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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  ري املناختغ

  للتنفيذ الفرعيةاهليئة 
  والثالثون الثالثةالدورة 

  ٢٠١٠ ديسمرب/األول كانون ٤ إىل نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ منكانكون، 
  املؤقت األعمال جدول من) د(٥البند 

  التفاقيةل املاليةاآللية 
  منواً البلدان أقلصندوق 

  املؤقت األعمال جدول من) ب(٧البند 
  االتفاقية من ٤ املادة من ٩و ٨ بالفقرتني املتعلقةاملسائل 
  منواً البلدان بأقل املتعلقةاملسائل 

مج عمل التكيف الوطين، مبا فيها تشغيل       ناتقرير توليفي عن عملية بر        
  صندوق أقل البلدان منواً

  *األمانة من مذكرة    

  موجز    
 بشأن  املعنيةيقدم هذا التقرير توليفاً للمعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات            

مـوال مـن    األ، مبا يف ذلك احلصول علـى        هاوتنفيذ ةإعداد برامج عمل التكيف الوطني    
 استعراضاً حلالة تنفيذ برنامج عمـل أقـل         يتضمن التقرير  كما .صندوق أقل البلدان منواً   

ويـشمل   .، وتشغيل صندوق أقل البلدان منـواً  ةلدان منواً، وبرامج عمل التكيف الوطني     الب
ـ            التقرير    ةاخلربات املكتسبة والدروس املستفادة يف إعداد برامج عمـل التكيـف الوطني
 وبشأن احلصول على األموال من صندوق أقل البلدان منواً، وكذلك التحديات،            هاوتنفيذ

 بياناً من األطراف وبيانان     ١٣ما جمموعه    ورد   وقد .كنةم امل والعوائق، وجماالت التحسني  
  .من منظمات األمم املتحدة

  
__________ 

  .عين بأقل البلدان منواًاجتماع فريق اخلرباء املانعقاد قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد نتيجة لتوقيت   *  
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  مقدمة - أوالً 

  الوالية - ألف 
 إىل موافاة املعنية   مؤمتر األطراف، يف دورته الرابعة عشرة، األطراف واملنظمات          دعا -١

إعداد برامج عمل التكيف علومات عن مب،  ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٧يف موعد أقصاه    األمانة،  
ويف الدورة   .موال من صندوق أقل البلدان منواً     األ احلصول على     ذلك ، مبا يف  هاوتنفيذ ةالوطني

برامج عمـل  إعداد عن عملية    األمانة أن تعد تقريراً توليفياً     نفسها، طلب مؤمتر األطراف إىل    
 البيئة العامليـة ووكاالتـه،     ، مع مراعاة املعلومات الواردة من مرفق      ة وتنفيذها التكيف الوطني 

أقل البلدان منواً، املعين برباء اخلوالبيانات املقدمة من األطراف واملنظمات املعنية، وتقارير فريق   
مصادر املعلومات ذات الصلة، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا           غري ذلك من    و

  ؛)١(الثالثة والثالثني

  املذكرةنطاق  - باء 
الوطنيـة   توليفاً للمعلومات املتعلقة بإعداد برامج عمل التكيـف          التقريرم هذا   يقد -٢

موال من صندوق أقل البلدان منـواً، باالسـتناد إىل          األلك احلصول على    ذ، مبا يف    هاوتنفيذ
 واملفوضية األوروبيـة باسـم      ،بلجيكا( طرفاً   ١٣ من   املقدمةاملعلومات الواردة يف البيانات     

 ، ليشيت وغينيا وكرييبـاس    - وبنن وتشاد وتوغو وتيمور      ،ودوله األعضاء االحتاد األورويب   
الـيت متثـل آراء   ) ونيبال والنيجر وهـاييت   ومايل ومالوي،وليسوتو باسم أقل البلدان منواً

  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً عن اجتماعيه الـسابع          يوتقرير ،)٢( طرفاً ٨٤جمموعه   ما
وبيانني مقدمني  ،)٤(ىل مؤمتر األطرافإ  املقدموتقرير مرفق البيئة العاملية ،)٣( عشر  والثامن عشر

  .)٥(من منظمات األمم املتحدة
 ذلك، يأخذ التقرير يف االعتبار املعلومات اجملمعة واحملللة على أسـاس     إىلوباإلضافة   -٣

وتشمل  .)٦(عشر النهج الذي وضعه فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف اجتماعه السادس           
مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة ووثائق جملس مرفق البيئة العاملية؛  :هذه املعلومات ما يلي

