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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الرابعة والثالثون

   ٢٠١١يونيه /حزيران ١٧-٦بون، 
   من جدول األعمال املؤقتXالبند 

  دان منواًتقرير عن االجتماع التاسع عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البل    

  *مذكرة من األمانة    

  موجز    
تنص اختصاصات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على أن جيتمع فريق اخلـرباء                

مرتني يف السنة وأن تتمثل وظيفته يف إسداء املشورة بشأن استراتيجية إعداد وتنفيذ بـرامج               
 ُعِقد االجتماع التاسع عشر     واستجابة لعرض قّدمته حكومة مالوي،    . العمل الوطنية للتكيف  

ومبا أن هذا   . ٢٠١١مارس  /آذار ١٧ إىل   ١٤لفريق اخلرباء يف بالنريي مبالوي يف الفترة من         
االجتماع كان أول اجتماع يعقده فريق اخلرباء يف فترة واليته اخلامـسة، فقـد ركّـزت                

، حـسبما هـو مطلـوب       ٢٠١٢-٢٠١١مداوالته على وضع برنامج عمل شامل للفترة        
وقد . ويتضمن برنامج العمل األهداف واألنشطة والنتائج املتوقَّعة      . ١٦-م أ /٦جب املقرر   مبو

جهـة  وبناء على مبـادرة مـن   . متخض االجتماع أيضاً عن انتخاب أعضاء املكتب اجلُُدد       
التنسيق يف مالوي، خّصص فريق اخلرباء أيضاً جلسة للتفاعل مع فريق مالوي املعين بربنامج              

لتكيف وغريه من مسؤويل احلكومة ملناقشة جتارهبم فيما يتعلق بتنفيذ برنامج           العمل الوطين ل  
وقد مشلت اجللسة التفاعلية مرفق البيئة العاملية ووكاالته اليت كانـت          . العمل الوطين للتكيف  

واستفاد فريق اخلرباء، والوكاالت، والفريق املعين بربنامج العمل الوطين للتكيـف،           . حاضرة
  . هذه اجللسة التفاعليةتعليقات واآلراء اليت طُرحت خاللمن األسئلة وال

  
__________ 

 .قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملّدد لتقدميها نتيجة لتوقيت عقد اجتماع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  *  
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  الوالية  -أوالً   
، فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً        ٧-م أ /٢٩أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

ق اخلرباء ثالث مرات، منها مرتان ملدة       ومّدد مؤمتر األطراف بعد ذلك والية فري      . ملدة سنتني أولية  
  ).١٣-م أ/٨املقرر (ومرة واحدة ملدة ثالث سنوات ) ١١-م أ/٤ و٩-م أ/٧املقرران (سنتني 

، والية فريق اخلرباء ملدة مخـس       ١٦-م أ /٦ومّدد مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -٢
ي تنظر فيه اهليئة ملدة سنتني كمتجدداً سنوات أخرى وطلب من الفريق أن يضع برنامج عمل  

  .الفرعية للتنفيذ يف أول جلسة من جلسات دورهتا يف كل سنة

  موجز أعمال االجتماع التاسع عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  -ثانياً   

  املداوالت  -ألف   
وي ُعِقد االجتماع التاسع عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف بالنتريي مبال              -٣

  .٢٠١١مارس /آذار ١٧ إىل ١٤يف الفترة من 
وشارك يف االجتماع مرفق البيئة العاملية واثنتان من وكاالته مها منظمة األمم املتحدة               -٤

لألغذية والزراعة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج التكيف األفريقي، وهيئة العمـل            
، وكـان   )اليونيتار(مم املتحدة للتدريب والبحث     يف العامل الثالث، ومعهد األ    اإلمنائي البيئي   

 أن  فريق اخلرباء من   الذي طلب فيه املؤمتر      ١٣-م أ /٨ذلك متوافقاً مع مقرر مؤمتر األطراف       
، عندما يعترب ذلك ضرورياً، مرفق البيئة العاملية ووكاالته حلضور اجتماعاته، وكـذلك          يدعو

جمموعة واسعة مـن    أن ُيشرك   ريق اخلرباء   فمن   الذي طلب فيه املؤمتر      ١٦-م أ /٦مع املقرر   
  .املنظمات لدعم تنفيذ برنامج عمل الفريق

وافتتح االجتماع نائب مدير الشؤون البيئية، الدكتور ألويسويس كامبيليويرا، باسم            -٥
شّدد على الدور اهلام الذي تؤديه عملية برنامج العمل الوطين للتكيف            مالوي الذي    حكومة

ووّجه ممثل عن األمانة النظر     . بقضايا تغري املناخ  عموماً  كومة واجلمهور   يف توعية أوساط احل   
إىل نتائج الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف وأمهية هذه النتائج يف دعم أقل البلدان منواً،               

وأشار ممثل عن مرفق البيئة العامليـة،  . بصفة خاصة، ومتديد وتوسيع نطاق والية فريق اخلرباء   
ملرفق ووكاالته، إىل التعهدات املستمرة للبلدان املاحنة بدعم صندوق أقل البلدان           حتدث باسم ا  

وأعرب رئيس فريق اخلرباء عن تقديره لوجود خمتلف الوكاالت يف االجتماع وعن أمله             . منواً
  .يف التعاون املثمر يف تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء

ى وضع برنامج عمل للسنتني التـاليتني       وخالل االجتماع، ركّز فريق اخلرباء عمله عل        -٦
وفيما يتعلق بالتفاعل مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته، ركّز         . حسبما طلبته اهليئة الفرعية للتنفيذ    
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فريق اخلرباء على سبل وضع استراتيجية للتصدي للتحديات اليت تواجهها أقل البلدان منـواً يف               
. ت التعاون يف تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منـواً         تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وجماال     

  .وُعِقدت يف بداية االجتماع جلسة إطالع وتوجيه لألعضاء اجلدد يف فريق اخلرباء

  رباء املعين بأقل البلدان منواًانتخاب أعضاء مكتب فريق اخل  -باء   
رئيساً ونائبـاً   ، ينتخب الفريق سنوياً     )١( من اختصاصات فريق اخلرباء    ٥وفقاً للفقرة     -٧

ويف االجتماع التاسـع عـشر،      . للرئيس ومقررين اثنني من بني أعضائه من أقل البلدان منواً         
  :انتخب الفريق أعضاء املكتب التالية أمساؤهم

  ، رئيساً؛)مالوي(السيد فريدريك كوسام   )أ(  
  ، نائبة للرئيس؛)توفالو(التاسي إليكشن السيدة بيبيتوا   )ب(  
  ، مقرراً ناطقاً باإلنكليزية؛)نيبال(كريشنا أوبرييت السيد بانو   )ج(  
  ، مقرراً ناطقاً بالفرنسية؛)توغو(لو يالسيد بول أبيزيو تشينغ  )د(  
  .، مقرراً ناطقاً بالربتغالية)أنغوال(السيد أبياس هونغو   )ه(  

  استعراض إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -جيم   

   الوطنية للتكيفحالة إعداد برامج العمل  -١  
 بلداً من أقل البلدان منواً اليت حصلت على         ٤٥، كان   ٢٠١١مارس  /آذار ١٤حىت    -٨

 بلداً، قد قدمت إىل األمانة بـرامج        ٤٨متويل إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وعددها        
 فلم تقدم   ) ليشيت وميامنار  -أنغوال وتيمور   (أما البلدان الثالثة املتبقية     . العمل الوطنية للتكيف  
  .بعد براجمها املستكَملة

واتفق فريق اخلرباء على مساعدة تلك البلدان من أقل البلدان منواً اليت مل تقدم براجمها     -٩
. لكي تستكمل هذه الربامج يف أقرب وقت ممكن وتلتحق بسرعة بركب عملية التنفيـذ             بعد  

حملَرز فيما يتعلق بكل بلد مـن  وهلذه الغاية، قرر فريق اخلرباء أن يواصل رصد ملفات التقدم ا       
هذه البلدان من أجل تيسري تتبُّع التقدم احملَرز وحتديد أية صعوبات حمتملة والتخفيـف مـن                

كما سيتم توسيع نطاق عملية رصد ملفات التقدم احملَرز ليشمل مجيع أقل البلدان منواً           . حدهتا
  .ولتتبُّع عملية التنفيذ

__________ 

 .، املرفق٧-م أ/٢٩املقرر  )١(
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  نية للتكيفحالة تنفيذ برامج العمل الوط  -٢  
أبلغ مرفق البيئة العاملية عن مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف املعروضـة عليـه                -١٠

