
 

(A)   GE.10-63580    200411    260411 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الثالثة والثالثون

  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٤ - نوفمرب/ تشرين الثاين٣٠كانكون، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب (٧البند 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨فقرتني املسائل املتعلقة بال
  مسائل متعلقة بأقل البلدان منواً

عن حلقات العمل التدريبية اإلقليمية بشأن تنفيذ برامج العمـل          تقرير      
  ٢٠١٠-٢٠٠٩لفترة لالوطنية للتكيف 

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
تتعلق بتنفيذ بـرامج    يقدم هذا التقرير موجزاً خلمس حلقات عمل تدريبية إقليمية          

العمل الوطنية للتكيف نظمها فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بالشراكة مع مرفق 
وعقدت حلقات العمل اخلمس يف . ٢٠١٠- ٢٠٠٩البيئة العاملية ووكاالته يف الفترة 

، ويف باماكو، مبايل    ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٢٣ إىل   ١٩دار السالم بترتانيا من     
 من الو الدميقراطية الشعبيةجبمهورية يان سين، ويف ف٢٠١٠فرباير / شباط١٢إىل  ٨من 
 ٨ إىل ٤، ويف سان تومي بسان تومي وبرينـسييب مـن          ٢٠١٠مايو  / أيار ٨ إىل   ٤

. ٢٠١٠نـوفمرب  / تشرين الثاين٦ إىل ٣ من ، ويف آبيا بساموا  ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
اركني يف جمال وضع وإعداد     للمشوركزت حلقات العمل على توفري تدريب عملي        

مقترحات بشأن تنفيذ مشاريع التكيف احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيـف،            
وتقدمي هذه املقترحات بعد ذلك إىل مرفق البيئة العاملية للحصول على الدعم يف إطار 

 وإضافة إىل ذلك، تناولـت حلقـات العمـل العوائـق            .صندوق أقل البلدان منواً   
__________ 

  .قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد نتيجة لتوقيت اجتماع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  *  
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يت تواجهها األطراف من أقل البلدان منواً يف احلصول على متويل مـن             والتحديات ال 
وقد صنفت البلدان املشاركة يف حلقات العمل تبعاً للغات الناطقة          . هذا الصندوق 

هبا وأوجه التشابه اإلقليمية اليت جتمع بينها لتوفري قاعدة تتيح التعلم وتبادل اخلربات             
تقرير موجزاً للمواضيع الرئيسية املعروضة يف      ويتضمن هذا ال  . واستغالل نقاط التآزر  

كل حلقة عمل تدريبية من هذه احللقات إضافة إىل القضايا اليت أثارها املشاركون             
واليت يتعني أن يدرسها مرفق البيئة العاملية ووكاالته وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان 

طار صندوق أقل البلدان    منواً من أجل زيادة تيسري فرص احلصول على األموال يف إ          
  .منواً للنجاح يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
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توفري بناء القدرات، مبا يف ذلك استخدام هنج برناجمي يف تنفيذ بـرامج               - زاي     
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تقدمي الدعم إلثبات عنصر اإلضافة اخلاص بالتكيف وضرورة التمويـل            - حاء     
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  مقدمة  - أوالً  

  الوالية  - ألف  
 فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، يف إطار األنشطة ذات األولوية اليت يضطلع              قرر  -١

 يف  اهليئة الفرعية للتنفيذ   أقرته    على النحو الذي   ٢٠١٠-٢٠٠٨لربنامج عمله للفترة    وفقاً  هبا  
، تنظيم دورة تدريبية لألطراف من أقل البلدان منواً يف جمال وضع            )١(دورهتا التاسعة والعشرين  

شاريع من أجل تقدميها    مباقتراحات  استراتيجيات لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وإعداد        
هـذا  نفـذ   و. صندوق أقل البلدان منواً   إىل مرفق البيئة العاملية للحصول على الدعم يف إطار          

التدريب بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته من خالل عقد حلقات عمل مصنفة تبعـاً         
للمنطقة واللغات الثالث اليت تستخدمها الدول األطراف من أقـل البلـدان منـواً، وهـي                

   .اإلنكليزية والفرنسية والربتغالية
تنفيذ إىل األمانة يف دورهتا الثانية والثالثني أن تعـد تقريـراً            وطلبت اهليئة الفرعية لل     -٢
للهيئة حبلـول  أن تتيحه  أعاله و١حلقات العمل التدريبية اإلقليمية املشار إليها يف الفقرة    عن

  .)٢(دورهتا الثالثة والثالثني

  نطاق املذكرة  - باء  
 أعاله اسـتناداً  ١ الفقرة   تقدم هذه الوثيقة معلومات عن حلقات العمل املشار إليها يف           -٣

وتتضمن الوثيقة وصفاً ملداوالت حلقات العمل      . إىل ما قدم من عروض وما دار من مناقشات        
ومـوجزاً  ) الفصل الثالـث  (وحتليالً للقضايا الرئيسية املطروحة أثناء التدريب       ) الفصل الثاين (

  ).الفصل الرابع(للمقترحات املقدمة لزيادة الدعم 

  ت اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذاإلجراءا  -جيم   
يف  اهليئة الفرعية للتنفيذ أن حتيط علماً هبذا التقرير يف دورهتا الثالثة والثالثني              ودقد ت   -٤

يف نتائج فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً العتماد املزيد من اإلرشادات املتعلقة             إطار النظر   
  .متديد والية فريق اخلرباءمسألة  أثناء نظرها يف بربامج الدعم يف املستقبل

__________ 

)١( FCCC/SBI/2008/14املرفق األول ،. 
)٢( FCCC/SBI/2010/10 ٨٥، الفقرة. 



FCCC/SBI/2010/15 

5 GE.10-63580 

  معلومات أساسية  -دال   
 فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بقرار صادر عن مؤمتر األطراف يف دورته              ئأُنش  -٥

ومنـذ  . )٣(وطنية للتكيف وتنفيذ برامج عمل     إعداد    استراتيجية السابعة لتقدمي املشورة بشأن   
 ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الفتـرات    تغطـي لع بأربع واليـات     ، اضط ٢٠٠١ امالفريق يف ع  إنشاء  

وتستند الوالية احلالية لفريق اخلرباء     . ٢٠١٠-٢٠٠٨ و ٢٠٠٧-٢٠٠٦ و ٢٠٠٥-٢٠٠٤و
  .)٤(إىل مقرر اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة

ـ       ، برامج العمل الوطنية للتكيف    إعدادعملية  ل دعماًو  -٦ ل  نظم فريق اخلرباء املعـين بأق
 الستهالل عمليـة إعـداد    حلقة عمل عاملية     يف داكا ببنغالديش     ٢٠٠٢يف عام   البلدان منواً   

 بـشأن   ٢٠٠٣  وأربع حلقات عمل تدريبية إقليمية يف عـام        ، للتكيف ةبرامج العمل الوطني  
إلنكليزيـة  قدت اثنتان باللغتني ا    عُ ،األربع قليميةاإلعمل  الومن حلقات   . هذه الربامج  إعداد

قل البلدان  ألواحدة  ، وحلقة عمل    أقل البلدان منواً يف أفريقيا    على التوايل من أجل     والفرنسية  
حلقات العمـل   أعدت  وقد  . يف منطقة احمليط اهلادئ   ألقل البلدان منواً     وأخرى   ،منواً يف آسيا  

عـداد  األدوات العملية الالزمة إلألفرقة املعنية بربامج العمل الوطنية للتكيف      ل هذه لكي توفر  
 البلدان منواً ولتيسري   لفريق اخلرباء املعين بأقل    )٥(التوجيهية املشروحة لمبادئ  لوفقاً  لربامج  هذه ا 

  .تبادل اخلربات
 ،، برامج عملها الوطنية للتكيـف      أطراف من أقل البلدان منواً      عدة وبعد أن أكملت    -٧

ـ        ما واجهته من حتديات      الضوء على    سلطت ل يف احلصول على األموال يف إطار صندوق أق
 وأعربت عن احلاجة إىل أن يتيح فريق اخلرباء املعـين بأقـل             ،هذه الربامج البلدان منواً لتنفيذ    

 مبـا يف  ،تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف   لتدريب يف جمال وضع استراتيجيات      البلدان منواً ا  
أعـد   هلذا الطلب    واستجابة. )٦(أقل البلدان منواً  ذلك احلصول على األموال يف إطار صندوق        

مخس حلقات عمل تدريبية إقليميـة   ونفذ ية،املعين بأقل البلدان منواً وحدة تدريباخلرباء فريق  
شاريع تـستويف شـروط     وإعداد اقتراحات مب  ترمي إىل دعم أقل البلدان منواً يف جمال وضع          

 تعزيز تنفيذ برامج العمل الوطنيـة     لاستراتيجيات  صندوق أقل البلدان منواً و    التمويل اخلاصة ب  
لتنفيذ برامج العمـل الوطنيـة      املفصل  دليل  الواستند التدريب إىل    . للتكيف على حد سواء   

نظمت حلقات العمل اإلقليمية اخلمـس      ، و )بالدليل املفصل يلي   فيما ليهإيشار  ( )٧(للتكيف
 بالتعـاون   حلقات العمـل  نفذت  و. على أساس االحتياجات اإلقليمية واالعتبارات اللغوية     

__________ 

 .٧ -م أ /٢٩املقرر  )٣(
 .١٣ -م أ /٨املقرر  )٤(
)٥( <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf>. 
)٦( FCCC/SBI/2007/32 ودراسات استقصائية لدى األطراف من أقل البلدان منوا٥٢ً-٤١، الفقرات . 
)٧( http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf. 
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الوطنية يف كل منطقة مـن  و اإلقليمية  االمتيازته ومراكزلبيئة العاملية ووكاال الوثيق مع مرفق ا   
  .املناطق املستهدفة

أن إىل   )٨(يف دورهتا احلادية والثالثني    البيئة العاملية    مرفقودعت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -٨
قدمة مـن   التربعات امل  إذا كانت  ٢٠١٠ يف عام األربع   تدريبيةالعمل  ال تنظيم حلقات    يدعم

