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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
   من جدول األعمال املؤقت٩البند 

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً 

 توليفي عن حلقات العمل التدريبية اإلقليمية بـشأن التكيـف           تقرير    
  ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة ايف  لفائدة أقل البلدان منواًاملنظمة 

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
ُنظمت ألربع حلقات عمل تدريبية إقليمية بشأن التكيف        اً  يقدم هذا التقرير توليف     

يف فونافويت، بـتوفالو، يف الفترة     وذلك   ،٢٠١٣-٢٠١٢لفترة  ايف   لفائدة أقل البلدان منواً   
، ويف لومي، بتوغو، يف الفتـرة       ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣سبتمرب إىل   / أيلول ٢٨من  
يوليـه  / متوز ٢٩، ويف كيغايل، برواندا، يف الفترة من        ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٢ إىل   ١٨من  
 ٢٤  إىل٢٠، ويف سيم ريب، بكمبوديـا، يف الفتـرة مـن          ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢إىل  
 يف  وصممت حلقات العمل لتعزيز وبناء قدرات أقل البلدان منـواً         . ٢٠١٣أغسطس  /آب

 ،معاجلة التكيف عن طريق برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج عمل أقل البلدان منـواً             
حلقات العمـل،   من   هذا التقرير جوانب تنظيمية      يتناولو. وعملية خطط التكيُّف الوطنية   

وتعقيبـات  ملناقـشات،   اليت أُثريت يف ا    الرئيسية، والقضايا الرئيسية      عن املواضيع  وموجزاً
  .راعى يف التدريب مستقبالًتينبغي أن واعتبارات واردة من املشاركني، 
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
أربع حلقات عمل تدريبيـة     ) فريق اخلرباء ( نظم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        -١

 ٢٠١٣-٢٠١٢يف إطار برنامج عمله للفتـرة       اً  إقليمية بشأن التكيف لفائدة أقل البلدان منو      
ممت حلقات العمل    وصُ .)١(م إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني        ّدالذي قُ 

 يف معاجلة التكيف عن طريق بـرامج العمـل الوطنيـة            لتعزيز وبناء قدرات أقل البلدان منواً     
حلقات ظمت   ونُ .)٢( وعملية خطط التكيُّف الوطنية    ،للتكيف، وبرنامج عمل أقل البلدان منواً     

ألمـم  والوكاالت املنفذة ملشاريعه ومنظمات تابعـة ل      بتعاون مع مرفق البيئة العاملية،      لعمل  ا
 للوالية املعهود هبا إىل فريق اخلرباء       املتحدة، ووكاالت ثنائية ومراكز وشبكات إقليمية، وفقاً      

  .)٣(بأن ُيشرك طائفة واسعة من املنظمات لدعم تنفيذ برنامج عمله
ية للتنفيذ، يف دورهتا السابعة والثالثني، إىل األمانة أن ُتعّد تقريراً           وطلبت اهليئة الفرع    -٢

توليفياً عن حلقات العمل التدريبية اإلقليمية، وتعرضه على اهليئة الفرعية للتنفيذ كي تنظر فيه              
  .)٤(بعد إمتام حلقات العمل

  نطاق املذكرة  -باء  
 أعـاله،   ١إليها يف الفقـرة     يقدم هذا التقرير معلومات عن حلقات العمل املشار           -٣

للنهج املتبـع يف تنظـيم      اً  ويتضمن التقرير وصف  . إىل العروض واملناقشات اليت جرت    اً  استناد
للموضوعات الرئيسية،  اً  حلقات العمل، وتواريخ وأماكن انعقادها واملشاركني فيها، وموجز       

واالعتبارات  ،املشاركنيالواردة من والتعقيبات للقضايا اليت أثريت خالل املناقشات، اً وموجز
  . مستقبالًراعى يف التدريبُتينبغي أن اليت 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/7املرفق األول ،. 
،  عملية لتمكني األطراف من أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنية             ١٦-م أ /١أنشأ املقرر    )٢(

 . التكيُّف الوطنيةطيشار إليها فيما يلي بعملية خط
 .٥، الفقرة ١٦-م أ/٦املقرر  )٣(
)٤( FCCC/SBI/2012/33 ٦٦، الفقرة. 
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  املداوالت  -ثانياً  

  تنظيم حلقات العمل  -ألف  
: استهدفت حلقات العمل مشاركني من األنواع الثالثة التالية من املؤسسات الوطنية            -٤
بالتكيف مع تغري املناخ    الوزارة أو اإلدارة أو الوكالة املسؤولة عن تنسيق املسائل املتعلقة           ) أ(

الـوطين  على الصعيد   املالية  /ووزارة أو إدارة أو وكالة التخطيط     ) ب(على الصعيد الوطين؛    
واملنظمة أو الوكالة املشاركة    ) ج(اليت تشرف على مشاريع وبرامج التكيف مع تغري املناخ؛          

وطنية للتكيـف،   مشاركة فاعلة يف تصميم وتنفيذ أنشطة التكيف احملددة يف برامج العمل ال           
  .يف جمال البحوث املتعلقة بالتكيف على الصعيد الوطين أو
لتكيـف  تنفيذ برامج العمل الوطنية ل    تتعلق ب  )٥(واد تدريب مبحلقات العمل   ُدعمت  و  -٥

وقدمت باللغة اإلنكليزية أو الفرنـسية،      .  التكيُّف الوطنية  طوجوانب رئيسية من عملية خط    
. د باللغة الربتغالية للمشاركني من البلدان الناطقة بالربتغالية       املواأُتيحت  حسب املنطقة، كما    

تناولت القـضايا الـيت     كما   )٦(اخلرباءلفريق  واستفادت من حلقات العمل التدريبية السابقة       
  . ظهرت منذ ذلك احلني

  :التاليةاملواضيعية م مضمون التدريب يف الوحدات ظِّوُن  -٦
  يما يتعلق بالتكيف يف إطار االتفاقية؛فاً آليات دعم أقل البلدان منو  )أ(  
  استراتيجيات التنفيذ يف إطار برامج العمل الوطنية للتكيف؛  )ب(  
  احلصول على املوارد املالية من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛  )ج(  
   التكيُّف الوطنية؛طعملية خط  )د(  
  إدماج التكيف يف التنمية؛  ) ه(  
  رز والرصد والتقييم يف معاجلة التكيف؛تتبع التقدم احمل  )و(  
  .أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف معاجلة التكيف  )ز(  

. املذكورة أعاله فريق اخلرباء   املواضيعية  لوحدات  لوقد وضَع مواد التدريب األساسية        -٧
وسامهت فرادى البلدان بعروض عن جتارهبا يف خمتلف جوانب تنفيذ برامج العمـل الوطنيـة               

ومشل ذلك الترتيبـات املؤسـسية      .  التكيُّف الوطنية  خططتكيف والتجارب املتصلة بعملية     لل
التكيف، ووضع استراتيجيات التنفيذ املتعلقـة بـربامج العمـل الوطنيـة للتكيـف،               ملعاجلة

__________ 

 .<http://unfccc.int/7042>: متاح يف الرابط التايل )٥(
)٦( FCCC/SBI/2010/15. 
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وكفالـة اتبـاع     يف تعبئة املوارد املالية والتقنية ملعاجلة التكيف على الصعيد الوطين،          والتجارب
يف التكيف، واستكشاف أوجه التآزر مع االتفاقـات البيئيـة      االعتبارات اجلنسانية   اعي  تر جُهُن

.  التكيُّف الوطنية  خططاملتعددة األطراف األخرى على الصعيد الوطين، ووضع األساس لعملية          
سامهت املنظمات املشاركة يف حلقات العمل مبواد إضافية تشمل أمثلة عملية لقضايا ومواضيع         و

  .وجرت مواءمة مجيع املدخالت مع الوحدات األساسية للتدريب. عات بعينهاخاصة بقطا
وتواصلت كل واحدة من حلقات العمل على مدى مخسة أيام واستخدمت خمتلف              -٨