، كان املسؤول التنفيذي األول ملرفق البيئة العاملية        ٢٠١١مارس  /آذار ١٦وحىت  . للنظر فيها 
 وباإلضافة إىل ذلك، وافـق    .  مشروعاً لكي يبدأ تنفيذها على أرض الواقع       ٢٣قد وافق على    

 مشروعاً آخر ُشرِع يف تقدمي طلبات حصوهلا على متويـل           ١٩جملس مرفق البيئة العاملية على      
كما أبلغ املرفق عن مستوى األموال املتاحة يف صندوق أقـل           . من صندوق أقل البلدان منواً    

 مليـون   ٣٢٠البلدان منواً، وأشار إىل أن املستوى احلايل للتعهدات بالتربع للصندوق يبلـغ             
وأشار املرفق كذلك إىل أن كل بلد من أقل البلـدان           . ن دوالرات الواليات املتحدة   دوالر م 

.  ماليـني دوالر   ١٠على مبلغ يصل إىل     من الصندوق   منواً سيكون اآلن قادراً على احلصول       
وشّجع املرفق فريق اخلرباء على وضع استراتيجية بشأن كيفية توصيل املعلومـات املتعلقـة              

  .راف من أقل البلدان منواًبالتمويل املتاح لألط
ويف الوقت احلاضر، تقدم الوكاالت التالية التابعة ملرفق البيئة العاملية دعمـاً لتنفيـذ        -١١

برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،      : مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منواً        
دويل للتنمية الزراعية، واملـصرف     والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والصندوق ال       
  .األفريقي للتنمية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

كمـا  . ورحب فريق اخلرباء بالتقدم احملَرز يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف             -١٢
رحب بتحسُّن تدفُّق املعلومات عن حالة مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف اليت ينظر فيها              

ق البيئة العاملية ووكاالته من خالل التفاعل املنتظم مع هذه اهليئات خالل اجتماعات فريق  مرف
ومن أجل حتسني تتبُّع التقدم احملـرز يف تنفيـذ          . اخلرباء، وكذلك من خالل التواصل املباشر     

مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف على املستوى القطري، قرر فريق اخلرباء أن يواصـل              
قابالت مع األفرقة املعنية بربامج العمل الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منواً، وسوف             إجراء م 

  .يقدم الفريق ملخصات دورية بشأن التقدم احملَرز يف تنفيذ هذه الربامج

  مناقشة بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفخالل القضايا الناشئة من   -٣  
يد من األفرقة املعنية بربامج العمل الوطنية للتكيف        أشري خالل املناقشات إىل أن العد       -١٣

يف أقل البلدان منواً ال تزال تواجه مشاكل أثناء تنفيذ الربامج، منها مشاكل تتعلـق بتطبيـق                 
يف احلصول على التمويل بعد املوافقة على املشاريع، وعدم         والتأخر  شروط التمويل املشترك،    

ألهنـا  علومات املتعلقة حبالة مقترحات املشاريع نظراً       إال بقدر حمدود على امل    احلصول  إمكانية  
املعلومات املقدمة من بعض الوكاالت فضالً عن عدم كفاية ختضع لعملية استعراض وموافقة،     

اليت ال توجد لديها مكاتب قطرية، واحلصول على إرشادات بشأن تطبيق الـُنُهج اجلديـدة               
 على أن الُنُهج اجلديدة، وخباصة الُنُهج الربناجميـة،     وباإلضافة إىل ذلك، اتُِّفق   . لتنفيذ املشاريع 

  .حتتاج إىل دعم جديد وإضايف
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وللتغلب على هذه املشاكل، قرر فريق اخلرباء أن يويل األولوية للجهود الراميـة إىل                -١٤
دعم أقل البلدان منواً يف تصميم استراتيجيات التنفيذ ألن العديد مـن هـذه البلـدان قـد                  

وهـذه اجلهـود    . امج العمل الوطنية للتكيف وشرعت يف تنفيذها بنشاط       استكملت اآلن بر  
 إجراء دراسات حاالت إفرادية لبيان الكيفية اليت ميكن هبـا           ،تشمل، يف حالة الُنُهج اجلديدة    

عداد ورقات تقنية؛ وتنسيق أو عقـد حلقـات   إتطبيق هذه الُنُهج؛ ووضع مبادئ توجيهية و 
التنفيذ؛ واستحداث ُنُهج جديدة وإدماج بـرامج العمـل         عمل تدريبية لزيادة حتسني عملية      

الوطنية للتكيف يف عملية التخطيط اإلمنائي ومعاجلة القضايا اجلنسانية؛ واستخدام منرب لتبادل            
املعلومات والدروس املستفادة بشأن برامج العمل الوطنية للتكيـف؛ وتوصـيل املعلومـات       

 األموال، والتمويل املشترك، واإلضافة، واألطر      التكميلية الرئيسية بشأن قضايا احلصول على     
حمددة األهداف؛ والتعاون بقوة مع طائفة      وتوعية  الزمنية؛ واستحداث ونشر منتجات تواصل      

  .واسعة من املنظمات
وفيما يتعلق بتوفري التمويل ألغراض تنفيذ مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف، مت              -١٥

البلدان منواً تطرح أسئلة حول كيفية احلصول على األمـوال        التشديد على أن العديد من أقل       
من أجل متويل املشاريع الثانية والالحقة يف إطار صندوق أقل البلدان منواً عند توفُّر أمـوال                

وقد حبثت املناقشات اليت جرت يف املاضي خمتلف الُنُهج، مبا يف ذلك توسيع نطـاق               . إضافية
وأشار مرفق البيئة العاملية إىل أنه من األبـسط         . ن املستفيدين املشاريع القائمة لتشمل املزيد م    

وسيعمل فريق اخلرباء مـع مرفـق   .  أموال إضافيةإدارياً تقدمي مشروع جديد للحصول على    
صندوق أقل البلدان   من  البيئة العاملية لوضع توجيهات بشأن كيفية الوصول إىل موارد إضافية           

، مبا يف ذلك خيارات توسيع نطاق أنشطة بـرامج العمـل            منواً عند توفُّر املزيد من األموال     
  .الوطنية للتكيف

يضاف إىل ذلك أنه لدى دعم أقل البلدان منواً ملساعدهتا يف حتديد املوارد التكميلية              و  -١٦
الالزمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، قرر فريق اخلرباء حتديد مصادر متويـل واسـعة     

وثيقة الصلة بربامج العمل الوطنية للتكيف، وإتاحة هذه املعلومات         النطاق ُيحتمل أن تكون     
  .لألطراف من أقل البلدان منواً

وحتليل املعلومات املتعلقة بتنفيذ برامج العمـل       ضرورة مجع   واتفق فريق اخلرباء على       -١٧
مع مرفق  الوطنية للتكيف من أجل تتبُّع حالة التنفيذ يف كل بلد من أقل البلدان منواً بالتعاون                

وسُيجري فريق اخلرباء تقييمـاً     . البيئة العاملية ووكاالته وغري ذلك من اجلهات الفاعلة املعنية        
وحتليالً لعملية تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف من أجل حتديد مقاييس النجاح ومعـايري              

جاً لرصـد   وسيضع الفريق كذلك هن   . األداء فيما يتصل باخلطوات الرئيسية والنتائج املتوقعة      
  .مدى كفاءة جهود التكيف يف أقل البلدان منواً من أجل احلد من القابلية للتأثر بتغري املناخ
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  استعراض وحتديث برامج العمل الوطنية للتكيف  -٤  
 ١٤حتديثاً لربنامج عملهما الوطين للتكيف حىت       ) بنغالديش والسنغال (أجرى بلدان     -١٨
ان أخرى من أقل البلدان منواً أهنا بـصدد إجـراء           كما أفادت عدة بلد   . ٢٠١١مارس  /آذار

 إىل وجود عدة مزايا مثل تزايد    مشاورات حول حتديث برامج عملها الوطنية للتكيف، مشريةً       
  .الوطينالصعيد مستويات الوعي لدى خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة على 

كن هبـا للبلـدان أن   وقرر فريق اخلرباء أن ُيعد إرشادات حمّدثة بشأن الكيفية اليت مي   -١٩
ُتنقِّح وُتحدِّث برامج العمل الوطنية للتكيف، آخذة يف اعتبارها آخر التطـورات والفـرص              

وقرر فريق اخلـرباء أن يبحـث التجـارب         . املتاحة للتخطيط للتكيف على املدى األطول     
أن تلك البلدان اليت حّدثت أو نقّحت برامج عملها الوطنية للتكيف و          يف  والدروس املستفادة   

وسيعلِّق فريق اخلرباء أيضاً على مشاريع      . ُيطِلع البلدان األخرى على هذه التجارب والدروس      
  .برامج العمل الوطنية املنقَحة أو احملّدثة، بناء على طلب األطراف من أقل البلدان منواً