__________ 

 .٥، الفقرة ١٤-م أ/٥املقرر  )١(
)٢( FCCC/SBI/2010/MISC.9. 
)٣( FCCC/SBI/2010/5و FCCC/SBI/2010/26. 
)٤( FCCC/CP/2010/5. 
)٥( <http://unfccc.int/3714.php>. 
)٦( FCCC/SBI/2009/13املرفق الثالث ،. 
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ومقترحات مشاريع برامج عمل التكيف      ؛)٧(املقدمة إىل األمانة  الوطنية  وبرامج عمل التكيف    
فريق اخلـرباء   واستقصاء   ؛)٨( يف إطار صندوق أقل البلدان منواً      التمويلللحصول على   الوطنية  

امج عمل التكيف    بر  وتنفيذ بشأن إعداد لألطراف من أقل البلدان منواً      املعين بأقل البلدان منواً     
 الذي بدأه أثناء الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ ووثائق فريق اخلرباء             ،ةالوطني

والدراسـات   ؛)٩(هاوتنفيـذ ة  الوطنياملعين بأقل البلدان منواً بشأن إعداد برامج عمل التكيف          
أوغنـدا   (٢٠١٠اإلفرادية القطرية اليت أجراها فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف عـام              

وزامبيا والسودان   ليشيت ومجهورية أفريقيا الوسطى ورواندا-وبوتان وبوركينا فاسو وتيمور 
ن مصادر خارجية، خاصـة     ؛ واملعلومات الواردة م   )وسرياليون وكمبوديا وكرييباس وهاييت   

وكالة املساعدة الدامنركية للتنمية الدولية ومكتب التقييم التابع ملرفق الذي أجرته تقييم النتائج 
برنامج األمم املتحدة   النهائي الذي أجراه    تقييم  ال؛ و )١٠(البيئة العاملية لصندوق أقل البلدان منواً     

  .)١١(دة للبيئة ومرفق البيئة العامليةللبيئة للمشاريع املشتركة بني برنامج األمم املتح

  للتنفيذ الفرعية اهليئة تتخذها أن ميكن اليتاإلجراءات  - جيم 
 املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة عند تقدمي دراسةقد ترغب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف       -٤

منـواً   بتشغيل صندوق أقل البلـدان       املتعلقةتوصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن التوجيهات       
  .املسائل املتصلة بأقل البلدان منواًو

  اخللفية - ثانياً 

  منواً البلدان أقل عملبرنامج  - ألف 

  منواً البلدان أقل عمل برنامجعناصر  -١ 
اعترف مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة، باالحتياجات احملددة واحلاالت اخلاصـة            -٥

 جمموعـة   واختذمواجهة اآلثار السلبية لتغري املناخ،      ألقل البلدان منواً، لكوهنا األقل قدرة على        
  . من االتفاقية٤ من املادة ٩ لتنفيذ الفقرة املقرراتمن 

__________ 

)٧( <http://unfccc.int/4585.php>. 
)٨( <http://www.thegef.org/gef/ldcffsp>. 
)٩( <http://unfccc.int/4727.php>. 
)١٠( <http://www.um.dk/NR/rdonlyres/697DBFF2-4FE4-4C0E-AD35-

0DB6E3E6A624/0/LDCFmedforfatteretilwww.pdf>. 
)١١( <http://www.unep.org/eou/Portals/52/Reports/NAPA_Final_Report.pdf>. 



FCCC/SBI/2010/17 

5 GE.10-63658 

برنامج عمل أقل البلدان منـواً،      ،  ٧-م أ /٥ مقررهمن خالل    ،أنشأ مؤمتر األطراف  و -٦
  :الذي يشمل األنشطة التالية

قائمة املعنية بـتغري املنـاخ،      أو مراكز التنسيق الوطنية ال    /تعزيز األمانات و   )أ( 
وإنشاؤها عند الضرورة، للسماح بتنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو تنفيذاً فعـاالً يف أقـل              

  البلدان منواً؛
، على مهارات ولغة التفاوض، كلما دعت       بشكل مستمر توفري التدريب،    )ب( 

مشاركة واً للمشاركة   الضرورة إىل ذلك، من أجل تنمية قدرات املفاوضني من أقل البلدان من           
  فعالة يف عملية تغري املناخ؛

  ؛هاوتنفيذالوطنية دعم إعداد برامج عمل التكيف  )ج( 
   تغّير املناخ؛بقضايا لكفالة نشر املعلومات املتعلقة التوعية العامةتعزيز برامج  )د( 
  ؛)٧-م أ/٤وفقاً للمقرر (تطوير التكنولوجيا ونقلها، خاصة تكنولوجيا التكيف  )ه( 
تعزيز قدرة دوائر األرصاد اجلوية واخلدمات اهليدرولوجيـة علـى مجـع             )و( 