 والـرحالت   احلصص التطبيقية طرائق التدريب، مبا يف ذلك العروض واملناقشات التفاعلية و        
إىل اً  اسـتناد متطلباهتا  حسب  ُمكّيف  مج تدريب   وكان لكل واحدة منها مواد وبرنا     . امليدانية

وهلذا، مجع فريق اخلرباء معلومات من البلدان       . التجارب واالحتياجات اخلاصة للبلدان املعنية    
قبل إجراء كل حلقة من احللقات بشأن احتياجاهتا اخلاصة فيما يتعلق بتنفيذ برامج العمـل               

أيـضاً  مجعـت  و.  التكيُّف الوطنيـة طخطالوطنية للتكيف وبشأن جوانب معينة من عملية   
  .معلومات أخرى عن احتياجات البلدان من املنظمات املشاركة يف حلقات العمل

وقد ركزت أول حلقة عمل تدريبية إقليمية بصورة أكرب على برامج العمل الوطنية               -٩
 يف  إىل التطورات اً  للتكيف أكثر من تركيزها على خطط التكيُّف الوطنية، ويرجع ذلك أساس          

على سبيل املثال مل تكن املبادئ التوجيهية التقنية قد         (خطط التكيُّف الوطنية يف ذلك الوقت       
ت يف إطار خطط التكيُّف الوطنية منذ       وقد مكنت التطورات األخرى اليت جدّ     ). نشرت بعد 

 والتوجيه املقـدم مـن مـؤمتر        ،)٧(املبادئ التوجيهية لفريق اخلرباء   ذلك احلني، مبا فيها نشر      
 مكنت  ،)٨(فيما يتعلق خبطط التكيُّف الوطنية    اً  ألطراف بشأن تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منو       ا

ولذلك تضمنت . عنصر التدريب يف خطط التكيُّف الوطنية اً  فريق اخلرباء من أن يوسع تدرجيي     
عن املبادئ التوجيهية التقنية، وخمتلف مراحل إطـالق عمليـة          اً  حلقة العمل األخرية عروض   

  .هاالتكيُّف الوطنية ودعم خطط

  وأماكن انعقاد حلقات العمل واملشاركون فيها تواريخ   -باء  

  اهلادئيف احمليط اً حلقة العمل اخلاصة بأقل البلدان منو  -١  
يف منطقة احملـيط اهلـادئ يف الفتـرة         اً  نظمت حلقة العمل اخلاصة بأقل البلدان منو        -١٠
وقـد  .  يف فونـافويت، بتوفـالو     ٢٠١٢كتوبر  أ/ تشرين األول  ٣سبتمرب إىل   / أيلول ٢٨ من

استضافتها وزارة اخلارجية والتجارة والسياحة والبيئة والعمل يف توفالو وافتتحها رئيس وزراء 
  .توفالو السابق، السيد ويلي تياليف

__________ 

 .<http:unfccc.int/nap>: املوقعيف متاح  )٧(
 .١٨-م أ/١٢يف املقرر يرد  )٨(
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يف منطقـة احملـيط   اً أقل البلدان منو مخسة من   من  اً   مشارك ١٤وحضر حلقة العمل      -١١
ن يتألفون من موظفي وزارات وإدارات البيئة واملاليـة والتخطـيط           وكان املشاركو . اهلادئ

  .والشؤون اخلارجية
: وساعد فريَق اخلرباء، يف تنظيم حلقة العمل، خرباء استشاريني من اجلهات التاليـة              -١٢

برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي،      (الوكاالت املنفذة ملشاريعه    مرفق البيئة العاملية وثالث من      
، ومنظمتان إقليميتان   )األمم املتحدة لألغذية والزراعة    مم املتحدة للبيئة، ومنظمة   وبرنامج األ 

 ووكالتان إمنائيتان   ،)أمانة مجاعة احمليط اهلادئ، وأمانة برنامج البيئة اإلقليمي للمحيط اهلادئ         (
  ). والوكالة األسترالية للتنمية الدولية،الوكالة األملانية للتعاون الدويل(

  الناطقة بالفرنسيةاً عمل اخلاصة بأقل البلدان منوحلقة ال  -٢  
 ١٨الناطقة بالفرنسية يف الفتـرة مـن   اً  نظمت حلقة العمل اخلاصة بأقل البلدان منو        -١٣
وقد استضافتها وزارة البيئة واملوارد احلرجيـة       .  يف لومي، بتوغو   ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٢ إىل

  .ة يف توغو، السيدة ديدي أويفا إكوييف توغو وافتتحتها وزيرة البيئة واملوارد احلرجي
الناطقـة  اً   من أقل البلـدان منـو      ١٦جاؤوا من   اً   مشارك ٥٥وحضر حلقة العمل      -١٤

حلقـة العمـل    وشاركت يف   . الناطقة باللغة الربتغالية  اً  بالفرنسية وبلدين من أقل البلدان منو     
 املقدم مـن أمانـة      تنسيق وطنية التفاقية التنوع البيولوجي، بفضل الدعم      جهات   ١٠ أيضاً

  . اتفاقية التنوع البيولوجي
 :وساعد فريَق اخلرباء، يف تنظيم حلقة العمل، خرباء استشاريون من اجلهات التاليـة        -١٥

منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج    (الوكاالت املنفذة ملشاريعه    مرفق البيئة العاملية وثالث من      
وأمانة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي،       ) حدة للبيئة األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املت     

والوكالة األملانية للتعاون الدويل، واملركز اإلقليمي للتدريب والبحث والتطبيـق يف علـوم             
للجنة الدائمة املشتركة بني الدول ملكافحـة       التابع  األرصاد الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية     
والشعوب األصلية يف تشاد، واملركـز األفريقـي    اجلفاف يف منطقة الساحل، ورابطة النساء       

  . وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا للسياسات املناخية،

  األفريقية الناطقة باللغة اإلنكليزيةاً حلقة العمل اخلاصة بأقل البلدان منو  -٣  
ليزيـة يف   األفريقية الناطقة باللغة اإلنك   اً  نظمت حلقة العمل اخلاصة بأقل البلدان منو        -١٦

 اوقد استـضافته  .  يف كيغايل، برواندا   ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢يوليه إىل   / متوز ٢٩الفترة من   
  .وافتتحها وزير املوارد الطبيعية، السيد ستانيسالس كامانزي اوزارة املوارد الطبيعية يف رواند

األفريقيـة الناطقـة    اً   من أقل البلدان منـو     ١٣اً،   مشارك ٦٠وحضر حلقة العمل      -١٧
الناطقة أقل البلدان منواً     وواحد من    ،الناطقة بالربتغالية أقل البلدان منواً    كليزية، واثنان من    اإلنب

تنسيق وطنيـة التفاقيـة التنـوع       جهات   سبعأيضاً  حلقة العمل   وشاركت يف   . بالفرنسية
  .البيولوجي، بدعم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي
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:  العمل، خرباء استشاريون من اجلهات التاليـة وساعد فريَق اخلرباء، يف تنظيم حلقة       -١٨
مصرف التنميـة األفريقـي،     (الوكاالت املنفذة ملشاريعه    ممثلو مرفق البيئة العاملية وأربع من       

 ،)ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة           
  .يةواملركز اإلقليمي لرسم خرائط موارد التنم

  اآلسيويةاً حلقة العمل اخلاصة بأقل البلدان منو  -٤  
 ٢٤ إىل   ٢٠اآلسيوية يف الفتـرة مـن       اً  نظمت حلقة العمل اخلاصة بأقل البلدان منو        -١٩
وقد استضافتها وزارة البيئـة يف كمبوديـا        .  يف سيم ريب، بكمبوديا    ٢٠١٣أغسطس  /آب

  .ئةوافتتحها السيد موك ماريث، وزير الدولة املكلف بالبي
. اآلسـيوية اً  بلدان من أقل البلدان منـو       من تسعة   مشاركاً ٢٩وحضر حلقة العمل      -٢٠

