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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  ة والثالثونتاسعالدورة ال
  ٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين١٦-١١ ،وارسو
   من جدول األعمال املؤقت٩البند 

  منواًاملسائل املتعلقة بأقل البلدان 

  عن االجتماع الرابع والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًتقرير     

  مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
 عن االجتماع الرابع والعـشرين لفريـق اخلـرباء املعـين بأقـل              لوثيقة تقريرُ هذه ا   
 ٢٩ إىل ٢٦مبوديا، يف الفتـرة مـن    ك، املعقود يف سيم ريب،      )فريق اخلرباء ( منواً البلدان
 وهي تتناول التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمـل فريـق اخلـرباء            . ٢٠١٣ أغسطس/آب

حلقات العمل التدريبية اإلقليمية املتعلقة     : ، وتغطي اجملاالت التالية   ٢٠١٤-٢٠١٣ للفترة
؛ وخطـط تنظـيم دورات   ٢٠١٣-٢٠١٢يف الفترة   منواً    لفائدة أقل البلدان   املنظّمة بالتكيف

 خطط التكيف الوطنية؛ ومعرض خطط التكيف الوطنية؛ واملواد التكميلية          تدريبية إضافية بشأن  
للمبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية؛ واإلرشاد والدعم التقنـيني لعمليـة             

؛ والتوعية بعمـل  خطط التكيف الوطنية؛ والتعاون بشأن تقدمي الدعم التقين إىل أقل البلدان منواً   
خلطط التكيف الوطنيـة واسـتخالص أفـضل         الرقميا يف ذلك عمل املركز      فريق اخلرباء، مب  

املمارسات والدروس املستفادة وتقامسها؛ واالعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات املتعلقة          
؛ ورصد وتقييم برامج العمل الوطنية للتكيف وبرنـامج         باجملتمعات الضعيفة يف أقل البلدان منواً     

وعملية خطط التكيف الوطنية؛ ودعم تناسق اجلهود املتـصلة بـالتكيف     واً   من عمل أقل البلدان  
 أيضاً  وتقّدم الوثيقة .  لفريق اخلرباء  إفرادية متعمقة وتآزرها يف إطار االتفاقية؛ ودراسات حاالت       

والوكـاالت املنفـذة ملـشاريعه      تفاصيل عن مناقشات فريق اخلرباء مع مرفق البيئة العامليـة           
، ومع حكومة كمبوديا بشأن جتربتها      ن الدعم املقدم إىل أقل البلدان منواً      ومنظمات أخرى بشأ  

    . يف تعبئة املوارد املالية وإدارهتا من أجل التصدي لتغري املناخ
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  الوالية  -أوالً  

 ، والية١٧-م أ /٥ و ١٦-م أ /٦ و ٧-م أ /٢٩ اتهمؤمتر األطراف، مبوجب مقرر   حدد    -١
). ٢٠١٥-٢٠١١(يف فترة تكليفه احلالية     ) فريق اخلرباء ( منواً   فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان    

بشأن برامج   منواً    واملشورة إىل أقل البلدان    وأُسندت إىل فريق اخلرباء مهمة تقدمي الدعم التقين       
 اإلرشاد والـدعم التقنـيني      وتقدمي،  ً وبرنامج عمل أقل البلدان منوا     ،العمل الوطنية للتكيف  

  . لعملية خطط التكيف الوطنية

فريـق   يف دورهتا السابعة والثالثني إىل    ) اهليئة الفرعية (طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ     و  -٢
 ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة   ه به من أنشطة يف إطار برنامج عمل       إىل جانب ما يقوم   لع  اخلرباء أن يضط  

  :)١(باألنشطة احملددة التالية
والوكـاالت املنفـذة    أن يواصل، خالل اجتماعاته مع مرفق البيئة العاملية           )أ(  
فيما يتعلق باحلصول على متويل من صـندوق         منواً   ، حبث مشاكل بعض أقل البلدان     ملشاريعه

ن تقارير اجتماعاته معلومات    لتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكّيف، وأن ُيضمِّ       منواً   لبلدانأقلّ ا 
  ؛)٢(عن سبل ووسائل تعزيز تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكّيف، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية

  املنظمات املعنية، لقاء بشأن خطط   أن ينظّم، بدعم من األمانة وبالتعاون مع        )ب(  
  .)٣(بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية منواً ف الوطنية ألقل البلدانالتكّي
، وضع فريق اخلرباء يف اجتماعه الثالث       ١٦-م أ /٦ من املقرر    ٣واستجابة إىل الفقرة      -٣

   .)٤(٢٠١٤-٢٠١٣والعشرين برنامج عمل للفترة 

ين لفريق اخلرباء املعـين بأقـل        والعشر رابعموجز أعمال االجتماع ال     -ثانياً  
  منواًالبلدان 

  املداوالت  -ألف  

سيم ريب، بكمبوديـا، يف الفتـرة        ين يف رابع والعشر عقد فريق اخلرباء اجتماعه ال      -٤
 ُبعيد تنظيم حلقة العمل التدريبية اإلقليمية املتعلقـة         ٢٠١٣سبتمرب  /  أيلول ٢٩  إىل ٢٦ من

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/7املرفق األول ،. 
)٢( FCCC/SBI/2012/33 ٦٧، الفقرة. 
)٣( FCCC/SBI/2012/33 ٦٩، الفقرة. 
)٤( FCCC/SBI/2013/8املرفق الثاين ،. 
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              / آب٢٤ إىل ٢٠سيا يف املدينة ذاهتـا يف الفتـرة مـن    يف آ منواً بالتكيف لفائدة أقل البلدان  
  . ٢٠١٣أغسطس 

أن يدعو مرفق   ب،  ١٣-م أ /٨وقد كلّف مؤمتر األطراف فريق اخلرباء، مبوجب مقّرره           -٥
 عندما يكون ذلك اجتماعات الفريقاملشاركة يف  إىل والوكاالت املنفذة ملشاريعهالبيئة العاملية   

 أن يشرك طائفـة     ١٦-م أ /٦ على ذلك، طلب إىل فريق اخلرباء يف مقرره          وعالوة. ضرورياً
وبناء عليه، التقى فريق اخلرباء مبمثلي ثـالث        . واسعة من املنظمات لدعم تنفيذ برنامج عمله      

 ،مرفق البيئة العاملية، وهي منظمة األمم املتحدة لألغذيـة والزراعـة  منفذة ملشاريع وكاالت  
إلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومبمثل معهد األمـم املتحـدة           وبرنامج األمم املتحدة ا   

املرفق اليت  املنفذة ملشاريع   وكاالت  الإىل باقي   كذلك  طلب فريق اخلرباء    و. للتدريب والبحث 
 وشاركت يف االجتماع  . تقدمي إسهامات ذات صلة    تعذّر عليها إرسال ممثلني إىل االجتماع     

ـ    أيضاً   نظمـة الدوليـة للمحافظـة علـى البيئـة          امل و ،ة للميـاه  منظمة الـشراكة العاملي
)Conservation International.(  
وشارك يف االجتماع عضو من جلنة التكّيف يف إطار تعاون الفريقني بشأن وضـع                -٦

املزيد من املنهجيات الرامية إىل حتديد املمارسات اجليدة والدروس املستفادة لـدى تنـاول              
، ًعضو فريق اخلـرباء سـابقا      أيضاً   وحضر االجتماع . )٥(لدان منواً مسألة التكيف يف أقل الب    

السيدة بيث الفندر، وشاركت يف املناقشات املتعلقة بأفضل املمارسات والدروس املـستفادة      
  .   وباملسائل اجلنسانية واجملتمعات الضعيفة

 حلقةوماع  االجت ماريث، موك السيد كمبوديا، يف البيئة وزيرالوزير األقدم و   وافتتح  -٧
 حلقـة  باستضافة كمبوديا حكومة سعادة عن وأعرب. أعاله ٤ الفقرة يف إليها املشار العمل
   .اخلرباء فريق واجتماع العمل

عمـل  الحلقـات   : التاليـة  املسائل على اخلرباء فريق عمل ركّز االجتماع، وخالل  -٨
؛ ٢٠١٣-٢٠١٢لفتـرة   ل منـواً    ن أقل البلدا  لفائدةاملنظمة  التكيف  ب املتعلقةقليمية  اإلتدريبية  ال

 خطط التكيف الوطنية؛ ومعرض خطط التكيـف        تنظيم دورات تدريبية إضافية بشأن    وخطط  
؛ واملواد التكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية؛ واإلرشاد           )٦(الوطنية