املعلومات اجلوية واملناخية وحتليلها وتفسريها ونشرها لدعم تنفيذ بـرامج عمـل التكيـف              
  ؛ةالوطني

، أُعطيت أولوية التمويل مـن      أقل البلدان منواً  ربنامج عمل   الستة ل عناصر  الومن بني    -٧
 ولتنفيذ بـرامج  ٢٠٠١من عام  الوطنية  برامج عمل التكيف     منواً إلعداد    صندوق أقل البلدان  

 أثناء دورته الرابعـة عـشرة       ،وطلب مؤمتر األطراف  . ٢٠٠٥من عام   الوطنية  عمل التكيف   
  إىل مرفق البيئة العاملية أن يقوم، إىل جانب دعم التنفيذ اجلاري لربامج            ،٢٠٠٨املعقودة يف عام    

  .)١٢(سري تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منواً، بتية التكيف الوطنيعمل
يسر تنفيذ العناصر املتبقية    أن ي وعلى إثر طلب مؤمتر األطراف إىل مرفق البيئة العاملية           -٨

رفق إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً أن           املمن برنامج عمل أقل البلدان منواً، طلب        
 العناصر املتبقية من برنامج عمل السادس عشر، أفكاراً عن سبل دعم تنفيذ يقدم، يف اجتماعه    

يف تقريره إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ عن اجتماعـه الـسابع            ،فريقالواقترح   .أقل البلدان منواً  
، هنجاً يقدم التمويل، عرب شباك األنشطة التمكينية، إىل مجيع أقل البلدان منواً مـن               )١٣(عشر

منـواً،   عمل أقل البلـدان برنامج املتبقية من عناصر ال ضمننشطة ذات األولوية األ أجل تنفيذ
 .إىل املـوارد  على أساس االحتياجات الوطنية، من خالل مشروع عاملي ُيعجل بالوصـول 

خيصص كل مشروع  ضمان استمرارية الدعم، اقترح فريق اخلرباء أنولوباإلضافة إىل ذلك، 
لدعم العناصر املتبقية من برنامج      واً نسبةً مئوية من ميزانيته     صندوق أقل البلدان من    من مشاريع 

__________ 

 .٢، الفقرة ١٤-م أ/٥املقرر  )١٢(
)١٣( FCCC/SBI/2010/5. 
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 الدعم املقدم كجزء من ة عن صرحيبياناتتقارير املشاريع  عمل أقل البلدان منواً، وأن تتضمن
فريـق أن ينظـر     الوعالوة على ذلك، اقترح      . بصورة منتظمة  رصد املشاريع واإلبالغ عنها   

  هذه البياناتلكفالة إسهام املرفق ميوهلاات للمشاريع اليت سياسة جلمع البيان رفق يف وضعامل

الكيانات الوطنية يف وقـت    معوعالنيةتبادهلا حبرية و اجملمعة يف جهود مجع البيانات الوطنية
مجيـع  وهلذا الغرض، اقترح فريق اخلرباء أيضاً أن تبذل          .معقول ُبعيد مجع البيانات وجتهيزها    

مرفق البيئة العاملية جهوداً خاصة من أجل مجع البيانات املناخيـة   مشاريع التكيف اليت ينفذها
  .ذهاوتنفي شبكات املراقبة يف أقل البلدان منواً، دعماً لتقييم أنشطة التكيف حتسنيهبدف 

  هاوتنفيذالوطنية  التكيف عمل برامجإعداد  -٢ 
 أقل البلدان    برنامج عمل  وضعاعتمد مؤمتر األطراف أيضاً، يف دورته السابعة، عند          -٩

وكان  .٧-م أ /٢٨مبوجب مقرره   الوطنية  منواً، املبادئ التوجيهية إلعداد برامج عمل التكيف        
 القدرة على إعداد بالغات وطنيـة       ال متلك  بأن العديد من أقل البلدان منواً         منه ذلك اعترافاً 

 فيمـا يتعلـق   يةوالفورعلى اإلبالغ عن احتياجاهتا امللحة   يف املستقبل املنظور، أوهاوتقدمي
ووفقاً هلذه املبادئ التوجيهية،  . معهاهااملناخ وتكيف تغريالسلبية لثار من اآل  تضررهابإمكانية

  :قائمة على املبادئ التاليةالوطنية ينبغي أن تكون برامج عمل التكيف 
ينبغي أن توفر ألقل البلدان منواً عملية لتحديد األنشطة ذات األولوية الـيت              )أ( 