وكان من بينهم موظفون من وزارات وإدارات البيئة، والشؤون املالية واالقتصادية، والزراعة،  
والتخطيط، واألرصاد اجلوية وعلم املياه، وإدارة الكوارث وتغري املناخ، واحلراجة، والعلـم            

 تنسيق وطنية التفاقية التنوع البيولوجي    جهات   وكان من بني املشاركني مخس    . وجيانولوالتك
  .اآلسيوية، بدعم من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجياً من أقل البلدان منو

 :وساعد فريَق اخلرباء، يف تنظيم حلقة العمل، خرباء استشاريون من اجلهات التاليـة        -٢١
منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم     (والوكاالت املنفذة ملشاريعه     ممثلو مرفق البيئة العاملية   

، ومعهد األمم املتحدة للتـدريب والبحـث،        )املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     
وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والوكالة األملانية للتعاون الـدويل،             

 للتنمية املتكاملة للجبال، واملركز اإلقليمي جلنوب شرق آسيا لنظام التحليـل            واملركز الدويل 
  ).START(والبحث والتدريب بشأن التغريات العاملية 

  تعبئة جمموعة واسعة النطاق من املنظمات  -جيم  
قبل كل حلقة من حلقات العمل التدريبية اإلقليمية، أشرك فريق اخلـرباء جمموعـة                -٢٢

والوكـاالت املنفـذة ملـشاريعه، واملراكـز        ظمات، منها مرفق البيئة العاملية      واسعة من املن  
فـرادى  واملنظمات الدولية، والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف، و      والشبكات اإلقليمية،   

أوىل فريـق اخلـرباء     و. اخلرباء، مع إيالء اهتمام للمنظمات اليت هلا أنشطة حمددة يف املناطق          
 ملعاجلة االعتبارات اجلنسانية واملتعلقة باجملتمعات احمللية الضعيفة، وكفـل      ضاً أي  خاصاً اهتماماً

  .مشاركة املنظمات املعنية يف تلك اجملاالت يف كل حلقة من حلقات العمل
اليت ووجهت الدعوة إىل املنظمات لتقدمي مدخالت بشأن جتارهبا والتحديات والثغرات             -٢٣

اخلاصـة  مبا يراعي اجلوانب كذا دراسات احلاالت اإلفرادية،   ، و واجهتها والنجاحات اليت حققتها   
وحضرت معظم املنظمات اليت أشركت يف املشاورات يف وقت الحـق           . بكل منطقة من املناطق   

حلقات العمل التدريبية وقدمت الدعم لفريق اخلرباء يف تيسري املناقشات املتعلقة مبجاالت عمـل              
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نظمات يف تقدمي اقتراحات إىل فريق اخلرباء بشأن أهـم  ساعدت امل و. كل واحدة منها ومدخالهتا   
قدمت معلومات  و. املسائل اليت ينبغي معاجلتها من خالل حلقات العمل يف كل منطقة من املناطق            
  .عن الكيفية اليت ميكن هبا للبلدان املعنية االتصال هبا من أجل احلصول على الدعم

   التدريبموجز املواضيع الرئيسية اليت مشلها  -ثالثاً  

  فيما يتعلق بالتكيف يف إطار االتفاقيةاً آليات دعم أقل البلدان منو  -ألف  
هتدف إىل تعريف املشاركني بتطور اآلليات املتاحـة        املواضيعية  الوحدة  هذه  كانت    -٢٤

ومن تلك اآلليـات    . يف التعامل مع التكيف   اً  يف إطار االتفاقية من أجل دعم أقل البلدان منو        
 ة عناصر لتعزيز قـدر     ويتضمن ٢٠٠١ الذي وضع عام     ج عمل أقل البلدان منواً    برنام: يلي ما

على التصدي لآلثار الضارة لتغري املناخ؛ وبرامج العمل الوطنية للتكيف اليت           اً  أقل البلدان منو  
، من أجل متكينها من حتديـد        كجزء من برنامج عمل أقل البلدان منواً       ٢٠٠١وضعت عام   

 خططيت تستجيب الحتياجاهتا العاجلة والفورية وتنفيذها؛ وعملية        األنشطة ذات األولوية ال   
 لتمكني األطراف من صياغة خطط التكيف الوطنية        ٢٠١٠التكيُّف الوطنية اليت وضعت عام      

وتنفيذها باعتبارها وسيلة لتحديد احتياجات التكيف املتوسطة والطويلـة املـدى ووضـع             
 وتنفيذها؛ وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        استراتيجيات وبرامج لتلبية تلك االحتياجات    

وأصبح يشمل اآلن تقدمي الـدعم      اً   والذي وسع نطاق واليته تدرجيي     ٢٠٠١الذي أنشئ عام    
اً، عمل أقل البلدان منو   وبرنامج  فيما يتعلق بربامج العمل الوطنية للتكيف،       اً  إىل أقل البلدان منو   

 لـدعم   ٢٠٠١الذي أنشئ عـام     اً  ق أقل البلدان منو    التكيُّف الوطنية؛ وصندو   طوعملية خط 
  . التكيُّف الوطنيةط عملية خطوأصبح يشمل حالياًاً برنامج عمل أقل البلدان منو

  إطار برامج العمل الوطنية للتكيفالتنفيذ يف استراتيجيات   -باء  
النهج واالجتاهـات احلاليـة والناشـئة يف وضـع          املواضيعية  هذه الوحدة   تناولت    -٢٥
املكتسبة من حلقات   التجارب   إىل   تراتيجيات تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، استناداً      اس

ـ            ف الـيت نظمـت يف      العمل التدريبية اإلقليمية بشأن تنفيذ برامج العمـل الوطنيـة للتكي
من مثل النهج القائمة على املشاريع،      الوحدة تناول ُنُهج     ومشلت   .)٩(٢٠١٠-٢٠٠٩ الفترة

ية، والنهج القائمة على النظم اإليكولوجية، وهنج احلد من خماطر الكـوارث،            والنهج الربناجم 
والنهج القائمة على القدرة على التأقلم، والنهج اليت تراعي املنظور اجلنساين، وهنـج اإلدارة              

نظرت يف مسائل التآزر علـى الـصعيد        و. املتكاملة ملوارد املياه واملناطق الساحلية، وغريها     
يف احلاالت اً ونظرت هذه الوحدة أيض.  بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف     اإلقليمي وفيما 

  . األصوبج بعينها هيُهُنتكون فيها أو الظروف املمكنة اليت 
__________ 

)٩( FCCC/SBI/2010/15 ٨١-٥٥، الفقرات. 
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  احلصول على املوارد املالية من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -جيم  
ىل احلصول على املوارد املاليـة مـن        العمليات الرامية إ  املواضيعية  تناولت هذه الوحدة      -٢٦

هم جوانب لف ومشلت تناول   . صندوق أقل البلدان منواً من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف          
، وصياغة مقترحـات التمويـل يف إطـار         مرفق البيئة العاملية  من  حلصول على األموال    اإجراءات  

شاريع، وعمليات اعتمادها   املومنح إعداد   صندوق أقل البلدان منواً، ووضع مناذج حتديد املشاريع،         
  . تكاليف التكيف والتمويل املشتركاً وتناولت هذه الوحدة أيض. من كبري املوظفني التنفيذيني

آخر التطورات يف إجراءات مرفق البيئة العاملية وصندوق أقل         وتناولت الوحدة أيضاً      -٢٧
صناديق استئمانية متعـددة    متول من   يع  مشارتنفيذ  البلدان منواً، من مثل إمكانية السعي إىل        

متويل من الصندوق االستئماين ملرفق البيئـة العامليـة،         تعتمد على قنوات    مشاريع  تنفيذ  أي  (
خيـارات وضـع    كما تناولت   ،  )والصندوق اخلاص بتغري املناخ   وصندوق أقل البلدان منواً،     