أقـل  ىل إلـدعم الـتقين    لعملية خطط التكيف الوطنية؛ والتعاون بشأن تقدمي ا  نيوالدعم التقني 
طـط التكيـف    خلالرقمـي   ركز  املعمل فريق اخلرباء، مبا يف ذلك عمل        والتوعية ب ؛  البلدان منواً 

 واستخالص أفضل املمارسات والدروس املستفادة وتقامسها؛ واالعتبارات اجلنـسانية      )٧(الوطنية
؛ ورصد وتقييم بـرامج     اًوغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمعات الضعيفة يف أقل البلدان منو         

تناسـق  وعملية خطط التكيف الوطنية؛ و     منواً   العمل الوطنية للتكيف وبرنامج عمل أقل البلدان      
__________ 

)٥( FCCC/SBI/2013/8 ٦٧، الفقرة. 
)٦( FCCC/SBI/2013/8 ٢٢، الفقرة. 
)٧( FCCC/SBI/2013/8، متاح يف ، ٢٦ الفقرة>http://unfccc.int/nap<. 
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عّمقة لفريـق   ت م  إفرادية يف إطار االتفاقية؛ ودراسات حاالت    ها  اجلهود املتصلة بالتكيف وتآزر   
آخر املعلومـات احملّدثـة     ل  تناواملرفق ل منفذة ملشاريع   وكاالت  بفريق اخلرباء   واجتمع  . اخلرباء

وتفاعل فريق اخلرباء كعادتـه     . والتجارب ذات الصلة   منواً   املتعلقة بالدعم املقدم إىل أقل البلدان     
مع الفريق القطري املعين بربامج العمل الوطنية للتكيف وعملية خطط التكيف الوطنية يف البلـد   

 تعبئة املوارد املالية وإدارهتا مـن        جمال جتربتها يف تقاسم  حكومة كمبوديا   وطلب إىل   ،  املضيف
  .أجل التصدي لتغري املناخ

  حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف   -باء  

  حالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف  -١  
ـ بر  قد استكمل بنجاح    بلداً ٤٩، كان   ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ٣٠ يف  -٩  عملـه  امجن

 على متويل إلعداد برنامج عملها      ٢٠١٢توائية يف عام    وحصلت غينيا االس  .)٨(للتكيف الوطين
  .٢٠١٣الوطين للتكيف، وُيتوقع أن تستكمله قبل هناية عام 

وعالوة على ذلك، قام ما ال يقل عن ثالثة بلدان من أقل البلدان منواً، هي بنغالديش   -١٠
ريق اخلـرباء   وأبدى ف . أو حتديث برامج عملها الوطنية للتكيف     /وبوتان والسنغال، بتنقيح و   

استعداده لتقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً مىت طلبت منه ذلك ما دامت ال تزال تعتمد على                 
ما يقدمه فريق اخلرباء من إرشاد ومشورة تقنيني لتنقيح برامج عملـها الوطنيـة للتكيـف                

  .وحتديثها

  حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -٢  
 بلداً من أقل البلدان منواً قّدم بـصورة رمسيـة إىل             ٤٦ية بأن   أفاد مرفق البيئة العامل     -١١

 مقترحات مشاريع لتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيـف         ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٣٠حدود  
ومـن بـني هـذه      . لكي حتظى باملوافقة وحتصل على التمويل من صندوق أقل البلدان منواً          

ل يف ستة بلدان وعلى مشروعني على األقل        البلدان، وافق املرفق على مشروع واحد على األق       
   .  بلدا٢٢ً بلداً وعلى ثالثة مشاريع أو أربعة يف ١٨يف 
 مـشاريع  سـبعة  منها ()٩(مشروعاً ١١٩ أن ما جمموعه   العاملية البيئة مرفق وضحوأ  -١٢

حصل على  و ، حظي مبوافقة جملس مرفق البيئة العاملية      )كبرياً مشروعاً ١١٢و احلجم متوسطة
 أقـل  صندوق من) دوالر(من دوالرات الواليات املتحدة      دوالر ماليني ٦٠٣,٤ قيمةبمنح  

__________ 

البلدان منواً يف كـانون     من بني تلك اجملموعة الرأس األخضر وملديف أيضاً، ومها بلدان خرجا من فئة أقل                )٨(
 .، على التوايل٢٠١١يناير / وكانون الثاين٢٠٠٧ديسمرب /األول

 برنامج الساحل وغرب أفريقيا الداعم ملبادرة اجلدار األخـضر  من بينها مشروع قائم على هنج برناجمي، هو       )٩(
 .الكبري، الذي يشمل أربعة مشاريع يف إثيوبيا وتشاد وتوغو ومايل
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          البيئـة  ملرفـق  التنفيـذي  أقّر الرئيس  ،ةاملوافقاليت حظيت ب   املشاريع بني ومن. منواً البلدان
   .  هاتنفيذ  عمليةمن خمتلفة مراحل ، وهي مشاريع بلغت حالياًًمشروعا ٤٩ العاملية
         /متـوز  ٣١ تعهدت إىل حـدود    ةاحنامل  اجلهات بأن أيضاً   العاملية البيئة مرفق فادوأ  -١٣
 وأن،  ًمنـوا  البلدان أقل صندوق إىل دوالر ماليني ٧٧٤,٩١ بتقدمي ما جمموعه     ٢٠١٣ يوليه

 عمـل ال برامج مشاريع تنفيذهبدف   منواً   للتمويل املتاح لكل بلد من أقل البلدان       احلد األقصى 
  . مببدأ اإلنصاف يف إتاحة التمويل، عمالًدوالر مليون ٢٠ بلغ تكيفلل الوطنية

  ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة اإلقليمية التدريبية العمل حلقات  -جيم  
  :ومها اخلرباء، لفريق اجتماع آخر منذ ناإقليميت ناتدريبيت عمل حلقتا متظُّن  -١٤

إلنكليزية من أقـل    حلقة العمل التدريبية اإلقليمية لفائدة البلدان الناطقة با         )أ(  
أغـسطس يف كيغـايل،     / آب ٢يوليـه إىل    / متوز ٢٩البلدان منواً، اليت ُنظّمت يف الفترة من        

 بلداً ناطقاً باإلنكليزية وبلدين اثـنني نـاطقني         ١٣ مشاركاً من    ٦٠وقد حضرها   . برواندا
كني وكان مـن بـني املـشار      ). هاييت(وبلد ناطق بالفرنسية    ) أنغوال وموزامبيق (بالربتغالية  

مسؤولون من الوزارات واإلدارة املعنية بالبيئة وتغري املناخ والزراعـة والتخطـيط واملاليـة              
ومّولت أمانة اتفاقية التنـوع     . واالقتصاد واألرصاد اجلوية واملياه واألراضي واملوارد الطبيعية      

ة وشارك يف حلق  . البيولوجي كذلك مشاركة سبع جهات تنسيق وطنية معنية هبذه االتفاقية         
مرفق البيئة العاملية وأربع    : العمل ممثلون للمنظمات والوكاالت التالية بصفتهم أصحاب خربة       

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية، (من الوكاالت املنفذة ملشاريعه   
انية للتعاون  ، والوكالة األمل  )والزراعة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومصرف التنمية األفريقي       

 ؛يمي املعين بتحديد موارد التنميةالدويل، واملركز اإلقل
حلقة العمل التدريبية اإلقليمية املتعلقة بالتكّيف لفائدة أقل بلدان منـواً يف              )ب(  

.  يف سيم ريب، بكمبوديا    ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢٤ إىل   ٢٠آسيا، اليت ُعقدت يف الفترة من       
 ٢٩ اإلقليميـة األربـع    تدريبيةال عملحلقات ال  خرآ وحضر حلقة العمل هذه اليت شكّلت     

ومّولت أمانـة اتفاقيـة     . واملالية والتخطيط املناخ بتغري معنية وإدارات وزارات من مشاركاً
يف حلقـة   معنية هبذه االتفاقية     ست جهات تنسيق وطنية    كذلك مشاركة التنوع البيولوجي   

منفـذة   وكاالت   ثالث: التالية االتوالوك للمنظمات العمل ممثلون  حلقة يف وشارك. العمل
 وبرنامج األمم املتحـدة     ،منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة     (العاملية البيئة مرفقملشاريع  
 والوكالـة   ،معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث    و ،) وبرنامج األمم املتحدة للبيئة    ،اإلمنائي

وهيئـة األمـم املتحـدة       املتكاملة للجبال،    واملركز الدويل للتنمية   ،األملانية للتعاون الدويل  
 التحليـل   لنظـام   واملركز اإلقليمي جلنوب شرق آسيا     ،للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة    