  الدراسات االستقصائية  -٥  
شأن حالة إعداد وتنفيذ    أكد فريق اخلرباء قيمة مواصلة إجراء دراسات استقصائية ب          -٢٠

منـواً  البلـدان  أقل برامج العمل الوطنية للتكيف وبشأن اخلربات اليت اكتسبتها األطراف من       
منواً البلدان  أقل  وُتعترب املعلومات اليت تقدمها األطراف من       . خالل دورات اهليئتني الفرعيتني   

ل العقبات اليت قد تواجِـه      من خالل هذه الدراسات االستقصائية بالغة األمهية بالنسبة لتذلي        
كما أن من شأن هذه الدراسات االستقـصائية        . األفرقة املعنية بربامج العمل الوطنية للتكيف     

أن تتيح جتميع املعلومات املتعلقة بتنفيذ أنشطة برامج العمل الوطنية للتكيف، باإلضـافة إىل              
ة، وعـن تنفيـذ العناصـر       معلومات عن األنشطة املمولة عن طريق مرفق البيئة العاملي        جتميع  

  .األخرى لربنامج عمل أقل البلدان منواً

النظر يف حتديد االحتياجات وتنفيذ أنشطة التكيف علـى املـديني املتوسـط               -دال   
  والطويل يف أقل البلدان منواً، وإدماجها يف عملية التخطيط اإلمنائي

إىل التقنية  ورة واإلرشادات   ناقش فريق اخلرباء الكيفية اليت ميكن له هبا أن يقدم املش            -٢١
األطراف من أقل البلدان منواً بشأن حتديد احتياجات التكيف على املديني املتوسط والطويـل    

والحظ فريق اخلرباء وجود بعض خطط واستراتيجيات التكيـف الوطنيـة           . ومن مث التنفيذ  
 األسـاليب   اخلاصة مبجموعة من البلدان، واتفق على أنه سيكون من املفيد جداً اسـتعراض            

املستخَدمة ونتائجها، واالستفادة من هذه النتائج كمرجع ملناقشة مسألة املشورة املقدمة إىل            
ولذلك قرر فريق اخلرباء إجراء عمليات اسـتعراض لدراسـات احلـاالت            . أقل البلدان منواً  

اليت ميكن  اإلفرادية املتعلقة خبطط التكيف القائمة، املتوسطة والطويلة األجل، لتحديد الكيفية           
هبا هلذه الدراسات أن تشكل مصدر معلومات ُيسترَشد هبا يف عملية التخطـيط والتنفيـذ               
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املتصلة بالتكيف على املديني املتوسط والطويل يف أقل البلدان منواً، حبيث ُيعّد فريق اخلـرباء               
طة تنفيـذ أنـش  كيفية بعد ذلك، وقبل حلول موعد انعقاد اجتماعه التايل، ورقة تقنية بشأن    

التكيف على املديني املتوسط والطويل يف أقل البلدان منواً، مع مراعاة إدماج التكيف يف عملية   
وميكن استخدام هـذه    . التخطيط للتنمية الوطنية، مبا يف ذلك اعتماد ُنُهج قطاعية وبرناجمية         

يق عقد  الورقة التقنية كأساس جلهود بناء القدرات من ِقَبل فريق اخلرباء، مبا يف ذلك عن طر              
  .حلقات عمل تدريبية بالتعاون الوثيق مع الوكاالت واملراكز اإلقليمية املعنية

وغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمعات     اجلنسانية  النظر يف إدماج االعتبارات       -هاء   
  احمللية القابلة للتأثر ضمن أقل البلدان منواً

ارات اجلنسانية ومراعاهتا وإدماجها يف     الحظ فريق اخلرباء أمهية التشديد على االعتب        -٢٢
وأشري أثناء املناقشات إىل عدد من األمثلة املستقاة من شـىت           . برامج العمل الوطنية للتكيف   

القطاعات اليت ميكن لفريق اخلرباء أن يسترشد هبا يف حتديد أفضل السبل إلدماج االعتبارات              
. ق اخلرباء إعطاء األولوية هلذه املـسألة      وقرر فري . اجلنسانية يف برامج العمل الوطنية للتكيف     

أسـباب  وغريها من   اجلنسانية  يف االعتبارات   كيفية النظر   كما قرر إجراء استعراضات حول      
وستفضي هذه العملية بعد ذلك إىل إعداد ورقة تقنية ُتستخَدم كأساس لتقدمي            . القابلية للتأثر 

شأن أفضل الـسبل إلدمـاج االعتبـارات    املشورة واإلرشادات التقنية إىل أقل البلدان منواً ب    
  .يف هذه البلدانوتنفيذها التكيف ولتدابري اجلنسانية يف عملية التخطيط 

  تيسري تنفيذ العناصر األخرى لربنامج عمل أقل البلدان منواً  -واو   
ناقش فريق اخلرباء كيفية جعل الدور الذي يؤديه يف تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان                -٢٣

 يتمثل أساساً يف حشد اخلربات والربامج ذات الصلة واالستفادة من أوجه التآزر يف              منواً دوراً 
وكجزء من األنشطة الفورية، سُيعد فريق اخلرباء ورقة خيـارات          . دعم تنفيذ برنامج العمل   

باالشتراك مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته بشأن الكيفية اليت ميكن هبا إنشاء أمانات وطنيـة               
غري املناخ ودعم هذه األمانات وفقاً للتفويضات القائمة املتعلقة بدعم أقل البلدان منواً             معنية بت 

وسُيعد فريق اخلرباء، باإلضافة إىل ذلك، ورقة تقنية بشأن         . يف إطار صندوق أقل البلدان منواً     
. دور التكنولوجيا وتطبيقاهتا يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف يف أقـل البلـدان منـواً               

العمل الوطنية للتكيف برامج وسيبحث فريق اخلرباء الطرائق اخلاصة مبشاريع التكيف يف إطار        
مع مرفـق البيئـة العامليـة       مقترنةً باحلوار   وحتليل البيانات الوطنية    مجع  من أجل دعم عملية     

  .ووكاالته ومع األفرقة املعنية بربامج العمل الوطنية للتكيف
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  ألخرىالتعاون مع اجلهات ا  -زاي   
أُسنِدت إىل فريق اخلرباء مهمة تيسري تبادل املعلومات وتعزيز التآزر اإلقليمي والتآزر              -٢٤
، وإشراك جمموعة واسعة مـن املنظمـات        )٢(البيئية األخرى املتعددة األطراف   االتفاقيات  مع  

  . )٣(لدعم تنفيذ برنامج عمله
عين بالبالغات الوطنية املقدمـة     وفيما يتعلق بالتعاون مع فريق اخلرباء االستشاري امل         -٢٥

من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، قرر فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً               
واقترح فريـق   . أن جيتمع رئيسه مع رئيس فريق اخلرباء االستشاري ملناقشة جماالت التعاون          

احلصر، تقدمي الدعم املشترك إىل البلدان      اخلرباء أن تشمل هذه اجملاالت، على سبيل املثال ال          
اليت مل تقدم بالغاهتا الوطنية األولية أو برامج عملها الوطنية للتكيف وذلك يف تنفيذ أنـشطة         

القابلية للتأثر والتكيف؛ ومجع البيانات واملعلومات      مدى  مشتركة تتعلق مثالً بعمليات تقييم      
ت اإلفرادية، أو الدراسات االستقصائية، أو      مثل دراسات احلاال  (بصورة مشتركة   من البلدان   

البلـدان يف إجـراء     دعم  ؛ وتبادل املعلومات والدروس املستفادة بشأن       )رصد التقدم احملَرز  
القابلية للتأثر والتكيف، وتبادل برامج العمل واملعلومات من أجل حتديد          مدى  عمليات تقييم   

  .املزيد من جماالت التعاون
 كذلك على أنه سيكون من املهم إقامة الروابط والتواصل مـع            واتفق فريق اخلرباء    -٢٦

مثل جملس صندوق التكيف، وجلنـة التكيـف،        (اهليئات األخرى املنشأة مبوجب االتفاقية      
بشأن برنامج عمل أقل البلدان منواً، من أجل حتـسني          ) واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   

وِّق وصول أقل البلدان منواً إىل أشكال أخرى مـن          فهمه وجتنُّب اعتماد سياسات وبرامج تع     
  . العمل اخلاص هباالدعم يف تنفيذ برنامج

وناقش فريق اخلرباء أيضاً احلاجة إىل تعزيز أوجه التآزر مع االتفاقيات البيئية األخرى         -٢٧
ـ . املتعددة األطراف، واملنظمات والربامج ذات الصلة ومراكز االمتياز اإلقليمية املعنية          ذا وهل

