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 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
  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

  تقرير عن االجتماع الثامن عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً    

  *مذكرة من األمانة    

  موجز    
هذه الوثيقة تقريٌر عن االجتماع الثامن عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً                

 تـشرين   ١٥ إىل   ١٢، الذي ُعقد يف كامتانـدو، نيبـال، يف الفتـرة مـن              )فريق اخلرباء (
، وتعرض آخر اجلهود اليت بذهلا فريق اخلرباء املذكور يف سبيل تنفيـذ             ٢٠١٠أكتوبر  /األول

ويتضمن التقرير موجزاً عن حالة إعداد برامج العمـل  . ٢٠١٠-٢٠٠٨برنامج عمله للفترة   
. مرفق البيئة العامليـة أثنـاء االجتمـاع       ا، حسب ما عرضته أمانة      الوطنية للتكيف وتنفيذه  

ويتضمن التقرير أيضاً موجزاً للمناقشات اليت جرت بني فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً               
وتـرد يف  . ومرفق البيئة العاملية وثالث من وكاالته بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف       

ائل اليت نوقشت أثناء اجتماع ُعقِّد بني فريق اخلرباء والفريق املعـين            هذه الوثيقة كذلك املس   
 التابع لنيبال بغية تبادل اخلربات بشأن إعداد برنامج العمـل            للتكيف بربنامج العمل الوطين  

ويتضمن هذا التقرير أيضاً معلومات عن الـسبب  . الوطين للتكيف التابع لذلك البلد وتنفيذه   
  .امج العمل الوطنية للتكيف ومراجعتها الدعم الضروري لذلكاملنطقي وراء حتديث بر

  
__________ 

 .بسبب توقيت عقد اجتماع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً املقرر املوعد بعد الوثيقة هذهقُدِّمت   *  
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  الوالية  -أوالًً   
، فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ٧-م أ/٢٩أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره   -١
 إلسداء املشورة بشأن استراتيجية إعداد بـرامج العمـل الوطنيـة للتكيـف        ) اءفريق اخلرب (

وتقضي هذه االختصاصات بأن جيتمع     . ، واعتمد اختصاصات فريق اخلرباء املذكور     وتنفيذها
  .فريق اخلرباء مرتني يف السنة وأن يقدم تقريراً عن أعماله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ

، وضع فريق اخلـرباء، يف      )١(طراف يف دورته الثالثة عشرة    استجابةً لطلب مؤمتر األ     -٢
، نظرت فيه اهليئـة الفرعيـة       )٢(٢٠١٠-٢٠٠٨اجتماعه الثالث عشر، برنامج عمل للفترة       

وطلبت اهليئة املنعقدة يف دورهتا الـثالثني إىل فريـق          . ة والعشرين ـللتنفيذ يف دورهتا الثامن   
ن جهود يف تنفيذ برنامج عمله خـالل الفتـرة          اخلرباء أن يطلعها باستمرار على ما يبذله م       

ووضع فريق اخلرباء كذلك، يف اجتماعه السادس عشر، قائمة باألنشطة          . )٣(٢٠١٠-٢٠٠٨
  . نظرت فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالثني)٤(٢٠١٠ام لعذات األولوية 

اء املعـين بأقل البلدان    موجز أعمال االجتماع الثامن عشر لفريق اخلرب        -ثانياً   
  منواً

  املداوالت  -ألف   
       ١٢، يف الفتـرة مـن       لباني،  كامتاندو عشر لفريق اخلرباء يف      مناثقد االجتماع ال  ُع  -٣

  .٢٠١٠ أكتوبر/تشرين األول ١٥إىل 
، أنه جيوز لفريق اخلرباء أن يـدعو        ١٣-م أ /٨وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٤

وحتقيقاً هلذه الغاية، شـارك     . ةضرورالية ووكاالته إىل اجتماعات الفريق، عند       مرفق البيئة العامل  
ممثلون عن مرفق البيئة العاملية وثالث من وكاالته هـي          لفريق اخلرباء    عشر   مناثيف االجتماع ال  

 وبرنامج األمم   ،، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    )الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة      
 وعالوةً على ذلك، وعمالً باستنتاجات اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا التاسـعة             .تحدة للبيئة امل

ا فريق اخلرباء على إشراك طائفة واسعة من املنظمـات يف دعـم           فيهشجعت   اليت   )٥(والعشرين

__________ 

 .١٣-م أ/٨املقرر  )١(
  .، املرفق األولFCCC/SBI/2008/6الوثيقة  )٢(
 .٥٩، الفقرة FCCC/SBI/2009/8الوثيقة  )٣(
 .، املرفق األولFCCC/SBI/2009/13الوثيقة  )٤(
 .٥٩، الفقرة FCCC/SBI/2008/19الوثيقة  )٥(
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 إىل أمانة   ريق اخلرباء دعوةً  وّجه ف ،  )٦(برنامج العمل املتعلق بأقل البلدان منواً     وتنفيذ برنامج عمله    
  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ومنظمة الصحة العاملية من أجل املشاركة يف االجتماع

، وزير البيئة واملوارد الطبيعية يف حكومة        شارما وافتتح االجتماع السيد ثاكور براساد      -٥
 نيبـال ف يف    ختطيط التكيُُّ   عجلة  على أمهية برنامج العمل الوطين للتكيف يف دفع        شددو. نيبال
وقّدم ممثل عن األمانة عرضاً عامـاً        .ضرورة التنفيذ الفعلي فور انتهاء املرحلة التحضريية      على  و

، مشدِّداً على فائدهتا كآليات تستطيع أقل البلدان منواً من خالهلـا            فعن الربامج الوطنية للتكيُُّ   
؛ واليت أسفر إعدادها وتنفيـذها      التعريف مبواطن الضعف امللحة والعاجلة لديها إزاء تغري املناخ        

وبّين املمثل الدور اهلام للربامج الوطنية للتكيف       . عن بناء قدرات وطنية للتكيُّف مع تغري املناخ       
وأبرز السيد فْريد ماشـولو     . كخطوة أوىل يف جهود التكيف الوطنية اليت تبذهلا أقل البلدان منواً          

    يف دعم أقل البلدان منواً منـذ إنـشائه يف          ريق  فالجنازات  أوندوري، رئيس فريق اخلرباء، أهم إ     
 براجمهـا   وهي تـضع   نيبال ولسائر أقل البلدان منواً    وأعرب عن دعم الفريق التام ل      ٢٠٠١عام  

  .وتتأهب لتنفيذ األنشطة ذات األولويةيف صيغتها النهائية الوطنية للتكيف 
حالة إعـداد بـرامج     راض  استعويف أثناء االجتماع، ركّز فريق اخلرباء أعماله على           -٦

برنامج يف والتقدم احملرز يف جمال تنفيذ األنشطة ذات األولوية وتنفيذها العمل الوطنية للتكيف 
ويف تفاعله مع املرفق العاملي للبيئـة ووكاالتـه،         . ٢٠١٠-٢٠٠٨لفترة  لعمل فريق اخلرباء    

 الوطنيـة   ها برامج عمل  عدادلبلدان اليت ال تزال يف طور إ      املُقدَّم  الدعم  استعرض فريق اخلرباء    
برامج العمل الوطنية للتكيـف      ، كما استعرض اجلهود املبذولة من أجل دعم تنفيذ        للتكيف

. عمل الوطنية للتكيـف   البرامج  املستقاة من عملية      الفضلى والدروس املستفادة واملمارسات  
قيـة األمـم    وأمانة اتفا الصحة العاملية   وقد أجرى فريق اخلرباء كذلك مناقشات مع منظمة         

بـرامج  املتحدة ملكافحة التصحر بشأن كيفية زيادة الدعم املقدم ألقل البلدان منواً يف حتديث              
  . ومراجعتها وتنفيذها الوطنية للتكيفهاعمل

  حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -باء   
اليت ، ٤٨ل واً ا من أقل البلدان من   بلداً ٤٥، قدم   ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١١حىت    -٧

إىل األمانـة   برامج عمل وطنية للتكيـف  ،تلقت متويالً إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف      
برامج عملها الوطنية للتكيف )  وميامنارليشيت - هي أنغوال وتيمور(بينما مل تقدم ثالثة بلدان    

نامج عملها الوطين ليشيت مرحلة متقدمة يف إعداد بر - وقد بلغت تيمور .)٧(كتملةبصيغتها امل

__________ 

  .٧-م أ/٥املقرر  )٦(
ه خرج بعد ذلك من جمموعة أقل       ، لكن  مث قّدمه   للتكيف اًعد برنامج عمل وطني   وأ تلقى الرأس األخضر أمواالً    )٧(

  بلداً طرفا٤٩ً ألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية من أقل البلدان منواً        جمموع عدد ا  ويبلغ  . البلدان منواً 
 .يف الوقت احلايل
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غينيا االستوائية  ل  حتص ومل .٢٠١٠للتكيف ومن املتوقع أن تقدمه إىل األمانة حبلول هناية عام           
  .يهما الوطنينيإلعداد برناجمالالزم على التمويل وال الصومال 

تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، قدم مرفق البيئة العاملية تقريراً          الة  وفيما يتعلق حب    -٨
 بلداً  ٣٨، كان   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١٥وحىت  . نظره برامج العمل قيد     مشاريععن  

. الوطنيـة للتكيـف   العمل  رمسياً إىل مرفق البيئة العاملية برناجماً أو أكثر من برامج           مت  قد قدّ 
إريتريـا   بلداً هي    ١٩برامج  مرفق البيئة العاملية    يف  حظيت مبوافقة املسؤول التنفيذي األول      و

وتوفالو وجزر القمر ومجهورية الكونغو الدميقراطية      وبوتان وبوركينا فاسو    وبنن  ديش  وبنغال
وليبرييـا ومـايل    وساموا والسودان وكمبوديـا     ورواندا وزامبيا   والرأس األخضر   وجيبويت  
مجهوريـة الو   أربعة مشاريع على األقل تنفَّـذ يف          ومن املتوقع أن حتصل    والنيجر،وملديف  

يف موافقة املسؤول التنفيـذي األول      على   بيساو ومالوي  - غينيا وغينيا ة و الشعبية الدميقراطي 
 السالفة الذكر، وافق املـسؤول التنفيـذي يف املرفـق       ١٩ل وباإلضافة إىل املشاريع ا   . ملرفقا

 من استمارات حتديد املشاريع ختص املشاريع اليت بدأت تلتمس التمويـل،            ١٩وجملسه على   
مجهورية ترتانيا املتحدة وسـاموا وسـان تـومي          وبوروندي و  وهي من إثيوبيا وأفغانستان   

وبرينسييب والسنغال وسرياليون وغامبيا وفانواتو وكمبوديا وكرييباس وليبرييا وليسوتو ومايل          
، وال تزال مخس استمارات مـن اسـتمارات حتديـد           وموريتانيا وموزامبيق وهاييت واليمن   

نـسييب،  يتـومي وبر  ن  فريقيا الوسطى، وسا   ومجهورية أ  ، وجزر سليمان  ،توغواملشاريع من   
  .ه املرفق وموافقة جملس يفترخيص املسؤول التنفيذي األول يف انتظار وهاييت

تنفيذ مشاريع بـرامج    التالية   وكاالت مرفق البيئة العاملية      عم تد يف الوقت احلاضر،  و  -٩
مشروعاً من برامج    ٢٩ويدعم تنفيذ   (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     : العمل الوطنية للتكيف  
، )١١(، وبرنامج األمـم املتحـدة للبيئـة         )أربعة(، والبنك الدويل    )العمل الوطنية للتكيف  

، وبرنامج  )ثالثة(، ومصرف التنمية األفريقي     )مشروعان(والصندوق الدويل للتنمية الزراعية     
ة األمم املتحدة   ، ومنظم )مشروعان(األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة سويةً         

  .)ثالثة(لألغذية والزراعة 
 ٢٩٠ جهة ماحنة قد تعهدت بتقـدمي        ٢٢، كانت   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٤وحىت    -١٠

       / أيـار  ٣١ ويف   .)٨(مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة لصندوق أقل البلـدان منـواً          
 مرفق البيئـة    ، بلغ التمويل الصايف التراكمي الذي خصصه أو رصده أو صرفه          ٢٠١٠مايو  

 .)٩(األمريكيـة   مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة     ١٣٥العاملية واملسؤول األول فيه     
مقـدار  )  مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة األمريكيـة       ١٥٥(الرصيد املتبقّي   وميثل  

  .األموال املتاحة لدى صندوق أقل البلدان منواً
__________ 

انظر تقرير مرفق البيئة العاملية إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه الـسادسة عـشرة املـدرج يف الوثيقـة                      )٨(
FCCC/CP/2010/5. 

 . أعاله٥انظر احلاشية  )٩(



FCCC/SBI/2010/26 

GE.10-63601 6 

  ل الوطنية للتكيفالنظر يف إعداد برامج العم  -جيم   

  حتسني الدعم املقدَّم للبلدان يف مرحلة اإلعداد  -١  
البلدان اليت ال تزال يف مرحلة إعداد برامج عمل وطنيـة           جهود  ناقش فريق اخلرباء      -١١

 تـشرين   ١٥ففـي   . وأحاط علماً مبا أحرزته من تقدم منـذ اجتماعـه األخـري           للتكيف  
 برنامج عملها الوطين للتكيف، وكانـت     ت  استكمل، كانت نيبال قد     ٢٠١٠أكتوبر  /األول

قد بلغت املراحل النهائية يف إعداد برنامج عملها الوطين للتكيـف، وكـان              ليشيت   -تيمور  
 أنغـوال  وحققت. ٢٠١٠متوقعاً أن يقدم الَبلدان كالمها برناجميهما إىل األمانة قبل هناية عام    

. يهما حىت انتهاء واليته   متابعة حالت رباء  تقدماً يف إعداد برناجميهما وسيواصل فريق اخل      وميامنار  
التعاون مع فريق اخلرباء االستشاري     بغينيا االستوائية   واستأنف الفريق مناقشة السبل ملساعدة      

يف إعداد   ،املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           
  . بالغها الوطين األولبرنامج عملها الوطين للتكيف إىل جانب

  حتديثات املبادئ التوجيهية  -٢  
الحظ فريق اخلرباء حتقيق أوجه تقدم عدة يف تصميم مشاريع برامج العمل الوطنيـة           -١٢

شروحة من أجل إعداد املتوجيهية البادئ  امل"ورأى أن مثة حاجة إىل حتديث       وتنفيذها  للتكيف  
 مبادئ توجيهية لتحـديث بـرامج العمـل          اليت تتضمن  ،)١٠("برامج العمل الوطنية للتكيف   

ويشار إىل بعض اجملاالت اليت تتناوهلا املبادئ التوجيهية واليت من          .  ومراجعتها الوطنية للتكيف 
برامج العمل الوطنية للتكيف    "املمكن حتديثها يف الورقة التقنية اليت أعدها فريق اخلرباء بعنوان           

اإلعداد ووضع استراتيجيات التنفيذ وتقدمي قـوائم       فكرة عامة عن    : اخلاصة بأقل البلدان منواً   
  : وتشتمل على،)١١("املشاريع املنقحةموجزات و

إدراج عملية ختطيط برامج العمل الوطنية للتكيف ضمن نطـاق ختطـيط              )أ(  
  أوسع على الصعيد الوطين، يشمل حبث مسائل كاملسألة اجلنسانية؛

للمبادئ التوجيهيـة    امتثاالً   جديدة تتعلق باملعلومات  ضرورة تلبية شروط      )ب(  
بـدالً مـن نافـذة      اجلديدة اخلاصة بتطوير املشاريع، كاستخدام استمارات حتديد املشاريع         

أثناء إعداد بعض برامج العمل الوطنيـة       صندوق تطوير املشاريع اليت كانت ُتستخدم سابقاً        
  للتكيف؛
اعيـة والـنُّهج    وضع استراتيجيات تنفيذ تأخذ بعني االعتبار الـنُّهج القط          )ج(  

  الربناجمية بعكس االستراتيجيات األصلية اليت متحورت حول مشاريع فردية؛

__________ 

)١٠( <http://unfccc.int/resource/docs/publications/annguid_e.pdf>. 
)١١( <http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdf>  
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تشديد أكرب على حتديد خطوط األساس وتكاليف التكيف اإلضافية، وعلى            )د(  
رصد النتائج وتقييمها باستخدام مؤشرات على مستوى كل مشروع وفق ما تقتضيه أحدث             

  .فق البيئة العاملية وفريق اخلرباءاملبادئ التوجيهية اليت وضعها مر
جغرافيـاً  (ُنهج لالرتقاء من التركيز على عدد قليل من املناطق املستهَدفة             )ه(  

إىل دراسة البلد ككل ومجيع القطاعات، مبا يف ذلك كيفية          ) ومن حيث القطاعات املشمولة   
  اً؛من أجل تيسري احلصول على التمويل كلما صار متاحوتسلسله لتنفيذ اتصميم 

كيفية االنتقال من معاجلة االحتياجـات امللحـة والعاجلـة إىل معاجلـة               )و(  
حتصني التنميـة مـن     "احتياجات التكيف على املدى املتوسط واملدى الطويل، مبا يف ذلك           

  اآلثار الضارة لتغري املناخ؛مقاومة وبناء قدرة اجملتمعات على " العوامل املناخية
للتكيـف وحتديـد    إعداد برامج العمل الوطنية     تكفل تواصل عملية    طرائق    )ز(  

بربنامج العمل الوطين للتكيف تسَند     ُيعىن  تنطوي على إنشاء فريق ثابت      واألولويات يف التنفيذ،    
  .حسب تغري َمواطن الضعف والشروط األخرىومراجعته إليه مهام حتديث برنامج العمل 