  . املشاريع اإلقليمية لربامج العمل الوطنية للتكيف
غري ذلك من اجملاالت اليت ميكن احلصول فيهـا علـى           اً  ت هذه الوحدة أيض   وتناول  -٢٨

مـن بلـدان يف     حية  أمثلة  باالستناد إىل   التمويل الالزم لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،        
  .مناطق تتلقى الدعم من خالل القنوات الثنائية وغريها من الوسائل

  الوطنية لتكيفا طعملية خط  -دال  
حلقيت العمـل   يف  مبستويات خمتلفة من التفصيل     املواضيعية  هذه الوحدة   ل  تناو ىجر  -٢٩

 التكيُّف الوطنية واملبادئ    طعملية خط بوكان اهلدف منها تعريف املشاركني      . األوىل واألخرية 
اليت ينطوي عليها إطـالق     ، وإعالم املشاركني ببعض املواضيع اهلامة       ططهلذه اخل التوجيهية  
ـ  تناول مسائل   ومشلت الوحدة   . وطنية على الصعيد الوطين    التكيُّف ال  طعملية خط  ا تتعلق مب

الوالية، إطـار   (وضع عملية طويلة األجل خلطط التكيُّف الوطنية على الصعيد الوطين           : يلي
وأوجـه الـضعف   ريات ثالتـأ ؛ وجرد وتوليف املعلومات املتاحة بشأن   )االستراتيجية/العمل

ت والثغرات اليت تعرفها واالستراتيجيات املمكنـة       والتكيف؛ وحتليل االحتياجات من القدرا    
 طخطلعملية  اً  ملعاجلتها؛ وحتليل البيانات، وإدارة البيانات، وعرض املعلومات ومعاينتها دعم        

  . التكيُّف الوطنيةطلوطنية؛ والدعم املمكن لعملية خطالتكيُّف ا
 التكيُّـف   طخط املزيد من التدريب على عملية       وأعرب املشاركون عن احلاجة إىل      -٣٠

مفصلة عن كيفية صياغة خطط التكيُّف الوطنية وتنفيـذها         وذلك لتلقي معلومات    الوطنية،  
  .على املستويات الوطنية
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  إدماج التكيف يف التنمية  -هاء  
ملساعدة املشاركني على فهم التكيـف يف سـياق         املواضيعية  صممت هذه الوحدة      -٣١

 ت الوحدة تناولو. دماج التكيف يف التنمية   إلية  عملالطوات  اخلإمنائي، وإلرشادهم من خالل     
العمليات وأطر العمل والنماذج اإلمنائية الوطنية اليت قد تكون هلا أمهية عند النظر يف التكيف               

على األهداف اإلمنائية املعتادة يف إطار خمتلف القطاعات        أيضاً  لط الضوء   ُسو. مع تغري املناخ  
  . أو اإلسهام فيهامحايتها  املناخ إىل اليت قد تسعى إجراءات التكيف مع تغري

من بلدان من كل منطقة من املناطق على حتـسني          املستقاة  وساعدت األمثلة العملية      -٣٢
  . املواضيعيةالسياق وفهم الوحدة

  تتبع التقدم احملرز والرصد والتقييم يف معاجلة التكيف  -واو  
 معلومات عن تقييم بـرامج العمـل        إىل املشاركني املواضيعية  هذه الوحدة   يف  مت  دِّقُ  -٣٣

ميكن أن  وهي عملية    ها، أو حتديث  هاالوطنية للتكيف فيما يتعلق باجلودة ومبدى احلاجة إىل تنقيح        
لط وُس.  التكيُّف الوطنية  طثائق ذات الصلة يف إطار عملية خط       التقييمات املماثلة للو   تفيد أيضاً 

برامج العمل الوطنيـة للتكيـف      لق بوثائق   املتعالتخطيط  أن يظل   الضوء على احلاجة إىل كفالة      
 مع التهديدات الفعلية لتغري املناخ اليت يواجهها بلد من البلـدان،            نيمتوائموتطبيق هذه الوثائق    

 أمهية وضع عمليـات     تناولوجرى  . وهو ما من شأنه أن يكفل فعالية التدابري يف وقت الحق          
الوطنية للتكيف وغري ذلك من أنشطة التكيف       منهجية لتتبع التقدم احملرز يف تنفيذ برامج العمل         

  .ثبتت أمهية هذه العمليات عند تقييم فعالية الوسائل املستخدمة للتصدي لتغري املناخوأُ. الوطنية
 هذه الوحدة أمهية الرصد والتقييم، واخلطوات الرئيسية إلجراء الرصد           يف عرضتو  -٣٤

أمثلة عملية مستمدة من بلدان     وسيقت أيضاً   . والتقييم، واملوارد املطلوبة، والقدرات الالزمة    
  .يف هذه املناطق

  أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف معاجلة التكيف  -زاي  
منهجيـة وأدوات اختيـار أفـضل       عرض  ترمي إىل   املواضيعية  كانت هذه الوحدة      -٣٥

فيهـا   طلُِّسو. معاجلة التكيف على الصعيد الوطين    سياق  املمارسات والدروس املستفادة يف     
الضوء على بعض أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف معاجلة التكيف من خالل برامج             

 من أجل إثبات    ،)١٠(منشورات فريق اخلرباء  أوردته  العمل الوطنية للتكيف، على النحو الذي       
هذه الوحدة  ويسرت  . على إعداد وتنفيذ تدابري التكيف مبوارد حمدودة      اً  قدرة أقل البلدان منو   

ادل اخلربات بني البلدان بشأن خمتلف جماالت العمل يف التصدي للتكيف، مبا يف ذلك بشأن         تب
  .الترتيبات املؤسسية، والتنسيق، والرصد والتقييم

__________ 

 .<http://unfccc.int/6110>: متاح يف الرابط التايل )١٠(
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  التجارب اخلاصة بكل بلد   -حاء  
بلداهنم يف القيام بأعمال التكيف على تقاسم جتارب املشاركون بطرق شىت يف أسهم   -٣٦

  :ذلك ما يليل ومشالصعيد الوطين، 
دعوة املشاركني على إعداد وتقدمي عروض عن جتارب بلداهنم يف أي مـن       )أ(  

  :اجملاالت التالية
  الترتيبات املؤسسية ملعاجلة التكيف؛ '١'
  وضع استراتيجيات تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛ '٢'
  طين؛التجارب يف تعبئة املوارد املالية والتقنية ملعاجلة التكيف على الصعيد الو '٣'
  كفالة اتباع هنج يراعي املنظور اجلنساين يف التكيف؛ '٤'
استكشاف أوجه التآزر مع االتفاقات البيئية املتعددة األطراف األخرى على           '٥'

  الصعيد الوطين؛
   التكيُّف الوطنية؛طس لعملية خطوضع األسا '٦'
 القطرية من أجل مناقـشة أهـم   تهمأفرقعلى العمل يف    املشاركني  تشجيع    )ب(  

  يف حلقات العمل؛اً لتكيف على الصعيد الوطين، وهو ما تقامسوه الحقمعاجلة ا التجارب يف
إىل اً  عمل خالهلا املشاركون يف جمموعات، استناد      ،حصص تطبيقية تنظيم    )ج(  

التجارب والظروف الوطنية اخلاصة هبم، من أجل مناقشة املواضيع التالية وتقاسم نتائجها مع             
  :حلقة العملاملشاركني يف بقية 

ج تصميم استراتيجيات تنفيذ برامج العمل الوطنية       ُهمزايا ومساوئ خمتلف نُ    '١'
النـهج  من مثل النهج القائم على املشاريع، والنهج الربنـاجمي، و         (للتكيف  

  ؛)، وهنج القدرة على التأقلم، وهنج املخاطرةم اإليكولوجينظالقائم على ال
النظر يف املسائل الـشاملة لعـدة   القضايا والتحديات الرئيسية ذات الصلة ب    '٢'

وتضمنت املسائل الشاملة لعدة قطاعـات ضـمان        . قطاعات يف التكيف  
ج تراعي املنظور اجلنساين يف التكيف، وإعطاء أولوية للمجتمعات ُهُناألخذ ب