 .  (START)والبحث والتدريب بشأن التغريات العاملية 
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 ،٢٠١٣-٢٠١٢ للفتـرة اإلقليمية   التدريبية العمل حلقات مجيع تنظيم منوبعد االنتهاء     -١٥
 ذلـك  يف مبا هذه، العمل حلقات من املستفادة والدروس التجارب ب فريق اخلرباء على مناقشة    انك

  :)١٠(التالية والتوصيات االستنتاجات إىل وخلص املشاركني،تعقيبات 
 رباتاخل فيها فرصة لتقاسم املشاركة لبلدانأتاحت حلقات العمل التدريبية ل  )أ(  
 الشبكات؛ لبناءفرصة و وتنفيذه، التكيف بتخطيط يتعلق فيما املستفادة والدروس العملية

 عمـل  حلقة كل تناولت بأن التدريبية العمل حللقات اإلقليمي الطابع مسح  )ب(  
 ؛مناطق خمتلفة يف حمددة وفرص بشأن صعوبات معلومات سديدة

أّدت املراكز واملنظمات اإلقليمية أدواراً أساسية يف تقاسم جتارب خاصـة             )ج(  
   بالنظر إىل خربهتا يف العمل مع بلدان هذه املناطق؛بسياقات حمددة

 طيلة مدة انعقاد   ت منفذة ملشاريعه  ووكاال العاملية البيئة مرفق حضورأفضى    )د(  
 وتلقّي أسئلتهم لطرح الفرص من يكفي ما للمشاركني أتاح ألنه إىل نتائج جمدية   العمل حلقة
  التقنية؛ املسائل من وغريه بالتمويل املتعلقة املسائل على فورية ردود

لبنـاء وتعزيـز فهـم       مفيـداً  العملية احلصصو العروض اجلمع بني كان    )ه(  
ـ  وعملية فللتكّي ةالوطني العمل برامج تنفيذوثقتهم فيما يتعلق ب    املشاركني  التكيـف  طخط
  الوطنية؛

قّدم املشاركون تعقيبات مرضية بشأن فهمهم للمواد التدريبية وإلمكانيـة            )و(  
  .، يف بلداهنماستخدامها

وناقش فريق اخلرباء احلاجة إىل تنظيم حلقة عمل للمتابعة لفائدة أقل البلدان منواً يف                -١٦
منطقة احمليط اهلادئ هبدف تناول املبادئ التوجيهية التقنية خلطط التكيف الوطنية، ومرّد ذلك             

  .جيهيةأن حلقة العمل اخلاصة هبذه املنطقة ُنظمت قبل استكمال تلك املبادئ التو
 طخط عمليةبشأن   إضايف تدريب تنظيمسياق   يف ،يعتمد أن أيضاً   اخلرباء فريق وقّرر  -١٧

 األمـر  اقتضى كلمانقّحها  يوأن   الصلة ذات التدريبية واملواد تجاربال الوطنية على  التكيف
   .ذلك

  الوطنية التكيف خطط عملية على دورات تدريبية إضافية لتنظيم خطط  -دال  
ق اخلرباء أن حلقات العمل التدريبية اإلقليمية وسيلة فّعالة لتـدريب أقـل             قّرر فري   -١٨

وعلى وجه اخلصوص، تتيح هذه الطريقة للبلدان       . البلدان منواً وبناء قدراهتا يف جمال التكّيف      
__________ 

صيل بشأن حلقات العمل يف التقرير التوليفي املتعلق حبلقات العمل التدريبيـة اإلقليميـة              يرد املزيد من التفا    )١٠(
 وتتـاح  .(FCCC/SBI/2013/16) ٢٠١٣-٢٠١٢بشأن التكيف املنظمة لفائدة أقل البلدان منواً يف الفتـرة      

 .<unfccc.int/7042>املواد التدريبية يف 
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فرصة االجتماع والتعلّم من بعضها البعض والتعاون مع فريق اخلرباء واملنظمـات الدوليـة              
  .واإلقليمية

حلقات العمل التدريبية    من خالل    ،خلرباء إىل ضرورة مواصلة التعاون    ص فريق ا  وخلُ  -١٩
. لدعم األفرقة القطرية املعنية خبطط التكيف الوطنية يف تنفيذ العملية ذات الـصلة            ،  اإلقليمية

وميكن أن تعاجل حلقات العمل مسائل مثل احلصول على املوارد املاليـة والتقيـيم وإدمـاج         
ت التخطيط القطاعية وغريها من عمليات التخطيط اإلمنائية ووضع خطط          التكّيف يف عمليا  
والحظ فريق اخلرباء أيضاً، فيما يتصل بتخطيط سلسلة حلقـات العمـل،   . وبرامج للتكيف 

يف منطقة احمليط اهلادئ بـشأن       منواً   ضرورة النظر يف كيفية تقدمي تدريب لفائدة أقل البلدان        
ن حلقات العمل املتعلقة هبا ُنظّمت قبل استكمال املبـادئ          خطط التكيف الوطنية نظراً إىل أ     

   .التوجيهية لعملية خطط التكيف الوطنية
 جولـة  بـدء و اإلقليمية التدريبية العمل حلقات تنظيم مبواصلة اخلرباء فريق وأوصى  -٢٠

  . ٢٠١٤ عام من الثاين النصف يف العمل حلقات من جديدة
د التدريبية أتاحت أساساً جيداً حللقـات العمـل         وخلص فريق اخلرباء إىل أن املوا       -٢١

التدريبية اإلقليمية وأن تنظيم دورات تدريبية إضافية بشأن خطط التكيف الوطنية يقتـضي             
ونظر الفريق أيضاً يف وضع    . املضي يف تطوير املواد التدريبية وتعزيزها كلما تطلب األمر ذلك         

ليمية إلكترونية خاصـة بالتـدريب الـذايت        مواد تدريبية قابلة ألن ُتجمع يف حزمة مواد تع        
  .وتدريب املدربني

  الوطنية التكيف خطط معرض  -هاء  
ناقش فريق اخلرباء اجلوانب الرئيسية ملعرض خطط التكيف الوطنيـة الـذي ُنظّـم                   -٢٢
 يونيه بالتزامن مع الدورة الثامنة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيتني وتنـاول       / حزيران ١١يف  

والحظ فريق اخلرباء أن معرض خطـط التكيـف         . أيضاً التعقيبات الواردة يف سياق العرض     
 مشاركاً، منهم ممثلون ألقل البلدان منواً وأطـراف أخـرى،           ١٥٠الوطنية حضره أكثر من     

ومرفق البيئة العاملية ووكاالت منفذة ملشاريعه، ومنظمات األمم املتحدة، واملنظمات الدولية           
وعالوة على ذلك، ألقى رئيس     . وكاالت التنمية، واملراكز والشبكات اإلقليمية    واإلقليمية، و 

اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد طوماس خروتسوف، واألمينة التنفيذيـة، الـسيدة كريـستيانا             
فيغرييس، وممثل أقل البلدان منواً، السيد براكاش ماتيما، كلمة أمام املـشاركني يف افتتـاح               

   . املعرض
 منـواً   البلدان ألقل أتاح الوطنية العمل خطط معرض أن أيضاً   العامل الفريق ظوالح  -٢٣

 أطراف أخـرى  و منواً   البلدان وأقل اخلرباء فريق مع واحتياجاهتا جتارهبا لتقاسمفرصة ساحنة   
 واملنظمـات  الوكـاالت  اسـتطاعت  وباملثل،. املعرض يف املشاركة والوكاالت واملنظمات
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 فيما يتعلـق   منواً   البلدان ألقل إتاحته واملزمع املتاح الدعم بشأن تاملعلوما تقاسم واألطراف
  .   الوطنية التكيف خطط عمليةب

وعلى العموم، خلص فريق اخلرباء إىل أن معرض خطط التكيف الوطنيـة جنـح يف                 -٢٤
بلوغ أهدافه املتوخاة، وقّرر، تلبية لطلبات األطراف من أقل البلدان منواً، تنظـيم اجتمـاع               

 قصد املسامهة يف تعزيز فهم عملية خطط التكيـف الوطنيـة            ٢٠١٤لي مماثل يف عام     تواص
والكيفية اليت ميكن أن تعمل هبا أقل البلدان منواً مع خمتلف اجلهات املعنية فيما يتعلق بعمليات                

وسيجري فريق اخلرباء مداوالت بشأن موعد املعرض التايل وطبيعته         . خطط التكيف الوطنية  
  .ونطاقه

