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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

   اهليئة الفرعية للتنفيذ
   الدورة السادسة والثالثون 
   ٢٠١٢مايو / أيار٢٥-١٤بون،  
   املؤقتمن جدول األعمال) ب(٧البند  
  فاقية من االت٤ من املادة ٩ و٨املتعلقة بالفقرتني املسائل  

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

تقرير عن االجتماع احلادي والعشرين لفريق اخلـرباء املعـين بأقـل                
  منواً البلدان

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
هذه الوثيقة تقريٌر عن االجتماع احلادي والعشرين لفريق اخلـرباء املعـين بأقـل                
      / آذار ١٣ إىل   ٩الذي ُعقد يف ثيمبو، ببوتان، يف الفتـرة مـن           ،  )فريق اخلرباء (منواً   البلدان
، ٢٠١٣-٢٠١٢تعرض برنامج عمل متجدداً مدته سـنتان للفتـرة          هي  ، و ٢٠١٢مارس  

ويتضمن التقرير موجزاً عـن حالـة   . وآخر اجلهود اليت بذهلا فريق اخلرباء لالضطالع بعمله  
ضافة إىل ذلك، يقدم التقرير معلومات عن       وإ. إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها     

عملية التخطيط حللقات العمل التدريبية اإلقليمية اليت سينظمها فريق اخلـرباء يف املـستقبل،     
. موجز للمناقشات بشأن املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنيـة           فضالً عن 

 البيئة العاملية ووكاالتـه بـشأن       ويقدم التقرير تفاصيل عن املناقشات اليت جرت مع مرفق        
 مشاريع برامج العمل الوطنية     هتيئة  تشوب أحدث التجارب، واملسائل الناشئة، والثغرات اليت     

مواصفات عناصر برنامج العمل اخلـاص بأقـل         بزيادة تفصيل للتكيف، واملناقشات املتعلقة    
ثيقة أيضاً املسائل اليت نوقشت     وترِد يف هذه الو   . البلدان منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف      

    .أثناء اجتماع ُعِقد بني فريق اخلرباء والفريق املعين بربنامج العمل الوطين للتكيف يف بوتان
__________ 

  .بعد املوعد املقرر بسبب توقيت عقد اجتماع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً هذه الوثيقة قُّدمت  *  
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  الوالية  -أوالً  
، فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان       ٧-م أ /٢٩أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١
إلسداء املشورة بشأن استراتيجية إعداد برامج العمل الوطنيـة للتكيـف           ) فريق اخلرباء ( منواً

ل مبوجب اختصاصاته   تشمل والية فريق اخلرباء تدرجيياً      توسع نطاق ومبرور السنني،   . وتنفيذها
تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً بشأن بـرامج العمـل الوطنيـة             ) ٢٠١٥-٢٠١١(احلالية  

  .للتكيف، وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وعملية خطط التكيف الوطنية
، وضع فريق اخلرباء، يف اجتماعه التاسع عـشر، برنـامج           ١٦-م أ /٦واستجابة للمقرر     -٢

يف ) اهليئـة الفرعيـة   (نظرت فيه اهليئة الفرعية للتنفيـذ       ،  )١(٢٠١٢-٢٠١١رة السنتني   عمل لفت 
، ٢٠١٢-٢٠١١وأيدت اهليئة الفرعية برنامج عمل فريق اخلرباء للفتـرة          . الرابعة والثالثني  دورهتا

، )٢(وطلبت إىل فريق اخلرباء أن يقدم إليها، يف كل دورة من دوراهتا، تقريراً عن برنـامج عملـه                 
  .١٦-م أ/٦للمقرر  قاًوف

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

  املداوالت  -ألف  
 ٩عقد فريق اخلرباء اجتماعه احلادي والعشرين يف ثيمبو، ببوتان، يف الفتـرة مـن                 -٣
  .٢٠١٢مارس / آذار١٣ إىل
، أنه جيوز لفريق اخلـرباء      ١٣-م أ /٨جب مقرره   ، مبو  قد قّرر   مؤمتر األطراف  وكان  -٤

وباإلضـافة إىل   . دعوة مرفق البيئة العاملية ووكاالته إىل اجتماعاته، عندما يرى ذلك ضرورياً          
، أن ُيشرك طائفة واسعة من املنظمـات        ١٦-م أ /٦ذلك، طُلب إىل فريق اخلرباء، يف املقرر        

 البيئة العاملية وأربـع مـن       الجتماع مرفقُ وتبعاً لذلك، شارك يف ا    . لدعم تنفيذ برنامج عمله   
، )الفـاو (وكاالته هي مصرف التنمية اآلسيوي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة            

ووّجه فريق اخلرباء الدعوة إىل     . وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة       
ك، والربنامج اإلقليمي املتعلق بتغري املناخ      خرباء من معهد األرض جبامعة كولومبيا يف نيويور       

  .يف اجلنوب األفريقي، واملركز الدويل للتنمية اجلبلية املتكاملة
__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/4  نسخة مفصلة من برنامج العمـل، مبـا يف ذلـك   ميكن االطالع على  . ، املرفق األول  
 : العنوان التـايل   يفاإلطارية  التفاقية  الشبكي ل وقع   يف امل  مين،زالدول  اجلاألهداف احملددة والنتائج املتوقعة و    

<http://unfccc.int/5977>. 
)٢( FCCC/SBI/2011/7 ٨٨، الفقرة. 
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وافتتح االجتماَع الدكتور أوغيني تشيوانغ، أمني اللجنة الوطنية املعنية بالبيئة، باسـم              -٥
ان أصبح تغري املنـاخ   وسلط الضوء على أمهية عمل فريق اخلرباء لبلدان مثل بوت         . حكومة بوتان 

وأشـار إىل أن  . خطراً حقيقياً على السكان وعلى اجلهود اإلمنائية اليت تبذهلا الدولة         فيها  يشكل  
يتعلـق  برنامج عملها الوطين للتكيـف      يف   مشروع    أول بوتان بلغت مرحلة متقدمة يف تنفيذ     

ا الـوطين للتكيـف   أهنا قامت أيضاً بتحديث برنامج عمله    إىل  فيضانات البحريات اجلليدية، و   ب
  .اجلديدة املرتبطة باملناخ، اليت أصبحت جلية يف السنوات األخريةأوجه التأثر ليأخذ يف االعتبار 

ويف أثناء هذا االجتماع، ركّز فريق اخلرباء أعماله على املسائل املتصلة بتنفيذ بـرامج                -٦
ستراتيجية حلقـات العمـل     العمل الوطنية للتكيف وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وا         

 وضع املبادئ التوجيهية التقنية لعملية    يف  ، والنهج املتبع    ٢٠١٣-٢٠١٢التدريبية اإلقليمية للفترة    
إلثـراء عمـل    شىت   حاالت إفرادية  دراسات   علىخطط التكيف الوطنية، وأنشطة التواصل، و     

  .٢٠١٣-٢٠١٢ووضع فريق اخلرباء أيضاً برنامج عمله للفترة . فريق اخلرباء

  حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -باء  

  حالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف  -١  
مت إىل األمانة برامج    لغ عدد أقل البلدان منواً اليت قد      ب،  ٢٠١٢مارس  / آذار ١٣حىت    -٧

وقدمت . ربامجهذه ال  حصلت على متويل إلعداد      ٤٨ بلداً من أصل     ٤٧عمل وطنية للتكيف    
. ٢٠١١ديـسمرب   /وال آخر برنامج من برامج العمل الوطنية للتكيف، يف كـانون األول           أنغ
حنو استكمال برنامج عملها الـوطين      بصدد إحراز تقدم جيد     ميامنار، البلد املتبقي، فهي      أما

 إلعداد برنـاجمي عملـهما الـوطنيني        متويالً َبلَدان من أقل البلدان منواً       ومل يطلب . للتكيف
  .ينيا االستوائية والصومالللتكيف ومها غ

  حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -٢  
أحال مرفق البيئة العاملية إىل فريق اخلرباء أثناء االجتماع معلومات عـن مـشاريع                -٨

 بلداً ٤٣، كان ٢٠١٢مارس / آذار١٣في ف. برامج العمل الوطنية للتكيف اليت هي قيد نظره     
ة العاملية مشروعاً واحداً أو أكثر من مشاريع برامج العمل الوطنية           قد قدم رمسياً إىل مرفق البيئ     

 استمارة، ووافق الرئيس    ٥٨وقد أُقر ما جمموعه     . للتكيف، يف شكل استمارة حتديد املشاريع     
، وافق الرئيس ٢٠١١وخالل عام .  مشروعا٣٣ًالتنفيذي ملرفق البيئة العاملية على البدء بتنفيذ 

  .ريعالتنفيذي على تسعة مشا
مـل  برنامج الع استكمال  وأشار مرفق البيئة العاملية إىل أن املدة الزمنية الفاصلة بني             -٩

على املشروع األول تستغرق يف املتوسـط       البيئة العاملية   مرفق  الوطين للتكيف وموافقة جملس     
وقـد أمـضى    .  يوماً ٧٥هي  هبذه املدة   وأقصر مدة مسجلة فيما يتعلق      . سنة وسبعة أشهر  

  .استمارات حظيت مبوافقة جملس املرفقبلداً أقل من سنة واحدة إلعداد ر عش ااثن



FCCC/SBI/2012/7 

5 GE.12-60803 

عمل  ويف الوقت احلاضر، تدعم الوكاالت التالية ملرفق البيئة العاملية تنفيذ مشاريع برامج             -١٠
تنفيـذ ثالثـة     يدعم(مصرف التنمية األفريقي    : ممولة من صندوق أقل البلدان منواً     وطنية للتكيف   

الـدويل للتنميـة    ، والصندوق)ثالثة مشاريع (، والفاو   )مج العمل الوطنية للتكيف   مشاريع برا  من
، وبرنامج األمم املتحـدة     )مشاريع سبعة(، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      )مخسة مشاريع (الزراعية  
املتحـدة للبيئـة معـاً       وبرنامج األمـم   ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ) مشروعاً ٣٣(اإلمنائي  

  ).ستة مشاريع، مبا يف ذلك هنج برناجمي(، والبنك الدويل )عنيمشرو(
 ٥٣٧,٠٢تقدمي   جهة ماحنة قد تعهدت ب     ٢٥، كانت   ٢٠١٢مارس  / آذار ٩وحىت    -١١

صندوق أقل البلدان منواً، وأعلـن      إىل  ) دوالر(من دوالرات الواليات املتحدة     مليون دوالر   
منوح لكل بلد من أقل البلدان منـواً لتنفيـذ   مرفق البيئة العاملية أن السقف اجلديد للتمويل امل  

  . مليون دوالر١٥مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف قد ُحدد يف مبلغ 

  النظر يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -جيم  

  الوصول إىل املعلومات عن جتهيز املشاريع  -١  
لفرعية أن تـستعرض،  ، إىل اهليئة ا   ١٦-م أ /٥طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١٢

يف دورهتا السابعة والثالثني، جتارب أقل البلدان منواً يف تنفيذ برنامج العمل اخلـاص بأقـل                
البلدان منواً، مبا يف ذلك حتديث برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها، ويف احلصول علـى               