 وضمان مشاركة أصحاب املـصلحة       خاصاً احمللية والنظم اليت تعاين ضعفاً    
شاركون تلك املسائل يف سـياق      وناقش امل . وإشراكهم على نطاق واسع   

جماالت مثل الزراعة واألمن الغذائي، واملوارد املائية والنظم الساحلية علـى           
  الصعد الوطين ودون الوطين واحمللي؛

  حتديات استحداث نظم رصد وتقييم فعالة على الصعيد الوطين وتنفيذها؛ '٣'
  التنمية؛التحديات اليت تواجه تعميم مراعاة التكيف مع تغري املناخ يف  '٤'
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 التكيُّف الوطنية على الصعيد الوطين باستخدام       طاعتبارات بدء عملية خط    '٥'
علـى أسـئلة    اإلجابـة   حماولة  الشق  هذا  ومشل  . املبادئ التوجيهية التقنية  

 التكيُّف الوطنية على النحـو      طادية رئيسية بشأن خطوات عملية خط     إرش
رات عمل خاصة    ووضع مسا  ،الذي وردت به يف املبادئ التوجيهية التقنية      

  .مسارات العمل تلكللمضي يف دعم الوما ميكن من أنشطة 
قـدر  تداول املوضوع فيما بينـهم      وخالل املناقشات اليت تلت، ُشجِّع املشاركون على          -٣٧

أتيح هلم اليت أن احلصص  واعترب املشاركون   . اإلمكان من أجل حتقيق أقصى قدر من التعلم املتبادل        
وأبدى . مجيع حلقات العمليف األهم اجلانب فيما بينهم هي ومناقشتها  ةطنيجتارهبم الوتقاسم فيها 

التجارب يتجاوز تقاسم املشاركون حتمسهم للتعلم بعضهم من بعض وأعربوا عن رغبتهم يف رؤية 
  .ميكن أن تستمر فيها مثل هذه املناقشات حلقات العمل، بعقد منتديات أخرى

  الرحالت امليدانية  -طاء  
الرحالت امليدانية العملية للمشاركني زيارة مواقع ذات صلة بـالتكيف يف           أتاحت    -٣٨

البلدان املضيفة ومكنتهم، حسب االقتضاء، من التفاعل مع األفرقة املعنية املسؤولة عن أعمال             
  . أو مشاريع التكيف

يف منطقة احمليط اهلـادئ، أُخـذ       اً  وفيما يتعلق حبلقة العمل اخلاصة بأقل البلدان منو         -٣٩
أُخذ املشاركون إىل مشروع للحمايـة وإعـادة        ،  أوالً. املشاركون إىل ثالثة مواقع مشاريع    
وكان املشروع الثاين، يف نفس اجلُزْيرة، يتعلق بزراعـة        . التأهيل الساحلي يف ُجزْيرة فونافويت    

 ملشروع لـصندوق أقـل       فرعي وكال املشروعني مكون  . أنواع بوالكا اليت تتحمل امللوحة    
واً يف توفالو يعىن بزيادة قدرة املناطق الساحلية ومستوطنات اجملتمعات احمللية علـى             البلدان من 

للتحريج بأشجار املانغروف يف ُجزْيرة    اً   وكان املوقع الثالث مشروع    .)١١(التأقلم مع تغري املناخ   
. وأتيحت للمشاركني فرصة للتفاعل مع فريق إدارة املشروع من أجل فهم جتاربـه           . فونافاال
املـشاركون  وتقاسـم  . على مشاريع التكيف يف ُجزْيرات أخرىاً الفريق الضوء أيض وسلط  

يف تنسيق املشاريع من خـالل اجملـالس احملليـة    بشأن الكيفية اليت أسهم هبا     جتارهبم اخلاصة   
والحظ الفريق أن النقل بني اجلزيرات هو التحدي الرئيسي أمام          . التشغيل السلس للمشاريع  

  .تنفيذ مشاريعه
الناطقـة  اً وأخذت الرحلة امليدانية حللقة العمل اإلقليمية اخلاصة بأقل البلـدان منـو     -٤٠

كانت الزيـارة األوىل    و. صلة بالتكيف يف توغو   هلا  بالفرنسية املشاركني إىل موقعني ملشاريع      
وشرح موظفو املشاريع للمشاركني كيفية     . تويفمنطقة ميسيون   يف  حقل أرز   إىل نظام لري    
. جرى بعد ذلك تبادل لألسئلة واألجوبة شارك فيه املستفيدون من املـشروع           عمل النظام و  

__________ 

)١١( <http://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=3694>. 
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وتساءل بعض املشاركني عن إمكانية تكرار نظام الري اخلاص ذاك يف بلـداهنم بـالنظر إىل                
تحـات  ملكافحـة ال  وكانت الزيارة الثانية إىل مشروع      . املستوى احملتمل لالستثمار املطلوب   

شاركون التدابري القائمة اليت تنفذها حكومة توغـو يف جمـال           املوعاين  . ساحلي يف آنيهو  ال
واملشروع مبثابة خط أساس ملشروع برنامج العمل الوطين الثاين         . مكافحة التحات الساحلي  

  .للتكيف يف توغو
األفريقية الناطقة باللغة اإلنكليزية، أُخذ املـشاركون   اً  وفيما يتعلق بأقل البلدان منو      - ٤١

 هلما صلة بالتكيف يف منطقة بوغيسريا املعرضة للجفاف، يف املقاطعة           إىل موقعي مشروعني  
كان املوقع األول مزرعة للحراجة الزراعية ألنواع شىت مـن األشـجار،         . الشرقية لرواندا 

للمواشي ومـن   اً  ينفذ يف إطار الربنامج الرواندي األفريقي للتكيف، وذلك لتستخدم علف         
مث أُخذ املشاركون إىل حمطة رصد جـوي        . لتربةأجل احلد من التحات وحتسني خصوبة ا      

آلية جرى تثبيتها كجزء من مشروع صندوق أقل البلدان منواً يف رواندا املتعلق باحلد مـن                
دعـم  وقابلية التأثر بتغري املناخ عن طريق إنشاء نظم اإلنذار املبكر والتأهب للكـوارث              

كـن  مي ويتوقـع أن     .)١٢(ضة للفيضانات إلدارة املتكاملة ملستجمعات املياه يف املناطق املعر      ا
 الرواندية لألرصاد اجلوية من إعداد تنبـؤات        من احملطات الوكالةَ  للمعلومات   املباشرالبث  

وكان . أفضل وحتذير السكان من الظواهر اجلوية البالغة الشدة وما يرتبط هبا من كوارث            
طين يف روانـدا نظـام      املشاركون حريصني على معرفة الكيفية اليت سيدير هبا الفريق الو         

مبا أن ذلك يبدو أحـد التحـديات         اإلنذار املبكر بعد انتهاء املشروع ويقدم خدمات له،       
  .الرئيسية يف معظم البلدان

ن واملـشارك أُخذ   اآلسيوية   الرحلة امليدانية حللقة العمل اخلاصة بأقل البلدان منواً       ويف    -٤٢
 شيد يف القرن احلادي عـشر خـالل         بداية إىل خزان مياه ويست باراي، وهو نظام للري        

وال يزال النظام يستخدم لالحتفاظ باملياه يف موسم األمطـار ولتغذيـة            . إمرباطورية اخلمري 
وبعد ذلك، زار املشاركون مدينة أنغكور وات للوقوف        . قنوات الري خالل الفترات اجلافة    

 مـن   ه األمثل للميا  صمم لكفالة التخزين  على نظام قدمي للري املائي يتكون من خزان كبري          
اجلاذبية، خالل فتـرات الريـاح      بفعل  املياه،  يف جتميع    اخلزان   ويستخدم. أجل زراعة األرز  