  فالنظر يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيُُّ  -دال   

  حلقات العمل التدريبية  -١  
نظّم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً حلقات عمل تدريبية تناولت تنفيذ بـرامج                -١٣

 ٢٠١٠سبتمرب  / أيلول ٨ إىل   ٤(العمل الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منواً الناطقة بالربتغالية          
 ٦ إىل   ٣ (ئالواقعة يف احمليط اهلاد   ويف أقل البلدان منواً     ) يف ساو تومي، ساو تومي وبرينسييب     

، من أجـل    ٢٠١٠أثناء النصف الثاين من عام      )  يف أبيا، ساموا   ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين 
إمتام سلسلة مقررة من مخس حلقات عمل تتناول تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف كجزء              

ء التـصميم العـام    وناقش فريق اخلربا  . ٢٠١٠-٢٠٠٨لفترة  لمن برنامج عمل فريق اخلرباء      
ويقدَّم تقرير كامل منفصل عن حلقات العمل إىل اهليئـة          . حللقات العمل وردود املشاركني   

استنتج فريق اخلرباء والوكاالت أن حلقات العمل اإلقليمية          وعلى العموم،  )١٢(الفرعية للتنفيذ 
عنية بربامج العمل   املأفرقتها  كانت مفيدة للغاية يف زيادة وعي األطراف من أقل البلدان منواً و           

الوطنية للتكيف بكل ما له صلة بصندوق أقل البلدان منواً وبتنفيذ بـرامج العمـل الوطنيـة        
وأعرب املشاركون عن امتناهنم لتنظيم حلقات العمل والتمس عدة بلدان املساعدة           . للتكيف

  .يف إنشاء مواد تدريبية من أجل استخدامها يف تنفيذ التكيف على الصعيد الوطين
فقد . ومسألة اللغة مسألة هامة جداً بالنسبة ألقل البلدان منواً غري الناطقة باإلنكليزية             -١٤

جرت حلقة العمل التدريبية السالفة الذكر لفائدة أقل البلدان منواً الناطقة بالربتغاليـة كلـها       
__________ 

 .FCCC/SBI/2010/15الوثيقة  )١٢(
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العمـل الوطنيـة    التنفيذ التـدرجيي لـربامج      دليل  "بتلك اللغة ورحب املشاركون بترمجة      
  . إىل الربتغالية ومبواءمة مواد التدريب مع احتياجاهتم)١٣("تكيفلل

ومع أن أغلب األطراف من أقل البلدان منواً تود أن تنفذ برامج عملـها الوطنيـة                  -١٥
للتكيف كربامج، فإنه من الضروري توضيح ماهية النهج الربناجمي وتقدمي معلومـات عـن              

  .دان منواًكيفية تنفيذه بنجاح يف إطار صندوق أقل البل
وأشارت األطراف من أقل البلدان منواً إىل حاجتها امللحة للمـساعدة يف تطـوير                -١٦

مهارات التفاوض باللغة اإلنكليزية بغية متكينها من املشاركة بفعالية يف املفاوضات املتعلقـة             
  .باملناخ اليت جتري بتلك اللغة

  كيفية التنفيذ  -٢  
وتناولـت  . فية تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف     ناقش فريق اخلرباء بالتفصيل كي      -١٧

التكلفة اإلضافية النامجة عـن التكيـف       حتديد  املناقشة فيما تناولته رسم خطوط األساس و      
  .وتنسيق التنفيذ مع برامج ومشاريع أخرى تتعلق بالتكيف والتنمية) املشاركة يف التمويل(

سـيتعني  طرف من أقل البلدان منواً،      ومع استمرار ارتفاع مبلغ التمويل املتاح لكل          -١٨
كيفية تنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف وغري ذلك من         أن حتدد بعناية    تلك األطراف   على  

أقل البلدان منواً بغية االلتفاف على املعوقـات الـيت سـبقت            العمل اخلاص ب  عناصر برنامج   
  .ات مع الوكاالتمصادفتها فيما خيص تصميم املشاريع والترتيبات املؤسسية والعالق

فرص التمويل ألغراض التكيف، من خالل صـندوق التكيـف أو           يف ظل تزايد    و  -١٩
الصندوق اخلاص بتغري املناخ، مثالً، أو من خالل برامج خارجية كربنامج تكيـف أفريقيـا               

 الذي  الربنامج النموذجي للمرونة يف مواجهة املناخ     لصندوق األمم املتحدة اإلمنائي واليابان و     
املعنية بـربامج العمـل     سيتعّين على األفرقة     البنك الدويل والعديد من الربامج الثنائية،        وضعه

الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منواً أن تضع استراتيجية إلدارة وتنسيق االتصال مع قنـوات               
واعُترب أن الدور النشيط الذي تقوم به اجلهات املاحنة يف حتديد كيفيـة تنفيـذ               . متويل خمتلفة 

برامج العمل الوطنية، كما يف حالة بنغالديش مثالً، ممارسة جيدة تستطيع بلـدان أخـرى               
  .االستفادة منها

ومن االعتبارات املهمة لدى العديد من أقل البلدان منواً إدارة املشاريع، مبا يف ذلـك        -٢٠
  .املشتريات، ورصد النتائج وتقييمها

يف وإنشاء أول املشاريع املتعلقـة هبـا،    ويف خضم إعداد برامج العمل الوطنية للتك        -٢١
الوطنية املعنية بتلك الربامج قدراهتا عن طريق التعلم من خالل العمل وينبغي أن             األفرقة  تطوِّر  

لحد من اعتمادهـا علـى      لالوطنية  لألفرقة  تستفيد وكاالت تنفيذ خمتارة من القدرة املتنامية        
__________ 

)١٣( <http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf>. 
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ولذلك، ال يزال فريق اخلرباء     . وطنية للتكيف استشاريني دوليني يف دعم تنفيذ برامج عملها ال       
قُطريني أثناء مرحلة   /استشاريني حمليني /يوصي بأن تستخدم وكاالت مرفق البيئة العاملية خرباء       

وناقش فريق اخلرباء كذلك مسألة اختيار وكاالت لتنفيذ املشاريع الثانيـة           . تصميم املشاريع 
ر صندوق أقل البلدان منواً وأوصى بأن تطّبـق  والالحقة لربامج العمل الوطنية للتكيف يف إطا     

األطراف من أقل البلدان منواً ما تعلَمته من دروس خالل تنفيذ املشروع األول وكذلك مـن            
  .جتارب البلدان األخرى

  حالة االستعراض وحتديث برامج العمل الوطنية للتكيف  -٣  
، جرى حتديث برنامج    ها وحتديث فيما يتعلق باستعراض برامج العمل الوطنية للتكيف        -٢٢

. ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول  ١٥عمل بنغالديش واستعراض برنامج عمل السنغال رمسياً يف         
أّما نيبال، فقد وسعت نطاق املبادئ التوجيهية إلعداد برنامج العمل الوطين للتكيـف كـي      

ف تفادي  واملدى الطويل هبد  اعتبارات التخطيط على املدى املتوسط      تدرج يف برنامج عملها     
  .االستعراضات والتحديثات يف املستقبل القريب

  الدراسات االستقصائية وملفات احلاالت القُطرية  -٤  
لدعم املقدم إىل أقل البلدان منواً يف استراتيجيات تنفيذ برامج عملها الوطنية             ل تعزيزاً  -٢٣
لبلدان منواً أثناء   ، أجرى فريق اخلرباء دراسات استقصائية تناولت األطراف من أقل ا          فللتكيُّ

الدورات اليت عقدهتا اهليئات الفرعية وبواسطة حلقات الوصل الوطنيـة مـن أجـل مجـع          
املعلومات عن حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وعن أي عقبـات قـد تواجههـا                

وشرع فريق اخلرباء يف إجراء تلك الدراسات خالل الدورة الثامنة والعشرين للهيئة         . األطراف
أفغانستان وأوغندا وبنن وبوتان وتوغـو       ( بلداً ١٦وأجاب على االستقصاء    . فرعية للتنفيذ ال

 ليشيت ورواندا وزامبيا وفانواتو وليسوتو      -وتوفالو ومجهورية ترتانيا املتحدة ومجهورية تيمور       
  .)ومالوي ونيبال والنيجر وهاييت

ية ووكاالتـه، العديـد مـن       وقد درس فريق اخلرباء، بالتعاون مع مرفق البيئة العامل          -٢٤
العقبات اليت واجهتها أقل البلدان منوا، واليت ختص باألساس القدرة على تـصميم املـشاريع      

ويف . واحلصول على األموال وتبادل املعلومات، على الصعيد الوطين وعلى صعيد الوكاالت          
 اخلرباء يف تقـدمي     تلك االستقصاءات، سلّمت أقل البلدان منواً بالدور اهلام الذي يؤديه فريق          

دعم حيوي من خالل عملية برامج العمل الوطنية للتكيف وأعربت مجيعها عن رغبتـها يف               
  .استمرار ذلك الدعم