  الوطنية التكيف خطط عمليةل التقنية التوجيهية للمبادئ التكميلية املواد  -واو  
واصل فريق اخلرباء مناقشاته بشأن املواد التكميلية الالزمة لدعم عمليـات خطـط               -٢٥

وأقّر بأن خطة التكيف    . )١١(التكيف الوطنية املستندة إىل املبادئ التوجيهية التقنية هلذه اخلطط        
 وتكرارية ومتواصلة تتطلب وتستقطب دعماً من خمتلف املصادر، مبـا يف            الوطنية عملية مرنة  

ورّحب مببـادرات خمتلـف     . ذلك دعم اخلرباء القطاعيني واخلرباء اإلقليميني وأفرقة اخلرباء       
على اختـاذ خطـوات      منواً   املنظمات الرامية إىل إتاحة مواد تكميلية قد تساعد أقل البلدان         

واتفقت على النظر يف سبل املساعدة على وضـع         .  الوطنية ملموسة يف عملية خطط التكيف    
وسريكّز فريق اخلرباء علـى الـصلة       . األدوات التكميلية، وذلك على أساس فرادى احلاالت      

وصاغ التوصيات العامة التاليـة لوضـع املـواد         . باملبادئ التوجيهية خلطط التكيف الوطنية    
  :التكميلية
 مع ما وضعه فريق اخلرباء من مبادئ توجيهية         يتعني مواءمة املواد التكميلية     )أ(  

تقنية خلطط التكيف الوطنية، لكن من غري الالزم يف هذا السياق اّتباع اخلطوات الـواردة يف            
  ومن املهّم اإلقرار بالطابع املرن لعملية خطط التكيف الوطنية؛. املبادئ التوجيهية

 كأن تكون مثالً  (فادة العملية   يتعني أن تركّز املواد التكميلية على تقدمي اإل         )ب(  
  ؛)املواضيع احملّددة/موجزة وتقنية وتقّدم أمثلة بشأن طريقة معاجلة املسائل

يتعني أن تكفل املنظمات املشارِكة احلصول على معلومات وافية من مجيع             )ج(  
  املنظمات املعنية يف سياق صياغة املواد التكميلية؛

ى حتديد األمثلة ودراسات احلاالت وأفضل ميكن لفريق اخلرباء أن يساعد عل   )د(  
  املمارسات والدروس املستفادة املقرر استخدامها؛

__________ 

)١١( FCCC/SBI/2013/8 ١٦، الفقرة. 
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يشجع فريق اخلرباء بقّوة على توسيع نطاق املـشاركة يف وضـع املـواد                )ه(  
  .التكميلية، مبا يف ذلك إشراك املستعملني النهائيني

 والـنظم  والصحة باملياه تعلقةامل التكميلية املواد  مسألة وضع  أن اخلرباء فريق والحظ  -٢٦
 ساعدةتقدمي امل  اخلرباء فريق وسيواصل.  خمتلفة  قطعت أشواطاً  الغذائي واألمن والزراعة البيئية

  . االقتضاء عند ،التكميلية املواد ناتمكّوختلف فيما يتصل مب

  الوطنية التكيف خطط لعملية التقنيان والدعم اإلرشاد  -زاي  

طرق املمكنة لدعم عمليات خطط التكيـف الوطنيـة يف أقـل                ورقة معلومات بشأن ال     -١  
  البلدان منواً

عمل فريق اخلرباء على إعداد ورقة معلومات بشأن الطرق املمكنة لدعم عمليـات               -٢٧
خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً، يف إطار العمل الذي يضطلع به بالتعـاون مـع                 

رشاد والدعم التقنيني إىل أقل البلدان منواً فيما يتعلق بعملية          املنظمات املعنية من أجل تقدمي اإل     
   . خطط التكيف الوطنية

وقّرر فريق اخلرباء أن تستهدف ورقة املعلومات يف البداية مرفـق البيئـة العامليـة                 -٢٨
والوكاالت املنفذة ملشاريعه والوكاالت الثنائية واملنظمات الدوليـة واملراكـز والـشبكات            

 وستستند هذه الورقة إىل عمل فريق اخلرباء فيما يتعلق باحتياجات دعـم عمليـة               .اإلقليمية
وستتناول الدعم املايل والتكنولوجي والـدعم ببنـاء القـدرات           ،)١٢(الوطنية خطط العمل 

  .   واجلوانب املتعلقة باملعارف العلمية والبيانات والتحليل
           لومات وأن يـستكملها قبـل هنايـة        وقرر فريق اخلرباء أن يويل األولوية لورقة املع         -٢٩
  .٢٠١٣ عام

  احتياجات دعم عملية خطط التكيف الوطنية  -٢  
ناقش فريق اخلرباء التقدم احملرز يف أنشطته لتلبية االحتياجات املتعلقة بدعم عمليـة               -٣٠

رباء والحظ فريق اخل  . )١٣( الثالث والعشرين  اجتماعهخطط التكّيف الوطنية والواردة يف تقرير       
  :أنه جيري تلبية بعض االحتياجات، بطرق منها ما يلي

نشر املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية، على النحـو             )أ(  
   أدناه؛٤- زاي -ثانياً احملدد يف الفصل 

__________ 

)١٢( FCCC/SBI/2012/27 ، و١٩-١٧الفقرات ،FCCC/SBI/2013/8 ١٨ و١٧، الفقرتان. 
)١٣( FCCC/SBI/2013/8 ١٨، الفقرة. 
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وضع مواد تكميلية للمبادئ التوجيهية خلطط التكيف الوطنية، على النحو            )ب(  
  أعاله؛  واو-اً ثانياملبني يف الفصل 

خطط التكيف الوطنية من خـالل      يرمي إىل توضيح عملية     تدريب  إتاحة    )ج(  
، على النحو ٢٠١٣-٢٠١٢حلقات العمل التدريبية اإلقليمية اليت ينظمها فريق اخلرباء للفترة      

  أعاله؛  جيم-ثانياً املشار إليه يف الفصل 
، على النحو املـبني يف       خلطط التكيف الوطنية    رقمي املضي يف إنشاء مركز     )د(  
   أدناه؛٣- زاي -ثانياً الفصل 

 وبرنامج عمل أقـل   ،وضع أداة لرصد وتقييم برامج العمل الوطنية للتكيف         )ه(  
  أدناه؛  ياء-ثانياً  وعملية خطط التكيف الوطنية، كما هو مشار إليه يف الفصل ،البلدان منواً
التكيف الوطنيـة، علـى   اقتراح حلقات عمل تدريبية إقليمية بشأن خطط    )و(  

  . أعاله دال-ثانياً النحو املشار إليه يف الفصل 

  طط التكيف الوطنيةخل  رقمي مركزمن خاللدعم عملية خطط التكيف الوطنية   -٣  
  خلطط التكيف الوطنية بنـاءً     مركز رقمي جوانب تصميم    أيضاً   ناقش فريق اخلرباء    -٣١

لوطنية والتطورات املسّجلة منـذ ذلـك       على املناقشات اليت شهدها معرض خطط التكيف ا       
مـشروع رقمـي     يف إنـشاء     املركز الرقمي  فريق اخلرباء على أن يتمثل نطاق        واتفق. احلني

َعرب  للجميع اً متاح بعملية خطط التكيف الوطنية يكون للمعلومات ذات الصلةجامعمركزّي 
ف الوطنية يف البلدان    وتشمل اجلهات املستهدفة األساسية أفرقة خطط التكي      . شبكة اإلنترنت 

احملتويـات  أبـواب    أيضاً   وصاغ فريق اخلرباء  . النامية مع تركيز خاص على أقل البلدان منواً       
قاعـدة  : ستشمل ما يلي  اليت   خلطط التكيف الوطنية، و     الرقمي لمركزلوالوظائف الرئيسية   

املعلومـات   روابط حتيل إىل  بيانات بشأن املعلومات املتصلة بعملية خطط التكيف الوطنية؛ و        
املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية واملنظمات غـري احلكوميـة         اليت تتيحها   ذات الصلة   

ومؤسسات البحث بشأن الدعم املقدم إىل عملية خطط التكيف الوطنية؛ ومدّونة لتقاسـم             
قائمة علـى نظـام    للمعلومات والبيانات العلمية  ارب واألفكار واإلعالنات؛ وتوليفات   التج

النظام، مثل ُتسّهل تصفّح مصنفة حبسب البلد، وغري ذلك من الوظائف اليت ميكن أن       و ويكيب
  . البلد؛ والبوابات القطرية/إمكانية تصنيف املعلومات حبسب اخلطر أو القطاع أو اإلقليم

