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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والثالثونالثانيةالدورة 

  ٢٠١٠يونيه / حزيران٩مايو إىل / أيار٣١بون، من 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٧البند 

   من االتفاقية٤  من املادة٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني 
  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

  بأقل البلدان منواًتقرير عن االجتماع السابع عشر لفريق اخلرباء املعين     

  *مذكرة من األمانة    

  موجز    
فريـق  (هذه الوثيقة تقرير عن االجتماع السابع عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً                  
ويتضمن التقريـر   . ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٤ إىل   ١٢د يف بون، بأملانيا يف الفترة من        ، الذي عق  )اخلرباء

موجزاً عن حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، والدعم املقدم إىل أقل البلدان منواً بغيـة                 
د وتقيـيم   تنفيذ برامج العمل الوطنية وإعدادها إن مل تكن قد ُوضعت بعد؛ والتقدم احملرز يف جمال رص               

برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وعملية برامج العمل الوطنية للتكيف وصندوق أقل البلدان منواً؛     
وجهود االتصال وتعبئة الوكاالت األخرى من أجل دعم أقل البلدان منواً؛ كما يتضمن هنجا لتجميـع                

ة يف عمليات برامج العمل الوطنية      التجارب، وأفضل املمارسات، والدروس املستفادة والفجوات القائم      
ويتضمن التقرير أيضاً موجزا للمناقشات اليت جرت       . للتكيف وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً      

بني فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ومرفق البيئة العاملية وثالث من وكاالته بشأن تعزيز اجلهود من                 
عمل الوطنية للتكيف، وقائمة باملسائل املمكن تناوهلا يف الوالية اجلديـدة           أجل اإلنفاذ الكامل لربامج ال    

وأخرياً يعرض التقرير التقدم احملرز يف جمال تنفيذ األنـشطة ذات           . لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً     
  .٢٠١٠األولوية يف برنامج عمل فريق اخلرباء لعام 

__________ 

 . املعين بأقل البلدان منواًقُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد نتيجة لتوقيت اجتماع فريق اخلرباء  *  
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 
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  الوالية  -أوالًً   
، فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ٧-م أ/٢٩ألطراف، مبوجب مقرره اأنشأ مؤمتر   -١
رة بشأن استراتيجية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،         إلسداء املشو ) فريق اخلرباء (

وتقضي هذه االختصاصات بأن جيتمع فريق اخلرباء مرتني        . واعتمد اختصاصات فريق اخلرباء   
  .يف السنة ويقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ تقريراً عن أعماله

عه الثالث عشر، برنامج    ، وضع فريق اخلرباء، يف اجتما     ١٣-م أ /٨واستجابة للمقرر     -٢
. ، نظرت فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين         )١(٢٠١٠-٢٠٠٨عمل للفترة   

وطلبت اهليئة يف دورهتا الثالثني إىل فريق اخلرباء أن يطلعها على ما يبذله من جهود يف تنفيذ                 
، يف اجتماعـه    ووضع فريق اخلرباء كـذلك    . )٢(٢٠١٠-٢٠٠٨برنامج عمله خالل الفترة     

، نظرت فيها اهليئـة الفرعيـة       )٣(٢٠١٠السادس عشر، قائمة باألنشطة ذات األولوية لعام        
   .للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالثني

موجز أعمال االجتماع السابع عشر لفريق اخلـرباء املعــين بأقـل              -ثانياً   
  البلدان منواً

  املداوالت  -ألف   
 ١٤ إىل   ١٢لفريق اخلرباء يف بون، بأملانيا، يف الفترة من         عقد االجتماع السابع عشر       -٣

  .٢٠١٠أبريل /نيسان
، أنه جيوز لفريق اخلرباء أن يـدعو       ١٣-م أ /٨وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٤

وعالوة على  . ، عندما يرى ذلك ضرورياً     الفريق مرفق البيئة العاملية ووكاالته إىل اجتماعات     
ية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، فريق اخلرباء على السعي من ذلك، شجعت اهليئة الفرع

 وما يبذله مرفـق البيئـة        يف إطار برنامج عمله    ما يضطلع به أنشطة    أجل حتقيق التكامل بني   
وحتقيقاً هلـذه   .  من جهود يف هذا الشأن     )٤(العاملية ووكاالته وغريها من اجلهات ذات الصلة      

 السابع عشر ممثلون عن مرفق البيئة العاملية وثالث من وكاالته هي الغاية، شارك يف االجتماع
  .الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

__________ 

)١( FCCC/SBI/2009/6املرفق األول ،. 

)٢( FCCC/SBI/2009/8 ٥٩، الفقرة. 

)٣( FCCC/SBI/2009/13املرفق األول ،. 

)٤( FCCC/SBI/2008/8 ، ٤٧الفقرة. 
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حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل     "ويف أثناء االجتماع، ركّز فريق اخلرباء أعماله على           -٥
والتقدم احملرز يف جمال تنفيذ األنشطة ذات األولوية لربنامج عمـل فريـق             الوطنية للتكيف،   

 جمال استعراض الدعم     يف ه، وعلى التواصل مع مرفق البيئة العاملية ووكاالت       ٢٠١٠اخلرباء لعام   
املقّدم إىل تلك البلدان اليت ال تزال بصدد إعداد برامج عملها الوطنية للتكّيف واجلهود الرامية              

وأوىل فريق اخلـرباء، يف معـرض       . ذ الكامل الفعلي لربامج العمل الوطنية للتكيف      إىل التنفي 
ألطراف من أقـل    لالدعم املتاح   : استعراض برنامج عمله، االهتمام بشكل خاص إىل ما يلي        

لنهائية  هذه الربامج يف صيغتها االبلدان منواً يف جمال تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف ووضع   
أقل البلدان منواً، وعملية برامج     العمل اخلاص ب  إلعداد؛ ورصد وتقييم برنامج      كانت قيد ا   إن

 للتكيف وصندوق أقل البلدان منواً؛ وجتميع التجارب وأفـضل املمارسـات،            ةالعمل الوطني 
العمل  للتكيف وبرنامج    ةوالدروس املستفادة والفجوات القائمة يف عملية برامج العمل الوطني        

تناوهلا  الفريق يف إطـار      اليت قد ي  وناقش فريق اخلرباء أيضاً القضايا      . واًأقل البلدان من  اخلاص ب 
  .٢٠١٠ملة بعد عام توالية جديدة حم

  حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -باء   
 للتكيف، كان قد قّدم على األمانـة        برامج العمل الوطنية  ق حبالة إعداد    ـفيما يتعل   -٦

 برناجماً، وال يزال يتعّين على أربعة بلدان من أقل البلدان           ٤٤،  ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٢حىت  
،  ليشيت - وتيمور ،أنغوال( للتكيف   برامج العمل الوطنية  اليت تلقت متويالً إلعداد      )٥(٤٨ لمنواً ا 

وال يزال بلدان من أقل البلدان      . أن تقّدم برامج عمل وطنية للتكيف كاملة      )  ونيبال ،وميامنار
صال على التمويل من أجل إعداد برنامج عملـهما         حيغينيا االستوائية مل    ومال و الصمنواً مها   

  .الوطين للتكيف
 للتكيف، قدم مرفق البيئة العاملية تقريراً       برامج العمل الوطنية  وفيما يتعلق حبالة تنفيذ       -٧

 مـشروعاً يف    ١٦، كان   ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٢وحىت  . نظرهاملعروضة على   عن املشاريع   
 وبنغالديش وبنن وبوتان وبوركينا فاسو وتوفالو ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة          إريتريا

قـد  والرأس األخضر ورواندا وزامبيا وساموا والسودان وكمبوديا ومايل وملديف والنيجر           
حظيت مبوافقة املسؤول التنفيذي األول ملرفق البيئة العاملية، ويتوقع أن حيظى مبوافقته أيـضاً              

كمبوديا وجزر القمر وجيبويت وغامبيا      مشروعاً يف    ١٣ ما ال يقل عن      ٢٠١٠قبل هناية عام    
بيساو وهاييت ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وليسوتو وليبرييا ومـالوي           - وغينيا وغينيا 

