمويدل للمشداركني
م ددن البل دددان النامي ددىل ،ووض ددع ال ددربلم اخل دداص هبد د ت املنان ددبىل ،و دي ددد أمس دداء املتيفلم ددني ،ويق دددل
املداالف األارى الالزمىل لن اح اةدث.

دال -النظر يف سبل تقدمي املساعدة يف تنفيذ خطط التكيف الوطنية
 -49بدددأ يريددق اخل درباء النتددر س التيفلي د الصددا ر مددن ايعددىل التنفي د إىل نددىل التيفي د ويريددق
اخلرباء ،عقب ينتديب معدرض اند التيفيد الوانيدىل لعدام  ،2018ابلبحدث س ندبل للمسداعد
س ينفي د ان د التيفي د الوانيددىلي26خ .ووايددق يريددق اخل درباء علددت أن يقدددم املسدداعد أواليف لتحديددد
االلتياجاف اخلاتىل للبلدان ييمدا يتعلدق بتنفيد السيانداف واملشداريع والدربام املدرجدىل س اند
التيفي د الوانيددىل اخلاتددىل هبددا ،بنددرق مناددا االنتقصدداءاف القنريددىل والتواتددل مددع املنتمدداف الدديت
يقدم الدعب للبلدان.

هاء -االحتياجههات املتصههلة ابلتكيههف النا ههئة عههن اتفههاق ابريههت واملقههررات املعتمههدة يف
الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف
 -50واتل يريق اخلدرباء نتدرت س االلتياجداف املتعلقدىل ابلتيفيد س أقدل البلددان ودوايف ،الناشدعىل
عددن ينفي د ايفدداق ابري د والنتدداي األاددرى لدددور مددؤ ر األادرا اةا يددىل والعش درين ابيبدداع الددنا
املتددرج املتمثدل س زدع املعلومدداف ،و ديدد االلتياجداف ،واةصدول علددت التعقيدب مدن األادرا
واملنتماف ،وتيااىل النتاي .
 -51و لددت األعمددال ديددد مددا اددو جديددد وخمتل د س ايفدداق ابري د مددن ليددث إج دراءاف
ختنددي التيفيد ونياندداف التيفيد والنتدداي األاددرى للدددور اةا يددىل والعشدرين ملددؤ ر األادرا ،
ل
يوجددل التحددديثاف املميفنددىل للمبددا ة التوجيايددىل بشد ن اند التيفيد الوانيددىل .ويخددمنت
الدديت قددد ّ
األعمددال النتددر س املسددايل التقنيددىل الدديت قددد تدداج أقددل البلدددان و دوايف إىل الدددعب بش د لا مددن أجددل
إ راجاددا س أعمافددا املتعلقددىل ابلتيفيد  ،يخداليف عددن االلتزامدداف واملسددايل املتعلقددىل ابلعمليددىل .ويدريب
املسددايل س بع ددع اةدداالف اباللتياج دداف الدديت ُل ددد ف ب دددعب مددن الفري ددق العامددل التق ددين املع ددين
وعرض ددت االلتياج دداف س املنان ددباف ال دديت نتما ددا يري ددق اخلد درباء عل ددت
خبند د التيفيد د الواني ددىلُ .
اددامش الدددوريني السا نددىل واألربعددني والسددابعىل واألربعددني فيعددىل التنفي د مددن أجددل اةصددول عل ددت
مداالف من األارا واملنتماف ،اف الصلىل ،ونُتر أيخايف س ا ت االلتياجاف س اجتماعداف
يريق اخلرباء مع املنتماف واملراكز اإلقليميىل والشبيفاف.
__________

ي26خ  ،FCCC/SBI/2017/19الفقر .73
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 -52وي د د ددر س ا د د دددول أ لت القايم د د ددىل الناايي د د ددىل لاللتياج د د دداف .والل د د دداب يري د د ددق اخلد د د درباء أن
االلتياجداف ،اف األولويدىل ال يتصدل ابلخددرور ابيفداق ابريد يحسدب .ووايددق يريدق اخلدرباء علددت
اختا ،عد من اخلنواف س املرللىل املقبلىل ،مناا النتر س ا ت االلتياجاف ابالق ان مدع الثةدراف
العام د ددىل والتياج د دداف أق د ددل البل د دددان و د د دوايف س عملي د ددىل ت د دديااىل وينفي د د د ان د د د التيفي د د د الواني د ددىل
وااللتياجاف اليت يةنياا برلم العمل ألقل البلدان ووايف.
االحتياج ههات املتص ههلة ابلتكي ههف النا ههئة ع ههن اتف ههاق ابري ههت واملق ههررات املعتم ههدة يف ال ههدورة
احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف

14

اجملال

موا ايفاق ابري /املقرراف

اةاجىل

ن د د د د دديناريوااف ية د د د د ددري املن د د د د ددا ،
والعلددوم ،وانعيفاندداا س السددياق
احملل  ،وما إىل ،ل

املا  ،7الفقراتن  7و9

الق دددر عل ددت التعام ددل بفعالي ددىل م ددع بي ددالف املن ددا
وندديناريوااف ية ددري املن ددا س مرلل ددىل التخن دي ،
مبا س ،ل ينبيق لد الدزاي س متوند رجدىل
اةرار العامليىل أبقل من رجتني معويتني

يقييب املخداار ومدواان الخدع
وإ ار املخاار

املا  ،7الفقراتن  7و9

الق دددر عل ددت ت دديااىل و لي ددل و دي ددد ان ددورب
األند ددا  ،ويقيد دديب وإ ار ورتد ددد خمد دداار يةد ددري
املند د ددا وقابليد د ددىل الت د د د ثر بد د ددل علد د ددت املسد د ددتوايف
والنناقاف ،اف الصلىل

الرب خبنىل التنميىل

املا  2والفقر  1من املا 7

القدددر علددت يندداول مس د لىل التيفي د مددع ية ددري
املنددا بفعاليددىل س اإلاددار الوانددع خلنددىل التنميدىل
املس د د ددتدامىل لع د د ددام  2030وأا د د دددا التنميد د د ددىل
املستدامىل س السياق الواين

الرتد والتقييب

املوا  7و 13و14

الرت ددد املنا د د ويق دددل املاللت دداف املتعلقد دىل
بتخن ددي وينفيد د التيفي د د  ،والرت ددد والتقي دديب
التاليان لنتاي التيفي و اثرت

اةصول علت الدعب

الفقر  5مدن املدا  ،4والفقدر 13
م ددن امل ددا  ،7والفق دراف 46-41
من املقرر /1م أ21-

اةشد اليفاس والفعال للدعب املات واألشيفال
األارى للدعب ،واةصول علياا ،مبدا س ،لد
الدعب املقددم مدن الصدندوق األاخدر للمندا ،
لدعب تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىل

املسايل الشاملىل لعد قناعاف

املا  ،7الفقر 5

اإلشرا املنانب لعد جاداف تدالبىل مصدلحىل
س إ ار عمليد ددىل ختند ددي وينفي د د التيفي د د عل د ددت
مستوايف ونناقاف متعدد  ،مدع مراعدا عناتدر
التيفي الناجب ياملبا ة التوجيايىلخ

التعلب اإلجيايب من املمارنىل

املا  ،7الفقر 9

الق دددر عل ددت االن ددتفا م ددن اخلد درباف وال دددرو
املستخلصددىل مددن عمليددىل ختنددي وينفيد التيفيد ،
لتوجيددل جاددو التيفي د املسددتقبليىل ،مبددا س ،ل د
بتحديد ويش يع أيخل املمارناف
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واو -التوجيههه واملشههورة التقنيههان بشههأن االعتبههارات املتعلقههة اب تمعههات احملليههة والفئههات
والنظم اإليكولوجية القابلة للتأثر يف سياق ختطيط وتنفيذ التكيف
 -53واتددل يريددق اخلدرباء نتددرت س مشددروع الورقددىل املتعلقددىل ابالعتبدداراف ،اف الصددلىل ابجملتمعدداف
احملليىل والفعاف والنتب اإلييفولوجيدىل القابلدىل للتد ثر س ندياق ختندي وينفيد التيفيد  .ونتدر الفريدق
س العوامدل املختلفدىل لقابليددىل التد ثر ،اننالقدايف مددن العمدل الد ي قدام بدل س اجتماعدل السدابق ،هبددد
مواتلىل ينقيب منا يىل ديد اجملتمعاف احملليىل والفعاف والدنتب اإلييفولوجيدىل األكثدر قابليدىل للتد ثر.
ووايق يريق اخلرباء علت أنل نييفون من املاب التفرقىل بني الفعداف واجملتمعداف احملليدىل القابلدىل للتد ثر،
م ددن جان ددب ،وال ددنتب اإلييفولوجي ددىل القابل ددىل للتد د ثر ،م ددن جان ددب ا ددر .والل دداب يري ددق اخلد درباء أن
اجملتمعدداف احملليددىل والفعدداف القابلددىل للتد ثر قددد يشددمل اجملتمعدداف احملليددىل الدديت يقدديب س الدددول ا زري دىل
الصةري الناميىل املعرضىل الريفاع منسوب ننب البحر ولعوامل اإلجاا االجتماعيىل  -االقتصا يىل
األاددرىو واجملتمعدداف احملليددىل الدديت يقدديب س نتددب إييفولوجيددىل جبليددىلو واجملتمعدداف احملليددىل الدديت يقدديب س
منددااق معرضددىل للفيخددالفو والنسدداء والشددباب واملسددننيو والفق دراء املعدددمنيو والفعدداف املامشددىلو
والسدديفان األتددليني .واللدداب يريددق اخل درباء أيخ دايف أن الددنتب اإلييفولوجيددىل القابلددىل للت د ثر قددد يشددمل
النتب الشديد الت ثر بتةري املنا و والنتب ،اف القيمىل الفريد يكال اث العامل  ،ويقددل اددماف
الددنتب اإلييفولوجيددىل األناندديىلخو والددنتب املاددد بعوامددل إجاددا أاددرى اددري مناايددىل ،مثددل الخددة
علت انتخدام األراض  ،واليفوارث النبيعيىل.
 -54وواي ددق يري ددق اخلد درباء عل ددت موات ددلىل النت ددر س الورق ددىل ابالشد د ا م ددع املنتم دداف الشد درييفىل
لددربلم عمددل نددريويب .ونتُسددتخدم الورقددىل ك ددزء مددن ماللددق املبددا ة التوجياي دىل املتعلقددىل بصدديااىل
وينفي ان التيفي الوانيىل.