الرقمي ركز امل بتصميم املعينوانتهى فريق اخلرباء من صياغة اختصاصات فريق الدعم   -٣٢
وسيضم فريق الدعم أربعـة     . وطنية وتشغيله على امتداد السنتني القادمتني     طط التكيف ال  خل

 وممـثلني ملرفـق البيئـة العامليـة         ، من جلنة التكيف    واحداً  وعضواً ،أعضاء من فريق اخلرباء   
. ولغري ذلك من منظمات األمم املتحـدة ومنظمـات البحـث      والوكاالت املنفذة ملشاريعه    

تقـدمي   منـواً     أقل البلـدان   يفواملنظمات اإلقليمية العاملة    وسيطلب فريق الدعم إىل املراكز      
. إسهامات إضافية، وسيتشاور مع األفرقة القطرية املعنية خبطط التكيف الوطنية عند االقتضاء           
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 خلطط التكيف الوطنية عن طريـق فريـق          الرقمي وسيواصل فريق اخلرباء تعزيز عمل املركز     
  . الدعم

  يق املبادئ التوجيهية التقنيةتطبشأن  بالتواصل والتوعية  -٤  
نشر فريق اخلرباء حىت اآلن املبادئ التوجيهية التقنية، ووثيقة تواصلية تلّخص عملية              -٣٣

وتتاح هذه املواد بثالث .  حيتويان هذه املواد   مضغوطاً  وقرصاً خطط التكيف الوطنية، وملصقاً   
املركـز   شبكة اإلنترنت ضمن     ويفعن طريق األمانة    ) اإلنكليزية والربتغالية والفرنسية  (لغات  
نسخة تفاعلية إلكترونية مـن املبـادئ        أيضاً   وُوضعت. )١٤( خلطط التكيف الوطنية   الرقمي

واتفق فريق اخلرباء على مواصـلة      .  خلطط التكيف الوطنية    الرقمي التوجيهية يف إطار املركز   
، بطرق منها    التقنية هيةجهوده الرامية إىل تعزيز التواصل والتوعية بشأن تطبيق املبادئ التوجي         

على األطراف خالل دورات اهليئات الفرعية ومؤمتر        التقنية   تعميم املبادئ التوجيهية  : ما يلي 
األطراف وغري ذلك من األنشطة؛ وتعزيز النسخة التفاعلية اإللكترونية للمبادئ التوجيهيـة            

  . بدراسات حاالت ومواد تكميلية ذات صلة

  عم عملية خطط التكيف الوطنية دالتقرير املرحلي بشأن  -٥  
ناقش فريق اخلرباء التقارير املرحلية املتعلقة بدعم عملية خطط التكيـف الوطنيـة               -٣٤

واملقّدمة من منظمات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وغري ذلك من املنظمات املعنيـة             
بغرض إجياد طريقـة    والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف، واملراكز والشبكات اإلقليمية،        

وقّرر فريق اخلرباء عدم تقدمي معلومات شاملة وكاملة        . فعالة لتجميع هذه املعلومات ونشرها    
والحظ فريق اخلرباء أن اإلبالغ الشامل جـار عـرب          . وإمنا تقدمي حملة عامة عن الدعم املقدم      

يق اخلـرباء علـى      فر واتفق. قنوات أخرى، من قبيل التقارير املتعلقة بتمويل البداية السريعة        
ضرورة جتميع هذه املعلومات بصورة منتظمة قدر اإلمكان عن طريق عمليات تفاعلية عادية             

  . مع املنظمات واجملموعات ومع البلدان املستفيدة
مـارس  /وفيما يلي خمتارات من أهم أشكال الدعم املقدم يف الفترة مـا بـني آذار                -٣٥

  :فيما يتعلق بعملية خطط التكيف الوطنية  منواً إىل أقل البلدان٢٠١٣سبتمرب /وأيلول
 فريق اخلرباء املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية،          أصدر  )أ(  

 ٢٥وهو يتعاون مع املنظمات املشاركة يف وضع املواد التكميلية على النحو املبّين يف الفقرة               
وطرائق لدعم  إفرادية  ات حاالت   على إعداد أدوات ودراس    أيضاً   ويعمل فريق اخلرباء  . أعاله

 خلطـط التكيـف      الرقمي  املركز وأنشئ. يف عملية خطط التكيف الوطنية     منواً   أقل البلدان 
.  بعملية خطط التكيف الوطنية وإلتاحة منرب للتعـاون        املعلومات املتعلقة حلفظ   أيضاً   الوطنية

ة فرصة اغتنمها فريق    وأتاح، معرض خطط التكيف الوطنية وحلقات العمل التدريبية اإلقليمي        
  اخلرباء للتعريف بعملية خطط التكيف الوطنية؛

__________ 

)١٤( >http://unfccc.int/nap/<. 
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لّبى جملس مرفق البيئة العاملية طلب مؤمتر األطراف الصادر يف دورته الثامنة              )ب(  
عشرة واملوّجه إىل املرفق بشأن تنظيم أنشطة متكّن أقل البلدان منواً من إعداد عملية خطـط                

 هبدف إعـداد    فعيل تقدمي الدعم الالزم إىل أقل البلدان منواً       التكيف الوطنية، فاعتمد ورقة لت    
 وأشار مرفق البيئة العاملية إىل أنه بات بإمكان أقل البلـدان منـواً            . خططها الوطنية للتكّيف  

  احلصول على متويل من صندوق أقل البلدان منواً إلعداد خططها الوطنية للتكيف؛
م املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،       قدمت منظمات خمتلفة منها منظمة األم       )ج(  

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والصندوق الـدويل للتنميـة             
الزراعية، ومنظمة الصحة العاملية معلومات عن برامج جيري تنفيذها من شـأهنا أن تـساهم               

. كيف الوطنية وقيادهتـا   مباشرة يف تعزيز قدرة أقل البلدان منواً على إطالق عملية خطط الت           
وميتد نطاق الدعم املتاح من تقدمي بيانات ومعلومات على املستويات القطاعيـة إىل إتاحـة               
طرائق وأدوات حمّددة حبسب القطاع، ويشمل برامج لتعزيز القدرة على إدارة عملية خطط              

 ويف عمليات   التكيف الوطنية وإدماج التكيف مع تغري املناخ يف السياسات والربامج القطاعية          
  واستراتيجيات التخطيط ذات الصلة؛

وضع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة برناجمـاً             )د(  
لدعم خطط التكيف الوطنية، وذلك مبشاركة أمانة مرفق البيئة العاملية، والصندوق الـدويل             

، ومكتب األمم املتحدة خلـدمات      للتنمية الزراعية، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث      
وتقوم آلية الدعم الـيت ُوضـعت يف إطـار          . املشاريع، وبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية     

وستَحقّق . الدعم املؤسسي والدعم التقين والوساطة املعرفية     : الربنامج على ثالث ركائز هي    
ـ    ) أ: (أهداف الربنامج ومقاصده بالطرق التالية     ة وتنظـيم دورات    وضع خرائط طريق عملي

تدريبية للمضي قدماً يف عمليات خطط التكيف الوطنية يف سياق االسـتراتيجيات اإلمنائيـة         
متكني أقل البلدان منواً من األدوات والنهج الرامية إىل دعـم            )ب(القطرية ألقل البلدان منواً؛     

دة واملعارف  تبادل الدروس املستفا   )ج(اخلطوات الرئيسية يف عملية خطط التكيف الوطنية؛        
  من خالل التعاون بني بلدان اجلنوب وبني بلدان الشمال واجلنوب؛

الدعم ذو الصلة املقدم من البلدان املتقدمة األطراف واملبّين يف تقارير متويل              )ه(  
  .)١٥(البداية السريعة

  عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًالتوعية ب  -حاء  

   املستفادةأفضل املمارسات والدروس  -١  
ناقش فريق اخلرباء وحّدد اختصاصات فريق استشاري معين بزيادة بلورة منهجيات             -٣٦

لتحديد أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف سياق معاجلة مسألة التكّيف يف أقل البلدان             
وسيضم الفريق االستشاري عضوين من فريق اخلرباء، وعضواً من جلنة التكّيف، وآخر            . منواً

__________ 

 .<http://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=116:8:2477421744968317>: متاح يف )١٥(
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وسيضطلع الفريق االستشاري بأعماله بالتشاور الوثيق مع       . ضه رئيس جمموعة أقل البلدان    يفّو
مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه، ومنظمات أخرى لألمم املتحدة، ومؤسسات           

