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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذ الفرعية اهليئة
  واألربعون احلادية الدورة
   ٢٠١٤ ديسمرب/األول كانون ٨-١ ليما،
  املؤقت األعمال جدول من ٩و ٧ انالبند

  منواً البلدان بأقل املتعلقة املسائل
  الوطنية يفالتك خطط

 بأقـل  املعـين  اخلرباء لفريق والعشرين السادس االجتماع عن تقرير    
  منواً البلدان

  *األمانة من مقدمة مذكرة    
  موجز    

هذه الوثيقة هي تقرير عن االجتماع السادس والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل              
 ٧ إىل   ٤ الفتـرة مـن      ، الذي ُعقـد يف بـون، بأملانيـا، يف         )فريق اخلرباء (اً  البلدان منو 

وخالل االجتماع، استعرض فريق اخلرباء التقدم احملرز يف تنفيـذ          . ٢٠١٤أغسطس  /آب
حالة تنفيذ برامج   : ، مع التركيز على األنشطة التالية     ٢٠١٥-٢٠١٤برنامج عمله للفترة    

العمل الوطنية للتكيف؛ وحالة عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنيـة؛ والتوجيـه             
التقين لعملية خطط التكيف الوطنية؛ والتوعية بعمليـة التكيـف؛ واالعتبـارات            والدعم  

اجلنسانية وغريها من االعتبارات املتعلقة بالفئات الضعيفة يف أقل البلدان منـوا؛ ورصـد              
وتقييم عملية خطط التكيف الوطنية؛ وأفضل املمارسات والدروس املـستفادة؛ ودعـم            

فاقية؛ وتعبئة املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليميـة       اتساق التكّيف وتآزره مبوجب االت    
اً وتشمل الوثيقة أيض. واخلرباء؛ والتفاعل مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه   

وتـورد  . الواليات اليت كُلّف هبا فريق اخلرباء خالل الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ           
    .لألنشطة ذات األولوية يف إطار برنامج عمل فريق اخلرباءاً الوثيقة يف اخلتام حتديث

__________ 

 .املعلومات اليت قدمتها األطرافقدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد ملراعاة أحدث   *  
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ١  ....................................................................الوالية  - أوالً  
  ٣  ٦٥-٢  ........منواً  االجتماع السادس والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدانملخص  - ثانياً  

  ٣  ٢  .........................................................املداوالت  -ألف     
  ٤  ٣  .....لدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذتناول الواليات اليت أُقرت يف ا  -  باء     
  ٤  ٦-٤  ...............................حالة تنفيذ برامج عمل التكيف الوطين  - جيم     
  ٥  ١٧-٧  .....................حالة عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية  - دال     
  ٨  ٣٠-١٨  .................التوجيه والدعم التقنيان لعملية خطط التكيف الوطنية  -  هاء     
  ١٣  ٣٧-٣١  ................................ الوطنيةالتوعية بعملية خطط التكيف  -  واو     
االعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمعات الضعيفة          - زاي     

  ١٥  ٣٩-٣٨    .................................................يف أقل البلدان منواً
  ١٦  ٤١-٤٠  ............................رصد وتقييم عملية خطط التكيف الوطنية  - حاء     
  ١٦  ٤٤-٤٢  ................................أفضل املمارسات والدروس املستفادة  - طاء     
  ١٧  ٥٤-٤٥  .....................وأوجه تآزر التكيف مبوجب االتفاقيةدعم اتساق   -  ياء     
  ١٩  ٥٧-٥٥  ..........................تعبئة املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية  -كاف     
  ٢٠  ٦٥-٥٨  ............................املناقشات مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته  -  الم     

  ٢٣  ٦٦  اًمستجدات األنشطة ذات األولوية يف برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو  - ثالثاً  

  املرفق  
  ٢٥  ...........................٢٠١٤أغسطس / آب٧ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف أعضاء  
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  الوالية  -أوالً  
 كي سنتان مدته متجدداً عمل برنامج يضع أن اخلرباء فريق من األطراف مؤمتر طلب  -١

 أعماله عن اًتقرير يقدم وأن ،سنوية ةدور كل من جلسة أول يف للتنفيذ الفرعية اهليئة فيه تنظر
 . )١(دوراهتا من دورة كل يف الفرعية اهليئة إىل

 بأقـل  املعـين  اخلـرباء  لفريق والعشرين السادس االجتماع ملخص  -ثانياً  
  منواً البلدان

  املداوالت  -ألف  
 ٤ُعقد االجتماع السادس والعشرون لفريق اخلرباء يف بون، بأملانيا، يف الفترة مـن                -٢
  :إىل ثالثة أجزاء على النحو التايلاً كان االجتماع مقسمو. ٢٠١٤أغسطس / آب٧ إىل

  أغسطس؛/ آب٦ إىل ٤اجتماع مغلق لفريق اخلرباء يف الفترة من   )أ(  
وشـارك يف   . أغسطس/ آب ٧مناقشة مع مرفق البيئة العاملية ووكالتها يف          )ب(  

 والزراعـة،   االجتماع مرفق البيئة العاملية وثالث من وكاالته هي حتديداً منظمـة األغذيـة            
  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛ 

أغسطس مع املنظمات ذات الصلة بشأن مواءمة املـواد         / آب ٧اجتماع يف     )ج(  
 مـع   )٢(اليت جيري تطويرها الستكمال املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية          

  : ركت يف االجتماع املنظمات التاليةوشا. املبادئ التوجيهية التقنية
  مصرف التنمية األفريقي؛  '١'
  الدولية؛" كري"منظمة   '٢'
  منظمة احلفظ الدولية؛  '٣'
  الوكالة األملانية للتعاون الدويل؛   '٤'
  الشراكة العاملية للمياه؛  '٥'
  يُّف معه؛ الربنامج العاملي للبحوث بشأن قابلية التأثُّر بتغيُّر املناخ وآثاره والتك  '٦'
  أصوات اجلنوب بشأن تغري املناخ؛   '٧'
  برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية؛   '٨'

__________ 

  .٣، الفقرة ١٦-م أ/٦املقرر  )١(
  .<http://unfccc.int/7279>متاح على الرابط  )٢(
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  أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي؛   '٩'
  . أعاله) ب(٢مرفق البيئة العاملية ووكاالته املشار إليها يف الفقرة   '١٠'

  ئة الفرعية للتنفيذ تناول الواليات اليت أُقرت يف الدورة األربعني للهي  -باء  
اليت اعُتمدت يف الدورة األربعني      تبّين الفقرات الفرعية التالية واليات الفريق العامل        -٣

عن معلومات عما أحرزه الفريق من تقدم فيما يتعلق بإجناز تلك             للجنة الفرعية للتنفيذ، فضالً   
  :  يليفقد طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا األربعني ما. الواليات
أن يستكشف فريق اخلرباء وجلنةَ التكيف سبل إشراك البلـدان األطـراف              )أ(  

النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً يف معرض خطط التكيف الوطنية الذي ينظمه الفريق كجزء                
 وشارك  ٢٠١٤ أغسطس/وقد ُنظم املعرض يف آب    . )٣(٢٠١٥-٢٠١٤من برنامج عمله للفترة     

  ن مثاين من الدول األطراف العشرين اليت قُدمت هلا الدعوة والدعم املايل؛ فيه تسعة ممثلني م
أن تنظّم جلنة التكيف، بالتعاون مع فريق اخلرباء، حلقة عمل مباشرة بعد عقد             )ب(  

اجتماع ذي صلة حيثما أمكن، وباالستعانة خبرباء ومتخصصني من خمتلف املستويات لتبـادل             
لدروس املستفادة وحتديد الثغرات واالحتياجات فيمـا يتعلـق         اخلربات واملمارسات احلسنة وا   

بعملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها، على أن تنظم قبل الدورة الثانية واألربعني للهيئة              
  وقرر فريق اخلرباء إعداد ورقة مفاهيم جيري تقامسها مع جلنة التكيف؛. الفرعية

ف ورقة إعالمية بشأن اخلربات واملمارسات أن يعد فريق اخلرباء وجلنةَ التكيّ       )ج(  
احلسنة والدروس املستفادة والثغرات واالحتياجات فيما يتعلق بعملية صياغة خطط التكيف           
الوطنية وتنفيذها استناداً إىل معرض خطط التكيف الوطنية والوثائق ذات الصلة لتنظر فيهـا              

ضاً مسامهة يف حلقة العمل املشار إليها       اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني، وتشكل أي       
وقرر الفريق العامل إعداد الورقة وتقامسها مع جلنة التكيف لتقدمي          . أعاله) ب(٣٦يف الفقرة   

  املزيد من املعلومات؛ 
أن تعّد جلنة التكّيف، بالتعاون مع فريق اخلرباء وبدعم من األمانة، تقريـراً               )د(  

أعاله لتنظر فيه اهليئة الفرعية يف دورهتا الثانيـة  ) ب(٣فقرة عن حلقة العمل املشار إليها يف ال      
  . )٤(ووافق الفريق العامل على مناقشة هنج إعداد هذا التقرير خالل اجتماعه القادم. واألربعني

  حالة تنفيذ برامج عمل التكيف الوطين  -جيم  
 ١٥ة رمسية، حىت     من أقل البلدان منواً قدمت بصور      ٤٩ أفاد مرفق البيئة العاملية بأن        -٤

، مقترحات مشاريع بشأن تنفيذ برامج عملها الوطنيـة للتكيـف، يف            ٢٠١٤سبتمرب  /أيلول
__________ 