حكومات كل  الذي قدمه مرفق البيئة العاملية، فإن       وإضافة إىل الدعم    .  ال تكفي  مصادر ثنائية 
وقدمت حكومة الربازيل   . قدمت موارد مالية   من إسبانيا وأستراليا وآيرلندا وسويسرا وكندا     

صـصة   لترمجة مواد التدريب إىل الربتغالية من أجل حلقات العمل املخ          بالترتيبدعماً عينياً   
  .لربتغاليةباللناطقني 

  املداوالت  -ثانياً   

  معلومات مفصلة عن كل حلقة من حلقات العمل   -ألف   

  يف أفريقيا ألقل البلدان منواً الناطقة باإلنكليزيةاملخصصة عمل الحلقة   -١  
 يف دار   ٢٠١٠ أكتوبر/ تشرين األول  ٢٣ إىل   ١٩عقدت حلقة العمل يف الفترة من         -٩

 بدعم من مركز     ترتانيا كومةحب مكتب نائب رئيس شعبة البيئة       هااستضافوقد   ،السالم بترتانيا 
 مسؤولوكان  . خدمات محاية البيئة وإدارهتا املوجود يف دار السالم       هو مركز   إقليمي،  امتياز  

  .يغ هو السيد ريشارد مويونتلكة حللقة العمل لوجستيترتيبات الاملعين بالاالتصال 
الناطقة باإلنكليزية من أقل البلـدان      ثالثة عشر ال ن األفريقية البلداوكان كل بلد من       -١٠
 مشاركني من   اجملموعة متنوعة ضمت  وكانت  .  ممثالً يف معظم احلاالت بثالثة مشاركني      منواً

.  من بعض املنظمات غري احلكوميـة      وأيضاًوزارات املالية والتخطيط والزراعة واملياه والبيئة       
يق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً السيد فريـد أونـدوري           رئيس فر املختصون  ومشل اخلرباء   

 ني، وممـثل  )ياليبري(كارموت  السيد بنجامني   هو   ، يف فريق اخلرباء   اً، وعضو )أوغندا(ماشولو  
مانة مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة أل و ،لألمانة
  .يف جمال التدريب اً استشارياًوخبري

  ألقل البلدان منواً الناطقة بالفرنسيةاملخصصة عمل الحلقة   -٢  
 يف بامـاكو مبـايل،      ٢٠١٠ فربايـر / شـباط  ١٢ إىل   ٨عقدت حلقة العمل من       -١١

وكان مسؤول االتـصال    . واستضافتها حكومة مايل برعاية اإلدارة الوطنية لألرصاد اجلوية       

__________ 

)٨( FCCC/SBI/2009/15 ٥٧، الفقرة. 
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 ٦٠ هاحـضر قـد   و.  العمل هذه هو السيد برياما ديـارا       ة حللقة لوجستي ال تلترتيبااملعين با 
وضم املـشاركون تـشكيلة   .  بلداً من أقل البلدان منواً الناطقة بالفرنسية  ١٥مشاركاً ميثلون   

 متنوعة من املسؤولني احلكوميني وبعض ممثلي املنظمات غري احلكومية، مبن فيهم الكثري مـن             
 ومشل اخلرباء . مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ     جهات التنسيق الوطنية التابعة التفاقية األ     

 ،)بـنن (جربيـل   د نائب رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً السيد إيبـيال             املختصون
والسيد با عثمـان جـارجو      ) النمسا(مها السيد إيروين كونزي     ووعضوين يف فريق اخلرباء     

خـبرياً   و ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    يئة العاملية  وممثلني لألمانة وألمانة مرفق الب     ،)غامبيا(
  . يف جمال التدريباستشارياً

  ألقل البلدان منواً يف آسيااملخصصة عمل الحلقة   -٣  
 يف فينـسيان جبمهوريـة الو   ٢٠١٠ مـايو / أيـار  ٨ إىل   ٤عقدت حلقة العمل من       -١٢

وكـان  . وارد املياه والبيئـة   ملالعامة  ارة  داإلالبيئة برعاية   إدارة  الدميقراطية الشعبية، واستضافتها    
  .ة حللقة العمل هذه هو السيد سيامفون سينغشاندااللوجستيمسؤول االتصال املعين بالترتيبات ال

وبلـد   بلدان من أقل البلدان منواً يف آسـيا          ١٠وحضر حلقة العمل مشاركون من        -١٣
بلـغ عـدد احلاضـرين يف    و). هـاييت (من أقل البلدان منواً يف منطقة البحر الكارييب  واحد  
 الزراعـة وإدارة الكـوارث      إدارات الوزارات أو    يف موظفني مشاركاً يضمون    ٤٦ اجملموع

وضمت حلقة العمـل مزجيـاً   . م احمللي كاحلمن  آخرين  والبيئة واملالية والتخطيط واحلراجة و    
األمـم املتحـدة    جهات التنسيق الوطنية التابعة التفاقية      من  مشل عدداً   ،  وافراً من املشاركني  

، رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      املختصون  وضم اخلرباء   . اإلطارية بشأن تغري املناخ   
 ني، وممثل )نيبال(والسيد باتو أوبرييت    ) هولندا(ن  غمها السيد جان فرها   ووعضوين يف الفريق    

ائي ومنظمة األمـم املتحـدة      لألمانة وألمانة مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمن        
  . يف جمال التدريبخبرياً استشارياًلألغذية والزراعة و

  ألقل البلدان منواً الناطقة بالربتغاليةاملخصصة حلقة العمل   -٤  
يف سان تومي بسان تـومي       ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٨ إىل   ٤من   حلقة العمل    عقدت  -١٤

وكان .  من خالل املديرية العامة للبيئة      واستضافتها حكومة سان تومي وبرينسييب     ،وبرينسييب
ترتيبات اللوجستية حللقة العمل هذه هو السيد أديريتـو مانويـل           املعين بال  االتصال   مسؤول

وزير األشـغال  ، وافتتح حلقة العمل معايل السيد كارلوس مانويل فيال نوفا   . فرنانديز سانتانا 
  .العامة واملوارد الطبيعية

أقل البلـدان منـواً     مخسة بلدان من    ية عشر مشاركاً ميثلون     وحضر حلقة العمل مثان     -١٥
 من الـوزارات أو اإلدارات املعنيـة        وظفونواملشاركون هم م  . يف أفريقيا  الناطقة بالربتغالية 

 التنـسيق   من جهات مسؤوالن  وكان من بينهم أيضاً     . بالتخطيط والبيئة والشؤون اخلارجية   
نائب املختصون  ومشل اخلرباء   .  اإلطارية بشأن تغري املناخ     التفاقية األمم املتحدة   الوطنية التابعة 
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السيد أديريتو سانتانا   هو   يف فريق اخلرباء     اً وعضو ،رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      
وممثلني لألمانة وللبنك الدويل بالنيابة عن أمانة مرفق البيئة العامليـة           ) سان تومي وبرينسييب  (

  . يف جمال التدريبخرباء استشارينيحدة اإلمنائي ووبرنامج األمم املت

  ألقل البلدان منواً يف منطقة احمليط اهلادئاملخصصة حلقة عمل   -٥  
، ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٣ُعِقدت حلقة العمل يف آبيا بساموا يف الفترة من   -١٦

وكان مسؤول االتصال املعين    . واستضافتها حكومة ساموا برعاية وزارة املوارد الطبيعية والبيئة       
 سـعادة وافتتح حلقة العمل    . بالترتيبات اللوجستية حللقة العمل هذه هو السيدة آن رامسونسن        

  .وارد الطبيعية والبيئةاملوزير مساعد السيد تابوي سيبولونا تابوي، 
 مشاركاً ميثلون مخسة بلدان من أقل البلدان منواً يف منطقة           ٢٠وحضر حلقة العمل      -١٧
 من الوزارات أو اإلدارات املعنية بالزراعة ومـصائد        وظفنيوضم املشاركون م  . يط اهلادئ احمل

األمساك والصحة والسياحة والتخطيط والبيئة والشؤون اخلارجية وممثالً ملنظمات غري حكومية     
يق  وعضواً يف فر،رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًاملختصون ومشل اخلرباء . يف ساموا
 السيد برونو   ،، ورئيس مجاعة أقل البلدان منواً     )جزر سليمان (السيد دوغالس يي    هو  اخلرباء  

 وممثلني لألمانة وألمانة مرفق البيئة العاملية ومنظمة األمم املتحدة          ،)ليسوتو(سيليسو سيكويل   ت
 يف   استـشارياً  خبرياً و وكفاءة الطاقة لألغذية والزراعة والوزارة األسترالية املعنية بتغري املناخ        

  . جمال التدريب

  تنظيم التدريب لكل حلقة من حلقات العمل  -باء   
الذي وضعه فريق اخلرباء    فصل  دليل امل الكانت املواد املرجعية الرئيسية للتدريب هي         -١٨

وقد أُِعدت جمموعـة   . املعين بأقل البلدان منواً بالتعاون الوثيق مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته          
املـداوالت اليوميـة    لتوجيـه   واسُتخِدمت  املفصل  دليل  العلى أساس    )٩(واد التدريبية من امل 

أسهمت وكاالت مرفق البيئة العاملية بعروض إضـافية تتعلـق مبجـاالت            و. حللقات العمل 
الزراعة واألمن الغذائي واملناطق الساحلية والُنظم اإليكولوجيـة البحريـة   (مواضيعية رئيسية  

وقُدِّمت مقتطفات قصرية من برامج العمل الوطنيـة        . )كر وإدارة الكوارث  اإلنذار املب نظم  و
للتكيف وورقات استراتيجية احلد من الفقر وإطار عمل األمم املتحدة للمـساعدة اإلمنائيـة              

دراسات احلالـة   لتوفري املعلومات ل  يتعلق ببلدان خمتارة يف كل حلقة من حلقات العمل           فيما
وإضافة إىل ذلك، أسهمت البلدان املشارِكة يف كل حلقة         . لعمليةأثناء الدورات ا  اليت جتري   