 اثنيت عشرة دراسة حالة قُطرية      ٢٠١٠وباإلضافة إىل ذلك، أجنز فريق اخلرباء يف عام           -٢٥
ورية تيمور ليشيت ورواندا  أوغندا وبوتان، وبوركينا فاسو، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجه       (

 باعتبار ذلك إسهاماً متواصالً يف      )وزامبيا والسودان وسرياليون وكمبوديا وكرييباس وهاييت     
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على الـصعيدين   وتنفيذها  حتليل التجارب املكتسبة من إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف          
  .القُطري والعاملي

اء يف إعداد واستعراض برنـامج      وتشكل االستقصاءات جزءاً من مسامهة فريق اخلرب        -٢٦
فهي وسائل ملعرفـة املمارسـات      . عمله، والسيما يف عملية برنامج العمل الوطين للتكيف       

الفضلى والدروس املستفادة وكذلك ما تبقى من عقبات تعرقل عملية برنامج العمل الوطين             
مل الوطين للتكيف، التقرير التوليفي عن عملية برنامج الع"وترد نتائج هذا العمل يف    . للتكيف
منشور سيصدر الحقاً  وستدَرج تلك النتائج يف  .)١٤("صندوق أقل البلدان منواً   تشغيل  مبا فيها   

الدروس املستفادة واملمارسات الفضلى يف إعداد برامج العمل الوطنية         عن فريق اخلرباء بشأن     
  . وتنفيذهاللتكيف

  ان منواًاستعراض تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلد  -هاء   
اً منودرس فريق اخلرباء حالة تنفيذ العناصر املكوِّنة لربنامج العمل اخلاص بأقل البلدان               -٢٧

عدا برامج العمل الوطنية للتكيف، فالحظ أنه مل يتم حىت اآلن متويل أي مشاريع يف إطـار                 
لك أن والحظ فريق اخلرباء كذ. ١٤-م أ/٥صندوق أقل البلدان منواً حسب ما يقتضيه املقرر 

األطراف من أقل البلدان منواً تعاجل بعض العناصر بدعم من برامج خارج إطار عملية اتفاقية               
األمم املتحدة لتغري املناخ، كالربامج الرامية إىل تقوية شبكات املراقبة بواسطة املنظمة العاملية             

املـشاركة يف   لألرصاد اجلوية، أو جهود بناء القدرات هبدف مساعدة أقل البلدان منواً على             
وقد اختذ عدد قليل من األطراف من أقل البلدان منواً ترتيبات مؤسـسية             . آلية التنمية النظيفة  

من أجل التصدي لتغري املناخ وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف خصوصاً؛ إال أن فريـق               
لجان الوطنية  اخلرباء قد سلّم باحلاجة املاسة إىل تقوية حلقات الوصل الوطنية واألمانات أو ال            

املعنية بتغري املناخ بوصف ذلك هنجاً مفيداً يف توفري دليل دائم لتصميم الربامج املتعلقة بـتغري                
  . وتنفيذهااملناخ
أما فيما خيص مسألة ما إذا كانت القائمة اليت تضم ستة من اجملـاالت الرئيـسية                   -٢٨

رباء أن من املمكن إضافة بعض      لربنامج العمل تتطلب حتديثاً أو مراجعة، فقد استنتج فريق اخل         
العناصر األخرى إىل القائمة احلالية ومن املمكن أن تستحدث اهليئة الفرعية للتنفيذ إجراًء ُيتَّبع              

ميكن أن ُيطلب إىل األطراف واملنظمـات        ،ومن بني اخلطوات اهلامة   . يف التحديث واملراجعة  
اء، يف حال متديد واليته، أن جيـري   ُيطلب إىل فريق اخلرب   أن تقدم مقترحاهتا، كما ُيمكن أن       

  .دراسة نقدية لربنامج العمل وأن يقترح إضافات إىل القائمة وطريقة تنفيذها

__________ 

  .FCCC/SBI/2010/17الوثيقة  )١٤(
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  النظر يف التجارب واملمارسات الفضلى والدروس املستفادة  -واو  
والدروس الفضلى   للعمل من أجل حصر املمارسات       اًأولي ناقش فريق اخلرباء خمططاً     -٢٩

 برامج العمل الوطنيـة      إعداد وتنفيذ  االستنتاجات اليت ينبغي اخلروج هبا من      أهماملستفادة و 
واتفق فريق اخلرباء علـى     . من أجل تبليغها  للتكيف وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً و       

مبا يتيح  ة،  يقبلستبطريقة تيسر تطبيقها يف جماالت م     املستفادة   الدروس   عام ُيتَّبع يف عرض   هنج  
 جمموعـة مـن     اتفق فريق اخلرباء كذلك على     و .التجربة وتفادي تكرار األخطاء   التعلم من   

والدروس الفضلى  املمارسات  عن  التقارير  ينبغي االسترشاد هبا يف وضع      ية  ملسائل البالغة األمه  ا
وستـشكل دراسـات    . بقصد توزيعه على نطاق واسع    نشور  ، ومن مث، إصدار م    املستفادة

اليت أُجنزت أثناء حلقات العمل     نفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف      املتعلقة بت احلاالت القُطرية   
كذلك االستقصاءات اليت أجراها فريق اخلرباء أساساً لصوغ املعلومات عن أهـم            والتدريبية  

  .التجارب والدروس واملمارسات الفضلى

   وحتديثهارامج العمل الوطنية للتكيفبضرورة مراجعة   - يزا  
 فريـق اخلـرباء إىل تقـدمي         للتنفيذ، يف دورهتا الثانية والثالثني،     ةدعت اهليئة الفرعي    -٣٠

برامج العمـل   مراجعة  عن ضرورة   ،  )١٥(٢٠١٠ يف إطار تنفيذ برنامج عمله لعام        ،معلومات
  . لذلك إذا ما قررت األطراف القيام بذلكعن املوارد الالزمةووحتديثها الوطنية للتكيف 

قي وراء مراجعة برامج العمل الوطنيـة للتكيـف         وناقش فريق اخلرباء السبب املنط      -٣١
 إىل األمانـة    )١٦(واضعاً يف اعتباره اآلراء اليت أعربت عنها األطراف يف رسـائلها          وحتديثها  

وكذلك اإلجابات على االستقصاءات اليت أجراها فريق اخلرباء والردود اليت تلقاهـا مـن              
ونّوه فريق اخلـرباء إىل     . مج املذكورة املشاركني يف حلقات العمل اإلقليمية بشأن تنفيذ الربا       

إذ قد تتنوع بني    وحتديثه  نطاق اجلهود اليت قد تستلزمها مراجعة برنامج عمل وطين للتكيف           
تغيريات طفيفة من السهل جداً إدخاهلا وعرضها ببساطة يف مذكرة إىل األمانة وتغيريات أكثر             

برّمتها بعد اختـاذ سلـسلة مـن        مشوالً تقتضي حتديث وثيقة برنامج العمل الوطين للتكيف         
  .اخلطوات إلدراج معلومات جديدة

وحدد فريق اخلرباء ما يلي كأمثلة على األسباب احملتملة اليت قد تـسّوغ مراجعـة                 -٣٢
  : وحتديثهابرامج العمل الوطنية

إعادة صياغة مشروع ذي أولوية مت حتديده يف برنامج عمل وطين للتكيف،              )أ(  
  قع املشروع أو حتديد تغيريات بسيطة يف قائمة املشاريع ذات األولوية؛كاإلشارة إىل تغيري مو

__________ 

 .٨٧، الفقرة FCCC/SBI/2010/10الوثيقة  )١٥(
 .FCCC/SBI/2010/Misc.9الوثيقة  )١٦(
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من إمتـام   أو أكثر   عد عامني   ببروز خماطر ومواطن ضعف جديدة، خاصة         )ب(  
  تنفيذ برنامج العمل الوطين للتكيف؛

بادئ توجيهيـة   االلتزام مب ت معلومات إضافية بغية     ضرورة االستجابة لطلبا    )ج(  
 تطـوير املعلومات املطلوبة مبوجب املبادئ التوجيهيـة احلاليـة ل        كريع،  املشا لتطوير   جديدة

نافذة صندوق تطوير املشاريع    استخدام استمارة حتديد املشاريع بدالً من       عن طريق   (املشاريع  
  ؛) برامج العمل الوطنية للتكيفأثناء إعداد بعض من أوائلسابقاً اليت كانت ُتستخدم 

 ووضع حلول تكيٍف لقطاع مل يتم التطرق        ضرورة توضيح مواطن الضعف     )د(  
إليه بالقدر الكايف أثناء إعداد أول برنامج عمل وطين للتكيف؛ وقد يشتمل ذلك على إدراج               
أولويات برنامج العمل الوطين للتكيف يف برنامج شامل لقطاع بعينه أو يف برنـامج وطـين              

