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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة األربعون

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٧البند 

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

ين لفريق اخلـرباء املعـين بأقـل        تقرير عن االجتماع اخلامس والعشر        
  البلدان منواً

  مذكرة من األمانة    

  موجز    
فريـق  (ُعقد االجتماع اخلامس والعشرون لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً         
. ٢٠١٤فربايـر   / شباط ٢٨ و ٢٧يف دار السالم، مجهورية ترتانيا املتحدة، يومي        ) اخلرباء

، ٢٠١٤-٢٠١٣يف تنفيذ برنامج عمل فريق اخلرباء للفترة        وتناول االجتماع التقدم احملرز     
حتديث عن برامج العمل الوطنية للتكيف؛ وتقدمي التوجيه        : مع التركيز على األنشطة التالية    

والدعم التقنيني إىل أقل البلدان منواً بشأن خطط التكيف الوطنية؛ ودعم إدارة املعـارف              
بلدان منواً؛ وتطوير مصادر املعلومات لتعزيـز       وأنشطة االتصال يف جمال التكيف يف أقل ال       

 وضـع    سياق  باجملتمعات الضعيفة يف   املتعلقةاالعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات      
خطط التكيف وتنفيذها يف أقل البلدان منواً؛ ووضع أداة لرصد وتقيـيم التقـدم احملـرز                

اجلهود املتـصلة بـالتكيف     والفعالية والفجوات يف خطط التكيف الوطنية؛ ودعم اتساق         
وتعرض . وتآزرها يف إطار االتفاقية؛ وحتديث عن التعاون مع طائفة واسعة من املنظمات           

  .٢٠١٥-٢٠١٤هذه الوثيقة برنامج العمل املتجدد لفريق اخلرباء لفترة السنتني 
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٢-١  .....................................................................الوالية  - أوالً  
  ٣  ٥٥-٣  ...موجز أعمال االجتماع اخلامس والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  - ثانياً  

  ٣  ٥-٣  .........................................................املداوالت  - ألف     
  ٥  ٩-٦  ......................حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -  باء     
  ٥  ١٢-١٠  .................................على خطط التكيف الوطنيةالتدريب   - جيم     
  ٦  ١٦-١٣  .......................................معرض خطط التكيف الوطنية  - دال     
  ٧  ١٩-١٧  ..ملية خطط التكيف الوطنيةاملواد التكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية لع  -  هاء     
  ٨  ٢٧-٢٠  .................التوجيه والدعم التقنيان لعملية خطط التكيف الوطنية  -  واو     
  ١١  ٣٠-٢٨  ................................دروس املستفادةأفضل املمارسات وال  - زاي     
االعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمعات الضعيفة          - حاء     

  ١٢  ٣٤-٣١  .................................................يف أقل البلدان منواً
  ١٣  ٣٧-٣٥  ............................رصد وتقييم عملية خطط التكيف الوطنية  - طاء     
  ١٣  ٤٦-٣٨  .........................دعم اتساق التكيف وتآزره مبوجب االتفاقية  -  ياء     
  ١٥  ٤٨-٤٧  ....................تعبئة املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية  -  كاف     
  ١٦  ٥١-٤٩  ..............التعاون مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه  -  الم     
  ١٦  ٥٥-٥٢  ..............إجراء دراسات حاالت إفرادية معّمقة يف أقل البلدان منواً  -  ميم     

  ١٨  ٥٧-٥٦  .........٢٠١٥-٢٠١٤برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  للفترة   - ثالثاً  
  املرفقات  

  ٢٠  ..........البلدان منواً  لفريق اخلرباء املعين بأقل٢٠١٥-٢٠١٤برنامج العمل املتجدد لفترة السنتني   - األول  
  ٢٤  .....................٢٠١٤فرباير / شباط٢٨عضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف أ  - الثاين  
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  الوالية  -أوالً  
يف فترة تكليفه احلالية    ) فريق اخلرباء (أُسندت إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً           -١
 إىل أقل البلدان منواً بـشأن بـرامج         مهمة تقدمي التوجيه والدعم التقنيني    ) ٢٠١٥-٢٠١١(

العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج عمل أقل البلدان منواً، وتقدمي التوجيه والدعم التقنـيني إىل              
  .)١(عملية خطط التكيف الوطنية

مدته سـنتان   اً  وطلب مؤمتر األطراف إىل فريق اخلرباء أن يضع برنامج عمل متجدد            -٢
لتنفيذ يف اجتماع دورهتا األول من كل سنة، وأن يقدم تقريـراً            كي تنظر فيه اهليئة الفرعية ل     

  .)٢(عن أعماله إىل اهليئة الفرعية يف كل دورة من دوراهتا

موجز أعمال االجتماع اخلامس والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقـل            -ثانياً  
  البلدان منواً

  املداوالت  -ألف  
مهوريـة ترتانيـا     جب ن يف دار الـسالم    عقد فريق اخلرباء اجتماعه اخلامس والعشري       -٣

بشأن ، ُبعيد عقد االجتماع التقين لفريق اخلرباء ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨ و٢٧املتحدة، يومي 
وقـد  . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٦ إىل   ٢٤خطط العمل الوطنية، يف املدينة ذاهتا يف الفترة من          

ائب رئيس حكومة مجهوريـة     افتتحت السيدة أجنلينا مادييت، نائب األمني الدائم يف مكتب ن         
  .ترتانيا املتحدة االجتماعني

  :وخالل االجتماع، ركز عمل فريق اخلرباء على املسائل التالية  -٤
انظر الفصل  (حتديث عن حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف            )أ(  

  ؛) باء أدناه-ثانياً 
 خطط التكيف الوطنية من     التوجيه والدعم التقنيان ألقل البلدان منواً بشأن        )ب(  

، واملـواد التكميليـة   )٣(خالل التدريب على هذه اخلطط، ومعرض خطط التكيف الوطنيـة    
 -انظر الفصل ثانيـاً     (للمبادئ التوجيهية التقنية، ودراسات احلالة املعمقة ألقل البلدان منواً          

  ؛) ميم أدناه-  وثانياً،جيم
__________ 

 .١٧-م أ/٥، و١٦-م أ/٦، و٧-م أ/٢٩املقررات  )١(
 .٣، الفقرة ١٦-م أ/٦املقرر  )٢(
 ٢٠١٣يونيـه   /ميكن االطالع على املعلومات املتعلقة مبعرض خطط التكيف الوطنية الذي ُعقد يف حزيران             )٣(

 .<http://unfccc.int/7453>: على الرابط التايل
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جمال التكيف يف أقل البلدان منـواً       دعم أنشطة إدارة املعارف واالتصال يف         )ج(  
، وحتديد أفضل املمارسـات والـدروس املـستفادة    منصة خطط التكيف الوطنية   من خالل   
  ؛) زاي أدناه- واو وثانياً -انظر الفصل ثانياً (وتقامسها 
تطوير مصادر املعلومات لتعزيز االعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات       )د(  

انظر ( وضع خطط التكيف وتنفيذها يف أقل البلدان منواً           سياق ت الضعيفة يف  املتعلقة باجملتمعا 
  ؛) حاء أدناه-الفصل ثانياً 

تعزيز اجلودة وحتقيق نتائج من خالل وضع أداة لرصد وتقييم التقدم احملرز              )ه(  
  ؛) طاء أدناه-انظر الفصل ثانياً (والفعالية والفجوات يف سياق خطط التكيف الوطنية 

انظر الفصل ( اجلهود املتصلة بالتكيف وتآزرها يف إطار االتفاقية اتساقم دع  )و(  
  ؛) ياء أدناه-ثانياً 

التعاون احلايل مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملـشاريعه، ومـع              )ز(  
 -انظر الفصل ثانيـاً     (املنظمات األخرى، يف تقدمي التوجيه والدعم التقنيني ألقل البلدان منواً           

  ). الم أدناه-كاف وثانياً 
، ينتخب الفريق سنوياً رئيساً ونائباً      )٤( من اختصاصات فريق اخلرباء    ٥وفقاً للفقرة   و  -٥

من بني أعضائه املنتمني إىل     ) أحدمها جييد اإلنكليزية واآلخر جييد الفرنسية     (للرئيس ومقررين   
أيضاً على إنشاء وظيفة جديـدة      وقد وافق فريق اخلرباء يف اجتماعه السابع        . أقل البلدان منواً  

االجتماع اخلامس والعشرين للفريق، انُتخـب        ويف .)٥(ملقرر معين بالبلدان الناطقة بالربتغالية    
  :أعضاء املكتب التالية أمساؤهم

  الرئيس؛): نيبال(السيد باتو كريشنا أبرييت   )أ(  
بلدان الناطقـة   نائب الرئيس واملقرر املعين بال    ): أنغوال(السيد أبياس هونغو      )ب(  
  بالربتغالية؛
املقرر املعـين بالبلـدان   ): مجهورية ترتانيا املتحدة  (السيد فريدريك مانييكا      )ج(  

  الناطقة باإلنكليزية؛
  .املقرر املعين بالبلدان الناطقة بالفرنسية): توغو(السيد بول أبيزيو تشنغيلو   )د(  

__________ 

 .، املرفق٧-م أ/٢٩املقرر  )٤(
)٥( FCCC/SBI/2005/12 ٣، الفقرة. 