  .وطنية للتكيف وتنفيذهاعملها العمل بعروض تتعلق خبرباهتا احملددة يف جمال إعداد برامج 
__________ 

: تتاح املواد التدريبية على املوقع التايل )٩(
http://unfccc.int/files/cooperation_support/least_developed_countries_portal/ldc_expert_group/app

lication/pdf/training_workshop_on_implementing_napa_training_materials_eng.pdf. 
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 تتـاح حبيث  األيام األربعة تنظيم ومت، )١٠(واستمرت كل حلقة عمل مدة مخسة أيام    -١٩
 لتبادل املعلومات    املختصني  بأقل البلدان منواً واخلرباء    الفرصة للمشاركني وفريق اخلرباء املعين    

  :بالنقاط التاليةاملتعلقة 
ساسية لربنامج عمل أقل البلدان منواً وبـرامج العمـل الوطنيـة    األبادئ  امل  )أ(  

وضع استراتيجية تنفيذ خاصة    عملية   و ةللتكيف، وصندوق أقل البلدان منواً ومرفق البيئة العاملي       
  ؛)يوم واحد(الوطنية للتكيف بربامج العمل 

ـ       مب اقتراحات صياغة  )ب(    هشاريع باستخدام إجراءات مرفق البيئة العاملية ومبادئ
 اإلضـافية والتمويـل      التكيف توجيهية واحلجج املقدمة لتنفيذ األنشطة األساسية وتكاليف      ال

  ؛)اليوم الثاين(املشترك 
تنفيـذ  لاد استراتيجيات   شاريع كاملة وإعد  مباقتراحات  االنتقال إىل وضع      )ج(  

  ؛)اليوم الثالث(كل بلد على حدة لبرامج العمل الوطنية للتكيف 
  ).اليوم الرابع(مترين هنائي يركِّز على توسيع نطاق التكيف يف أقل البلدان منواً   )د(  

 جلـسات عمليـة   األيام املخصصة حللقات العملوقد ُنظِّمت يف هناية كل يوم من       -٢٠
 ركّزت على وضع استراتيجيات التنفيذ وإعداد مشاريع لربامج العمل          تضم جمموعات صغرية  

  .الوطنية للتكيف يف سياق دورة مشاريع مرفق البيئة العاملية
وُخصِّص اليوم اخلامس من كل حلقة عمل لرحلة ميدانية تتيح للمشاركني التفاعل              -٢١

ويف . املناخ على أرض الواقـع    التصدي آلثار تغري    جمال   يف   جتربتهامع اجملتمعات احمللية بشأن     
 منـط حلـول     حـول  أتيحت للمشاركني فرصة تبادل األفكار       هذه الرحالت امليدانية  هناية  

  .التكيف اليت ميكن أن تتصدى ملشاكل تغري املناخ امللحوظة يف املواقع اليت قاموا بزيارهتا

   أثناء التدريباملطروحةحتليل القضايا الرئيسية   -ثالثاً   

  وطنية للتكيفالعمل الد برامج إعدا  -ألف   
دورة برامج العمل الوطنية للتكيف     خمتلف مراحل    حلقات العمل    روعيت يف تصميم    -٢٢
تزال يف مرحلة إعداد برامج عملـها الوطنيـة           ال  من أقل البلدان منواً    اًأن بعض التسليم ب مع  

 حسب  ،لبلدانيليب احتياجات هذه ا   أعد حبيث    ولذلك فإن برنامج حلقة العمل قد        ،للتكيف
لقات العمل املخصصة للبلدان الناطقة بالفرنسية      يتعلق حب  فيماوكان هذا هو احلال     . االقتضاء

__________ 

 .بعد ظهر اليوم الرابعاختصرت الزيارة امليدانية املقررة يف إطار حلقة العمل ملنطقة احمليط اهلادئ وأُجريت  )١٠(



FCCC/SBI/2010/15 

GE.10-63580 10 

البلدان اليت تندرج يف هـذه      وكانت   آسيا والبلدان الناطقة بالربتغالية      حلقات العمل لبلدان  و
  . وميامنار ونيبالليشيت وغينيا االستوائية- تيمور وأنغوالهي الفئة 
 املواد املخصصة حللقات العمل من الورقة التقنية اليت أعـدها فريـق             خلصتاستو  -٢٣

استعراض عام إلعداد   : برامج العمل الوطنية للتكيف    "املعنونةواخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      
قُـدِّمت إىل   و. )١١(" وموجزات املشاريع املنقحـة     استراتيجيات التنفيذ وتقدمي قوائم    وتصميم

 ،ت إضافية تتعلق بطريقة إجياد موارد إلعداد برامج عملها الوطنيـة للتكيـف      البلدان معلوما 
، فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً       كل من   يضطلع هبا   ميكن أن   يف ذلك األدوار اليت      مبا

.  واألمانة يف دعم عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف         ووكاالته، ،ومرفق البيئة العاملية  
يتـضمن   NAPA Source Kitللبلدان قرص مدمج تفاعلي بعنـوان  قدم  ذلك، وعالوة على

 .)١٢(مبادئ توجيهية شاملة ومواد مرجعية إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيـف وتنفيـذها            
 كل بلد مـن     املعين بأقل البلدان منواً أعضاءه مبساعدة     وإضافة إىل ذلك، كلّف فريق اخلرباء       

إجراء دراسـات للجـدوى   على داد برامج عملها الوطنية للتكيف    البلدان اليت مل ُتنِه بعد إع     
 واحلـواجز الـيت     ،تشري إىل مستوى التقدم احملرز يف إعداد برامج عملها الوطنية للتكيـف           

 احللول املمكنة وجماالت التدخل احملتملة لفريق اخلرباء املعين بشأن وتقدمي مقترحات  ،تعترضها
وقد اسـُتخدمت   . لية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف     بأقل البلدان منواً وشركائه يف عم     

  .هذه املعلومات إلثراء املناقشات اليت دارت يف حلقات العمل

  وضع استراتيجية للتنفيذ  -باء   
ُعرض خياران رئيسيان على املشاركني يف اجللسات املخصصة لوضع استراتيجية للتنفيذ             -٢٤
تاليـة  تامل العاملية من أجل مشروع وحيد باتباع اخلطـوات        التماس التمويل من مرفق البيئة    ) أ(مها  
أجـزاء مـن    يعاجل  وضع هنج متكامل أو ما يدعى بنهج برناجمي         ) ب(عملية تقدمي املقترح، أو     ل

مـروراً بـالتخطيط    أو كلها   االحتياجات ذات األولوية احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف          
حلصول على األموال يف إطار صندوق أقل البلدان منواً من أجـل      ملراحل التنفيذ وتربيرها وانتهاء با    

  . لتمويل كل بلد من أقل البلدان منواًاملتاحة املرحلة األوىل من التنفيذ يف احلدود القصوى احلالية 
وركز التدريب على دراسة مزايا كل هنج من هذه النهج وعيوبه وخلص إىل توصـية                 -٢٥

ولوحظ أن النهج الربناجمي قد     . احتياجاهتا الفورية سب هنج لتلبية    أنلبلدان باختيار   تدعو ا عامة  
لكنه يستلزم أمواالً أكثر بكثري من األموال املتاحة حالياً لكل بلد من أقـل              األكثر صواباً   يكون  

  . لوضع الربنامججهداً أكرب  كما يتطلب ،البلدان منواً يف إطار صندوق أقل البلدان منواً مبفرده

__________ 

)١١( http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdf. 
 .يتاح يف أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ )١٢(
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  صندوق أقل البلدان منواً مشاريع للحصول على التمويل يف إطار إعداد  -جيم   

  عن دورة مشاريع صندوق أقل البلدان منواًعامة حملة   -١  
ـ لحصول على   املتبعة ل عملية  لل ثالثالراحل  امل حلقات العمل التدريبية     مشلت  -٢٦ وارد م
منحـة إعـداد    وع، و ملشرباتعريف  الاستمارة  : الية يف إطار صندوق أقل البلدان منواً وهي       م

وقد أحيط املشاركون علماً بـأن   . شروععلى امل  املسؤول التنفيذي األول     املشروع، وموافقة 
الغرض من استمارة التعريف باملشروع هو حتديد أهلية املشروع بوجه عام للحصول علـى              

أهنـا مـذكرة    بوتوصف استمارة التعريف باملـشروع      . متويل من صندوق أقل البلدان منواً     
وتتمثـل  . عن امليزانية وترتيبات التنفيـذ    ويمية تقدم معلومات عن األنشطة اإلرشادية       مفاه

 ، وتوصف هذه املرحلـة    تقدمي طلب للحصول على منحة إلعداد املشروع      يف  املرحلة الثانية   
يعرض شروع أمشل   مب اقتراحبأهنا مرحلة تقدمي طلب للحصول على دعم مايل من أجل وضع            

وتأيت يف النهاية املرحلة األخـرية الـيت        .  من أجل املوافقة عليه    ألولاملسؤول التنفيذي ا  على  
 عمليـة إثبـات أن      ابأهنل التنفيذي األول، وتوصف      املسؤو موافقةاحلصول على   تكمن يف   

وإضافة إىل ذلك تلقى املشاركون معلومات عن اجلـدول         . املشروع مكتمل وجاهز للتنفيذ   
  . الزمين لتقدمي املشاريع وجتهيزها

 يف إعداد املشاريع هبدف احلـصول       خربةوأعرب املشاركون الذين مل تكن لديهم         -٢٧
على متويل من صندوق أقل البلدان منواً عن تقديرهم هلذه التوضيحات، يف الوقت الـيت رأى          
فيها آخرون فرصة ساحنة لتجديد معارفهم وطرح أسئلة أكثر تفصيالً على أساس التجـارب    

  . اخلاصة بكل بلد من بلداهنم

  شروعتصور القتراح مبإعداد   -٢  
ـ  اقتراح العناصر األساسية إلعداد     ،يف هذه اجللسة   ،دمت إىل املشاركني  قُ  -٢٨  شروعمب
التابعة ملرفق البيئة العاملية واختيار األولويات اخلاصة       املنفذة  وكالة  ال مبا يف ذلك اختيار      ،سليم