ول التنفيذي األول للمرفق وجملس املرفق سـبع        ؤوحظيت مبوافقة املس  . وسرياليون وفانواتو 
مجهورية ترتانيا املتحدة وساموا وسان تومي وبرينسييب        ع مقدمة من  استمارات حتديد املشاري  

__________ 

تلقى الرأس األخضر األموال إلعداد برنامج عمل وطين للتكيف، لكنه خرج بعد ذلك من               )٥(
العدد اإلمجايل احلايل لألطراف من أقل البلدان منواً يف اتفاقية ويبلغ . جمموعة أقل البلدان منواً
 . بلداً طرفا٤٩ًاألمم املتحدة اإلطارية 
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 وهناك ست استمارات أخرى تنتظر ترخيص املـسؤول         اليمن،يباس ومايل وموريتانيا و   ريكو
  .التنفيذي األول وموافقة جملس املرفق

إعداد استمارات حتديد   بصدد  وقدمت ستة بلدان برامج عمل وطنية للتكيف وهي           -٨
، ومـا زال  )أوغندا وتوغو وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومدغشقر وموزامبيق      (املشاريع  

وكاالت مرفق البيئة   إحدى  على بلدين البدء يف إعداد استمارات حتديد املشاريع بالتعاون مع           
  ). وأفغانستانوبياإثي(العاملية 

ـ             -٩ ذ مـشاريع   وحىت اآلن، توجد وكاالت مرفق البيئة العاملية التالية بصدد دعم تنفي
 مشروعاً من   ٢٩ويدعم تنفيذ    (اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة    :  للتكيف برامج العمل الوطنية  
، )٥(برنامج األمم املتحـدة للبيئـة       و،  )٤(، والبنك الدويل    ) للتكيف برامج العمل الوطنية  

مج ، وبرنا)مشروع واحد(، ومصرف التنمية األفريقي  )٢( للتنمية الزراعية    الدويلصندوق  الو
، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية     )٢ ( وبرنامج األمم املتحدة للبيئة سويةً     اإلمنائياألمم املتحدة   

  ).مشروع واحد(والزراعة 
وأبلغ ممثل مرفق البيئة العاملية فريق اخلرباء أن تعديالً جيرى على مبلغ التمويل املتاح                -١٠

بلدان منواً على أساس مستمر، باالستناد      لكل بلد من أقل البلدان منواً يف إطار صندوق أقل ال          
 منواً،  لبلدانونظراً إىل املستويات احلالية لألموال املودعة يف صندوق أقل ا         . إىل املوارد املتاحة  

 ماليني دوالر من صندوق     ٦حلصول على مبلغ أقصاه     بإمكان األطراف من أقل البلدان منواً ا      
وحالياً ال توجد أيـة     .  للتكيف ج العمل الوطنية  برامأقل البلدان منواً من أجل متويل مشاريع        

منواً أن   انطرف من أقل البلد   إذا سبق ل  تعليمات حمددة من أجل احلصول على أموال إضافية         
واستكشف فريق اخلرباء املزايا النسبية لثالثة      . على أموال من صندوق أقل البلدان منواً      حصل  

تنقيح املقترحـات   وأ؛  أقل البلدان منواًإعداد مقترحات إضافية لصندوق  : خيارات ممكنة هي  
 النشاط احلـايل ليـشمل   وتكثيفاملوجودة قيد اإلعداد لطلب املزيد من األموال؛ أو توسيع        

  . من اجملتمعات احمللية املستهدفةزيدامل

 بأقل البلدان   املعين النظر يف األنشطة ذات األولوية لربنامج عمل فريق اخلرباء          - جيم  
  ٢٠١٠منواً لعام 

  تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان يف مرحلة اإلعداد  -١  
ناقش فريق اخلرباء التقدم الذي أحرزته البلدان اليت ال تزال يف مرحلة إعداد مشاريع                -١١

. حـال نـشوئها   ها   املشاكل وحلّ  تشخيص للتكيف ووافق على مواصلة      برامج عمل وطنية  
وغينيـا االسـتوائية     ليشيت   -وتيمور  ال  وكلّف أعضاء يف فريق اخلرباء مبتابعة حاالت أنغو       

بـرامج العمـل    ألفرقة  رد   أية عقبات متبقية وتوفري املوا     وميامنار ونيبال حتديداً لضمان إزالة    
وناقش فريق اخلرباء التقدم احملرز يف كل من هـذه          .  للتكيف لدى اضطالعها بعملها    الوطنية
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حرز يف مجيـع    ن تقدماً جيداً يُ   كل بلد، والحظ أ   ت ل عدالبلدان على أساس ملفات حاالت أُ     
وقرر فريق اخلرباء إعداد .  للتكيف يف املستقبل القريب وطين عملنامجاحلاالت حنو إكمال بر

دراسة حالة بشأن كيفية إعداد برنامج عمل وطين للتكيف إىل جانب البالغ الوطين األول،              
خلـرباء االستـشاري املعـين      باالستناد إىل حالة غينيا االستوائية، واقترح التعاون مع فريق ا         

التفاقية إن أمكن دمج     األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ل       نبالبالغات الوطنية املقدمة م   
  . العمل اجلديدة لفريق اخلرباء االستشاريةذلك ضمن خط

  دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -٢  
بلدان منواً يف جمال تنفيذ بـرامج       أعد فريق اخلرباء عدداً من املنشورات إلرشاد أقل ال          -١٢

 وضـع   فيما خيص  التوجيه املستمر    هووالقصد من هذه املنشورات     .  للتكيف ةعملها الوطني 
بيئـة العامليـة    لمرفق ا  للتكيف وتيسري التعاون بني فريق اخلرباء و       برامج عمل وطنية  مشاريع  
  . الدعم والتدريب التقنيني عند الرد على طلبات اهليئة الفرعية للتنفيذ من أجل تقدميهووكاالت

املشار إليه فيما بعد     ()٦(" للتكيف برامج العمل الوطنية  الدليل املتدرج لتنفيذ    "جنز  وأُ  -١٣
ويـشمل الـدليل    . يةوالفرنسوالربتغالية   االنكليزية،   اتباللغويوجد اآلن   ) بالدليل املتدرج 

 يلوقد استخدم الـدل   . ن منواً من أجل الوصول إىل صندوق أقل البلدا      " دليالً سريعاً "املتدرج  
 للتكيف اليت جرت يف الفتـرة       برامج العمل الوطنية  يف حلقات العمل التدريبية املتعلقة بتنفيذ       

 ٨ يف مجهورية ترتانيا املتحدة، ويف الفترة مـن     ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ إىل   ١٩من  
أقل البلدان منواً ومرفق زع الدليل على األطراف من وُو.  يف مايل٢٠١٠فرباير / شباط١٢إىل 
 برامج العمل الوطنية   اجلانيب املشترك بني فريق اخلرباء و      النشاط العاملية ووكاالته يف أثناء      بيئةال

 يف برشلونة، بإسبانيا، والدورة احلادية ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين  ٣للتكيف الذي جرى يف     
  .٢٠٠٩ديسمرب /ك يف كانون األولوالثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ اليت عقدت يف الدامنر

وأعّد فريق اخلرباء مواد تدريبية باالستناد إىل الدليل املتدرج من أجل توجيه حلقات               -١٤
 بـرامج العمـل الوطنيـة    الدعم الالزم تقدميه لتنفيذ     "وأعّدت ورقة بعنوان    . العمل التدريبية 

  .الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ ونشرت الورقة يف الدورة احلادية و)٧("للتكيف تنفيذاً كامالً
وقد مجعت هذه املنشورات، إضافة إىل منشورات فريق اخلرباء السابقة، والتوجيـه              -١٥

الوارد من مؤمتر األطراف بشأن املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً، واملعلومات الـواردة مـن               
 للتكيف  ربامج العمل الوطنية  بحلقات العمل ذات الصلة وغريها من املواد ذات الصلة املتعلقة           

ويوجد القرص املدمج   ".  للتكيف برامج العمل الوطنية  جمموعة موارد   "يف قرص مدمج بعنوان     
  . ويعّمم على نطاق واسع على مجيع األطراف مستقالًبوصفه منشوراً