)٣( FCCC/SBI/2014/4املرفق األول ،.  
)٤( FCCC/SBI/2014/8 على التوايل١٠٨ و١٠٧ و١٠٦ و١٠٢، الفقرات .  
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شكل استمارات لتحديد املشاريع، لكي تتم املوافقة عليها ومتويلها من صندوق أقل البلـدان    
ـ    ٣٦ بلداً مشروعني على األقل فيما قدم        ٤٦ومن بني هذه البلدان، قدم      . منواً ة  بلـداً ثالث

، وإدارة خماطر الكـوارث  ) يف املائة٣٠(ومعظم املشاريع املقدمة تتعلق بالزراعة     . مشاريع أو أكثر  
  ). يف املائة١٣(وإدارة موارد املياه )  يف املائة١٤(وإدارة املنطقة الساحلية )  يف املائة١٨(
يع  مـشار  ٧منها  ( مشروعاً   ١٥٨وأشار مرفق البيئة العاملية إىل حصول ما جمموعه           -٥

على موافقة جملس مرفق البيئة العاملية، وعلى منح من         )  مشروعاً كبرياً  ١٣٢متوسطة احلجم و  
 مليون دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة منـذ         ٨٨٢،٧صندوق أقل البلدان منواً بقيمة      

) باستثناء إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف     ( من املشاريع املوافق عليها      ٩٥و. ٢٠٠٧ عام
وأشار مرفق البيئـة    . أقرها أو وافق عليها كبري املوظفني التنفيذيني يف مرفق البيئة العاملية          قد  

العاملية كذلك إىل أن بعض هذه املشاريع قد أجنز، وهناك مشاريع أخرى يف خمتلف مراحـل                
  . التنفيذ أو أهنا جاهزة للتنفيذ

         / أيلـول  ١٥عهـدت، حـىت     وأفاد مرفق البيئة العاملية أيضاً بأن اجلهـات املاحنـة ت            -٦
 مليون دوالر إىل صندوق أقل البلدان منـواً، وأن          ٩٠٥،٥، بتقدمي ما جمموعه     ٢٠١٤ سبتمرب

احلد األقصى اجلديد املتاح لكل بلد من أقل البلدان منواً لتنفيذ مشاريع برامج العمل الوطنية                
  .تمويل مليون دوالر، عمالً مببدأ اإلنصاف يف إتاحة ال٣٠للتكيف بلغ 

  حالة عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية   -دال  

  اً حالة إطالق عملية خطط التكيف الوطنية على الصعيد الوطين يف أقل البلدان منو  -١  
للمعلومات املقدمـة إىل  اً شرعت عدة بلدان يف عملية خطط التكيف الوطنية، ووفق       -٧

عملية أو من خالل العروض اإليضاحية املقدمة فريق اخلرباء خالل االجتماع الرمسي إلطالق ال    
خالل برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية الذي نظـم يف الفتـرة بـني شـهري                 

، وخالل معرض خطط التكيف الوطنية الـذي عقـد يف           ٢٠١٤أبريل  /مارس ونيسان /آذار
  :ويشمل ذلك ما يلي. ٢٠١٤أغسطس /آب

ديش، بوركينا فاسو، توغو، مجهورية ترتانيا      إثيوبيا، بنغال :  البلدان منوا  أقل  )أ(  
  املتحدة؛ كمبوديا، مالوي؛

  . إندونيسيا، وجامايكا: البلدان النامية اليت ليست من أقل البلدان منوا  )ب(  

  حالة صياغة خطط التكيف الوطنية   -٢  
الحظ فريق اخلرباء أن البلدان مل ترسل معلومات عن صـياغة خططهـا الوطنيـة                 -٨

  : إىل اآليتاً ومع ذلك، فقد أشار أيض .٢٠١٤أغسطس / آب٧ للتكيف حىت
قدمت بوركينا فاسو مشروع خطط التكيف الوطنية اخلاصة هبا إىل فريـق              )أ(  

  اخلرباء وبرنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية من أجل التعليق عليها؛ 



FCCC/SBI/2014/13 

GE.14-19401 6 

ل أشار السودان إىل أن لديه مشروع خطط تكيف وطنية، وذلـك خـال              )ب(  
  ؛٢٠١٤فرباير /االجتماع التقين لفريق اخلرباء بشأن برامج العمل الوطنية الذي ُعقد يف شباط

ساعد برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنيـة بـنغالديش بتقـدمي              )ج(  
  تعليقات على خارطة الطريق املتعلقة خبطط التكيف الوطنية؛ 

ق اخلاصة هبا لعمليـة خطـط       قدمت مجهورية ترتانيا املتحدة خارطة الطري       )د(  
  ؛ ٢٠١٣يونيه /التكيف الوطنية، وذلك خالل معرض خطط التكيف الوطنية يف حزيران

أفادت توغو بأهنا قد شرعت يف إعداد خارطة الطريق اخلاصة هبا لعمليـة               )ه(  
  .٢٠١٤يناير /خطط التكيف الوطنية يف كانون الثاين

  طط التكيف الوطنية التقدم احملرز يف الدعم املقدم لعملية خ  -٣  
يواصل فريق اخلرباء احلصول على املعلومات اليت تسلط الضوء على الدعم املقدم إىل               -٩

وترد األمثلة على الدعم املقدم يف الفترة بني        . يف عملية خطط التكيف الوطنية    اً  أقل البلدان منو  
  . أدناه١٦-١٠ يف الفقرات ٢٠١٤سبتمرب /مارس وأيلول/آذار
 اخلرباء نقل املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيـف الوطنيـة            واصل فريق   -١٠

وغريها من مواد التوعية إىل برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية واملنظمات األخرى             
يف اً  وشـارك أيـض   . لكي تستخدمها يف أنشطتها ذات الصلة بعملية خطط التكيف الوطنية         

. ت خطط التكيف اليت تضطلع هبا املنظمات األخرى املعنية بعملياالصلةخمتلف األنشطة ذات   
على إعداد عدد من الورقات املتعلقة بعملية خطط التكيف الوطنية،          اً  ويعمل فريق اخلرباء أيض   

اليت تتناول خمتلف املواضيع واالحتياجات من أجل ضمان فعالية التوجيه والـدعم التقنـيني              
اص بعملية خطط التكيف الوطنية خيضع للمزيد مـن          اخل ملعلوماتوال يزال مركز ا   . للعملية

وتعرض خمتلف فروع هذا التقرير معلومـات     . التطوير وهو متاح لألطراف يف الوقت الراهن      
الفصل الثاين  اً  مفصلة عن املبادئ التوجيهية التقنية والدعم املقدم من فريق اخلرباء، وخصوص          

  .هاء أدناه
األعضاء فيه الدعم إىل عملية خطط التكيف الوطنية        ويقدم االحتاد األورويب والدول       -١١

ويقدم الدعم من خالل التحالف العاملي ملواجهة تغري املناخ إىل   . من خالل عدة طرائق للتنفيذ    
بوتان ومجهورية مولدوفا، وكمبوديا ومالوي، والدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف منطقـة             

 املتصلة بعملية خطط التكيف الوطنية أو الـيت          ويشمل الدعم خمتلف املشاريع    اهلادي،احمليط  
  .ميكن أن تساهم فيها

وقدمت وزارة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي االحتادية األملانية، عن طريـق              -١٢
 يورو إىل توغو من أجل تيـسري اسـتبانة          ٣٥٠ ٠٠٠الوكالة األملانية للتعاون الدويل، مبلغ      

لربامج والسياسات والقدرات اليت ميكن أن توفر التنسيق العـام          وتقييم الترتيبات املؤسسية وا   
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إىل تيسري تقييم املعلومات    اً  وأدى التمويل أيض  .  لعملية خطط التكيف الوطنية يف توغو      ادةوالقي
  .املتاحة يف توغو بشأن اآلثار املترتبة على تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه

 الدولية التابعة للواليات املتحدة الدعم إىل خمتلـف البلـدان           وقدمت وكالة التنمية    -١٣
بشأن التنسيق ووضع السياسات، واملساعدة التقنية وغريها من األنشطة الرامية إىل املساعدة            

وتشمل األنشطة احملددة إطالق عمليـة خطـط        . يف النهوض بعملية خطط التكيف الوطنية     
ة خطط التكيف الوطنيـة يف مجهوريـة ترتانيـا          خارطة طريق لعملي   وإعدادالتكيف الوطنية   
بلداً من اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب         ١١    ، وتنظيم اجتماع ل   ٢٠١٣املتحدة يف عام    

أفريقيا من أجل تعزيز العمل الوطين املتعلق بعملية خطط التكيف الوطنية وكذلك التعـاون              
  .)٥(٢٠١٣ ماإلقليمي بشأن التكيف الساحلي يف عا

تغري املناخ يف أفريقيا هو صندوق استئماين مواضيعي ثنائي، تلقى مسامهة           وصندوق    -١٤
 مليون يورو، وقد أنشئ من أجل دعم البلدان األفريقية يف أن            ٤ ٧٢٥أولية من أملانيا قدرها     

ـ                  اً تصبح أكثر قدرة على التكيف مع تغري املناخ، ويف االنتقال إىل منو مـستدام أقـل إنتاج
وقـد أُطلـق يف   . لصندوق ويديره مـصرف التنميـة األفريقـي    ويستضيف ا . )٦(للكربون

 أول نداء لتقدمي منح للصندوق، واقُترح أن تكون املساعدة التقنية يف            ٢٠١٤أغسطس  /آب
  .تنفيذ عمليات خطط التكيف الوطنية إحدى األنشطة اليت ينبغي متويلها