FCCC/SBI/2014/4 

5 GE.14-60608 

  حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -باء  

  حالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف  -١  
، بلغ عدد البلدان اليت استكملت بنجاح برامج عملـها       ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٨يف    -٦

وورد أحدث برنامج عمل وطنية للتكيـف       . )٦(اً بلد ٥٠الوطنية للتكيف وقدمتها إىل األمانة      
  .٢٠١٣نوفمرب /من غينيا االستوائية يف تشرين الثاين

  تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفحالة   -٢  
 بلداً من أقل البلدان منواً قـدمت بـصورة رمسيـة            ٤٩أفاد مرفق البيئة العاملية بأن        -٧

 مقترحات مشاريع لتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف، على         ٢٠١٤فرباير  / شباط ٢٧ حىت
ل من صـندوق    شكل استمارات لتحديد املشاريع، لكي حتظى باملوافقة وحتصل على التموي         

 بلداً  ٣٧ بلداً مشروعني على األقل فيما قدم        ٤٦ومن بني هذه البلدان، قدم      . أقل البلدان منواً  
  .أكثر  أوثالثة مشاريع

 مـشاريع متوسـطة     ٧منها  ( مشروعاً   ١٣٩وأشار مرفق البيئة العاملية إىل حصول         -٨
ية، وعلى منح من صندوق     على موافقة جملس مرفق البيئة العامل     )  مشروعاً كبرياً  ١٣٢احلجم و 

  مليون دوالراً مـن دوالرات الواليـات املتحـدة منـذ           ٧٥٧,٦٦أقل البلدان منواً بقيمة     
ومن بني املشاريع اليت حظيت باملوافقة، أقر الرئيس التنفيـذي ملرفـق البيئـة              . ٢٠٠٧ عام

  . مشروعاً، وهي مشاريع بلغت حالياً مراحل خمتلفة من عملية التنفيذ٧٢ العاملية
 / كانون الثـاين   ٣١وأفاد مرفق البيئة العاملية أيضاً بأن اجلهات املاحنة تعهدت حىت             -٩

 مليون دوالر إىل صندوق أقل البلدان منـواً، وأن          ٨٧٨,٩٣جمموعه    ما  بتقدمي ٢٠١٤ يناير
احلد األقصى اجلديد املتاح لكل بلد من أقل البلدان منواً لتنفيذ مشاريع برامج العمل الوطنية                

  . مليون دوالر، عمالً مببدأ اإلنصاف يف إتاحة التمويل٣٠ بلغ للتكيف

  التدريب على خطط التكيف الوطنية  -جيم  
سينظم فريق اخلرباء حلقات عمل تدريبية إقليمية حول خطط التكيـف الوطنيـة               -١٠

وقرر الفريق أن يكون اهلدف الشامل هلـذا  . ٢٠١٥-٢٠١٤كجزء من برنامج عمله للفترة    
عزيز قدرة أقل البلدان منواً على تلبية احتياجات التكيف على املديني املتوسـط             التدريب هو ت  

وسُتعقد حلقات العمل بالتعاون    . هاوتنفيذ والطويل من خالل صوغ خطط التكيف الوطنية      
الشبكات اإلقليمية اخلاصة بكل منطقـة إقليميـة        ومع طائفة واسعة من املنظمات، واملراكز       

__________ 

ساموا وكابو فريدي وملديف، وهي بلدان خرجت من فئة أقـل البلـدان منـواً يف كـانون                  يشمل ذلك    )٦(
وميكـن  .  على التـوايل   ٢٠١٤يناير  /، وكانون الثاين  ٢٠١١يناير  /، وكانون الثاين  ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 .<http://unfccc.int/4585>: االطالع على برامج العمل الوطنية للتكيف املستكملة على الرابط التايل
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وسُتعقد أول حلقة عمل    . طة التكيف الوطنية لصاحل أقل البلدان منواً      وبرنامج الدعم العاملي خل   
  .)٧(٢٠١٤  عامتدريبية إقليمية يف منطقة احمليط اهلادئ يف النصف الثاين من

تفاعليـاً  وعزز الفريق أيضاً هنجه يف التعامل مع حلقات العمل فقرر أن تتيح منـرباً     -١١
 والدروس املستفادة يف تناول التكيف يف األجلني        للتعلم ولتبادل اخلربات وأفضل املمارسات    

وناقش الفريق أيضاً قائمة باملوضوعات اخلاصة باملواد التعليمية يف حلقات          . املتوسط والطويل 
وسُتحدد موضوعات كل حلقة عمل تدريبية وفقاً الحتياجات بلدان املنطقة وخرباهتا           . العمل

  .وممارساهتا الفضلى والدروس اليت استخلصتها
وباإلضافة إىل ذلك، وضع فريق اخلرباء استراتيجيته املتعلقة بالتدريب على خطـط              -١٢

وتستند هذه االستراتيجية إىل املناقشات اليت دارت خالل االجتماع الرابع          . التكيف الوطنية 
، وإسهامات االجتماع التقين املتعلق خبطـط التكيـف الوطنيـة،          )٨(والعشرين لفريق اخلرباء  

وتـشمل  . يت اكتسبها فريق اخلرباء من حلقات العمل التدريبية اإلقليمية السابقة         واخلربات ال 
االستراتيجية املوضوعات والوحدات التدريبية املمكنة فيما يتعلق خبطط التكيف الوطنية اليت           
ميكن إيصاهلا بطرائق خمتلفة منها حلقات العمل التدريبية اإلقليمية، وتدريب املدربني، واملواد            

مية اإللكترونية اخلاصة بالتدريب الذايت، وأدوات التعاون اإللكترونية من خالل منـصة            التعلي
  .خطط التكيف الوطنية، والتعاون مع املنظمات وبرامج الدعم املعنية خبطط التكيف الوطنية

  معرض خطط التكيف الوطنية  -دال  
، باالسـتناد  ٢٠١٤  لعامناقش فريق اخلرباء التخطيط ملعرض خطط التكيف الوطنية     -١٣

إىل املناقشات اليت دارت يف اجتماعه الرابع والعشرين، بوصفه جزءاً من أنشطة فريق اخلرباء              
  .املتعلقة بتقدمي التوجيه والدعم التقنيني إىل عملية خطة التكيف الوطنية

وسيضم املعرض أقل البلدان منواً وأطرافا أخرى، ومرفق البيئة العاملية والوكاالت منفذة              -١٤
ملشاريعه، ومنظمات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، ووكاالت ثنائية ومتعددة األطراف،          

  .ومراكز وشبكات إقليمية، ومنظمات دولية أخرى، وخرباء وحمترفني يف جمال التكيف
 من تشجيع اجلهود واستنهاضها     ٢٠١٤  لعام وسيزيد معرض خطط التكيف الوطنية      -١٥

  :طط التكيف الوطنية على الصعيد الوطين من خاللوتقدمي الدعم فيما يتعلق خب
توفري منرب لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف وضع            )أ(  

  خطط التكيف املتوسطة والطويلة األجل وتنفيذها؛
  اإلسهام يف تعزيز فهم عملية خطط التكيف الوطنية؛  )ب(  

__________ 

)٧( FCCC/SBI/2013/15 ٢٠، الفقرة. 
)٨( FCCC/SBI/2013/15 ٢١-١٨، الفقرات. 
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وسائل واألدوات املتعلقـة بالعناصـر      يف ذلك ال    مبا تقاسم املعارف التقنية،    )ج(  
  األساسية لصوغ خطط التكيف الوطنية وتنفيذها؛

إتاحة منتدى لألفرقة القطرية واملنظمات والوكـاالت لتبـادل األفكـار             )د(  
  والتجارب عن صوغ خطط التكيف الوطنية وتنفيذها؛

ي إتاحة فرصة للبلدان لإلبالغ عن التقدم الذي أحرزته وعن الـدعم الـذ     )ه(  
  حصلت عليه يف عملية خطط التكيف الوطنية؛

  تعزيز الربط الشبكي بني اخلرباء واحملترفني يف جمال التكيف؛  )و(  
توفري منرب للوكاالت واملنظمات لتقاسم املعلومات حول الـدعم املتـوفر             )ز(  