طراف واملنظمات  األموال من صندوق أقل البلدان منواً، على أساس املعلومات الواردة من األ           
وباإلضافة إىل ذلك، طلب مـؤمتر األطـراف،   . ذات الصلة وتقرير توليفي من إعداد األمانة     

، إىل أقل البلدان منواً أن تقدم معلومات تفـصيلية عـن جتهيـز              ١٧-م أ /٩مبوجب مقرره   
حليـل  املشاريع إىل فريق اخلرباء لكي جيمِّعها وحيللها هبدف موافاة مؤمتر األطراف بنتائج الت            

  .لكي ينظر فيها يف دورته الثامنة عشرة
وتبعاً لذلك، ناقش فريق اخلرباء، أثناء االجتماع، النُهج اليت ميكن اتباعهـا جلمـع                -١٣

إىل أن تلـك  الفريق لص  وخ. ألطراف من أقل البلدان منواً    املعلومات عن جتهيز املشاريع من ا     
املشاريع وثائق  والصيغ األولية ل  صيغ  الع  املعلومات ينبغي أن تتضمن، يف مجلة ما تتضمنه، مجي        

املـشاريع  استمارات حتديد   (للمشاريع  وثائق النهائية   الاملقدمة إىل صندوق أقل البلدان منواً، و      
تشمل عنـد   أن  اليت وافق عليها مرفق البيئة العاملية، و      ) املستكملة للمشاريع مفصلةً  وثائق  الو

 يرسلها مرفـق البيئـة العامليـة إىل البلـدان     اليتاملشاريع استعراض وثائق  ورقات  االقتضاء  
واتُّفق أيضاً على أن جيمع هذه املعلومات فريق اخلرباء عن طريق االتصال جبميع             . والوكاالت

أو من خالل املقابالت اليت جترى أثناء الدورة        /جهات التنسيق الوطنية، بالربيد اإللكتروين و     
وسُيطلب إىل األطراف من أقل البلدان منواً أن        . نيالسادسة والثالثني لكل من اهليئتني الفرعيت     

  .٢٠١٢أغسطس /تبعث مجيع املعلومات ذات الصلة إىل فريق اخلرباء حبلول هناية آب
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رصد وتقييم إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذ برنامج العمل اخلـاص               -٢  
  بأقل البلدان منواً

ما يبذل يف أقل البلدان     أن هنج لرصد مدى فعالية      شرع فريق اخلرباء يف مناقشات بش       -١٤
أو يف إطـار    /يف إطار عملية برامج العمل الوطنية للتكيف و       املندرجة   جهود التكيف منواً من   

والحظ فريق اخلرباء التحديات اليت يفرضها طـابع        . برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً     
طنية للتكيف قد بـدأ تنفيـذها يف اآلونـة          هذه املهمة ألن معظم مشاريع برامج العمل الو       

غري أن فريـق    . امليدانيف  األخرية، ومن مث ليست هناك بيانات أو نتائج بعد إلثبات فعاليتها            
اخلرباء الحظ كذلك أن منظمات أخرى مثل منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي              

ووافـق  . راءات ومشاريع التكيـف ومعهد املوارد العاملية قد وضعت ُنهجاً لرصد وتقييم إج     
عن النهج الذي ينبغي اتباعه يف      وإعداد ورقة   املناسبة  ألعمال القائمة   اجرد  فريق اخلرباء على    

  .ملناقشتها أثناء اجتماعه املقبلالصدد 

  ٢٠١٣-٢٠١٢التخطيط حللقات العمل التدريبية اإلقليمية للفترة   -دال  
 لعمل التدريبية اإلقليمية املقرر تنظيمهـا يف      ناقش فريق اخلرباء اختصاصات حلقات ا       -١٥

، وعرضاً للمواد التدريبية اليت سُتستخدم أثناءها، واجلهـات الـشريكة       ٢٠١٣-٢٠١٢الفترة  
أن تـستند إىل  ينبغـي   حلقات العمـل  فريق اخلرباء على أناتفق و. أن تشارك فيها ميكن   اليت

املسائل اليت نـشأت منـذ أن ُعقـدت         حلقات العمل التدريبية اليت نظمها سابقاً وأن تعاجل         
وينبغي هلا أن تأخذ يف االعتبار النماذج واملتطلبات اجلديدة لوضـع           . العمل املذكورة  حلقات

املشاريع يف إطار صندوق أقل البلدان منواً، والنُهج اجلديدة مثل النهج الربنـاجمي، والفـرص               
الوطنيـة    العاملية لتنفيذ برامج العمل    الناشئة من قبيل اجلمع بني صناديق متعددة من مرفق البيئة         

 برنـامج   وعالوة على ذلك، اتفق فريق اخلرباء، استناداً إىل املسائل اليت ُحـددت يف            . للتكيف
ـ  ، وإىل التوجيهات اإلضافية اليت قدمتها اهليئة الفرعيـة     )٣(٢٠١٢-٢٠١١عمله للفترة    ذ للتنفي

  :ة التالية حللقات العمل، على األهداف العام)٤(دورهتا اخلامسة والثالثني يف
تعزيز قدرة أقل البلدان منواً على تنفيذ برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف                )أ(  
  ناجحاً؛ تنفيذاً

تعزيز قدرة أقل البلدان منواً على االضطالع بعمليات للتكيف عل املـدى              )ب(  
  املتوسط والبعيد، استناداً إىل برامج العمل الوطنية للتكيف؛

 املعلومات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة بـني أقـل          تعزيز تبادل   )ج(  
  البلدان منواً؛

__________ 

)٣( FCCC/SBI/2011/4املرفق األول ،. 
)٤( FCCC/SBI/2011/17 ٧٠، الفقرة. 
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إدماج االعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمعات احمللية          )د(  
  .القابلة للتأثر يف تصميم مشاريع التكيف وتنفيذها

قام األول إىل تعزيز قدرات   د فريق اخلرباء أيضاً جمموعة من النتائج، هتدف يف امل         وحّد  -١٦
مشاريع من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، هتيئة املمارسني من أقل البلدان منواً على 

انية، املشاريع، واجلوانب اجلنـس   املناسبة املتعلقة بتهيئة    أو معرفتهم باملفاهيم    /وزيادة وعيهم و  
لتجارب وأفضل املمارسات والدروس    اعتبارات دمج التكيف يف التنمية، وزيادة معرفتهم با       و

  .املستفادة لدى غريهم يف املنطقة نفسها
ودعماً حللقات العمل، وضع فريق اخلرباء اخلطوط العريضة للمـواد التدريبيـة الـيت         -١٧

مـّد املتـدربني يف     وعالوة على ذلك، وافق فريق اخلرباء على        . ستستخدم يف حلقات العمل   
، لتمكينهم من إجـراء   صممة وفق االحتياجات  املد التدريبية   جموعات من املوا  حلقات العمل مب  

وستتضمن املواد التدريبية الوحـدات التاليـة       . على الصعيد الوطين حيثما أمكن    الحق  تدريب  
  :ميكن استخدامها مبرونة، وفقاً الحتياجات كل حلقة عمل إقليمية اليت

وكيفية الربط  لتنمية  اعمليات  سبل دمج التكيف يف     : الوطنيةالتنمية  عمليات    )أ(  
  بني املفهومني؛

حالة التنفيذ، والنوعيـة، وضـرورة      : تقييم برامج العمل الوطنية للتكيف      )ب(  
  التنقيح والتحديث؛

النُهج الربناجمية، واالعتبـارات    : االجتاهات والنُهج الناشئة يف جمال التنفيذ       )ج(  
  املتعلقة بعوامل القابلية للتأثر، وغري ذلك؛

 ،مرفق البيئة العامليـة   /مشاريع صندوق أقل البلدان منواً    امة عن دورة    عنبذة    )د(  
  ؛املتعلقة باملتطلبات والتحسيناتاملستجدات يف ذلك  مبا

  ؛املتاحةلمواد التدريبية لجتميع : احلصول على التمويل يف إطار صندوق التكيف  )ه(  
ىل التكيف على   االنتقال من االحتياجات امللحة والعاجلة إ     : مراعاة النطاق   )و(  

املدى املتوسط والبعيد، مبا يف ذلك من خالل تقييم االحتياجات وزيـادة النطـاق وُنهـج                
  التخطيط واالستثمارات املبتكرة؛

استكشاف أوجه التآزر مع الربامج األخرى على املـستويني اإلقليمـي ودون              )ز(  
 ومبادرة جلنة هنـر امليكونـغ       ،)٥(األخضر الكبري للصحراء والساحل   مثل مبادرة اجلدار    (اإلقليمي  

  ؛))٧(، وبرنامج التكيف مع تغري ملناخ يف منطقة احمليط اهلادئ)٦(تصدي لتغري املناخ والتكيف معهلل
__________ 

 .<http://www.thegef.org>انظر  )٥(
ــر  )٦( -http://www.mrcmekong.org/about-the-mrc/programmes/climate-change-and-adaptation>انظـــ

initiative>. 
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  اإلبالغ والرصد واالستعراض؛: تعقب التقدم  )ح(  
  . أفضل املمارسات والدروس املستفادةوتقاسممنهجية استخالص   )ط(  

 من أقل البلدان منواً املعنيني بربامج العمل الوطنيـة          وسيستهدف التدريب املمارسني    -١٨
أو األنشطة األخرى املتصلة بالتكيف على الصعيد الوطين، مبن فيهم املمارسـون            /للتكيف و 

وستراَعى يف تصميم حلقات العمـل      . التابعون آلليات التخطيط الوطنية الشاملة ذات الصلة      
املسائل احملددة القطاع اليت هتم كل منطقة والتقدم         واللغوية، مبا يف ذلك      إلقليميةاالعتبارات ا 

ك رِوسُيـش . أو يف تناول مسألة التكيف    /العام احملرز يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف و        
 البيئة العاملية ووكاالته يف تصميم حلقات العمل وتنفيـذها، وسـيلتمس            فريق اخلرباء مرفقَ  

ظمات املعنية بربامج إقليميـة، واللجـان االقتـصادية          والربامج اإلقليمية واملن   اكزتعاون املر 
وسُتبذل جهود للتحفيز على تعاون أوثق أيضاً مع خمتلف اهليئات املنشأة يف إطـار              . اإلقليمية
 وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من      ،، مبا فيها جلنة التكيف    االتفاقية

 واللجنة التنفيذيـة    ،)فريق البالغات الوطنية  ( األول لالتفاقية     غري املدرجة يف املرفق    طرافاأل
  .املعنية بالتكنولوجيا

ويعتزم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يستكمل املواد التدريبية حللقات العمل               -١٩
ن  وأن جيري حلقة العمل التدريبية األوىل يف النصف الثاين م٢٠١٢يونيه /حبلول هناية حزيران  

وُيقـدِّر فريـق    . ٢٠١٣وسُتجرى حلقات العمل اإلقليمية املتبقية خالل عام        . ٢٠١٢عام  
 أن إمجايل تكاليف إجراء حلقات العمل، مبا يشمل تصميم املواد التدريبية وإعدادها،             رباءاخل