زاي -النُهج اإلقليمية لتخطيط وتنفيذ التكيف
 -55واتددل يريددق اخلدرباء نتددرت س يقدددل التوجيددل واملشددور التقنيددني إىل أقددل البلدددان ودوايف ييمددا يتصددل
ابلنُا اإلقليميىل لتخني التيفي ي27خ .وأكد يريق اخلرباء أديىل يدوا الدنُا اإلقليميدىل س خمتلد
دداالف ختنددي وينفيد التيفيد  .وندلَّب يريددق اخلدرباء أبن الددنا اإلقليميددىل يددز ا أديتاددا س بعددع
اجملاالف يمثل البيالف والتقييبخ عن االف أارى.
 -56واللاب يريق اخلرباء ااتال الت ارب املتعلقىل بدعب الربام واملشاريع اإلقليميدىل .وأشدار
إىل أن ب درام ومشدداريع التيفي د املنف د مددن اددالل اآلليددىل املاليددىل ،مددن جاددىل ،يُعددد ويُنف د بقيددا
البلدان ،ومن مث يا ،اف نناق واين س املقام األولو ومدن جادىل أادرى ،يوجدد س إادار مريدق
البيعىل العامليىل مثاليف برام إقليميىل يُعد ويُنف مبساعد من اليفيالف اإلقليميىل والدوليىل.
 -57ووايددق يريددق اخل درباء علددت ددديث ورقددىل عملددل املتعلقددىل ابملس د لىل ،مددع مراعددا املاللتدداف
املشار إلياا س الفقريني  55و 56أعالت.

__________

ي27خ انتر الوثيقىل  ،FCCC/SBI/2016/7املريق األول.
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حاء -دعههم التقيههيم الههذي ةريههه اهليئههة الفرعيههة للتنفيههذ بشههأن التقههدم احملههرز يف عملي ههة
صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
 -58واتل يريق اخلرباء عملل س عب التقييب ال ي هلريل ايعدىل التنفيد للتقددم احملدرز س عمليدىل
تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىلي28خ.
ووجل يريق اخلرباء ،عقب اجتماعل السابق ،عو إىل منتماف خمتلفىل ،مبا س ،لد عدن
-59
َّ
اريددق الفريددق العامددل التقددين املعددين خبند التيفي د الوانيددىل ،ل ندداام س التقيدديب عددن اريددق ليددل
التق دددم احمل ددرز س املواض دديع واجمل دداالف ،اف الص ددلىل .والل دداب يري ددق اخل درباء م دع التق دددير امل ددداالف
املقدمىل من افيعاف واملنتماف التاليىل:
مركز ادماف املنا س أملانيا ،بش ن لالىل علدب السديناريوااف ،وخباتدىل قيدق
يأخ
اد ديد االريفاع س متون رجىل اةرار العامليىل أبقل من رجتدني معدويتني ،وبشد ن النريقدىل
اليت ابقت هبا البلدان أيخل العلوم املتالىل س عملاا املتعلق خبن التيفي الوانيىلو
يبخ الوكالددىل األملانيددىل للتعدداون الدددوت ،بشد ن ادرباف البلدددان س رتددد ويقيدديب عمليددىل
تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىلو
يجخ الشبيفىل العامليىل خلن التيفي الوانيىل ،بش ن اليفيفيدىل الديت أ دت هبدا البلددان
الناميىل االعتباراف ا نسانيىل س عمليىل تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىلو
ي خ أت دواف ا ن ددوب بشد د ن التيفي د  ،ع ددن املش دداركىل والش ددفاييىل س عملي ددىل ت دديااىل
وينفي ان التيفي الوانيىلو
يهخ بددرلم األم ددب املتح ددد اإلو دداي  ،بش د ن التقدددم ال د ي ألرزي ددل البل دددان النامي ددىل س
سني ايساق التخني للتيفي والتنميىل من االل عمليىل تيااىل وينفي برام التيفي الوانيىل.
 -60وأشدار يريدق اخلدرباء إىل أن البيدالف واملعلومداف الدديت يرييفدز عليادا التقيدديب جدرى هلميعاددا
ويبا فاي29خ مع زيع األارا وا ااف الفاعلدىل ،اف الصدلىل مدن أجدل ضدمان اندتنا التحلديالف
والتقييب الاللق إىل قاعد مش كىل من األ لىل.
 -61وانتعرض يريق اخلرباء أعمال التحخري الجتماع اخلرباء مدن أجدل يقيديب التقددم احملدرز س
عمليىل تيااىل وينفي ان التيفيد الوانيدىل .وأشدار يريدق اخلدرباء إىل أن االجتمداع نتشدار ييدل
موعىل وانعىل التنوع من املشاركني ،مناب اخلرباء القنريون س ان التيفي الوانيىل وممثلون من
املنتماف امليفلفىل بتقدل الدعب إىل البلدان الناميىل س نياق عمليىل تيااىل وينفي ان التيفيد
الواني دىل .ونيشددار س االجتمدداع أيخ دايف يريددق مسددتقل مددن اخل درباء لتقيدديب التقدددم احمل درز مددن اددالل
انددتعراض األ لددىل علددت إل دراز يقدددم علددت النحددو ال د ي يعرضددل البلدددان واملنتمدداف املسددادىل وبندداءيف
علددت مناقشدداف الدددوراف املختلفددىل ،وملسدداعد يريددق اخلدرباء و نددىل التيفيد س انددتخالص النتدداي
بش ن التقدم احملرز.
__________