  .لعملية خطط التكيف الوطنية وسبل احلصول عليه
 جبهود جمموعة دعـم شـكلها   ٢٠١٤ م لعاوسينظم معرض خطط التكيف الوطنية   -١٦

فريق اخلرباء، وجلنة التكيف، واألطراف، وبرنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية لصاحل     
  .أقل البلدان منواً ومنظمات معنية أخرى

  املواد التكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية  -هاء  
 علـى   منظمـات خمتلفـة   تعكف  مواد تكميلية خمتلفة    مثة  ن  أإىل   فريق اخلرباء    أشار  -١٧

  :يلي  ماوضعها، ومنها
دعم عملية خطط التكيـف     : ملحق باملبادئ التوجيهية التقنية يتعلق باملياه       )أ(  
  ؛)٩(الشراكة العاملية للمياهمن إعداد  ،الوطنية

ن إعداد  ، م تعميم املنظور اجلنساين يف برامج التكيف الصحي مع تغري املناخ           )ب(  
  ؛)١٠(منظمة الصحة العاملية

توجيهات إىل اجلمعيات الوطنية    : كيفية املسامهة يف خطط التكيف الوطنية       )ج(  
االحتاد الدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر        من إعداد    ،)١١(للصليب األمحر واهلالل األمحر   

  األمحر؛ واهلالل

__________ 

 .<http://tinyurl.com/pynkvxw>: ميكن االطالع على املشروع على الرابط التايل )٩(
   :ميكن االطالع على مشروع املناقشة على الرابط التايل )١٠(

<http://www.who.int/globalchange/publications/Mainstreaming_Gender_Climate.pdf>. 
)١١( <http://www.climatecentre.org/downloads/File/IFRCGeneva/IFRCNationalAdaptionPlans.pdf>. 
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اث يف جمال   دعم وضع خطط التكيف الوطنية بتوجيهات من برنامج األحب          )د(  
 برنامج األحبـاث يف     ، من إعداد  دليل مستخدم : قابلية التأثر بتغري املناخ وأثره والتكيف معه      

  .)١٢(جمال قابلية التأثر بتغري املناخ وأثره والتكيف معه
والحظ فريق اخلرباء أيضاً أن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم              -١٨

بشرية، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة احلفظ الدولية، ومنظمة كري         املتحدة للمستوطنات ال  
  . مواد تكميليةبشأن وضعالدولية أرسلت إىل فريق اخلرباء خططها 

واتفق فريق اخلرباء على نشر توصياته العامة املتعلقة بوضع مواد تكميلية، على نطاق               -١٩
  . هذه املوادواسع، بغية إجياد فهم مشترك وُنُهج متناسقة يف وضع

  التوجيه والدعم التقنيان لعملية خطط التكيف الوطنية  -واو  

  ورقة معلومات بشأن الطرق املمكنة لدعم عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً  -١  
دعم عملية خطـط    السبل الكفيلة ب  ناقش فريق اخلرباء عناصر ورقة معلومات بشأن          -٢٠

  :وقرر الفريق أن تغطي ورقة املعلومات املسائل التالية. لدان منواًالتكيف الوطنية يف أقل الب
املبادئ التوجيهية لعملية خطط التكيف الوطنية بوصفها األسـاس الـذي             )أ(  

  ُيسترشد به يف صوغ الدعم وتقدميه؛
  يف ذلك اجلوانب املتعلقة بالسياسة العامة؛  مباالدعم املايل والتقين،  )ب(  
يف ذلك مرفق البيئة العاملية، اليت ميكن أن تقدم الـدعم             مبا ،اجلهات الفاعلة   )ج(  

املايل خلطط التكيف الوطنية من خالل صندوق أقل البلدان منواً هبدف صوغ خطط التكيف              
  الوطنية، واملبادرات الثنائية واملتعددة األطراف األخرى؛

فريق اخلـرباء،  يف ذلك   مبااجلهات الفاعلة اليت ميكن أن تقدم الدعم التقين،   )د(  
  وجلنة التكيف، وبرنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية لصاحل أقل البلدان منواً؛

االعتبارات املتعلقة بوضع والية وخريطة طريق لعملية خطـط التكيـف             )ه(  
  ، كسبيل لتيسري تنسيق الدعم واإلجراءات على الصعيد الوطين؛باإلبالغ عنهماأو /الوطنية و
  ع املمكن للخطوات يف عملية وطنية منوذجية؛التتاب  )و(  
االستراتيجيات املمكنة للحصول على الدعم، من خالل مجلة أمور بينـها             )ز(  

جتميع أنشطة حمددة من عملية خطط التكيف الوطنية يف ُحزم بغـرض وضـع مقترحـات                
  مشاريع للحصول على متويل من صندوق أقل البلدان منواً وغريه من مصادر التمويل؛

__________ 

)١٢( <http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/Climate/PROVIA-NAP-

user-companion-2014.pdf>. 



FCCC/SBI/2014/4 

9 GE.14-60608 

  .مداخل رصد وتقييم العملية الوطنية  )ح(  
وقرر الفريق وضع الورقة وتعميمها على خمتلف اجلهات املعنية كي تستعني هبـا يف                -٢١

  .صوغ الدعم وتقدميه إىل أقل البلدان منواً فيما يتعلق خبطط التكيف الوطنية

  دعم عملية خطط التكيف الوطنية من خالل منصة خطط التكيف الوطنية  -٢  
 أحاط فريق اخلرباء علماً بالتقدم احلاصل يف استحداث منصة خطط التكيف الوطنية،        -٢٢
  :يف ذلك التقدم يف تنفيذ خمتلف مكوناهتا، ومن بينها مبا

مكتبة رئيسية للوثائق تتضمن موارد املعارف وكذلك األدوات والبيانـات            )أ(  
  املتعلقة بصوغ خطط التكيف الوطنية وتنفيذها؛

يانات ملشاريع التكيف تشمل أولويات التكيف يف اخلطط الوطنية،         قاعدة ب   )ب(  
  واملشاريع قيد التنفيذ؛

خطط التكيف الوطنية ونتائج عمليات خطط التكيف الوطنية بالصيغة اليت            )ج(  
  قدمتها األطراف؛

املعلومات عن املراكز اإلقليمية واملنظمات الشريكة األخرى اليت تعمل على            )د(  
   املناخ، وكذلك املعلومات املتعلقة باملشاريع والربامج ذات الصلة؛التكيف مع تغري

، على املدونات اإللكترونيـة، تـستخدمها البلـدان         منصة تفاعلية تقوم، مثالً     )ه(  
  لتتفاعل فيما بينها ولتناقش املواضيع املتصلة بصوغ خطط التكيف الوطنية وتنفيذها وتعلق عليها؛

  شيع استخدامها يف عملية خطط التكيف الوطنية؛مسرد باملصطلحات اليت ي  )و(  
مواقع ويكي خمتلفة، كتلك املستخدمة يف برنـامج        /لوحات بيانية /بوابات  )ز(  

الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية لصاحل أقل البلدان منواً، ومعلومات خاصة بكل بلـد،              
ومعلومات مـصنفة   ،  ) إخل حاالت اجلفاف، والفيضانات،  (واملخاطر املناخية حبسب نوعها     

حبسب القطاع، وصفحات عن األدوات تتيح حبثاً متقدماً، ومتصفح بيانـات، ودراسـات             
  .حاالت، وأفضل املمارسات، والدروس املستفادة

والحظ فريق اخلرباء أيضاً أن فريق دعم يف وضع النظم قد ُشكل وأن هذا الفريـق                  -٢٣
وقرر الفريق العمل على منوذج أويل .  النظامسيساعد يف حتديد وتقييم احملتوى املقرر حتميله يف

  .٢٠١٤يونيه /للنظام يصبح مكتمل التشغيل حبلول حزيران

  االتصال والتوعية بشأن تطبيق املبادئ التوجيهية اخلاصة خبطط التكيف الوطنية  -٣  
ن وميك). اإلنكليزية والربتغالية والفرنسية  (تتاح املبادئ التوجيهية التقنية بثالث لغات         -٢٤

ميكن االطالع عليهـا يف شـبكة         كما  من األمانة  مدجمةاحلصول على نسخ ورقية وأقراص      
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ويواصل فريق اخلرباء تعميم املبـادئ      . )١٣(اإلنترنت من خالل منصة خطط التكيف الوطنية      
التوجيهية التقنية على األطراف وخمتلف اجلهات املعنية خالل األنشطة اليت ينظمها وخـالل             

  .فرعية ومؤمتر األطرافدورات اهليئات ال
وناقش فريق اخلرباء اجلهود األخرى الرامية إىل تعزيز أنشطة االتصال والتوعية بشأن              -٢٥