  . دوالر٨٠٠ ٠٠٠سيبلغ حنو 

  إجراء دراسات حاالت إفرادية متعمقة يف أقل البلدان منواً  -هاء  
 دراسات حاالت إفرادية يف جماالت      إجنازحدد فريق اخلرباء يف اجتماعه التاسع عشر          -٢٠

وُعرضت . عمله باعتبارها إحدى األدوات الالزمة لتنفيذ أنشطته وتعزيز الدعم الذي يقدمه          
دراستا حالتني إفراديتني أثناء اجتماعه العشرين، تتعلق أوالمها مبالوي والثانية جبمهورية الو            

أكثـر  إفراديـة   ق اخلرباء مواصلة إجراء دراسات حاالت       ويعتزم فري . )٨( الشعبية طيةدميقراال
  :يف بلدان أخرى من أقل البلدان منواً، بغية حتقيق األهداف التاليةتفصيالً 
مجع معلومات مفصلة من أقل البلدان منواً عن جتارهبا وأفضل املمارسـات              )أ(  

وتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف وغريها مـن        لديها والدروس اليت استخلصتها يف إعداد       
  عناصر برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً؛

__________ 

 .<http://www.sprep.org/pacc-home>انظر  )٧(
)٨( FCCC/SBI/2011/11 ٤٥-٤٣، الفقرات. 
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املتبعة /تعلم مفاهيم جديدة ومبتكرة واألخذ هبا كذلك، مثل النُهج الربناجمية           )ب(  
على نطاق القطاعات، وإدماج االعتبارات اجلنسانية واالعتبارات املتعلقة بالقابليـة للتـأثر،            

  ألة النطاق يف التخطيط لعملية التكيف، وغري ذلك؛ومس
واكتساب فهـم أفـضل     بلورة  العمل عن كثب مع أقل البلدان منواً على           )ج(  

لالحتياجات والفرص املتعلقة باالنتقال من برامج العمل الوطنية للتكيف إىل التكيف علـى             
  املدى املتوسط والبعيد؛

نتقل من ختطيط التكيف بنـاء علـى        ان ت حتديد الكيفية اليت بدأت هبا البلد       )د(  
  استراتيجيات التكيف الوطنية؛/مشاريع إىل خطط

حتديد فرص دمج مسألة التكيف يف التخطيط الوطين للتنمية واالستفادة من             )ه(  
  تلك الفرص؛

تعزيز أوجه التآزر اإلقليمي والدويل، مبا يشمل حتديد أفضل املمارسـات             )و(  
  ليمية؛فيما يتعلق باملشاركة اإلق

  .تغطية أي جمال آخر يدعمه فريق اخلرباء  )ز(  
دعمهـا يف  ووستنطوي دراسات احلاالت اإلفرادية على االضطالع باألنشطة التالية         -٢١

  :بلدان مستهدفة من أقل البلدان منواً
جتميع التجارب وأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف إعداد وتنفيـذ            )أ(  

  يف وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً؛برامج العمل الوطنية للتك
حتديد وتوثيق النُهج املبتكرة لتنفيذ املشاريع علـى املـستويات الـوطين              )ب(  

  واإلقليمي والقطاعي؛
جتميع أفضل البيانات واملعلومات املتاحـة عـن املـتغريات البيوفيزيائيـة              )ج(  

 لألسـس   اً كمي  تقديراً وتتيح،  واالجتماعية اليت تفيد يف حتديد خصائص حالة خط األساس        
  األنشطة؛لتهيئة الرئيسية 
 االقتصادية  -استعراض السيناريوهات املتعلقة باملناخ والسيناريوهات االجتماعية         )د(  

  أو املنطقة؛/ وللبلد
تقييم وتوثيق عمليات وأطر السياسات واخلطط والـربامج الوطنيـة ذات             )ه(  
علـى الـصعيد    يجيات املتعلقـة بـالنمو والتنميـة        مبا يف ذلك النماذج واالسترات     الصلة،

  ؛ االقتصادي- االجتماعي
إجراء تقييمات تشاركية سريعة ومتكاملة لقابلية التأثر بتغري املناخ والتكيف           )و(  

  معه، وحتديد أنشطة التكيف؛
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إجراء حتليل وتوثيق شاملني للبيانات واملعلومات املتصلة بتصميم وتنفيـذ            )ز(  
  لى املدى املتوسط والبعيد؛أنشطة التكيف ع

 االستراتيجيات واخلطـط    وضععتبارات  ااملعلومات املتعلقة ب  جتميع وحتليل     )ح(  
  .الوطنية للتكيف

  توفري اإلرشاد والدعم التقنيني لعملية خطط التكيف الوطنية  -واو  

  املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية  -١  
، املبادئ التوجيهية األولية لصياغة     ١٧-م أ /٥ مبوجب مقرره    اعتمد مؤمتر األطراف،    -٢٢

وطلب مؤمتر األطراف إىل . )٩( األطراف من أقل البلدان منواً    خطط التكيف الوطنية من جانب    
 دئعملية خطط التكيف الوطنية باالستناد إىل املبا      لفريق اخلرباء أن ُيعّد مبادئ توجيهية تقنية        

  .التوجيهية األولية
عمليـة خطـط    لش فريق اخلرباء النهج املتبع يف وضع املبادئ التوجيهية التقنية           وناق  -٢٣

واتُّفق على أن املبادئ التوجيهية التقنية ينبغـي أن         . التكيف الوطنية، مبا يشمل جدوالً زمنياً     
 مهـا العناصر اليت هت  اختيار  ألفرقة القطرية   تتيح ل " خياراتقائمة  "تكون مرنة وأن تتبع هنج      

ها الوطنيـة   تتشكل عملية خط  ميكن أن   ر اخلاصة هبا أو جمموعات اخلطوات اليت        األطووضع  
ـ    " قائمة اخليارات "واتُّفق أيضاً على أن بعض عناصر       . للتكيف  ةأساسية إلرساء عملية خط

أن املبادئ التوجيهية التقنية ميكن أن تشجع أيـضاً         ارُتئي  و. التكيف الوطنية يف بعض البلدان    
وسيتطلب ذلك جهـوداً    . البلدان منواً على االضطالع بالعمل مبفردها      قدرة أقل    يزعلى تعز 

وجمموعة من نقاط الدخول، بدالً من تطبيق سلسلة مـن اخلطـوات            تقوم على إرادة أقوى     
  .احملددة املعّدة سلفاً إعداداً كامالً، كما ُعرض يف املبادئ التوجيهية السابقة

نواع التقييم ألئيسية من املبادئ التوجيهية واتُّفق كذلك على إمكانية وضع جمموعة ر        -٢٤
، والقطـاع   .)الفيضانات، واجلفاف، والعواصـف، إخل    (الشائعة حسب نوع اخلطر املناخي      

، فضالً عـن املـستوى      .)الزراعة واألمن الغذائي، واملياه، والصحة، والنظم الساحلية، إخل       (
، وعلى إمكانية   .)وض املشترك، إخل  اإلقليم، والصعيد الوطين، واحل   /اجملتمع احمللي، واملقاطعة  (

  .تكييف هذه املبادئ التوجيهية انطالقاً من املواد املوجودة، حيثما أمكن
واتفق فريق اخلرباء أيضاً على أن نواتج عملية خطط التكيف الوطنية يف كـل بلـد        -٢٥

ُتنـشر لإلعـالم    ختطـيط   وثيقـة   خطـة أو    وميكن أن تشمل عناصر منها تقارير مرحلية        
يف تياجات والسياسات والربامج واألنشطة ذات األولوية يف جمال التكيف ملدة معينـة             باالح

وُحددت عملية خطط التكيف الوطنية باعتبارها أوسع نطاقاً مـن          . التخطيط الوطين سياق  
__________ 

 .، املرفق١٧-م أ/٥املقرر  )٩(
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ستشمل مجيع العناصر الضرورية لنهج     بأهنا  خلطة التكيف الوطنية، و   جامدة  جمرد وضع وثيقة    
لفجوات، وبناء القدرات، وخطط التواصل، ومشاركة اجلهات املعنية،        مثل حتليل ا  (التكيف  

  ).واخلطط الالزمة لوضع سياسات وبرامج ومشاريع ملموسة
وأبرزت املناقشات احلاجة إىل استعراض علمي وتقين سليم ملشاريع املبادئ التوجيهية،             -٢٦

مـن  أو عمليـة    /ومن خالل االستعراض املنصوص عليه، عن طريق اجتماع استعراضي تقين           
فمن شأن هذه العملية أن تساعد يف ضمان أن تعكـس           . استعراض النظراء اخلارجية  عمليات  

املبادئ التوجيهية أفضل املعارف العلمية واخلربات املتاحة فيمـا يتعلـق بـالتخطيط الـوطين               
واعترب فريق اخلرباء أن باإلمكان إجراء عملية االستعراض مبشاركة بعـض أعـضائه              .للتكيف

 فريق البالغات الوطنية وجلنة التكيف واألوساط األكادميية وسائر اخلرباء وممثلي            وبعض أعضاء 
  .الوكاالت واملنظمات املعنيني

وباإلضافة إىل ذلك، حدد فريق اخلرباء اجلدول الزمين التـايل إلكمـال املبـادئ                -٢٧
  :التوجيهية
  املشروع األول؛: ٢٠١٢أبريل /هناية نيسان  )أ(  
  املشروع الثاين؛: ٢٠١٢مايو /ية أيارهنا  )ب(  
استعراض علمي وتقين للمشروع األويل مـن       : ٢٠١٢أغسطس  /بداية آب   )ج(  

  جانب جمموعة فرعية من خرباء الفريق وخرباء االستعراض اخلارجيني؛
الصيغة النهائية للمبـادئ التوجيهيـة      : ٢٠١٢أكتوبر  /هناية تشرين األول    )د(  

  .جاهزة للنشر والترمجة

  أمثلة على عمليات التخطيط الوطين للتكيف اليت هي قيد التنفيذ لدى البلدان املتقدمة  -٢  
ناقش فريق اخلرباء عملية التخطيط الوطين للتكيف اليت تضطلع هبا اململكة املتحـدة               -٢٨

لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، إلبراز بعض الدروس اليت ميكن أن تنظر فيها أقل البلدان              
وشكلت املناقشات أيـضاً فرصـة      . لدى شروعها يف عمليات خططها الوطنية للتكيف      منواً  

 على أوجه االختالف بني التخطيط الوطين للتكيف يف البلدان املتقدمة ويف أقل وءلتسليط الض
  .سيما من حيث املوارد والقدرات والدعم  الالبلدان منواً،

 هذه هامة، وأقر بأن طريقة حتديد أولويات    واعترب فريق اخلرباء دراسة احلالة اإلفرادية       -٢٩
املخاطر وفقاً لنطاقها واستعجاهلا والثقة يف البيانات خالل تقييم اخلطر وقابلية التأثر ميكـن              

ـ              أن . واًتشكل منوذجاً جيداً ُيستنسخ للتخطيط على املدى املتوسط والبعيد يف أقل البلدان من
رساء اخلطة الوطنية على إطار أو سياسة عامة ملزمني إاالعتماد يف وأقر فريق اخلرباء أيضاً بأن 