ي28خ ويقايف للفقراف من  11إىل  13من املقرر /4م أ.21-
ي29خ انتر .http://unfccc.int/10544
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طاء -توصيات ص اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن حتديث برانمج العمل ألقل البلدان منوا
 -62واتل يريق اخلرباء نترت س الواليىل اليت قرراا مؤ ر األادرا أبن ينتدر الفريدق س اةاجدىل
إىل ددديث بددرلم العمددل ألقددل البلدددان و دوايف ويقدددم يوتددياف ليف د ينتددر يياددا ايعددىل التنفي د س
ورهت ددا الثامن ددىل واألربع ددني هب ددد إلال ددىل يل د د التوت ددياف إىل م ددؤ ر األا د درا س وري ددل الرابعد ددىل
والعشريني30خ .وأا يريق اخلرباء س اةسبان املعلومدافي31خ املقدمدىل مدن إثيوبيدا ابندب أقدل البلددان
ووايف ،ومن بلةاراي ابنب اال ا األورويب والدول األعخاء ييل.
 -63وأشار يريق اخلرباء إىل أن برلم العمل ألقل البلدان ووايف ياد إىل ينفي الفقر  9من
املا  4من االيفاقيدىل ،الديت يدنص علدت أن يراعد األادرا علدت هدو كامدل ،س إجراءاهتدا املتعلقدىل
بتمويل ونقل التيفنولوجيا ،االلتياجاف احملد واألوضاع اخلاتىل ألقدل البلددان ودوايف .وأشدار يريدق
اخلد درباء أيخد دايف إىل أن ب ددرلم العم ددل يش ددمل منتوم ددىل األم ددب املتح ددد ويةند د  ،مبوج ددب االيفاقي ددىل
وبرويوكددول كيويددو امللحددق هبددا ،مسد لىل التيفيد مددع يةددري املنددا والتخفيد مددن اثرت و عددب الدربام
املتعلقىل بل.
 -64ووايددق يريددق اخل درباء علددت أن بددرلم العمددل ألقددل البلدددان و دوايف عاج دىل إىل التحددديث ك د
يراع د التنددوراف الرييسدديىل وااليفاقدداف الدديت أُبرمددت من د وضددع الددربلم س ع دام  ،2001ومناددا
انددتحداث عمليددىل لصدديااىل وينفي د ان د التيفي د الوانيددىل وإنشدداء الصددندوق األاخ در للمنددا ،
واعتمددا ايف دداق ابري د وأا دددا التنمي ددىل املس ددتدامىل .وواي ددق يري ددق اخل درباء أيخ دايف عل ددت أن دديث
برلم العمل ينبة أن يستند إىل العناتر املوجدو  .ووايدق كد ل علدت أن بدرلم العمدل طيفدن
أن يشمل عناتر يقدل الدعب إىل البلدان اليت ا بصد االنتقال من مركز أقل البلدان ووايف.
 -65وأعد يريق اخلرباء العناتر املميفنىل التاليىل لربلم العمل احملدَّث ألقدل البلددان ودوايف ،ليفد
ينتر يياا ايعىل التنفي س ورهتا الثامندىل واألربعدني ،ويسدتند اد ت العناتدر إىل التقييمداف املختلفدىل
للثةراف القايمىل واللتياجاف أقدل البلددان ودوايف مدن الددعب ،ويسدتند كد ل إىل االعتبداراف املشدار
إلياا س الفقريني  63و 64أعالت:
يعزيد ددز األمد ددالف و/أو مراكد ددز التنسد دديق الوانيد ددىل القايمد ددىل املعنيد ددىل بتةد ددري املند ددا ،
يأخ
أو إنش دداء أم ددالف و/أو مراك ددز ينس دديق جدي ددد  ،عن ددد االقتخ دداء ،للتميف ددني م ددن التنفيد د الفع ددال
لاليفاقيىل وبرويوكول كيويو وايفاق ابري س أقل البلدان ووايفو
يبخ يقددل التدددريب املسددتمر لتنميددىل قدددراف املفاوضددني واخلدرباء وجادداف التنسدديق س
أقل البلدان ووايف مبا ط ّليفناب من املشاركىل الفعالىل س عمليىل يةري املنا و
عددب عمليدداف تدديااىل وينفي د ان د التيفي د الوانيددىل وان د وان د ايي ياف
يجخ
ويعاددداا،
التيفي د ،اف الصددلىل وعمليددىل إعدددا املسدداداف احملددد واني دايف املتتاليددىل واإلبددالغ عناددا ُّ
هبد اإلناام س قيق التنميىل املستدامىل واإلناام س ا او الراميىل إىل انتعصال الفقرو
ي خ البن دداء املن ددتتب للق دددراف ،بن ددرق منا ددا الت دددريب وال دددعب التق ددين ،لتميف ددني أق ددل
البلدان ووايف من اةصول يعليايف علت التمويل من تندوق املنا و

__________

ي30خ املقرر /19م أ ،21-الفقر .3
ي31خ متالىل س املوقع .http://www4.unfccc.int/sites/submissionportal
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يهخ يش د يع مشدداركىل ا ماددور وأتددحاب املصددلحىل املتعددد ين س ب درام يةددري املنددا
لخمان اختا ،إجراءاف منانبىل ويعالىل بش ن يةري املنا و
يوخ
وايفاق ابري و

وضع ونقل التيفنولوجيداف مدن أجدل التنفيد الفعدال لاليفاقيدىل وبرويوكدول كيويدو

يزخ يعزيددز قدددراف وايددر األرتددا ا ويددىل واخلدددماف افيدرولوجيددىل علددت زددع و ليددل
ويفسدري ونشددر املعلومداف املتعلقددىل ابلنقد واملنددا مددن أجددل عدب التنفيد الفعددال للتيفيد  ،واةددد
من اليفوارث املتصلىل ابملنا و قيق أادا التنميىل املستدامىل س مواجاىل يةري املنا و
يحخ بن دداء ق دددراف أق ددل البل دددان ود دوايف ،بن ددرق منا ددا الت دددريب املن ددتتب ،لتميفينا ددا م ددن
املشاركىل الفعالىل س اإلاار املتعلق ابلشفاييىل ،وعمليدىل اندتخالص اةصديلىل العامليدىل ،ويقددل وينفيد
اإلنددااماف احملددد واني دايف ،والبالادداف املتعلقددىل ابلتيفي د  ،ومتنلبدداف اإلب دالغ األا درى مبوجددب
االيفاقيددىل وايفدداق ابري د  ،ولتميفيناددا أيخدايف مددن يلبيددىل االلتياجدداف املتعلقدىل ابلتيفي د الناشددعىل عددن
ينفي ايفاق ابري والنتاي األارى ملؤ ر األارا س وريل اةا يدىل والعشدرين علدت النحدو املبدني
س ا دول أعالتو
يربخ التش يع علت اختا ،يدابري من أجل االنتقال السل من مركز أقل البلدان ووايفو
ييخ التش يع علت اختا ،يدابري راميدىل إىل إ مداج التيفيد مدع يةدري املندا س ختندي
التنميىل الوانيىل ،مبا س ،ل مراعا مس لىل يةري املنا س نياق يناول أادا التنميىل املستدامىل.
 -66ولد يريق اخلرباء أيخايف االعتباراف املامدىل التاليدىل مدن أجدل دديث بدرلم العمدل ألقدل
البلدان ووايف:
ينبة د ل ددربلم العم ددل أن يس دداب س اة ددد م ددن قابلي ددىل الت د ثر وس ييس ددري جا ددو
يأخ
التيفي س السياق األونع للتنميىل املستدامىل س أقل البلدان ووايفو
يبخ ينبة د ميددع أقددل البلدددان و دوايف أن صددل علددت الدددعب س مواجاددىل يةددري املنددا ،
مبددا س ،ل د عددن اريددق املؤنسدداف الوانيددىل الفعالددىل مثددل السددلناف الوانيددىل املعيَّنددىل ا يددد األ اء،
واليفيالف الوانيىل املشريىل علت التنفي املعتمد للحصول علت التمويل من تندوق املنا و
يجخ ينبةد ينفيد بددرلم العمددل بنريقددىل يعددزز أوجددل التددآزر ويت نددب االز واجيددىل مددع
عملياف وبرام أارى.

ايء -االضطالع ابلوالايت الواردة يف الفقرتني  41و 45من املقرر /1م أ21-
 -67أشددار يريددق اخل درباء إىل أن ايعددىل التنفي د رلبددت س ورهتددا السددابعىل واألربعددنيي32خ ابلعمددل
التقددين ال د ي اضددنلعت بددل نددىل التيفي د ويريددق اخل درباء ينفي د ايف للددوالايف ال دوار س الفق دريني 41
و 45مددن املقددرر /1م أ ،21-وإىل ألددا بدددأف النتددر س يوتددياف نددىل التيفي د ويريددق اخل درباء.
وأُ رجددت نتدداي النتددر األوت س م د كر اددري رمسيددىلي33خ أعددداا امليسددرون املشدداركون س املفاوضدداف

__________

ي32خ  ،FCCC/SBI/2017/19الفقر .49
ي33خ متال د د د ددىل س املوق د د د ددع _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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املتعلقددىل هب د ت املس د لىل .وأشددار يريددق اخل درباء أيخ دايف إىل أن الل نددىل الفرعيددىل للتنفي د نتواتددلي34خ س
ورهتددا الثامنددىل واألربعددني النتددر س التوتددياف ،أي قبددل النتددر يياددا واعتما اددا اللق دايف مددن جانددب
مؤ ر األارا العامل بوتفل اجتماع األارا س ايفاق ابري  ،س وريل األوىل.