__________ 

)٦( <http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf>. 
)٧( <http://unfccc.int/resource/docs/publications/09_ldc_sn_napa.pdf>. 
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وناقش فريق اخلرباء االنطباعات اليت تكونت بعد احللقتني التدريبيتني األوليني وحّدد             -١٦
باعـات  نطومن اال . لتخطيط لبقية حلقات العمل الثالث    روس اليت يتعني استخالصها عند ا     د

 إىل مرفق البيئة العاملية من أجل الـسماح         الواردة من أقل البلدان منواً الناطقة بالفرنسية طلبٌ       
، وإذا مل يكن ذلك ممكناً    .  باللغة الفرنسية  هاوجتهيز برامج العمل الوطنية   وثائق مشاريع    تقدميب

اقترحت أقل البلدان منواً الناطقة بالفرنسية ترمجة مناذج وتوجيهات مشاريع مرفـق البيئـة              
 رياًالعاملية، مبا يف ذلك األطر النموذجية ووثائق املشاريع النموذجية، إىل اللغة الفرنسية تيـس             

ع  مجي  لدى  رغبة  وجود وباإلضافة إىل ذلك، أشارت انطباعات من حلقيت العمل إىل        . للتعلّم
 برامج عملها الوطنية للتكيف تنفيذا كامالً ويف وضع اسـتراتيجية           تنفيذأقل البلدان منواً يف     

وميكن بعد ذلـك    .  برناجماً منسقاً   بوصفه  بكامله امج العمل الوطين للتكيف   نبر  لتنفيذ شاملة
 هذا الربنامج ضمن مراحل حسب األموال املتاحة يف إطار صندوق أقل البلـدان منـواً          يذتنف
ري ذلك من املوارد، من أجل حتسني تنسيق املشاريع وجتنب حاالت التأخر املرتبطة بوضع              وغ

مشاريع منفردة انطالقاً من استمارة حتديد املشروع إىل منحة إعداد املشروع ووثيقة املشروع       
ويرد وصف هذا النهج املتبـع      . الكامل لكل مشروع ميّول يف إطار صندوق أقل البلدان منواً         

رنامج العمل الوطين للتكيف بكامله يف الدليل التدرجيي، ويعرض على األطراف مـن       لتنفيذ ب 
  .ربامج العمل الوطنية للتكيف املتعلقة ب احلالية العمل التدريبيةاتأقل البلدان منواً يف أثناء حلق

 بـرامج العمـل الوطنيـة     ومن املزمع عقد حلقة العمل التدريبية املقبلة بشأن تنفيذ            -١٧
 الـشعبية يف     الدميقراطية فائدة أقل البلدان اآلسيوية منواً يف فينسيان، جبمهورية الو        للتكيف ل 
ومن املزمع عقد حلقيت عمل أخريني لفائدة أقل البلدان . ٢٠١٠مايو / أيار٨ إىل ٤الفترة من   

جريان  الناطقة باللغة الربتغالية وأقل البلدان منواً يف منطقة احمليط اهلادئ على التوايل، وست             اًمنو
، قدم مرفق البيئـة     )٨(وبطلب من اهليئة الفرعية لتنفيذ    . ٢٠١٠يف أثناء النصف الثاين من عام       

سامهة يف تكاليف عقـد     من باب امل   دوالر من صندوق أقل البلدان منواً        ٦٠٠ ٠٠٠العاملية  
  . احللقتني التدريبيتني، تكملة ملسامهات األطرافهاتني

ص بأقل البلدان منواً، وعملية بـرامج العمـل الوطنيـة           رصد وتقييم برنامج العمل اخلا      -٣  
  للتكيف وصندوق أقل البلدان منواً 

بـرامج   اخلرباء التقدم احملرز يف جمال تنفيذ الوالية املتعلقة بتقييم عمليـة             ناقش فريق   -١٨
 اخلاص للتكيف، واالستفادة من صندوق أقل البلدان منواً وتنفيذ برنامج العمل            العمل الوطنية 

واعتمدت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالثني اختصاصات         . )٩(قل البلدان منواً  بأ
وناقش فريق اخلرباء عملية اختيار دراسات حاالت قطرية لضمان متثيل . إجراء هذه التقييمات

  .  للتكيف وتنفيذهابرامج العمل الوطنيةمن إعداد تشمل كال واسع لقضايا 

__________ 

)٨( FCCC/SBI/2009/L.27١٣قرة ، الف. 
 .١٤- م أ/٥ من املقرر ١٠ و٥ و٤الفقرات  )٩(
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  ل وتعبئة الوكاالت األخرى لدعم أقل البلدان منواًجهود االتصا  -٤  
واتفـق  . ناقش فريق اخلرباء سبل حتسني اتصاله باألطراف، ال سيما أقل البلدان منواً             -١٩

فريق اخلرباء على ضرورة تعزيز بوابة أقل البلدان منواً، وعلى تضمينها معلومات بشأن حالـة        
 للتكيف اليت جيري    برامج العمل الوطنية  مشاريع   للتكيف، وقوائم    برامج العمل الوطنية  تنفيذ  

تنفيذها حالياً، والتمويل املتاح يف إطار صندوق أقل البلدان منواً لكل طرف من هذه البلدان               
 للتكيف، واملعلومات املتعلقة مبصادر التمويل األخـرى،        برامج العمل الوطنية  من أجل تنفيذ    

 برنامج العمل اخلـاص بأقـل      للتكيف و  لوطنيةبرامج العمل ا  ومواد االتصال والتوعية بشأن     
  . البلدان منواً لكي تستخدمها األطراف من أقل البلدان منواً

وناقش فريق اخلرباء أيضاً التعاون مع اجلهات املعنية من أفرقـة خـرباء، وبـرامج                 -٢٠
اء وسيلتقي رئيس فريق اخلرباء، بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، مع رؤس           . ووكاالت

كل من فريق اخلرباء االستشاري وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا من أجل مناقشة سبل              
وسيقدم رئيس فريق اخلرباء املعلومات،     . تعزيز التآزر والتعاون يف جمال دعم أقل البلدان منواً        

.  للتكيـف إىل جملـس صـندوق التكيـف         برامج العمل الوطنية  لدى طلبها، بشأن عملية     
 فريق اخلرباء تعزيز التآزر والتعاون مع برنامج عمل نريويب املعين بآثار تغري املنـاخ               وسيواصل

  . وقابلية التأثر به والتكيف معه
واعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قراراً يقضي بعقد مؤمتر األمم املتحدة الرابع              -٢١

 هذا املؤمتر، وافق فريق اخلرباء على       وإدراكاً ألمهية . )١٠(٢٠٠١املعين بأقل البلدان منواً يف عام       
 بأقل البلدان   العمل اخلاص  للتكيف وبرنامج    برامج العمل الوطنية  تقدمي مسامهة خطية بشأن     

  . منواً إىل العملية التحضريية هلذا املؤمتر
ويوجد معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث بصدد تنفيـذ مـشروع يف إطـار                -٢٢

غري املناخ التابع لالحتاد األورويب الذي يرمي إىل مـساعدة أشـد            التحالف العاملي ملواجهة ت   
البلدان النامية تضرراً على زيادة قدرهتا على التكيف مع آثار تغري املناخ، دعماً هلا لتحقيـق                

وقد أعرب معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث عن اهتمام بالغ          . األهداف اإلمنائية لأللفية  
واتفق فريق اخلرباء علـى     . ء والتعاون يف أنشطة دعم أقل البلدان منواً       بالتعلم من فريق اخلربا   

  . درجة ضمن التحالف العاملياالستعداد لتقدمي املساعدة إىل املعهد يف جمال تنفيذ األنشطة امل
 أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التـصحر        وجهتهوأُطلع فريق اخلرباء على طلب        -٢٣

تغري املناخ من أجل التعاون يف جمال تعزيز التآزر بشأن مم املتحدة اإلطارية   إىل أمانة اتفاقية األ   
ودعت اتفاقية  .  للتكيف برامج العمل الوطنية   ملكافحة التصحر و   برامج العمل الوطنية  يف تنفيذ   

  .البلدان الرائدةفريق اخلرباء إىل تقدمي اقتراحات بشأن اختيار  األمم املتحدة ملكافحة التصحر