قانونياً، كما هو احلال يف اململكة املتحدة، ميكن أن يساعد يف تعميم إدماج مسألة التكيـف                
  .وزارات احلكومة/ويف خلق إحساس بتملك زمام األمور لدى خمتلف إدارات
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ل عنصراً هاماً يف مثـال      وأشار فريق اخلرباء إىل أن القدرات املؤسسية القوية تشك          -٣٠
قد وإضافة إىل ذلك،    . يزال يتعني على أقل البلدان منواً بناؤها        ال اململكة املتحدة، وأهنا مسألة   

أن تدرج خطوة إضـافية هـي حـشد       إىل  أقل البلدان منواً، خبالف اململكة املتحدة،        حتتاج
  . املوارد املاليةخباصةاملوارد، و

  ص بأقل البلدان منواًتنفيذ برنامج العمل اخلا  -زاي  

توفري املزيد من املواصفات بشأن كل عنصر من عناصر برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان   -١  
  منواً غري برامج العمل الوطنية للتكيف

، أن يوفر املزيـد     ١٧-م أ /٩طلب مؤمتر األطراف إىل فريق اخلرباء، مبوجب مقرره           -٣١
نامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً غري برامج        من املواصفات بشأن كل عنصر من عناصر بر       

العمل الوطنية للتكيف، بالتشاور مع مرفق البيئة العاملية، هبدف إبـالغ مـؤمتر األطـراف               
ويتـضمن  . باإلرشادات اليت سُتقدَّم إىل مرفق البيئة العاملية بشأن دعم تنفيذ تلك العناصـر            

  :، العناصر التالية٧-م أ/٥ُوضع مبوجب املقرر برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، الذي 
أو جهات التنسيق الوطنية القائمة املعنية بـتغري املنـاخ،          /تعزيز األمانات و    )أ(  

وإنشاَءها عند اللزوم، من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو يف أقـل البلـدان منـواً                
  فعاالً؛ تنفيذاً

جمال مهارات التفاوض ولغته، حيثما     توفري التدريب، بصورة متواصلة، يف        )ب(  
تدعو الضرورة إىل ذلك، من أجل تنمية قدرات املفاوضني من أقل البلدان منواً على املشاركة               

  الفعالة يف العملية املتعلقة بتغري املناخ؛
  دعم إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف؛  )ج(  
  املتعلقة بقضايا تغري املناخ؛تعزيز برامج التوعية العامة لكفالة نشر املعلومات   )د(  
  ؛)٧-أ م/٤للمقرر  وفقاً(سيما تكنولوجيا التكيف   التطوير التكنولوجيا ونقلها،  )ه(  
تعزيز قدرة مرافق األرصاد اجلوية واهليدرولوجية على مجع املعلومات اجلوية            )و(  

  .كيفواملناخية وحتليلها وتفسريها وتوزيعها لدعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للت
وأعد فريق اخلرباء مزيداً من املواصفات بشأن كل عنصر من عناصر برنامج العمـل         -٣٢

وأثناء االجتماع، نـاقش    . اخلاص بأقل البلدان منواً غري عملية برامج العمل الوطنية للتكيف         
تنـاول   مبا يف ذلك السبل اليت ميكن من خالهلا          ،فريق اخلرباء ومرفق البيئة العاملية املواصفات     

يستنري هبا مؤمتر األطراف فيما يتعلـق    أنميكناملعلومات اليت  ميع   هبدف جت  ملواصفات،تلك ا 
  .باإلرشادات اليت ستقدم إىل مرفق البيئة العاملية
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أو جهات التنسيق الوطنية القائمة املعنية بتغري املنـاخ،         /وخبصوص تعزيز األمانات و     -٣٣
ية وبروتوكول كيوتو تنفيذاً فعاالً، يف األطـراف        وإنشائها عند اللزوم، من أجل تنفيذ االتفاق      

من أقل البلدان منواً، أشري إىل أن كثرياً من هذه البلدان قد أنشأ أمانة وطنية لإلشراف علـى                  
فقـد شـكل    . دارة عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف      وإلعملية البالغات الوطنية    

. أساساً إلنشاء األمانات املعنية بتغري املنـاخ      ان  لتلك البلد الوطنية األولية   استكمال البالغات   
تزايد عدد  وبالنظر إىل   . غري أن هذه األمانات بلغت مراحل خمتلفة من القدرة على األداء التام           

دعـم  دعم مايل دائم أو على األقل       تقدمي  األنشطة املتعلقة بتغري املناخ، مثة حاجة رئيسية إىل         
ويف بعض احلاالت، ميكن . تفرغ للمسائل املتعلقة بتغري املناخ    أمانٍة أو وحدٍة ت   إىل  طويل األمد   

وتشرف األمانات الوطنية املعنية    . اتفاقيات أخرى اإلشراف املتعلقة ب  دمج ذلك مع إجراءات     
  : عادة على الوظائف التاليةملناخبتغري ا

  استجابة البلد لالتفاقية؛ُصلب توفري الدعم لوضع إطار تنظيمي يشكل   )أ(  
دمي دعم منتظم لتلبية االحتياجـات األساسـية البـشرية واملؤسـسية            تق  )ب(  

  واالحتياجات من املوارد لتنسيق الربامج الوطنية يف جمال تغري املناخ؛
املعلومات الواردة بشأن تغري املناخ والطلبات املتعلقة باإلسـهامات         إحالة    )ج(  
  . الوطيناجلهات املعنية من أصحاب املصلحة على الصعيدإىل والربامج 

وكخطوة إىل األمام، اتُّفق على ضرورة تقدمي الدعم الكايف إىل البلدان لتمكينها من               -٣٤
يف  التعاون مع وكاالته،، بكن أن يسهم مرفق البيئة العامليةومي. تعزيز أماناهتا املعنية بتغري املناخ 

تعزيز قـدرة    إىل   ف بوضع برنامج شامل يضم عنصراً قوياً بشأن التدريب يهد         تلك اجلهود 
وعند وضع . األمانات القائمة املعنية بتغري املناخ فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو         

ذلك الربنامج الشامل، ينبغي أن يلتمس مرفق البيئة العاملية املمارسات السليمة الـيت ميكـن               
التفاقيات األخـرى    وا تإىل مناذج الدعم لدى األمانات التابعة لالتفاقا      استناداً  استنساخها  

  .املتعددة األطراف يف جمال البيئة، مبا يف ذلك بروتوكول مونتريال
ارات التفـاوض ولغتـه،      يف جمال مه   وفيما يتعلق بتوفري التدريب بصورة متواصلة       -٣٥

 املفاوضني من أقل البلدان منواً، حيثما تدعو الضرورة إىل ذلك، على املـشاركة              ةوتنمية قدر 
شري إىل مبادرات سابقة وأخرى جارية تـوفر دورات        ية املتعلقة بتغري املناخ، أُ    الفعالة يف العمل  

وأشري أيـضاً   .  للبلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً، وتساعدها على بناء القدرات           يةتدريب
إىل وجود بلدان من أقل البلدان منواً مل ُتلبَّ احتياجاهتا، وترغب يف تلقي مزيد من التدريب                

 يف  جلتهامواصفات املسائل اليت ينبغي معا    وأشري كذلك إىل أن     . فاوض ولغته  مهارات الت  على
  :إطار هذا العنصر ميكن أن تشمل ما يلي

الوسائل الالزمة لتزويد املفاوضني يف جمال تغري املناخ بأحدث املعلومـات             )أ(  
  عن القضايا الكربى اليت ُتناقَش ضمن العملية احلكومية الدولية؛
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توفري الدعم للمبادرات الرامية إىل حتسني املهارات اللغوية لدى املفاوضني             )ب(  
  .والدروس اللغوية على اإلنترنتاملنح برامج يشمل يف جمال تغري املناخ، مبا 

مهـارات  تظل لديها حاجـة إىل      بعد ذلك إىل أن البلدان اليت       فريق اخلرباء   لص  وخ  -٣٦
مرفق البيئة العامليـة ووكاالتـه، أولويـات تلـك          التفاوض ولغته ميكن أن حتدد، مبساعدة       

  .غ عنها للحصول على دعم عاجل بوسائل تشمل برنامج دعم خمصصاًاالحتياجات وتبلّ
وفيما يتعلق بتعزيز برامج التوعية العامة لكفالة نشر املعلومات املتعلقة بقضايا تغـري               -٣٧

دان منواً، بناء على الدروس املستفادة من       املناخ، أشري إىل أن تلك الربامج اليت تنفذ يف أقل البل          
  :املواصفات التاليةتقوم على  من االتفاقية، ميكن أن ٦العمل القائم على املادة 

  تقوية القنوات القائمة لتعزيز التوعية بقضايا تغري املناخ؛  )أ(  
لتعلـيم الرمسـي    يف إطار ا  (تثقيف  إما برامج   : وضع برامج توعية وتنفيذها     )ب(  

تدريبية لفائدة اجلماعات اليت هلا دور رئيسي يف التثقيف والتواصل يف          أو برامج   ) رمسيوغري ال 
  ؛)مثل الصحفيني واملدرسني(جمال تغري املناخ 

ة معلومات تغري املناخ عن طريق املواقع الـشبكي        تيسري وصول اجلمهور إىل     )ج(  
  .لية وغريها، مترمجة إىل اللغات احملواملنشورات والرسائل اإلخبارية

سيما أمام توسيع نطاق أنـشطة        ال ،حاجزأشري إىل أن املوارد املالية تشكل أكرب        و  -٣٨
وتـشمل  ) مثل برامج العمل الوطنية للتكيف    (مكان املشاريع   تقتصر على     ال حبيثالتواصل  

مسامهات من كـل    حتصيل  أن هناك خياراً ممكناً يتمثل يف       ئي  ارُتو. املناطق األخرى يف البلد   
وطين لدعم أنـشطة    مستجمع  مشروع للتكيف وتوجيهها حنو     /ل وطين للتكيف   عم مجبرنا

  .التواصل على الصعيد الوطين
وفقـاً  (سـيما تكنولوجيـا التكيـف         ال وفيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها،      -٣٩

، ُحددت املواصفات التالية اليت من شأهنا أن تكون هامة لتـوفري الـدعم              )٧-م أ /٤ للمقرر
  :ان منواًالبلد ألقل

لتكيـف علـى    الالزمة ل إجراء تقييمات لالحتياجات يف جمال التكنولوجيا         )أ(  
  املستويات الوطين واحمللي واجملتمعي؛

تعزيز بيئة مواتية للتكنولوجيا تشمل املؤسسات الوطنية للبحث واالبتكـار            )ب(  
  التكنولوجيا؛يف جمال لتطوير او

  :بناء القدرات مبا يف ذلك  )ج(  
ص التدريب على استخدام التكنولوجيات السليمة بيئياً عن طريق         إتاحة فر  '١'

  ؛تعريفيةمشاريع 
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النهوض باملهارات الالزمة العتماد وتطويع وتركيب وتشغيل وصيانة بعض        '٢'
  التكنولوجيات احملددة السليمة بيئياً؛