تطبيق املبادئ التوجيهية اخلاصة خبطط التكيف الوطنية من جانـب البلـدان واملنظمـات              
ق اخلـرباء،  وقرر فري. والوكاالت اليت تقدم الدعم إىل البلدان يف جمال خطط التكيف الوطنية     

بتوصيات االجتماع التقين املتعلق خبطط التكيف الوطنية،         أن يقوم، يف اخلطوة التالية، وعمالً     
 وضع وتعميم دليل سريع عن املبادئ التوجيهية اخلاصة خبطط التكيف الوطنية، يشمل مسرداً     ب

يزيـة   املتكـررة، باللغـات اإلنكل     وأجوبة على األسئلة  باملصطلحات اليت يشيع استخدامها     
وستكون هذه املنشورات جزءاً من سلسلة من التقارير املوجزة املتعلقة          . والربتغالية والفرنسية 
  .خبطط التكيف الوطنية

  التقارير املرحلية املتعلقة بدعم عملية خطط التكيف الوطنية  -٤  
ناقش فريق اخلرباء التقارير املرحلية املتعلقة بدعم عملية خطط التكيـف الوطنيـة               -٢٦
ملقدمة من منظمات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وغري ذلك من املنظمات املعنيـة             وا

استجابةً لقراره بشأن   والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف، واملراكز والشبكات اإلقليمية،        
  .)١٤(هذه املعلومات على حنو منتظم مجع
 ٢٠١٣ سـبتمرب /بني أيلول  مافترةوفيما يلي خمتارات من أهم أشكال الدعم املقدم يف ال   -٢٧

  : إىل أقل البلدان منواً فيما يتعلق بعملية خطط التكيف الوطنية٢٠١٤فرباير /وشباط
يواصل فريق اخلرباء نشر املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيـف              )أ(  
لتقـدمي  يواصل تطوير األدوات ودراسات احلاالت اإلفرادية والطرائق الالزمة           كما الوطنية،

وجيري وضع اللمسات النهائيـة     . الدعم إىل أقل البلدان منواً يف عملية خطط التكيف الوطنية         
يف عملية  ) أداة الرصد والتقييم  (على ورقة تشرح أداة رصد وتقييم التقدم والفعالية والثغرات          

وجيري إدخال املزيد من التحسينات على منصة خطـط التكيـف           . خطط التكيف الوطنية  
وُوضعت . ٢٠١٤يونيه /ة، ومن املقرر إطالق منوذج أويل كامل هلذه املنصة يف حزيران    الوطني

استراتيجية تتعلق بالتدريب على خطط التكيف الوطنية ويسترشد هبا يف حلقـات العمـل              
جيري إعداد دليـل      كما .التدريبية اإلقليمية اليت ينظمها الفريق بشأن خطط التكيف الوطنية        

وجيهية املتعلقة خبطط التكيف الوطنية وورقة معلومات عن كيفية دعـم           سريع عن املبادئ الت   
  عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً؛

__________ 

)١٣( <http://unfccc.int/nap>. 
)١٤( FCCC/SBI/2013/15. 
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اضطلع برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية يف أقل البلـدان منـواً               )ب(  
لتحـسني  ) ويهي بنن ورواندا وغامبيا ومال    (ببعثات داخل أربعة بلدان من أقل البلدان منواً         

. إملام احلكومات بعملية خطط التكيف الوطنية وبدء مناقشات حول مداخل هـذه العمليـة        
 ٢٠ إىل   ١٧وُعقدت حلقة عمل تدريبية إقليمية ألقل البلدان منواً يف آسيا يف الفتـرة مـن                

حلقات العمل املقبلة فمن املقرر عقدها يف منـاطق    أما. يف باتايا، تايلند٢٠١٤فرباير  /شباط
. البلدان األفريقية الناطقة باإلنكليزية والبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية ومنطقة احمليط اهلادئ

وبدأ برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً بتقدمي دعم تقين حمـدد                
ة لـدعم   ويقوم بعض الشركاء يف هذا العمل بتطوير أدوات ومواد متخصص         . لفرادى البلدان 

يف نطاق جماالت     أو أقل البلدان منواً، يف إطار عناصر حمددة من عملية خطط التكيف الوطنية           
  مواضيعية حمددة؛

قدمت منظمات خمتلفة منها منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة،              )ج(  
نميـة  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، والصندوق الـدويل للت           

الزراعية، ومنظمة الصحة العاملية معلومات عن برامج جيري تنفيذها من شـأهنا أن تـساهم               
وميتد نطاق  . مباشرة يف تعزيز قدرة أقل البلدان منواً على إطالق عملية خطط التكيف الوطنية            

الدعم املتاح من تقدمي بيانات ومعلومات على املستويات القطاعية إىل إتاحة طرائق وأدوات             
ددة حبسب القطاع، ويشمل برامج لتعزيز القدرة على إدارة عملية خطط التكيف الوطنية             حم

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

  أفضل املمارسات والدروس املستفادة  -زاي  
يف تنقيح منهجيات حتديـد أفـضل املمارسـات         ناقش فريق اخلرباء التقدم احملرز        -٢٨

  .والدروس املستفادة يف سياق مسألة التكيف يف أقل البلدان منواً
  :وسُيسهم تنقيح املنهجيات يف األمور التالية  -٢٩

مواءمة هنُج مجع أفضل املمارسات والدروس املستفادة فيما يتصل بالتكيف،      )أ(  
  يف إطار االتفاقية؛

اجات اجلديدة وتطبيق املنهجيات يف إعداد اجمللد الثالث مـن     إدماج االستنت   )ب(  
املنشور املتعلق بأفضل املمارسات والدروس املستخلصة يف معاجلة موضوع التكيف يف أقـل             

يف ذلك منـصة    مبامنتجات ومنصات شبكية أخرى تتعلق بأنشطة االتصال،    ويف البلدان منواً 
  .خطط التكيف الوطنية

اء علماً خبطة عمل الفريق االستشاري يف هذا املـسعى، والـيت            وأحاط فريق اخلرب    -٣٠
مها تنقيح املنهجيات اليت تغطي حتديد أفـضل املمارسـات          أوال: تشمل عملية من مرحلتني   
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وتـشمل  . والدروس املستفادة وتوثيقها وإقرارها ونشرها، وثانيهما تطبيق املنهجيات املنقحة        
هجيات القائمة كاملنهجيات املستخدمة يف وصـف       األنشطة األولية إجراء مسح وحتليل للمن     

عملية ما، وحتديد معايري االختيار األساسية املشتركة جلميع املمارسات الفضلى والـدروس            
وسيـستخدم هـذا    . جماالت العمل املرتبطة به ارتباطاً وثيقاً       ويف املستفادة يف جمال التكيف   

يف   مبـا  رات العمل املتعلقة بالتكيف،   التحليل بعد ذلك القتراح منهجية منقحة تطبق يف مسا        
ذلك خطط التكيف الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج العمل اخلاص بأقـل             
البلدان منواً، وبرنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه،             

  .واألعمال ذات الصلة اليت تقوم هبا جلنة التكيف

االعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمعات الضعيفة يف أقل            -حاء  
  البلدان منواً

ناقش فريق اخلرباء مشروع منشور عن تعزيز االعتبارات اجلنسانية يف وضع خطـط            -٣١
ية وأسهم يف مشروع املنشور خرباء يف القضايا اجلنسان       . التكيف وتنفيذها يف أقل البلدان منواً     

من هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، واملنظمة النسائية للبيئة والتنمية،             
واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة واملوارد الطبيعية، واملركز الدويل للتنمية املتكاملـة للجبـال،             

  .ومجعية نساء الشعوب األصلية يف تشاد، ومنظمة كري الدولية
اخلرباء التوصيات الرئيسية املتعلقة مبراعاة نوع اجلنس يف عملية خطط          وناقش فريق     -٣٢

  :يف ذلك  مباالتكيف الوطنية،
احلاجة إىل تقديرات وأنشطة أخرى يف إطار عملية خطط التكيف الوطنية             )أ(  

إلتاحة نظرة صرحية لألمور على أساس نوع اجلنس ألن آثار تغري املناخ على الرجال ختتلف               
   اجملتمعات احمللية؛معظمى النساء يف عن آثاره عل

ضرورة أن تؤدي عملية خطط التكيف الوطنية إىل هنج مراع لنوع اجلنس              )ب(  
 ذلك يف والية عملية خطط      أن ينعكس يف وضع خطط التكيف الوطنية وتنفيذها، وضرورة        

  استراتيجية االتصال املتعلقة هبذه العملية؛  ويفالتكيف الوطنية
بلدان وتوصل بوضوح معىن وسياق نوع اجلـنس        أن تشرح ال  احلاجة إىل     )ج(  