  الحتياجاهتا الوطنية امللحة والفورية املتصلة بالتكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ؛تستجيب 
قائمـاً  الوطنية  ينبغي أن يكون األساس املنطقي لوضع برامج عمل التكيف           )ب( 

  على قدرة أقل البلدان منواً احملدودة على التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ؛
ك تركيز على األنشطة املوجهة إىل تلبية االحتياجـات         ينبغي أن يكون هنا    )ج( 

 يف  هاامللحة والفورية فيما يتعلق باآلثار السلبية لتغري املناخ اليت ميكن أن تتسبب زيادة تأخري             
   أو تؤدي إىل ارتفاع التكاليف يف مرحلة الحقة؛لتأثرلقابلية الزيادة 

الـيت  ،  املوجودةعلومات  أن تستخدم امل  الوطنية  ينبغي لربامج عمل التكيف      )د( 
   أي حبوث جديدة؛تتطلب ال

 ذات وجهة عملية، وقطرية التشغيل، ومرنـة،       هذه الربامج  ينبغي أن تكون   )ه( 
  وتستند إىل الظروف الوطنية؛

ربامج يف شكل بسيط ميكن أن يفهمه بسهولة كل من  هذه ال ينبغي أن ُتقدم     )و( 
  .عموماً صانعي القرار على مستوى السياسات واجلمهور

  منواً البلدان بأقل املعين اخلرباءفريق  -٣ 
، فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان       ٧-م أ /٢٩أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       -١٠

منواً، أساساً هبدف تقدمي املشورة إىل األطراف من أقل البلدان منواً بشأن إعداد برامج عمـل                
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مل ذلك تقدمي املشورة التقنية فيما يتصل بتحديد        ويش .واستراتيجية تنفيذها الوطنية  التكيف  
وباإلضـافة إىل    . ذات الصلة اليت جيب توليفها كجزء من تقييم متكامل          واملعلومات البيانات

بناء القدرات دعماً لذلك، كُلف فريق اخلرباء بتقدمي املشورة بشأن احتياجات أقل البلدان منواً   
، وتنسيق اجلهود األخـرى املتـصلة بأنـشطة        هاذوتنفيالوطنية  إلعداد برامج عمل التكيف     

ة يف إطـار  جزالبلدان منواً والتعاون معها، مبا يف ذلك األنشطة املن ة لصاحل أقلجزالتكيف املن
  وهلذا الغرض، قدم فريق اخلرباء الدعم عن طريق األنشطة التالية؛ .التنمية األوسع نطاقاً

  ؛هاوتنفيذالوطنية كيف تطوير سبل وأدوات إلعداد برامج عمل الت )أ( 
  ؛ةتدريب خرباء أقل البلدان منواً على إعداد وتنفيذ برامج عمل التكيف الوطني )ب( 
  تقدمي مشورة حمددة إىل األطراف من أقل البلدان منواً عند الطلب؛ )ج( 
  ؛هاوتنفيذالوطنية رصد إعداد برامج عمل التكيف  )د( 
   إطار االتفاقية؛التعاون مع أفرقة اخلرباء األخرى يف )ه( 
االتفاقات البيئيـة   هيئات   وغريها من    املعنيةالتعاون مع الوكاالت الدولية      )و( 

  ؛هاوتنفيذالوطنية املتعددة األطراف بشأن إعداد برامج عمل التكيف 
 وضـع عمليـة   تعزيز الوعي بتغري املناخ ودمج اعتبارات تغري املنـاخ يف            )ز( 

  .لتنميةلتخطيط الالسياسات و
 أربع واليات منـذ إنـشائه يف عـام           املعين بأقل البلدان منواً     فريق اخلرباء  أجنزقد  و -١١

وغطت . ٢٠٠٣ إىل عام    ٢٠٠٢وكانت الوالية األوىل للفريق ملدة سنتني، من عام          .٢٠٠١
؛ وغطت الوالية الثالثة هي األخرى سنتني خالل        ٢٠٠٥-٢٠٠٤سنتني  الالوالية الثانية فترة    

  .٢٠١٠-٢٠٠٨ فترة الثالث سنوات يغطتا الوالية الرابعة واألخرية ف؛ أم٢٠٠٧-٢٠٠٦الفترة 

  منواً البلدان أقلصندوق  -٤ 
، صندوق أقل البلدان منواً لدعم تنفيذ      ٧-م أ /٧أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       -١٢

مرفـق  ، عهد مؤمتر األطراف إىل      ٧-م أ /٢٧ مقررهومبوجب   .برنامج عمل أقل البلدان منواً    
 وقـدم إليـه     الـصندوق  لآللية املالية لالتفاقية، بتشغيل       مشغالً اً بوصفه كيان   العاملية، البيئة