  .للري خالل الفترات اجلافةاً وتستخدم املياه الحق. املومسية

  مدخالت من املنظمات  -ياء  
اد من املو اً   أعاله مزيد  ٢١ و ١٨ و ١٥ و ١٢قدمت املنظمات املذكورة يف الفقرات        -٤٣

سائل شـاملة   مبالتدريبية والدعم فيما يتعلق بشىت مواضيع التدريب، مبا يف ذلك فيما يتعلق             
الزراعة واألمن الغذائي؛ ومصائد األمساك     : لتكيف يف سياق املواضيع التالية    وبالعدة قطاعات   

__________ 

)١٢( <http://www.thegef.org/gef/project_detail?projID=3838>. 
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يف؛ وهنُـج   وإدارة املنطقة الساحلية؛ وتعبئة املوارد املالية من أجل التك         وتربية األحياء املائية؛  
التكيف القائمة على النظم اإليكولوجية؛ وأمثلة للرصد والتقييم؛ وأمثلة لتعميم التكيـف يف             

اجملتمعات احمللية الضعيفة؛ وإدارة البيانـات      واالعتبارات اجلنسانية يف    التنمية؛ وأوجه التآزر؛    
  .)١٣(يةومعاينتها؛ وإمكانية حصول التكيف على الدعم من املشاريع والربامج اإلقليم

ـ     لعملييت  قدمت املنظمات معلومات عما لديها من دعم        و  -٤٤  ةبـرامج العمـل الوطني
  . التكيُّف الوطنية، وكذلك مشاريعها وبراجمها املقررة لدعم أقل البلدان منواًطخطوللتكيف 

  موجز القضايا اليت أثريت خالل املناقشات   -رابعاً  
  .  حلقات العمليرد أدناه موجز للمسائل اليت نوقشت خالل  -٤٥
ففيما يتعلق بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، سلط املشاركون الـضوء علـى               -٤٦

  :املسائل التالية
يلزم دعم مايل كاف ومستمر لكفالة التنفيذ التام لربامج العمـل الوطنيـة               )أ(  

  ؛للتكيف يف مجيع أقل البلدان منواً
بيئة العاملية الـسعي جاهـدة إىل       مرفق ال املنفذة ملشاريع   لوكاالت  لينبغي    )ب(  

أقل  صرف التمويل من صندوق   املتَّبعة بشأن   التواصل بشكل أوضح بشأن إجراءاهتا الداخلية       
وأشار املشاركون إىل أهنم ال يفهمون التأخري احلايل يف صرف األموال من أجل             . اًالبلدان منو 

  فيذي األول ملرفق البيئة العاملية؛ تنفيذ املشاريع حىت بعد إقرار املشاريع من قبل املسؤول التن
مرفق البيئة العاملية أن تسمح للبلدان بشراء       املنفذة ملشاريع   لوكاالت  لينبغي    )ج(  

من أجـل تيـسري تنفيـذ       اً  معدات، من مثل املركبات، بتمويل من صندوق أقل البلدان منو         
من شأن ذلك أن يـساعد      وأشاروا إىل أن    . املشاريع يف امليدان، وال سيما يف املناطق النائية       

  على كفالة استدامة املشاريع؛اً أيض
ينبغي ملرفق البيئة العاملية مواصلة النظر يف مفهوم التمويل املشترك، وتقـدمي        )د(  

وأعـرب بعـض    . توليف ألمثلة التمويل املشترك من أجل تيسري وضع البلدان للمـشاريع          
ـ تمويل  أن يدرجوا يف إطار ال    املشاركني عن رغبتهم يف معرفة ما إذا كان بإمكاهنم            شتركامل

  ؛مشروعاً أُجنز بالفعل
ميكن ملرفق البيئة العاملية بذل مزيد من اجلهود لتبسيط إجراءاته من أجـل               ) ه(  

مع إيالء اهتمام ملعاجلة قـضايا الطاقـة        اً،  احلصول على األموال من صندوق أقل البلدان منو       
  .للوكاالتاً لكن أيضواً االستيعابية احملدودة ألقل البلدان منو

__________ 

 .<http://unfccc.int/7042>: متاح يف الرابط التايل )١٣(
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  : التكيُّف الوطنية، سلط املشاركون الضوء على املسائل التاليةطوفيما يتعلق بعملية خط  -٤٧
ـ    حالياًأما وقد أصبحت ألقل البلدان منواً    )أ(    ط مبادئ توجيهيـة تقنيـة خلط

 ر عمليـة  نها أن تبدأ على الفو    بشأن هذا املوضوع، ميك   اً  أولياً  التكيُّف الوطنية، وتلقت تدريب   
وميكن أن يشمل ذلـك     .  التكيُّف الوطنية اخلاصة هبا، إن مل تكن قد فعلت ذلك بعد           طخط

بالنسبة للبعض، كخطوة أوىل، على وضـع       األمر  ، وقد ينطوي    اخلطوات اليت ستتبعها  إعالن  
 واليات واضحة على الصعيد الوطين من أجل التخطيط للتكيـف           حتديدترتيبات مؤسسية و  
  ع خطط لصياغة خطط التكيُّف الوطنية وتنفيذها؛وتنفيذه، وعلى وض

 التكيُّف الوطنية يف أقرب وقت ممكن من        طينبغي تقدمي الدعم لعملية خط      )ب(  
  أجل ضمان إنشاء عمليات تتسم بالفعالية والكفاءة؛

 وذلك  يف أقرب وقت ممكن،   اً  ينبغي أن يقدم دعم مايل إىل أقل البلدان منو          )ج(  
وينبغي أن يكون حجم التمويل املقـدم       .  التكيُّف الوطنية  طة خط من أجل ضمان جناح عملي    

. إىل االحتياجات واحلاالت القطريـة    اً  مبا يكفي لضمان الدعم املستمر والعملي استناد      اً  كبري
  وينبغي للتمويل أن يقدم من خالل إجراءات معجلة؛

ن أجـل   االعتماد على الدعم من فريق اخلرباء م      اً  ستواصل أقل البلدان منو     )د(  
  تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وكذلك صياغة خطط التكيُّف الوطنية وتنفيذها؛

 يرجح أن ُينجح هـذه  اً التكيُّف الوطنية جانبطالطابع القطري لعملية خط   ُيشكل    ) ه(  
   واحتياجاته؛تهذه العملية على قدرالبلد خالل هسيجنيها العملية، وستتوقف أنواع النواتج اليت 

 التكيُّف الوطنية اخلاصة هبا     طأن تدمج عمليات خط   اً   البلدان منو  ميكن ألقل   )و(  
 التآزر بينها وبني ما يوجد من جهود تكيُّفية وإمنائية قطاعية أو مواضيعية من أجـل                توجِدو

  مع األولويات الوطنية؛اً تاماً هنج شامل ومعمم للتخطيط للتكيف يتسق اتساقاتباع ضمان 
 التكيُّف الوطنية، كانت البلدان مهتمة بصورة       طعملية خط يف ضوء إطالق      )ز(  

خاصة بالتعلم بعضها من بعض فيما يتعلق مبـسائل مـن قبيـل الترتيبـات املؤسـسية،                 
واالستراتيجيات الوطنية للتكيف، وتعميم التكيف يف اخلطط الوطنية ودون الوطنية، ونظـم            

  اإلنذار املبكر؛
سسية قوية ميكـن أن ختـدم       ترتيبات مؤ  اًتوجد لدى بعض أقل البلدان منو       )ح(  
   التكيُّف الوطنية بكفاءة؛طعملية خط
يرجح أن تكون للبلدان اليت جنحت يف اإلبقاء على أفرقة بـرامج العمـل                )ط(  

 التكيُّف الوطنية وخربة فنية     طبناء عملية خط  يف  الوطنية للتكيف ترتيبات جيدة لإلفادة منها       
  داخلية أكثر استدامة؛
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حاجة إىل بناء القدرات الوطنية، بدل االعتماد على اخلرباء االستشاريني          مثة    )ي(  
   التكيُّف الوطنية عملية تتوالها البلدان؛طارجيني، بالنظر إىل كون عملية خطاخل