  يتعلق بتغري املناخ؛
برنامج العمل الوطين للتكيف حسب     ضرورة حتديث وإعادة ترتيب أنشطة        )ه(  

أولويتها على حنو شامل، مثلما قد حيدث بعد وقوع كارثة طبيعية كربى عندما تتغري مواطن               
  الضعف األساسية؛

ن مشروع منوذجي يقتصر    مستوى إجراءات التكيف للتحول م    ضرورة رفع     )و(  
واجملتمعـات احملليـة   تكيف تشمل مجيع القطاعات   إجراءات  على بعض اجملتمعات احمللية إىل      

نشطة املعرضة للخطر يف اجملتمع، وذلك بوسائل منها إدماج برنامج العمل الوطين للتكيف وأ            
التكيف إدماجاً كامالً يف خطط وبرامج التنمية الوطنية عن طريق وضع استراتيجيات وطنية             

  ملكافحة آثار تغري املناخ وغريها؛
 من الدروس املستفادة من تنفيـذ       ضرورة استكشاف الفرص املتاحة للتعلم      )ز(  

البلدان األخرى من أقل البلدان منواً لربامج عملها الوطنية للتكيف واملشاركة يف جهود التآزر              
  اإلقليمي؛

 فـإن   ،نظراً لتنوع األسباب اليت تدفع إىل حتديث برنامج عمل وطـين للتكيـف              -٣٣
 ملعرفة تكـاليف    رباء استقصاءً وقد أجرى فريق اخل   . املتطلبات من املوارد تتنوع هي األخرى     

       .إعداد خطط خمتلفة والحظ التكاليف النامجة عن إعداد برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف              
وال يوجد سقف حمدد للمبلغ الذي قد حيصل عليه بلد من البلدان من صندوق أقل البلـدان                 
        منواً بغرض إعداد برنامج العمل الوطين للتكيف بيد أن معظم أقـل البلـدان منـواً طلبـت           

 دوالر بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية من مرفق البيئة العامليـة ألن            ٢٠٠ ٠٠٠مبلغ  
 أسرع وأسهل مقارنة بالطلبات اليت قُدمت إىل صندوق أقل البلدان منواً للحصول على العملية

ومجعت عدة بلدان أمواالً إضافية لتكملة إعداد برامج عملها الوطنية للتكيـف،            . مبالغ أكرب 
  . مليون دوالر بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية١,٣ففي حالة نيبال ُجمع مبلغ 
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خلرباء كذلك حالة السنغال وبنغالديش، ومها البلدان من أقل البلدان          وناقش فريق ا    -٣٤
منواً اللذان قاما رمسياً مبراجعة أو حتديث برناجمي عملهما الوطنيني للتكيف، وأقر الفريق بأن              
التغيري الطفيف الذي أدخلته السنغال على برنامج عملها مل يكن يستدعي حشد قدر كـبري               

مراجعة لقائمة األولويات يف برنامج عملـها الـوطين يف حـني أن             من املوارد إذ أنه جمرد      
 دوالر  ٣٥٠ ٠٠٠بنغالديش أجرت حتديثاً أمشل لربنامج عملها الـوطين بتكلفـة بلغـت             

  .بدوالرات الواليات املتحدة األمريكية
مناقشة غري رمسية   نظره يف حمصلة    ووالحظ فريق اخلرباء ما يلي لدى تقييمه ملا سبق            -٣٥

ت مرفق البيئة العاملية اليت هلا دور يف دعم البلدان من أجل إعداد بـرامج عملـها                 مع وكاال 
  :الوطنية للتكيف

هناك أمثلة قليلة جداً على مراجعات وحتديثات لـربامج العمـل الوطنيـة        )أ(  
وتلك املوجودة تدل على اختالف القدر      . للتكيف ميكن استخالص استنتاجات جوهرية منها     

ويف بعـض   . رد املالية إلجراء املراجعة والتحديث باختالف كـل حالـة         املطلوب من املوا  
احلاالت، ال تكون مثة حاجة إىل موارد من اخلارج، أي أن تكاليف املراجعـة والتحـديث                
تغطّى من امليزانية الوطنية فقط، بينما قد تتطلب املراجعة والتحديث يف حاالت أخرى حشد              

  دعم مايل إضايف كبري؛
م التمويل املطلوب حسب درجة التحديث املقرر إجراؤه؛ فإذا         خيتلف حج   )ب(  

تعلق األمر خبطة شاملة تنطوي على مشاورات وعمليات تقييم قطاعية وعلى إشراك مجيـع              
 بني نصف مليون ومليـون دوالر بـدوالرات         طلوبأصحاب املصلحة، قد يتراوح املبلغ امل     

نيبال ومن املعلومات الواردة من وكـاالت       الواليات املتحدة األمريكية، مثلما تبّين من حالة        
  كربنامج األمم املتحدة اإلمنائي؛

معظم األطراف من أقل البلدان منواً اليت ستـشرع يف          يتبّنى  من املرجح أن      )ج(  
أولوياهتا امللحة والعاجلة يف ما خيص حلصر حتديث برامج عملها الوطنية للتكيف هنجاً برناجمياً    

  .على الصعيد القُطري أو القطاعيسواًء خلطط اإلمنائية الوطنية، آخر امراعاة التكيف، مع 
 بـرامج   تحديث الترتيبات الالزمة ل   ه ميكن أن تشمل    إىل أن  أشار فريق اخلرباء أيضاً   و  -٣٦

تشرف على إعداد   و) ّياً كانت التسمية  أ(تغري املناخ   تعىن ب وحدة وطنية   إنشاء  العمل الوطنية   
وتكون على شكل هيئة دائمة بدالً من ، التكيف عموماًعلى ، و  وتنفيذها برامج العمل الوطنية  

 يعـاجل   وهو ما من شـأنه أن     . نتهي بعد بضعة أشهر   أن تكون على شكل مشروع ظريف ي      
 األفرقـة الشواغل الرئيسية اليت أثارها العديد من األطراف إزاء نقص التمويل الالزم لـدعم              

اء مشروع مرفق البيئة العاملية إلعـداد بـرامج         املعنية بربامج العمل الوطنية للتكيف بعد انته      
  .العمل الوطنية
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  ملناقشات مع مرفق البيئة العاملية ووكاالتها  -حاء   

  اإلجراءات  -١  
خصص فريق اخلرباء اليومني األول والثاين من اجتماعاته إلجراء مناقشات مع مرفق              -٣٧

 العاملية ومنظمـة األمـم املتحـدة        وشارك كل من أمانة مرفق البيئة     . البيئة العاملية ووكاالته  
لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف املناقـشات             

مستجدات التقدم احملرز يف جمال إعداد بـرامج العمـل الوطنيـة            : اليت ركزت على ما يلي    
 ألقـل البلـدان منـواً    إلقليميةالعمل التدريبية اردود املشاركني يف حلقة   ؛   وتنفيذها للتكيف

تبادل اخلربات بشأن تنفيذ برامج العمـل       ؛   أعاله ١٣الناطقة بالربتغالية املشار إليها يف الفقرة       
الوطنية وبرنامج عمل أقل البلدان منواً؛ حتديد االحتياجات من الـدعم ألغـراض التنفيـذ؛               

لوطنية للتكيف؛ آراء خمتلف    املمارسات الفضلى والدروس املستفادة من عملية برامج العمل ا        
استعراض إعالن بروكسل وبرنامج العمل لصاحل      الوكاالت يف برامج العمل الوطنية للتكيف؛       

 يف إطار مكتب األمم املتحدة للممثل السامي ألقل         ٢٠١٠-٢٠٠١أقل البلدان منواً يف العقد      
 ؛ التعاون مستقبالً مع    النامية البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية        

   .وبرامج تكيف أخرىمرفق البيئة العاملية ووكاالته 

  أهم املسائل املثارة  -٢  
     رّحب فريق اخلرباء مبسامهة مرفق البيئة العاملية ووكاالته يف تنفيذ برنـامج عملـه                -٣٨

برامج تنفيذ  ، وخاصة مبسامهته يف دعم حلقات العمل اإلقليمية بشأن          ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة  
وأعرب فريق اخلرباء أيضاً عن تقديره للجهود اليت بذهلا مرفق البيئـة         .  للتكيف العمل الوطنية 

عاجلة املشاكل اليت تنشأ أثناء     ملالعاملية ووكاالته من أجل حتسني التواصل مع أقل البلدان منواً           
  . للتكيف وتنفيذهاإعداد برامج العمل الوطنية

يد يف صفوف أقل البلدان منواً بشأن التمويـل املـشترك ملـشاريع       وإزاء القلق املتزا    -٣٩
مرفق البيئة العاملية أن املرفق يف طـور إعـداد مـذكرة       صندوق أقل البلدان منواً، أعلن ممثل       

وبّين املمثل أن شـروط التمويـل       . إعالمية لشرح مفهوم التمويل املشترك وتوضيح تطبيقه      
     ، ١١-م أ /٣منواً، حسب التعريف الـوارد يف املقـرر         املشترك يف إطار صندوق أقل البلدان       