ـ            ووافـق   .ةاإلرشادات األولية للتركيز على تقدمي الدعم إلعداد برامج عمل التكيف الوطني
مؤمتر األطراف، يف دورته احلادية عشرة، على أحكام تفعيل الصندوق لدعم تنفيـذ بـرامج    

مرفق البيئـة   ويف دورته الرابعة عشرة، طلب مؤمتر األطراف إىل          .)١٤(ةطنيعمل التكيف الو  

__________ 

 .١١-م أ/٣املقرر  )١٤(
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 تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منواً من خـالل تـشغيله               ييسرأن   العاملية
  .)١٥(للصندوق

  منواً البلدان أقل عمل برنامج تنفيذحالة  - باء 

  )١٦(هاوتنفيذالوطنية  التكيف عمل برامجإعداد  -١ 
من برامج   ياًاجمن بر ٤٥، أُعد وقُّدم إىل األمانة      ٢٠١٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢حىت   -١٣

من أقل البلدان ) رليشيت وميامنا - أنغوال وتيمور ( بلدانكن ثالثةت، ومل   ةنيلتكيف الوط اعمل  
ت بعـد   قد قدم الوطنية  لتكيف  االيت تلقت متويالً إلعداد برامج عمل       الثمانية واألربعني   منواً  
 إعداد بـرامج  مراحل  ليشيت يف مرحلة متقدمة من       -  تيمور قد أصبحت و .)١٧( كاملة هابراجم

ومل . ٢٠١٠ إىل األمانة حبلول هناية عـام  برناجمهاومن املتوقع أن تقدم الوطنية عمل التكيف   
  .هما إلعداد برناجمي الالزمحتصل غينيا االستوائية والصومال بعد على التمويل

، قدم مرفق البيئة العاملية أثنـاء       ة حبالة تنفيذ برامج عمل التكيف الوطني      علقيتوفيما   -١٤
عمـل  برامج   تقريراً عن مشاريع      املعين بأقل البلدان منواً    االجتماع الثامن عشر لفريق اخلرباء    

 بلداً قد ٣٨، كان ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٥ويف   . قيد نظره  املوجودةالوطنية  التكيف  
وكان  .الوطنية التكيف   عملبرامج   أو أكثر من مشاريع      اًرمسياً مشروعاً واحد  ق  رفاملإىل  قدم  

يف إريتريا وبنغالديش وبنن وبوتان وبوركينا فاسو وتوفالو وجـزر          اً   مشروع ١٩ما جمموعه   
الدميقراطية وجيبويت والرأس األخضر ورواندا وزامبيـا وسـاموا          القمر ومجهورية الكونغو  

 املسؤول التنفيذي األول حظي بتأييديا ومايل وملديف والنيجر قد وليرب والسودان وكمبوديا
يقل عن أربعة مشاريع يف      ال  ما ،٢٠١قبل هناية عام    ،  يؤيد أيضاً  من املتوقع أن      الذي لمرفقل

وحظي مبوافقة املـسؤول     . بيساو ومالوي  -مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وغينيا وغينيا       
 استمارة لتحديد املشاريع مقدمة مـن       ١٩لس املرفق ما جمموعه     التنفيذي األول للمرفق وجم   

 إثيوبيا وأفغانستان وبوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة وساموا وسان تـومي وبرينـسييب  

وموريتانيا  والسنغال وسرياليون وغامبيا وفانواتو وكمبوديا وكرييباس وليربيا وليسوتو ومايل
س استمارات أخرى من توغو وجزر سليمان ومجهورية وموزامبيق وهاييت واليمن، وهناك مخ    

 املسؤول التنفيذي األول إجازهتا من قبل تنتظر  أفريقيا الوسطى وسان تومي وبرينسييب وهاييت       
  .وموافقة جملس املرفق

__________ 

 .٢، الفقرة ١٤-م أ/٥املقرر  )١٥(
 .FCCC/SBI/2010/26 املعين بأقل البلدان منواً الوارد يف اخلرباء فريق تقرير من املعلومات هذه أُخذت )١٦(
تلقى الرأس األخضر أمواالً إلعداد برنامج عمل التكيف الوطنية ولكنه خرج منذ ذلك احلني من جمموعـة                  )١٧(

ن أفاقية األمم املتحدة اإلطارية بـش     يف ات األطراف  د أقل البلدان منواً      جمموع عد   اآلن ويبلغ .أقل البلدان منواً  
 . طرفا٤٩ًتغري املناخ 
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بـرامج   وكاالت مرفق البيئة العاملية التالية تنفيذ مشاريع         تدعم،  ويف الوقت احلاضر   -١٥
 مشروعاً من مـشاريع     ٢٩يدعم تنفيذ   (نامج األمم املتحدة اإلمنائي     بر :ةعمل التكيف الوطني  