الغرض، اتفق فريق اخلرباء على أن يتم بنشاط حشد جهود املنظمات ذات الصلة يف تنفيـذ                
برنامج عمله، وكذلك يف تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منواً، وتعزيز التعاون بني اجلنـوب               

وسيشجع فريق اخلرباء تبادل املعلومات بشأن دراسات احلاالت        . واجلنوب والتعاون الثالثي  
ية والدروس املستفادة حول كيفية حتقيق التآزر على املـستوى اإلقليمـي يف تنفيـذ               اإلفراد

األنشطة ذات الصلة بربامج العمل الوطنية للتكيف وبربنامج عمل أقل البلدان منواً من خالل              
  .عقد حلقات عمل إقليمية ذات صلة باملوضوع

بأقل البلدان منـواً ميكـن أن       واتفق فريق اخلرباء على أن البوابة اإللكترونية اخلاصة           -٢٨
تكون مبثابة منرب حلشد جهود جمموعة واسعة من املنظمات واملؤسسات وإشراكها يف دعـم              

__________ 

 .٧-أم /٢٩املقرر  )٢(
 .٥، الفقرة ١٦-م أ/٦املقرر  )٣(
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وسيقوم فريق اخلرباء بتنقـيح     . تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منواً وبرنامج عمل فريق اخلرباء         
، )٤(لوطنيـة للتكيـف   برامج العمـل ا   تنفيذ  ورقة إرشاداته بشأن تعزيز التآزر اإلقليمي يف        

  .وسُيدرج فيها مسألة النظر يف العناصر األخرى لربنامج عمل أقل البلدان منواً

ـ             -حاء    رباء التواصل والتوعية بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف وعمل فريـق اخل
  املعين بأقل البلدان منواً

 تقدمي مـشورته    لتعزيزعلى أفضل وجه    نتائج عمله   كيفية تعميم   ناقش فريق اخلرباء      -٢٩
واتفق الفريق على حتديث وحتسني البوابة اإللكترونيـة  . ودعمه لألطراف من أقل البلدان منواً 

اخلاصة بأقل البلدان منواً وإنشاء منرب لتبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة بشأن عملية 
نشطة اليت ستنفَّذ يف    برامج العمل الوطنية للتكيف لكي ُيسترشد هبا يف تنفيذ هذه الربامج واأل           

وسيضع فريق اخلـرباء أيـضاً      . املستقبل فيما يتعلق بالتكيف على املديني املتوسط والطويل       
جمموعة مواد للتدريب والتوعية لكي تستخدمها أقل البلدان منواً علـى املـستوى الـوطين               

تكيف، ألغراض تدريب مجيع أصحاب املصلحة املشاركني يف عملية برامج العمل الوطنية لل           
وباإلضافة إىل ذلك، سيواصل فريق اخلرباء تشجيع تبادل        . مع التركيز على تنفيذ هذه الربامج     

املعلومات بشأن املسائل املتصلة بأقل البلدان منواً عن طريق تنظيم أنـشطة جانبيـة خـالل                
  .دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني وكذلك عن طريق احملافل األخرى ذات الصلة

  املناقشات مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته  -طاء   

  املداوالت  -١  
 مناقشات مع مرفق البيئة     أجرى فريق اخلرباء يف اليومني الثالث والرابع من اجتماعه          -٣٠

وشاركت يف هذه املناقشات أمانة مرفق البيئة العاملية ومنظمـة األغذيـة            . العاملية ووكاالته 
ويتعلـق  . وركّزت املناقشات على جمالني خمـتلفني     .  اإلمنائي والزراعة وبرنامج األمم املتحدة   

احملّدثة بشأن التقدم املُحرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمـل الوطنيـة            باملعلومات  اجملال األول   
أما اجملال الثاين فيتعلق    . للتكيف، وتنفيذ مجيع العناصر األخرى لربنامج عمل أقل البلدان منواً         

 وّجهته اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثني حيث طلبت           باالستجابة للطلب الذي  
من فريق اخلرباء أن يناقش، مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته، سبل زيادة حتـسني إمكانيـة                
الوصول إىل األموال من صندوق أقل البلدان منواً، وصـرف هـذه األمـوال، وتـصميم                

وطنية للتكيف باستخدام هنج برناجمي، وأفـضل الـسبل         استراتيجيات تنفيذ برامج العمل ال    

__________ 

)٤( <http://unfccc.int/resource/docs/publications/annguid_e.pdf>, appendix A. 
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صندوق أقل البلدان منواً، والتحديات املتبقية الـيت        من  التمويل املشترك   شروط  لإلبالغ عن   
  .)٥(تواجه األطراف من أقل البلدان منواً يف العمل مع وكاالت مرفق البيئة العاملية

  أهم املسائل املثارة  -٢  
 العمل الوطنية للتكيف، أكد ممثل مرفق البيئة العاملية أن صندوق           وفيما يتعلق بربامج    -٣١

أقل البلدان منواً هو من أول الصناديق اليت اختربت التمويل امللموس للتكيـف علـى أرض                
التربعات احلالية املقدمة إىل صندوق أقـل       مستوى  وأشار املمثل إىل أنه باالستناد إىل       . الواقع

مكن اآلن لكل طرف من األطراف من أقل البلدان منواً أن حيـصل             البلدان منواً، أصبح من امل    
وأفاد .  ماليني دوالر كحد أقصى لتنفيذ مشاريع برنامج العمل الوطين للتكيف     ١٠على مبلغ   

املمثل بأن مرفق البيئة العاملية يتوىل التشغيل اخلاص لصندوق أقل البلدان منواً وقـد أضـاف                
صندوق يف إطار استراتيجيته اخلاصة بالتكيف مع تغـري         مستني جديدتني إىل مسات تشغيل ال     

مثل اجلمـع بـني     (ومتثِّل هذه السمات مقدمة للُنُهج الربناجمية واملشاريع املختلطة         . )٦(املناخ
 صندوق أقل البلدان منواً والتمويل املنتظم جملاالت التركيز يف إطار مرفق البيئـة              منالتمويل  
 ممثل املرفق معلومات عن مبدأ التكاليف اإلضـافية علـى           وعالوة على ذلك، قدم   ). ةالعاملي

وطُرِح سؤال بشأن التمويل املشترك يف حالة       . النحو املطبق يف إطار صندوق أقل البلدان منواً       
وأشار ممثل املرفق إىل    . مشاريع التكيف القائمة بذاهتا واليت ال تتوفر بصددها خطوط أساس         

شاريع القائمة بذاهتا يف إطار صندوق أقل البلدان منـواً          وجود خيار يتعلق بالبيان العملي للم     
إىل أن أي مشروع من املشاريع سيظل رغم ذلك مرتبطاً إىل حد ما           يف الوقت نفسه    لكنه نّبه   

  .ببعض أنشطة املشاريع اليت توجد بصددها خطوط أساس
ريق اخلـرباء   بالعناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منواً، وّجه ف         يتصل  وفيما    -٣٢

. )٧(نظر االجتماع إىل ما صدر عن مؤمتر األطراف تكراراً من تفويض ملرفق البيئـة العامليـة               
وأشار ممثل املرفق إىل أن إرشادات مؤمتر األطراف عامة وغامضة للغاية وبالتايل فـإن مـن                

ـ              . الصعب تفسريها  سري وقال إنه ميكن لفريق اخلرباء أن يساعد مرفق البيئـة العامليـة يف تف
  .لشروع يف تنفيذهالاإلرشادات بغية إجياد سبل 

وخبصوص سبل زيادة حتسني إمكانية احلصول على األموال من صندوق أقل البلدان              -٣٣
منواً، أوضح فريق اخلرباء أن القضايا الرئيسية املثارة من ِقَبل األطراف من أقل البلدان منواً قد                

 يف احلصول على معلومات عن مقدار األموال املتاحة لكل بلد من أقل البلدان منـواً،                تمتثّل
وأفاد ممثل مرفق البيئـة     . وعلى معلومات عن تشغيل الصندوق بالنظر إىل التغريات املتواصلة        

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2010/27 ٧٣، الفقرة. 
)٦( <http://www.thegef.org/gef/pubs/Strategy_on_Adaptation_2011>. 
 .٢، الفقرة ١٤-م أ/٥، واملقرر ١، الفقرة ١٦-م أ/٥املقرر  )٧(
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، )٨(الوصول إىل املوارد يف إطار صندوق أقل البلدان منواً     العاملية أن املرفق قد أعد ورقة بعنوان        
هي ورقة تتضمن مبادئ توجيهية مبّسطة إضافية بشأن احلصول على األموال من صـندوق     و