رابعا -املناقشات مع حكومة سان تومي وبرينسييب
 -68أجددرى يريددق اخل درباء مناقشدداف مددع يريددق التيفي د التددابع ةيفومددىل نددان يددوم وبرينسددية
بش د ن التقدددم احملددرز والثة دراف والتحدددايف الدديت يواجااددا نددان يددوم وبرينسددية س ين داول مس د لىل
التيفي  .وقا ف أعمال الفريق وزار افياكل األنانيىل واملوار النبيعيىل والبيعىل ،وشدار س الفريدق
مس ددؤولون م ددن وزاراف الزراع ددىل ،والتنمي ددىل الزراعي ددىل ومص ددايد األمس ددا  ،والبيعد دىل ،واةراج ددىل ،واملالي ددىل،
والت ار  ،والدياع ،ابإلضايىل إىل جااف ينسيق االيفاقيىل املتعلقىل ابلتنوع البيولوج وايفاقيىل األمدب
املتحد مليفايحىل التصحر .و ل الفريق أيخايف ارباء من جامعىل نان يوم وبرينسية.
 -69ون ددلنت اةيفوم ددىل الخ ددوء عل ددت القناع دداف االقتص ددا يىل الرييس دديىل للبل ددد ،واد د الزراع ددىل
ومصددايد األمسددا والسدديالىل واخلدددماف .ونددلنت اةيفومددىل الخددوء أيخدايف علددت خمدداار يةددري املنددا
الرييسيىل ،وا اريفاع رجاف اةرار  ،واخنفاض معددل ندقورب األمندار ،وزاي شدد العواتد ،
وا زيعايف يؤثر علت القناعاف اآلنفىل ال كر .ونترايف إىل املوقع ا ةراس للبلدد بوتدفل ولدىل جزريدىل
تةري لميىل ،يشيفل خماار يةري املنا دايف كبري أمام التنميىل س البلد.
 -70وقدددمت اةيفومددىل معلومدداف أناندديىل ومعلومدداف َّ
ددثددىل بش د ن أنشددنىل التيفي د السددابقىل
واةاليددىل ،مناددا أربعددىل مشدداريع ل دربام العمددل الوانيددىل للتيفي د منف د بتمويددل مددن تددندوق أقددل
البلدان ووايف ،مناا مشروعان مت ينفي داي35خ ومشروعان قيد التنفي ي36خ.
 -71وقدددمت اةيفومددىل أيخ دايف يفاتدديل عددن ال ييب دداف املؤنسدديىل للبلددد بش د ن التيفي د  .يق ددد
أُنشددعت نددىل وانيددىل معنيددىل بتةددري املنددا مبوجددب املرنددوم رقددب 2012/13ي37خ ُعاددد إلياددا بتنسدديق
وييسري ينفي أنشنىل يةري املنا علدت املسدتوى الدواين ،بندرق منادا الرتدد والتقيديب .ويتبدع الل ندىل
ميفتب ريي الدولىل ويخب ممثلني ميع الوزاراف والوكاالف الرييسيىل.
 -72وق دددمت اةيفوم ددىل كد د ل معلوم دداف ع ددن عملا ددا املتعل ددق بعملي ددىل ت دديااىل وينفي د ان ددىل
التيفيد د الواني ددىل للبل ددد ،ال دديت يس ددتند إىل األنش ددنىل املش ددار إليا ددا س الفقد دريني  70و 71أع ددالت.
ويتعدداون اةيفومددىل مددع بددرلم األمددب املتحددد اإلودداي مددن أجددل اةصددول مددن تددندوق املنددا علددت
التمويل من أجل الناوض بعملاا .ويشمل املرالل األوليدىل أنشدنىل بدرلم تدندوق املندا اخلداص

__________

ي34خ
ي35خ
ي36خ

ي37خ
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 ،FCCC/SBI/2017/19الفقر .80
مشروع ييفي نان يوم وبرينسية مع يةري املنا  ،ومشروع يعزيز القدر علت التيفي لدى أضع األندر
املعيشيىل املربيىل للماشيىل س نان يوم .
مشروع يعزيز نتب املعلوماف املناايىل واإلند ار املبيفدر س ندان يدوم وبرينسدية مدن أجدل قيدق التنميدىل املت قلمدىل
مدع يةدري املندا والتيفيد مدع يةدري املندا  ،ومشدروع سدني قددراف اجملتمعداف الريفيدىل علدت اختدا ،ايداراف ندبل
كسددب العدديش املت قلمددىل مددع يةددري املنددا س منددااق كدداوي ومد  -زويشد وبرينسددية وليمبدا وكانتااددالو ولددوابات س
نان يوم وبرينسية .
نُشد ددر س العد ددد  81مد ددن ا ريد ددد اليوميد ددىل  Daily Gazetteماوريد ددىل ند ددان يد ددوم وبرينسد ددية ،الصد ددا ر س 11
وز/يوليل .2012
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ابالن ددتعدا واألنش ددنىل التحخ درييىل ،الرامي ددىل إىل هتيع ددىل بيع ددىل مؤايي ددىل لص دديااىل وينفي د ان ددىل التيفي د
الوانيددىل للبلددد الدديت أُعددد مق د ح لتمويلاددا مببلددغ ثالث دىل ماليددني والر مددن بددرلم االنددتعدا التددابع
لصندوق املنا  ،نيُقدم إىل أمانىل تندوق املنا للموايقىل عليل.
 -73ونتمددت اةيفومددىل لفريددق اخل درباء وزيددع املشدداركني اآلا درين س االجتمدداع جولددىل راندديىل
لالادالع علدت أنشدنىل ةايددىل السدوالل س إادار جادو التيفيد  :إىل قريدىل ريبدريا أيونسدو ملشددااد
اياكددل لدواجز األمدواج الدديت أقيمددت للحددد مددن ااقددىل األمدواج ومنددع الفيخددالف احملليددىلو وإىل قريددىل
ماالنزا ملشااد اياكل التيفي اليت أقيمت ةمايدىل اجملتمعداف احملليدىل السدالليىل مدن ميدات األمندار
وييخان األلار.
 -74ونددلنت اةيفومددىل الخددوء علددت ددديني رييسدديني ،دددا ددو ي دىل امل دوار البش دريىل واملاليددىل،
وتعوبىل مواءمىل املشاريع اخلارجيدىل مدع االلتياجداف واألولدوايف الوانيدىل ألن املشداريع املعدد لد
اآلن يف مبعايري واش اااف وكاالف التمويل الدوليىل.

خامسا -التعاون مع هيئات وبرامج أخرى مبوجب االتفاقية
 -75ألدارب يريدق اخلدرباء علمدايف ابألنشدنىل التعاونيدىل التاليدىل املشد كىل مدع افيعداف والدربام املعنيددىل
مبوجب االيفاقيىل ،اليت اضنُلع هبا من االجتماع الثاين والثالثني:
انددتمرار املشدداركىل س يرقددىل العمددل املعنيددىل خبن د التيفي د الوانيددىل التابعددىل لل نددىل
يأخ
التيفي  ،وس أعمال نىل التيفي املتعلقىل بعمليىل الفحص التقين اخلاتىل ابلتيفي و
يبخ

املشاركىل س يرقىل العمل املعنيىل ابلنزوح التابعىل لل نىل التنفي يىل آلليىل وارنو الدوليىلو

يجخ التعاون مع نىل التيفنولوجيا من أجل وضع ورقدىل بشد ن مواءمدىل عمليداف يقيديب
االلتياجدداف التيفنولوجيددىل مددع ان د التيفي د الوانيددىل .و ثددل ا د ت الورقددىل جددزءايف مددن االنددت ابىل
للواليىل اليت قرراا مؤ ر األارا والب يياا إىل نىل التيفنولوجيا أن ينتر ،ابلتعاون مع كدل مدن
مركددز وشددبيفىل ييفنولوجيددا املنددا  ،و نددىل التيفيد  ،ويريددق اخلدرباء ،س نددبل مسداعد األادرا علددت
مواءمىل عملياف يقييب التياجاهتا التيفنولوجيىل مع عمليىل تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىلو
ي خ التعدداون مددع املنتمدداف الشدرييفىل لددربلم عمددل نددريويب س إعدددا ورقددىل بشد ن يعزيددز
االعتبدداراف املتعلقددىل ابجملتمعدداف احملليددىل والفعدداف والددنتب اإلييفولوجيددىل القابلددىل للتد ثر ،وس التقيديب الد ي
هلريددل ايعددىل التنفي د للتق دددم احملددرز س عمليددىل تدديااىل وينفي د ان د التيفي د الوانيددىل ،وس الت دددريب
املتعلق خبن التيفي الوانيىل ومعارض ان التيفي الوانيىل وان التيفي الوانيىل املفتولىلو
يهخ
إىل بناء القدراف.

التعاون مع نىل ابري املعنيىل ببناء القدراف بش ن التياجاف أقل البلددان ودوايف

 -76وشار يريق اخلرباء س اةلقىل الدرانيىل التقنيىل لصدندوق املندا بشد ن يعزيدز املق لداف املتعلقدىل
ابةصددول علددت الدددعب خلن د التيفي د الوانيددىل مددن بددرلم اإلعدددا التددابع لصددندوق املنددا  ،املعقددو
يوم  11يشرين الثاين/نويمرب  2017س بون ،أملانيا ،وقدم س ا ت اةلقدىل عرضدايف بشد ن يقددل التوجيدل
والدددعب التقنيددني إىل البلدددان الناميددىل .وشددار يريددق اخل درباء أيخ دايف س االجتمدداع السددنوي لصددندوق املنددا
بش د ن سددني التعدداون وااليسدداق س األعمددال املش د كىل بددني تددندوق املنددا وافيعدداف املنش د مبوجددب
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االيفاقيىل اإلااريدىل بشد ن يةدري املندا  ،املعقدو س بدون س  15يشدرين الثداين/نويمرب  .2017وقددم يريدق
اخل درباء معلومدداف َّ
ددثددىل بش د ن يعاونددل املسددتمر مددع أمانددىل تددندوق املنددا مددن أجددل عددب لصددول أقددل
البلدان ووايف علت التمويل من تندوق املنا س إاار عمليىل تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىل.