التالية خالل الفتـرة    وقد نفّذ برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية األنشطة            -١٥
اً حلقات عمل تدريبية إقليمية جلميع البلدان األقل منو       : ٢٠١٤يوليه  /مارس إىل متوز  /من آذار 

؛ وتقييم تعزيز   ٢٠١٤أبريل  /الناطقة بالفرنسية والناطقة باللغة اإلنكليزية يف أفريقيا يف نيسان        
طط التكيف الوطنيـة يف     التخطيط القطاعي والروابط املتعلقة بالتكيف فيما يتصل بعملية خ        

كمبوديا؛ وإجراء مناقشات بشأن الثغرات واالحتياجات يف عملية خطط التكيف الوطنية يف            
 بيساو ومالوي ونيبال والسنغال والسودان؛      -مجهورية الكونغو الدميقراطية، وغامبيا، وغينيا      

 القمـر   من أجل وضع األساس لعملية خطط التكيف الوطنية يف بنن، وجـزر           لدعموتقدمي ا 
وليربيا والنيجر؛ والقيام ببعثات قطرية تتعلق خبطط التكيف الوطنية يف بوتـان، ومجهوريـة              

ليشيت  - الكونغو الدميقراطية، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، والنيجر، والسنغال، وتيمور   
بوركينا  وإجراء االستعراض التقين ملشروع خطط التكيف الوطنية ل        ملتحدة؛ومجهورية ترتانيا ا  

  . فاسو، وتقدمي مسامهات فيما يتعلق خبارطة الطريق املتصلة خبطط التكيف الوطنية لبنغالديش
وتضطلع الشراكة العاملية للمياه بعدة أنشطة لدعم البلدان يف عملية خطط التكيـف          -١٦

وطنية الوطنية، باإلضافة إىل تلك املنفّذة باالشتراك مع برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف ال            
__________ 

: ميكن االطالع على املزيد من املعلومات على الرابط )٥(
<http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_12_130439245641041963-

U.S.%20Submission%20on%20National%20Adaptation%20Plans-(May%2005%202014).pdf>.  
)٦( <http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa-climate-change-fund>.  
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تعميم األمن املائي كمسألة شاملة يف مشروع خطط التكيـف الوطنيـة اخلاصـة              : وتشمل
ببوركينا فاسو؛ وتقييم إدماج تغري املناخ يف مبادرات التنمية يف النيجر، ووضع خارطة طريق؛ 
ودعم تنظيم حلقة عمل تشاورية ألصحاب املصلحة يف عملية خطط التكيـف الوطنيـة يف               

امهت الشراكة العاملية للمياه يف تنظيم حلقة عمل إقليمية لبلدان جنـوب            كما س . )٧(مالوي
. آسيا عن الدروس املستفادة يف تنفيذ استراتيجية للتكيف مع تغري املنـاخ يف قطـاع امليـاه        

 / أيلـول  ١٠ إىل   ٩أهداف حلقة العمل، اليت عقدت يف سري النكا يف الفتـرة مـن               ومن
لية خطط التكيف الوطنية والطريقة احملتملة لربطهـا        ، حتقيق استيعاب عم   )٨(٢٠١٤سبتمرب  

  . املياهطاعبتطوير استراتيجيات التكيف مع تغري املناخ يف ق
إىل إتاحة املزيد من املعلومات عن الدعم املقدم إىل البلدان،          اً  وأشار فريق اخلرباء أيض     -١٧

مبوجب االتفاقيـة،   مبا يف ذلك يف عملية خطط التكيف الوطنية، من خالل القنوات األخرى             
  :مبا يف ذلك
  ؛)٩(متويل البداية السريعة  )أ(  
  ؛)١٠(البالغات الوطنية  )ب(  
املعلومات ذات الصلة املقدمة من األطراف واملنظمات، مبا يف ذلك بـشأن              )ج(  

التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات وخطط التكيف الوطنية وبرنامج عمل نريويب املتعلـق            
  .)١١(ناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معهبتأثريات تغري امل

  التوجيه والدعم التقنيان لعملية خطط التكيف الوطنية   -هاء  
ورقة معلومات بشأن الطرق املمكنة لدعم عملية خطط التكيف الوطنيـة يف أقـل                -١٨

البلدان منواً ناقش فريق اخلرباء مشروع ورقة معلومات عن كيفية دعم عملية خطط التكيف              
. وحدد املسامهات اإلضافية املطلوبة من أجل نشر هذه الورقـة         . اًية يف أقل البلدان منو    الوطن

بشأن اً   حاالت إفرادية أو أمثلة على الدعم املقدم إىل أقل البلدان منو           اتومشلت تلك املسامه  
خطط التكيف الوطنية، وقنوات الدعم القائمة الثنائية واملتعددة األطراف، وبرنامج الـدعم            

__________ 

 على املزيد من املعلومات على الرابط ميكن االطالع )٧(
<http://unfccc.int/resource/docs/2014/smsn/igo/165.pdf>.  

 ، وملديف ، وسري النكا  ، وبوتان ، وبنغالديش ، وباكستان ،أفغانستان: البلدان املشاركة يف حلقة العمل هي      )٨(
  . واهلند،ونيبال

)٩( <http://www3.unfccc.int/pls/apex/f?p=116:8:1596502543078050>.  
)١٠( <http://unfccc.int/4056>.  
)١١( ><http://unfccc.int/5900و <http://unfccc.int/7478>.  
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ي خلطط التكيف الوطنية، واملواد التكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية لعمليـة خطـط             العامل
  .  التكيفولوجياتالتكيف الوطنية، وتكن

وقرر فريق اخلرباء وضع اللمسات األخرية على الورقة لكي يوجه تصميم وتقـدمي               -١٩
   .عندما تشرع يف وضع خطط التكيف الوطنيةاً الدعم إىل أقل البلدان منو

  التدريب يف جمال خطط التكيف الوطنية   -٢  
واصل فريق اخلرباء املناقشات بشأن اإلعداد حللقات العمل التدريبية اإلقليمية بشأن             -٢٠

  .٢٠١٥-٢٠١٤خطط التكيف الوطنية للفترة 
وقرر فريق اخلرباء أن تركز حلقات العمل التدريبية اإلقليمية على بناء قدرات البلدان      -٢١

وسـوف تـوفر    . ق بكيفية أداء العمل التقين يف إطار عملية خطط التكيف الوطنية          فيما يتعل 
حلقات العمل األدوات واملوارد األخرى ذات الفائدة املباشرة للبلدان من أجل تيسري عملها             

جمربة، قـدر اإلمكـان،     اً  وسوف تستخدم هنج  . املتعلق بصياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية     
إىل اً  وسوف تستند أيـض   .  نشرها من خالل عملية استعراض األقران      عن تلك اليت مت     فضالً

اخلربات املكتسبة من حلقات العمل السابقة لفريق اخلرباء، وحلقات العمل اليت نظمها برنامج 
  .  الوطنية وغريها من األنشطة ذات الصلةلتكيفالدعم العاملي خلطط ا

وجيري تطـوير   . ضع دليل للتدريب  واستعرض فريق اخلرباء املخطط العام املوسع لو        -٢٢
وهو يشمل  . الدليل عن طريق فريق اخلرباء، مع مسامهات من املنظمات ذات الصلة واخلرباء           

خمتلف املواضيع املتعلقة بعملية خطط التكيف الوطنية، وينظّم على أساس املهـام األساسـية      
االت إفراديـة   وسوف يشتمل الدليل على دراسات ح     . العشر لعملية خطط التكيف الوطنية    

  . لعملية خطط التكيف الوطنية من املناطق اجلغرافية املعنية
واملواضيع احملددة لكل حلقة عمل تدريبية إقليمية سوف تكون خمتلفـة بـاختالف               -٢٣

وسيجمع الفريق مسامهات من بلدان كل منطقـة        . جتارب واحتياجات بلدان املناطق املعنية    
  . املواضيع اليت حتظى باألولويةفيما يتعلق باحتياجاهتا احملددة و

وسوف تكون أول حلقة عمل تدريبية إقليمية بشأن خطط التكيف الوطنية لفائـدة             -٢٤
   ٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٧ إىل ٣منطقة احمليط اهلادئ، وتنظم يف فانواتو خالل الفترة من 

   الوطنية املواد التكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف  -٣  
باجلهود اجلارية من جانب خمتلف املنظمات من أجل تطوير         اً  أحاط فريق اخلرباء علم     -٢٥

إىل أن  اً  وأشار أيـض  . مواد تكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية        
واد بعض املنظمات نشرت املواد التكميلية اخلاصة هبا، يف حني أرسل البعض اآلخر مشاريع امل     

، كانت املواد التالية    ٢٠١٤أغسطس  / آب ٧وحىت  .  إىل فريق اخلرباء للتعليق عليها     ةالتكميلي
  : قد أُعدت أو يف طور اإلعداد من جانب عدة منظمات
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دليـل  : تعميم املنظور اجلنساين يف برامج التكيف الصحي مع تغري املنـاخ            )أ(  
  ؛)١٢( أعدته منظمة الصحة العامليةاملستخدم الذي

مشروع مبادئ توجيهية تكميلية من أجل دعم إدماج الزراعة يف بـرامج              )ب(  
التكيف الوطنية، واملبادئ التوجيهية لدعم إدماج التنوع اجليين يف التخطيط للتكيف مع تغري             

  املناخ وخطط التكيف الوطنية، أعدته منظمة األغذية والزراعة؛ 
ة مسائل التكيـف فيمـا      مشروع وثيقة بشأن تعزيز أوجه التآزر يف معاجل         )ج(  