ملـساعدة   ،وإضـافة إىل ذلـك    . يق للتكيف وإقامة الشراكات والتنس    بربامج العمل الوطنية  
احملـتملني  بنـوعي النـهج   دم عرض تفاعلي يتعلق  قُ،املشاركني يف وضع استراتيجية التنفيذ   

  كل هنج منهما   وسلط العرض الضوء على مزايا    . ي الربناجم جهنج املشروع الوحيد والنه    ومها
 ،ستراتيجية التنفيـذ   أيضاً مسائل أخرى ينبغي النظر فيها عند حتديد ا          العرض وعاجل. وعيوبه

أو انعدام  ( مثل نطاق املشاريع أو الربامج وحتديد األنشطة األساسية وتكلفة التكيف واحلاجة          
  . ا للتكيف وتنقيحهةإىل حتديث برامج العمل الوطني) احلاجة
 علـى  بصورة عـشوائية     وناملشاركومشلت اجللسة التطبيق العملي املوجه، وُوزع         -٢٩

 تتعلق بربنـامج     إفرادية حديد استراتيجية تنفيذ من أجل دراسة حالة      بتتعىن  جمموعات صغرية   
  .عمل وطين للتكيف
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  ملء استمارة التعريف باملشروع   -٣  
وركزت هذه اجللسة على وصف . عقدت جلسة إلعداد استمارة التعريف باملشروع  -٣٠

االسـتمارة  العناصر الرئيسية الستمارة التعريف باملشروع واستعراض عملية املوافقة علـى           
 يف إعداد االستمارات اليت تتوقف على روقوالتعاون مع الوكاالت أثناء إعداد االستمارة والف    

  .استراتيجية التنفيذ املختارة
الذين جـرى   لف فيها املشاركون     كُ موجهة جلسة عملية     أيضاً اجللسة ههذومشلت    -٣١

 املشاريعم يهاتحديد أطر مفبتوزيعهم على اجملموعات نفسها اليت تشكلت يف اجللسة السابقة        
  .يتعلق بدراسات احلالة اإلفرادية نفسها فيما

  برمتهكمال وثائق املشروع استتقدمي طلب للحصول على منحة إلعداد املشروع و  -٤  
وقد .  من الغرض منها ونطاقها    كالًمنحة إعداد املشروع يغطي     ملرحلة  قدم وصف     -٣٢

عقبات ني مستشارين وإدارهتم وختطيط العمل وال      مثل تعي  ،أكدت هذه اجللسة قضايا رئيسية    
وقد تناولت اجللسة عملية حتديد املعلومات املطلوبـة        . يف إدارة منحة إعداد املشاريع    املألوفة  

 ،املـسؤول التنفيـذي األول    موافقة  لوضع وثائق املشروع بالكامل من أجل احلصول على         
 مع بيان مصدر التمويـل وعناصـر   وهي إطار نتائج املشروع وميزانية مفصلة للمشروع      أال

ضـافية ووصـف    اإللتكلفة  ل مبا يف ذلك األسباب املنطقية       ،التمويل املشترك ومربر املشروع   
  . عملية الرصد والتقييم وخطط التنفيذ

 حدد املشاركون إطاراً للنتـائج مـن أجـل          ،ويف اجللسة العملية املوجهة األخرية      -٣٣
  .  هبادراسات احلالة اإلفرادية اليت كلفوا

  التمويل املشترك يف مشاريع صندوق أقل البلدان منواً  -٥  
استعرض مفهوم التمويل املشترك يف إطار صندوق أقل البلدان منواً ونوقش يف مجيع               -٣٤

وقد وصف العرض توقعات مرفق البيئة العاملية من حيث التمويـل           . حلقات العمل اخلمس  
 بعض األمثلة القليلـة علـى       ت يف العرض  دموقُ ،املشترك يف إطار صندوق أقل البلدان منواً      
  . املشاريع اليت حصلت على متويل مشترك

ويف هناية اجللسات املتعلقة بإعداد املشاريع من أجل متويلها يف إطار صندوق أقـل                -٣٥
إعداد املشاريع واملوافقـة عليهـا يف        ييتدراية جيدة بعمل  البلدان منواً، أصبح لدى املشاركني      

 املشاركون باجلهود اليت يبذهلا مرفق البيئـة العامليـة يف           وأقّر. أقل البلدان منواً  إطار صندوق   
وخلص املشاركون اسـتناداً إىل جلـسات التـدريب         . ترشيد عملية املوافقة على املشاريع    

وجتارهبم اخلاصة إىل أن معظم حاالت التأخري امللحوظة يف تنفيذ مشاريع برامج العمل الوطنية    
 إىل فحسب بل أيـضاً    عمليات املوافقة الصادرة عن مرفق البيئة العاملية         إىل ىتعز الللتكيف  

 بعض  أشار ،وإضافة إىل ذلك  .  مثل التمويل املشترك   ،فهم البلدان لبعض الشروط    القصور يف 
واالفتقار إىل ملكية قطرية قوية      البلدان والوكاالت املنفذة     العالقات بني إىل ضعف   املشاركني  
  .  املشاكل اليت حتول دون إقرار املشروع يف الوقت املناسبنكجزء مللمشاريع 
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إدماج برامج العمل الوطنية للتكيف يف اخلطط اإلمنائية الوطنيـة ويف عمليـة               - دال  
   املتوسط والطويلاألجلني يف  للتكيفالتخطيط

مشلت هذه اجللسة مناقشات تتعلق باجلهود اجلارية املبذولة ملضاعفة جهود التكيف             -٣٦
ضالً عن الوسائل واآلليات الالزمة لربط برامج العمل الوطنية للتكيف بعمليات التخطـيط             ف

غريهـا مـن    ومشلت أيضاً استعراضاً ألوجه التآزر احملتملة بني أنشطة التكيـف و          . الوطين
االتفاقات البيئية املتعددة األطراف وأوجه التآزر اإلقليمية وإمكانية التعاون إضافة إىل عناصر            

وإضافة إىل ذلك قدمت وكاالت مرفق البيئة       . من عناصر برنامج عمل أقل البلدان منواً      أخرى  
 اليت تضطلع هبا دعماً للتكيف مـع        األنشطة حملة عامة واسعة عن   العاملية اليت كانت حاضرة     

  . مع برامج العمل الوطنية للتكيفتنشأآثار تغري املناخ والصالت احملتملة اليت ميكن أن 
اء املناقشات أن وضع برامج العمل الوطنية للتكيف والتخطـيط لعمليـة            وظهر أثن   -٣٧

وقـد  . التكيف يف سياق التنمية مسألة أساسية لضمان إدماجها يف اخلطط والربامج الوطنية           
تنفيـذ  ل املقدم على املستوى الـوطين    اتفق أيضاً بوجه عام على أن هذا النهج يضمن الدعم           

ح أساساً للتغلب على احلواجز املرتبطة بالتمويل املـشترك          ويتي برامج العمل الوطنية للتكيف   
 للوقت  هالكاًوهو جمال ثبت أنه األصعب واألكثر است      برامج العمل الوطنية للتكيف،     شاريع  مل

  .يف إعداد املشاريع

   اإلفرادية لكل بلدةدراسات احلال  - هاء  
 إعداد برامج العمـل     عروض عن جتارهبا الوطنية يف    إعداد  ُشجعت فرادى البلدان على       -٣٨

وقد ُشجع املشاركون   .  يف املناقشات اجلارية أثناء التدريب     للمسامهةالوطنية للتكيف وتنفيذها    
خيص إيالء األولوية إلجـراءات التكيـف املباشـرة          فيماعلى التركيز على معايريهم الوطنية      

للتكيـف، وعلـى   والعاجلة وعلى جتربتهم يف وضع استراتيجية تنفيذ لربامج عملهم الوطنيـة         
للحـصول  يقدمونـه  الوطين للتكيف   العمل  ربنامج  لخرباهتم املكتسبة أثناء إعداد أول مشروع       

وقدمت عدة بلدان معلومات عن جتارهبـا املتعلقـة         . على متويل من صندوق أقل البلدان منواً      
 القطريـة  ويف هناية التدريب أتيحت الفرصة لألفرقة   . مبشاريع قيد التنفيذ ومعلومات حمدثة عنها     

أو زيادة حتسني استراتيجياهتا التنفيذية لربامج العمل الوطنية للتكيـف          /للعمل معاً على وضع و    
  :وطرحت البلدان أثناء تقدمي عروضها النقاط الرئيسية التالية. ولتحديد خطواهتا املقبلة

تغري فيما يتعلق ب   يف بداية العملية     املعارف والقدرات ضعف  على الرغم من      )أ(  
سهالً إعداد برنامج العمل الوطين للتكيف      كان  ناخ بوجه عام والتكيف معه بوجه خاص        امل

  نسبياً؛
مـستوى  إىل حتـسني     عملية إعداد برنامج العمل الوطين للتكيف        أفضت  )ب(  

الزيـادة يف    وأفادت هـذه   ،الوعي والقدرة على الصعيد الوطين وعلى صعيد اجملتمع احمللي        
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 ذلك إعداد البالغات الوطنية والتوعية بأمهية تغري املناخ على           مبا يف  ، عمليات أخرى  اتالقدر
  مستوى صنع السياسات؛

واجهت البلدان أثناء تنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف حتديات يف إعداد             )ج(  
واجهت البلـدان   . ألهنا تقتضي معلومات مفصلة مل تكن متيسرة      هذه الربامج   اريع  وثائق مش 

  ؛أيضاًاملسائل املتعلقة بالتمويل املشترك واملربرات ب لق املتعزءاجلصعوبات يف 
هناك حاجة إىل بذل جهود مضاعفة لبناء قدرات أقل البلدان منواً لتمكينها              )د(  

خبـرباء   السـتعانة أيضاً إىل تبسيط اإلجراءات لتفادي ا     وحاجة  من وضع مشاريعها اخلاصة     
دوليني وختفيض التكاليف وحتسني الطابع القطري لعملية اإلعداد من أجل تعزيز           استشاريني  