سادسا -املناقشات مع املنظمات املعنية
 -77أجددرى يريددق اخلدرباء مناقشدداف مددع ممثلد أمانددىل تددندوق املنددا  ،وأمانددىل مريددق البيعددىل العامليددىل،
وب ددرلم األم ددب املتح ددد للبيع ددىل ،والش ددبيفىل العاملي ددىل خلن د التيفي د الواني ددىل ،بش د ن الثة دراف الناش ددعىل
وااللتياجاف ،اف الصلىل بدعب أقل البلدان ودوايف ومواتدلىل التعداون س عدب اد ت البلددان ييمدا يتعلدق
ابلتيفيد  .وألددارب يريددق اخلدرباء علمدايف ابملددداالف ،اف الصددلىل املقدمددىل مددن كددل مدن منتمددىل األا يددىل
والزراعددىل ،وبددرلم األمددب املتحددد اإلودداي  ،وشددركىل أُكسددفور إل ار السياندداف ،ومنتمدداف أاددرى.
ويددر س الفصددل اثني دايف  -ابء وجدديب أعددالت ،يفاتدديل األنشددنىل احملددد املتعلقددىل بتقدددل الدددعب إىل أقددل
البلدان ووايف لتنفي برام العمل الوانيىل للتيفي وان التيفي الوانيىل اخلاتىل هبا.

 -78وييما يتعلق ابلدعب املات ،قدمت أماندىل مريدق البيعدىل العامليدىل معلومداف َّ
ددثدىل عدن عملادا
املتعلددق بوضددع ُلدُ هتددد إىل يعزيددز االنددتخدام االند ايي واملبتيفددر لذمدوال املدرجددىل س قايمددىل
انتتددار تددندوق أقددل البلدددان ودوايف للموايقددىل علياددا .وُ صددص س الوقددت الدراان ميددع أقددل البلدددان
وختصددص املدوار للمشدداريع املدرجددىل س
ودوايف ويددل متسدداو ال يت دداوز  40مليددون والر ليفددل بلدددُ .
قايمددىل االنتتددار علددت أنددا األولويددىل ابألنددبقيىل .وقددد يشددمل الدنُد ُا ا ديددد ضددرور دديث أقددل
البلدان ووايف ملشاريعاا اليت أجازهتا يقنيايف أمانىل مريدق البيعدىل العامليدىل وينتتدر يدواير املدوار مدن تدندوق
أقل البلدان ووايف ،وليفناا ظلت س قايمىل االنتتار ملد يزيد علت ننىل قبل يواير املوار .
 -79وييمددا يتصددل بتقدددل الدددعب إىل أقددل البلدددان و دوايف مددن أجددل لصددوفا مددن تددندوق املنددا
علددت التمويددل الددالزم لصدديااىل وينفيد اند التيفيد الوانيددىل اخلاتددىل هبددا ،لددولاب أن أقددل البلدددان
ودوايف ال صددل كلاددا ابلفعددل علددت الدددعب الد ي يسدداعداا علددت تدديااىل مق لدداف للحصددول علدت
التموي ددل م ددن ت ددندوق املن ددا  .وايُف ددق عل ددت أن م ددن املفي ددد موات ددلىل يوعي ددىل زي ددع الش ددركاء ولش ددد
جاددو اب لخددمان لصددول زيددع أقددل البلدددان ودوايف علددت الدددعب الددالزم إلعدددا املق لدداف .وعددالويف
علدت ،لد ُ ،ندللّب بخددرور مسداعد البلددان علددت ينبيدق منتدور أاددول أجداليف س مق لاهتدا املتعلقددىل
ابةصددول علددت التمويددل مددن بددرلم اإلعدددا التددابع لصددندوق املنددا  .ويةند الفصددل اثلثدايف  -ابء،
أعالت ،مزيدايف من املسايل املتعلقىل بصندوق املنا .
 -80وايُفق علت ضرور سني التنسيق ييما بني خمتلد املنتمداف والوكداالف املق ّلدمدىل للددعب
إىل البلدان الناميىل من أجل ينفي ان التيفي الوانيىل اخلاتىل هبا.
 -81وإضددايىليف إىل ،ل د  ،لددولاب أن البلدددان يواجددل أليدداليف أولددوايف وب درام دليددىل متنايسددىل قددد
يؤثر علت التقدم احملرز.
 -82وأيددا بددرلم األمددب املتحددد اإلودداي وبددرلم األمددب املتحددد للبيعددىل أبنددل جيددري اإلعدددا
لاليايف ملتابعىل برلم بناء قدراف مفاوض أقل البلدان ووايف ،مع ال كيز علدت بنداء القددراف الالزمدىل
للحصول علت التمويل املتعلق ابملنا .
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 -83وييما يتعلق ابلتوجيل التقين بشد ن اند التيفيد الوانيدىل وأعمدال الفريدق العامدل التقدين
املعددين خبن د التيفي د الوانيددىل ،قدددم يريددق اخل درباء معلومدداف َّ
ددثددىل بش د ن إعدددا مزي دد مددن امل دوا
ملسدداعد البلدددان س تدديااىل وينفيد اند التيفيد الوانيددىل اخلاتددىل هبددا ،ومنادا اإلاددار التيفددامل
واملاللق األارى املشار إلياا س الفقر  28أعالت.
 -84وييمددا يتصددل مبع ددرض ان د التيفي د الوانيددىل لعددام  ،2018وس إا ددار أنشددنىل لش ددد
امل دوار الالزمددىل للحدددث ،كددرر يريددق اخل درباء عويددل إىل املنتمدداف أبن يقدددم مق لدداف عم دايف ف د ت
املنانبىل .ونل يريق اخلرباء الخدوء علدت املق لداف الديت يقددمت هبدا عدد منتمداف ل نداام س
املناقشد دداف املتعلقد ددىل ابملواضد دديع املنرولد ددىل س معد ددرض ان د د التيفي د د الوانيد ددىل ،أو لقيد ددا ا د د ت
املناقشدداف .وقدددم يريددق اخل درباء معلومدداف َّ
ددثددىل عددن املعددارض اإلقليميددىل احملتملددىل خلن د التيفي د
الوانيىل اليت طيفن ينتيماا س عام .2018
 -85وييمد ددا يتعلد ددق ابلتوجيد ددل واملشد ددور التقنيد ددني بش د د ن الد ددنُا اإلقليميد ددىل املتعلقد ددىل ابلتخند ددي
للتيفي  ،عرضت املنتماف يبا ل املعلوماف مدع يريدق اخلدرباء بشد ن اخلدرباف واملمارنداف ا يدد
املستمد من برا اا اإلقليميىل اليت طيفن أن يساعد س إعدا املاللق للمبا ة التوجيايدىل املتعلقدىل
بصيااىل وينفي ان التيفي الوانيىل بش ن املوضوع يانتر الفصل اثلثايف  -واو أعالتخ.
 -86وييم ددا يتص ددل ابلتوجي ددل واملش ددور التقني ددني بش د ن االعتب دداراف املتعلق ددىل ابجملتمع دداف احمللي ددىل
والفعاف والنتب اإلييفولوجيىل القابلىل للت ثر ،قدم يريق اخلدرباء إىل املنتمداف معلومداف أيخدايف بشد ن
ما أُلرز من يقدم مع برلم عمل نريويب س إعدا ورقىل بشد ن املوضدوع ،وأيدا الفريدق أيخدايف أبندل
نيواتل الب مداالف من أجل إعدا الورقىل.
 -87وأاريايف ،عرض يريق اخلرباء الواليىل الديت أندندهتا ايعدىل التنفيد إىل ندىل التيفيد وإىل يريدق
اخلرباء عقب ينتيب معرض ان التيفي الوانيىل لعام  ،2018وا النتر س ادرق للمسداعد
س ينفيد د ان د د التيفي د د الواني ددىل .ون ددل يري ددق اخلد درباء الخ ددوء عل ددت اخلن د د املتعلق ددىل بنل د دب
مددداالف مددن املنتمدداف س أثندداء املعددرض املخصددص خلند التيفيد الوانيددىل وعددن اريددق قندواف
أاددرى بش د ن ارباهتددا ييمددا يتصددل اباللتياجدداف احملددد املتعلقددىل بدددعب البلدددان الناميددىل س ينفي د
نياناف ومشاريع وبرام التيفي .

سابعا -به ه ههرانمج العمه ه ههل املتجه ه ههدد لفريه ه ههق اخل ه ه هرباء املعه ه ههين أبقه ه ههل البله ه ههدان منه ه ههوا
للفرتة 2019-2018
 -88أعد يريق اخلرباء برلم عملل املت د للف  ،2019-2018ال ي أياد س االعتبدار
الدوالايف ا ديدد الديت قررادا مدؤ ر األادرا وايعدىل التنفيد  ،والثةدراف الناشدعىل س ندياق عدب أقددل
البلدددان ودوايف وااللتياجدداف س اد ا الصددد  ،ورؤيددىل يريددق اخلدرباء املتعلقددىل بدددعب أقدل البلدددان ودوايف س
إعدا ان ييفي وانيىل جيد علول عام  ،2018أو عام  2020علت أبعد يقدير.
 -89ويتخددمن بددرلم العمددل اجملموعدداف التاليددىل مددن األنشددنىل ملسدداعد أقددل البلدددان و دوايف س
يناول مس لىل التيفي واإلناام س قيق التنميىل املستدامىل:
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ع د ُدب ايع ددىل التنفي د د س يقي دديب التق دددم احمل ددرز س عملي ددىل ت دديااىل وينفي د د ان د د
يأخ
التيفي الوانيىل ،وينفي الفقر  9من املا  4من االيفاقيىل ،ويقييب التنفي و
يبخ الناددوض خبن د التيفي د الوانيددىل عددن اريددق املبددا ة التوجيايددىل التقنيددىل والدددعب
التقددين ،والتدددريب ،والتعدداون املفتددوح ،و راندداف اةدداالف اإليرا يددىل ،ونتددب املعلومدداف ،واألنشددنىل
العامليىل واإلقليميىل املتعلقىل ابلتوعيىل واملشاركىلو
يجخ
يخ
ألقل البلدان ووايفو

عب ينفي ان التيفي الوانيىلو
يقدل التوجيل والدعب التقنيني إىل برام العمل الوانيىل للتيفي وبرلم العمدل

سدني نددبل لصددول أقددل البلدددان ودوايف علدت التمويددل الددالزم مددن تددندوق املنددا
يهخ
خلن التيفي الوانيىل يابلتواتل مع أمانىل تندوق املنا خو
يوخ

التفاعل مع أقل البلدان ووايف واألارا األارى واملنتماف ،اف الصلىلو

يزخ

التعاون مع افيعاف ،اف الصلىل مبوجب االيفاقيىلو

يحخ

إشرا املراكز والشبيفاف اإلقليميىل واملنتماف ،اف الصلىل.