الربط بني خطط التكيف الوطنيـة واالسـتراتيجيات        : يتعلق بالتنوع البيولوجي وتغري املناخ    
  الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل، أُعد يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي؛ 

مواءمة عمليات خطط التكيف الوطنية مع التنمية وختطيط امليزانية، وتقييم            )د(  
  ؛)١٣( أعدته الوكالة األملانية للتعاون الدويلة التخطيط للتكيف على الصعيد الوطين،أدا

دعم عملية خطط التكيـف     : ملحق املبادئ التوجيهية التقنية املتعلق باملياه       )ه(  
  ؛)١٤( أعدته الشراكة العاملية للمياهالوطنية،

تغري املنـاخ،  أداة إدراج النظم اإليكولوجية يف عمليات ختطيط التكيف مع      )و(  
  أعدته منظمة احلفظ الدولية؛ 

توجيهات اجلمعيـات الوطنيـة      :كيفية املسامهة يف خطط التكيف الوطنية       )ز(  
 أعده االحتاد الدويل جلمعيات الـصليب األمحـر واهلـالل           للصليب األمحر واهلالل األمحر،   

  ؛)١٥(األمحر
امج األحباث يف   دعم تطوير خطط التكيف الوطنية باالستفادة من دليل برن          )ح(  

 دليل املستخدم، أعده برنامج األحبـاث يف        :جمال قابلية التأثر بتغري املناخ وأثره والتكيف معه       
  ؛)١٦(جمال قابلية التأثر بتغري املناخ وأثره والتكيف معه

__________ 

:  التايلالرابطمتاح على  )١٢(
<http://www.who.int/globalchange/publications/Mainstreaming_Gender_Climate.pdf>.  

: متاح على الرابط التايل )١٣(
<https://gc21.giz.de/ibt/var/app/wp342deP/1443/index.php/knowledge/mainstreaming/tools>.  

  .<http://tinyurl.com/pynkvxw>: متاح على الرابط التايل )١٤(
 :متاح على الرابط التايل )١٥(

<http://www.climatecentre.org/downloads/File/IFRCGeneva/IFRCNationalAdaptionPlans.pdf>.  
 : متاح على الرابط التايل )١٦(

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

user-companion-2014.pdf>.  
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املبادئ املشتركة للتكيف، وهو أداة وطنية لتقييم سياسة التكيف الوطنيـة،        )ط(  
خطـط  /دين فيما يتعلق باملبادئ التوجيهية التقنية لفريـق اخلـرباء         ودليل منظمات اجملتمع امل   

  ؛)١٧(التكيف الوطنية، أعدته منظمة أصوات اجلنوب بشأن تغري املناخ
وقرر فريق اخلرباء أن يقدم تعليقات بشأن اتساق املواد مع عملية خطط التكيـف                -٢٦

   . التكيف الوطنيةإىل املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خططاً الوطنية، استناد
وأجرى فريق اخلرباء مناقشات مع املنظمات ذات الصلة بـشأن مواءمـة املـواد                -٢٧

التكميلية مع املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنيـة، يف إطـار اجتماعـه               
الستنتاجات الدورة األربعني للهيئـة الفرعيـة      اً  وقد مت ترتيب ذلك وفق    . السادس والعشرين 

ويف سياق توجيه   . )١٨( املواد التكميلية مع املبادئ التوجيهية التقنية      اءمةتنفيذ بشأن أمهية مو   لل
واعتمد . )١٩(املناقشات، كرر فريق اخلرباء تأكيد توصياته العامة بشأن تطوير املواد التكميلية          

  : يةفريق اخلرباء نقاط العمل التالية بالنسبة للمنظمات اليت تعكف على تطوير مواد تكميل
للمادة التكميلية، وحملة عامة عـن      اً  ينبغي أن تتضمن املواد التكميلية وصف       )أ(  

كيفية اتساقها مع املبادئ التوجيهية التقنية وكيفية توضيح أو عرض هذا االتساق يف املـادة               
  التكميلية؛ 
ينبغي للمنظمات أن تستخدم يف املواد التكميلية مصطلحات تتسق مع تلك             )ب(  
 يف املبادئ التوجيهية، وأن تكون يف الوقت نفسه صـاحلة للنـهج القطاعيـة يف                املستخدمة

املمارسة العملية، وأن تعمل بتعاون وثيق مع فريق دعم خطط التكيف الوطنية، مـن أجـل               
   يف مركز املعلومات اخلاص خبطط التكيف الوطنية؛ علوماتتعزيز التصنيف املستخدم لوسم امل

نظر، مبشاركة فريق اخلرباء، يف تطوير إطار تكـاملي         ينبغي للمنظمات أن ت     )ج(  
مشترك يستخدم لدعم البلدان يف إدارة تطبيق خمتلف املواد تكميلية، وال سيما يف جمال إدماج             
وتنسيق مكونات خطط التكيف الوطنية على مستوى فرادى البلدان، مع مراعاة الترتيبـات             

  حسب القطاعات والوزارات التنفيذية؛  كيفية تصنيف املواضيع ثاخلاصة بالبلدان من حي
عند عرض االتساق مع املبادئ التوجيهيـة التقنيـة، تـستخدم غالبيـة               )د(  
الرسم البياين اخلاص بفريق اخلرباء بشأن كيفية تقدم عملية خطط التكيف الوطنية             املنظمات
 خطط  وعقب ذلك، وضع فريق اخلرباء قائمة من عشر وظائف أساسية لعملية          . )٢٠(لبلدا ما 
__________ 

:  التايلمتاح على الرابط )١٧(
<http://southernvoices.net/images/docs/JointPrinciplesforAdaptation_v1.pdf>  ،

<http://southernvoices.net/images/docs/JPA_Assessment_Tool_1.0-2.pdf>   
  .<http://www.southernvoices.net/images/docs/SVA-CS-NAP-GuidelinesDraft.pdf>و

)١٨( FCCC/SBI/2014/8 ٨٦، الفقرة.  
)١٩( FCCC/SBI/2013/15 ٢٥، الفقرة.  
ء، متاح على الرابط فريق اخلربا (حملة عامة: عملية خطط التكيف الوطنية من ١انظر الشكل  )٢٠(

<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/nap_overview.pdf>.  
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 وميكن هلذه الوظائف أن تشكل بـديالً      .  للعملية وهريةالتكيف الوطنية تتضمن املكونات اجل    
  . عن وضع مواد تكميلية للمبادئ التوجيهية التقنية

دعم عملية خطط التكيف الوطنية من خالل مركز املعلومات اخلاص خبطـط التكيـف                -٤  
  الوطنية 

ـ   عقد فريق دعم مركز معلومات اخلاص خب        -٢٨ خـالل الـدورة    اً  طط التكيف اجتماع
  : وقدم الفريق توصيات لكفالة توفري النظام للوظائف التالية. األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ

تتبع برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها من أجل إظهار التقدم احملرز يف              )أ(  
   التنفيذ؛ تنفيذ هذه الربامج وتسليط الضوء على الثغرات املتبقية يف جمال

  توفري وظائف تفاعلية متكن البلدان من توجيه أسئلة؛   )ب(  
توفري الربط بني البلدان واجلهات املقدمة للـدعم، واألدوات، والبيانـات             )ج(  

  واملنتجات، وما إىل ذلك؛ 
وظائف احملفوظات املرتبطة بالبوابات اإللكترونية القطرية مع توسيع نطاق           )د(  

  حملفوظات؛ وظيفة البحث لتشمل ا
  موفري األدوات الرئيسية والبيانات والدعم؛ /توفري معلومات عن الشركاء  )ه(  
  أو األنشطة؛ /توفري وسيلة لتبادل املعلومات عن املشاريع و  )و(  
  االستخدام للمساعدة على حتسني التصفح؛ /إتاحة تاريخ البحث  )ز(  
  دعم تعدد لغات وظيفة البحث؛   )ح(  
حتديد وتـرية   /ت للمحفوظات، واختيار احملتوى، وضبط    وضع بروتوكوال   )ط(  

  العمل، وإخالء املسؤولية؛ 
طرق استخدام البوابات القطرية والوظائف األخرى من أجل توفري نظـام             )ي(  

  . لدعم اختاذ القرار خالل تنفيذ عملية خطط التكيف الوطنية
ركز املعلومـات اخلـاص     بالتقدم احملرز يف جمال تطوير م     اً  وأحاط فريق اخلرباء علم     -٢٩

 أعاله  ٢٨خبطط التكيف الوطنية، مع اإلشارة إىل أن معظم التوصيات املشار إليها يف الفقرة              
ووافق الفريق على احلاجة إىل صفحة إضافية تـصف عمليـة خطـط           . قد نفذت يف النظام   

الوظائف على أن اإلجابات اليت سيقدمها يف إطار        اً   فريق اخلرباء أيض   افقوو. التكيف الوطنية 
من قبيل وظيفة املساعدة يف خطط التكيف الوطنية ستقتصر على املسائل اليت تدخل يف نطاق               
واليته أو خربته الفنية، وسيوجه أي أسئلة تقنية أخرى إىل اجلهات املعنيـة مـن هيئـات                 

إىل أن الوصول إىل    اً  وأشار فريق اخلرباء أيض   .  املساعدة ىأو خرباء للحصول عل   /ومنظمات و 
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يات مركز املعلومات اخلاص خبطط التكيف الوطنية سيضع يف االعتبار املتطلبات املتعلقة            حمتو
  . باخلصوصية

وقرر فريق اخلرباء بأن فريق دعم مركز املعلومات اخلاص خبطط التكيف الوطنيـة               -٣٠
  . سيواصل دعم التطوير اجلاري للنظام