يف إطار مشاريع الصندوق االستئماين ملرفـق       املنطبقة  ال تطابق متاماً شروط التمويل املشترك       
وأشار املمثل كذلك إىل أنه ُيتوقع من األطراف من أقل البلدان منواً، يف إطـار               . البيئة العاملية 

تقدم تقارير تتناول فقط االستثمارات القائمة يف القطاعات ذات صندوق أقل البلدان منواً، أن     
. مسامهة مرفق البيئة العاملية   الصلة باملشروع املقترح، وأنه لن ُيطلب متويل جديد يتناسب مع           

املشترك وتطبيقه يـزداد     مفهوم التمويل    نبالقول إ  يف االجتماع    ةوكاالت احلاضر القت  وعلّ
 وذُكِّر ممثـل  .منواًصندوق أقل البلدان طري طلب متويل من فريق قُمل أن يستك  بعد   وضوحاً

ـ               أن مرفق البيئة العاملية بطلب قدمته األطراف من أقل البلدان منواً للمدير التنفيذي للمرفق ب
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رسالة إىل الوكاالت لتوضيح التطبيق الصحيح ملفهوم التمويل املشترك فيمـا يتعلـق             يوّجه  
  .مبشاريع صندوق أقل البلدان منواً

 بلغـت املراحـل     نشوراتوذكر ممثل مرفق البيئة العاملية أن هناك عدة منتجات وم           -٤٠
النهائية من اإلعداد بغرض عرضها على جملس صندوق أقل البلدان منواً التابع ملرفـق البيئـة                

 :العاملية، ومنها

املشاريع املقُّدمة إىل كـل مـن       ورقة عن اإلدارة القائمة على النتائج هتم          )أ(  
 املناخ؛وق أقل البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغري صند

ورقة توضح سبل االستفادة من صندوق أقل البلدان منواً تتضمن شـرحاً              )ب(  
 مبسطاً ملفهوم التمويل املشترك والتكاليف اإلضافية النامجة عن التكيف؛

 ختص  مناذج جديدة الستمارة حتديد املشروع ولطلب منحة إعداد املشروع          )ج(  
  شاريع صندوق أقل البلدان منواً؛م

 ميكـن   ،يف إطار مرفـق البيئـة العامليـة       املقدمة  منوذج ملقترحات الربامج      )د(  
  .استخدامه أيضاً يف إطار صندوق أقل البلدان منواً

خالل االجتماع بأن العمليات الرامية إىل مساعدة أقل البلدان منواً على تطـوير             أُقّر    -٤١
ولوحظ، مع ذلك، أن    .  صندوق أقل البلدان منواً قد صارت روتينية       املشاريع واالستفادة من  

اليت يوشك مرفـق     النماذج اجلديدة الستمارة حتديد املشروع ولطلب منحة إعداد املشروع        
، على غرار مـا     تسبب بعض التأخري وحتدث شيئاً من االرتباك      البيئة العاملية أن يصدرها قد      

. عيرااملشاريع إىل استمارة حتديد املش    دوق تطوير   نافذة صن حدث خالل التحول األخري عن      
وأكد ممثل مرفق البيئة العاملية لفريق اخلرباء أنه لن ُيّدخر جهٌد من أجل جتنب أي تـأخري يف                  

  .املشاريع اليت بدأ تنفيذها بالفعل
الفعلي ألول مشروع   تنفيذ  المن أقل البلدان منواً تتجه حنو        عدداً متزايداً    ولوحظ أنّ   -٤٢
تقدمي دعـم إضـايف هلـا يف        للتكيف، وأنه سيتعني بالتايل     برامج عملها الوطنية    ا يف إطار    هل

 كإجراءات الشراء واإلدارة    ،املستقبل القريب، خاصة يف املسائل ذات الصلة بإدارة املشاريع        
  . املالية وأدوات الرصد والتقييم على الصعيد الوطين

لى قيمة التفاعل مع فريق اخلرباء خـالل        جمدداً ع احلاضرة  وأكدت مجيع الوكاالت      -٤٣
وأوضح كل من ممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وممثل برنامج األمم املتحـدة             . اجتماعاته

للبيئة كيف أن هلذه التفاعالت دوراً حيوياً يف حتديد العديد من الصعوبات اليت تواجهها أقل               
وأضـاف  .  للتكيف وتنفيذها  ج عملها الوطنية  البلدان منواً ويف التغلب عليها أثناء إعداد برام       

ربنامج يف اجتماعات فريق اخلرباء قـد       الممثل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي قائالً إن مشاركة         
ربنامج يف دعم أقل البلدان منواً يف سياق برامج العمل          الساعدت على تصحيح مسار عمليات      

 لألغذية والزراعة إىل أن مشاركة املنظمة       وأشار ممثل منظمة األمم املتحدة    . الوطنية للتكيف 
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. لتفكري يف التكيف مع تغري املنـاخ      ملواصلة ا يف اجتماعات فريق اخلرباء كانت مفيدة للغاية        
وأيد مجيع أصحاب املصلحة الرأي القائل إنه ينبغي أن تستمر هذه التفاعالت يف حال جتديد               

  .والية فريق اخلرباء

  ىالتفاعل مع منظمات أخر  - طاء  

  اإلجراءات  -١  
، زاد فريق اخلرباء تعاونه تدرجيياً مع اتفاقية مكافحة         ٢٠١٠ إىل عام    ٢٠٠٩من عام     -٤٤

التصحر من أجل حبث سبل إدماج برامج العمل الوطنية اخلاصة باتفاقية مكافحة التـصحر              
قـراراً  ومبوازاة ذلك، بدأ التعاونُ مع منظمة الصحة العاملية إ        . وبرامج العمل الوطنية للتكيف   

بالصحة والبيئة يف   بأوجه التآزر اليت من املمكن استكشافها لتيسري تنفيذ إعالن ليربفيل املتعلق            
، وهو اإلعالن الذي اتفقت فيه بلدان أفريقية على إقامة حتالف استراتيجي بـني              )١٧(أفريقيا

يليـة  وباإلضافة إىل ذلك، أجرت منظمة الصحة العاملية دراسـة حتل         . قطاعي الصحة والبيئة  
  .لصحة يف برامج العمل الوطنية للتكيف وقدمتها رمسياً إىل األمانةللجوانب املتعلقة با

خالل اليوم الثاين من االجتماع، دعا فريق اخلرباء أمانة اتفاقية مكافحة التـصحر             و  -٤٥
ومنظمة الصحة العاملية لتبادل اآلراء مع فريق اخلرباء ومرفق البيئة العاملية ووكاالتـه بـشأن               

  .عملية برامج العمل الوطنية للتكيف وملناقشة جماالت التعاون املذكورة أعاله

  أهم املسائل املثارة  -٢  
أوضح ممثل أمانة اتفاقية مكافحة التصحر أنه ميكن استكشاف أوجه تآزر بني برامج               -٤٦

ـ  بالعمل الوطنية اخلاصة باتفاقية مكافحة التصحر وبرامج العمل الوطنية للتكيف            ج اتباع هن
توفري خدمات منسَّقة شاملة ومتسقة عرب القطاعات لبلدان خمتارة من أقل البلـدان            يتيح  رائد  

منواً أدرجت أنشطةً هلا يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي يف برامج عملها الوطنية اخلاصـة               
 ودعا فريق اخلرباء لدعم   . مبكافحة التصحر ويف برامج عملها الوطنية للتكيف على حد سواء         

  .هذه املبادرة عن طريق تقدمي املشورة التقنية
وقدم ممثل منظمة الصحة العاملية عرضاً سلط فيه الضوء على عملية منظمة الـصحة                -٤٧

ومن مجلة . للتكيفبرامج العمل الوطنية املتعلقة بالصحة يف  كونات  املالعاملية الرامية إىل تعزيز     
املتعلقة بالـصحة يف    لجوانب  لعتبارات احلالية   حتليل اال : ما سامهت به منظمة الصحة العاملية     

؛ الردود املقدمة بانتظام إىل البلدان واألمانة ومرفق البيئة العاملية          للتكيفبرامج العمل الوطنية    
املتعلقة بالصحة يف   كونات  املووكاالته؛ األطر االستراتيجية والتنفيذية املقترحة من أجل تعزيز         

وضع ونشر مبادئ توجيهية تقنية خاصة بالصحة وغري ذلـك         ؛  برامج العمل الوطنية للتكيف   
__________ 

)١٧( <http://www.unep.org/health-env/pdfs/libreville-declaration-eng.pdf>.  
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من أدوات للتخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم على املستوى الوطين؛ الدعم التقين املقدم إىل             
املتعلقة بالـصحة يف    كونات  املالبلدان لبناء القدرات والتخطيط والرصد والتقييم فيما خيص         

  .للتكيفبرامج العمل الوطنية 
اء املناقشة اليت أُجريت بغرض املتابعة، سلّم فريق اخلرباء ومنظمة الصحة العاملية            وأثن  -٤٨