  .امللكية القطرية للمشاريع

  الرحالت امليدانية العملية  - واو  

   يف أفريقياللبلدان الناطقة باإلنكليزيةاملخصصة حلقة العمل   -١  
م للتراث الثقايف يف    ُنظمت رحلة ميدانية عملية للمشاركني إىل باغامويو وهو موقع ها           -٣٩

أحد مشاريع برنامج العمل الوطين للتكيف       و  ميالً إىل الشمال من دار السالم،      ٤٥ترتانيا ويبعد   
. ٢٠٠٩أكتـوبر   /جملس مرفق البيئة العاملية يف تـشرين األول       قد وافق عليه    واملنفذة يف ترتانيا    

وكانت اآلثار الرئيسية   .  املناخ وأظهرت الرحلة امليدانية مدى معاناة املنطقة بالفعل من آثار تغري         
املياه التقليدية مما أدى إىل متلح آبار املياه الضحلة الـيت تعـد             مصادر  اليت ظهرت هي فيضان     

لمنازل يف املنطقة، وزيادة التحات الساحلي وما يرتبط به مـن         لاملياه  إلمدادات  املصدر الوحيد   
  .اً، مثل املباين واملدافن التارخييةتأثريات على املستوطنات وتردي املواقع اهلامة ثقافي

   بالفرنسيةبلدان الناطقةللاملخصصة حلقة العمل   -٢  
 قرية يستخدم فيها ٤٤ يضم يف مايل برحلة ميدانية لزيارة جمتمع حملي املشاركون قام  -٤٠

فالزراعة وتربيـة   . ألرصاد اجلوية الزراعية يف ختطيط أنشطتهم الزراعية      ااملزارعون معلومات   
 يف املائة من النـاتج      ٤٥ إىل   ٣٥نسبة  ب يستأثرانشية مها نشاطان مهمان القتصاد مايل و      املا

بيد أن منـاخ مـايل   . )١٣( يف املائة من إمجايل العمالة يف البلد٨٦احمللي اإلمجايل للبلد وزهاء    
حت سـنوات   ، وقد أصـب   هطول األمطار من سنة إىل أخرى     معدل  يف  بتقلب كبري   يتصف  

ا أثَّر  مم تتكرر بازدياد يف التاريخ احلديث ملايل     املمتدة  جلفاف  افترات  ار و انعدام هطول األمط  
  .)١٤(هذا البلدجملتمعات احمللية يف ا سبل معيشةشديداً على سلبياً تأثرياً 

__________ 

)١٣( http://unfccc.int/resource/docs/napa/mli01f.pdf. 
 . أعاله١٣انظر احلاشية  )١٤(
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 ،وكجزء من االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وتعزيز األمن الغذائي ومحاية البيئة             -٤١
مات األرصاد اجلوية الزراعية فضالً عـن األدوات والوسـائل          تتلقى اجملتمعات الريفية معلو   

لتكيف على   وبالتايل ا  ،ألنشطتها الزراعية الرعوية  االستراتيجي  الالزمة ملساعدهتا يف التخطيط     
  .من املستفيدين من هذا الربنامجكبرية وتشكل النساء نسبة . حنو أفضل مع تغري املناخ وتقلبه

بشأن  مبا يف ذلك     ،جراء مناقشات مفتوحة مع املزارعني    وأتيحت للمشاركني فرصة إ     -٤٢
 لتغري املناخ وتأثريه على نظمهم الزراعية واألسباب احملتملة لتغري املناخ ومـسؤولية             تصوراهتم

املعدة للتصدي لـتغري املنـاخ واسـتخدام        احمللية  اجملتمعات احمللية واآلليات واالستراتيجيات     
 وكيفية مساعدهتا هلم يف التصدي للتحـديات اجلديـدة          معلومات األرصاد اجلوية الزراعية   

املساعدة اخلارجية اليت ميكن    نوع  وقدم املزارعون أيضاً معلومات عن      . الناشئة عن تغري املناخ   
  .لزيادة تعزيز سبل معيشتهمتقدميها إليهم 

وأعرب املزارعون عن سرورهم البالغ للتحدث إىل خرباء إقليمـيني ودولـيني عـن                -٤٣
. يف التصدي لتغري املناخ ولعرض احتياجاهتم من أجل احلصول على مزيد من املساعدة             مجتارهب

وقد أبدى املشاركون يف حلقة العمل محاساً كبرياً هلذه التجربة وأقروا بأن املشروعني املقدمني              
واملـتعلقني كليهمـا    إىل مرفق البيئة العاملية يف إطار برنامج العمل الوطين للتكيف يف مـايل              

  .لتصدي لتحديات تغري املناخ يف جمايل الزراعة واألمن الغذائي هلما ما يربرمهااب

  املخصصة لبلدان آسياحلقة العمل   -٣  
وقدم املـدير إىل    . ألرز واحملاصيل النقدية يف فينيسان    حبوث ا  مركز   زار املشاركون   -٤٤

 واحملاصيل النقديـة     يف تربية األرز   األنشطة اليت يضطلع هبا   املشاركني كل من املركز نفسه و     
األرز يتعـرض هلـا     وأشار املدير إىل أن التهديدات املناخية الرئيسية الـيت          . على حد سواء  

. واحملاصيل النقدية يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية هي اجلفاف وارتفاع درجات احلرارة           
وتقـاوم  اجلفـاف  منـها   مجلة أمور تتحمل األرز   منبإنتاج سالالت   ولذلك كُلف املركز    

  . احلرارةاتاألمراض الناشئة عن ارتفاع درج
هوريـة الو  يف مجاألرز وحتـسينها  غـالت  وقد متكن املركز من حتقيق اسـتقرار          -٤٥

 وهي ضمان األمـن     ،بالتايل يف حتقيق األهداف الزراعية الوطنية     أسهم  الدميقراطية الشعبية و  
 للتصدير وتثبيت الزراعـة املتنقلـة       الغذائي جلميع سكان البلد وتعزيز إنتاج السلع األساسية       

لنجاحـات الـيت   با املدير أشادو. هوحتديث والقضاء على زراعة األفيون وتنويع قطاع الزراعة      
أحـدث   يف احلـصول علـى    اليت يواجهها    املركز، لكنه أشار أيضاً إىل التحديات        حققها

  .تربية األرز وغريه من احملاصيل النقديةتكنولوجيات البحث و
اجملتمعـات احملليـة   مرونـة   املناقشات أن هذه املراكز أساسية لتحقيق     أثناءح  واتض  -٤٦

. الة تغـري املنـاخ    نسب حل  من خالل استكشاف أنواع احملاصيل األ      ، وذلك وبالتايل البلدان 
تنطبق  زمنية مماثلة اًأطرأن  عاماً و١٨األرز يستغرق ولوحظ أيضاً أن تطوير نوع مستولد من 
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رحب املشاركون بـشدة بزيـارة املركـز        و. اع أخرى من احملاصيل   على عملية تطوير أنو   
واعتربوه منوذجاً كامالً للتصدي للتحديات يف إنتاج احملاصيل ينبغي تعزيزه يف أقل البلدان منواً              

رواجاً بني  كثر  األأنواع احملاصيل املقاومة للجفاف هو      إنتاج  والحظ املشاركون أن    . هامجيع
لتغري املناخ على احملاصيل وأعربـوا عـن        السلبية  لتصدي لآلثار   خيارات التكيف املقترحة ل   

  .هذا املركز وما يضطلع به من أنشطة عن قربسرورهم ملشاهدهتم 

  للبلدان الناطقة بالربتغاليةاملخصصة حلقة العمل   -٤  
قام املشاركون يف الزيارة امليدانية يف سان تومي بزيارة جمتمعني حمليني من اجملتمعـات                -٤٧
النـدالع  أوهلمـا   ويتعرض  .  للتكيف نامج العمل الوطين   تعترب أشد تأثراً بتغري املناخ يف بر       اليت

. يف منطقة تزداد فيها مساحات السافانا امتداداً على حـساب الغابـات       لوجوده  حرائق كبرية   
واملسائل الرئيسية الثالث اليت يواجهها هذا اجملتمع احمللي هي صعوبة احلـصول علـى امليـاه                

وتعاجل هذه القضايا يف مشروع برنـامج  . اض اإلنتاجية الزراعية واخنفاض إنتاجية الغابات  واخنف
ومن املخطط هلذا املشروع الذي     . العمل الوطين للتكيف الذي يدعمه صندوق أقل البلدان منواً        

. ٢٠١١ينتظر موافقة املسؤول التنفيذي األول يف مرفق البيئة العاملية أن يبدأ يف أوائـل عـام                 
ويتعرض هذا اجملتمع ملخاطر العواصف الشديدة      . ساحلي هو جمتمع صيد     جملتمع احمللي الثاين،  وا

وتعـاجل  . وارتفاع منسوب مياه البحر مع ما يصحب ذلك من حتات ساحلي وفقدان األراضي       
تكيف، ميوله برنامج التكيف يف أفريقيا املشترك بني اليابان وبرنـامج           هذه القضايا يف مشروع     

وتتكون عناصر الربنامج من دراسة جيومورفولوجية، وإنـشاء نظـم          . تحدة اإلمنائي األمم امل 
  .٢٠١١ومن املخطط تنفيذ املشروع يف عام . لإلنذار املبكر ومبادرات أخرى للتكيف

جراء حمادثات مع   إلفرصة  الوأتيحت للمشاركني يف املنطقتني اللتني قاموا بزيارهتما          -٤٨
ين أطلعوهم على فهمهم لتغري املناخ وتأثريه يف بيئتـهم املعيـشية            أفراد اجملتمعات احمللية الذ   

نه من تنفيذ برنامج العمل الوطين      ووقلقهم إزاء تأثري تغري املناخ على سبل رزقهم وعما يتوقع         
للتكيف املشار إليه أعاله ومشاريع برنامج التكيف يف أفريقيا املشترك بني اليابان وبرنـامج              