  التوعية بعملية خطط التكيف الوطنية   -واو  

  ط التكيف الوطنية معرض خط  -١  
، مباشرة  ٢٠١٤أغسطس  / آب ٩ و ٨ُنظم معرض خطط التكيف الوطنية يف يومي          -٣١

 مـشارك مـن     ٢٠٠وشارك فيه زهاء    . )٢١(بعد االجتماع السادس والعشرين لفريق اخلرباء     
  : اجلهات التالية

الـيت  اً،  أقل البلدان منوا؛ وبلدان نامية ليست من أقل البلدان منو         : األطراف  )أ(  
تنفيذ، املشار إليهـا يف     للوالية اليت أُقرت خالل الدورة األربعني للهيئة الفرعية لل        اً  عيت وفق د

  أعاله؛ وبلدان متقدمة؛ ) أ(٣الفقرة 
فريق اخلرباء وجلنة التكيف وفريق اخلرباء االستـشاري        : هيئات املعاهدات   )ب(  

  املرفق األول لالتفاقية؛ املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف 
  منظمات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة؛   )ج(  
  برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية؛   )د(  
  وكاالت ثنائية ومتعددة األطراف؛   )ه(  
  مراكز وشبكات إقليمية؛   )و(  
  منظمات غري حكومية؛  )ز(  
  مؤسسات حبوث؛   )ح(  
لك املشاركون الرئيسيون يف صياغة عدة أجـزاء        خرباء مستقلون، مبا يف ذ      )ط(  

  . من تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ
ونظم معرض خطط التكيف الوطنية من خالل الدعم املقدم من الفريق االستشاري              -٣٢

عنية بالتكنولوجيـا،   الذي يتألف من أعضاء فريق اخلرباء، وجلنة التكيف، واللجنة التنفيذية امل          
وممثلني عن األطراف، وبرنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية، وخمتلـف املنظمـات             

__________ 

 لالطالع على املواد والعروض املتعلقة مبعـرض خطـط التكيـف            <http://unfccc.int/8425>انظر الرابط    )٢١(
  .الوطنية
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خالل اً  الفريق االستشاري باستخدام وسائل إلكترونية، كما عقد اجتماعلوعم. والوكاالت
سـبة هلـذا    الدورتني األربعني لكل من اهليئتني الفرعيتني بغية التداول بشأن الترتيبـات املنا           

وقدم مسامهات هتدف من بني أمور أخرى إىل حتسني املذكرة املفاهيمية، وحتديـد             . احلدث
مسامهات يف املـضمون    اً  وقدم أعضاء الفريق أيض   .  املناسبة ذهاملشاركني وتصميم برنامج ه   

  . التقين وشارك معظمهم يف هذا احلدث
رصة حلـشد اجلهـود     وكان الغرض من معرض خطط التكيف الوطنية هو توفري ف           -٣٣

والدعم من أجل إعداد وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، وتبادل املعارف التقنيـة واألدوات،             
والبلدان النامية األخـرى لـدى      اً  وحتديد الثغرات واالحتياجات فيما يتعلق بأقل البلدان منو       

  : وتناول املعرض املواضيع التالية .قيامها بإعداد خطط التكيف الوطنية
  كيف يف سياق التنمية؛ الت  )أ(  
  تقييم وإدارة خماطر تغري املناخ؛   )ب(  
التجارب يف جمال بناء القدرات العلمية من خالل البحث يف البلدان النامية،              )ج(  

  ويف جمال إدماج تغري املناخ يف اخلطط اإلمنائية الوطنية؛ 
ستفادة، والثغرات واالحتياجـات املتعلقـة      اخلربات والدروس الرئيسية امل     )د(  

خرائط الطريق الوطنية؛ وختطـيط     : بالبلدان لدى شروعها يف عملية خطط التكيف الوطنية       
التكيف على الصعيدين الوطين واحمللي؛ واالعتبارات اجلنسانية؛ والقـدرات واالحتياجـات           

 التمكني مـن اختـاذ       أصحاب املصلحة املتعددين بشأن    نيواحلصول على الدعم؛ واحلوار ب    
  الترتيبات املؤسسية الفعالة من أجل صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛ 

اسـتعداد  : التجارب يف جمال دعم عملية خطط التكيف الوطنية للبلـدان           )ه(  
الصندوق األخضر للمناخ؛ وبرامج دعم خطط التكيف الوطنية؛ واحلصول على املوارد مـن             

  مرفق البيئة العاملية؛ 
اتباع هنج متكاملة إزاء ختطيط وتنفيذ التكيف، مع إعطاء األمثلة املتعلقـة              )و(  

عن الدروس املستفادة من      بالزراعة، وموارد املياه، واجملتمعات احمللية، والرصد والتقييم، فضالً       
الربنامج التجرييب املتعلق بالقدرة على مواجهة تغري املناخ واملرفق العاملي للحد من الكوارث             

   منها؛ عايفتوال
أمهية مكافحة اجلفاف على املستوى الوطين بالنسبة لعملية خطط التكيف             )ز(  
  الوطنية؛ 
التفاعل بني العلوم والـسياسات مـن   : تبادل املعارف بشأن مسائل خمتارة      )ح(  

أجل حتقيق فعالية صنع القرار؛ واختاذ القرارات يف جمال إدارة املخاطر املناخيـة؛ والرصـد               
ومعاجلة مسألة التكيف يف املناطق اجلبلية؛ وإنشاء صناديق وطنية لتغري املناخ وبنود             والتقييم؛
  .  ومزايا ومساوئ النهج القطاعية واإلقليمية املتكاملة يف وضع خطط التكيف؛يف امليزانية
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وخاطب املشاركني خالل اجللسة اخلتامية، السيد كاري شاويشا ديبـسا، وزيـر              -٣٤
وقد سلط الضوء على أمهية هذا احلدث يف تبـادل           . والغابات يف إثيوبيا   الدولة بوزارة البيئة  

للتحديات اليت تواجهها أقل البلـدان      اً  املعارف والتواصل بشأن خطط التكيف الوطنية، نظر      
  . اًمنو

  نشر حملة عامة عن عملية خطط التكيف الوطنية وغريها من املوضوعات   -٢  
يقدم حملة عامة عن عملية خطط التكيف الوطنيـة،         ناقش فريق اخلرباء إعداد منشور        -٣٥

والغرض . ومعلومات عن كيفية تطبيق املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية          
وليس . من املنشور هو إذكاء الوعي بعملية خطط التكيف الوطنية واملبادئ التوجيهية التقنية           

تضمن اإلشارة بصورة مناسـبة إىل فـرع         يكون املنشور مبثابة دليل، وسوف ي      ناملقصود أ 
املبادئ التوجيهية التقنية املهم بالنسبة للعمل الفعلي يف إطار كل خطوة من خطوات عمليـة               

  . خطط التكيف الوطنية
واتفق فريق اخلرباء على أن يستند املنشور إىل املنشورات املوجودة وأن يركز علـى                -٣٦

يستند إىل الوظائف األساسية لعملية خطـط       وسوف  . عناصر عملية خطط التكيف الوطنية    
ويستهدف املنشور يف املقام األول اخلرباء الوطنيني املعنيني بتنسيق وتنفيـذ           . التكيف الوطنية 
  .  الوطنيةتكيفعملية خطط ال

. بشأن خطط التكيف الوطنية   اً  األسئلة اليت تتكرر كثري   اً  واستعرض فريق اخلرباء أيض     -٣٧
لة ونشرها من خالل مشاركة فريق اخلرباء يف احللقـات التدريبيـة            وجيري إعداد هذه األسئ   

وقرر فريق اخلرباء أن تنـشر      . اإلقليمية يف إطار برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية        
ومن خالل مركز املعلومـات     اً،   على البوابة اإللكترونية اخلاصة بأقل البلدان منو       لةهذه األسئ 

  . ة بوصفها وثيقة ديناميةاخلاص خبطط التكيف الوطني

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

ناقش فريق اخلرباء مشروع منشور عن تعزيز االعتبارات اجلنسانية يف وضع خطـط            -٣٨
لى إدخال حتسينات إضـافية يف      واتفق فريق اخلرباء ع   . التكيف وتنفيذها يف أقل البلدان منواً     

وضع الصيغة النهائية للورقة، مبا يف ذلك إدراج األدوات واخلربات ذات الصلة، وتوضـيح              
واتفق الفريق على أن تعكس     .  اجلنساين يف عملية خطط التكيف الوطنية      ظوركيفية إدماج املن  

  : الورقة مجلة أمور منها ما يلي
  ناخ؛ الروابط بني نوع اجلنس وتغري امل  )أ(  
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أمهية اعتماد هنج يراعي الفوارق بني اجلنسني يف سياق التكيف مـع تغـري       )ب(  
  املناخ؛ 

   أمهية املنظور اجلنساين يف خطط التكيف الوطنية؛  )ج(  
أدوات إدماج االعتبارات اجلنسانية يف عمليات التخطيط الوطنية وتنفيـذ            )د(  

  أنشطة التكيف؛ 
عتبارات اجلنسانية يف عمليات التخطيط الوطنية      اخلربات املتعلقة بإدماج اال     )ه(  

  وتنفيذ أنشطة التكيف؛ 
  . إدماج االعتبارات اجلنسانية يف عملية خطط التكيف الوطنية  )و(  

بالتقدم احملرز من قبل جلنة التنسيق لشعوب أفريقيا األصلية         اً  وأحاط فريق اخلرباء علم     -٣٩
ر اجلنساين وقضايا الشعوب األصلية واملعارف      يف وضع املواد ذات الصلة بشأن إدماج املنظو       