أن يتيحـا فرصـة لـدمج       ومراجعتـها   بأن من شأن حتديث برامج العمل الوطنية للتكيف         
  .املعلومات والبيانات ذات الصلة بتقييمات قطاعية شاملة، خاصة يف قطاع الصحة

برنامج العمل الـوطين    فريق  ن منواً و  ا املعين بأقل البلد   التفاعل بني فريق اخلرباء     -ياء   
   للتكُيفبايلينال

شياً مع ما درج عليه فريق اخلرباء من تفاعل مع فريق العمل الوطين للتكيـف يف                مت  -٤٩
البلد املضيف لالجتماع، فقد عقد جلسة تفاعلية مع ممثلني عن فريق العمل الوطين للتكيـف      

رنامج عملها الوطين للتكيف، وأنه من      استكملت ب يق اخلرباء أهنا    وأخربت نيبال فر  . يف نيبال 
ووافق جملس الوزراء على برنامج العمـل الـوطين   . املقرر إطالقه وطنياً يف وقت قريب جداً    

  .٢٠١٠وسيقدَّم رمسياً إىل أمانة اتفاقية تغري املناخ قبل هناية 
ترتيباتـه  عن  الوطين للتكيُّف و   حملة عامة عن عملية برنامج العمل        يبالوقدم فريق ن    -٥٠

 وبّين العرض كيف استفادت     .املؤسساتية ومشاوراته مع أصحاب املصلحة وخططه التنفيذية      
نيبال من خربات بلدان أخرى من أقل البلدان منواً اليت أكملت برامج عملها الوطنية من أجل                

الت الـيت قدمتـها     مجيع املدخ مع مراعاة   تنفيذ أنشطة شاملة تشاركية ومتعددة القطاعات       
وأسفرت عملية إعداد برنامج العمل الـوطين       . خمتلف القطاعات، مبا فيها القطاعات الشاملة     

للتكيف يف نيبال عن حتديد القطاعات التالية بوصفها األشد تأثراً باآلثار الضارة لتغري املناخ              
ي؛ املـستوطنات   والتنـوع البيولـوج   احلراجة  وهي املياه والطاقة؛ الزراعة واألمن الغذائي؛       

وحّددت نيبال  . واهلياكل األساسية احلضرية؛ الصحة العامة؛ الكوارث النامجة عن تغري املناخ         
عدداً من املشاريع ذات األولوية يف هذه القائمة اليت تـشارك يف تنفيـذها سـت وزارات                 

  .وقطاعان من القطاعات الشاملة
الثنائيـة  احنة  املجلهات  ا مع برامج    وأبرز الفريق تعاونه الوثيق خالل مرحلة اإلعداد        -٥١

وأعرب عن أمله   . ومع منظمات غري حكومية وغريها، باإلضافة إىل وزارات حكومية خمتلفة         
يف أن يتم التنفيذ على وجه السرعة بالنظر إىل املشاركة النشطة من جانب مجيع أصـحاب                

تكملة املسامهة املالية   لالتمويل اإلضايف الذي طُلب     وقد مكّن   . املصلحة خالل مرحلة اإلعداد   
اليت قدمها صندوق أقل البلدان منواً من تطوير برنامج عمل وطين للتكيف أكثر مشوالً مما كان 

بعـض  بذلك تضّمن برنامج نيبـال      ميكن حتقيقه بتمويل صندوق أقل البلدان منواً وحده، و        
  .نفيذاإلشارات إىل استراتيجيات متوسطة وطويلة املدى، فضالً عن خطط حملية للت
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 األنشطة ذات األولوية لربنامج عمل فريق اخلرباء املعين         تنفيذ تقدم يف ال  -ثالثاًً   
  ٢٠١٠-٢٠٠٨فترة للبأقل البلدان منواً 

 علـى  حرز يف تنفيذ برنامج عملـه ذي أُاستعرض فريق اخلرباء يف اجتماعه التقدم ال   -٥٢
تقدم الذي أُحرز والنتـائج     ويرد يف املرفق األول موجز يبّين ال      . ٢٠١٠-٢٠٠٨مدى الفترة   
ونوه فريق اخلرباء إىل كونه تناول مجيع األنشطة املدرجة يف برنامج عمله لتلك             . اليت حتققت 

إعداد برامج عملـها الوطنيـة      أشار إىل استمرار الدعم املُقّدم للبلدان من أجل          كما   .الفترة
ك األنشطة األساسـية يف     مواصلة تل سيتعني  للتكيف ومراجعتها وحتديثها وتنفيذها وإىل أنه       

  .حال جتديد واليته
وباإلضافة إىل ذلك، حدد فريق اخلرباء االحتياجات والتحديات التالية اليت ميكـن              -٥٣

التصدي هلا بعد متديد والية فريق اخلرباء من خالل تقدمي اإلرشاد أو التدريب أو املـساعدة                
لنظر يف إطار هذا البنـد مـن        التقنية، إىل جانب أنشطة ُحددت يف وثائق أخرى معروضة ل         

  :)١٨(جدول األعمال
وضع ُنهج برناجمية يف إطار استراتيجيات تنفيذ بـرامج العمـل الوطنيـة               )أ(  
  للتكيف؛
   اجلنساين يف مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف؛جلانبراعاة ام  )ب(  
يف إدراج برامج العمل الوطنية للتكيف يف صميم التخطيط اإلمنائي العادي             )ج(  

  سياق التنمية املستدامة؛
  ؛برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً وتنفيذه ورصدهمراجعة   )د(  
حتـديثها وتنفيـذها،    بناء القدرات إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف و         )ه(  

  ؛تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواًو
تلف االتفاقيات املتعددة األطراف املتعلقة بالبيئـة       تعزيز أوجه التآزر مع خم      )و(  

وحتديث وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وبرنامج       املختصة بإعداد   ومع برامج املنظمات    
  .أقل البلدان منواًاخلاص بعمل ال

__________ 

  .FCCC/SBI/2010/15 والوثيقة FCCC/SBI/2010/12 الوثيقة )١٨(
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  املرفق األول

األنشطة ذات األولوية يف برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان               
  ٢٠١٠-٢٠٠٨لفترة منواً ل

األنشطة ذات األولوية يف برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً للفتـرة                    
٢٠١٠-٢٠٠٨  
   والنتائجاإلجنازات املتوقعةأهم   )أ(النشاط

تعزيز اجلهود املبذولة لدعم أقل البلدان منـواً        
اليت لديها احتياجات خاصة فيما يتعلق بإعداد       

    وتنفيذهانية للتكيُّفبرامج العمل الوط

ملستجدات التقدم  املتابعة املستمرة للملفات والتحديث املنتظم      
الذي حترزه البلدان اليت ال تزال يف طور إعداد برامج عملـها            
الوطنية للتكيف، علماً بأن مجيع البلدان يف هذه الفئة تتلقـى           

  .للدفع بعجلة إعداد تلك الربامجمكثفة مساعدة 
داد برامج العمـل    إلعالدعم  تقدمي مزيد من    

عن طريق توزيـع    للتكيف وتنفيذها   الوطنية  
 إعداد هذه الربامج ووضـع      بشأنورقة تقنية   

  استراتيجيات لتنفيذها

 هذه الورقة التقنية وُوزِّعت على األطراف من أقل      تعدأُ  •
 )ب( الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذخاللالبلدان منواً 

فريق (يق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً       تقارير فر تضمني    •
ن طريـق    إضافية بشأن التنفيذ ع    معلوماٍت )ج(املنشور و )اخلرباء
بعض اخلطوات يف جمال إعداد برامج العمـل الوطنيـة          شرح  

  وتنفيذهاللتكيف 
عـن  تقرير فريق اخلرباء إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ        ضمني  ت  •

 )ه(ورات فريق اخلـرباء    ومنش )د(أعمال اجتماعه السادس عشر   
معلومات عن حتديث برامج العمل الوطنية ومراجعتها مع بيان         

 ووضع استراتيجيات تنفيذ من أجل النهج الربناجمي املقرر اتباعه
  تنفيذ تلك الربامج بالكامل

إعداد دليل للتنفيذ التدرجيي لـربامج العمـل        
  وتعميمهالوطنية للتكيف 

 لـربامج العمـل الوطنيـة    أُجنز دليل التنفيذ التـدرجيي      •
اللغـات   وأُتيح بالشكلني الـورقي واإللكتـروين ب       )و(للتكيف

 والفرنسيةلربتغالية وااإلنكليزية 
باإلضافة إىل ذلك أُنشئت مواد تدريبية ختـص بـرامج            •

  باللغات الثالث املذكورةللتكيف العمل الوطنية 
 استراتيجيــات   وضـع  علىتنظيم تدريب   

وطنية للتكيف وإعـداد    تنفيذ برامج العمل ال   
املشاريع باالستناد إىل املعلومات الـواردة يف       