توفري التدريب على إعداد املشاريع وإدارة وتشغيل التكنولوجيات اخلاصة          '٣'
  بتغري املناخ؛

حتسني املعارف فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة واستخدام تكنولوجيات          '٤'
  الطاقة املتجددة؛

تعزيز أو إنشاء آليات لنقل التكنولوجيا يف قطاعات رئيسية تشمل املـوارد              )د(  
اإلدارة املتكاملـة خلـصوبة التربـة،       (، والزراعة واألمن الغذائي     )الري وإدارة املياه  (املائية  

بناء السدود وحتـريج    (، واملناطق الساحلية    )وتربية املاشية، وإنتاج البذور وختزينها    واحملاصيل  
  ). الساحلية وإعادة حترجيهاقاملناط
وبغية تناول املسائل املذكورة أعاله، ميكن أن ييسر الدعم املقدم يف إطار صـندوق                -٤٠

ارب وأفضل املمارسـات    املعلومات والتج تقاسم  أقل البلدان منواً املبادرات اليت تشجع على        
وميكن أن تكون املشاريع القائمة     . سيما على الصعيد اإلقليمي     ال والدراية بشأن املواصفات،  

شكالً مثالياً ألقل البلدان منواً للحصول على التمويل من         بري   احلجم املتوسط أو الك    نبذاهتا م 
  .أجل تنفيذ هذا العنصر من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً

وفيما يتعلق بتعزيز قدرة مرافق األرصاد اجلوية واهليدرولوجية على مجع املعلومـات              -٤١
اجلوية واملناخية وحتليلها وتفسريها وتوزيعها لدعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، ُشدد            
على أن مجع البيانات عامل أساسي لبناء قاعدة للمعلومات واملعارف تدعم عملية التحليـل              

وأشري إىل أن أقل البلدان منواًَ ُتبلغ عن إحراز تقدم ضـئيل            . ذ القرارات يف جمال التكيف    واختا
وأشـري أيـضاً إىل أن      . يف تعزيز قدرهتا على مجع املعلومات ذات الصلة وحتليلها ونـشرها          

  :املواصفات املتعلقة هبذا العنصر ميكن أن تشمل ما يلي
حتـديث وتقويـة    تؤدي إىل    أن   تعزيز القدرة على تقدمي مالحظات ميكن       )أ(  

وتوسيع نطاق شبكات ومعّدات املراقبة، مبا يف ذلك االستشعار عن بعد، ومتـتني مراكـز               
  ؛اإلقليميعلى الصعيد واملعايرة القياس 

تعزيز نظم االتصاالت السلكية والالسلكية لنقل البيانات اجلوية واملناخيـة            )ب(  
  من منصات املراقبة إىل مراكز التحليل واملعاجلة؛

   وتقدمي اخلدمات؛ةالالحقواملعاجلة  فيما يتعلق بنظم التنبؤ اتبناء القدر  )ج(  
  أو حتسني نظم إدارة البيانات؛/وضع و  )د(  
بكفاءة عن املعلومات املناخية من مراكز التجهيز إىل خمتلف         تعزيز اإلبالغ     )ه(  

  .املستخدمني النهائيني
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  :وبغية تناول هذا العنصر، اقُترح استكشاف اخليارات التالية  -٤٢
يتعني على مشاريع صندوق أقل البلدان منواً أن ختصص نسبة حمددة مـن               )أ(  

ويف حالـة  . ا يتجاوز اجملال احملدد للمشروع   ميزانيتها لتعزيز اجلهود الوطنية جلمع البيانات، مب      
تنفيذ ذلك، ميكن أن ترتفع كثافة حمطات الرصد إىل مستوى مفيد، وميكن التماس الـدعم               

   احمللية أو من خالل مسامهات املشاريع اجلديدة؛وارداملتواصل عن طريق امل
ها احملددة،  يتعني على أقل البلدان منواً أن جتمع احتياجاهتا من الدعم وأنشطت            )ب(  

وخباصة فيما يتعلق بتيسري الوصول إىل البيانات عن تغري املناخ، يف مشروع كامـل ُيعـرض     
  .لتمويله يف إطار صندوق أقل البلدان منواً

وعالوة على ذلك، أشري إىل أن خمتلف عناصر برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً        -٤٣
 البلدان، ومن مث ينبغي أن يكون البلد هو اجلهة          حتظى مبستويات خمتلفة من األولوية باختالف     

 شطةوأشار فريق اخلرباء أيضاً إىل أن أن      . اليت تتخذ القرار املتعلق باألنشطة اليت يتعني تنفيذها       
متكينية أخرى مثل إعداد البالغات الوطنية، وتقييمات االحتياجات يف جمال التكنولوجيـا،            

ليب بعض االحتياجات يف إطار العناصر املتبقيـة مـن          وسائر األنشطة احملددة، بإمكاهنا أن ت     
  .برنامج العمل

وبالنظر إىل الواليات الطويلة األمد املنوطة مبرفق البيئة العاملية لتوفري التمويل من أجل           -٤٤
هذه العناصر من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، اقُترحت اخليارات التاليـة لتلبيـة               

  :االحتياجات القطرية
مـشاريع  (أن تشكل جزءاً من برنامج شـامل        تيسري األنشطة اليت ميكن       )أ(  

لصاحل مجيع أقل البلدان منـواً      ) تنفذها وكالة واحدة أو أكثر من وكاالت مرفق البيئة العاملية         
لعناصر برنامج العمل اخلاص بأقل     اليت حيددها    على األولوية    مع تقدمي الدعم إىل كل بلد بناءً      

  ؛البلدان منواً
تستند إىل موارد صندوق أقل البلدان      الكبري  أو  املتوسط  احلجم  من  مشاريع    )ب(  

منواً املتاحة لكل واحد من هذه البلدان باستخدام الطرائق القائمة لتنفيذ أولويات برامج العمل         
  الوطنية للتكيف؛

، ميكن ملرفق البيئة العاملية أيضاً أن ييسر، حيثما كان ذلك ممكنـاً وعمليـاً     )ج(  
تنفيذ العناصر األخرى من برنامج العمل اخلاص هبا إىل  وصول أقل البلدان منواً وصوالً مباشراً       

  .غري برامج العمل الوطنية للتكيف
نة من برنامج العمل اخلاص بأقل البلـدان        وعندما ُتدعم األنشطة املتصلة بعناصر معيّ       -٤٥

ئي، تظل أمام مرفق البيئة العامليـة فرصـة   منواً دعماً جزئياً، مبا يف ذلك من خالل الدعم الثنا    
  .كوسيلة حلفز دعم مستمر وميكن التنبؤ به يقدمه اجملتمع الدويلاجلارية لإلسهام يف اجلهود 
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 االعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمعات احمللية القابلة     تعزيز مراعاة   -٢  
  أقل البلدان منواًيف للتأثر 
فريق اخلرباء، ضمن النواتج األولية ملناقشاته بشأن هذه املسألة، سـبل تعزيـز        حدد    -٤٦

االعتبارات اجلنسانية وغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمعات احمللية القابلة للتأثر يف            مراعاة
واقترح الفريق إمكانية تعميم مراعاة االعتبـارات اجلنـسانية   . خطط واستراتيجيات التكيف 

 االعتبارات املتعلقة بقابلية التأثر يف السياسات وعمليات التخطيط يف كل بلد على نموغريها 
حدة، ألن خمتلف أقل البلدان منواً تعاين حاالت ضعف خمتلفة، وألن أوجه التـأثر املرتبطـة                

  .باالعتبارات اجلنسانية يف بعض البلدان أهم من مثيلتها يف بلدان أخرى
ذه املسألة، اتفق فريق اخلرباء على استكمال ورقته عـن          وبغية إحراز تقدم بشأن ه      -٤٧

تنفيـذ  سـياق   االعتبارات اجلنسانية واالعتبارات املتعلقة باجملتمعات احمللية القابلة للتأثر يف          
وسُتدمج الورقة يف املواد التدريبية حللقـات العمـل         . برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً     

، وسُتستخدم أيضاً لتقدمي التوجيـه      ٢٠١٣-٢٠١٢نظَّم يف الفترة     اإلقليمية اليت ستُ   بيةالتدري
  .والدعم التقنيني يف إطار عملية خطط التكيف الوطنية

التخطيط لتعزيز مبادرات التواصل ونشر نواتج فريق اخلـرباء املعـين بأقـل               -حاء  
  منواً البلدان

  تعزيز البوابة اإللكترونية اخلاصة بأقل البلدان منواً  -١  
اقش فريق اخلرباء خطته الرامية إىل تعزيز البوابة اإللكترونية اخلاصة بأقل البلـدان             ن  -٤٨

وأحاط فريق اخلرباء . ٢٠١٥-٢٠١١منواً، متاشياً مع اهلدف السادس من برنامج عمله للفترة        
، بشأن عملية خطط التكيف الوطنيـة،  ١٧-م أ/٥ من املقرر  ٣٨ و ٣٦أيضاً علماً بالفقرتني    

  :متر األطراف مبوجبهما إىل األمانة مؤلباللتني ط
 وتوليف املعلومات الـيت  وضم من االتفاقية، جبمع   ٨أن تقوم، وفقاً للمادة       )أ(  

  حتتاجها اهليئة الفرعية للتنفيذ لرصد وتقييم التقدم احملرز يف عملية خطط التكيف الوطنية؛
تعلق بالدعم  أن تستخدم قواعد البيانات القائمة وتعززها إلدراج معلومات ت          )ب(  

واألنشطة األخرى املضطلع هبا يف إطار عملية خطط التكيف الوطنية حسبما يكون ذلـك               
  .مالئماً
ومع استمرار دور البوابة اخلاصة بأقل البلدان منواً كمركز رئيسي تستخدمه أقـل               -٤٩

اص البلدان منواً للحصول على املعلومات عن برامج العمل الوطنية للتكيف وبرنامج العمل اخل            
بأقل البلدان منواً، سيتيح تعزيزها أيضاً مدخالً للحصول على املعلومات والدعم لعملية خطط             

  . من خالل واجهة حيوية وتفاعليةالوطنيةالتكيف 
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  :وستشمل البوابة املعززة اخلاصة بأقل البلدان منواً العناصر التالية  -٥٠
  اخلرباء؛ تتضمن معلومات عن عمل فريق ُمحّسنةصفحات شبكية   )أ(  
 مواردوطنية للتكيف، يربز معلومات عن      نظام معلومات عن برامج العمل ال       )ب(  

  ؛هادعم إعداد تلك الربامج وقاعدة بيانات تفاعلية بشأن مشاريع تنفيذ
نظام معلومات شامالً عن خطط التكيف الوطنية ُيصمَّم باعتبـاره مركـز        )ج(  

يف الوطنية يف إطار تعاون وثيق مع اجلهـات         معلومات عاملياً جامعاً بشأن عملية خطط التك      
مواقع شـبكية متعـددة     إنشاء  وسيساعد هذا النهج يف تفادي      . املعنية من أصحاب املصلحة   

ويعتقد فريق اخلرباء   . تكون دائماً هي األحدث     ال تؤدي إىل ازدواجية العمل وتقدم معلومات     
نبغي أن يشجع تنـسيق اجلهـود       أن تصميم نظام املعلومات املتعلقة خبطط التكيف الوطنية ي        