وأشار املمثل إىل أنه جيري حالياً تنقيح هذه الورقة وأهنا سـتتاح باللغـات              . أقل البلدان منواً  
التنسيق املعنية باتفاقية األمـم املتحـدة       جهات  والربتغالية وُترسل إىل    والفرنسية  اإلنكليزية  

  .ارية بشأن تغري املناخ وإىل أية جهة أخرى من اجلهات املعنية يف أقل البلدان منواًاإلط
وفيما يتعلق بصرف األموال، تتمثل املسألة الرئيسية اليت مت حتديدها يف التـأخر يف                -٣٤

ومن األمثلة على ذلك ما يتعلق حبالة مالوي اليت مل يبدأ فيها بعد تنفيذ أول               . إتاحة األموال 
 برنامج العمل الوطين للتكيف وذلك بعد مرور مثانية أشهر على اعتماده مـن ِقَبـل             مشاريع

مثاالً يدل على اإلمنائي كما ساق برنامج األمم املتحدة     ). ٤٤انظر الفقرة   (مرفق البيئة العاملية    
أن التأخريات ُتعزى يف بعض األحيان أيضاً إىل عمليات جتري على املستوى الوطين وتشمل              

على املشروع من ِقَبل السلطات املختصة، وتعيني موظفي املشروع وتدريبهم، وعقد           التوقيع  
اجتماعات لتأسيس املشروع، وما إىل ذلك من العمليات اليت تستغرق وقتاً وختتلف من بلد              

واتُِّفق أيضاً على أنه ينبغي أن تكون الوكاالت على علم تام بالعمليات اليت يلـزم               . إىل آخر 
عن طريق  تأخريات  لشروع يف التنفيذ وأنه ينبغي التقليل إىل أدىن حد من أية            االضطالع هبا ل  

كمـا  . تنفيذ بعض األنشطة املمكنة مبوازاة عملية دورة املشاريع اخلاصة مبرفق البيئة العاملية            
ينبغي أن ُتنصح األطراف من أقل البلدان منواً بأن تتواصل بانتظام مع مرفق البيئة العاملية عن                

  .لدى االستفسار عن حالة مشاريعهاوذلك التنسيق ات جهطريق 
بتصميم استراتيجية تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف باتِّبـاع ُنُهـج           يتصل  وفيما    -٣٥

مبشاريع برامج يتعلق سوى القليل من اخلربة على أرض الواقع فيما توافر برناجمية، لوحظ عدم 
ن لفريق اخلرباء أن ُيعد ورقة إرشادات بشأن النهج مث أشري إىل أنه ميك. العمل الوطنية للتكيف

.  لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف بالتعاون مع مرفق البيئة العامليـة ووكاالتـه             يالربناجم
ربناجمي يف برامج العمل    النهج  الوينبغي هلذه الورقة أن تتضمن إرشادات حول كيفية إدماج          

رامج أخرى؛ ومعلومات بشأن كيفية معاجلة مسائل       الوطنية للتكيف؛ واخلربات املكتسبة من ب     
خطوط األساس والتمويل املشترك للمشاريع والربامج؛ وأوجه التـآزر والـُنُهج القطاعيـة             

  .وإدماجها يف عملية التخطيط الوطين
     وخبصوص املناقشات املتصلة بالتصدي للتحديات املتبقية اليت تواجههـا األطـراف            -٣٦

لتفاهم ل يف العمل مع وكاالت مرفق البيئة العاملية، اتُِّفق على أن مثة حاجة              من أقل البلدان منواً   
بني الوكاالت والبلدان بشأن اخلطوات الضرورية يف إعداد وتنفيذ املشاريع، مبـا يف ذلـك               

ولوحظ كذلك أنه يلزم تعزيـز التواصـل بـني          . كيفية حتديد مواصفات املشاريع وتتبُّعها    
  .الوكاالت والبلدان

__________ 

)٨( GEF/LDCF.SCCF.8/3 
<http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/Accessing%20Resources..pdf>.  
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ويف املناقشات اخلتامية العامة، اقُترِح دمج املسائل املذكورة أعاله يف عمـل فريـق                -٣٧
، مبا يف ذلك يف الدراسات االستقصائية والورقـات التقنيـة           اخلرباء حيثما كان ذلك ممكناً    

واتُِّفـق أيـضاً علـى      . واملبادئ التوجيهية وحلقات العمل التدريبية اليت سُتعقد يف املستقبل        
افظة على التعاون بني فريق اخلرباء ومرفق البيئة العاملية ووكاالته من أجل تيـسري              ضرورة احمل 

  .تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً

  التفاعل مع املنظمات األخرى  -ياء   

  املداوالت  -١  
باإلضافة إىل مرفق البيئة العاملية ووكاالته، أشرك فريق اخلرباء ثالث منظمات أخرى              -٣٨

، وبرنـامج التكيـف   )اليونيتار(معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث     : ، وهي يف االجتماع 
يف العامل الثالث، وذلك من أجل مناقشة مسألة تقـدمي          اإلمنائي البيئي   العمل  وهيئة  األفريقي،  

وقدمت . دعم أوسع إىل األطراف من أقل البلدان منواً يف تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منواً              
عروضاً موجزة بشأن جماالت عملها اليت تكمِّل تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان            هذه املنظمات   

منواً، وتركّزت املناقشات التالية على إنشاء روابط متباَدلة وعلى تعزيز التعاون يف تقدمي الدعم          
  .إىل أقل البلدان منواً

  أهم املسائل املثارة  -٢  
الضوء على األنشطة الـيت     ) ليونيتارا(سلّط معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث         -٣٩

ترمجـة خمتلـف    : اضطلع هبا يف إطار برناجمه اخلاص بتغري املناخ، وهي أنشطة مشلت ما يلي            
الوثائق واملواد املتعلقة بتغري املناخ إىل عدة لغات؛ وتقدمي الدعم إىل حلقات العمل اإلقليميـة              

؛ وإصـدار منـشور   ٢٠٠٣مت يف عام املتعلقة بإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف اليت ُنظِّ   
 املستقاة من حلقات العمل اإلقليمية املتعلقة بإعداد بـرامج          نبشأن خنبة من األمثلة والتماري    

؛ وإنشاء موقع شبكي بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف وإجـراء           )٩(العمل الوطنية للتكيف  
لوسائط  )١٠(٢٠١٠أكتوبر  /ولتشرين األ يف  حوار تفاعلي لتبادل املعلومات؛ وتوفري التدريب       
؛ وعقد حلقة عمل إقليمية للدول العربية       ملناخاإلعالم األفريقية لتحسني تغطيتها لقضايا تغري ا      
منـرب  إنشاء  ، فضالً عن    ٢٠١٠سبتمرب  /أيلولبشأن تغري املناخ، وقد ُنظِّمت هذه احللقة يف         

االت التعاون احملتملة مع فريـق      د اليونيتار جم  وقد حدّ . اليونيتار التدرييب على شبكة اإلنترنت    
إضافة إىل  اخلرباء، وتتصل هذه اجملاالت بترمجة خمتلف الوثائق إىل اللغتني الفرنسية والربتغالية،            

  .بناء قدرات املفاوِضني

__________ 

)٩( FCCC/TP/2005/4. 
)١٠( <http://www.uneca.org/adfvii/documents/PreADF/ReportTraining-unitar.pdf>. 
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 ٢٠م ممثل برنامج التكّيف األفريقي عرضاً بشأن الدعم الذي قدمه الربنامج إىل             وقّد  -٤٠
وتشمل األنشطة املُحدَّدة دعم البلدان مـن       .  البيانات واملعلومات  بلداً أفريقياً يف جمال إدارة    
دارة املعلومات، وإنشاء شبكات وإقامة شـراكات لـدعم إدارة          إلأجل وضع استراتيجيات    

البيانات واملعلومات، وإنشاء بنية حتتية إلكترونية إلدارة البيانات واملعلومـات واسـتحداث            
  .أدوات وأساليب للتخطيط للتكّيف

اهليئـة  يف العامل الثالث الضوء على أن برامج        هيئة العمل اإلمنائي البيئي     وسلّط ممثل     -٤١
هذا النهج  التباع  وأشار املمثل إىل أن     . تسترشد يف املقام األول باحتياجات اجملتمعات احمللية      

    اجملتمعـات احملليـة   قابليـة   استحداث واستخدام أدوات ومنهجيات ملعاجلة مسألة       أمهيته يف   
كما أن ذلك ينبغي أن يشمل إشراك السكان احملليني يف األفرقة املتعددة التخصصات             . للتأثر