، )١١(، ومنظمة األمم املتحدة للبيئـة       )أربعة(، والبنك الدويل    )ةبرامج عمل التكيف الوطني   
، والربنامج اإلمنائي )ثالثة(، والبنك اإلفريقي للتنمية )اثنان(وق الدويل للتنمية الزراعية    والصند

  ).ثالثة(الزراعة  و، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية)اثنان(تحدة للبيئة معاً وبرنامج األمم امل
، توجـد    أقل البلدان منواً   ومن حيث التوزيع اإلقليمي للمشاريع املقدمة إىل صندوق        -١٦

األغلبية العظمى من املشاريع يف أفريقيا، تليها آسيا، وبدرجة أقل منطقتا احمليط اهلادئ والبحر       
  .الكارييب

من   مليون دوالر  ٢٩٠ ماحناً قد تعهدوا مببلغ      ٢٢، كان   ٢٠١٠أغسطس  / آب ٤وحىت   -١٧
 ، بلـغ صـايف التمويـل      ٢٠١٠مايو  / أيار ٣١ويف   .)١٨(دوالرات الواليات املتحدة للصندوق   

 ١٣٥ ،ها به أو صرف   اًأو التزم   فيه  الذي خصصه جملس املرفق أو املسؤول التنفيذ األول        ،التراكمي
 يف الـصندوق،    املتاحة األموال   حجميشري الفرق بني هذين املبلغني إىل       و .)١٩(يون دوالر مل

  . مليون دوالر١٥٥وهو 

 عنـد  وإنشاؤها املناخ، تغري يف جمال  القائمة الوطنية التنسيق مراكز أو/و األماناتتعزيز   -٢ 
  منواً البلدان أقل يف فعاالً تنفيذاً كيوتو وبروتوكول االتفاقية تنفيذ للتمكني من الضرورة،

، بشراكة مع   )اليونيتار (، نفذ معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث      ٢٠٠٣يف عام    -١٨
 البـشرية  اإلمنائي، مشروعاً بشأن بناء القـدرات         األمم املتحدة  مرفق البيئة العاملية وبرنامج   

هـدف  وكان   . طرفاً من أقل البلدان منواً     ٤٦تغري املناخ يف    املعنية ب تنسيق  الواملؤسسية ملراكز   
 مراكز تنسيق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ يف أقـل              تزويدملشروع هو   ا

تخطـيط  الالبلدان منواً بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتدريبها عليها ومـساعدهتا يف           
 النتـائج   مـن  وكان . لتعزيز مهاراهتا التفاوضية واللغوية يف إطار االتفاقية       مستمرةنشطة  أل
فورية املتوقعة من هذا املشروع حتسني االتصال بني األطراف من أقل البلدان منواً وأمـانيت               ال

 حتسني فهم أمـانيت االتفاقيـة واملرفـق         إىلهدف أيضاً   يوكان املشروع    .االتفاقية واملرفق 
 تدخالت  متكني هذه البلدان من فهم    إىل  ووالوكاالت املشاركة الحتياجات أقل البلدان منواً       

  . فهماً أفضلقاملرف

__________ 

)١٨( FCCC/CP/2010/5. 
)١٩( FCCC/CP/2010/5. 
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توفري التدريب، بصورة متواصلة، على مهارات ولغة التفاوض، حيثما تدعو الضرورة إىل             -٣ 
ذلك، من أجل تنمية قدرات املفاوضني من أقل البلدان منواً على املـشاركة الفعالـة يف                

  عملية تغري املناخ
أقل البلدان منواً يف تنظيم      بدعم برنامج األمم املتحدة للبيئة، بالتعاون مع األمانة،         قام -١٩

. ٢٠٠٧دورات مؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني منذ عام        انعقاد  حلقات عمل حتضريية قبل     
وحيضر حلقات العمل مفاوضون يف جمال تغري املناخ من أقل البلدان منواً، ومعظمهم منسقون              

  . املفاوضاتومندوبون وطنيون حديثو العهد بالعملية، حىت ميكنهم اكتساب اخلربة يف
جنـوب  /نظمت املبادرة األوروبية لبناء القدرات حلقات عمل إقليمية جلنوب        قد  و -٢٠

واجلنـوب األفريقـي    شرق آسيا، وغرب أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وشرق أفريقيا،          
 تغري املناخ بإشـراك مـسؤولني مـن         قضاياوأمريكا الالتينية لتعزيز التعاون وكذلك تعميم       