  .األمم املتحدة اإلمنائي

  نطقة احمليط اهلادئاملخصصة ملحلقة العمل   -٥  
زار املشاركون يف الرحلة امليدانية يف ساموا الساحل الشرقي جلزيرة أوبولو من أجل               -٤٩

 املنـاطق الـساحلية     يف تأمني االطالع على طريقة استخدام أنشطة مشروع ترميم الساحل         
كـان  و. ثار زيادة حركة األمواج    حبرية كوسيلة للحد من آ     حواجز بناء   من خالل واملرفئية  

إىل تـرميم   دفع  اخلطر الرئيسي الذي    هو  زحف البحر التدرجيي إىل الرب يف السنوات األخرية         
أسـس  ظلت    حيث األراضي املسكونة غمر  هذا الزحف إىل    وقد أدى   . األراضي الساحلية 

ـ  استهلوقد  . كلياً يف الوقت احلاضر   لكن مياه البحري غطتها     البناء ظاهرة    شروع بنـاء    امل
تـسببت  األراضـي الـيت    ردم   و الصخور املوجودة حالياً يف املكان     باستخدام حبرية   حواجز
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وقـدمت  .  بغرس أشجار جوز اهلند    حلواجزوجرى توضيح كيفية دعم ا    . األمواج يف حتاهتا  
 البحرية وساعدت يف غرس أشجار جوز احلواجز لبناء   يف املكان اجملتمعات احمللية املواد املتاحة     

  . هذه احلواجزتدعيم لند اهل
احلواجز البحريـة يف    ميكن أن حتققها    اليت  بالفائدة   املشاركون   وأثناء املناقشات أقرّ    -٥٠

  . محاية اجملتمعات احمللية الساحلية من عواقب ارتفاع منسوب مياه البحر

  تقييم املشاركني حللقات العمل   -زاي   
وأعرب . تقييمللاستمارة   ءمبل العمل    كل حلقة من حلقات    يف هناية  املشاركون   قام  -٥١

وثائق هذه  لارتياحهم لعقد حلقة العمل وللمواد التدريبية و      عن  معظم املشاركني يف ردودهم     
  .احللقة ومضموهنا

 وأشار املشاركون إىل وجود بعض العوائق اللوجستية اليت خترج عن سيطرة املـنظمني         -٥٢
ع التيار الكهربائي أو الصعوبات يف احلصول       بسبب انقطا اخللل  ، مثل حاالت    يف بعض األماكن  

اسـتخدام  إىل  احلاجة  على مواد مترمجة مع مرور الوقت على بدء حلقات العمل، مبا يف ذلك              
وقد روعيت يف حلقات العمل     . لفهم بعض النقاط املطروحة   واحد  لغتني أو ثالث لغات يف آن       

 مثل األفكـار املتعلقـة   ات العمل،الالحقة التعليقات اليت أبداها املشاركون على مضمون حلق       
وأعرب املشاركون عن تقديرهم البالغ للجهود اليت بذهلا فريق اخلرباء املعـين            . بتبسيط التمارين 

تتسم بأقل البلدان منواً لترمجة املواد إىل الفرنسية والربتغالية واليت شجعت على إجراء مناقشات              
وتعهد املشاركون  . ن خالل مبادرات أخرى   يوية عن مواد أخرى متاحة يف بعض البلدان م        باحل

  .بتبادل هذه املواد مع زمالء يف بلدان أخرى عرب الشبكات اإلقليمية القائمة
الـدعم إىل   قـدموا   والحظ مجيع أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً الـذين              -٥٣

بطابع ل حلقة عمل    والحظوا أيضاً تفرد ك   . ملشاركني وحيوية مناقشاهتم  محاس ا حلقات العمل   
تعكس درجة مسامهة املشاركني يف عملية برنامج العمـل         خاصة هبا   جمموعة أولويات   وخاص  

التفاعل بني أفرقة بـرامج العمـل الوطنيـة    وطبيعة الوطين للتكيف ومستوى التعاون اإلقليمي  
 هـذا   وقد رأى أعضاء فريق اخلـرباء يف      . يف كل منطقة  العاملة  وكاالت  الللتكيف يف البلدان و   

 شعر فيـه    اً أسري اًالطابع اإلقليمي حللقات العمل جو    أتاح  وإضافة إىل ذلك    . التنوع إثراًء كبرياً  
املشاركون باالرتياح لتبادل اخلربات والدروس املستفادة يف إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف            

بادل اخلـربات   لت  التفاعل اإلقليمي  زيادة فرص وأعرب كثريون منهم عن احلاجة إىل       . وتنفيذها
والدروس املستفادة والستكشاف أوجه التآزر أثناء وضع مشاريع بـرامج عملـهم الوطنيـة              

  . للتكيف وتنفيذها
ألفرقة األقل خربة بتحسني قدراهتا للمشاركة بقدر أكرب من          ل  حلقات العمل  ومسحت  -٥٤

مج العمل الوطنيـة    ربالشاريع  اقتراحات مب ، واإلشراف على إعداد     املنفذةوكاالت  الالفعالية مع   
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وعززت األفرقة األكثـر    . للتكيف واإلسهام يف التنفيذ الفعال هلذه املشاريع على أرض الواقع         
استراتيجياهتا التنفيذية لربامج العمل الوطنية للتكيف وقدراهتا عن طريق تبادل الـدروس            خربة  

 حلقة  احتهأتملنرب الذي   اوقد استفاد بعضها من     . األفرقة النظرية املستفادة وأفضل املمارسات مع     
شاريع القتراحاهتا املتعلقة مب  وجود وكاالت مرفق البيئة العاملية لوضع الصيغة النهائية         من  العمل و 

  .برامج العمل الوطنية للتكيف وتقدميها إىل مرفق البيئة العاملية فور انتهاء حلقة العمل

  للدعم يف املستقبتقدمي اموجز املقترحات املقدمة ل  -رابعاً   
يلي ملخـص    فيمايرد  و. مقترحات كثرية  حلقات العمل خمتلف  قدم املشاركون يف      -٥٥

  . دون ترتيب معنيألهم هذه املقترحات 

 بـرامج العمـل     املتعلقة بعملية تنفيذ  املناسبة  حتسني احلصول على املعلومات       -ألف   
  الوطنية للتكيف

وضع الـربامج   يت يشملها   ال إلعداد خمتلف املراحل     تقديرهمأعرب املشاركون عن      -٥٦
كان أحد  و.  مرفق البيئة العاملية ووكاالته    لتقييماخلاضعة  مجيع اخلطوات    و بعد فيما وتنفيذها

، عنـد    يف التجهيز  امللحوظةحاالت التأخري   مصادر اإلحباط اليت أشار إليها املشاركون هو        
 مثل عقود حتويل األموال     تدابري ضرورية أخرى،  الترتيبات ل اختاذ  عند  أو  فعلياً  جتهيز املشاريع   

قـد  ذُكر أيضاً أنه يف الوقت الذي       و. بني مرفق البيئة العاملية والوكالة أو بني الوكالة والبلد        
أكثريـة  قـد ال حتـصل       ،آنية عن حالة املشاريع   معلومات  على  بعض املسؤولني   حيصل فيه   

ولذلك فقد اقترح   . على هذه املعلومات   املشاركني يف مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف      
حمـدد  زمـن  يف  األموال املتيسرة لبلـد معـني   حجمأن تتاح بقدر اإلمكان معلومات عن   

عن تفاصيل   و )ويتوقف ذلك على املبلغ اإلمجايل لألموال املتاحة يف صندوق أقل البلدان منواً           (
. لتنفيذات ا رتيبتن التفاصيل املتعلقة ب   حالة جتهيز املشروع يف نظام مرفق البيئة العاملية وغريها م         

 ودون  وبالنظر إىل احلاجة إىل نشر هذه املعلومات على نطاق واسع على املستويني الـوطين             
قد لـوحظ أن    فاجلهات صاحبة املصلحة يف اجملتمع احمللي،       على مستوى    مبا يف ذلك     الوطين،

  .األكثر فعاليةاإلبالغ وسيلة ليست هي  وحدهاإتاحتها عن طريق اإلنترنت 

  عن وكاالت مرفق البيئة العامليةاملناسبة فرص احلصول على املعلومات ني حتس  -باء   
 يف بعض احلاالت  تنفيذها  ، و  للتكيف ةمج عملها الوطني  اشاريع بر مل تنفيذ البلدان مع    -٥٧
النـسبية ملختلـف    املزايـا   احلاجة إىل توافر معلومات عن       زدادت ،كثر من مشروع واحد   أل

للحصول علـى  البلدان تسعى وينطبق ذلك بصفة خاصة عندما  . وكاالت مرفق البيئة العاملية   
يف عادة  تعمل  ال  حيث ميكن للوكاالت اليت     ولتكيف  املتعلقة با شاريعها  أكثر ختصصاً مل  دعم  
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 حتديد ،يف بعض احلاالتمن األيسر و. املزايا جمموعة كبرية من     يف الواقع  ان أن توفر   البلد ههذ
ندوق أقل البلدان منواً إذا كانت وكالة مرفـق البيئـة           شاريع ص ملالتمويل املشترك   إمكانيات  

 فـإن   بناء عليـه،  و. ليس شرطاً  وإن كان ذلك  املعين   يف القطاع    اً قائم اًمشروعتنفذ  العاملية  
اليت تتبعها خمتلف الوكـاالت لتقـدمي         احلالية واملستقبلية  ستراتيجياتالاملعلومات املتعلقة با  

  .احملتملة الوكاالت حتديد يف كثرياً بلدان هذه ال ستفيدإىل البلداناملساعدة 
وتشمل املعلومات اهلامة األخرى عن وكالة ما اإلجراءات احملددة املستخدمة لتجهيز             -٥٨

مرفق البيئة العاملية أو صـندوق أقـل        اليت حيددها   شروط  ال اليت تضاف إىل  اقتراح مبشروع و  
اءات مانعة، فإن العلم املـسبق هبـا        رغم أنه من املستبعد أن تكون هذه اإلجر       . البلدان منواً 