  جتنب التحيزات غري املقصودة؛ باالستناد إىل ظروفها الوطنية من أجل
 بعملية خطـط التكيـف      املتعلقةعلومات  املبيانات و تصنيف ال احلاجة إىل     )د(  

انـات  إىل تـضمني البي   الوطنية حبسب اجلنس حيثما كان ذلك ممكناً وكلما اقتضى األمر، و          
   بنوع اجلنس؛مؤشرات تتصلبتقييم عملية خطط التكيف الوطنية واملعلومات املتعلقة 

 احتياجات النـساء    تليباحلاجة إىل أنشطة للتثقيف وبناء القدرات والتوعية          )ه(  
  .والرجال واجملموعات الضعيفة كل على حدة
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وقرر فريق اخلرباء استكمال ونشر الورقة باالسـتناد إىل املناقـشات والتوصـيات               -٣٣
  املذكورة أعاله وإىل مسامهات االجتماع التقين بشأن خطط التكيف الوطنية؛

وناقش الفريق أيضاً خططاً لتطوير املنشور املتعلق باعتبارات اجملتمعات احمللية الضعيفة   -٣٤
واتفق على أن يشرك أيضاً خرباء آخرين يف وضع         . ية وتنفيذها يف وضع خطط التكيف الوطن    

  .املنشور

  رصد وتقييم عملية خطط التكيف الوطنية  -طاء  
ناقش فريق اخلرباء مشروع ورقة تقنية عن وضع أداة لرصد وتقييم التقدم والفعالية               -٣٥

وتستند األداة إىل   . فيما يتعلق بعملية خطط التكيف الوطنية     ) أداة الرصد والتقييم  (والثغرات  
والوظائف األساسـية هـي وسـيلة       . )١٥(الوظائف العشر األساسية لعملية التكيف الوطنية     

لتلخيص كيفية دعم عملية خطط التكيف الوطنية للجهود املبذولة يف جمال وضـع خطـط               
وميكن لألداة أن تساعد يف رصد واستعراض التقدم يف . التكيف وتنفيذها على الصعيد الوطين

يفة من الوظائف األساسية، وهي تقترح مقاييس عامة ميكـن تطبيقهـا يف رصـد               كل وظ 
  .واستعراض عملية خطط التكيف الوطنية على املستوى اإلمجايل

وأوضح فريق اخلرباء أن أداة الرصد والتقييم مصممة ملساعدة البلدان يف إدارة عملية               -٣٦
امية إىل رصد وتقييم نتائج وتأثريات      خطط التكيف الوطنية، ومن شأهنا أن تكمِّل اجلهود الر        

  .أنشطة التكيف
وقرر فريق اخلرباء وضع اللمسات األخرية على الورقة آخذاً يف االعتبار مـسامهات               -٣٧

قرر دعوة خرباء خارجيني إىل استعراض        كما االجتماع التقين املتعلق خبطط التكيف الوطنية،     
 خالل دراسة حاالت إفرادية مـع البلـدان   وأشار إىل ضرورة اختبار األداة من     . هذه الورقة 

  . ذات الصلةوبالتعاون مع الشركاء املعنيني واملنظمات

  دعم اتساق التكيف وتآزره مبوجب االتفاقية  -ياء  

  مشاركة ممثلي فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف هيئات أخرى يف إطار االتفاقية  -١  
ة أعضاء من الفريق يف عدد من اهليئات والربامج يف          أحاط فريق اخلرباء علماً مبشارك      -٣٨

  :إطار االتفاقية، على النحو التايل
يعمل فريق اخلرباء يف فرقة العمل التابعة للجنة التكيُّف املعنية خبطط التكيُّف             )أ(  

  ؛)بوتان (بالسيد تينلي ناجميلالوطنية، وهو ممثل 

__________ 

)١٥( FCCC/SBI/2013/15. 
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، يف  لـدعوات الـيت يتلقاهـا     ايواصل فريق اخلرباء املشاركة، بناًء علـى          )ب(  
  اجتماعات وأنشطة اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا واملتصلة بتكنولوجيات التكيُّف؛

، يكون عضوان من الفريق، مها حاليـاً        )١٦(وفقاً الختصاصات فريق اخلرباء     )ج(  
تشاري املعين  ، أيضاً أعضاًء يف فريق اخلرباء االس      )هولندا(السيد مانييكا والسيد يان فريهاغن      

  .بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية
والحظ فريق اخلرباء أيضاً أن جلنة التكيُّف تعمل يف الفريق االستشاري املعين مبراجعة   -٣٩

قـل  املنهجيات اخلاصة باملمارسات الفضلى والدروس املستفادة يف تناول مسألة التكيُّف يف أ           
البلدان منواً، التابع لفريق اخلرباء االستشاري، وكذلك يف فريق الدعم املعين بتطوير منـصة               

وعضوا جلنة التكيُّف اللذان يعمالن يف هذين الفريقني مهـا الـسيد            . خطط التكيف الوطنية  
  ).مالوي(والسيد فريدريك كوسام ) دولة بوليفيا املتعدِّدة القوميات(خوان هوفمايستر 

أو املشاركة مع   /رر فريق اخلرباء اإلشارة إىل الضرورات التالية املتعلِّقة بالتعاون و         وك  -٤٠
  :هيئات أخرى يف إطار االتفاقية

ينبغي أن يسعى التعاون إىل حتقيق أقصى قدر ممكن من التآزر مـع عمـل            )أ(  
  فريق اخلرباء؛

ق عن تعـاوهنم   إىل الفريمعلومات حمّدثةينبغي أن يقدم أعضاء فريق اخلرباء     )ب(  
  أو مشاركتهم مع هيئات أخرى؛/و

ينبغي أن يواصل أعضاء فريق اخلرباء استكشاف األنشطة اليت من شأهنا أن              )ج(  
  . التوجيه واملشورة التقنيني إىل أقل البلدان منواًتقدميتعزز أوجه التآزر يف 

 يف اللجنة التنفيذية آللية     والية أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً الذين يعملون           -٢  
  وارسو الدولية

والسيدة بيبيتـوا   ) فنلندا(عني فريق اخلرباء اثنني من أعضائه، مها السيد مايت نوملني             -٤١
، يف اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطـة            )توفالو(التاسي  

ويستطيع عـضوا فريـق   . ٤، الفقرة ١٩-م أ/٢مقرر بتأثريات تغيُّر املناخ وذلك استجابة لل    
 فريـق  وسـيطلعان . اخلرباء التماس املسامهات والدعم من بقية أعضاء الفريق، عند االقتضاء   

  . مشاركتهما يف اللجنة التنفيذيةيستجد بشأن  ماعلى كلاخلرباء 

  تنقيح الورقة التقنية املتعلِّقة بالتآزر اإلقليمي  -٣  
وتنص الورقة  . اء مشروع ورقة تقنية منقحة تتعلق بالتآزر اإلقليمي       ناقش فريق اخلرب    -٤٢

على الترتيبات الالزمة للتآزر اإلقليمي يف تناول مسائل التكيُّف يف إطار االتفاقية، وفـرص              
__________ 

 .، املرفق٧-م أ/٢٩املقرر  )١٦(
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التآزر اإلقليمي يف جمال التكيُّف والعقبات اليت تعيقه، والدروس املستخلـصة عـن التـآزر               
وهي تتنـاول اعتبـارات تتعلـق       . برامج العمل الوطنية للتكيُّف   اإلقليمي يف إعداد وتنفيذ     

وهي تركّز علـى    . باستكشاف ُسبل التآزر اإلقليمي يف صوغ وتنفيذ خطط التكيُّف الوطنية         
  .دور املراكز والشبكات اإلقليمية يف الترويج للتآزر اإلقليمي

جمموعة متوازنـة مـن     وقّدم فريق اخلرباء إسهامات إضافية تعزز هذه الورقة، بينها            -٤٣
وصالت باألعمـال ذات    واألمثلة على التآزر اإلقليمي يف خمتلف املناطق اجلغرافية، ومراجع          

الصلة يف إطار اهليئات السياسية اإلقليمية مثل اجلماعات االقتصادية اإلقليميـة، ومنظمـات             
 إقليمية للمضي   إجراء دراسات حالة  الفريق  وقرر  . األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية     

  . التآزر اإلقليمي يف صوغ خطط التكيُّف الوطنية وتنفيذهاسبل حتقيقيف استكشاف 
وقرر فريق اخلرباء وضع اللمسات األخرية على الورقة وطلب إدراجها يف األدوات              -٤٤

  .التوجيهية اخلاصة خبطط التكيُّف الوطنية

  ات البيئية املتعدِّدة األطرافتنقيح الورقة التقنية املتعلِّقة بتآزر االتفاق  -٤  
ناقش فريق اخلرباء اخلطوط العريضة للورقة التقنية املنقحة املتعلِّقة بتآزر االتفاقـات              -٤٥