__________ 

 .A/RES/63/227 قرار اجلمعية العامة )١٠(
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اقش فريق اخلرباء أيضاً املنهاج العلمي الذي يوجد بصدد وضعه نظام التحليـل              ون  -٢٤
 هذا املنهاج، الذي ُيدعى أفريقيا التحليل       وسيتخذ. والبحث والتدريب بشأن التغريات العاملية    

 للتكيف جتربـة    برامج العمل الوطنية  من  أقل البلدان منواً و   من  التفاعلي الرقمي لقابلية التأثر،     
واتفق فريق اخلرباء علـى االسـتعداد   . الدينامي من أجل التكيف العلمي  بة للتقييم   لوضع بوا 

 للتكيف عند اللزوم، مبا يف ذلك اقتراح الكيفيـة         برامج العمل الوطنية  لتقدمي معلومات بشأن    
اليت ميكن لنظام التحليل والبحث والتدريب بشأن التغريات العاملية أن يدعم هبا أقل البلـدان               

  . برامج هذا النظاممنواً عرب
وتداول فريق اخلرباء بشأن كيفية تنفيذ بعض املشاريع اجملتمعية الصغرية اليت قدمت              -٢٥

بـرامج العمـل     يف أقل البلدان منواً من أجل تعزيز تنفيذ          )١١(عرب سوق التنمية للبنك الدويل    
ل أساساً ملشاريع وانتهى فريق اخلرباء إىل أن هذه املشاريع من شأهنا أن تشك.  للتكيفالوطنية

وقرر فريق اخلرباء أن يـدرج      . التكيف املستقلة الصغرية نظراً لطبيعتها االبتكارية وامللموسة      
هذه املسألة ضمن حوار مع مرفق البيئة العاملية وغريه من املاحنني احملتملني هبـدف التمـاس                

  .بلدان منواً أو برامج أخرىتنفيذ هذه املشاريع الصغرية املستقلة عرب صندوق أقل الالكفيلة بالسبل 

  ألطراف من أقل البلدان منواًامواصلة توجيه   -٥  
كجزء من عمل فريق اخلرباء، ورداً على دعوة وجهتها اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف                 -٢٦

ألطراف مـن  اليت ميكن هبا لكيفية الدورهتا التاسعة والعشرين، وضع فريق اخلرباء هنجاً بشأن   
ألولويات يف برامج عملها الوطنية للتكيف، مما قـد يـؤدي إىل            ن حتدِّث ا  أأقل البلدان منواً    

 املشاريع، وكيفية تقدمي هذه التحـديثات       وموجزاتإحداث تنقيحات على قائمة املشاريع      
وقرر فريـق اخلـرباء     .  للتكيف إىل األمانة   برامج العمل الوطنية  اليت جترى على    والتنقيحات  

منواً على االستفادة من هذا النهج وحتديث برامج عملـها          تشجيع األطراف من أقل البلدان      
  . الوطنية للتكيف

وشدد فريق اخلرباء أيضاً على أن وضع استراتيجية تنفيذ قوية أمر حاسم لتحقيـق                -٢٧
 برامج العمل الوطنية  ويف جمال حتديث وتنقيح     .  للتكيف ربامج العمل الوطنية  التنفيذ الكامل ل  

بـرامج  ء القضايا التالية اليت ميكن تعزيزها أو تناوهلا من قبل أفرقة            للتكيف، أبرز فريق اخلربا   
سينظر فريق اخلرباء أيضاً يف توزيع املزيد من املـذكرات اإلعالميـة          ( للتكيف   العمل الوطنية 

  ): وقت فيما تبقى من واليتهإن كان لهبشأن هذه املواضيع، 
للتكيف باسـتخدام هنـج     االستعداد للتنفيذ الكامل لربنامج العمل الوطين         )أ(

وضع مـشروع  (برناجمي حسب االقتضاء، كأن يتم ذلك عرب هنج تدرجيي       
ـ       يمنوذجي مث توسيع تنفيذه عندما        دون  اًصبح املزيد مـن األمـوال متاح

تنفيـذ  (، أو هنج مرحلي     )االضطرار إىل كتابة مقترحات إضافية من البداية      
__________ 

)١١( <http://www.developmentmarketplace.org>. 
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 املزيد من األمـوال      توفر حسبأجزاء من الربنامج يف مراحل عرب الزمن،        
وضع تنفيذ كامل برنامج العمل الوطين للتكيف       (، أو عرب هنج موجز      )أيضاً
  ؛) وجود األموالحسبلكن تنفيذ عناصر متميزة و

وضع أنشطة أساسية ذات صلة بكامل برنامج العمل الـوطين للتكيـف              )ب(
ت  مستمر وأنشطة ذات صلة يف اجملاالت اليت تستهدفها املشاريع ذا          إعداد(

مبا يكفـي مـن التفاصـيل يف    ) األولوية يف برنامج العمل الوطين للتكيف 
برنامج العمل الوطين للتكيف من أجل املساعدة يف إثبات التمويل املشترك           

  يف أثناء تنفيذ املشروع يف إطار صندوق أقل البلدان منواً؛ 
من أجل   استراتيجية جلمع األموال تتجاوز صندوق أقل البلدان منواً          إحداث  )ج(

التنفيذ الكامل لألولويات الواردة يف برنامج العمل الـوطين للتكيـف، يف            
حالة عدم وجود أموال كافية يف صندوق أقل البلدان منواً، من أجل تلبيـة              
االحتياجات العاجلة والفورية يف برنامج العمل الوطين للتكيـف بـسرعة           

  وفعالية قدر اإلمكان؛
ألولوية، ال سيما يف احلاالت اليت يكـون        حتديث تكاليف األنشطة ذات ا      )د(

فيها برنامج العمل الوطين للتكيف قد وضع منذ سنتني أو أكثر، مبا أنه من              
احملتمل أن تكون التكاليف قد تغريت، ومستويات اهلشاشة قـد تغـريت            

  ؛)يف معظم احلاالت إىل األسوأ(كذلك 
 واألنشطة الوطنيـة    التوسع يف دمج أنشطة املشاريع املقترحة ضمن الربامج         )ه(

احلالية، وكذا اجلهود العاملية واإلقليمية اجلارية يف اجملـاالت ذات الـصلة،    
كما هو الشأن يف حالة حتسني جتميع املعلومات املناخية وحتليلها ونـشرها            

 التأهـب  يف إطار برامج     أنلدعم التنمية ونظم اإلنذار املبكر، كما هو الش       
  . إلقليميللكوارث على الصعيدين الوطين وا

ة الـيت   ـتوثيق التجارب وأفضل املمارسات والدروس املستفادة واالستنتاجات الرئيسي         -٦  
ينبغي اخلروج هبا من عملية برامج العمل الوطنية للتكيف وبرنامج العمل اخلاص بأقـل              

  البلدان منواً
، ناقش فريق اخلرباء املخطط األويل للعمل من أجل حصر وإيصال أفضل املمارسات             -٢٨

 برامج العمل الوطنيـة   والدروس املستفادة واالستنتاجات الرئيسية اليت ينبغي اخلروج هبا من          
ويركز النهج املتبع يف هذه املمارسة علـى        .  بأقل البلدان منواً   العمل اخلاص للتكيف وبرنامج   

ي السع بطريقة تيسر تطبيقها يف اجملاالت املقبلة، و        املكتسبة  على أساس التجربة   روسحصر الد 
وستعد جمموعة من القضايا    . لسماح بالتعلم من هذه التجربة وجتنب األخطاء املاضية       احلثيث ل 
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 من خمتلف الوثائق والتقارير املتعلقة مبسائل أقل البلـدان منـواً            حبثهاجري  ياألساسية اليت س  
  .  البلدان منواًأقلوبصندوق 

ـ          -٢٩ صلحة عـرب النقـاش   وسيبين هذا النهج على إسهامات خمتلف اجلهات صاحبة امل
وسيحدد جمال املشكلة، واجلمهور املستهدف     . واحلوار وغري ذلك من األساليب املعمول هبا      

وستعد نتائج هذه املمارسة . بالنسبة لكل مسألة أساسية، واحللول الواضحة اليت ميكن تنفيذها    
 عروض وإحاطات يف التجمعات واالجتماعـات ذات الـصلة،          عربضمن منشور وستعمم    