التقليدية يف خطط التكيف الوطنية، ومنظمة أصوات اجلنوب بشأن تغري املناخ يف وضع املواد              
وقـرر فريـق    .  املتعلقة بإشراك اجملتمعات احمللية يف عملية خطط التكيف الوطنية         الصلةذات  

ظمات األخرى ذات الـصلة، يف وضـع        اخلرباء التعاون مع هاتني اجلهتني، وكذلك مع املن       
  .  أعاله٣٨املنشور املشار إليه يف الفقرة 

  رصد وتقييم عملية خطط التكيف الوطنية   -حاء  
ناقش فريق اخلرباء مشروع ورقة تقنية توضح أداة رصد وتقييم التقدم احملرز والفعالية   -٤٠

ووافـق علـى    . ف الوطنية وتطبيقها يف عملية خطط التكي    ) أداة الرصد والتقييم  (والثغرات  
إدخال حتسينات إضافية من أجل وضع اللمسات األخرية على الورقة، مبا يف ذلـك تنـاول                

 خطط التكيف الوطنية، وحتقيق التوازن يف التركيز بني هديف عمليـة          ليةخمتلف مستويات عم  
خالص عن است   خطط التكيف الوطنية، وإضافة أمثلة على هنج الرصد والتقييم القائمة، فضالً          
  . الدروس املستفادة من عمليات التخطيط الوطين وامليزنة ومراجعة احلسابات

وأشار فريق اخلرباء إىل ضرورة اختبار األداة من خالل دراسة حاالت إفرادية علـى      -٤١
  . الصعيد الوطين وبالتعاون مع الشركاء املعنيني واملنظمات ذات الصلة

  دة أفضل املمارسات والدروس املستفا  -طاء  
الحظ فريق اخلرباء التقدم الذي أحرزه الفريق االستشاري فيمـا يتعلـق بتنقـيح                -٤٢

ألة منهجيات حتديد وتقاسم أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف سـياق معاجلـة مـس    
 منهجية من طائفة ٤١مشل  وأجرى الفريق االستشاري حتليالً .)٢٢(التكيف يف أقل البلدان منواً    

__________ 

  . اً منوموعة أقل البلدانثال جملمم فريق اخلرباء، وعضواً من جلنة التكّيف وأعضاءيضم الفريق االستشاري  )٢٢(
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. املواضيع/ الوطين والعاملي فيما يتعلق مبختلف القطاعات      الصعيدينت على   واسعة من املنظما  
وأشار التحليل إىل أن التقدم احملرز يف حتديد أفضل املمارسات والدروس املستفادة ميكـن أن          
يشمل مجع البيانات، واختيار املعايري، وتطبيق املعايري وتوثيق ونشر النتائج، وطرائق ووتـرية             

كن أن تشمل املعايري فعالية وآثار املمارسات، وقابليتها للقياس، وإمكانيـة           ومي. هذه العملية 
  . تكرارها، وكفاءهتا واستدامتها

والحظ فريق اخلرباء أن سياق أفضل املمارسات قد يتوقف على الظروف اخلاصـة               -٤٣
 وقرر استخدام اخلطوات املوصى هبا يف املبادئ التوجيهية التقنية لعمليـة خطـط            . بكل بلد 

التكيف الوطنية بوصفها أفضل املمارسات بشكل عام، وميكن دعمها عن طريق اخلربات أو             
دراسات احلاالت اإلفرادية اخلاصة بالبلدان املعنية فيما يتعلق بكيفية وضع أو تطبيق أفـضل              

باملعلومات املقدمة من البلدان بشأن الدروس املـستفادة        اً  املمارسات، ويكون ذلك مصحوب   
   .مع أمثلة على تطبيق هذه املمارسةذات الصلة، 

  : وقرر فريق اخلرباء أن تكون اخلطوات الالحقة على النحو التايل  -٤٤
تقدمي التعليقات إىل الفريق االستشاري، مبا يشمل مواصلة العمـل بـشأن          )أ(  

  اختبار املنهجية اليت يقع عليها االختيار؛ 
شأن اخلربات واملمارسات اجليدة، تطبيق املنهجية يف إعداد ورقة املعلومات ب     )ب(  

والدروس املستفادة، والثغرات واالحتياجات املتعلقة بعملية صياغة وتنفيذ خطـط التكيـف     
  أعاله؛ ) أ(٣ى النحو املشار إليه يف الفقرة الوطنية عل
تطبيق املنهجية يف إعداد اجمللد الثالث من منشور فريق اخلرباء بشأن أفضل              )ج(  

  .)٢٣( املستفادة فيما يتعلق بعملية التكيف يف أقل البلدان منواًاملمارسات والدروس

  دعم اتساق وأوجه تآزر التكيف مبوجب االتفاقية   -ياء  

مسامهات يف عمل اللجنة التنفيذية املؤقتة آللية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار              -١  
  املرتبطة بآثار تغري املناخ 

امهات املقدمة لتطوير خطة عمل اللجنة التنفيذية املؤقتة آللية         ناقش فريق اخلرباء املس     -٤٥
واتفق فريق اخلرباء علـى     . وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة بآثار تغري املناخ        

 وأفضل  رباتوقد تشمل املسامهات اخل   . لواليتهاً  املسامهة يف أعمال اللجنة التنفيذية املؤقتة وفق      
وتقـدمي  اً،  روس املستفادة يف سياق معاجلة مسألة التكيف يف أقل البلدان منو          املمارسات والد 

__________ 

اجمللدان األول والثاين من املنشور املتعلق بأفضل املمارسات والدروس املستفادة فيما يتعلق مبعاجلة مـسألة                )٢٣(
  .<http://unfccc.int/6110> :التكيف يف أقل البلدان منوا ميكن االطالع عليهما على الرابط التايل
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أفكار بشأن الكيفية اليت متكن عملية خطط التكيف الوطنية من تقليـل خمـاطر اخلـسائر                
  . واألضرار، وأي جماالت أخرى ميكن أن تستفيد من خربة فريق اخلرباء

تملة لتحليل الواليات وخطط العمـل أو       باألمهية احمل اً  كما أحاط فريق اخلرباء علم      -٤٦
برامج العمل احملددة للهيئات وأفرقة اخلرباء املنشأة ذات الصلة، هبدف حتديد صالهتا بعمـل              

  . الفريق وجماالت االتساق والتآزر

  التعاون مع جلنة التكيف   -٢  
     /شارك فريق اخلرباء يف االجتماع اخلامس للجنة التكيـف، الـذي عقـد يف آذار                -٤٧

يف فرقة عمل جلنة اً ، الذي يعمل أيض)بوتان(، وقد مثله السيد ثينلي ناجميل     )٢٤(٢٠١٤مارس  
وخالل هذا االجتماع، تبادل فريق اخلرباء مع جلنـة         . التكيف املعنية خبطط التكيف الوطنية    

 املتعلقة باألنشطة األخرية املتصلة بتنفيذ برنامج عمله ومبجـاالت          تالتكيف آخر املستجدا  
  . ون حمددةتعا
كما شارك فريق اخلرباء يف االجتماع املشترك للجنة التكيف وبرنامج عمل نـريويب            -٤٨

بشأن األدوات املتاحة لالستفادة من معارف الشعوب األصلية واملعارف التقليدية وممارسات           
التكيف، واحتياجات اجملتمعات احمللية واألصلية، وتطبيق النهج اليت تراعي الفـوارق بـني             

 ومثلت فريق اخلرباء يف هذا االجتمـاع الـسيدة ماريـان            .)٢٥( التكيف واتنسني، وأد اجل
  ). النرويج(كارلسن 

وأشار فريق اخلرباء إىل أن فرقة العمل التابعة للجنة التكيف املعنية خبطط التكيـف                -٤٩
  : ووافقت على التوصيات التالية بشأن تنفيذ خطة عملها )٢٦(الوطنية قد نشرت خطة عملها

ينبغي لفرقة العمل أن تضع يف االعتبار لدى تنفيذ أنشطتها االحتياجـات              )أ(  
   اخلاصة بأقل البلدان منوا؛

ينبغي لفرقة العمل تنسيق األنشطة ذات الصلة مع فريق اخلرباء بغية جتنـب               )ب(  
  . أو اجلهود املوازية/االزدواجية و

دولـة  (د خوان هوفمايستر    وحضر االجتماع السادس والعشرين لفريق اخلرباء السي        -٥٠
من جلنة التكيـف، وذلـك      ) مالوي(، والسيد فردريك كوسام     )بوليفيا املتعددة القوميات  

__________ 

: انظر الرابط )٢٤(
<http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/8012.php>.  