القائمة بني برامج العمل    أوجه الترابط   ينبغي للبلدان أن تكون على بينة من          )ك(  
  .الوطنية للتكيف وخطط التكيُّف الوطنية

  : عما يليأعرب املشاركون فيما يتعلق بُنهج التكيفاً، وعموم  -٤٨
خمتلف النهج اليت ميكن أن تعتمدها إزاء       اً  من املهم أن تفهم أقل البلدان منو        )أ(  

التكيف، مبا يف ذلك النهج القائم على النظم اإليكولوجية، وكيفية دمج االعتبارات اجلنسانية             
  اة التكيف يف التخطيط اإلمنائي؛يف التكيف، وكيفية تعميم مراع

التجارب وتعلم البعض مـن     تقاسم   من أجل    ةإقليميميثل إنشاء شبكات      )ب(  
 بأمهية تعلم بلـدان اجلنـوب        املشاركون وأقر. التكيفيف عملية   البعض اآلخر أداة قوية     

 ط شبيهة خبطعملياتاً بعضها من بعض، وكذلك التعلم من البلدان املتقدمة اليت لديها سلف     
   .التكيُّف الوطنية

  حلقات العمل بشأن املشاركني التعقيبات الواردة من   -خامساً  

  العامةالتعقيبات   -ألف  
وأعرب أغلبيـة   . يف هناية كل حلقة عمل، كان املشاركون ميألون استمارة للتقييم           -٤٩

 املشاركني، يف ردودهم، عن رضاهم عن حمتوى وهنج حلقات العمل ومواد التدريب وخمتلف       
  .املسامهات املقدمة بشكل عام

املشاركني أن مستوى التنسيق احلكومي واخلربات      وإسهامات  املناقشات  وتبّين من     -٥٠
ونتيجة لذلك، أفاد اجلانـب التـدرييب       . آخذ يف التزايد  اً  يف جمال التكيف يف أقل البلدان منو      

بادل بعضهم مع  على الت  همحللقات العمل بدرجة كبرية من خربة ومعارف املشاركني وحرص        
  .بعض والتعلم بعضهم من بعض

وسلطت التقييمات الضوء على قيمة استخدام دراسات احلاالت اإلفرادية والعمـل             -٥١
إتاحة وشددت العديد من البلدان على أمهية حلقات العمل من حيث           . التطبيقي يف جمموعات  

، وكـذا   ّيمـاً للغايـة   ق رب العمل يف جمموعات أمراً    واعُت. تعلم املشاركني بعضهم من بعض    
ملـواد  رضاهم عـن ا   عن  املشاركون  وأعرب  . العمليةإىل فوائدمها    الرحالت امليدانية، نظراً  

 إىل قيمة   واوأشار. التدريبية باعتبارها وسيلة لتأطري اجلانب النظري وتقدمي أمثلة قطرية حمددة         
 هتمخـرب مستويات  ت  منها أياً كان  ميع  اجلالعروض البسيطة واملوجزة، لضمان إمكانية إفادة       

  . اللغويةءهتمكفاو
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يف حلقـات العمـل   احلصص التطبيقيـة  وأوصى املشاركون بإجراء عدد أكرب من       -٥٢
  .الالحقة اليت يتعني عليها النظر يف جمموعة متنوعة من دراسات احلاالت اإلفرادية القطرية

املستخدمة يف أقل وأُعرب عن بالغ التقدير لتوفري مواد التدريب بلغات العمل الثالث   -٥٣
  ).اإلنكليزية والفرنسية والربتغالية (البلدان منواً

يف منطقة احمليط اهلـادئ     اً  وأشار املشاركون يف حلقة العمل اخلاصة بأقل البلدان منو          -٥٤
وبالرغم من أن   . بصفة خاصة إىل احلاجة إىل مزيد من التدريب على خطط التكيُّف الوطنية           

ـ     ت قبل نشر املبادئ   حلقة العمل اخلاصة هبا نظم      التكيُّـف   ط التوجيهية التقنية املتعلقة خبط
اً ، فإن معظم هذه البلدان أحـرزت تقـدم        ططاملتعلقة هبذه اخل   املواد   أي قبل إتاحة  الوطنية،  
  .  التكيُّف الوطنيةط للتكيف وتود الشروع يف عملية خطيف برامج العمل الوطنيةاً ملموس
ة من الدورات املتعلقـة     أهنم استفادوا أميا استفاد   أعرب املشاركون عن شعورهم ب    و  -٥٥

وقد كان .  التكيُّف الوطنية مبا أنه كان أول تدريب من نوعه يقدمه فريق اخلرباء طبعملية خط 
مبقدور من مل يشاركوا يف عملية التفاوض يف إطار االتفاقية اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ أن    

 على اجلوانب العملية لـصياغة  ريب املشاركنييفهموا بصورة أفضل هذه العملية، وجرى تد   
 أنه ينبغي توسيع نطاق هذه املعلومات لتـشمل          املشاركون وأضاف.  التكيُّف الوطنية  طخط

  .صانعي السياسات
والوكـاالت  وأعرب املشاركون عن تقديرهم لفرصة التفاعل مع مرفق البيئة العاملية       -٥٦

برامج العمل الوطنية للتكيف وخطط التكيُّـف        وطرح األسئلة بشأن متويل      املنفذة ملشاريعه 
  .الوطنية وتنفيذها

املتصلة باحلصول على التمويـل     احلصص   على أمهية    وسلط املشاركون الضوء أيضاً     -٥٧
 للتكيف وخطـط التكيُّـف      ةالعمل الوطني عملييت برامج   وغريه من أشكال الدعم لكل من       

ة احلصول علـى التمويـل      بشأن كيفي قية  احلصص التطبي واقترحوا إضافة املزيد من     . الوطنية
  .معلومات عامة عن مصادر متويل التكيفعلى  التكيُّف الوطنية وطلعمليات خط

 طوال فترة حلقـة     والوكاالت املنفذة ملشاريعه  وقد اعُترب حضور مرفق البيئة العاملية         -٥٨
ـ قاً العمل، وكذا غريه من املؤسسات واخلرباء االستشاريني من املنطقة، أمر        ألنـه وفـر   اً يِّم

ات فورية بشأن مسائل من قبيل التمويـل   يب تعق تلقيللمشاركني فرصة كافية لتوجيه أسئلة و     
  . مواضيعيةوغريه من اجلوانب التقنية يف إطار كل وحدة

 الطابع اإلقليمي حللقات العمل هذه بيئة تسودها األلفة شعر فيها املشاركون            أتاحو  -٥٩
وطوال حلقات العمـل، عمـل      . هبم والدروس اليت استفادوها   باالرتياح وهم يتبادلون جتار   

االخنراط بفعالية أكرب يف عمليـات التكيـف        على  املشاركون األقل خربة على بناء قدرهتم       
 التكيُّف  طبعملية خط اً  م وأصبحوا أكثر إملام   وعزز املشاركون األكثر خربة مهاراهت    . الوطنية

  . الوطنية والوسائل الالزمة للشروع فيها
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مرفـق  املنفذة ملشاريع   وكاالت  الوبعد أن وقف املشاركون من البلدان، وكذا من           -٦٠
تنفيـذ  جناحات  البيئة العاملية، على تنفيذ املشاريع يف امليدان، اقترحوا إصدار منشور يتناول            

  .مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف

  موجز الحتياجات التدريب يف املستقبل  -باء  
ون إىل أنه ينبغي تنظيم بناء القدرات عن طريق حلقات العمل التدريبية            أشار املشارك   -٦١

واآلفاق الطويلة املدى لعمليـة    بصورة تتسم باالستمرارية، بالنظر إىل الطابع املتطور للتكيف         
نـه  أوباإلضافة إىل املواضيع اليت مشلها التدريب احلايل، أشاروا إىل          .  التكيُّف الوطنية  طخط