  .راسالت املوجهة إىل املسؤولني املناسبني يف التسلسل القيادي املباشروامل
والحظ فريق اخلرباء أن حلقات العمل التدريبية اإلقليمية تشكل فرصة ممتازة جلمع              -٣٠

 املنتميـة إىل  طراف  األاملعلومات بشأن التجارب والدروس املستفادة من اخلرباء القادمني من          
 ١٩واتفق فريق اخلرباء أن دراسات احلاالت القطرية املوصوفة يف الفقـرة            . أقل البلدان منواً  

  .  للتكيفبرامج العمل الوطنية يف مجع معلومات إضافية من أفرقة يضاًأعاله قد تستخدم أ

  ١٤-م أ/٥ من املقرر ٢هنج مقترح ملرفق البيئة العاملية من أجل تنفيذ الفقرة   -٧  
متر األطراف يف دورته الرابعة عشرة إىل مرفق البيئة العاملية، بـاملوازاة مـع    طلب مؤ   -٣١

 للتكيف، أن ييسر تنفيذ ما تبقى من عناصر         ربامج العمل الوطنية  دعم عملية التنفيذ اجلارية ل    
 يف  ،وطلب مرفق البيئة العاملية أن يقدم فريق اخلـرباء        .  بأقل البلدان منواً   العمل اخلاص برنامج  
واقترح فريق اخلـرباء هنجـاً   .  السادس عشر، أفكاراً بشأن كيفية تنفيذ هذه الوالية      اجتماعه

يقدم التمويل، عرب شباك األنشطة التمكينية، إىل مجيع أقل البلدان منواً من أجل تنفيذ األنشطة           
 البلدان منواً، على أساس االحتياجات العمل اخلاص بأقلذات األولوية من بقية عناصر برنامج 

  .  بالوصول إىل املواردُيعجلطنية، من خالل مشروع عاملي الو
وباإلضافة إىل ذلك، ومن أجل ضمان استمرارية الدعم، اقترح فريـق اخلـرباء أن                -٣٢

 مئوية من ميزانيته لدعم العناصر      خيصص كل مشروع يف إطار صندوق أقل البلدان منواً نسبةً         
 تتضمن تقارير املشاريع بشكل صـريح  وأن،  البلدان منواًالعمل اخلاص بأقل األخرى لربنامج   
  . من رصد املشاريع العادية واإلبالغ عنهاجزءالدعم املقدم ك

وعالوة على ذلك، اقترح فريق اخلرباء أن ينظر مرفق البيئة العاملية يف وضع سياسـة                 -٣٣
ود مجـع   جلمع البيانات للمشاريع اليت ميوهلا املرفق حىت تساهم هذه البيانات اجملموعة يف جه            

البيانات الوطنية، ويتم تبادهلا حبرية وبشكل مفتوح مع الكيانات الوطنية يف وقت معقول ُبعيد 
وهلذا الغرض، يقترح فريق اخلرباء أيضاً أن تبذل مشاريع التكيف اليت   .  البيانات وجتهيزها  عمج

ني شـبكات   ينفذها مرفق البيئة العاملية جهوداً خاصة من أجل مجع البيانات املناخية لتحـس            
  . املراقبة يف أقل البلدان منواً
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  عناصر للوالية املقبلة لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  -٨  
 وحدد األنشطة اليت قد     ٢٠١٠-٢٠٠٨استعرض فريق اخلرباء برنامج عمله للفترة         -٣٤

ار برنامج  وميكن مواصلة هذه األنشطة يف إط     . ٢٠١٠ال يكملها الفريق قبل انتهاء واليته يف        
  :اجملاالت التاليةوتشمل عمل جديد إذا جددت والية فريق اخلرباء، 

   للتكيف؛برامج العمل الوطنيةتعزيز التآزر اإلقليمي يف جمال تنفيذ مشاريع   )أ(  
  تبادل التجارب والدروس املستفادة على الصعيد اإلقليمي؛  )ب(  
  .تكنولوجيات التكيف  )ج(  

حث فريق اخلرباء جمموعة أفكار بشأن العناصـر املمكـن          وباإلضافة إىل ذلك، است     -٣٥
  : جديدة وهيةتناوهلا يف والي

 للتكيف مـن    برامج العمل الوطنية   لتنقيح وحتديث    نالدعم والتوجيه التقنيا    )أ(
ربامج العمـل    نتائج املشاريع املنفذة ل    ودمجأجل مواجهة التحديات احلالية     

  ل املمارسات؛ للتكيف، والدروس املستخلصة وأفضالوطنية
برامج العمل  تعزيز بناء قدرات األطراف من أقل البلدان منواً من أجل تنفيذ              )ب(

 للتكيف تنفيذاً كامالً عرب تقدمي األدلة، وتنظيم حلقـات العمـل            الوطنية
التدريبية، وغري ذلك من الدعم التقين املعد لتحسني مجلة أمور من بينـها             

ن منواً وغري ذلـك مـن مـصادر         وصول األطراف إىل صندوق أقل البلدا     
كما هو الشأن بالنـسبة      طرائق الوصول املباشر      عرب التمويل، مبا يف ذلك   

  صندوق التكيف؛ل
 بالتكيف على التمكني من     املعنيةقدرة املؤسسات الوطنية ومراكز التنسيق        )ج(

  التنفيذ والرصد الفعالني خلطط وبرامج التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً؛
تقدمي التوجيه واملشورة التقنيني بشأن إعداد خطط التكيف الوطنية مبـا يف              )د(

  ذلك حتديد املصادر املمكنة جلمع البيانات وتطبيقها وتفسريها الحقاً؛
تقدمي التوجيه واملشورة التقنيني بشأن تنفيذ خطط التكيـف الوطنيـة يف              ) ه(

ية ودمج التكيف مع    البلدان الضعيفة، مبا يف ذلك بشأن وضع النهج الربناجم        
  تغري املناخ ضمن اخلطط والربامج اإلمنائية؛

  تطوير تكنولوجيات التكيف ونقلها؛  )و(
وضع مبادئ توجيهية بشأن دمج التكيف من خالل مطابقة خطط التكيف             )ز(

وتقـدمي  . الوطنية مع عمليات احلكومة يف جمال التخطيط ووضع امليزانيـة         
 من أجل التنفيذ مبا يف ذلـك التوجيـه          الدعم التقين وتطوير أدوات الدعم    
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 التنمية وكيفيـة تنـاول      يفاملواضيعي القطاعي بشأن كيفية دمج التكيف       
  التكيف يف إطار القطاعات االقتصادية الرئيسية؛

وضع برامج لتوعية اجلمهور من أجل ضمان نشر املعلومات املتعلقة بقضايا             )ح(
  تغري املناخ على املستوى الوطين؛

 املعارف وأنشطة االتصال الرامية إىل تبـادل املمارسـات اجليـدة            إدارة  )ط(
   للتكيف؛برامج العمل الوطنيةوالدروس املستفادة من إعداد وتنفيذ 

اخلاص العمل امج  ن للتكيف، وبر  برامج العمل الوطنية  تبادل املعلومات بشأن      )ي(
  تعددة األطراف؛بأقل البلدان منواً وأوجه التآزر مع بقية االتفاقيات البيئية امل

العمـل  تعزيز الشراكات بني بلدان اجلنوب يف جمال دعم تنفيذ برنـامج              )ك(
   بأقل البلدان منواً؛اخلاص

 بأقل البلدان منواً ونطـاق      العمل اخلاص  املشورة بشأن تنقيح برنامج      إسداء  )ل(
  بناء القدرات ألقل البلدان منواً وغريها من البلدان الضعيفة؛

ة والدعم إىل البلدان النامية يف جمال إعداد وتـصميم بـرامج          إسداء املشور   )م(
  .التكيف، لدى طلبها

  التواصل مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته  -دال 

  املداوالت  -١  
خصص فريق اخلرباء اليوم األول من اجتماعه للتواصل مع مرفـق البيئـة العامليـة                 -٣٦

العاملية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعيـة      وشارك يف هذا االجتماع مرفق البيئة       . ووكاالته
  . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