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

األنشنىل الرييسيىل

النواي

النريقىل
عددب مؤ ر/اجتمدداع أادرا ابري /مددؤ ر
األارا /ايعىل التنفي

الن اح س عب التقييب الد ي هلريدل ايعدىل
التنفي د للتق دددم احمل ددرز س عملي ددىل ت دديااىل
وينفي د اند د التيفيد د الواني ددىل املش ددار
إليا د ددا س املق د ددرر /4م أ ،21-الفق د د دراف
 13-11يان التيفي الوانيىلخ

ينت دديب اجتم دداع لفري ددق اخلد درباء بش د ن التق دددم
احمل د د ددرز س عملي د د ددىل ت د د دديااىل وينفيد د د د اند د د د
التيفي الوانيىل ،ابلتعاون مع نىل التيفي ،
وإعدددا يقريددر مددوجز بش د ن االجتمدداع ليف د
ينتر ييل ايعىل التنفي س ورهتا 48

عقد د د ددد اجتمد د د دداع س الف د د د د مد د د ددن  7إىل 9
شددبارب/يرباير  ،2018وإعدددا يقريددر ليف د
ينتر ييل ايعىل التنفي س ورهتا 48

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

الن اح س عب التقييب الد ي هلريدل ايعدىل
التنفي د للتق دددم احمل ددرز س عملي ددىل ت دديااىل
وينفي د اند د التيفيد د الواني ددىل املش ددار
إليا د ددا س املق د ددرر /4م أ ،21-الفق د د دراف
 13-11يان التيفي الوانيىلخ

موات ددلىل يق دددل معلوم دداف ن ددنويىل ددث ددىل إىل
ايعددىل التنفي د بش د ن التقدددم احملددرز س عملي ددىل
تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىل

إعدا يقارير مرلليىل ليفد ينتدر ييادا ايعدىل
التنفي س وريياا  49و51

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

الن د دداح س ع د ددب أعم د ددال ايع د ددىل التنفي د د
مبوجد د ددب الفقد د ددر  9مد د ددن املد د ددا  4مد د ددن
االيفاقيىل يمسايل أقل البلدان ووايفخ
الن د دداح س ع د ددب أعم د ددال ايع د ددىل التنفي د د
مبوجد د ددب الفقد د ددر  9مد د ددن املد د ددا  4مد د ددن
االيفاقيىل يمسايل أقل البلدان ووايفخ

االضنالع ابلواليدىل املتعلقدىل بتنقديب و دديث
ب د ددرلم العم د ددل ألق د ددل البل د دددان و د دوايف ويق د دددل
يوتياف إىل ايعىل التنفي س ورهتا 48

إ راج يوتدياف س يقريدر االجتمداع الثالدث
والثالث ددني لفري ددق اخل د درباء ليف د د ينت ددر ييا د دا
ايعىل التنفي س ورهتا 48

إع دددا م ددداالف يقني ددىل بش د د ن التياج دداف
أقددل البلدددان و دوايف املتعلقددىل ابلتيفي د  ،الناش دعىل
عددن ايفدداق ابريد ومقددرراف مددؤ ر األادرا
 ،21مبدا س ،لد كيفيددىل معا دىل يريدق اخلددرباء
و/أو ا ادداف األاددرى للثةدراف ويلبيددىل يل د
االلتياجاف

إ راج مددداالف يقنيددىل س يقريددر االجتمدداع
الثالددث والثالثددني لفريددق اخل درباء ليف د ينتددر
يياا ايعىل التنفي س ورهتا 48

FCCC/SBI/2018/4

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

ال العمل/النتي ىل املتوقعىل
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التوجيل والدعب التقنيان

عددب ينفي د ان د التيفي د الوانيددىل يس
إاار برلم العملخ

التوجيل والدعب التقنيان

يقدل التوجيل والدعب التقنيدني إىل بدرام
العمددل الوانيددىل للتيفي د وبددرلم العمددل
ألقل البلدان ووايف

التوجيل والدعب التقنيان

وض ددع ونش ددر مب ددا ة يوجياي ددىل يقني ددىل بشد د ن
اند د التيفيد د الواني ددىل ومد دوا يقني ددىل ،اف
تلىل

لشد د ددد جاد د ددو منتمد د دداف خمتد د ددار لوض د د ددع
ماللدق للمبدا ة التوجيايدىل املتعلقدىل خبند
التيفي د د د الواني د د ددىل بش د د د ن اجمل د د دداالف ،اف
األولويىل
يقدددل يوتددياف بشد ن كيفيددىل ينفيد الواليدىل
اليت نيتواتل ينويرادا س االجتمداع الرابدع
والثالثني لفريق اخلدرباء يبعدد ينتديب معدرض
ان التيفي الوانيىل لعام 2018خ

عق ددد جلس دداف س أثن دداء املع ددرض املخص ددص
خلن د د د التيفي د د د الوانيد د ددىل بش د د د ن اخل د د درباف
املتالددىل س ينفي د مشدداريع التيفي د  ،و دي دد
التح د دددايف والعقب د دداف وال د دددرو املس د ددتفا
وأيخل املمارناف
وضد د د ددع ل د د د د بش د د د د ن ينفي د د د د الواليد د د ددىل بعد د د ددد
املعددرض املخصددص خلن د التيفي د الوانيددىل
لعام 2018
يق دددل ال دددعب املس ددتمر إىل أق ددل البل دددان ود دوايف
وايعددىل التنفي د بش د ن ب درام العمددل الوانيددىل
للتيفي د د  ،واإلند دداام س األنشد ددنىل األاد ددرى
،اف الصلىل بربلم العمل ألقل البلدان ودوايف
يمد ددثاليف ،عمليد ددىل بند دداء قد دددراف املفاوض د ددني س
إاددار تددندوق أقددل البلدددان ودوايف الدديت ينف د اا
بددرلم األمددب املتحددد للبيعددىل وبددرلم األمددب
املتحد د ددد اإلود د دداي ومعاد د ددد األمد د ددب املتحد د ددد
للتدريب والبحثخ

يق دددل ال دددعب التق ددين إىل أق ددل البل دددان ود دوايف
ييما يتعلق بربام العمل الوانيىل للتيفي ،
عند االقتخاء

GE.18-03913

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

الن دداح س ع ددب التقي دديب املس ددتمر الد د ي
هلريددل ايعددىل التنفيد للتقدددم احملددرز مبوجددب
الفق د ددر  9م د ددن امل د ددا  4م د ددن االيفاقي د ددىل
بش د د ن ب د درام العمد ددل الوانيد ددىل للتيفي د د
وتددندوق أقددل البلدددان ودوايف يمسددايل أقدل
البلدان ووايفخ
النا ددوض خبن د د التيفي د د الواني ددىل عد ددن
اريددق املبددا ة التوجيايددىل التقنيددىل وال ددعب
التقين

مواتددلىل يوثيددق التقدددم احملددرز س ينفي د ب درام
العم ددل الواني ددىل للتيفيد د س إا ددار ت ددندوق
أقل البلدان ووايف واإلبالغ عن ا ا التقدم

إ راج معلوماف س يقارير يريق اخلرباء
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املبا ة التوجيايىل التقنيىل والورقاف التقنيىل

النا ددوض خبن د د التيفي د د الواني ددىل عد ددن
اريددق املبددا ة التوجيايددىل التقنيددىل وال ددعب
التقين

إعد دددا بيد ددان مواتد ددفاف ل اد ددار التيفد ددامل
وأ واف الدددعب ،مبسدداعد مددن الفريددق العامدل
التقين املعين خبن التيفي الوانيىل

إع د د دددا ورق د د ددىل يقني د د ددىل ،وملح د د ددق للمب د د ددا ة
التوجيايىل املتعلقىل خبند التيفيد الوانيدىل،
وم دوا علددت اإلن نددت بش د ن منصددىل ان د
التيفي الوانيىل