  . البحث، واملراكز واملنظمات اإلقليمية العاملة يف أقل البلدان منواً
يف مرحلة الحقة نشر جملد ثالث ألفضل املمارسات والـدروس          وقّرر فريق اخلرباء      -٣٧

  . املستفادة حاملا تصبح املنهجية املنقّحة متاحة

  التجارب الناجحة: منشور للتوعية بربامج العمل الوطنية للتكيف  -٢  
الحظ فريق اخلرباء أن أقل البلدان منواً ومرفق البيئة العامليـة والوكـاالت املنفـذة                 -٣٨

لطت الضوء على قيمة تقاسم التجارب الناجحة املرتبطة بربامج العمل الوطنيـة            ملشاريعه س 
وقّرر فريق اخلـرباء إعـداد      . سيما نتائج املشاريع املنفَّذة أو اليت جيري تنفيذها        للتكيف، ال 

  .منشور للتعريف بالتجارب الناجحة

ات الضعيفة يف أقل     وغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمع     االعتبارات اجلنسانية   -طاء  
  البلدان منواً

ناقش فريق اخلرباء االعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمعـات             -٣٩
الضعيفة يف أقل البلدان منواً يف سياق تنفيذ برنامج عمل أقل البلدان منـواً، بغيـة إصـدار                  

 بإعداد منشور يركّـز علـى       واتفق فريق اخلرباء على البدء    . منشورات لتناول هذه املسائل   
االعتبارات اجلنسانية ويتناول التفاصيل العملية لكيفية إدماج البعد اجلنساين يف عملية خطط            

فهم التكّيف املراعي للمنظور اجلنـساين؛      : وسيتناول التقرير املسائل التالية   . التكّيف الوطنية 
عتبارات اجلنـسانية يف عمليـة      وطرائق مراعاة االعتبارات اجلنسانية يف التكيف؛ ومراعاة اال       

  .خطط التكيف الوطنية
 على أن يصدر    ٢٠١٣وقّرر فريق اخلرباء إصدار مشروع أول للمنشور يف هناية عام             -٤٠

وقّرر فريق اخلـرباء إصـدار      . نسخته النهائية يف الدورة األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني        
كاالت واملنظمات املعنية باملسائل اجلنـسانية،      املنشور بالتشاور الوثيق مع هيئات اخلرباء والو      
  .آخذاً يف اعتباره التجارب واألمثلة ذات الصلة

وقّرر فريق اخلرباء أيضا إعداد منشور على حدة بشأن اجملتمعـات الـضعيفة بعـد            -٤١
  . االنتهاء من إعداد املنشور املتعلق باملسائل اجلنسانية

 امج عمل أقل البلـدان منـواً      نللتكيف وبر برامج العمل الوطنية    وتقييم  رصد    -ياء  
  الوطنيةالتكيف وعملية خطط 

ناقش فريق اخلرباء مفاهيم تتعلق مبراحل التصميم األوىل للمضي يف وضع أداة لرصد               -٤٢
فيما يتعلق بربامج العمـل الوطنيـة       ) أداة الرصد والتقييم  (وتقييم التقدم والفعالية والثغرات     
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بلدان منواً، وعملية خطط التكيف الوطنية علـى الـصعيدين          للتكيف، وبرنامج عمل أقل ال    
وقّرر أن ُيصدر مشروع . )١٦(الوطين والعاملي، مستنداً يف ذلك إىل عمله السابق يف هذا الصدد

ورقة تقنية تلّخص الكيفية اليت ميكن أن ُتستخدم هبا أداة الرصد والتقييم كخطوة فورية مقبلة               
 هذه األداة تقدمي إرشادات عملية بشأن الرصد والتقييم        ويتوّخى من . صوب وضع هذه األداة   

على الصعيد الوطين، سعياً إىل حتقيق أقصى حد من التآزر عن طريق إجراء رصـد وتقيـيم                 
  . مفّصلني على صعيد املشروع والربنامج وتوسيع نطاق العمل املتعلق بالتكّيف

غي أن تضطلع هبا عملية خطط      وستطّبق األداة على الوظائف العشر األساسية اليت ينب         -٤٣
  :التكيف الوطنية لفائدة البلدان، وهي التالية

مساعدة احلكومات على إجياد قيادة وتنسيق وطنيني جلهود التكّيف علـى             )أ(  
  مجيع املستويات والعمل كحلقة وصل مع اآلليات اإلقليمية والدولية؛

ارف املتعلقـة بـتغري     مجع وجتميع ومعاجلة ونشر البيانات واملعلومات واملع        )ب(  
  املناخ واجلوانب اإلمنائية ذات الصلة يف سياق دعم ختطيط التكيف وتنفيذه؛ 

حتديد ومعاجلة الثغرات واالحتياجات املتصلة بالقدرة على تصميم التكّيف           )ج(  
  وتنفيذه بصورة ناجحة؛

تقييم أوجه الترابط واالحتياجات اإلمنائية املتصلة باملناخ، ودعـم دمـج             )د(  
التكّيف مع تغري املناخ يف التخطيط القطاعي واإلمنائي على املستويني الوطين ودون الـوطين              

  ؛)عن طريق السياسات واملشاريع والربامج(
حتليل البيانات املناخية وتقييم أوجه التأثر بتغري املناخ وحتديـد خيـارات              )ه(  

  ن املستويات ذات الصلة؛التكيف على املستوى القطاعي والوطين ودون الوطين وغري ذلك م
تقييم خيارات التكّيف هبدف دعم صنع القرارات املتعلّقة خبطط االستثمار            )و(  

  يف التكّيف والتخطيط اإلمنائي؛
  تشجيع وتيسري إعطاء األولوية للتكّيف مع تغري املناخ يف التخطيط الوطين؛  )ز(  
ات ومـشاريع   تيسري تنفيذ التكيف على مجيع املستويات من خالل سياس          )ح(  

  وبرامج مالئمة مع مراعاة فرص التآزر؛
تيسري رصد خطط التكيف وتنقيحها وحتديثها مع مرور الوقت لـضمان             )ط(  

  التطور وفعالية جهود التكّيف ولكشف كيفية التصدي للثغرات؛
تنسيق إبالغ اجلهات املعنية على الصعيدين الوطين والدويل بالتقدم احملرز يف             )ي(  
  .اقية وتوعيتها بعملية خطط التكيف الوطنيةتنفيذ االتف

__________ 

)١٦( FCCC/SBI/2013/8 ٤٣، الفقرة.  
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وسينظر فريق اخلرباء يف الكيفية اليت يتعني أن تدعم هبا القدرات اهليكلية للبلدان كل                -٤٤
وظيفة من هذه الوظائف الرئيسية ويف األهداف واملؤشرات اليت ميكن أن حتددها البلدان وأن              

  . ائف تفعيالً كامالًُيرصد على أساسها التقدم احملرز صوب تفعيل الوظ
/ وسينظر فريق اخلرباء يف وضع منوذج أويل كامل لـألداة حبلـول كـانون األول                -٤٥

وسيخترب فريق اخلرباء األداة بعد ذلك بواسـطة دراسـة حالـة إفراديـة              . ٢٠١٣ ديسمرب
/ آذار(وسينقّحها وسيصدر ورقة تقنية العتمادها حبلول موعد انعقـاد اجتماعـه القـادم              

  ).٢٠١٤ مارس

  ف وتآزره مبوجب االتفاقيةدعم اتساق التكّي  -كاف  

  اهليئات األخرى يف إطار االتفاقيةأوجه الترابط مع   -١  
لّبى فريق اخلرباء دعوة جلنة التكّيف وعّين أحد أعضائه للمشاركة يف فريق اللجنـة                -٤٦

أقل البلدان منواً   املخصص املعين بطرائق خطط التكّيف الوطنية اخلاصة بالبلدان النامية من غري            
ولّبت جلنة التكّيف طلب فريق اخلرباء وعّينت أيضاً اثنني من أعـضائها            . ومبادئها التوجيهية 

للمشاركة يف الفريق االستشاري املعين بزيادة بلورة منهجيات الستخالص أفضل املمارسات           
طط التكيـف   والدروس املستفادة يف سياق معاجلة مسألة التكّيف، وإنشاء املركز الرقمي خل          

  .)١٧(الوطنية
وعالوة على ذلك، شارك فريق اخلرباء يف االجتماع اخلامس للجنة التنفيذية املعنيـة               -٤٧

بالتكنولوجيا ويف اجتماع للخرباء بشأن خرائط الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا، وقـد عقـد             
  . ٢٠١٣مارس /كالمها يف بون، بأملانيا، يف شهر آذار