ومتاسكها لضمان تقدمي املعلومات والدعم بكفاءة ودقة إىل أقل البلدان منواً وغريهـا مـن               
وسيتضمن نظام املعلومات الشامل أيـضاً      . تنفذها خطط التكيف الوطنية و    البلدان اليت ُتِعدّ  

ة خبطـط التكيـف     بوابة قطرية تركز على املستوى الوطين، من أجل تنسيق األنشطة املتصل          
  الوطنية ورصد التقدم احملرز بفعالية؛

ويتضمن اجمللد األول   . فضل املمارسات والدروس املستفادة   ألواجهة معززة     )د(  
 جمموعة أوىل اختارهـا فريـق       )١٠(ل املمارسات والدروس املستفادة   من املنشور املتعلق بأفض   

اخلرباء نـشر حـاالت إضـافية       ويعتزم فريق   . )١١( وُعرضت أيضاً على بوابة شبكية     اخلرباء
ومن املقرر إصدار اجمللد الثاين يف النصف األخري        .  بأقل البلدان منواً   خلاصةعلى البوابة ا   بانتظام

 ألن بلدان إضافية من أقل البلدان منواً ختضع حالياً للمقـابالت والتـصنيف           ٢٠١٢من عام   
  ). أدناه٥٢ و٥١انظر الفقرتني (

  املمارسات والدروس املستفادةاملنشور املتعلق بأفضل   -٢  
 جملداً ثانياً من املنشور املتعلق      ٢٠١٢اتفق فريق اخلرباء على أن ُيصدر حبلول هناية عام            -٥١

وسريكز املنشور على جوانب تنفيذ بـرامج العمـل         . بأفضل املمارسات والدروس املستفادة   
  :اجملاالت التالية تناولحيث سيالوطنية للتكيف وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، 

  وضع خطط لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف تنفيذاً تاماً؛  )أ(  
قضايا التمويل املشترك، وحتديد خط األساس للمشاريع وغري ذلـك مـن              )ب(  

  القضايا املتصلة بصندوق أقل البلدان منواً؛
__________ 

 :متاح على العنوان التايل )١٠(
<http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol=FCCC/ 

GEN/263%20E#beg>.  
 .<http://unfccc.int/ 6491>: متاحة على العنوان التايل )١١(
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  غري صندوق أقل البلدان منواً؛أخرى الوصول إىل صناديق   )ج(  
  سيما مرفق البيئة العاملية ووكاالته؛  الالعالقة مع اجلهات املعنية الرئيسية،  )د(  
االعتبارات املتعلقة بتنقيح برامج العمل الوطنية للتكيف وحتديثها، مبا يف ذلك             )ه(  

  املفيدة النُهج املعجلة للتنقيح والتحديث، وأفضل املمارسات والدروس املستفادة، وحفز الروابط         
  ملدى املتوسط والبعيد؛للتكيف على ا

  التنفيذ امليداين؛  )و(  
  .أوجه التآزر مع الربامج واملشاريع األخرى  )ز(  

وحتقيقاً هلذه الغاية، ستتواصل املقابالت مع األفرقة املعنية بربامج العمـل الوطنيـة               -٥٢
ألخـرى  للتكيف يف أقل البلدان منواً خالل دورات اهليئة الفرعية للتنفيذ وأثناء االجتماعات ا            

وستكون البلدان الـيت    . اليت تعقدها األمانة لتجميع اخلربات والدروس املستفادة ذات الصلة        
وسـينظر فريـق   .  استهدافها إما قد بلغت مرحلة متقدمة من التنفيذ أو قد شرعت فيه تعنيي

وجـه  اخلرباء أيضاً يف حالة البلدان اليت حصلت على متويل صندوق أقل البلدان منواً علـى                
  .فيةج القطاعية واجلغراُهوسيدرس الفريق أيضاً الُن. عة دون أن تصادفها عراقيل تذكرالسر

  تقدمي املعلومات إىل أقل البلدان منواً عن عمل فريق اخلرباء  -٣  
 وما بعده، أن يرسل مذكرة إعالمية بانتظام إىل         ٢٠١٢يعتزم فريق اخلرباء، يف عام        -٥٣

. لة لزيادة تعزيز االتصال بني الفريق وأقل البلدان منـواً         األطراف من أقل البلدان منواً، كوسي     
بعد كل دورة   : وسُتنشر املذكرة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية وسُترسل أربع مرات يف السنة         

  . دورات اهليئة الفرعية للتنفيذ وكل اجتماع من اجتماعات فريق اخلرباءنم
وقـدمت  . ٢٠١٢فربايـر   /شـباط وقد أُرسلت أوىل تلك املذكرات اإلعالمية يف          -٥٤

معلومات عن حمصلة الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف بشأن قضايا ختص أقـل البلـدان    
  .منواً، وبشأن نتائج السنة األوىل من العمل املضطلع به يف إطار الوالية احلالية لفريق اخلرباء

  ٢٠١٢واً لعام فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منجامع لنتائج أعمال  شورمن  -٤  
سيما خمتلـف    الاألطراف،على أعماله بفعالية نتائج  تعميم  ناقش فريق اخلرباء سبل       -٥٥

م فهذه الورقـات تقـدّ    . ورقات العمل اليت يصدرها الفريق قبل كل اجتماع من اجتماعاته         
امج توصيات ومشورة مفيدة إىل أقل البلدان منواً بشأن قضايا حمددة تتعلق بإعداد أو تنفيذ بر              

 للتكيف، وعناصر أخرى من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وعمليـة             يةالعمل الوطن 
وقرر فريق اخلرباء جتميع كل هذه الورقات يف منشور واحد يـوزَّع            . خطط التكيف الوطنية  

وسيتضمن املنشور، الذي سيكون جاهزاً للـدورة الثامنـة عـشرة ملـؤمتر       . على األطراف 
  :ضيع التاليةاألطراف، املوا
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: املبادئ التوجيهية احملدثة لتنقيح وحتديث برامج العمل الوطنيـة للتكيـف            )أ(  
  االعتبارات املتعلقة بالنُهج القطاعية واجلداول الزمنية املتعددة للتخطيط للتكيف؛

ُنهـج مرفـق   : توضيح النهج الربناجمي لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف   )ب(  
  نهج األخرى ذات الصلة؛البيئة العاملية وال

االجتاهات ومقـاييس النجـاح     : حتليل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف       )ج(  
  ومعايري األداء فيما يتصل باخلطوات الرئيسية والنتائج املتوقعة؛

ْهجاً لرصد مدى كفاءة جهود التكيف يف أقل البلدان منواً، من أجل احلد             َن  )د(  
  لى مستويات خمتلفة؛من القابلية للتأثر والتكيف ع

بناء قاعدة معرفية بشأن أوجه الضعف السائدة واحللول العمليـة ملعاجلـة              )ه(  
  مسأليت القابلية للتأثر والتكيف على مستويات خمتلفة؛

األساليب واألدوات املستخدمة يف صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها           )و(  
  يف خمتلف البلدان؛

انية وغريها من االعتبارات املتعلقة باجملتمعات احمللية      إدماج االعتبارات اجلنس    )ز(  
  القابلة للتأثر يف تصميم وتنفيذ األنشطة يف إطار برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً؛

دور التكنولوجيا وتطبيقاهتا يف معاجلة مسأليت القابلية للتأثر والتكيف يف أقل       )ح(  
  وطنية واخلطط والربامج املماثلة؛البلدان منواً من خالل برامج العمل ال

تعزيز التآزر اإلقليمي يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف والعناصـر              )ط(  
  ورقة منقحة من إعداد فريق اخلرباء؛: األخرى من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً

تقريراً مرحلياً عن عمل طائفة واسعة من املنظمات واملؤسسات يف دعـم              )ي(  
  .تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً وبرنامج عمل فريق اخلرباء

إشراك مزيد من املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية يف تنفيذ برنامج العمل اخلـاص               -٥  
  بأقل البلدان منواً

ناقش فريق اخلرباء إشراك املنظمات أو املراكز أو الشبكات اإلقليميـة والكيانـات               -٥٦
ية األخرى املعنية بربامج إقليمية واليت ميكن أن تضيف قيمة إىل عملية خطط التكيـف               العامل

واتفق فريق اخلرباء على مواصلة جتميع قائمة بالكيانات اليت ينبغي إشـراكها هلـذا              . الوطنية
 إىل الكيانات املشاركة يف عملية برامج العمل الوطنية للتكيـف، وشـركاء             ستناداًالغرض، ا 

 نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، وأي كيانات             برنامج عمل 
وشدد فريق اخلرباء على إشراك الكيانات اليت ميكن أن تفيـد مواضـيعها         . أخرى ذات صلة  

وجماالت عملها أو خدماهتا برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً وبرامج العمـل الوطنيـة               
وميكن أن تشمل تلك املواضيع أو جماالت العمـل         .  خطط التكيف الوطنية   للتكيف وعملية 
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اخلدمات إقامة الشبكات، وتوليد البيانات واملعلومـات ونـشرها، ووضـع النمـاذج              أو
واقترح فريق اخلرباء كذلك إمكانية زيادة تركيـز        . واإلسقاطات، والتدريب وبناء القدرات   

أثري احملتمل ألنشطتها على أقل البلدان منواً، بـالنظر إىل          القائمة وحتديد أولوياهتا بناء على الت     
واقترح فريق اخلـرباء أيـضاً      . وجود طائفة متعددة من تلك املراكز واملؤسسات واملنظمات       

 الصعيد احمللي وتقدم إسهامات ملموسة داخل أقل        ىإعطاء األولوية للمنظمات اليت تعمل عل     
أن كثرياً من اجلامعات داخل البلدان النامية توفر تـدريباً  وأشار فريق اخلرباء إىل   . البلدان منواً 

قّيماً، وميكن أن تشكل أيضاً مؤسساٍت حمتملة تؤخذ يف االعتبار لتنفيذ برنامج العمل اخلاص              
  .بأقل البلدان منواً

  املناقشات مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته  -طاء  

  املداوالت  -١  
 األول والثاين من اجتماعه مناقشات مع مرفق البيئـة          أجرى فريق اخلرباء يف اليومني      -٥٧

 ومـصرف التنميـة    ،وشارك يف هذه املناقشات أمانة مرفق البيئة العامليـة        . العاملية ووكاالته 
وباإلضـافة  .  وبرنامج األمم املتحدة للبيئة    ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    ، والفاو ،اآلسيوي

 العناصر األخرى من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان         مواصفات على املزيد من     تركيزإىل ال 
 هتيئـة منواً، ركزت املناقشات على أحدث التجارب والتحديات والـدروس املـستفادة يف             

صندوق أقل البلدان منواً واحلصول على التمويل مـن         /مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف    
ئي وبرنامج األمم املتحدة للبيئـة أيـضاً        وأتيحت لربنامج األمم املتحدة اإلمنا    . هذا الصندوق 