ويف الشراكات وكذلك باعتبارهم جهات فاعلة رئيسية يف وضع وتنفيذ مـشاريع البيـان              
وفيما يتعلق باجملاالت احملتملة للتعاون مع فريق اخلرباء، أشار املمثل إىل أن منظمتـه              . العملي
ملسامهة يف عمل فريق اخلرباء بشأن القضايا املتصلة بالتكيف على مستوى اجملتمعات            ابمهتمة  

احمللية، وإدماج االعتبارات اجلنسانية يف جمايل الطاقة وتغّير املنـاخ، ويف مبـادرات التنميـة               
  . اخلفيضة الكربون

 واملنظمـات   ويف سياق املناقشات، اتفق فريق اخلرباء ومرفق البيئة العاملية ووكاالته           -٤٢
الثالث على ضرورة السعي إىل تعزيز التعاون، وخباصة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج عمل أقـل               

  .البلدان منواً

التفاعل بني فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق مالوي املعين بربنـامج               -كاف   
  عمل التكيف الوطين

 يف التفاعل مع الفريق املعين بربنامج العمل        عقد فريق اخلرباء، وفقاً ملمارسته املتمثلة       -٤٣
الوطين للتكيف يف البلد الذي يستضيف اجتماع الفريق، جلسة تفاعلية مع ممثلي الفريق املعين          

وقـدم الفريـق    . ومع مسؤولني حكوميني آخرين   مالوي  بربنامج العمل الوطين للتكيف يف      
كما قّدم  . رنامج العمل الوطين للتكيف   املالوي حملة عن التقدم الذي أحرزه يف إعداد وتنفيذ ب         
  . الفريق حملة عامة ورؤية لعملية تغّير املناخ يف مالوي

       وفيما يتعلق بالتقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برنـامج العمـل الـوطين للتكيـف،                -٤٤
بدأ إعداد برنامج العمل الـوطين للتكيـف يف         : عرض الفريق املالوي اجلدول الزمين التايل     

؛ وأطلقت احلكومـة رمسيـاً برنـامج العمـل يف           ٢٠٠٥ وأُجنز يف عام     ٢٠٠٣مايو  /أيار
؛ وقُدم برنامج العمل إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغّير            ٢٠٠٦فرباير  /شباط

؛ ومت إعداد أول مشروع من مشاريع برنامج العمـل الـوطين            ٢٠٠٦مارس  /املناخ يف آذار  
ل من صندوق أقل البلدان منواً، وقُدم هذا املشروع إىل مرفق البيئـة             للتكّيف طُلب له التموي   

 من خالل مصرف التنمية األفريقي بوصفه وكالة من وكاالت مرفـق      ٢٠٠٦العاملية يف عام    
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البيئة العاملية؛ وغيَّر مرفق البيئة العاملية شكل تقدمي املشاريع، ومن مثّ فقد أُعيد تقدمي املشروع               
 على ٢٠٠٧مايو /؛ مث وافق مرفق البيئة العاملية يف أيار٢٠٠٧أبريل /نيسانبالشكل اجلديد يف   

 عملية تقدمي مشروع مكتمل؛ ووافق      ٢٠٠٨استمارة حتديد هذا املشروع؛ واسُتهلت يف عام        
 من أجـل الـشروع يف       ٢٠١٠أغسطس  /مرفق البيئة العاملية على املشروع املكتمل يف آب       

املشروع ال يزال معروضاً على مـصرف التنميـة         ، كان   ٢٠١١مارس  /تنفيذه؛ وحىت آذار  
وسيؤدي هذا . األفريقي من أجل استعراضه لضمان توافقه مع خطة عمل املصرف قبل تنفيذه        

التكيف مع تغّير املناخ ألغراض تأمني سبل املعيـشة الريفيـة           "املشروع الذي حيمل عنوان     
تلف أحناء مالوي وسوف    ، إىل دعم ستة جمتمعات حملية يف خم       )CARLAمشروع   ("والزراعة

 ماليني دوالر منها عن طريق صـندوق        ٣ مليون دوالر سيتم احلصول على       ٢٧تبلغ كلفته   
  . مليون دوالر من مصادر أخرى٢٤أقل البلدان منواً و

وأشار الفريق املالوي إىل أنه باإلضافة إىل مشاريع برنامج العمل الوطين للتكيـف،               -٤٥
ا بالتعاون مع الشركاء يف التنمية، وهي مـشاريع تتعلـق           هناك مشاريع أخرى جيري تنفيذه    

باألولويات املُحددة يف برنامج العمل الوطين للتكيف وقد استخدمت برنامج العمـل هـذا              
وهذه املشاريع تشمل مشروعاً إلدارة األراضي يتوىل تنفيذه برنامج األمم . كأساس لتصميمها

اين ملرفق البيئـة العامليـة وبرنـامج التكيـف     املتحدة اإلمنائي بتمويل من الصندوق االستئم     
، وبرنامج مبادرة احلزام األخضر املالوي الذي تنفذه حكومة مالوي الستخدام           )١١(األفريقي

 CARLAوسيستند مشروع   . املوارد املائية الوفرية املتاحة ألغراض الزراعة القائمة على الري        
اقشات أن هذه املشاريع قد بدأت ُترسي       املقترح إىل هذه املشاريع، كما بات واضحاً من املن        

واختتم ممثلو مالوي عرضهم بتقدمي حملـة عـن         . CARLAاألرضية الالزمة لتنفيذ مشروع     
برنامج تغّير املناخ الذي يشمل إنشاء فرقة عمل مشتركة بني احلكومة والشركاء يف التنميـة               

 الدعم املنّسق لألنـشطة     جتتمع كل ثالثة أشهر؛ وإنشاء صندوق مّوحد لألمم املتحدة لتقدمي         
  .املتعلقة بتغري املناخ؛ ووضع استراتيجية وطنية خاصة بتغري املناخ

يف مـالوي قـد     ولوحظ خالل املناقشات أن عملية برنامج العمل الوطين للتكّيف            -٤٦
؛ فقد انقضت مدة مثاين سنوات منذ بدء العملية وحىت تنفيذ أول            استغرقت وقتاً طويالً للغاية   

إمكانية التقليل من هـذا التـأخري،       مبناقشة  وفيما يتصل   . كّيف على أرض الواقع   مشروع للت 
أُوضح أنه ألغراض املشاريع املمّولة من صندوق أقل البلدان منواً، ُيجرى استعراض شـامل              
للمشاريع يف إطار دورة مشاريع مرفق البيئة العاملية، وينبغي للوكاالت أن تنسق استعراضاهتا             

  .ة دورة مشاريع مرفق البيئة العاملية من أجل جتّنب التأخريات يف التنفيذالداخلية مبوازا

__________ 

)١١( <http://www.undp.org.mw/>. 
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   ٢٠١٢-٢٠١١برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للفترة   -ثالثاً   
، وضع فريق اخلرباء املعين بأقـل       ١٦-م أ /٦وفقاً ملا طلبه مؤمتر األطراف يف مقرره          -٤٧

). انظر املرفـق األول    (٢٠١٢-٢٠١١لتاسع، برنامج عمل للفترة     البلدان منواً، يف اجتماعه ا    
 نسخة مفّصلة   )١٢(وترد على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ          

  . من خطة العمل، مبا يف ذلك األهداف املُحددة والنتائج املتوقّعة وجدول زمين
، ركّز فريق اخلرباء على جماالت الدعم       )ق األول انظر املرف (ولدى إعداد برنامج العمل       -٤٨

والحظ فريق اخلـرباء كـذلك أن جهـوده         . ١٦-م أ /٦الرئيسية كما هي ُمحددة يف املقرر       
       ،))ه(-)أ(٩املرفـق، الفقـرة      (٧-م أ /٢٩املستمرة إلجناز واليته كما هي مفّصلة يف املقرر         

  .ك اجلهود يف وضع برنامج العمل اجلديدال تزال هلا أمهيتها واّتفق على االستناد إىل تل
وحّدد فريق اخلرباء أولويات عمله وقّرر أن ُيركز على األنشطة التالية ونتائجهـا يف                -٤٩
  :٢٠١١عام 

     إعداد ورقة تقنية، قبل حلول موعد انعقـاد االجتمـاع التـايل لفريـق                )أ(  
     لة األجل يف أقل البلـدان منـواً،        تنفيذ أنشطة التكّيف املتوسطة والطوي    كيفية  اخلرباء، بشأن   

مع مراعاة عمليات إدماج التكيف يف عملية التخطيط للتنمية الوطنية، مبا يف ذلـك الـُنهج                
  القطاعية والربناجمية؛

تقاسم اخلربات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة من برنامج عمل أقل           )ب(  
املعين بأقل البلدان منواً الذي سُيعقد يف اسـطنبول         مؤمتر األمم املتحدة الرابع     حىت  البلدان منواً   