 .وتستهدف حلقات العمل هذه أقل البلدان منواً وغريها من البلـدان           .)٢٠(ختصةالوزارات امل 
وباإلضافة إىل ذلك، تنظم املبادرة األوروبية لبناء القدرات حلقات عمـل سـابقة ملـؤمتر               

 أفـضل  فهم التوصل إىل األطراف اهلدف منها دعم مفاوضني خمتارين من أقل البلدان منواً يف            
 الفعاليـة    من من العمل مبزيد   ات مؤمتر األطراف وكذلك لتمكينهم     املناقشة يف دور   للقضايا

  عقـد  العمل أيضاً على بناء املهارات التفاوضية عـن طريـق      اتوتساعد حلق  .كمجموعة
  .والتمارين العمليةألدوار لجلسات تأدية 

  املناخ تغّير بقضايا املتعلقة املعلومات نشر لكفالة ةالعام التوعية برامجتعزيز  -٤ 
 تبادل املعلومات بشأن    ، عمله أداء  إطار  يف ،ر فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      يّس -٢١

 التآزر اإلقليمي، وكذلك التآزر مع اتفاقيات أوجهفريق الوعزز  .ةبرامج عمل التكيف الوطني 
 من  واستراتيجية تنفيذها الوطنية  بيئية أخرى متعددة األطراف، يف إعداد برامج عمل التكيف          

ـ        مللتوجيهية وشروح   وثائق  إعداد  الل  خ  .ةبادئ التوجيهية لربامج عمـل التكيـف الوطني
  . والربتغاليةوالفرنسيةوُنشرت هذه الوثائق باإلنكليزية 

 جهود أمانيت اتفاقية األمـم      مسامهات يف وقدم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         -٢٢
أوجـه   التصحر يف تعزيـز      ملكافحة األمم املتحدة    املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واتفاقية     

التآزر يف تنفيذ خطط العمل الوطنية يف إطار اتفاقية مكافحـة التـصحر وبـرامج عمـل                 
يف استعراض برنامج عمل بروكسل ألقل البلدان منـواً         أيضاً  فريق  الوأسهم   .ةالوطني التكيف
 العامة لألمم املتحدة القيام     االستعراض، تعتزم اجلمعية  إطار هذا   ويف  . ٢٠١٠-٢٠٠١للعقد  
 حمليـة تقييم شامل لتنفيذ برنامج عمل بروكسل؛ وحتديد سياسات دوليـة و           إجراء   :مبا يلي 

__________ 

)٢٠( <http://www.eurocapacity.org/public/workshops.shtml>. 
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فعالة؛ وإعادة تأكيد االلتزام العاملي الرامي إىل القضاء على الفقر يف أقل البلدان منواً وإدماجها             
  .ماد شراكة متجددة لصاحل أقل البلدان منواً يعود عليها بالفائدة؛ واعتإدماجاًيف االقتصاد العاملي 

اسـتحدث  فريق خيارات لالرتقاء جبهود التكيف و     الوعلى الصعيد الوطين، وضع      -٢٣
لتنمية الوطنية يف أقل البلدان منواً كجزء من        لط  يخطتالسبالً لتعزيز أوجه التآزر مع عمليات       

  .ةتوجيهاته بشأن تنفيذ برامج عمل التكيف الوطني
أجل االستفادة إىل أقصى حد من التواصل مع مجيع أقل البلدان منواً، اعتمـد              ومن   -٢٤
قـل   أحدهم أل  - على الصعيد الداخلي   نظاماً للمقررين     اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً     فريق

 الناطقـة   وثالـث لتلـك    الناطقة بالفرنـسية،     وآخر لتلك البلدان منواً الناطقة باإلنكليزية،     
أقل البلدان منواً خالل االجتماعات احلكومية      مع   اتصاالت فعالة  املقررون   رىوأج .بالربتغالية
ن اضافة إىل ذلك، شارك املقرر    باإلو . االجتماعات ودونوا حماضر  األنشطة   وغريها من الدولية  
 اهلامة احملررة بالفرنـسية  الوثائق املرجعيةن بالفرنسية والربتغالية أيضاً يف احلصول على    االناطق
شاركا يف تلبية طلبات حمددة ألقل البلدان منواً ضـمن          كما  تغالية ليستخدمها الفريق،    أو الرب 
  . لكل منهما اللغويةاجملموعة

 إىل  خمتـارة ترمجة مواد   بستهداف البلدان الناطقة بالربتغالية     الوعزز الفريق جهوده     -٢٥
تنظيم حلقة عمـل    بو،  هاوتنفيذالوطنية   برامج عمل التكيف     الربتغالية ونشرها دعماً إلعداد   