تقاسم معلومات حمّدثة عن التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله مع           وقّرر فريق اخلرباء      -٤٨
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق             

  . أيضاً األول لالتفاقية، وذلك عن طريق أعضائه املشاركني يف هذا الفريق االستشاري

  ملتعلقة بالتآزر اإلقليميتنقيح الورقة التقنية ا  -٢  
ناقش فريق اخلرباء هنجاً لتنقيح ورقته التقنية املتعلقة بالتآزر اإلقليمي، وهو هنج ُوضع               -٤٩

، وُوّسع نطاقه ليشمل برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج عمل أقـل            )١٨(٢٠٠٥يف عام   
 الورقة ينبغي أن تعـاجل      والحظ فريق اخلرباء أن   . البلدان منواً، وعملية خطط التكيف الوطنية     

الوصـول إىل   ) ب(خيارات تعزيز النهج املشتركة ملعاجلة مسألة التكيف؛        ) أ: (املسائل التالية 
تقاسـم التجـارب وأفـضل      ) ج(البيانات واألساليب واألدوات اإلقليمية واسـتخدامها؛       

__________ 

)١٧( FCCC/SBI/2012/27 ٤٤، الفقرة.  
)١٨( FCCC/TP/2005/4.  
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ـ  . استكشاف وفورات احلجم وتعزيزها    )د(املمارسات والدروس املستفادة؛     ق والحظ فري
اخلرباء أن الورقة ينبغي أيضاً أن تتناول دور فريق اخلرباء يف التآزر اإلقليمـي واسـتراتيجيته                

وستكون املؤسسات الوطنية واملنظمات واملراكز والـشبكات       . الرامية إىل تعزيز هذا التآزر    
  . اإلقليمية من بني الشركاء الرئيسيني املضطلعني هبذا العمل

  املتعلقة بتآزر االتفاقات البيئية املتعددة األطرافتنقيح الورقة التقنية   -٣  
مثلما ناقش فريق اخلرباء تنقيح الورقة التقنية املتعلقة بالتآزر اإلقليمي، كما هو مبني               -٥٠

 لتنقيح ورقته التقنية املتعلقـة بتـآزر        ٢٠٠٥ ُوضع يف عام      أعاله، ناقش هنجاً   ٤٩يف الفقرة   
وناقش فريق اخلرباء ضرورة أن تعتمد الورقة التقنيـة         .)١٩(االتفاقات البيئية املتعددة األطراف   

على العمل املضطلع به يف إطار اتفاقيات ريو الثالث، مبا يشمل عمل فريق االتصال املشترك               
وناقش فريق اخلرباء إمكانية أن تتناول الورقة التقنية املنقحـة أيـضاً    . بني أمانات االتفاقيات  

 الدولية من قبيل اتفاقية األراضي الرطبة ذات األمهية الدولية          تآزر مع باقي االتفاقات   المسألة  
وقّرر فريق اخلرباء وضع الصيغة النهائية      ). اتفاقية رامسار ( لطيور املاء    وخاصة بوصفها موئالً  

  .٢٠١٤يونيه /للورقة املنقحة حبلول حزيران

  تعبئة املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية  -الم  
اء اجلهود املبذولة لتعبئة املنظمات واملراكز والـشبكات اإلقليميـة          ناقش فريق اخلرب    -٥١

هبدف استكشاف سبل إشراك اجلهات األخرى اليت مل يسبق إشراكها وضمان توازن بـني              
وقّرر املضي يف التواصل مع طائفة واسعة من املنظمات واملراكز والشبكات      . األقاليم واملسائل 

، مع مراعاة التعقيبات املقدمة من املشاركني خـالل         ان منواً اإلقليمية يف إطار دعم أقل البلد     
  . حلقات العمل التدريبية اإلقليمية بشأن قيمة إشراك كيانات إقليمية

والحظ فريق اخلرباء احلاجة إىل التواصل مع املنظمات ومع املراكـز والـشبكات               -٥٢
رباء، كـسبيل إىل ضـمان      اإلقليمية بشأن الطريقة اليت ميكن أن تساهم هبا يف عمل فريق اخل           

  .  يف إطار االتفاقيةتناسق إسهاماهتا مع عمل فريق اخلرباء والعمل املتعلق بدعم أقل البلدان منواً
والحظ فريق اخلرباء أيضا أن مشاركة املنظمات واملراكز والـشبكات اإلقليميـة              -٥٣
أيضاً يف توعيـة تلـك      تتمثل يف املسامهة يف األنشطة احملددة لفريق اخلرباء فحسب وإمنا            ال

 من عمل فيما يتعلق بربامج العمل الوطنية للتكيف، املنظمات أيضاً مبا تقوم به أقل البلدان منواً  
وخطط التكيف الوطنية، وبعمل فريق اخلرباء وباحتياجات دعم أقل البلدان منـواً يف هـذا               

وعية بعمل فريـق    والحظ فريق اخلرباء أن هذا األمر سيشجع هذه املنظمات على الت          . الصدد
  . اخلرباء وتلبية احتياجات أقل البلدان منواً من خالل مبادراهتا اخلاصة

__________ 

)١٩( FCCC/TP/2005/3. 
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  والوكاالت املنفذة ملشاريعهمرفق البيئة العاملية مع  املناقشة  -ميم  
عقد فريق اخلرباء مناقشات مع ممثلي ثالث وكاالت منفذة ملشاريع مرفـق البيئـة                -٥٤

 لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وبرنـامج          منظمة األمم املّتحدة  (العاملية  
شاركت يف حلقة العمل التدريبية اإلقليمية اليت نظّمها فريـق اخلـرباء            ) األمم املتحدة للبيئة  

وتطرقت املناقشات إىل آخـر اجلهـود       . لفائدة أقلّ البلدان منواً يف آسيا قبيل عقد اجتماعه        
منواً يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج عمـل أقـل            املبذولة لدعم أقل البلدان     

البلدان منواً، مع التركيز على الدعم املقدم إلطالق عمليات خطط التكيف الوطنيـة علـى               
  .الصعيد الوطين يف أقل البلدان منواً

ج وقّدمت الوكاالت معلومات حمّدثة عن التقدم احملرز يف املساعدة اليت يقدمها برنام             -٥٥
وأشري إىل أن األنـشطة التاليـة   . الدعم العاملي إىل خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً  

  :جارية هبدف املضي قدماً بربنامج الدعم وذلك بعد موافقة مرفق البيئة العاملية على متويلها
إجراء دراسة استقصائية إلكترونية لتحديد االحتياجات ذات األولوية لكل           )أ(  

 رّداً  ١٥٠وتلقّت الدراسة االستقصائية    . )٢٠(ة التقدم يف عملية خطط التكيف الوطنية      بلد بغي 
   رّداً من أقل البلدان منواً؛٤٠ بلداً، منها ٥٦من حوايل 

أغـسطس يف   / آب ١٧ و ١٦اجتماع جملس برنامج الدعم العاملي يـومي          )ب(  
ه، عرض اجمللس تقدمي الدعم   ويف االجتماع ذات  . بانكوك، بتايلند، ملناقشة خطة عمله وميزانيته     

  إىل مجيع البلدان اليت تطلبه؛
جيري وضع قائمة تضم أخصائيني تقنيني دوليني يف جمال التكيف مع تغـري               )ج(  

املناخ واإلدارة العامة واالقتصاد واجملاالت ذات الصلة لضمان وجود أخصائيني مـستعدين            
مج األمم املتحدة للبيئة، من جهود يف جمال   لدعم ما يبذله برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنا       

بناء القدرات يف أقل البلدان منواً إلدماج التكيف يف التخطيط اإلمنائي على الصعيدين الوطين              
  والقطاعي؛
جيري التنسيق مع الوكاالت الشريكة لضمان تعزيز مجيع أنـشطة الـدعم              )د(  

  .أكرب عدد ممكن من أقل البلدان منواًاملتاحة للبلدان واملتصلة خبطط التكيف الوطنية لدعم 
  . ويستمر سنتني٢٠١٣ومن املزمع أن ينطلق برنامج الدعم العاملي يف عام   -٥٦
وقّدم فريق اخلرباء تعقيبات إىل الوكاالت لضمان أن يتيح برنامج الـدعم العـاملي                -٥٧

يـة لفـرادى     ويراعي االحتياجات الوطن   أقصى قدر ممكن من الدعم جلميع أقل البلدان منواً        
  . البلدان وظروفها والتقدم الذي أحرزته بالفعل