وتشمل هذه اخلطوط العريضة الترتيبات ذات الصلة فيمـا يتعلـق           . البيئية املتعدِّدة األطراف  
 إطار اتفاقات ريو، والدروس املستفادة      بأوجه التآزر بني االتفاقات البيئية املتعدِّد األطراف يف       

خطط العمل الوطنية التفاقية األمـم      (من برامج عمل التكيُّف الوطنية وغريها من العمليات         
املتحدة ملكافحة التصحُّر، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يف إطار           

ال املشترك بني أمانات اتفاقيـات ريـو،        االتفاقية املتعلِّقة بالتنوع البيولوجي، وفريق االتص     
، وفرص التآزر بـني     )واإلجراءات ذات الصلة اليت تقوم هبا منظمات األمم املتحدة األخرى         

االتفاقات البيئية املتعدِّدة األطراف والعقبات اليت تعيقه، وُسبل ووسائل تعزيز التـآزر بـني              
يف ذلك دور   مباكيُّف الوطنية وتنفيذها،االتفاقات البيئية املتعدِّدة األطراف يف صوغ خطط الت  

  .فريق اخلرباء يف تعزيز التآزر يف أقل البلدان منواً
وقرر فريق اخلرباء وضع ورقة تستند إىل اخلطوط العريضة هذه وتوسـيع نطاقهـا                -٤٦

  .حسب اللزوم

  تعبئة املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية  -كاف  
ط التكيُّف الوطنية آخر نشاط لفريق اخلرباء وهـو         كان االجتماع التقين بشأن خط      -٤٧

  :وضم االجتماع خرباء من. نشاط مشل تعبئة خمتلف املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية
  منظمات األمم املتحدة؛  )أ(  
  برامج دعم خطط التكيُّف الوطنية؛  )ب(  
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  املراكز والشبكات اإلقليمية؛  )ج(  
  القطاع اخلاص؛  )د(  
  لدان منواً؛أقل الب  )ه(  
  .األوساط األكادميية  )و(  

  .وقرر فريق اخلرباء مواصلة تعبئة املنظمات واخلرباء ذي الصلة يف سياق أدائه لعمله  -٤٨

  التعاون مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه  -الم  
كاالت املنفـذة   الحظ فريق اخلرباء اجلهود املتواصلة إلشراك مرفق البيئة العاملية والو           -٤٩

ومشلت الفعاليات اليت ُنظِّمت مؤخراً نشاطاً موازياً نظمـه    . ملشاريعه يف دعم أقل البلدان منواً     
فريق اخلرباء عن برامج العمل الوطنية للتكيُّف وخطط التكيُّف الوطنية خالل الدورة التاسعة             

  . الوطنيةملؤمتر األطراف، واالجتماع التقين لفريق اخلرباء بشأن خطط التكيُّف
والتمس فريق اخلرباء مسامهات من مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملـشاريعه              -٥٠

وتـرد يف   .  عن التقدُّم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيُّف          ومعلومات حمّدثة 
  . أعاله معلومات تتعلق هبذا املوضوع٩-٦الفقرات 

م العاملي خلطط التكيُّف الوطنية لصاحل أقل البلـدان منـواً     وقدم ممثلون لربنامج الدع     -٥١
ويرد موجز هلذه األنشطة اليت ُنفِّذت بـني        .  أنشطته إىل فريق اخلرباء    استجد يف   ما عرضاً عن 

وميلك برنـامج الـدعم     .  أعاله ٢٧ يف الفقرة    ٢٠١٤فرباير  / وشباط ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
 ملواصلة إشراك املزيد من     خططاً إضافية  البلدان منواً    العاملي خلطط التكيُّف الوطنية لصاحل أقل     

يف ذلك من خالل      مبا أقل البلدان منواً يف املساعدة على إطالق عملية خطط التكيُّف الوطنية،          
  .حلقات عمل إقليمية ودعم قطري لفرادى البلدان

  إجراء دراسات حاالت إفرادية معّمقة يف أقل البلدان منواً  -ميم  
تماع التقين بشأن خطط التكيُّف الوطنية دراسات حاالت إفراديـة عـن            مشل االج   -٥٢

ودعا فريق اخلرباء خرباء حمليني     . يتجزأ من برنامج االجتماع     ال خطط التكيُّف الوطنية كجزء   
من الوزارات واملنظمات املنخرطة يف وضع خطط التكيُّف وتنفيذها يف مجهوريـة ترتانيـا              

وقدم اخلرباء معلومات أساسية عن عملهم يف جمال . ة إفرادية املتحدة للمشاركة يف دراسة حال    
  :التكيُّف، وهي معلومات مشلت القضايا الرئيسية التالية

التقدُّم احملرز يف وضع خريطة طريق واستراتيجية لعملية خطـط التكيُّـف              )أ(  
  الوطنية؛
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يف ذلـك     مبا األطر التمكينية ذات الصلة يف جمال التكيُّف مع تغري املناخ،           )ب(  
  قانون يقضي بأن تضع خمتلف الوكاالت خطط عمل للتصدِّي لتغري املناخ؛

التنسيق والتعاون بني مكتب نائب الرئيس بوصفه وكالة رائدة وخمتلـف             )ج(  
  الوزارات املعنية بوضع استراتيجيات وخطط يف جمال تغري املناخ؛

ة علـى الـصعيد     مبادئ توجيهية ملختلف الوزارات واجلهات املعني     إصدار    )د(  
  الوطين بشأن التصدِّي لتغري املناخ؛

التقدُّم واخلربات يف وضع اخلطط القطاعية املتعلِّقة بالزراعة من جانب وزارة   )ه(  
  .الزراعة واألمن الغذائي والتعاونيات، وتلك املتعلِّقة باملياه من جانب وزارة املياه والري

 وزامبيـا   فاسو بوركينا بأقل البلدان منواً من      وأشرك فريق اخلرباء أيضاً خرباء معنيني       -٥٣
وتبادل اخلرباء جتارهبم عن العمل املتعلِّـق خبطـط         . والسودان وغامبيا وكمبوديا وكرييبايت   

  :التكيُّف الوطنية يف بلداهنم على النحو التايل
 خطط تكيف بـشأن الزراعـة، والثـروة احليوانيـة،           فاسو بوركينا تنفذ  )أ(  

األساسية واملستوطنات، والبيئة واملوارد الطبيعية، والطاقة؛ وقـد ُوِضـع          والصحة، واهلياكل   
  مشروع خطة تكيف وطنية جيري استعراضه من جانب جهات معنية خمتلفة؛

  كمبوديا ترتيبات مؤسسية مستقرة للعمل الوطين بشأن تغري املنـاخ،          متلك  )ب(  
لقت مؤخراً استراتيجية لتغري املناخ يف ذلك جلنة وطنية ُتعىن بعملية خطط التكيُّف، وقد أط         مبا

، وهي استراتيجية ستشكل أساساً جيداً لعمليـة خطـط التكيُّـف            ٢٠٢٣-٢٠١٤للفترة  
  الوطنية؛

 غامبيا عدداً من األنشطة اليت ستجري مواءمتها من خـالل عمليـة             تنفذ  )ج(  
اخلطوة التاليـة يف  وتتمثَّل . خطط التكيُّف الوطنية، وقد ُشكِّل فريق وطين ُيعىن هبذه األنشطة        

  وضع خريطة طريق وطنية لعملية خطط التكيُّف الوطنية؛
وضعت كرييبايت خطة عمل وطنية مشتركة بشأن احلدِّ من خماطر الكوارث             )د(  

والتكيف مع تغري املناخ، وهي بالتايل جاهزة العتماد عملية خطط التكيُّف الوطنية من أجل              
  تنسيق عمل التكيُّف بصفة عامة؛

 وضع السودان ترتيبات مؤسسية لعملية التكيُّف الوطنية يف مجيع الواليات،           )ه(  
   وطنية ُجِمعت يف خطة تكيف وطنية سُتنشر قريباً؛دونيسر وضع خطط  مما

شرعت زامبيا يف مناقشات هتدف إىل إطالق عملية صوغ خطة تكيـف              )و(  
ق، وإيالء العناية لوضع التكيُّف وطنية؛ وتشمل االعتبارات الرئيسية يف هذه العملية آلية التنسي      

 التكيُّف الوطنية إىل دراسـات      ةيف رأس أولويات خطط التنمية، وضمان استناد عملية خط        
  .مفّصلة، والشمول يف بناء القدرات والبيانات والنمذجة
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 ٥٣وأجرى فريق اخلرباء كذلك مناقشات ثنائية مع البلدان املـذكورة يف الفقـرة                -٥٤
معلومات عن جتارهبا واحتياجاهتا إىل الدعم يف اخلطوات املقبلة اليت تنوي           أعاله من أجل مجع     