وركزت املناقشات على مستجدات التقدم احملرز يف جمال إعداد وتنفيذ برامج العمل              -٣٧
مل التدريبية  الناشئة من حلقات الع   الدعم  الوطنية للتكيف؛ واالنطباعات املكونة واحتياجات      

 بأقل البلدان منواً وعناصر التعـاون  العمل اخلاصبرنامج  املتبقية من   اإلقليمية؛ وتنفيذ العناصر    
  .املقبل بني فريق اخلرباء ومرفق البيئة العاملية ووكاالته

  القضايا الرئيسية اليت أثريت  -٢  
 للتكيف لعمل الوطنيةبرامج افتح فريق اخلرباء باب املناقشة بشأن حالة إعداد وتنفيذ          -٣٨

 فيما يتعلق   استمرت يف ذكر الصعوبة اليت تالقيها     وأشار إىل أن األطراف من أقل البلدان منواً         
 للتكيف يف أثناء حلقة العمل التدريبيـة        برامج العمل الوطنية  مبسألة التمويل املشترك ملشاريع     

 اجلانبية اليت تنظمها اهليئة نشطةاأل للتكيف اليت نظمت أخرياً ويف ربامج العمل الوطنية  املتعلقة ب 
فقد أشارت األطراف من أقل البلدان منواً إىل أهنا تتفهم بالكامـل مفهـوم              . الفرعية للتنفيذ 
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، املتعلق بتحديد التكاليف    ١١-م أ /٣ يف تطبيق املقرر      مشكلةً التمويل املشترك، بيد أهنا جتد    
 البيئة العاملية كذلك يف توضيح       مرفق وأسهب.  للتكيف واستخدام السلم التدرجي    اإلضافية

مفهوم التمويل املشترك يف إطار صندوق أقل البلدان منواً، وأوضح أن مشاريع برامج العمل الوطنيـة                
  .التكيف فقط لكي ُتعفى من ضرورة التمويل املشتركقتصر يف اهتمامها على للتكيف ينبغي أن ت

 لكل طرف من أقل البلـدان  زجيووجرت اإلشارة إىل أن سقف مبلغ التمويل الذي         -٣٩
منواً احلصول عليه متحرك ويتغري مع مرور الزمن عندما تقدَّم تعهدات جديدة بالتربع لفائدة              

وأشار فريق اخلرباء إىل أنه ال يوجد أي سبيل منتظم ملرفق البيئـة             . صندوق أقل البلدان منواً   
واقُترح . ت جترى على هذا السقف    العاملية لكي يبلغ األطراف من أقل البلدان منواً بأية تغيريا         

أن تبلغ التغيريات اليت جترى على هذا السقف، وعلى أساليب وصول أقل البلدان منـواً إىل                
األموال اإلضافية، إىل مجيع مراكز التنسيق التابعة لالتفاقية اإلطارية وملرفق البيئـة العامليـة،              

ناء االجتماعات الشهرية اليت تعقدها     إضافة إىل تبادل هذه املعلومات مع وكاالت املرفق يف أث         
واقترح فريق اخلرباء أيضاً املساعدة يف جمال إبالغ هذه        . أفرقة العمل املعنية بالتكيف التابعة هلا     

  .  أقل البلدان منواًةف من أقل البلدان منواً عرب بواباملعلومات إىل األطرا
 للتكيف، شجع   مل الوطنية برامج الع ويف سياق قيمة استكشاف هنج برناجمي لتنفيذ          -٤٠

بـرامج  فريق اخلرباء مرفق البيئة العاملية ووكاالته على دعم أقل البلدان منواً يف جمال تنفيـذ                
ذلـك أن  .  للتكيف بوصفها برامج إضافة إىل هنج املشاريع الفردية املتبعة حالياً     العمل الوطنية 

 األنـشطة   يفمج بالكامـل    هذه الربامج من شأهنا أن تزيد من فعالية التدخالت عندما تـد           
واقترح فريق اخلرباء أن متكـن الوكـاالت        . القطاعية وغريها من األنشطة والربامج الوطنية     

بـرامج العمـل   األطراف من أقل البلدان منواً من وضع استراتيجيات تنفيذية برناجمية لكامل           
 إطار صندوق أقل     للتكيف عرب منحة إعداد املشاريع اليت ُتمنح حالياً لكل مشروع يف           الوطنية

  . للتكيفربامج العمل الوطنيةالبلدان منواً، من أجل تيسري التنفيذ الكامل ل
ويف دراسة استقصائية أجراها فريق اخلرباء بشأن األطراف من أقل البلدان منواً، تبني               -٤١

الوطنيني مقابل اللجـوء إىل االستـشاريني   / احملليني اخلرباءأن من أفضل املمارسات استخدام 
ها إذ يفيد ذلك عملية تصميم املشاريع وتنفيـذ       .  وتنفيذها الدوليني يف أثناء تصميم املشاريع    

االحتياجـات احملليـة، وتـساهم      ب باحلالة احمللية و    معرفةً الوطنيني أفضل /ألن اخلرباء احملليني  
وأوصى فريـق   .  اإلشراف على املشاريع   أهليةمشاركتهم يف بناء القدرات بشكل عام ويف        

الوطنيني يف أثناء   /احملليني/االستشاريني/ بأن تستخدم وكاالت مرفق البيئة العاملية اخلرباء       اخلرباء
  .مرحلة تصميم املشاريع

 للتكيـف  برامج العمـل الوطنيـة  وأطلع فريق اخلرباء الوكاالت بشأن رصد تنفيذ         -٤٢
 الدورة السادسة    يف بهتقييم كُلف   إجراء   بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلك        العمل اخلاص وبرنامج  

وأبدت الوكاالت اهتماماً بالغاً بتقدمي املعلومات بشأن أنـشطتها يف          . عشرة ملؤمتر األطراف  
 بأقل البلدان منـواً، وشـجعت   اخلاصجمال دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وبرنامج العمل         
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نـسبة إىل الرصـد     فريق اخلرباء على تقدمي منوذج غري رمسي للمعلومات اليت تبدو األهم بال           
  .واتفق فريق اخلرباء على إعداد وتوزيع هذا النموذج على الوكاالت.  املزمع إجراؤهوالتقييم

ومبا أن أقل البلدان منواً تسعى إىل احلصول على مصادر متويل أخرى، مبا يف ذلك من   -٤٣
ـ خالل الصناديق األخرى اليت يديرها مرفق البيئة العاملية، أثارت أقل البلدان             واً مـسألة التمويـل     من

 من صندوق أقل البلدان منواً إىل جانب مصدر آخر ملرفق البيئة العامليـة أو               املشترك لنشاط ما  
حالياً ال ميكن اجلمع بني مصادر التمويل من أكثر من شباك واحد ملرفق             ف. لصندوق التكيف 

ىل النظر يف هذه املـسألة  ودعا فريق اخلرباء مرفق البيئة العاملية إ. البيئة يف إطار مشروع واحد 
وستصبح هذه املسألة وجيهة للغاية إذ بدأت أقل البلدان منواً تـصل إىل             . وتقدمي التوجيه عند اللزوم   

  الوطنيـة  صندوق التكيف والصندوق اخلاص لتغري املناخ من أجل تنفيذ أنشطة بـرامج العمـل             
  .توى التخفيف والتكيفللتكيف، وكذا يف جمال وضع املشاريع اليت قد تكون مفيدة على مس

برامج  مفيدة حديثة ميكن استخالصها من عملية        اًوجرت اإلشارة إىل أن مثة دروس       -٤٤
ويوجـد  .  للتكيف اليت ميكن أن تفيد املناقشات اجلارية بشأن تنفيذ التكيـف           العمل الوطنية 

واسع فريق اخلرباء بصدد التخطيط لتوثيق نتائج هذه املمارسة يف منشور سيوزع على نطاق              
وأكد فريق اخلرباء على ضرورة زيادة التعاون فيما بني         . على مجيع اجلهات صاحبة املصلحة    

مرفق البيئة العاملية والوكاالت التابعة له، واألطراف من أقل البلدان منواً، وغريهم من اجلهات              
  . صاحبة املصلحة يف جمال االضطالع هبذه املهمة