يتعلق بالوقت الذي يـستغرقه جتهيـز املـشاريع          فيماسيفيد يف تفادي الشعوب باإلحباط      
ويف بعض احلاالت قد يكون لدى الوكاالت مناذج . تقدميهاقد يلزم واملعلومات اإلضافية اليت    

 ميكن للبلدان أن تستخدم وبالتايل. عن املعلومات اليت تعتربها عناصر أساسية ملشروع التكيف
الـيت ميكـن    نوع املساعدة   مع  أنشطة مشروعها املقترح    حتسن مواءمة   هذه املعلومات لكي    

وقد أتاحت حلقات العمل جلميع وكاالت مرفق البيئة العاملية الفرصـة           . تقدمهاللوكالة أن   
 لتحـسني   ف املتاحة لديها وهناك إمكانية    التكيوخدمات  ات موجزة عن ُنُهج     لتقدمي معلوم 

  . هذه املعلومات

  تعزيز القدرات التقنية الفردية واملؤسسية  -جيم   
أشار املشاركون بقوة إىل أن التكيف مع تغري املناخ يقتضي تنسيق التفاعـل بـني                 -٥٩

وسلط املـشاركون  . اجملتمعات احمللية واهلياكل اليت تقدم الدعم من أجل تنفيذ تدابري التكيف    
أن تنسق أنـشطة التكيـف وتنفـذها         وحدها ال تستطيع     احمللية الضوء على أن اجملتمعات   

وقد اقترح توفري الدعم لوضـع      . مسؤولةوترصدها دون وجود منظمات ومؤسسات فعالة و      
  . وتنفيذهاالتكيف تدابريقوية من أجل التخطيط لمؤسسية وطنية ترتيبات 

والعاجلة للتكيـف يف     يف تلبية االحتياجات الفورية      نشود املتمثل ولتحقيق اهلدف امل    -٦٠
 إىل انقضاء وقت كبري منذ إنشاء عملية بـرامج العمـل الوطنيـة              لنظروبا،  أقل البلدان منواً  

زيد من الدعم التقين مـن أجـل       إىل توفري امل   فقد أشارت البلدان إىل احلاجة امللحة        ،للتكيف
اخلرباء املعين بأقـل    فريق  الذي قام به    عمل  ال باالستناد إىل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف      

  .البلدان منواً حىت اآلن

  على املستوى الوطينالتوعية الستخدامها وضع مواد للتدريب و  - دال  
أعربت بلدان كثرية، تقديراً منها لقيمة التدريب واملواد التدريبية املتاحة أثناء حلقات          -٦١

ا ميكنها أن تستخدمها  عن رغبتها يف احلصول على مواد مماثلة أو موضوعة خصيصاً هل    ،العمل
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ة الوطنية اليت تشارك يف مشاريع برامج العمل        حمن اجلهات صاحبة املصل   أكرب  لتدريب عدد   
وعلى سبيل املثال، أشار أحد البلدان إىل أنه يود احلصول على مـساعدة             .  للتكيف ةالوطني

يـستخدمها يف   ه أن   ميكنفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً لكي ينتج جمموعة مواد تدريبية            
القادة  ورؤساء اجملالس احمللية وغريهم من       ة احمللي اتزيادة الوعي بتغري املناخ يف أوساط اجملتمع      
أعـداد كـثرية    وسيساعد ذلك يف تنمية قدرات      . واملوظفني احلكوميني يف خمتلف الوزارات    

  .اجلهات صاحبة املصلحة على وضع أنشطة التكيف وتنفيذهامن  أخرى
ميكن أن تستخدم يف هذه التدريبية املواد ة إىل ذلك، أشري إىل أن جمموعة وإضاف  - ٦٢

تدريب املدربني مع تقدمي دعم إضايف إىل املدربني اجلدد لضمان قيامهم بعـد ذلـك               
  .مبهامهم التدريبية بصورة مرضية على املستوى الوطين

  جتهيز مشاريع صندوق أقل البلدان منواً بلغات متعددة  -  هاء  
ار املشاركون يف حلقة العمل املخصصة للناطقني بالفرنـسية إىل أن املـسؤولني             أش  -٦٣

الفرنسية وأن معظمهم لـيس  يستخدمون يف عملهم إال       ال التنفيذيني على املستوى احلكومي   
ويشكل ذلك حاجزاً كبرياً أمام إعداد مـشاريع ملرفـق    . لديهم أي معرفة عملية باإلنكليزية    

وقدم .  باإلنكليزية فقط  النماذج املتعلقة هبا   التوجيهية و  املبادئغت مجيع   البيئة العاملية الذي صي   
 باللغـة  على حاالت كان يتعني فيها إعداد استمارة التعريـف باملـشروع        املشاركون أمثلة   

  . البيئة العامليةالفرنسية على املستوى الوطين مث ترمجتها إىل اإلنكليزية لتقدميها إىل مرفق
شاركون أن يسمح مرفق البيئة العاملية بتقدمي وثائق مشاريع بـرامج  ولذلك اقترح امل   -٦٤

يف  ،العمل الوطنية للتكيف وجتهيزها بالفرنسية، واقترحت أقل البلدان منواً الناطقة بالفرنسية          
ـ   حال تعذر ذلك،    التوجيهيـة إىل  اأن تترجم مناذج مشاريع مرفق البيئـة العامليـة ومبادئه

  .املنطقية ومناذج وثائق املشاريعات األطر الفرنسية، مبا يف ذلك عين
وإضافة . وطرحت قضايا مماثلة أثناء انعقاد حلقة العمل املخصصة للناطقني بالربتغالية     -٦٥

إىل ذلك، أعرب بعض املشاركني غري الناطقني باإلنكليزية عن حاجتهم إىل تدريب باللغـة              
ن املشاركة على حنـو أفـضل يف        اإلنكليزية يف جمال التفاوض ووضع املشاريع لتمكينهم م       

  .تستخدم فيها سوى اللغة اإلنكليزية  الالربامج العاملية اليت

  تصميم مناذج عامة ملشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف  - واو  
الحظ املشاركون عدم وجود طريقة متسقة إلعداد املشاريع تبعاً لألولويات احملددة             -٦٦

وأن األنشطة الرئيسية املدرجة يف مشروع ما كثرياً ما تتبع          يف برامج عملهم الوطنية للتكيف،      
وتعتمد البلدان  . اهليكل الذي تستخدمه وكالة مرفق البيئة العاملية اليت اختريت للعمل يف البلد           

يف معظم األحيان على اإلرشادات واهلياكل اليت تقترحها الوكـاالت يف حتديـد عناصـر               
اتفاقها طريقة تضمن   ب اليت توصي بتصميم املشاريع      وقدمت أمثلة على الوكاالت   . مشاريعها
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 إليهـا   ما إذا كانت طرائق العمل هذه اليت تدفع       ودارت مناقشات ملعرفة    . مع قدراهتا التقنية  
وُسلط الضوء علـى    . الوكاالت تتمشى مع التصميم األصلي لربامج العمل الوطنية للتكيف        

ملشاريع النتـائج املرجـوة     جة ألن حتقق ا   يف ضوء احلا  ضرورة تقييم مزايا هذا النهج وعيوبه       
  .  الوكاالت أفضل ما لديها من دعمميلتأثر مع ضمان تقداحلد من القابلية لوتسهم يف 

وبـني  توعيـة   ولضمان حتقيق التوازن بني عناصر املشاريع املتعلقة ببناء القدرات وال           -٦٧
ـ   إجراءات التكيف العملية اليت تتصدى حلاالت حمددة       ، أشـار املـشاركون إىل      أثر للقابلية للت

ضرورة توافر مناذج خمططات عامة للمشاريع لتحقيق أهداف تكيف معينة ميكن بعـد ذلـك               
ويتمثل اخليار اآلخر   . يليب االحتياجات احملددة لكل بلد من البلدان      صياغتها وتكييفها على حنو     

على سبيل املثال، ميكن    و. مولةأو أطر منطقية منوذجية من املشاريع امل      /يف حتديد عينة مشاريع و    
لتصدي للجفاف هيكالً مماثالً مع إدراج معلومات تفصيلية خاصة بكل بلـد            امشاريع  أن تتبع   

جرى العمـل بـه      مافإن هذا اخليار هو عملية توسع في      ويف الواقع،   . على حدة عند االقتضاء   
ـ  يف إطار   بعض املشاريع احملددة املنفذة للتصدي للجفاف       بشأن  بالفعل   ل البلـدان   صندوق أق

 يف عدة   ةلتصدي آلثار فيضانات البحريات اجلليدي    امشاريع  الصندوق اخلاص لتغري املناخ، و    /منواً
الزراعة، وموارد املياه    (ةرئيسياملواضيعية ال  تمجااللوميكن وضع هذه النماذج ل    . بلدان ٍآسيوية 

 ذلك أن تكيف بسهولة   وميكن لألطراف من أقل البلدان منواً بعد      ). واإلنذار املبكر وما إىل ذلك    
 الفردية اخلاصة بكل بلد وأن تقدم املشاريع إىل مرفق البيئة           ه النماذج حبيث تتالءم مع احلالة     هذ

لعرضها للموافقة  العاملية وبالتايل تقلص بدرجة كبرية من الزمن الذي يستغرقه وضع مقترحات            
  .مما يعين تنفيذ إجراءات تكيف عملية دون تأخري

شاريع برامج العمـل الوطنيـة      ملذلك، الحظ املشاركون أن وضع مناذج       وإضافة إىل     -٦٨
للتكيف قد يكون أشد ضرورة عندما تكون استراتيجية تنفيذ املشاريع قائمة على هنج برناجمي              

وميكن أن تتيح النماذج وسيلة للحصول على املعارف املتعلقة بطريقة وضع تـدابري          . أو قطاعي 
  .اطق أخرى دون إعادة ابتكار تصاميم املشروع يف كل مرةالتكيف يف بلد معني أو يف من

توفري بناء القدرات، مبا يف ذلك استخدام هنج برناجمي يف تنفيذ برامج العمـل                - زاي  
  الوطنية للتكيف