 وأشارت البلدان أساساً إىل حاجتها إىل أن يدعم فريق اخلرباء أنـشطتها الوطنيـة،             . اختاذها
  .يف ذلك من خالل استخدام مواد خمصصة، يف التوعية والتدريب وبناء القدرات مبا
 أعاله ومـشاركتها  ٥٣متها البلدان املذكورة يف الفقرة      وأسهمت املعلومات اليت قد     -٥٥

. يف مجيع املناقشات يف وضع عينات من اخلطوات املتتابعة يف عملية خطط التكيُّف الوطنيـة              
واتفق فريق اخلرباء على مواصلة اإلشراك النشط ألقل البلدان منواً يف عمله لتقدمي معلومـات               

  .أفضل عن ُنهج التوجيه والدعم التقنيني

ــواً    -ثالثاً   ــدان من ــل البل ــين بأق ــق اخلــرباء املع ــل فري ــامج عم   برن
  ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 

. ٢٠١٤-٢٠١٣استعرض فريق اخلرباء التقدُّم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله للفتـرة              -٥٦
، حدد الفريق   ٢٠١٤  عام املقرر تنفيذها يف    أو وباإلضافة إىل األنشطة الراهنة اجلاري تنفيذها     

  .٢٠١٥-٢٠١٤ يف إطار برنامج عمله املتجدد لفترة السنتني أنشطة جديدة
ومتاشياً مع النُهج السابقة، قرر فريق اخلرباء استخدام النهج التكميلية التالية لتنفيـذ               -٥٧

  :٢٠١٥-٢٠١٤برنامج عمله للفترة 
وضع استراتيجية شاملة للتدريب مستقبالً على خطط التكيُّـف الوطنيـة             )أ(  

وسيع املواضيع املزمع تناوهلا، ووضع مواد تدريبية الستخدامها يف حلقـات           تتضمَّن تنقيح وت  
األنشطة التدريبية على الصعيد الوطين، من بينها املواد املمكـن            ويف العمل التدريبية اإلقليمية  

وسُتوضع هذه املـواد    . تقدميها عن طريق التعلُّم اإللكتروين واملواد املناسبة لتدريب املدربني        
  مع منظمات أخرى؛بالتعاون 
إجناز دراسات حاالت إفرادية معّمقة يف أقل البلدان منواً ملعاجلة املواضـيع              )ب(  

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       

  ؛)املعلومات
 يف جمال عمل فريق اخلرباء    لإلحاطة ب وضع ورقات تقنية وورقات معلومات        )ج(  

 برامج العمل الوطنية للتكيُّف، وبرنامج عمل أقل البلدان منواً، وعملية خطط التكيُّف الوطنية،   
 عن خطط التكيُّف الوطنية، ميكن أن تكون على شكل مذكرات            موجزة  إحاطات يشمل مبا

  ف إىل التواصل مع أوسع فئة من اجلمهور؛قصرية هتد
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إنشاء منصة خلطط التكيُّف الوطنية قصد تيسري جهود فريق اخلرباء يف جمايل              )د(  
   والدعم، وإتاحة منرب لتفاعل األفرقة املعنية خبطط التكيُّف الوطنية وتبادل جتارهبا؛االتصال
اعـات تقنيـة    إجراء مداوالت بشأن بعض أنشطة فريق اخلـرباء يف اجتم           )ه(  

  .مبشاركة خرباء تقنيني



 

 

F
C

C
C

/SB
I/2014/4

  
 

G
E

.14-60608 
20

 

  ملرفق األولا

   لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا٢٠١٥ً-٢٠١٤لفترة السنتني برنامج العمل املتجدد     
 األنشطة/توقيت النتائج/نوع األنشطة الرئيسية 

  )أ(البلدان منواًتقدمي التوجيه والدعم التقنيني إىل عملية خطط التكيُّف الوطنية يف أقل : ١اهلدف 

 تقدمي دعم فّعال ألقل البلدان منواً يف إطالق عملية خطط التكيُّف الوطنية اخلاصة هبا وإحراز تقدم يف إطار هذه العملية: النتيجة املنشودة

سئلة املتكـرِّرة   يف ذلك مسرد ألكثر املصطلحات شيوعاً وأجوبة على األ          مبا نشر وتوزيع املبادئ التوجيهية خلطط التكيُّف الوطنية      
 عن خطط التكيُّف الوطنية، باللغات اإلنكليزية والربتغالية والفرنسية

 ٢٠١٤يونيه /إصدار املنشورات حبلول حزيران

 ٢٠١٤طس أغس/إصدار مواد تقنية حبلول آب إعداد مواد تستخدمها البلدان على الصعيد الوطين بشأن أنشطة التوعية والتدريب يف عملية خطط التكيُّف الوطنية

 ٢٠١٤معرض خطط التكيُّف الوطنية،  ٢٠١٤  عامتنظيم معرض خطط التكيُّف الوطنية

وضع دليل تعليمي وموارد للتعلم اإللكتروين يستخدمها فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف التدريبات اليت جيريها على خطـط                    
 التكيُّف الوطنية

 ٢٠١٤أغسطس /إصدار دليل تدريب حبلول آب

يف ذلـك مـن خـالل التعليـق           مبا االستجابة لطلبات فرادى األطراف للحصول على الدعم يف عملية خطط التكيُّف الوطنية،           
 والتعقيب على مشاريع خطط التكيُّف الوطنية، وتقاسم اخلربات والدروس املستفادة

 دعم تقين حسب الطلب

يف ذلـك مـن خـالل         مبـا  ط التكيُّف الوطنية، على أساس مستمر،     مواصلة جتميع وحتليل احتياجات الدعم الالزم لعملية خط       
 إطار مناسبات أخرى ذات صلة  ويفاالستبيانات املقدمة إىل األطراف أثناء دورات اهليئة الفرعية

املعلومات واردة يف تقارير فريق اخلرباء املقدمة إىل اهليئة الفرعيـة          
 للتنفيذ

 

 ات األخرى يؤدِّي إىل دعم منّسق وفّعال ألقل البلدان منواً بشأن خطط التكيُّف الوطنيةالتعاون مع املنظم: النتيجة املنشودة

التعاون مع طائفة واسعة من املنظمات بطرائق خمتلفة منها االجتماعات التقنية، وتبادل املعلومات واملواد ذات الصلة املتعلِّقة بعمليـة       
 خطط التكيُّف الوطنية

 التعاون مستمر

 ٢٠١٤أبريل /ورقة معلومات، نيسان ر ورقة معلومات عن كيفية دعم عملية خطط التكيُّف الوطنية يف أقل البلدان منواًإعداد ونش
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 األنشطة/توقيت النتائج/نوع األنشطة الرئيسية 

 ٢٠١٥-٢٠١٤حلقات عمل تدريبية،  عقد حلقات عمل تدريبية إقليمية عن خطط التكيُّف الوطنية لصاحل أقل البلدان منواً

 

  )ب(حتديثها وتنفيذها/واً بشأن إعداد برامج العمل الوطنية للتكيُّف وتنقيحهاتقدمي الدعم إىل أقل البلدان من: ٢اهلدف 

 تقدمي الدعم الفّعال ألقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيُّف: النتيجة املنشودة

خلرباء إىل حضور اجتماعات فريق اخلـرباء  مواصلة دعوة مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه، واملنظمات ذات الصلة، وا 
واألنشطة اليت ينظمها من أجل استكشاف املسائل اليت تواجهها بعض أقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج العمل الوطنيـة للتكيُّـف،                     

برامج العمل الوطنيـة  وتقدمي معلومات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ بشأن طرق ووسائل تناول هذه املسائل، هبدف حتسني عملية تنفيذ  
 للتكيُّف

 املعلومات املقدمة يف تقارير فريق اخلرباء إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ

 

 مساعدة أقل البلدان منواً يف إعداد وتنقيح وحتديث برامج عملها الوطنية للتكيُّف: النتيجة املنشودة

ح وحتديث برامج العمل الوطنية للتكيُّف، بطرق منها تقـدمي تعليقـات            تلبية الطلبات الفردية املتعلِّقة بتقدمي الدعم يف إعداد وتنقي        
وتعقيبات بشأن مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيُّف ومشاريع برامج العمل الوطنية للتكيُّف املنقحة واحملّدثة، وتبادل التجـارب                 

 والدروس املستخلصة

 تقدمي دعم تقين

 

 )ج( بشأن دعم ختطيط التكيُّف وحتديد أولوياته وتنفيذه يف أقل البلدان منواًدعم إدارة املعارف، واالتصال: ٣اهلدف 