املبا ة التوجيايىل التقنيىل والورقاف التقنيىل

الناوض خبن التيفي الوانيىل عن اريدق
املبا ة التوجيايىل التقنيىل والدعب التقين

إع د د دددا ورق د د ددىل بشد د د د ن االعتب د د دداراف املتعلق د د ددىل
ابجملتمع د د د د د دداف احمللي د د د د د ددىل والفع د د د د د دداف وال د د د د د ددنتب
اإلييفولوجي ددىل القابل ددىل للتد د ثر يم ددع م ددداالف
من برلم عمل نريويبخ

إع د دددا ملح د ددق للمب د ددا ة التوجياي د ددىل املتعلق د دىل
خبند د د التيفيد د د الواني د ددىل وورق د ددىل معلوم د دداف
بش د ن االعتبدداراف املتعلقددىل ابجملتمعدداف احمللي دىل
والفعاف والنتب اإلييفولوجيىل القابلىل للت ثر

املبا ة التوجيايىل التقنيىل والورقاف التقنيىل

الناوض خبن التيفي الوانيىل عن اريدق
املبا ة التوجيايىل التقنيىل والدعب التقين

إعد دددا ملحد ددق للمبد ددا ة التوجيايد ددىل املتعلقد ددىل
خبن د د د د التيفي د د د د الوانيد د د ددىل بش د د د د ن ال د د د دنُد ُا
اإلقليميىل لتخني وينفي التيفي

إعدددا ملحددق للمبددا ة التوجيايددىل املتعلق دىل
خبن التيفي الوانيىل

املبا ة التوجيايىل التقنيىل والورقاف التقنيىل

الناوض خبن التيفي الوانيىل عن اريدق
املبا ة التوجيايىل التقنيىل والدعب التقين

املشور التقنيىل والتوعيىل

س ددني ن ددبل لص ددول أق ددل البل دددان و دوايف
علددت التمويددل مددن تددندوق املنددا لتنفيد
اند د د التيفيد د د الواني د ددىل يع د ددن اري د ددق
التواتل مع أمانىل تندوق املنا خ

مواتد ددلىل ااتبد ددار وييسد ددري ينبيد ددق أ ا رتد ددد
ويقي دديب التق دددم احمل ددرز والفعالي ددىل والثة ددراف س
يندداول مس د لىل التيفي د س أقددل البلدددان وددوايف،
علت املستوى الواين يمثاليف عن اريق ان
التيفي د د الواني ددىل املفتول ددىلخ و ددديث األ ا
بناءيف علت ،ل

دتيفملىل عد د ددن ا د د ددر
يقد د دددل معلومد د دداف مسد د د َ
املست داف ،عند االقتخاء

موات د د ددلىل إش د د د درا أمان د د ددىل ت د د ددندوق املند د د ددا س
اجتماعدداف يريددق اخلدرباء ،واملعددارض املخصصدىل
خلن د د د التيفي د د د الواني د ددىل ،وللق د دداف العم د ددل
التدريبيددىل اإلقليميددىل ،واألنشددنىل ،اف الصدلىل م دن
أجدل معا ددىل املسددايل ،اف الصدلىل عصددول أقدل
البلدددان و دوايف علددت التمويددل مددن تددندوق املنددا
لتنفي ان التيفي الوانيىل
يب ددا ل املعلوم دداف م ددع أمان ددىل ت ددندوق املن ددا
بش ن التع يل بتقدل الدعب إىل أقل البلدان

إ راج م ددوجز للمس ددايل املتعلق ددىل عص ددول أقد دل
البلدددان ودوايف علددت التمويددل مددن تددندوق املنددا
س يقارير يريق اخلرباء
إج د دراء يب ددا ل من ددتتب للمعلوم دداف م ددع أمان ددىل
تندوق املنا و ل تندوق املنا
عقددد اجتماعدداف لصددندوق املنددا س أثندداء
املعارض املخصصىل خلن التيفي الوانيىل
وللق دداف العم ددل املتعلق ددىل خبند د التيفيد د
الوانيىل
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األنشنىل الرييسيىل

النواي

التدريب

النا ددوض خبن د د التيفي د د الواني ددىل عد ددن
اريق التدريب التقين

التدريب
التدريب

FCCC/SBI/2018/4

أنش ددنىل جانبي ددىل ينتما ددا يري ددق اخل د درباء أثن دداء
وراف افيعتني الفرعيتني
عق ددد للق دداف عم ددل يدريبي ددىل إقليمي ددىل بش د ن
ان التيفي الوانيىل
مواتد د ددلىل إعد د دددا و د د ددديث امل د د دوا التدريبيد د ددىل
ةلقدداف العمددل ،مبددا س ،ل د امل دوا الداعمددىل
ل اد ددار التيفد ددامل  ،ويرزد ددىل ا د د ت امل د دوا إىل
اللةاف ،اف الصلىل ،مدع إاتلدىل نسدخىل علدت
اإلن نت النتخداماا علت املستوى الواين
موات د ددلىل إع د دددا م د د دوا للت د دددريب والتوعي د ددىل،
إبن دداام م ددن أمان ددىل ت ددندوق املن ددا وش ددركاء
تندوق املنا املشريني علدت التنفيد  ،بشد ن
ن د ددبل اةص د ددول م د ددن ت د ددندوق املن د ددا عل د ددت

ينتيب نشارب جانة س أثناء كل ور
عق د ددد للق د دداف عم د ددل يدريبي د ددىل إقليمي د ددىل س
عام 2019
إعدددا مدوا يدريبيددىل بشد ن اند التيفيد
الوانيىل بلةاف متعد

إعدا موا للتدريب والتوعيىل
GE.18-03913

املشور التقنيىل والتوعيىل

يعزيز يفاعل يريق اخلرباء مع أقل البلدان
ووايف واألارا األارى واملنتماف املعنيىل
النا ددوض خبن د د التيفي د د الواني ددىل عد ددن
اريق التدريب التقين
النا ددوض خبن د د التيفي د د الواني ددىل عد ددن
اريق التدريب التقين

و د د دوايف والبل د دددان النامي د ددىل األا د ددرى م د ددن أج د ددل
تيااىل وينفي ان التيفي الوانيىل
يبددا ل املعلومدداف مددع تددندوق املنددا بش د ن
هل ددارب أق ددل البلد دددان و د دوايف والتح دددايف الد دديت
يواجااد ددا س اةصد ددول مد ددن تد ددندوق املن د ددا
علت التمويل الالزم خلن التيفي الوانيىل
إ راج بند يتعلق ابةصول علدت التمويدل مدن
ت ددندوق املن ددا س ج دددول أعم ددال املع ددارض
املخصصددىل خلند التيفيد الوانيددىل يبتنسدديق
مع للقىل عمل يعقدداا ندىل التيفيد بشد ن
املس ددايل ،اف الص ددلىل بص ددندوق املن ددا أثن دداء
املعددرض املخصددص خلن د التيفي د الوانيددىل
لعد د ددام 2018خ وللقد د دداف العمد د ددل التدريبيد د ددىل
اإلقليميىل بش ن ان التيفي الوانيىل

إعد دددا إض د ددايىل إىل التقريد ددر املتعل د ددق ابجتم د دداع
اخل درباء بش د ن يقي دديب التق دددم احمل ددرز م ددن أج ددل
رتد د ددد نتد د دداي اجتماعد د دداف تد د ددندوق املند د ددا
املعق د ددو أثن د دداء املع د ددرض املخص د ددص خلند د د
التيفيد الوانيددىل لعددام  2018يابلتنسدديق مدع
نتاي للقاف عمل نىل التيفي خ
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ديث موا التدريب واملوا التقنيىل املتعلقىل
ابلتدريب عيث يراعد االعتبداراف املتعلقدىل
بن ددوع ا ددن واجملتمع دداف احمللي ددىل والفع دداف
والنتب اإلييفولوجيىل القابلىل للت ثر
إ راج معلوم د دداف س يق د ددارير يري د ددق اخل د د درباء
للف 2019-2018

التدريب

النا ددوض خبن د د التيفي د د الواني ددىل عد ددن
اريق التدريب التقين

اجتماعاف اخلرباء

إشد د د درا املراك د د ددز والش د د ددبيفاف اإلقليمي د د ددىل
واملنتماف ،اف الصلىل

ينتيب اجتماعاف للفريق العامل التقين املعين
خبن د التيفي د الوانيددىل مددع اخل درباء التقني دني
املعني ددني والش ددركاء بش د ن اإلا ددار التيف ددامل ،
وان التيفي الوانيدىل املفتولدىل ،وأنداليب
التقي د دديب املتيفامل د ددىل ،ومواض د دديع أا د ددرى ،عن د ددد
االقتخد د دداء ،النتيفش د د ددا مواض د د دديع د د د ددد
متعلقىل خبن التيفي الوانيىل

املع د د ددارض املخصص د د ددىل خلند د د د التيفيد د د د
الوانيىل

النا ددوض خبن د د التيفي د د الواني ددىل عد ددن
اريددق ينتدديب األنشددنىل العامليددىل واإلقليميددىل
املتعلقىل ابلتوعيىل واملشاركىل