الرئيسية وهي القدرات البشرية واملؤسسية الالزمة      يف القدرات   قصور  أشري إىل مواطن      -٦٩
، والقدرة على احلـصول علـى       املنفذةوكاالت  وبني ال وطين  لتحقيق التكيف على املستوى ال    

  .أو استخدامها، والقدرة على تصميم مشاريع التكيف/لتأثر ول ليةبالقااألدوات املطلوبة لتقييم 
وأشار املشاركون يف مجيع حلقات العمل إىل احلاجة إىل زيادة الدعم املقدم من فريق                -٧٠

تنفيذ برامج عملهم الوطنية للتكيف تنفيذاً كـامالً،        حىت مكنهم   اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      
شاملة تتناول برنامج العمل الوطين بأكملـه كربنـامج         تنفيذ  يف ذلك استخدام استراتيجية      مبا

هذا الربنامج على مراحل تبعاً للتمويل املتاح مـن صـندوق أقـل         تنفيذ  وبعدئذ ميكن   . منسق
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حتسني تنـسيق املـشاريع وتفـادي التـأخري     ومن شأن ذلك البلدان منواً وغريه من املصادر،      
فردية بدءاً من مرحلة استمارة التعريف باملشروع ومروراً مبنحة إعـداد           مشاريع  بوضع   املرتبط

  .املشروع وانتهاء بوثائق املشروع الكاملة لكل مشروع ميول يف إطار صندوق أقل البلدان منواً
ُنُهـج  عين بأقل البلدان منواً دراسة       فريق اخلرباء امل   واقترح املشاركون أيضاً أن يتوىل      -٧١

صرف األموال املستخدمة يف برامج متويل أخرى، مثل برامج املعونة الثنائية من أجل حتديد ما     
  .تمويل مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف وأنشطتهالإذا كانت هناك مناذج أفضل 

 املشترك  التمويلضرورة  التكيف و اص ب اإلضافة اخل تقدمي الدعم إلثبات عنصر       - حاء  
  يف املشاريع

تبني أن املواد املعدة لشرح مفهوم التمويل املشترك فعالـة للغايـة ألن املـشاركني        -٧٢
ومع ذلـك،   . التمويل املشترك ملشاريع صندوق أقل البلدان منواً      ما يستلزمه   استوعبوا بسرعة   

 مشاريع يف إطار صندوق أقل البلدان منـواً       بالنظر إىل أن أكثرية املشاركني أسهموا يف إعداد       
التمويل املشترك خيلق نوعاً من     ضرورة  يف بلداهنم، فإهنم أشاروا إىل أن الشرط اخلاص بإثبات          

ويتسبب يف حاالت تأخري يف إعداد مشاريع صندوق أقل البلـدان منـواً علـى               الفهم  سوء  
خيص  فيماأن املفهوم يعترب بسيطاً     وأشار املشاركون إىل أنه على الرغم من        . املستوى الوطين 

مشاريع صندوق أقل البلدان منواً، فإن من الصعب شرحه للوزارات اليت حتتاج لوقت طويل              
 قـد يـشكل متـويالً       متويالً اليت تشمل    لفهمه ولتتمكن بالتايل من جتميع األنشطة والربامج      

بعض األحيـان عـن     وذكر املشاركون أن الوزارات تتخلى يف       . مشتركاً ملشاريع مستهدفة  
وضع مشاريع يف إطار صندوق أقل البلدان منواً وتركز على أموال أخرى تستلزم قدراً أقـل                

  .واإلثباتاتمن املربرات 
فعالية مفهوم التمويل املـشترك     يف  بدقة  وأشار املشاركون إىل أنه يلزم إعادة النظر          -٧٣
أن يكـون   رغم أن املقـصود     فيها  ، بالنظر إىل حاالت التأخري اليت يتسبب        ه املنشودة فوائدو

 يف املائـة    ٥٠وبّين املشاركون أن نسبة     . خيص مشاريع صندوق أقل البلدان منواً       فيما بسيطاً
  .على األقل من حاالت التأخري يف وضع املشاريع تعزى إىل التمويل املشترك

 وإضافة إىل ذلك، تناولت املناقشات الفرق بني مشاريع التكيف اإلضايف البحـت             -٧٤
وقُدم مثال على حاالت التدخل للحد من       . واملشاريع اليت تتضمن عناصر أخرى غري التكيف      

 وهي حاالت ميكن اعتبارها أنشطة حبتة للتكيف        ،اجلليدية البحريات   فيضاناتانفجار  خطر  
التـصدي  يزال التمويل املشترك مطلوباً من أجـل مـشروع            ال ومع ذلك، . مع تغري املناخ  

تصورات وجود اختالفات يف ال   وأشار املشاركون إىل    .  يف بوتان  ةاجلليدي البحريات   فيضاناتل
وأن هـذه     عاديـة  كونات إمنائية أخـرى    مب املقترنالتكيف البحت مقابل التكيف     املتعلقة ب 

وذكرت حالة تعني فيها إثبات ضرورة التمويل املـشترك         . يسهل فهمها دوماً   التصورات ال 
يربره بوضوح من منظور البلد  ت اإلضايف كان له ما  على الرغم من أن مشروع التكيف البح      
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وأثريت أثناء املناقشات احلاجة إىل زيادة توضيح خطوط األساس والعنصر اإلضايف يف            . املعين
مشاريع صندوق أقل البلدان منواً، بطرق منها تقدمي جمموعة واضحة من األمثلة املستخلـصة              

  .لتكيفمن املشاريع احلالية لربامج العمل الوطنية ل
إثبات عنـصر اإلضـافة    عن  وأعلن مرفق البيئة العاملية أنه بصدد إعداد دليل مبسط            -٧٥

شترك يف مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف وسيصدر        التمويل امل ضرورة  لتكيف و املتعلق با 
بيد أن املشاركني عمدوا إىل تبادل اخلربات اليت اكتـسبوها إىل           . قبل هناية العام  هذا الدليل   

ليوم يف هذا اجملال، وكانت مسألة التمويل املشترك هي املسألة اليت أثارت أكثر التساؤالت              ا
املشاركون أنه قد أصـبح     ذكر  ويف هناية حلقة العمل،     . واملناقشات يف معظم حلقات العمل    

  .لديهم فكرة أوضح عن التمويل املشترك يف إطار صندوق أقل البلدان منواً

  إيصاهلاارد املالية و املووفريتعزيز ت  - طاء  
ركزت املناقشات املتعلقة باملوارد املالية الالزمة للتنفيذ الكامل لربامج العمل الوطنية             -٧٦

. على احلاجة إىل متويل أكرب بكثري من التمويل املتاح حالياً يف إطار صندوق أقل البلدان منواً               
عمل الوطنية للتكيف متثل احلد     وسلط املشاركون الضوء على أن التكاليف املبينة يف برامج ال         

توفري متويل أكرب لتمويل املطلوب لتنفيذ مجيع األنشطة احملددة ذات األولوية، وأنه يلزم  لاألدىن  
  .املتوسط والطويليف األمدين بكثري للتصدي ألولويات التكيف 

ومثة حاجة إىل استكشاف مصادر متويل أخرى غري صندوق أقل البلدان منواً لتنفيذ               -٧٧
وقد اقترح املشاركون أن يدعم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان          . برامج العمل الوطنية للتكيف   
، مبا يف ذلك اإلجراءات     وتوفري املعلومات الضرورية ذات الصلة    منواً البلدان عن طريق حتديد      

 وميكن أن يدرج فريق اخلرباء املعـين بأقـل        . واملبادئ التوجيهية للحصول على هذه األموال     
البلدان منواً يف حلقات العمل اليت ينظمها، عند االقتضاء، العناصر اليت تتناول احلصول علـى          

  .هذه األموال

  يضاح تكنولوجيات التكيف وتعزيزها وتطبيقهااملقدم إلدعم الزيادة   - ياء  
أشار املشاركون إىل أن املؤسسات اليت ستشارك يف تنفيذ برامج العمـل الوطنيـة                -٧٨

ل الوزارات أو اإلدارات احلكومية أو جمالس التنمية احمللية أو منظمات اجملتمعات            مث(للتكيف  
قابلـة  تطوير تكنولوجيات للتكيـف     لمناسبة  توفري معلومات وأدوات    ستستفيد من   ) احمللية

واملعـدات  اآلالت وميكن أن يشمل الدعم توفري ما يلزم مـن     . ونقلهاونشرها  حملياً  للتطبيق  
  . الفنية وتقنيات اإلدارة والتعليم والتدريبواهلياكل والدراية
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  تنظيم املزيد من األنشطة لتبادل اخلربات والدروس املستفادة  - كاف  
بناء القدرات عن طريق    مواصلة  بالنظر إىل الطابع املتطور إلجراءات التكيف، اقُترح          -٧٩

العمل هذه أن   وعلى وجه التحديد، ينبغي حللقات      . باعتبارها عملية مستمرة  حلقات العمل   
تتيح املزيد من الفرص لتبادل اخلربات والدروس املستفادة وأفضل املمارسات بني البلدان يف             

  .منطقة معينة
املشاركون يف حلقة العمل املخصصة للناطقني بالفرنسية أنفسهم لتـشكيل      عبأ  وقد    -٨٠

منـسقاً  من بنن   ب  مندووانتخب  . شبكة معنية بالتكيف ألقل البلدان منواً الناطقة بالفرنسية       
وكلف مبهمة املتابعة مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً لضمان إطالق هـذه الـشبكة                

ويف مرحلـة  . وطلب املشاركون أيضاً إىل األمانة مساعدهتم يف تشكيل هذه الشبكة      . بنجاح
  .الحقة أنشئ موقع شبكي هلذه الشبكة وقائمة بريدية هلا

ضاً أن ينشئ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بـدعم مـن             واقترح املشاركون أي    -٨١
تيح للبلدان إمكانية عرض مشاريعها املنفذة يف إطار برامج العمل الوطنية    ي منرباً تفاعلياً األمانة  

للتكيف، وتعزيز تبادل اخلربات وأفضل املمارسات والدروس املـستفادة يف إطـار البوابـة              
  .)١٥(اًاملخصصة ألقل البلدان منو

        

__________ 
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