  ؛٢٠١١مايو /بتركيا يف أيار
 لتنفيذ برامج العمل الوطنية     يإعداد ورقة إرشادات بشأن اعتماد هنج برناجم        )ج(  

  للتكيف بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته؛
ـ           )د(   ات احلـاالت   إعداد ورقة إرشادات تستند إىل الدراسات املاديـة ودراس

اإلفرادية القائمة فيما يتعلق بكيفية إدماج االعتبارات اجلنسانية واالعتبارات املتعلقة باجملتمعات           
  احمللية املُعّرضة للتأثر يف تصميم وتنفيذ األنشطة يف إطار برنامج عمل أقل البلدان منواً؛

 إطار  إعداد مذكرة معلومات بشأن خيارات احلصول على موارد إضافية يف           )ه(  
صندوق أقل البلدان منواً عند توافر املزيد من املوارد، مبا يف ذلك خيارات توسيع نطاق أنشطة 

  .برامج العمل الوطنية للتكيف
وحدَّد فريق اخلرباء كذلك أولويات عمله واألنشطة التالية اليت سُتستهل يف الـسنة               -٥٠

  :األوىل واليت سُتنجز يف السنة الثانية وما بعدها

__________ 

)١٢( <http://www.unfccc.int/5977>. 
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مواصلة احلوار مع األفرقة املعنية بربامج العمل الوطنية للتكيـف يف أقـل               )أ(  
بشأن برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف        ) وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة    (البلدان منواً   

واستخدام النتائج لالسترشاد هبا يف تقدمي مزيد من الدعم من ِقبل فريق اخلرباء، مبا يف ذلـك                 
البلدان اليت مل تقدم بعد براجمها والقيام بصورة لتلك  العمل الوطنية   إعداد برامج دعم عمليات   

مباشرة وفورية بإسداء املشورة بشأن القضايا الناشئة حسبما ُيطلب، بالتعاون مع مرفق البيئة             
  العاملية ووكاالته؛

دعوة مرفق البيئة العاملية ووكاالته واملنظمات ذات الصلة واخلرباء         مواصلة    )ب(  
ماعات فريق اخلرباء وما ُيعقد من حلقات عمل لتيسري تقدمي الدعم إىل أقل البلـدان               إىل اجت 

منواً، وتقدمي املعلومات الرئيسية التكميلية إىل أقل البلدان منواً، من خالل إعـداد مـذكرات               
مثل إمكانية احلصول على األموال، والتمويل املـشترك،        (منتظمة استجابة للشواغل الرئيسية     

  ؛) اإلضافة، ووضع أُطر زمنية ألنشطة املشاريع املشتركة-والتكيف 
وضع هنج لرصد مدى فعالية جهود التكيف يف أقل البلدان منواً من أجـل                )ج(  

  التقليل من قابلية تأثرها بتغري املناخ؛
وحتليل املعلومات املتعلقة بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، ووصف       مجع    )د(  

  يف كل بلد من أقل البلدان منواً؛وتتّبع حالة التنفيذ 
وضع مبادئ توجيهية ُمحّدثة فيما يتعلق بإعداد وتنقيح وحتـديث بـرامج              )ه(  

العمل الوطنية للتكيف، مع مراعاة أفضل املمارسات املُحددة والدروس املستفادة، والتطبيـق            
  يل؛املمكن لُنُهج قطاعية وبرناجمية، وقضايا التكيف على املديني املتوسط والطو

إعداد وعقد حلقات عمل تدريبية إقليمية لتيسري تطبيق الُنُهج اجلديدة، مثل             )و(  
اجلنسانية يف عملية تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف،         االعتبارات  النهج الربناجمي وإدماج    

وتنمية املوارد البشرية لدعم أنشطة التكيف على املديني املتوسط والطويل، وكذلك ملعاجلـة             
يا الرئيسية املتصلة بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وتنقيح هذه الربامج وحتديثها،            القضا

ولتكون مبثابة وسيلة لتبادل أفضل املمارسات والدروس املستفادة على املستوى اإلقليمـي،            
  بالتعاون الوثيق مع الوكاالت واملراكز اإلقليمية ذات الصلة؛

لتكنولوجيا وتطبيقاهتا يف تنفيذ برامج العمـل       إعداد ورقة تقنية بشأن دور ا       )ز(  
  الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منواً؛

حتسني البوابة اإللكترونية اخلاصة بأقل البلدان منواً لتكـون مبثابـة القاعـدة           )ح(  
املعرفية الرئيسية لتوفري املعلومات بشأن عمل فريق اخلرباء ومشاريع بـرامج العمـل الوطنيـة               

ها، واستخدام هذه البوابة كمنصة حلشد جهود طائفة واسعة مـن املنظمـات             للتكيف وتنفيذ 
  واملؤسسات وإشراكها يف دعم تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منواً وبرنامج عمل فريق اخلرباء؛
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على البوابة اإللكترونية اخلاصة بأقل البلدان منـواً        " منصة"تصميم وتشغيل     )ط(  
يذ نفاملستفادة وُتستخدم لتبادل املعلومات بشأن وضع وت      تتضمن أفضل املمارسات والدروس     

برامج العمل الوطنية للتكيف وخطط التكيف الوطنية، وجوانب الضعف املشتركة يف أقـل             
البلدان منواً، وخمططات عملية على خمتلف املستويات، ودور التكنولوجيا وتطبيقاهتا يف برامج            

اإلقليمي، بني القطاعات وبني االتفاقات البيئيـة       (ر  العمل الوطنية للتكيف، وُنُهج تعزيز التآز     
  ؛ )املتعددة األطراف

إعداد ورقات بشأن ُنُهج تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان              )ي(  
إنشاء ودعم األمانات الوطنية املعنية بتغري املنـاخ يف أقـل           بكيفية  منواً، مثل العناصر املتعلقة     

صندوق أقل البلـدان منـواً،      من   للتفويضات القائمة املتعلقة بتقدمي الدعم       البلدان منواً وفقاً  
والطرائق اليت ميكن هبا ملشاريع التكيف يف إطار برامج العمل الوطنية للتكيف أن تدعم عملية               
مجع البيانات الوطنية وحتليلها، كجزء من احلوار مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته ومع األفرقة              

  .ملعنية بربامج العمل الوطنية للتكيف وغريها من املنظمات واملراكز ذات الصلةالوطنية ا
واعترب فريق اخلرباء كذلك أن تعزيز التعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته هو أمر                -٥١

  .ستظل له أمهيته يف تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء
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  )أ(املرفق األول

  ٢٠١٢-٢٠١١ين بأقل البلدان منواً للفترة برنامج عمل فريق اخلرباء املع    

  ٢٠١٢-٢٠١١برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للفترة     
  النتائج املتوقَّعة  األنشطة الرئيسية  األهداف العامة  الوالية
، )أ(٩، املرفـق، الفقـرة      ٧-م أ /٢٩املقرر  

تقــدمي . ٢، الفقــرة ١١-م أ/٤واملقــرر 
رة التقنيتني بشأن إعـداد     التوجيهات واملشو 

  وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
ــرر  ــرة ١٦-م أ/٦املق ــدمي . ٢، الفق تق

  : التوجيهات واملشورة التقنيتني بشأن
تنقيح وحتديث بـرامج العمـل        )أ(  

الوطنية للتكيف من أجل زيادة حتسني نوعيتها       
لتيسري إدماج إجـراءات التكيـف اخلاصـة        

ن منـواً يف عمليـة      باألطراف من أقل البلـدا    
   التخطيط اإلمنائي ومراعاة املعرفـة املتزايـدة       
فيما يتعلق بالتكيف وتغري أولويات البلـدان،       
  بناًء على طلب األطراف من أقل البلدان منواً؛

حتديد االحتياجـات املتوسـطة       )ب(  
والطويلة األجل يف جمال التكيف، وإدماجها      

نـشطة  يف عملية التخطيط اإلمنائي وتنفيذ أ     
  التكيف؛

ــارات   )ج(   ــاج االعتب ــز إدم تعزي
 املتعلقة باجملتمعـات    واالعتباراتاجلنسانية  

احمللية القابلة للتأثر ضمن األطراف من أقل        
  البلدان منواً؛

تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً يف تنفيذها        
لربامج العمل الوطنية للتكيـف وكـذلك،       
 حيثما يلزم، يف إعداد وحتـديث أو تنقـيح    
برامج العمل الوطنية للتكيف؛ ويف تـصميم    
أنشطة التكيف علـى املـديني املتوسـط        
والطويل؛ ويف إدراج االعتبارات اجلنـسانية      