  :اء إدراج املواضيع التالية يف حلقات العمل التدريبية املقبلةميكن لفريق اخلرب
 التكيُّف الوطنية على الصعيد الوطين، مبا يف ذلك         ط العام لعملية خط   السري  )أ(  

  التنسيق مع مجيع املستويات، وكيفية التفاعل مع آليات الدعم اإلقليمية والدولية؛
ستهدف خمتلف أصـحاب    وضع وتنفيذ استراتيجيات ومحالت اتصاالت ت       )ب(  
   التكيُّف الوطنية وقبوهلا؛ط من أجل تيسري التوعية بعملية خطاملصلحة

صياغة خطط التكيُّف الوطنية، تشمل مجلة      عملية  خمتارة من   تطبيقية  عناصر    )ج(  
أمور منها جرد املعلومات واملبادرات اجلارية والسابقة املتعلقة بالتكيف، وإجراء تقييمـات            

بني خمتلف القطاعات   أوجه ترابط   والتكيف، وإدماج التكيف يف التنمية، وإقامة       قابلية التأثر   
واملستويات، وإشراك أصحاب املصلحة، والنظر يف عوامل التغيري غري املناخيـة األخـرى،             

  والرصد والتقييم واإلبالغ؛
هنُج وعمليات وخيارات مجع البيانات وحتليلها وإدارهتا ومعاينتـها دعمـاً             )د(  
 خطط التكيُّف الوطنية، مبا يف ذلك استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستـشعار             لصياغة
  عن بعد؛
إمكانية الوصول إىل بيانات وأساليب وأدوات تقيـيم املخـاطر وقابليـة              ) ه(  

  والتكيف؛ التأثر
على سبيل املثـال، النـهج      (العناصر والقيم الرئيسية ملختلف هنج التكيف         )و(  

درة على التأقلم، وهنج التحصني من العوامل املناخية، والنهج القائمة علـى            القائمة على الق  
النظم اإليكولوجية، وهنج احلد من املخاطر، وهنج إدارة املخاطر، واإلدارة املتكاملة ملـوارد             

  وأوجه التآزر فيما بينها؛) املياه
  التخطيط لتنمية قادرة على التأقلم مع املناخ وخفيضة الكربون؛  )ز(  
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تقييم االحتياجات املالية، والوصول إىل مصادر متويل حمددة اهلدف مثـل             )ح(  
صندوق املناخ األخضر، وحتديد غريها من مصادر التمويل املمكنة من أجل تنفيـذ خطـط               

  التكيُّف الوطنية؛
  تعبئة وإدارة املصادر املتعددة للدعم؛  )ط(  
ف الوطنية وغريها مـن      التكيُّ طبني عملية خط  أوجه الترابط   إنشاء وتعزيز     )ي(  

أنشطة التكيف اجلارية واملقبلة على الصعيدين الوطين واإلقليمي، وكذا أوجه التآزر مع العمل 
  يف إطار غريه من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف؛

لعمليات خطط التكيُّف الوطنية    اً  أحدث املعلومات عن اجلهود اجلارية دعم       )ك(  
  ، مبا يف ذلك عن كيفية احلصول على هذا الدعم؛)ج الدعم العامليعلى سبيل املثال، برنام(

  وضع استراتيجيات تنفيذ خطط التكيُّف الوطنية؛  )ل(  
 التكيُّف الوطنية وللتكيف    طيل نظم الرصد والتقييم لعملية خط     وضع وتشغ   )م(  

  على عدة مستويات؛
 خمتلـف   استخالص اخلربات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة بشأن        )ن(  
  . التكيُّف الوطنية وتقامسهاطملية خطمراحل ع

وأشار املشاركون إىل أن التدريب ميكن أن يشمل ُنهج تدريب املـدربني، وتعلُـم                -٦٢
وأشاروا إىل أن التدريب ميكـن أن يـستفيد مـن           . املتعلِّم حسب وتريته، والتعلم عن بعد     

إىل ضـرورة   أيـضاً   أشاروا  و. ن منواً العملية ألنشطة التكيف اجلارية يف أقل البلدا      التجارب  
 التكيُّف الوطنية واقترحـوا أن  ط يف املستقبل حول عناصر عملية خط  مواصلة تنظيم التدريب  

 أعرب  وأخرياً. يعرض فريق اخلرباء مناذج من خطط التكيُّف الوطنية خالل الدورات التدريبية          
التجـارب  تبادهلم  تيسر   أن   املشاركون عن حرصهم على أن توفر هلم الوسائل اليت من شأهنا          
  .بعضهم مع بعض ومع فريق اخلرباء بصورة تتسم باالستمرارية

  املسائل اليت ميكن أن تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -سادساً  
قد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف النظر يف املسائل التالية اليت متخضت عنها حلقات                -٦٣

  :إلرشاد بشأن تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواًالعمل عند تقدميها ملزيد من ا
حلقـات العمـل   أن  الواردة من املشاركني     التعقيباتاملناقشات و تبّين من     )أ(  
جتـارهبم  لتقاسم  فرصة للمشاركني   بإتاحة   وال سيما فيما يتعلق      اليةع تكتسي قيمة    التدريبية

باشر مع فريق اخلرباء ومرفـق      تعلم بعضهم من بعض وإنشاء شبكات إقليمية والتواصل امل        الو
   من املنظمات بشأن املسائل ذات الصلة؛ ذلك وغريوالوكاالت املنفذة ملشاريعهالبيئة العاملية 
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ـ     أولياً حىت اآلن، مل يقدم التدريب إال مدخالً        )ب(    التكيُّـف   ط إىل عملية خط
وأشـار  . حملتملـة الوطنية وعرَّف املشاركني على املبادئ التوجيهية التقنية ومصادر الدعم ا         

خمتلف اجلوانب العملية لعمليـة     املشاركون إىل احلاجة إىل املزيد وإىل استمرار التدريب على          
 باء -اً وترد يف الفصل خامس.  التكيُّف الوطنية بالنظر إىل طابعها املعقد والطويل املدى    طخط

  أعاله أمثلة لالحتياجات التدريبية يف املستقبل؛
 باء أعاله، - دريب االحتياجات الواردة يف الفصل خامساً    لكي يليب هنج للت     )ج(  

  :كن أن يتكون مما يليمي
  سلسلة أخرى من حلقات العمل التدريبية اإلقليمية؛ '١'
  تدريب املدربني؛ '٢'
لتعلم املتعلّم حسب وتريتـه     اً  أساساً  تنقيح وإعداد مواد تدريب تصلح أيض      '٣'

  نهج التعلم عن بعد؛لو
ف الوطنية كوسيلة لتمكني البلـدان مـن         التكيُّ طخلطرقمي  مركز  إنشاء   '٤'

وات ودراسات احلاالت الوصول بشكل ثابت إىل البيانات واألساليب واألد      
واجهـة بينيـة لتبـادل      وإلتاحة  والورقات واملنشورات التقنية،    اإلفرادية،  

  التجارب وأفضل املمارسات والدروس املستفادة؛
لتنظـيم  جهود  بذل  ت و شراكات بني فريق اخلرباء وغريه من املنظما      إقامة   '٥'

   التكيُّف الوطنية؛طأنشطة تدريب دعماً لعملية خط
 طدد األهداف يتناول سري عملية خط     حماً  ميكن لفريق اخلرباء أن يقدم تدريب       )د(  

مـن  التكيُّف الوطنية على الصعيد الوطين، يف حني ميكن للمنظمات الشريكة أن تـساهم               
  . أو تضطلع هبا/ وو التفصيليةاجلوانب واملواد اخلاصة بقطاعات بعينها أ

، وكـذا   والوكاالت املنفذة ملشاريعه  من شأن مشاركة مرفق البيئة العاملية         ) ه(  
اخلرباء االستشاريني اآلخرين طوال حلقة العمل التدريبية برمتها، أن يتيح للمشاركني فرصة            

  .كافية لتوضيح املسائل املتعلقة بالتمويل وغريه من اجلوانب التقنية

        