  دليل التنفيذ التدرجيي

 ُنظمت مخس حلقات عمل تدريبية إقليمية  •
 أهم املسائل الـيت مت      )ز(يربز تقرير أُعد عن هذه احللقات       •

التطرق إليها خالهلا، وما حتدد من مسائل ناشـئة ومـسائل           
   البحثتتطلب متابعةً ومزيداً من

 لدى األطراف من أقل البلدان      ءإجراء استقصا 
منواً ووكاالت األمم املتحدة وجهات فاعلـة       
أخرى ذات صلة جلمع معلومات عن حالـة        

  تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

وأُدرجت نتائجه يف تقارير فريق اخلرباء       ءجري االستقصا أُ  •
  ملشار إليه أعالهالتدرجيي اومنتجاته، مبا يف ذلك دليل التنفيذ 

أُجنزت دراسات حاالت تناولت جتارب أطراف من أقل          •
البلدان منواً يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنيـة للتكيـف،          
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فرص احلصول على أموال من صندوق أقل البلدان منواً         مشلت  و
 البلدان منواًالعمل املعين بأقل كمسامهة يف تقييم برنامج 

اءات ودراسـات احلـاالت يف      سُتدَرج نتائج االستقص    •
التقرير املقبل لفريق اخلرباء عن الدروس املستفادة واملمارسات        

  الفضلى يف عملية برامج العمل الوطنية للتكيف
 االضطالع بأنشطة بناء القـدرات والتوعيـة    

  طلب األطراف يف االجتماع التقييمي     حسب
من  و ٢٠٠٧يف عام   ه فريق اخلرباء    عقدذي  ال

  ءاتقصاإجناز استخالل 

طلبات األطراف من   االستجابة املتواصلة ل  . أنشطة جارية   •
أقل البلدان منواً عن طريق تنفيذ أنشطة تدريب وحلقات عمل          

  وغري ذلك من أشكال الدعم

جوانب برامج العمـل الوطنيـة      أهم  تلخيص  
للتكيف بغية حتديد َمواطن الضعف الرئيـسية       

قطاع والفرص   لكوخيارات التكيف حسب    
 من  ة لتحقيق التآزر على الصعيد اإلقليمي     املتاح
مع أولويات وخطط التنمية    براز االتساق   إأجل  

الوطنية وإدماج أنشطة برامج العمل الوطنيـة       
  للتكيف يف هذه األولويات واخلطط

ـ ربامج العمل الوطنية للتكيف و    مستمر ل حتليل    • شاريع مل
 حتديد درجة الدمجبغية هذه الربامج 

بوابـة أقـل البلـدان      "عن طريـق    ية  التوعإتاحة مواد     •
  .)ح()(Least Developed Countries Portal"منواً

تنفيذ أنشطة هبدف تشجيع التـآزر خـالل        
  التنفيذ

بدء التعاون مع أمانة اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة            •
التصحر من أجل تنفيذ تآزري لربامج العمل الوطنية للتكيـف          

 إلدارة املستدامة لألراضيوخطط العمل الوطنية املتعلقة با
تفاعل مستمر مع منظمات ووكاالت أخرى بشأن تنفيذ          •

  برامج العمل الوطنية للتكيف
اهليئات التابعـة   حفز اإلجراءات اليت تتخذها     

 األمم املتحدة والوكـاالت الثنائيـة       ةنظممل
دعم تنفيذ برامج    ل من أج  واملتعددة األطراف 

 فريـق   العمل الوطنية للتكيف وبرنامج عمل    
  اخلرباء

 على أمور مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته متواصل تعاون  •
منها حلقات العمل التدريبية املتعلقة بتنفيذ برامج العمل الوطنية 

 للتكيف
التعاون مع أمانة اتفاقية مكافحة التصحر ومنظمة الصحة      •

 ٤٨-٤٥وترد حملة عامة عن ذلك التفاعل يف الفقرات         . العاملية
  ذه الوثيقةمن ه

التوعية بعملية برامج العمل الوطنية للتكيـف       
بغية دفع عجلة التكيف وتـشجيع التنفيـذ        

  لربامجتلك االفعال ل

 تغـيري  نطاق املوقع الشبكي ألقل البلدان منواً و       يعسمت تو   •
ويتـضمن هـذا املوقـع      ". بوابة أقل البلدان منواً    " إىل تسميته

رامج العمل الوطنيـة    الشبكي معلومات مفصَّلة عن مشاريع ب     
  الربامجتلكاملشاريع ومعلومات عن تنفيذ موجزات للتكيف و

املشاركة يف اجلهود واملبادرات التعاونية اليت تقوم هبـا           •
منظمات شريكة مبن فيها مرفق البيئة العاملية ووكاالته وأمانـة          

  اتفاقية مكافحة التصحر ومنظمة الصحة العاملية
ب اتباعه يف جتميع    وضع ورقة عن النهج الواج    

املعلومات الالزمة لتقييم مدى فعالية الربنامج      
اخلاص بربامج العمـل الوطنيـة للتكيـف        
ومشاريع هذه الربامج على املستويني الـوطين       

  والعاملي

 هذه املعلومات على أساس االختصاصات الـيت        تمعُج  •
دعـم  بغرض  دهتا اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثني،        أّي
قييم واستعراض برنامج عمل أقل البلدان منواً وصندوق أقـل          ت

  )ط(البلدان منواً
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ألطراف من أقل البلـدان     ُوضع منوذج للورقات وأُتيح ل      •
  تقدمي املعلوماتل اًلوكاالت تيسريلمنواً و

ـ  تقدير الدعم الالزم تقدميه      تنفيـذ   لمن أج
برامج العمل الوطنية للتكيف تنفيذاً كامالً، مبا       

ك التكاليف وبناء القدرات والتكنولوجيا يف ذل
  والترتيبات املؤسسية

  )ي(شرت ورقة معلومات وُعممت إلكترونياًُن  •

االستجابة لطلبات األطراف من أقل البلـدان       
  منواً

يواصل فريق اخلـرباء االسـتجابة      . االستجابة متواصلة     •
لطلبات األطراف من أقل البلدان منواً للحصول على املعلومات         

ستعراض مشاريع برامج العمـل      بوسائل منها ا   الدعم التقين و
  الوطنية للتكيف واحتياجات أخرى

لسنوات العشر لتنفيـذ    ا املسامهة يف استعراض  
إعالن بروكسل وبرنامج العمل لصاحل أقـل       

 يف إطار   ٢٠١٠-٢٠٠١البلدان منواً يف العقد     
مكتب األمم املتحدة للممثل السامي ألقـل       

لبلدان النامية غـري الـساحلية      البلدان منواً وا  
  والدول اجلزرية الصغرية النامية

ـ مسامهة يقوم فريق اخلرباء بإعداد   . أنشطة جارية   •   ةكتابي
يف اجتماع حتضريي الستعراض تنفيذ برنامج العمل اخلـاص         

  بأقل البلدان منواً مبوجب االتفاقية اإلطارية لتغري املناخ

يـة بـشأن    عمل مرفق البيئة العامل   يف  م  اسهاإل
تيسري تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمل       

  اخلاص بأقل البلدان منواً

اقترح فريق اخلرباء، يف تقريره إىل اهليئة الفرعية للتنفيـذ            •
 عدة طرائق يستطيع هبا مرفق البيئة       )ك(السابع عشر عن اجتماعه   

  اًالعاملية تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منو
  .، املرفق األولFCCC/SBI/2008/6ملخص من الوثيقة   )أ(
 .>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdf<  )ب(
  .>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdf<  )ج(
  .FCCC/SBI/2009/13الوثيقة   )د(
 >http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdf<  )ه(

  .><http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdfو  
  .>http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf<  )و(
  .FCCC/SBI/2010/15الوثيقة   )ز(
  .>http://unfccc.int/ldc<  )ح(
  .، املرفق الثالثFCCC/SBI/2009/13الوثيقة   )ط(
  .><http://unfccc.int/resource/docs/publications/09_ldc_sn_napa.pdf  )ي(
  .FCCC/SBI/2010/5الوثيقة   )ك(
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  املرفق الثاين

 تـشرين   ١٥اً يف   ضاء فريق اخلرباء املعـين بأقـل البلـدان منـو          أع    
  ٢٠١٠أكتوبر/األول

  بنغالديش  السيد مريزا شوكت علي

  بِنن  السيد إيبيال جربيل

  غامبيا  السيد ّبا أومسان جارجو

  ليبرييا  السيد بينجامني كارمور

  النمسا  السيد إيرفني كونتسي

  كندا  السيدة بيث الفندر

  أوغندا  السيد فْريد ماشولو أوندوري

  ساو تومي وبرينسييب  ل فرينانديس سانتاناالسيد أديريتو مانوي

  ملديف  السيد علي شريف

  نيبال  السيد باتو كريشنا أوبرييت

  هولندا  السيد يان فريهاغن

  جزر سليمان  السيد دوغالس يِي
  

        