بالرغم من دعوة وكاالت مرفق البيئة العاملية، ال يزال وختاماً، جرت اإلشارة إىل أنه   -٤٥
والتزم فريق اخلرباء مبواصلة جهوده     . عدد منها غري قادر على حضور اجتماعات فريق اخلرباء        

من أجل تشجيع مشاركة الوكاالت األخرى التابعة للمرفق، وشجع مرفق البيئة العاملية على             
  . خرىاألوكاالت المن دعم لفريق اخلرباء الاملساعدة يف تعبئة 

  ٢٠١٠التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة ذات األولوية لعام   -ثالثاً   
، نظـر   )١٢(استجابة لطلب وجهته اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين           -٤٦

. ٢٠١٠-٢٠٠٨ولوية يف برنامج عمله للفترة      سُتعطى األ فريق اخلرباء يف حتديد األنشطة اليت       
واستعرض . FCCC/SBI/2008/14ائمة باألنشطة ذات األولوية يف املرفق األول للوثيقة         وترد ق 

فريق اخلرباء يف اجتماعه السادس عشر التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله وحـدد قائمـة                
ويف اجتماعه السابع عشر، اسـتعرض      . ٢٠١٠باإلجراءات اإلضافية الالزم تنفيذها يف عام       

 وقدم خططاً إلكمـال     ٢٠١٠لتقدم احملرز يف جمال تنفيذ أولويات عام        فريق اخلرباء كذلك ا   
 ويرد يف املرفق األول مـستجدات . ٢٠١٠النظر يف مجيع املهام املعروضة قبل هناية واليته يف      

  .٢٠١٠التقدم احملرز والنتائج املتوقعة لعام 
__________ 

)١٢( FCCC/SBI/2008/8 ٥٠، الفقرة. 
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  األولاملرفق 

دان منواً ـل البلـين بأقـج عمل فريق اخلرباء املعإجراءات لتنفيذ األنشطة ذات األولوية احملدَّثة لربنام
  ٢٠١٠لعام 

  التقدم احملرز  )أ(النشاط
اإلجراءات اإلضافية أو املتبقية اليت ُحددت يف االجتماع السابع 

  عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
تعزيز اجلهود املبذولة لدعم أقل البلدان منواً اليت         

ة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ     لديها احتياجات خاص  
   للتكيف برامج العمل الوطنية

فتحت ملفات حاالت مخسة بلدان من أقل البلدان        
. منواً مل تقدم بعد برامج عملها الوطنيـة للتكيـف         

وتواصل الفريق مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته من        
. أجل إزالة العقبات واألعمال جارية بشكل جيـد       

 برامج العمل الوطنيـة   قة بإعداد   وتوجد املواد املتعل  
ربامج للتكيف ضمن حلقة العمل التدريبية املتعلقة ب      

 للتكيف املقرر عقدها لفائدة آسيا يف       العمل الوطنية 
  .٢٠١٠مايو / أيار٨ إىل ٤الفترة من 

  مواصلة ملفات احلاالت وحتديثها عند اللزوم  •
بـرامج العمـل الوطنيـة     إعداد دراسة حالة بشأن إعداد        •

البالغات الوطنية األوىل مـع غينيـا االسـتوائية/تكيفلل
  والتواصل مع فريق اخلرباء االستشاري

بدء االتصال مع الصومال لتحديد االهتمام بإعداد برنامج  •
  عمل وطين للتكيف

برامج العمـل   توفري دعم إضايف إلعداد وتنفيذ      
 للتكيف من خالل إعداد ورقـة تقنيـة         الوطنية

ه الـربامج ووضـع     تساعد على إعـداد هـذ     
  استراتيجيات لتنفيذها

أُِعدت الورقة التقنية وُوزِّعت على األطراف من أقل        
البلدان منواً يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ        

  ٢٠٠٩يونيه /يف حزيران

تقدمي معلومات إضافية بشأن التنفيذ عرب إعـداد بعـض  •
وطنيـة بـرامج العمـل ال    اخلطوات يف جمال إعداد وتنفيذ      

 للتكيف، وإدراج تقارير فريق اخلرباء وغريها من املنتجات

بـرامجإجراء مزيد من االتصاالت بشأن حتديث وتنقيح          •
 للتكيف، ووضع هنج برناجمي وبشأن تصميمالعمل الوطنية 

ـ       ربامج العمـلاستراتيجيات تنفيذ هبدف التنفيذ الكامل ل
   للتكيفالوطنية

ربامج العمل تدرجيي لإعداد وتعميم دليل للتنفيذ ال  
   للتكيفالوطنية

أُجنز دليل التنفيذ التدرجيي وأُتيح بالشكلني الـورقي       
  واإللكتروين باللغتني اإلنكليزية والفرنسية

ترمجة الدليل التدرجيي واملواد التدريبيـة إىل اللغـة الربتغاليـة
 وتعميمه على البلدان الناطقة بالربتغالية من بني أقل البلدان منواً
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  التقدم احملرز  )أ(النشاط
اإلجراءات اإلضافية أو املتبقية اليت ُحددت يف االجتماع السابع 

  عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
نظيم التدريب يف جمال تصميم استراتيجيـات      ت

 للتكيـف وإعـداد     برامج العمل الوطنية  لتنفيذ  
املشاريع باالستناد إىل املعلومات الواردة يف دليل       

  التنفيذ التدرجيي

ُنظمت حلقة العمل التدريبية اإلقليمية الثانية بشأن       
 للتكيف لفائدة أقل البلدان منواً      برامج العمل الوطنية  

 ٨ بالفرنسية يف باماكو، مبايل، يف الفترة من         الناطقة
  ٢٠١٠مارس / آذار١٢إىل 

إجراء تدريب يف املنطقتني املتبقيتني يف النصف األول مـن  •
احمليط اهلادئ وأقل البلـدان منـوا الناطقـة (٢٠١٠عام  

  )بالربتغالية
إدراج تفاصيل إضافية على أساس االنطباعات املكوَّنة من  •

ضية، ال سيما بشأن النـهج الربناجميـةحلقات العمل املا  
  والتمويل املشترك

إجراء دراسة استقصائية لدى األطراف من أقـل    
البلدان منواً، ووكاالت األمم املتحدة وجهـات       
فاعلة أخرى ذات صلة جلمع معلومات عن حالة        

   للتكيفبرامج العمل الوطنيةتنفيذ 

وستدرج النتـائج يف   . أجريت الدراسة االستقصائية  
  .لتقارير واملنتجات املقبلة لفريق اخلرباءا

تصميم دراسة استقصائية جديدة لدعم تقييم واسـتعراض  •
عملية برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج العمل اخلاص

  بأقل البلدان منواً وصندوق أقل البلدان منواً
إعداد دراسات حاالت بشأن تقييم برنامج العمل اخلـاص  •

  اًبأقل البلدان منو
االضطالع بأنشطة بناء القدرات والتوعيـة على      
حنو ما طلبته األطراف من أقل البلدان منـواً يف          

 وعـن طريـق     ٢٠٠٧االجتماع التقييمي لعام    
  إجراء دراسات استقصائية

أنشطة التدريب وحلقات العمل وغري . أنشطة جارية
  ذلك من أشكال الدعم 

طراف مـن أقـل االستجابة للطلبات اليت تقدمها األ     مواصلة
  البلدان منواً

 ربامج العمل الوطنية  تلخيص اجلوانب األساسية ل   
للتكيف بغية حتديد َمَواطن الضعف الرئيـسية،       
وخيارات التكيف حسب القطـاع والفـرص       
املتاحة لتحقيق التآزر على الـصعيد اإلقليمـي،        
وبغية إثبات التنسيق مع أولويات وخطط التنمية       

 رامج العمـل الوطنيـة    بالوطنية وإدماج أنشطة    
  للتكيف يف هذه األولويات واخلطط

 عن طريق بوابة أقل البلدان      االتصال مواد   إتاحة  •
  منواً

 ومشاريع هـذه الـربامج للتكيف حتليل برامج العمل الوطنية   
  لتحديد درجة الدمج
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  التقدم احملرز  )أ(النشاط
اإلجراءات اإلضافية أو املتبقية اليت ُحددت يف االجتماع السابع 

  عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
 للتكيف بغية   برامج العمل الوطنية  التوعية بعملية   

عـال  دفع عجلة التكيف وتشجيع التنفيـذ الف      
  للربامج

ُوسِّع نطاق املوقع الشبكي ألقل البلـدان منـواً           •
 Least"بوابة أقل البلـدان منـواً  "وأُعيد تسميته 

Developed) Countries Portal .(  ويتضمن هـذا
املوقع الشبكي معلومات مفصَّلة عن مـشاريع       

 للتكيـف ومـوجزات     برامج العمل الوطنيـة   
  مجاملشاريع ومعلومات عن تنفيذ هذه الربا

ُنظمت أنشطة جانبية بشأن فريـق اخلـرباء            •
برشـلونة يف    للتكيف يف    برامج العمل الوطنية  و

أثناء فريق اجتماع الفريق العامل املخصص املعين    
  بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

إعداد بوابة حمسنة ألقل البلدان منواً، وكذا إعـداد مـواد  •
  دارة املعارف يف هذا الصدداتصال للمواقع املخصصة إل

وضع مواد اتصال منوذجية لكي تستخدمها البلدان علـى  •
  الصعيد الوطين

إعداد منشور بشأن التجـارب، وأفـضل املمارسـات،  •
والدروس املستفادة والفجوات القائمة يف جمال عملية برامج
العمل الوطنية للتكيف وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان

  توزيعه على نطاق واسعمنواً من أجل

تنظيم نشاط جانيب يف الدورة الثانية والثالثني للهيئة الفرعية  •
برامج العمل الوطنية للتكيف/للتنفيذ بشأن أقل البلدان منواً    

حول موضوع التنفيذ الكامل لربامج العمل الوطنية للتكيف
 والدروس املستفادة

خرى، مبا يفإجراء أنشطة اتصال مع العمليات واألفرقة األ        •
ذلك الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل
األجل، وفريق اخلرباء االستشاري، وفريق اخلرباء املعين بنقل
التكنولوجيا، والتحالف العاملي لتغري املناخ، وبرنامج عمل
نريويب بشأن آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه،

تكيف، وجملس صندوق أقل البلدان منواًوجملس صندوق ال  
  والربنامج التجرييب للقدرة على مواجهة تغري املناخ

 بشأن تنفيذ   مع عدة منظمات ووكاالت   تفاعل    •  االضطالع بأنشطة لتعزيز التآزر أثناء التنفيذ
   برامج العمل الوطنية

دعم تنفيذ عملية برامج العمل الوطنية للتكيف بـشأن اإلدارة
ة لألراضي بالتعاون مع تنفيذ خطط العمل الوطنيـة يفاملستدام

  إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
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  التقدم احملرز  )أ(النشاط
اإلجراءات اإلضافية أو املتبقية اليت ُحددت يف االجتماع السابع 

  عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
حفز اإلجراءات اليت تتخذها منظمـات األمـم        
املتحدة والوكاالت الثنائية واملتعددة األطـراف      

 للتكيف وتنفيذ   برامج العمل الوطنية  لدعم تنفيذ   
  برنامج عمل فريق اخلرباء

يق اخلرباء مـع مرفق البيئـة العامليـة        تعاون فر   •
ووكاالته يف حلقات العمل التدريبية بشأن تنفيذ       

   للتكيفبرامج العمل الوطنية

 مواصلة التعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته  •

تعزيز التعاون مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث،  •
ى املستوىونظام التحليل والبحث والتدريب بشأن التغري عل

  العاملي، ومعهد البنك الدويل، وجهات أخرى
وضع ورقة عن النهج الواجب اتباعه يف جتميـع         
املعلومات الالزمة لتقييم مدى فعالية الربنـامج       

 للتكيف ومـشاريع    ربامج العمل الوطنية  اخلاص ب 
  هذه الربامج على املستويني الوطين والعاملي

ختصاصات جيري مجع هذه املعلومات على أساس اال  
اليت أيدهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني،        
لدعم تقييم واستعراض برنامج العمل اخلاص بأقـل        

    أقل البلدان منواًالبلدان منواً وصندوق

 مواصلة مجع املعلومات والتحليل  •

وضع منوذج للورقات وتبادل النموذج مع األطراف من أقل  •
   من أجل تيسري تقدمي املعلوماتالبلدان منواً والوكاالت

) يف شـكل تقريـر    (تقدير الدعم الالزم تقدميه     
 للتكيف تنفيذاً كامالً، برامج العمل الوطنيةلتنفيذ 

مبا يف ذلك التكاليف وبناء القدرات والتكنولوجيا 
  والترتيبات املؤسسية

أُجنز هذا التقرير وهو يتضمن تقديراً للدعم الـالزم         
 للتكيف تنفيـذاً    ج العمل الوطنية  برامتقدميه لتنفيذ   

  كامالً ومعلومات عن احتياجات الدعم اإلضافية

  مل ُيخطط ألي عمل آخر

االستجابة للطلبات اليت تقدمها األطراف من أقل       
  البلدان منواً

يواصل فريق اخلـرباء االسـتجابة      . أنشطة جارية 
للطلبات اليت تقدمها األطراف من أقل البلدان منـواً         

   املعلومات والدعم التقينللحصول على

مواصلة استعراض مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيـف  •
 واالحتياجات األخرى

مساعدة أقل البلدان منواً على التواصل فيما بينها عرب الشبكة  •
ت بعـد حلقـة عمـل مـايلـنكوفونية اليت أنشئ  االفر

  والتجمعات األخرى
عشر سنوات  املسامهة يف استعراض األمم املتحدة بعد       

إلعالن بروكسل وبرنامج العمل لصاحل أقل البلـدان      
 يف إطار مكتب األمم     ٢٠١٠-٢٠٠١منواً يف العقد    

املتحدة للممثل السامي ألقل البلدان منـواً والبلـدان        
   اجلزرية الصغرية الناميةالنامية غري الساحلية والدول

 االجتمـاعمن املقرر أن يقدم فريق اخلرباء مسامهة خطيـة يف          نشاط جديد
التحضريي الستعراض تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان

  منواً مبوجب االتفاقية اإلطارية لتغري املناخ
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  التقدم احملرز  )أ(النشاط
اإلجراءات اإلضافية أو املتبقية اليت ُحددت يف االجتماع السابع 

  عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
تقدمي مسامهة إىل عمل مرفق البيئة العاملية بشأن        
تيسري تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمـل        

  اخلاص بأقل البلدان منوا 

ورقة بشأن اخليارات املتاحـةفريق اخلرباء    يضعمن املقرر أن      نشاط جديد
العناصر األخرىأن ينفذ رفق البيئة العاملية للكيفية اليت ميكن هبا مل

ويرد يف هذا التقرير.  البلدان منوا  برنامج العمل اخلاص بأقل   من  
  موجز للخيارات املتاحة

  .، املرفق األولFCCC/SBI/2008/6ملخص من الوثيقة   )أ(



FCCC/SBI/2010/5 

21 GE.10-61015 

  يناملرفق الثا

  ٢٠١٠أبريل / نيسان٢٨أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف     
  بنغالديش  السيد مريزا شوكت علي 

  بنن  السيد إيبيال جربيل
  غامبيا  السيد با عثمان جارجو 
  ليبرييا  السيد بنجامني كارموره

  النمسا  السيد إرفني كونزي
  كندا  السيدة بيث الفندر

  أوغندا  وريالسيد فْريد ماتشولو أوند
  سان تومي وبرينسييب   السيد أديريتو مانويل فرناندس سانتانا

  ملديف  ) أ(السيد علي شريف
  نيبال  السيد باتو كريشنا أوبرييت

  هولندا  السيد يان فريهاغن
  جزر سليمان  ) ب(السيد دوغالس يي

       
 
  

__________ 

 .٢٠١٠مارس / آذار١٧عضو جديد، حيل حمل السيد علي ليشان من ملديف، الذي استقال اعتبارا من   )أ(
 / كـانون األول   ١١ من   اراًـ، الذي استقال اعتب   راسل ناري من فانواتو    حمل السيد    و جديد، حيل  ـعض  )ب(

 .٢٠٠٩ديسمرب 