فرصة لعرض اقتراحهما املتعلق بربنامج دعم عاملي ملساعدة أقل البلدان منواً يف عملية خطـط           
  .التكيف الوطنية

  أهم املسائل املثارة  -٢  
إجياد سبل لتيسري تنفيـذ  من أجل عمل فريق اخلرباء مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته    -٥٨

ملتبقية من برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً بالنظر إىل جمموعة من املواصـفات         العناصر ا 
والتزم كل من فريـق     . كل عنصر من عناصر برنامج العمل     يف  والطرق املمكنة للمضي قدماً     

هذه املسألة واتفق الكل على عدد من       يف  تحقيق تقدم   ب البيئة العاملية ووكاالته     ومرفقاخلرباء  
  .حملددةالقضايا ا

 وأتاح التفاعل أيضاً فرصة إلجراء مناقشات متعمقة بشأن أحدث التجارب والتحديات  -٥٩
مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف، بغيـة       يف سياق دعم هتيئة     والثغرات واجملاالت الناشئة    

ن توجيه األعمال األخرى اليت يضطلع هبا فريق اخلرباء يف جمال الدعم املقدم إىل أقل البلـدا                
موارد الصندوق اخلـاص هبـا      من   أقل البلدان منواً     استفادةوأبرز فريق اخلرباء مستوى     . منواً

ففي املستوى األدىن توجد الدول اجلزرية الصغرية النامية من أقل البلدان منواً            . حسب املناطق 
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ى صندوق أقل البلـدان منـواً، ويف املـستو        ل يف املائة من املوارد املعتمدة       ٢٠,٥اليت تلقت   
 يف املائـة مـن املـوارد        ٥٠توجد أقل البلدان منواً يف أفريقيا اليت تلقت أكثر مـن             األعلى
  .لصندوقل املعتمدة

  :يزال يتعني التصدي لعدد من التحديات تشمل ما يلي  الئي أنهُتراو  -٦٠
  االفتقار إىل البيانات والتقييمات املتعلقة باملناخ إلثبات جدوى املشاريع؛  )أ(  
 مبا يف ذلك التمييز بني      ، صعوبات يف وضع خطوط أساس للمشاريع      وجود  )ب(  

خط األساس املتعلق بالتنمية وخط األساس اخلاص بالتكيف، وما يرتبط بذلك من قـضايا              
  التمويل املشترك؛

تـزال يف مرحلـة       ال ملا كانت عملية التكيف   : تقييم فعالية تدابري التكيف     )ج(  
يذ امليداين، مثة افتقار، بطبيعة احلال، إىل األدلة على فعاليـة           سيما فيما يتعلق بالتنف     ال مبكرة،

  تدابري التكيف؛
جتاوزت يف بعض األحيان عملية االستعراض اليت جيريها مرفق البيئة العاملية             )د(  

لفرز مقترحات املشاريع أو استمارات حتديد املشاريع املعروضة على صندوق أقل البلدان منواً             
 االستمارات ألن بعض التعليقات الصادرة عن مرفق البيئة العاملية تتطلب           النطاق احملدد لتلك  

. املـستكملة للمـشاريع   وثائق  ال للغاية، تالئم على حنو أفضل مرحلة صياغة         فصلةردوداً م 
وعالوة على ذلك، من شأن مرفق البيئة العاملية أن يثري، يف بعض احلاالت، خـالل جولـة                 

  .ليقات جديدة مل يسبق طرحها قطاستعراضية للمتابعة، قضايا وتع
ونظر فريق اخلرباء ومرفق البيئة العاملية ووكاالته يف عدة دروس جديدة اسُتخلصت              -٦١

 عنوانبثق بعض هذه الدروس     . من أحدث التجارب يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف        
  :ويشمل ذلك ما يلي. التصدي للتحديات املذكورة أعاله

عرض بوضوح مزايا متويل مشروع معني وتأثريه اإلجيايب على         من املهم أن تُ     )أ(  
ويزداد هذا األساس قوة    . التخفيف من القابلية للتأثر من أجل وضع أساس منطقي للمشروع         

إذا ُحددت اجلدوى بناء على تقييم للقابلية للتأثر والتكيف استناداً إىل األعمال القائمة مثـل               
 وتقييمـات االحتياجـات يف جمـال        ،غـات الوطنيـة    للتكيف والبال  وطنيةبرامج العمل ال  
   وحتليل متعدد املعايري؛، وتقارير اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،التكنولوجيا

من املهم وضع إطار استراتيجي للنتائج يف مرحلة مبكرة مـن املـشروع               )ب(  
أجل تكوين فكرة واضـحة     من  ) استمارة حتديد املشروع  /أثناء مرحلة اقتراح املشروع    أي(

  خارطة طريق للتنفيذ؛ عن
ينبغي وضع املشاريع بناء على خط أساس متني يتضمن مؤشـرات ذكيـة        )ج(  

وميكن استخدام املؤلفات املوجودة لتربير فعاليـة اخليـارات         . وخطة شاملة للرصد والتقييم   
 من أجـل   ووطنياً   ومبوازاة ذلك، ميكن أن يتواصل العمل دولياً      . املقترحة من حيث التكلفة   
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وعندما يتعذر إجراء تقييم كمي للخيارات، ينبغـي        . التكيفتوفري آلية لقياس فعالية تدابري      
  وينبغي أن ُتوثَّق النتائج، احلسنة والسيئة، وُتحفظ جيداً؛. على األقل إجراء تقييم لنوعيتها

 يف كـل    من املفيد تقييم األنشطة اجلارية واالستناد إىل الدروس املستفادة          )د(  
  مرحلة من مراحل التنفيذ؛

مـن  ناسبة ستستفيد املشاريع من إجراء مشاورات مستفيضة مع اجلهات امل          )ه(  
وينبغي أن ُيوثَّـق التفاعـل مـع        . املشاريع وتنفيذها هتيئة  أصحاب املصلحة خالل مرحليت     

   املصادقة على كل خطوة هامة من خطوات التنفيذ؛موأن يطلب منهأصحاب املصلحة 
يسهم التفاعل القوي بني وكاالت مرفق البيئة العاملية العاملة يف البلـد يف               )و(  

  حتسني تنفيذ املشاريع أيضاً؛
يف مرحلة مبكرة وكفالة    أصحاب املصلحة   من املهم ضمان توضيح أدوار        )ز(  

  .إشراك مجيع القطاعات ذات الصلة يف كل املراحل عن طريق جهة معنية بالتنسيق
شات أيضاً إىل الفرص املتاحة اليت ميكن استكشافها يف تنفيذ املشاريع،        وتطرقت املناق   -٦٢

برنامج بـدالً مـن مـشروع؛    تهيئة أو مستوى التمويل ب/مبا يف ذلك إمكانية زيادة نطاق و   
سيما من خالل   ال،وفرصة إنشاء آلية تكفل استمرار أنشطة التدخل بعد انتهاء عمر املشروع

ية للتكيف بعملية اخلطط الوطنية للتكيـف واحلفـاظ علـى            برامج العمل الوطن   ذربط تنفي 
املؤسسات؛ واحلاجة إىل مساعدة بعض أقل البلدان منواً يف متويل القضايا ذات الصلة مثـل                

  .عملية الشراء وإدارة األموال
وملا كان عدد متزايد من أقل البلدان منواً ينتقل حنو تنفيذ املشروع الثاين واملـشاريع                 -٦٣

كيفية :  إطار برامج عملها الوطنية للتكيف، طُرحت عدة أسئلة أيضاً منها ما يلي            الالحقة يف 
استخدام مشاريع تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف جلذب القطاع اخلاص ومن مث تنويـع              

 للتكيف قبل بدء تنفيذ     ل الوطين امج العم نإمكانية نظر بلد ما يف تنقيح بر       و التمويل؛مصادر  
  .ة إدارة تنفيذ املشاريع عندما يتغري خط األساسمشروع ثان؛ وكيفي

  اقتراح بشأن برنامج عاملي لدعم عملية خطط التكيف الوطنية  -٣  
عرض برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة اقتراحهما املشترك             -٦٤

 صـياغة وتنفيـذ   بشأن برنامج عاملي لدعم عملية خطط التكيف الوطنية ملساعدة البلدان يف  
: ويتضمن الربنامج املقترح من هاتني الوكالتني ثالثة عناصر هـي         . خططها الوطنية للتكيف  

وأتاحت جلسة األسئلة واألجوبة اليت تلـت       .  والدعم التقين  ، والدعم املؤسسي  ،ةنقل املعرف 
وضـيحات  العرض لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة فرصة لتقدمي ت           

الوكالتان أيضاً تعقيبات من فريق اخلـرباء       لقت  وت. بشأن بعض جوانب اقتراحهما املشترك    
  .االقتراح الحقاًسياق حتديث اتفقتا على استخدامها يف و الدعم، رنامجعلى ب
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  التفاعل مع سائر املنظمات واخلرباء  -ياء  
رين لفريـق اخلـرباء،     قدمت املنظمات الثالث املدعوة إىل االجتماع احلادي والعش         -٦٥

وركز العرض الـذي    . باإلضافة إىل مرفق البيئة العاملية ووكاالته، عرضاً يربز جماالت عملها         
قدمه ممثل عن املركز الدويل للتنمية اجلبلية املتكاملة على خربات املركز يف جمال التكيـف يف                

الـبحريات اجلليديـة    وتناول أيضاً ظواهر حمددة مثل فيضانات       .  اجلبلية اإليكولوجيةالنظم  
وخربات املركز يف تصميم أنشطة التواصل والتوعية وتنفيذها لصاحل اجملتمعات احمللية يف تلك             

وركزت ممثلة الربنامج اإلقليمي املتعلق بتغري املناخ يف اجلنوب األفريقي يف عرضـها             . املناطق
استخدام البيانـات    منظمتها يف دعم بلدان اجلنوب األفريقي فيما يتعلق جبمع و          اتعلى خرب 

وعرض ممثل معهد األرض    . واملعلومات والنماذج واألدوات لوضع خطط التكيف وتنفيذها      
جبامعة كولومبيا يف نيويورك عملية التكيف اليت تضطلع هبا والية نيويـورك يف الواليـات               

 املنهجية، واألدوات، وموارد املشروع، وأفضل املمارسات،       عرضهومشل  . املتحدة األمريكية 
والدروس املستفادة من التجربة، وأبدى رأياً بشأن إمكانية انطباق هنج والية نيويورك علـى              

  .أقل البلدان منواً
وتلت العروض جلسة نشطة من األسئلة واألجوبة انبثقت أثناءها أفكار أخرى بشأن     -٦٦

عمـل  حلقات ال مواد  ما ميكن أن تسهم به املبادئ التوجيهية خلطط التكيف الوطنية وبشأن            
  .التدريبية اإلقليمية اليت سينظمها فريق اخلرباء يف املستقبل

  التفاعل مع الفريق املعين بربنامج العمل الوطين للتكيف يف بوتان  -كاف  
عقد فريق اخلرباء، وفقاً ملمارسته املتمثلة يف التفاعل مع الفريق املعين بربنامج العمل                -٦٧