__________ 

)٢٠( <http://www.surveymonkey.com/s/NAP-GSP_EN>.  
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وذكر ممثال برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة أيضاً أن مثـة       -٥٨
ختطيطاً ملشروع ثان يرمي إىل دعم تنفيذ أقل البلدان منواً لعناصر أخرى من برنامج عمل أقل                

ووافقت الوكالتان على تقاسم آخر الوثائق مع    . مل الوطنية للتكيف  البلدان منواً غري برامج الع    
  .فريق اخلرباء ليقّدم بشأهنا تعليقات وإسهامات

وسلّط ممثال الربناجمني أيضاً الضوء على األنشطة الرامية إىل تعزيز قدرات أقل البلدان               -٥٩
  .منواً على معاجلة مسألة التكيف على الصعيد الوطين

 اخلرباء والوكاالت املنفذة على مواصلة التعاون بشأن دعم أقل البلـدان            واتفق فريق   -٦٠
. منواً ومواصلة استكشاف سبل ووسائل إشراك باقي الوكاالت اليت مل حتـضر االجتمـاع             

ووافقت الوكاالت على إعداد تقرير بشأن املساعدة اليت يقدمها برنامج الدعم العاملي إىل أقل        
  .  اخلرباءالبلدان منواً عن طريق فريق

   آخرينوخرباءأخرى التفاعل مع منظمات   -نون  
أشرك فريق اخلرباء يف االجتماع أيضا ثالث منظمات أخرى هي املنظمة الدوليـة               -٦١

  .للمحافظة على البيئة، والشراكة العاملية للمياه، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
ئة، والشراكة العاملية للمياه يف وضـع       وأُشركت املنظمة الدولية للمحافظة على البي       -٦٢

وقّدمت املنظمتان إىل فريق اخلرباء مـواّد ميكـن         . املواد التكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية    
وقّدم فريق اخلرباء تعقيبات إىل املنظمات متاشـياً مـع املبـادئ            . ضمها إىل املواد التكميلية   

  . واو أعاله- يف الفصل ثانياً التوجيهية املتعلقة باملواد التكميلية والواردة
وأُجري حوار مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث بغية متكني فريق اخلرباء من               -٦٣

وسلّط ممثل  . توسيع اطّالعه على عمل املعهد والطريقة اليت ميكن أن يفيد هبا أقل البلدان منواً             
وأحاط فريق اخلـرباء علمـاً      . يماملعهد الضوء على الوسائل املتنوعة اليت يستخدمها يف التعل        

بأنشطة املعهد الرامية إىل دعم التعلّم ووافق على النظر فيها عند مناقـشة خمتلـف النـهج                 
  . التدريبية

لتكيـف وعمليـة    لوطين ل عمل ا الالتفاعل مع حكومة كمبوديا بشأن برنامج         -سني  
  خطط التكيف الوطنية

عبئة وإدارة التمويل اخلـاص باملنـاخ       تقاسم ممثلو حكومة كمبوديا جتارهبم بشأن ت        -٦٤
وقّدموا من خالل ذلك أمثلة عن الكيفية اليت ميكن أن تتعلم هبا سائر أقل البلدان منـواً مـن                 

. جتربة كمبوديا يف جمال تعبئة وإدارة املوارد املالية الالزمة لعملية خطط التكيـف الوطنيـة              
 من الوكاالت الثنائية واملتعـددة       مليون دوالر  ٢٠٠وأشار إىل أن كمبوديا عّبأت أكثر من        

ومسح حتالف كمبوديا املعـين     . األطراف ومن املشاريع والربامج املنفّذة على الصعيد الوطين       



FCCC/SBI/2013/15 

GE.13-63170 20 

 مليون دوالر ويتبع للّجنـة      ١١بتغري املناخ بإنشاء صندوق ائتمان متعّدد املاحنني تبلغ قيمته          
ويدعم الصندوق مـشروعاً    . حدة اإلمنائي الوطنية لتغري املناخ ويديره مؤقتاً برنامج األمم املت       

 مشروعاً منوذجياً على املستوى دون      ٢٠إلدارة السياسات واملعارف على املستوى الوطين و      
ويشجع الشراكات بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية، مبا يشمل اجلامعات، من           . الوطين

ثلو احلكومة قيمة جتميع املوارد يف      وبّين مم . أجل بناء القدرات الرامية إىل التصدي لتغري املناخ       
صندوق ائتمان، وهي تشمل ختفيض تكاليف املعامالت ومتطلبات اإلدارة وضمان متاشـي            

وسلّطت كمبوديا الضوء أيضاً على أنـشطتها النموذجيـة         . التمويل مع األولويات الوطنية   
  .طنيةاملتعلقة بإدماج التمويل املتعلق باملناخ يف اخلطط وامليزانيات دون الو

وأحاط فريق اخلرباء علماً بتجارب كمبوديا ووافق على النظر فيها يف ضوء دراسات      -٦٥
  . حاالت إفرادية ذات صلة لإلسهام يف عملية خطط التكيف الوطنية

 للفتـرة   طرائق تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً           -ثالثاً  
٢٠١٤-٢٠١٣  

 ٢٠١٤-٢٠١٣يضاً أنسب الطرائق لتنفيذ برنامج عمله للفترة        ناقش فريق اخلرباء أ     -٦٦
 وتعزيز التعاون مع منظمات أخرى وتشجيع     من أجل حتسني الدعم املقدم إىل أقل البلدان منواً        

وقّرر أن يضطلع باألنشطة احملددة التالية كسبيل إىل تيسري العمـل املتعلـق             . التواصل الفعال 
 بالنهج التكميلية اخلاصة بتنفيذ برنامج العمل كما صيغت يف          باملسائل التقنية اجلوهرية وآخذا   

  :)٢١(اجتماعه الثالث والعشرين
وضع استراتيجية شاملة للتدريب مستقبالً على خطط التكيـف الوطنيـة             )أ(  

تتضمن تنقيح وتوسيع املواضيع املزمع تناوهلا، ووضع مواد تدريبية من بينها املـواد املمكـن         
وستوضع هذه املـواد    . لم اإللكتروين واملواد املناسبة لتدريب املدّربني     تقدميها عن طريق التع   

  بالتعاون مع منظمات أخرى؛
العمل على دعم املنظمات املهتمة يف وضع موادها التكميليـة للمبـادئ              )ب(  

التوجيهية التقنية خلطط التكيف الوطنية، من خالل التوصيات التوجيهية الواردة يف الفـصل             
  أعاله؛ واو -ثانياً 

 ملعاجلة املواضـيع    إجناز دراسات حاالت إفرادية متعّمقة يف أقل البلدان منواً          )ج(  
واملسائل اليت يغطيها برنامج عمل فريق اخلرباء، من أجل االسترشاد هبا واالستناد إليهـا يف               

مثل الورقـات التقنيـة واألدوات ونظـم        (إثراء واختبار خمتلف املنتجات اجلاري وضعها       
  ؛)تاملعلوما
__________ 

)٢١( FCCC/SBI/2013/8 ٦٧، الفقرة. 
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وضع ورقات تقنية وورقات معلومات يسترشد هبا يف عمل فريق اخلـرباء              )د(  
بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج عمل أقل البلدان منواً، وعملية خطط التكيـف           

  الوطنية؛
إنشاء مركز رقمي خلطط التكيف الوطنية قصد تيسري جهود فريق اخلـرباء           )ه(  

وإتاحة منرب لتفاعل األفرقة املعنية خبطط التكيف الوطنيـة وتبـادل   يف جمايل التوعية والدعم،  
  جتارهبا؛

إجراء مداوالت بشأن بعض أنشطة فريق اخلرباء يف اجتماع تقـين يعقـد               )و(  
  .  ويشارك فيه خرباء ُيدعون إىل زيادة حبث اجلوانب التقنية٢٠١٤مطلع عام 
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  املرفق

  ٢٠١٣أغسطس / آب٢٩ منواً يف أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان    
  أنغوال  السيد أبياس هونغو
  بنن  السيد إيبيال جربيل
  بوتان  السيد تينلي ناجميل

  توغو   السيد بول أبيزيو تشينغيلو
  توفالو  السيدة بيبيتوا إليكشن التاسي

  جزر سليمان  السيد دوغالس يي
  مجهورية ترتانيا املتحدة  مانييكاالسيد فريدريك 
  فنلندا  لنيالسيد مايت نومي

  ليسوتو  السيد مبيثي تونغواين
  مالوي  السيد بينون بيبو ياسني
  النرويج  السيدة ماريان كارلسن

  نيبال    السيد باتو كريشنا أوبرييت
  هولندا  السيد يان فريهاغن

        
  