  .<http://unfccc.int/8020>: انظر الرابط )٢٥(
: الرابط انظر )٢٦(

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/applicatio

n/pdf/nap_tf_workplan_7june14.pdf>.  
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 ٤٢كجزء من عملهما يف إطار الفريق االستشاري التابع لفريق اخلرباء املشار إليه يف الفقرة               
  .  مركز املعلومات اخلاص خبطط التكيف الوطنيةعمأعاله، ويف فريق د

  عاون مع اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا الت  -٣  
شارك يف فريق اخلرباء يف حلقة عمل مشتركة بشأن تكنولوجيات التكيف بني جلنة               -٥١

، وساهم يف استكشاف املزيد من جمـاالت        )٢٧( التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   التكيف واللجنة 
مواصلة التعاون مع اللجنة التنفيذيـة      واتفق على   . التعاون فيما يتعلق بتكنولوجيات التكيف    

  . اً بشأن السبل الكفيلة بتعزيز فهم تكنولوجيات التكيف يف أقل البلدان منونولوجيااملعنية بالتك

قـات  تنقيح الورقات التقنية املتعلِّقة بأوجه التآزر على الصعيد اإلقليمي والتآزر بني االتفا    -٤  
  البيئية املتعدِّدة األطراف

ريق اخلرباء املشروع النهائي للورقة التقنية املنقحة املتعلقة بأوجه التآزر على           ناقش ف   -٥٢
من التحسينات، مبا يف ذلك تقدمي أمثلة إضافية على         اً  اإلقليمي، وتضمنت الورقة عدد    الصعيد

التآزر على الصعيد اإلقليمي، وإحاالت وروابط إىل األعمال ذات الصلة يف إطار اتفاقيـات              
. ات االقتصادية اإلقليمية، ومنظمات األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدويل          واجلماع ريو،

واتفق فريق اخلرباء على إدراج املزيد من األمثلة على التآزر على الصعيد اإلقليمي يف النسخة               
  . النهائية من الورقة، مع ضمان التوازن بني خمتلف املناطق اجلغرافية

ومات مستفيضة عن عناصر الورقة التقنية املنقحـة فيمـا          كما قدم فريق اخلرباء معل      -٥٣
وحرص الفريق على جعل نطـاق      . يتصل بالتآزر يف إطار االتفاقات البيئية املتعدِّدة األطراف       

). العاملية واإلقليمية والوطنية  (ليكفل حتقيق التآزر على مجيع املستويات الثالثة        اً  الورقة متوازن 
  . اًمن الورقة أمثلة من أقل البلدان منووسوف ترد يف النسخة النهائية 

وسوف تستخدم الورقتان، فور استكماهلما، كمصدر معلومات خلطـط التكيـف         -٥٤
. الوطنية، مبا يشمل استخدامهما كجزء من مركز املعلومات اخلاص خبطط التكيف الوطنيـة           

  . تتاح يف النظاموسوف ُتستكمل الورقتان مبزيد من األمثلة ودراسات احلاالت اإلفرادية اليت 

  تعبئة املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية   -كاف  
أشار فريق اخلرباء إىل استمرار عمله مع جمموعة واسعة مـن املنظمـات واملراكـز         -٥٥

وقد أشرك عدة خـرباء     . ٢٠١٥-٢٠١٤يذ برنامج عمله للفترة     والشبكات اإلقليمية يف تنف   
  : أو مثلني من اجلهات التالية/و

  ألطراف؛ ا  )أ(  
__________ 

  .<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEC_meetings>: الرابطانظر  )٢٧(
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جلنة التكيف، واللجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا،        (هيئات املعاهدات     )ب(  
  ؛ )واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وفريق اخلرباء االستشاري

  منظمات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة؛   )ج(  
  وكاالت ثنائية ومتعددة األطراف؛   )د(  
  مراكز وشبكات إقليمية؛   )ه(  
  برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية ألقل البلدان منوا؛   )و(  
  منظمات غري حكومية وطنية وإقليمية ودولية؛   )ز(  

أو املمثلون مشلـت االجتمـاع الـتقين        /واألنشطة احملددة اليت أُشرك فيها اخلرباء و        -٥٦
   / شـباط  ٢٨ إىل   ٢٦اخلرباء بشأن خطط التكيف الوطنية الذي عقد يف الفترة مـن             لفريق
، وتصميم معرض خطط التكيف الوطنية، والعملية اجلاريـة لتطـوير مركـز            ٢٠١٤فرباير  

 الوطنية، واحلدث اجلانيب الذي نظمه فريق اخلـرباء علـى           يفاملعلومات اخلاص خبطط التك   
  . هامش الدورة األربعني للهيئة الفرعية للتنفيذ

 املعنية من منظمات وخرباء يف سياق تنفيذ        وقرر فريق اخلرباء مواصلة تعبئة اجلهات       -٥٧
  . برنامج عمله

  املناقشات مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته   -الم  
تناولت املناقشات آخر التجارب والقضايا الناشئة والثغرات والتجارب الناجحة فيما            -٥٨

الـيت جيـري    املشاريع األخـرى    اً  وتناولت أيض . يتعلق بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف     
  . وبرنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنيةاً، تطويرها يف إطار صندوق أقل البلدان منو

إىل اً  وقدم مرفق البيئة العاملية معلومات عن الدعم املقدم من صندوق أقل البلدان منو              -٥٩
).  أعاله الفصل الثاين، جيم  اً  انظر أيض (برامج العمل الوطنية للتكيف وخطط التكيف الوطنية        

 يـة أن غالب : وفيما يتعلق بربامج العمل الوطنية للتكيف، أشار مرفق البيئة العاملية إىل ما يلي            
تتـسق مـع    اً  لتمويلها يف إطار صندوق أقل البلدان منو      اً  املشاريع املقدمة من أقل البلدان منو     

اً لبلدان منـو  برامج عملها الوطنية للتكيف؛ وأن مجيع املشاريع تتسق مع استراتيجيات أقل ا           
ومعايري األهلية واألولويات؛ وأن مشاريع برامج عمل التكيف الوطنية تعمم مراعاة املنظـور             

 يف مبادرات التكيف؛ وأن الغالبية العظمى من مشاريع تنفيذ برامج العمل الوطنيـة              جلنساينا
 كما أشار مرفق  . للتكيف مشلت مشاركة واسعة النطاق من جانب اجلهات صاحبة املصلحة         

البيئة العاملية إىل أن مشاريع برامج عمل التكيف الوطنية أسهمت يف تقدم عمليـة خطـط                
وأبلغ مرفق البيئة فريق اخلرباء بصدور املوافقة       . اً من أقل البلدان منو    العديدالتكيف الوطنية يف    

كما  .اًالتقنية على توسيع نطاق برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية ألقل البلدان منو            



FCCC/SBI/2014/13 

21 GE.14-19401 

أشار مرفق البيئة العاملية إىل أنه يعمل باالشتراك مع الوكاالت التابعة له على إعداد منـشور                
 املستفادة وأفضل املمارسات يف احلصول على التمويل من صناديق مرفق البيئـة             وسعن الدر 

وسيكون اسـتعراض الرصـد     . العاملية املزمع إطالقها خالل الدورة العشرين ملؤمتر األطراف       
   .)٢٨(لدعم خطط التكيف الوطنيةاً مفيداً سنوي الذي جيريه مرفق البيئة العاملية مصدرال

وطرح فريق اخلرباء أسئلة حمددة إىل مرفق البيئة العامليـة عـن جهـوده يف جمـال                   -٦٠
االتصاالت، وزيادة الوعي وتيسري إمكانية الوصول إىل املوارد يف إطار صندوق أقل البلـدان           

 البيئة العاملية الضوء على خمتلف األنشطة، مبا يف ذلك الـدعم القطـري              وسلط مرفق . اًمنو
 املوسعة، اليت تشارك فيها مراكز التنسيق التنفيذية التابعة ملرفـق البيئـة             قليميةواحلوارات اإل 

كما أشار إىل مشاركته يف حلقات العمل       . العاملية ومراكز التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ      
ليت نظمها فريق اخلرباء، وحلقات العمل األخرية اليت عقدت يف إطـار برنـامج              واألنشطة ا 

 خلطط التكيف الوطنية، حيث جرى تبادل املعلومات عن الوصول إىل املـوارد             امليالدعم الع 
  . اًاليت يتيحها صندوق أقل البلدان منو

 فيما يتعلق   وعرض برنامج األمم املتحدة للبيئة ما لديه من خربات ودروس مستفادة            -٦١
ومشلت التجارب اإلجنازات الرئيسية التالية املتعلقة مبشاريع بـرامج         . بالتكيف مع تغري املناخ   
  : عمل التكيف الوطنية

استعادة النظم اإليكولوجية لغابات املانغروف اليت تعرضـت للتـدهور يف            )أ(  
  ن كل جيل؛ نبتة م ٦ ٠٠٠جيبويت، عن طريق إقامة مشتلني للمانغروف ينتج كل منهما 

 حمطة أرصاد جوية آلية يف رواندا، تقدم معلومات آنيـة عـن     ٢٢تركيب    )ب(  
  طريق شبكة اإلنترنت؛ 

  تركيب مخس حمطات أرصاد جوية يف جزر القمر؛   )ج(  
توفري وتركيب معدات لتوليد البيانات حملطات األرصاد اجلوية اآللية وفنيي            )د(  

 تدريب الفنيني والتقنيني العاملني يف جمـال التنبـؤات          عن  التنبؤات اجلوية يف غامبيا، فضالً    
  اجلوية؛ 

الـصفوف  (إدماج تغري املناخ يف املناهج الدراسية ملرحليت التعليم االبتدائي            )ه(  
  يف ليسوتو؛ ) اجلغرافيا والزراعة(، والثانوي )الدراسات االجتماعية: من األول إىل الثالث

سطحات الطينيـة يف كمبوديـا، مشلـت        استعادة غابات املانغروف يف امل      )و(  
يف بلدية بيم كراسواب وإعادة تأهيل أحد السدود يف         ) نبتة ١٥٠ ٠٠٠(اً   هكتار ١٥ مساحة

  بلدية بري نوب؛ 

__________ 

  .<http://www.thegef.org/gef/AMR>: ط الرابملزيد من املعلومات انظر )٢٨(
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تنظيم تسع حلقات عمل تدريبية يف أفغانستان بشأن التكيف مـع تغـري               )ز(  
ية، ورسم اخلرائط والتوعية    املناخ، والرصد والتقييم، ومجع البيانات، ونظم املعلومات اجلغراف       