  ويف تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منواً

وضع هنج لرصد تنفيذ برنامج عمـل         •
  ) السنة الثانية(أقل البلدان منواً 

جتميع وحتليل املعلومات عـن تنفيـذ         •
مج العمل الوطين للتكيف فيما خيص      برنا

  كل بلد من أقل البلدان منواً
إعداد ونشر أدلة وورقات تقنية بـشأن         •

تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف ُتركّز      
على خيارات احلصول على التمويـل       

يف إطار صندوق أقل البلدان منواً ومن       (
؛ ووضع اسـتراتيجيات    )مصادر أخرى 

 ُنهـج   تنفيذ جديدة، مبـا يف ذلـك      
برناجمية؛ وتـصميم بـرامج تكيـف       
متوسطة وطويلة األجـل؛ وإدمـاج      
ــآزر   ــسانية؛ والت ــارات اجلن االعتب
اإلقليمي؛ وإدماج مسألة التكيـف يف      
ــوطين؛ ودور  ــيط ال ــة التخط عملي
تكنولوجيات التكيف وتطبيقاهتا؛ وغري    
ذلك من املواضيع املُحددة من خـالل       
 إسهامات أقل البلدان منواً فيما تقدمـه      

  )السنتان األوىل والثانية(من معلومات 

الرصد الفعال لعمليـة بـرامج العمـل          •
الوطنية للتكيف ُيحدد الصعوبات الـيت      
ُتعالَج الحقاً، مما ُيفضي إىل حتسني تنفيذ       

  برامج العمل الوطنية للتكيف
األدلة التقنية اليت يتم إعـدادها تـساعد          •

األطراف من أقل البلدان منواً يف تـصميم        
تراتيجيات التنفيذ الفعال لربامج عملها     اس

الوطنية للتكيف اليت تأخـذ يف االعتبـار        
الُنُهج اجلديدة واالعتبارات اجلنسانية وغري     

  ذلك من العوامل املتصلة بالقابلية للتأثر
يتم على حنو واٍف إطالع األفرقة املعنية         •

بربامج العمل الوطنية للتكيف يف أقـل       
ص املتاحة للتنفيذ،   البلدان منواً على الفر   

وجيري تنفيذ املزيد من أنـشطة بـرامج    
  العمل الوطنية للتكيف

يؤدي تقاسم أفضل املمارسات والدروس       •
املستفادة من ِقبل األفرقة املعنية بـربامج       
العمل الوطنية للتكيف إىل حتسني الُنهج      
اليت تتبعها أطراف أخرى، مما ُيفضي إىل       

  حتسني نوعية املشاريع والنتائج
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تنفيذ عناصر برنامج عمل أقـل        )د(  

البلدان منواً غري تلك املتعلقة بإعداد وتنفيـذ    
برامج العمل الوطنية للتكيف، وهي العناصر      
اليت تتصل خبربات فريق اخلرباء املعين بأقـل        

  البلدان منواً

وضع ونشر جمموعة مـواد للتـدريب       •  
والتوعية بشأن تنفيذ وتنقيح وحتـديث      

طنية للتكيف من أجل    برامج العمل الو  
استخدامها على املستوى الـوطين يف      

  )السنة األوىل(أقل البلدان منواً 
توفري تدريب إقليمي لتيسري تطبيق ُنهج        •

جديدة يف تنفيذ برامج العمل الوطنيـة       
للتكيــف، مثــل الــُنُهج الربناجميــة 
واالعتبارات اجلنسانية، فـضالً عـن      
تنقيح وحتديث برامج العمل الوطنيـة      

  تكيف؛لل
حتديد احتياجات التكيف على املديني       •

  )السنة الثانية(املتوسط والطويل 
تشجيع تقاسم املعلومات واخلـربات       •

ــضل    ــستفادة وأف ــدروس امل وال
املمارسات، من خالل إنـشاء منـرب       
للتبادل، وإصدار املنشورات، وتنظـيم     
األنشطة اجلانبية، وغـري ذلـك مـن        

  )ةالسنتان األوىل والثاني(الوسائل 
حتسني البوابة اإللكترونية اخلاصة بأقـل        •

البلدان منواً حبيث تتضمن معلومات عن      
مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيـف      
اجلاري تنفيذها، ومعلومات عن مصادر     
التمويل وغري ذلـك مـن املعلومـات 
ذات الصلة ملساعدة أقل البلدان منـواً يف     

السنتان (تصميم وتنفيذ أنشطة التكيف     
  )ألوىل والثانيةا

جيري إعداد نواتج عمل فريق اخلـرباء         •
وتعميمها على نطاق واسـع وبـصورة       
فعالة على أقل البلدان منواً وغريها مـن        

  األطراف
ُتدّرب األفرقة املعنيـة بـربامج العمـل       •

الوطنية للتكيف على تصميم مـشاريع      
  : أفضل، مبا يف ذلك

لـيت  استخدام املزيد من الُنهج الربناجمية ا       •
ُتفضي إىل حتسني استدامة أنشطة برامج      

  العمل الوطنية للتكيف
جيري تعميم نتائج برامج العمل الوطنية        •

للتكيف على حنو فعال علـى اجلهـات        
  املاحنة املُحتملة ومطوِّري املشاريع

تتاح لألفرقة املعنية بربامج العمل الوطنية        •
للتكيف إمكانية احلصول علـى مـواد       

صل الالزمة للتصميم الفعال    التوعية والتوا 
الستراتيجيات التنفيذ الناجحـة الـيت      
تشمل مجيع اجلهات صاحبة املـصلحة      

  على املستوى الوطين
يتم دعم أقل البلدان منواً يف إنـشاء أو           •

  تعزيز ترتيبات مؤسسية وطنية
يؤدي التفاعل املباشر مع مرفـق البيئـة          •

العاملية ووكاالتـه إىل احلـل الـسريع        
 اليت قد تواجهها األطراف من      للمشاكل

أقل البلدان منواً يف وضـع مقترحـات        
املشاريع اخلاصة بتنفيذ بـرامج العمـل       

  الوطنية للتكيف
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مواصلة مساعدة أقل البلدان منواً اليت مل         •
تستكمل بعد برامج عملـها الوطنيـة       
لتمكينها من أن تفعل ذلك، ومساعدهتا      
 يف الشروع يف تنفيذ براجمها يف أقـرب       
وقت ممكن، آخذة يف االعتبار الدروس      
املستفادة من جتارب غريها مـن أقـل        

  )السنتان األوىل والثانية(البلدان منواً 
إعداد ورقة خيارات تتعلـق بكيفيـة         •

إنشاء ودعم األمانات الوطنية املعنيـة      
بتغري املناخ يف إطار صـندوق أقـل        

  البلدان منواً
 مواصلة إشراك مرفق البيئـة العامليـة        •

ووكاالته خالل اجتماعـات فريـق      
اخلرباء وبغري ذلك من الوسـائل مـن        
أجل معاجلة القضايا الناشئة عن تنفيـذ    
برامج العمل الوطنية للتكيف يف إطار      
صندوق أقل البلدان منـواً، وتنفيـذ        

السنتان (برنامج عمل أقل البلدان منواً      
  )األوىل والثانية

التعاون مع فريق اخلرباء االستـشاري        •
ملعين بالبالغات الوطنية املقدمة مـن      ا

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول      
باالتفاقيـة، ومرفـق البيئـة العامليـة     
ووكاالته، واملنظمات ذات الصلة، يف     
تنفيذ برنامج عمـل فريـق اخلـرباء        

السنتان (وبرنامج عمل أقل البلدان منواً      
  )األوىل والثانية

  . برنامج عمل ُمفصَّل ُيبيِّن األهداف املُحددة، والنتائج املتوقعة، وقائمة األنشطة، واإلطار الزمين<http://www.unfccc.inf/5977> املوقع ُيتاح على  )أ(  
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  املرفق الثاين

 كـانون   ١١أعضاء فريق اخلرباء املعـين بأقـل البلـدان منـواً يف                 
   ٢٠١٠ديسمرب /األول

  أنغوال  السيد أبياس هونغو
  النمسا  د إيروين كونزيالسي

  بنن  السيد إيبيال جربيل
  بوتان  السيد ثاينلي نامغيل
  كندا  السيدة بيث الفندر
  ليسوتو  السيد مبيثي تونغواين

  مالوي  السيد فريدريك كوسام
  نيبال  السيد باتو كريشنا أوبرييت

  هولندا  السيد جان فريغان
  جزر سليمان  السيد دوغالس يي
  مجهورية ترتانيا املتحدة  نيكاالسيد فريدريك ما

  توغو   السيد بول أبيزيو تشينغيلو
  توفالو  السيدة بيبيتوا إليكشن التاسي

       