ينتيب معارض عامليىل خلن التيفي الوانيىل

ينتدديب معددرض خلن د التيفي د الوانيددىل س
عام 2018

املع د د د ددارض اإلقليمي د د د ددىل خلن د د د د التيفي د د د د
الوانيىل

النا ددوض خبن د د التيفي د د الواني ددىل عد ددن
اريددق ينتدديب األنشددنىل العامليددىل واإلقليميددىل
املتعلقىل ابلتوعيىل واملشاركىل

ينتد د دديب معد د ددارض إقليميد د ددىل خلن د د د التيفي د د د
الوانيددىل ابلتعدداون مددع منتمد األنشددنىل ،اف
الصلىل

ينت د دديب مع د ددارض إقليمي د ددىل خلن د د التيفي د د
الوانيىل س الف 2019-2018

منصىل ان التيفي الوانيىل

النا ددوض خبن د د التيفي د د الواني ددىل عد ددن
اريق نتب املعلوماف

مواتدلىل ينددوير و سددني منصدىل اند التيفيد
الوانيىل
إع دددا م د دوا يوعي ددىل بش د د ن أيخ ددل املمارن دداف
وا د د درباف البل د دددان س عملي د ددىل ت د دديااىل وينفي د د د
ان التيفيد الوانيدىل يمنتددى لتبدا ل أيخدل
املمارن د دداف وال د دددرو املستخلص د ددىل س منص د ددىل
ان التيفي الوانيىلخ

سددني منصددىل ان د التيفي د الوانيددىل س
عام 2018
ينفي د د أ ا يتب د ددع عملي د ددىل اند د د التيفيد د د
الواني ددىل عل ددت اإلن ن ددت س منص ددىل ان د د
التيفي الوانيىل
28

التمويد د ددل الد د ددالزم خلن د د د التيفي د د د الوانيد د ددىل
الن د ددتخداماا س للق د دداف العم د ددل التدريبي د ددىل
املتعلقىل خبن التيفي الوانيىل
موات ددلىل النت ددر س كيفي ددىل مراع ددا االعتب دداراف
ا نسانيىل س ان التيفي الوانيىل

GE.18-03913

النريقىل

ال العمل/النتي ىل املتوقعىل

األنشنىل الرييسيىل

النواي

التعاون مع ايعاف أارى

التعاون مع افيعاف ،اف الصدلىل مبوجدب
االيفاقيىل

موات ددلىل التعد دداون مد ددع ن ددىل التيفي د د بش د د ن
خمتل د د األنش ددنىل ،مب ددا س ،ل د د ع ددن اري ددق
الفريددق العامددل التقددين املعددين خبن د التيفي د
الوانيدىل ،والفريددق االنتشدداري املعددين مبعدارض
ان التيفي الوانيدىل ،ويريدق الددعب املعدين
مبنصىل ان التيفي الوانيىل ،ويرقىل العمدل
املعنيدىل خبند التيفيد الوانيدىل التابعدىل لل ندىل
التيفي د د د د  ،ويرقد د د ددىل العمد د د ددل املعنيد د د ددىل بعمليد د د ددىل
الفحص التقين املتعلق ابلتيفي

إاتل ددىل يق ددارير ران دداف اة دداالف اإليرا ي ددىل
علت منصىل ان التيفي الوانيىل

مشدداركىل أعخدداء مددن يريددق اخل درباء س أيرق دىل
العم د د ددل التابع د د ددىل لل ن د د ددىل التيفي د د د  ،وإ راج
معلوماف س يقارير يريق اخلرباء
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ان التيفي الوانيىل املفتولىل

النا ددوض خبن د د التيفي د د الواني ددىل عد ددن
اريق التعاون املفتوح

FCCC/SBI/2018/4

إاتلددىل معلومدداف علددت اإلن نددت بشد ن مددا قددق
من نتاي ومدا أُلدرز مدن يقددم س عمليدىل تديااىل
وينفيد د اند د التيفيد د الواني ددىل ليف ددل بل ددد لم
عسددب العناتددر الرييسدديىل يانددتنا ايف إىل أ ا يتبددع
عمليىل ان التيفي الوانيىل اارج اإلن نتخ
يون دديع نن دداق ران دداف اة دداالف اإليرا ي ددىل
املتعلقىل خبند التيفيد الوانيدىل املفتولدىل مدع
الش د د ددركاء املاتم د د ددني واالن د د ددتفا م د د ددن اد د د د ت
الدراناف س للقاف العمل املتعلقدىل خبند
التيفي الوانيىل وك ل بناءيف علت الب من
أقل البلدان ووايف
يون دديع نن دداق ران دداف اة دداالف اإليرا ي ددىل
املتعلقىل خبند التيفيد الوانيدىل املفتولدىل إىل
املس د ددتوى اإلقليم د د د م د ددع الش د ددركاء املاتم د ددني
لتوض دديب الد دنُد ُا اإلقليمي ددىل بشد د ن التخن ددي
للتيفي د ولتعزيددز الددتعلب ويعاليددىل التوجيا داف
املتعلقددىل خبن د التيفي د الوانيددىل علددت زيددع
املستوايف
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النريقىل

ال العمل/النتي ىل املتوقعىل

األنشنىل الرييسيىل

النواي

التعاون مع ايعاف أارى

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

التعاون مع ايعاف أارى

التعاون مع افيعاف ،اف الصدلىل مبوجدب
االيفاقيىل

التعاون مع املراكز والشبيفاف اإلقليميىل

إشد د د درا املراك د د ددز والش د د ددبيفاف اإلقليمي د د ددىل
واملنتماف ،اف الصلىل

التعاون مع املراكز والشبيفاف اإلقليميىل

إشد د د درا املراك د د ددز والش د د ددبيفاف اإلقليمي د د ددىل
واملنتماف ،اف الصلىل
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التعاون مع ايعاف أارى

إش درا املنتمدداف الش درييفىل س بددرلم عمددل
نريويب س ينفي األنشنىل ،اف الصلىل
اإلن دداام س عمد ددل الل ن ددىل التنفي يد ددىل املعنيد ددىل
ابلتيفنولوجيد د ددا بش د د د ن مسد د دداعد البلد د دددان س
مواءم ددىل عملا ددا املتعل ددق بتقي دديب االلتياج دداف
التيفنولوجيىل وخبن التيفي الوانيىل
مواتلىل التعاون مدع ندىل ابريد املعنيدىل ببنداء
الق د د دددراف بش د د د د ن ند د د ددبل سد د د ددني التعد د د دداون
والتعاضددد س ددال بندداء الق دددراف بددني ن دىل
ابري وافيعاف واملؤنساف األارى املنش
مبوجب االيفاقيىل
إش د درا ولش د ددد جا د ددو املراك د ددز والش د ددبيفاف
اإلقليمي ددىل م ددن أج ددل يعي ددني جا دداف ينس دديق
لعمل يريق اخلرباء
لشد جاو املنتمداف ،اف الصدلىل واملراكدز
والشد ددبيفاف اإلقليميد ددىل هبد ددد يعزيد ددز الد دددعب
املقددم إىل أقددل البلددان ودوايف لةدرض التيفيد ،
مب د د د ددا س ،لد د د د د ييم د د د ددا يتص د د د ددل ابالن د د د ددتعدا
للحصددول علددت التمويددل مددن تددندوق املنددا
م ددن أج ددل ت دديااىل وينفي د د ان د د التيفي د د
الوانيىل بن اح

إ راج معلوماف س يقارير يريق اخلرباء
إ راج معلوماف س يقارير يريق اخلرباء

إ راج معلوماف س يقارير يريق اخلرباء

يعيددني جادداف ينسدديق للمراكددز والشددبيفاف
اإلقليميىل
يوند د دديع نند د دداق عد د ددب االند د ددتعدا  ،وإ راج
معلوماف س يقارير يريق اخلرباء
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التعاون مع ايعاف أارى

التعاون مع افيعاف ،اف الصدلىل مبوجدب
االيفاقيىل

املش د د دداركىل س أعم د د ددال يرق د د ددىل العم د د ددل املعني د د ددىل
ابلن د ددزوح التابع د ددىل لل ن د ددىل التنفي ي د ددىل آللي د ددىل
وارنددو الدوليددىل املعنيددىل ابخلسدداير واألض درار
املريبنىل بت ثرياف يةري املنا

مش دداركىل أعخ دداء م ددن يري ددق اخل درباء س يرق ددىل
العم ددل ،وإ راج معلوم دداف س يق ددارير يري ددق
اخلرباء

GE.18-03913

النريقىل

ال العمل/النتي ىل املتوقعىل

األنشنىل الرييسيىل

النواي
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املرفق الثاين
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السيد إروين كونزي

النمسا

السيد نولم كاندو

بواتن

السيد إ ريسا مسدي

بوركينا يانو

السيد بيث اليندر

كندا

السيد كينل يلونيفا

ااييت

السيد ميشيل وينثروب

يرلندا

السيد بينون اينني

مالوي

السيد لريش شارما

نيبال

السيد أ يريتو نانتال

نان يوم وبرينسية

السيد اناء ةدهللا دمد

السو ان

السيد أ او ابربونا

ييمور  -ليشيت

السيد مريي ايو

يواو

السيد يريدري مانيييفا

زاوريىل ينزانيا املتحد
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