  . بتغري املناخ، شارك فيها عدد من املسؤولني احلكوميني وأفراد من اجملتمعات احمللية
مـن أقـل    اً  كما عرض برنامج األمم املتحدة للبيئة املشاكل التالية اليت تواجه بعض            -٦٢

   :يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، تشمل ما يلياً البلدان منو
املعوقات اليت تعترض توافر املوارد البشرية ذات املهارات واخلـربة علـى              )أ(  

الصعيد احمللي، والتحديات املتصلة بالتنفيذ املشترك مع الوكاالت األخرى التابعة ملرفق البيئة            
  العاملية؛ 
التأخر الكبري يف بدء بعض أنشطة املشاريع، حيث يتراوح هذا التأخري من              )ب(  

صرفية الالزمة لتحويل األموال إىل تأخر إنشاء وحـدات إدارة املـشاريع            فتح احلسابات امل  
وتأخر صرف األموال للبلدان، األمر الذي يعين يف أسوأ األحوال حدوث تقدم ضئيل للغاية              

  .  التنفيذ من الناحية النظرية منذ سنتني على األقلقيدحىت عندما يكون املشروع 
منائي معلومات عن عدد مشاريع برامج عمل التكيف        وقدم برنامج األمم املتحدة اإل      -٦٣

  : وأشار إىل الدروس املستفادة التالية. اًالوطنية اليت يدعمها يف إطار صندوق أقل البلدان منو
تكثيف مستوى التفاصيل والتحليل يف مرحلة التصميم من شأنه أن ييـسر              )أ(  

  تنفيذ اإلجراءات املتخذة يف مرحلة تنفيذ املشاريع؛ 
أنشأت البلدان مؤسسات من أجل إدماج تغري املناخ يف التخطـيط علـى               )ب(  

  املديني املتوسط والطويل؛ 
وذلك يتطلب إنشاء هياكل وآليات     . يأيت متويل التكيف من مصادر متعددة       )ج(  

عن تعزيز قـدرات      مؤسسية يوجهها الطلب ومتكن من االبتكار واملساءلة والشفافية، فضالً        
  على التخطيط، وامليزنة، والتعقب ورصد التمويل املتعلق باملناخ؛ املؤسسات الوطنية 

تعميم مراعاة التكيف مع تغري املناخ يف ختطيط التنمية يتطلب اتباع هنـج               )د(  
  . الذي يدعم تكرار التخطيط وامليزنة على حنو يضع تغري املناخ يف االعتبار" احلكومة ككل"

معلومـات  اً ائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة أيـض ويقدم برنامج األمم املتحدة اإلمن    -٦٤
أعاله ١٥ ويرد يف الفقرة  . مستكملة عن أنشطة برنامج الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية        

كما عرض برنامج   . ٢٠١٤يوليه  /مارس ومتوز /موجز لألنشطة اليت ُنفِّذت يف الفترة بني آذار       
 للبيئة الدروس املستفادة التاليـة مـن تنفيـذ           املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة     ماألم

  : الربنامج
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أمهية هنج عملية خطط التكيف الوطنيـة، ورأت أن         اً  أقرت أقل البلدان منو     )أ(  
صدور خطط التكيف الوطنية كوثائق مستقلة يشكل خطوة أساسية من خطـوات هـذه              

  العملية؛ 
ري املناخ، مبـا يف     متويل خطط التكيف الوطنية يف إطار أنشطة مكافحة تغ          )ب(  

  ذلك متويل التنفيذ، يشكل أولوية بالنسبة إىل أقل البلدان منوا؛ 
جلميع البلدان وميكن تعزيز التعلم عن طريق       اً  التنسيق املؤسسي يشكل حتدي     )ج(  

  تبادل اخلربات؛ 
توسيع نطاق عملية خطط التكيف الوطنية خارج وزارات البيئة من أجـل              )د(  

  خطيط وامليزنة واستراتيجيات التنمية الوطنية، هي عملية طويلة األمد؛ دجمها مع عمليات الت
عـن    حلقات العمل املواضيعية اإلقليمية توفر وسيلة للتدريب التقين، فضالً          )ه(  

  . التبادل فيما بني بلدان اجلنوب
 كما سلط الربناجمان الضوء على األنشطة املخطط هلا للفترة املتبقية من الربنامج حىت              -٦٥
، واليت تشمل حلقة عمل تدريبية إقليمية ملنطقة احمليط اهلادئ، ومتابعة           ٢٠١٥أغسطس  /آب

  . الدعم والتقييم وإدارة املعارف على الصعيد القطري

مستجدات األنشطة ذات األولوية يف برنامج عمل فريق اخلرباء املعين            -ثالثاً  
  بأقل البلدان منواً 

، ٢٠١٥-٢٠١٤قدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله للفترة بالتاً أحاط فريق اخلرباء علم  -٦٦
ويف األنشطة اإلضافية الواردة يف الواليات اليت حددهتا اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف دورهتـا                

 هورحب الفريق بتحديد أولويات أنشطته، مشرياً إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ شجعت         . األربعني
على املرونة يف إدارة برنامج عمله، مع مراعـاة املـوارد           خالل دورهتا األربعني على احلفاظ      

 واجتماعـه  ٢٠١٤أغـسطس  /وقرر منح األولوية لألنشطة التالية يف الفترة بني آب  . املتاحة
  :٢٠١٥عقده يف النصف األول من عام املقبل املقرر 

حملة عامة عـن  : أو منشورات، على النحو التايل   /إعداد ورقات معلومات و     )أ(  
 أعـاله؛ وورقـة     ٣٧ إىل   ٣٥طط التكيف الوطنية املشار إليها يف الفقرات مـن          عملية خ 

املشار إليهـا يف    اً  معلومات بشأن كيفية دعم عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منو           
 عن تعزيز االعتبارات اجلنسانية يف ختطيط أنشطة التكيف         منشور أعاله؛ و  ١٩ و ١٨الفقرتني  

أعاله؛ والورقة التقنية عن أداة      ٣٩ و ٣٨املشار إليها يف الفقرتني     اً  ان منو وتنفيذها يف أقل البلد   
رصد وتقييم التقدم احملرز والفعالية والفجوات املتعلقة بعمليـة خطـط التكيـف الوطنيـة               

 أعاله؛ وورقة معلومات بشأن التـآزر املـشار إليهـا يف            ٤١ و ٤٠إليها يف الفقرتني     املشار
   أعاله؛ ٥٤-٥٢الفقرات 
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عقد اجتماع يشارك فيه ممثلو األطراف ومرفق البيئة العامليـة ووكاالتـه،              )ب(  
  وسائر املنظمات ذات الصلة، من أجل الوقوف على عمل فريق اخلرباء؛ 

ورقة معلومات عن اخلربات واملمارسات اجليـدة والـدروس املـستفادة             )ج(  
الوطنية، جيـري إعـدادها     والثغرات واالحتياجات فيما يتعلق بصياغة وتنفيذ برامج العمل         

  أعاله؛ ) ج(٣باالشتراك مع جلنة التكيف، على النحو املشار إليه يف الفقرة 
تلبية الطلبات الفردية املقدمة من األطراف لدعم عملية خطـط التكيـف              )د(  

الوطنية، مبا يف ذلك عن طريق تقدمي تعليقات على مشاريع خطـط التكيـف، وتـشارك                
  دة؛ التجارب والدروس املستفا

حلقات العمل التدريبية اإلقليمية لفريق اخلرباء املتعلقـة خبطـط التكيـف        )ه(  
  الوطنية؛ 
وضع واستعراض وتطبيق املنهجيات املتعلقة باجمللد الثالث مـن املنـشور             )و(  

اً اخلاص بأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف التصدي ملسألة التكيف يف أقل البلدان منو            
  أعاله؛ ) ج(٤٤ار إليه يف الفقرة  النحو املشعلى

  تطوير مركز املعلومات اخلاص خبطط التكيف الوطنية؛   )ز(  
عقد اجتماع يشارك فيه ممثلو األطراف ومرفق البيئة العامليـة ووكاالتـه              )ح(  

وسائر املنظمات ذات الصلة، مبساعدة األمانة، من أجل الوقوف على عمل فريق اخلرباء قبل              
  ؛ ٢٠١٥ يونيه/حزيران

حلقة العمل املتعلقة بتبادل اخلربات واملمارسات اجليدة، والدروس املستفادة           )ط(  
، علـى النحـو     والثغرات واالحتياجات املتعلقة بعملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية        

  . أعاله، املزمع تنظيمها باالشتراك مع جلنة التكيف) ب(٣املذكور يف الفقرة 
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  املرفق

  ٢٠١٤أغسطس / آب٧رباء املعين بأقل البلدان منواً يف  فريق اخلأعضاء    
  أنغوال       أبياس هونغوالسيد
  بنن       إيبيال جربيلالسيد
  بوتان       تينلي ناجميلالسيد
  توغو      بول أبيزيو تشينغيلوالسيد
  توفالو     بيبيتوا إليكشن التاسيالسيدة
  جزر سليمان       دوغالس ييالسيد
  رية ترتانيا املتحدةمجهو       فريدريك مانييكاالسيد
  فنلندا       مايت نوميلنيالسيد
  ليسوتو       مبيثي تونغواينالسيد
  مالوي       بينون بيبو ياسنيالسيد
  النرويج       ماريان كارلسنالسيدة
  نيبال      باتو كريشنا أوبرييتالسيد
  هولندا       يان فريهاغنالسيد

        