 الدعم الفعَّال ألقل البلدان منواً يف حتسني سبل وصوهلا إىل أفضل املعلومات املتاحة املفيدة جلهودها املتعلِّقة بالتكيف: النتيجة املنشودة

ثابة حمور ومستودع مركزي للمعلومات املتعلِّقة بعمليـة خطـط التكيُّـف            مواصلة تطوير منصة خطط التكيُّف الوطنية لتكون مب       
 . اإلنترنتالوطنية ميكن الوصول إليه من أي مكان من العامل على شبكة 

التطوير مستمر، إعداد نسخة منوذجية أوليـة كاملـة حبلـول           
 ٢٠١٤يونيه /حزيران

 ٢٠١٤يونيه /عرض املنهجيات، حزيران تفادة ألقل البلدان منواًتنقيح منهجيات حتديد وتقاسم أفضل املمارسات والدروس املس

، منواًإعداد ونشر اجمللد الثالث من املنشور اخلاص بأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف تناول موضوع التكيف يف أقل البلدان                   
  . باللغات اإلنكليزية والربتغالية والفرنسية

  ٢٠١٤أكتوبر /إصدار اجمللد، تشرين األول
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 األنشطة/توقيت النتائج/نوع األنشطة الرئيسية 

مثل إمكانية  (تقدمي املعلومات الرئيسية التكميلية إىل أقل البلدان منواً، من خالل إعداد مذكرات منتظمة استجابة للشواغل الرئيسية                 
 ، بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه)احلصول على األموال يف إطار صندوق أقل البلدان منواً

 علومات إىل أقل البلدان منواً، نشاط مستمرتقدمي مذكرات م

 

تقدمي التوجيه واملشورة بشأن إدماج التكيُّف يف ختطيط التنمية وبشأن تعزيز االعتبارات اجلنسانية واالعتبارات املتعلِّقة باجملتمعات الضعيفة يف سياق التخطـيط للتكيُّـف وتنفيـذه يف أقـل                            : ٤اهلدف  
 )د(منواً البلدان

 تقدمي املساعدة الفعالة ألقل البلدان منواً يف جهودها الرامية إىل إدماج االعتبارات اجلنسانية واالعتبارات املتعلِّقة باجملتمعات الضعيفة يف أنشطة التكيُّف: نشودةالنتيجة امل

 ٢٠١٤أبريل /إصدار املنشور يف نيسان دان منواًاستكمال ونشر ورقة معلومات عن تعزيز االعتبارات اجلنسانية يف وضع خطط التكيُّف وتنفيذها يف أقل البل

 ٢٠١٤نوفمرب /إصدار املنشور يف تشرين الثاين وضع ونشر ورقة معلومات عن تعزيز االعتبارات املتعلِّقة باجملتمعات الضعيفة يف سياق التخطيط للتكيُّف وتنفيذه يف أقل البلدان منواً

 

خالل دعم رصد وتقييم التقدُّم احملرز والفعالية والفجوات يف سياق برامج العمل الوطنية للتكيُّف وخطط التكيُّف الوطنية وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلـدان              تعزيز جودة النتائج وحتقيقها من      : ٥اهلدف  
 )ه(منواً يف هذه البلدان

 لقابلية للتأثُّرتقدمي الدعم لعملية رصد تأثري وفعالية اجلهود الرامية إىل التصدِّي ل: النتيجة املنشودة

 ٢٠١٤يونيه /ورقة تقنية، حزيران )أداة الرصد والتقييم(إعداد ورقة تقنية عن وضع أداة لرصد وتقييم التقدُّم والفعالية والثغرات 

نـامج  جتميع وحتليل املعلومات لرصد التقدُّم احملرز والفعالية، وحتديد الفجوات يف سياق تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيُّـف وبر                 
 العمل اخلاص بأقل البلدان منواً وخطط التكيُّف الوطنية

 التجميع والرصد والتحليل، أنشطة مستمرة

عقد اجتماع يضم ممثلني لألطراف، ومرفق البيئة العاملية ووكاالته، وسائر املنظمات املعنية، مبساعدة من األمانة، لتقييم عمل فريـق   
 ٢٠١٥يونيه /اخلرباء، قبل حزيران

 ٢٠١٥يونيه /جتماع قبل حلول حزيرانعقد ا

 )و(دعم تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً: ٦اهلدف 

 تيسري تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً على حنو فّعال: النتيجة املنشودة

وضع خطط التكيُّف وتنفيذها، وذلك بالتعـاون       إعداد وتوزيع ورقة معلومات عن األمثلة املتعلِّقة بتطبيق تكنولوجيات التكيُّف يف            
 مع اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا

 ٢٠١٤نوفمرب /ورقة معلومات، تشرين الثاين
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 األنشطة/توقيت النتائج/نوع األنشطة الرئيسية 

مواصلة التعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته واملنظمات األخرى بشأن طرق دعم جهود أقل البلدان منـواً يف تنفيـذ برنـامج                 
يف ذلك من خالل الطرق املقترحة يف تقرير االجتمـاع احلـادي والعـشرين لفريـق اخلـرباء                    مبا البلدان،العمل اخلاص هبذه    

)FCCC/SPI/2012/7 ٤٥-٣١، الفقرات(  

 الدعم التقين مستمر

 

 )ز(تعزيز التآزر بني اجلهود املتعلِّقة بالتكيف يف إطار االتفاقية: ٧اهلدف 

 قدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً يف إطار االتفاقية، على املستوى اإلقليمي ومع االتفاقات البيئية األخرى املتعدِّدة األطرافتعزيز االتساق يف ت: النتيجة املنشودة

 ٢٠١٤يونيه /ورقة تقنية، حزيران استكمال وتوزيع ورقة تقنية عن التآزر اإلقليمي يف تناول مسألة التكيُّف يف أقل البلدان منواً

  ٢٠١٤أكتوبر /ورقة تقنية، تشرين األول  مسألة التكيف يف أقل البلدان منواًع ورقة تقنية عن التآزر فيما بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف تناول استكمال وتوزي
ـ           ما يف ذلك   مبا مواصلة التعاون مع جلنة التكيُّف،     ستفادة، يتعلق بتنقيح منهجيات حتديد وتقاسم املمارسات الفضلى والدروس امل

ومواصلة تطوير منصة خطط التكيُّف الوطنية، ومعرض خطط التكيُّف الوطنية، والتدريب املتعلِّق خبطط التكيُّف الوطنية، وفرقـة                 
 عمل جلنة التكيُّف املعنية خبطط التكيُّف الوطنية

 التعاون مستمر

 التعاون مستمر ١٩-م أ/٢ألضرار املرتبطة بتأثريات تغيُّر املناخ، استجابةً للمقرر املشاركة يف اللجنة التنفيذية آللية وارسو الدولية املعنية باخلسائر وا

يف ذلك اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، واللجنـة الدائمـة املعنيـة              مبا مواصلة التعاون مع اهليئات األخرى يف إطار االتفاقية،       
  الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بالتمويل، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات

 التعاون مستمر

  .١٤ و١٣، الفقرتان ١٧-م أ/٥املقرر   )أ(
  .٢ و١، الفقرتان ١٦-م أ/٦، واملقرر ٤، الفقرة ١٣-م أ/،٨، واملقرر ٢، الفقرة ١١-م أ/٤م أ، /٢٩املقرر   )ب(
  .١٤ و١٣، الفقرتان ١٧-م أ/٥، واملقرر ٢ و١، الفقرتان ١٦-م أ/٦، واملقرر ٤، الفقرة ١٣-م أ/٨، واملقرر ٢ة  الفقر١١-م أ/٤، ٧-م أ/٢٩املقرر   )ج(
  ).أ(٢، الفقرة ١٦-م أ/٦املقرر   )د(
  .١٧-م أ/٥ و١٦-م أ/٦ و٧-م أ/٢٩املقررات   )ه(
  .٢، الفقرة ١٤-م أ/٥املقرر   )و(
  .٥٦ و٥٥، الفقرتان ١٨-م أ/١رر ، واملق١٧، الفقرة ١٧-م أ/٥، ٧-م أ/٢٩املقرر   )ز(
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  املرفق الثاين

  ٢٠١٤فرباير / شباط٢٨أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف     
  أنغوال  السيد أبياس هونغو
 بنن  السيد إيبيال جربيل

  بوتان  السيد تينلي ناجميل
  توغو  السيد بول أبيزيو تشينغيلو

  توفالو  السيدة بيبيتوا إليكشن التاسي
  جزر سليمان  لسيد دوغالس ييا

  مجهورية ترتانيا املتحدة  السيد فريدريك مانييكا
  فنلندا  السيد مايت نوميلني

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

  نيبال  السيد باتو كريشنا أوبرييت
  هولندا  السيد يان فريهاغن

        