فاعلية مع ممثلي الفريق املعين بربنامج العمل الوطين        الوطين للتكيف يف البلد املضيف، جلسة ت      
ـ          ). فريق بوتان (للتكيف يف بوتان      لوعرض فريق بوتان التقدم احملرز يف تنفيذ برنـامج العم

وتعززت اجللـسة   . الوطين للتكيف، وقدم خرباته وأفضل ممارساته وما استخلصه من دروس         
برامج العمل الوطنية للتكيـف يف إطـار        التفاعلية بزيارة ملشروع بوتان األول من مشاريع        

احلد من املخاطر وحاالت الضعف املرتبطة بتغري املناخ من         "صندوق أقل البلدان منواً، يسمى      
  ".وانغدي وشامكار -  البحريات اجلليدية يف وادَيي بوناكاتجراء فيضانا

عامة عن نبذة  العرض األول وتضمن. وخالل الزيارة، قدم فريق بوتان أربعة عروض    -٦٨
هـذا  وقد اضطلعت بوتان بإعـداد      .  يف بوتان  امج العمل الوطين للتكيف وحتديثه    نإعداد بر 

 لتراعي املخاطر الناشئة املرتبطـة       وحدثته ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٤من عام   امج يف الفترة    نالرب
 مـن الصيغة احملدَّثة   على األمانة   سُتعرض  و. تكاليف األولويات وترتيبها   ديدبتغري املناخ وحت  

  . للتكيفامج العمل الوطيننبر
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عامة عن املشروع املشار إليه أعاله الذي بلغ تنفيذه         على نبذة    العرض الثاين    اشتملو  -٦٩
ويتضمن هذا املشروع ثالثة مكونـات،      . ٢٠١٣مرحلة متقدمة ومن املقرر إكماله يف عام        

وى مياه حبـرية    ويتمحور املكون الثاين حول خفض مست     . يتناول أوهلا إدارة خماطر الكوارث    
أما املكون األخري فيتعلـق     .  حدوث فيضانات البحريات اجلليدية    ملنعتورتومي خفضاً فعلياً    

بوضع نظام سليم لإلنذار املبكر على مستوى املقاطعات واجملتمعات احمللية للحد من اخلسائر             
. اكا ووانغدي اجلماعات املعرضة للخطر يف وادَيي بون     اليت ميكن أن تتكبدها     البشرية واملادية   

وتشمل بعض الدروس املستفادة من تنفيذ هذا املشروع امليزة املتمثلة يف أخذ البلـد بزمـام                
. وبعدهاألمور حبزم فيما يتعلق بذلك النظام وأمهية اتباع هنج مالئم للبيئة طيلة عمر املشروع               

ال الطقـس   أحوالتأثر ب أن  ذُِكر   ،التحديات اليت اعترضت تنفيذ املشروع    يف معرض تناول    و
 بالعمل، مبا يف ذلك عمليـات اإلجـالء يف          طالعووعورة الطرق ُيعقِّدان نقل املواد واالض     

وتلقى املشروع تغطية إعالمية مكثفة أسهمت يف التوعية بقـضايا تغـري            . حاالت الطوارئ 
ة اخلاصـة مبـشروع     ترد معلومات إضافية عن املشروع يف الصفحة الشبكي       (املناخ يف البلد    

  .)١٢()طينالو بوتان
وركز العرض الثالث على العنصر الثالث من املشروع املتعلق بفيضانات الـبحريات              -٧٠

وضع نظام لإلنذار املبكر يسمح باالنتقال من نظام يدوي لإلنذار املبكر إىل نظـام              : اجلليدية
 مبا يف ذلك حمطات الرصد      ،هذا املكون توسيع نطاق شبكات ومعدات املراقبة      ويشمل  . آيل

 للمراقبة، وعدة صافرات إلنذار اجملتمعات احمللية يف حالة وجـود           رفةغاالستعانة ب د، و عن بع 
  .خطر مباشر، وسواتل االتصاالت

وأبرز العرض األخري التقدم الرئيسي احملرز يف صياغة نظام المركزي إلدارة خمـاطر               -٧١
 بالدور الواضـح    الكوارث يشمل جمموعة من األنشطة استناداً إىل هنج متعدد القطاعات ُيقر          

تقـدمي  : ويتضمن هذا املكون األخري أنشطة من قبيـل       . الذي تؤديه كل وكالة تنفيذ وطنية     
برنامج يهدف إىل جعل املدارس احمللية أكثـر        وضع  شامل ملمثلي اجملتمعات احمللية، و    تدريب  

 تنسيق  فالم الوثائقية، وتعيني جهات   أمناً، ومبادرات للتوعية عن طريق وسائل اإلعالم أو األ        
االت الكوارث، وحتديد مناطق اإلجالء اآلمنة يف حالـة فيـضانات الـبحريات             حلجمتمعية  
  .اجلليدية

وأثناء التفاعل مع فريق بوتان، أتيحت لفريق اخلرباء فرصة زيارة إحـدى حمطـات             -٧٢
وإضافة إىل ذلك، ُنظمت زيـارة إىل       . اإلنذار وغرفة املراقبة املنشأة يف إطار أنشطة املشروع       

إحدى اجلماعات احمللية وجرى تفاعل نشط مع زعيم اجلماعة الذي شرح كيفيـة عمـل                
  .مجاعته على تنظيم نفسها للتأقلم مع الكوارث املرتبطة بتغري املناخ

__________ 

 .<www.bhutanglofproject.gov.bt>انظر  )١٢(
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وضع برنامج عمل فريـق اخلـرباء املعـين بأقـل البلـدان منـواً                 -ثالثاً  
  ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة

 .٢٠١٢-٢٠١١رز يف تنفيذ برنامج عمله للفتـرة        استعرض فريق اخلرباء التقدم الذي أُح       -٧٣
 الواليات اجلديدة الصادرة عن مؤمتر األطـراف يف         يفودمج فريق اخلرباء نتائج هذه العملية       

 اليت هي   ةونتيجة لذلك، حدد فريق اخلرباء، فضالً عن األنشطة القائم        . دورته السابعة عشرة  
 أنشطةً جديدةً يف إطار برنامج عملـه        ،٢٠١٣ أو عام    ٢٠١٢قيد التنفيذ أو سُتنفذ يف عام       

وأعطى فريق اخلرباء األولوية هلذه األنشطة كما هـو معـروض يف            . ٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  
  .املرفق األول
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Annex I 

[English only]  

Two-year rolling work programme of the Least Developed Countries Expert Group for 2012–2013 

Objective Expected results Main activities Product/Output/Activity type  

Provide technical guidance 
and advice for the national 
adaptation plan (NAP) 
process 

Least developed countries (LDCs) 
increase their capacities to reduce their 
vulnerability to climate change, and to 
integrate adaptation into developmental 
planning 

Develop technical guidelines for the NAP 
process, arrange a technical review and 
publish the guidelines 
 

Profile LDCs with respect to addressing 
adaptation through mechanisms under the 
Convention and other external processes 

Compile and analyse support needs for the 
NAP process, including through surveys to 
Parties during the subsidiary body sessions 

Technical guidelines for the NAP 
process by the eighteenth session 
of the Conference of the Parties 
(COP 18) 

Process, compilation 
 
 

Compilation, survey interviews, 
analyses 

Support implementation of 
national adaptation 
programmes of action 
(NAPAs) 

Advice and technical support on the 
implementation of NAPAs is provided 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Support for monitoring the impact and 
effectiveness of efforts to address 
vulnerability is provided 

Conduct regional training workshops to:  

Facilitate the application of new 
approaches such as the programmatic 
approach and the integration of gender 
and vulnerable communities’ concerns 
into the implementation of NAPAs; 

Address key concerns related to the 
accessing of funds from the LDC Fund; 
guide revision and update of NAPAs; 
introduce considerations for medium- and 
long-term adaptation; 

Serve as a platform for exchanging best 
practices and lessons learned at the 
national and regional levels 

Prepare training materials for the regional 
training workshops 

Compile relevant existing work on 
monitoring and evaluation of adaptation 
efforts, and develop an approach paper for 
monitoring the effectiveness of efforts to 
address vulnerability in LDCs 

Regional training workshops in 
September 2012–September 2013 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Training materials by September 
2012 

Information paper by September 
2012 
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Objective Expected results Main activities Product/Output/Activity type  

Support implementation of 
the LDC work programme 

Implementation of the LDC work 
programme is facilitated 

Prepare a specification on each of the elements of 
the LDC work programme other than NAPAs, in 
consultation with the Global Environment Facility 
(GEF), with a view to informing the COP on the 
guidance to be provided to the GEF 

Information though the report on 
the 21st meeting of the Least 
Developed Countries Expert 
Group (LEG) by March 2012 

Support preparation, revision 
and update of NAPAs 

LDCs are assisted in the preparation, 
revision and update revision of their 
NAPAs 

Communicate best practices and lessons learned 
from the LDCs that have revised their NAPAs, 
including expedited ways to do so 

Outreach 

Support implementation of 
cross-cutting activities and 
outreach on the work of the 
LEG 

Cross-cutting activities and outputs 
from the work of the LEG are 
widely and effectively captured and 
disseminated to LDCs and others 

Enhance the LDC Portal to serve as the main 
knowledge base for information on the work of 
the LEG 

Prepare a publication on best practices and lessons 
learned in addressing adaptation in LDCs, volume 
2 

Conduct in-depth country case studies on LDCs to 
discern the best practices and lessons learned in 
areas of the work of the LEG 

Compile and disseminate, through a publication, 
case studies to identify experiences with methods 
and tools in components/steps of the NAPA/NAP 
and other adaptation processes 

Prepare an aggregated publication for outputs of 
the LEG in 2012 

Information sharing platform 

 
 
Outreach product, by December 
2012 

 
Process 
 

 
Outreach product by September 
2012 
 
 

Outreach product by March 2013 

Support coherence and 
synergy of adaptation related 
efforts under the Convention 

Work of the LEG is enhanced 
through cooperation with other 
bodies under the Convention, and 
feeds into the work of the 
Adaptation Committee and others 

Identify national and regional centres and 
institutions that offer services at the local levels in 
LDCs such as training and capacity-building, 
taking into account existing linkages with other 
local institutions 

Update/revise the LEG technical paper on 
regional synergy as part of the technical 
guidelines for the NAP process 

Process 
 
 
 
 

Information paper by August 
2012 
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Annex II 

 [English only] 

  Members of the Least Developed Countries Expert Group as 
at 13 April 2012 

Mr. Abias Huongo     Angola 
 

Mr. Erwin Künzi     Austria 
 

Mr. Ibila Djibril     Benin 
 

Mr. Thinley Namgyel    Bhutan 
 

Ms. Beth Lavender     Canada 
 

Mr. Mphethe Tongwane    Lesotho 
 

Mr. Bennon Bibbu Yassin    Malawi  
 

Mr. Batu Krishna Uprety    Nepal  
 

Mr. Jan Verhagen     Netherlands 
 

Mr. Douglas Yee     Solomon Islands 
 

Mr. Paul Abiziou Tchinguilou    Togo 
 

Ms. Pepetua Election Latasi    Tuvalu  
 
Mr. Fredrick Manyika     United Republic of Tanzania 

       