  وعقدت يف   بالربتغالية خصصت هلذه البلدان  الوطنية  برامج عمل التكيف    تنفيذ  إقليمية بشأن   
  .نسييبيسان تومي وبريف  ٢٠١٠سبتمرب /أيلول
 األنشطة اليت نظمها الفريق إطاراً ألقل البلدان منواً للتفاعل فيمـا بينـها،              ووفرت -٢٦

الوطنية تفادة فيما يتعلق بإعداد برامج عمل التكيف        وتقاسم أفضل املمارسات والدروس املس    
 تدريبية يف حلقة عمل     املشاركون فمثالً شكّل  .تواصل فيما بينها  ال، وتعزيز شبكات    هاوتنفيذ

البلـدان   أقل    لفائدة ٢٠١٠فرباير  /قدت يف شباط  ُعالوطنية  عمل التكيف   برامج  بشأن تنفيذ   
  .هبذه اللغةأقل البلدان منواً الناطقة تضم ف  بالتكيمعنيةشبكة  منواً الناطقة بالفرنسية

  )٧-أ م/٤ للمقرر وفقاً (التكيف تكنولوجيا خاصة ونقلها، التكنولوجياتطوير  -٥ 
، يف غـابورون، بوتـسوانا، حلقـة     ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٤-٢نظمت األمانة يف     -٢٧
مـشاريع نقـل     فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بـشأن إعـداد           بالنيابة عن  )٢١(عمل

ت حلقة العمل كثرياً من املشاركني من أقل البلدان         وضمَّ .التكنولوجيا لتمويل منطقة أفريقيا   
 واضـعي املـشاريع يف   ة حلقة العمل هو تعزيز قدرالغرض من وكان  .  الواقعة يف أفريقيا   منواً

 وسـعت  .لينيعايري املمولني الدو  مب تفي إعداد مقترحات املشاريع اليت      علىالبلدان األفريقية   
 دعم اجلهود املبذولة لتنفيذ نتائج عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية اليت           إىلحلقة العمل   

 حالياً البلدان النامية يف إطار عملية االتفاقية اإلطارية، وذلك بغية االرتقـاء             جتريهاأجرهتا أو   
__________ 

)٢١( <http://unfccc.int/ttclear/jsp/TrnDetails.jsp?EN=TrainingWorkshop>. 
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 على تلبية احتياجاهتا إىل     مبستوى االستثمار من أجل نقل التكنولوجيا ملساعدة البلدان النامية        
   .تكنولوجيات سليمة بيئياً سواء لتخفيف آثار تغري املناخ أو للتكيف معه

 وقت جتميع املعلومات الواردة يف هذا التقرير، مل تكن هناك مصادر حمـددة              وحىت -٢٨
   .أقل البلدان منواًلصاحل إضافية تشري إىل تنفيذ نقل التكنولوجيا 

اهليدرولوجية على مجع املعلومات اجلويـة      اخلدمات   األرصاد اجلوية و   تإداراتعزيز قدرة    -٦ 
  ة لدعم تنفيذ برامج عمل التكيف الوطنيها وتوزيعها وتفسريهاواملناخية وحتليل

  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن ينظر مرفق البيئـة العامليـة يف وضـع            اقترح -٢٩
عة يف جهود اجملم  هذه البياناتلكفالة إسهام املرفق وهلاميملشاريع اليت ا بيانات ات بشأنسياس
الكيانات الوطنية يف وقت معقـول ُبعيـد     معوعالنية حبرية وتقامسها ع البيانات الوطنيةيمجت
مرفق  فريق أيضاً أن تبذل مشاريع التكيف اليت ينفذهاالوهلذا الغرض، اقترح  . وجتهيزهاهامجع

شبكات املراقبة يف أقـل   حتسنيمن أجل  البيانات املناخية تجميعلالبيئة العاملية جهوداً خاصة 
  .البلدان منواً

 ألقل البلـدان    ألرصاد اجلوية برناجماً  العاملية ل نظمة  امل، أنشأت   ٢٠٠٣مايو  /ويف أيار  -٣٠
ـ ع الوطنية لألرصاد اجلوية واخلدمات اهليدرولوجية       اإلدارات ةمنواً لتعزيز قدر   إلسـهام  ى ا ل
وأُنشئ الربنامج كإسـهام يف تنفيـذ        .)٢٢(ية هذه البلدان اجتماعياً واقتصادياً    بفعالية يف تنم  

 مؤمتر األمم املتحدة الثالـث      ٢٠٠١مايو  /الذي اعتمده يف أيار    ،)٢٣( بروكسل عملبرنامج  
  .املعين بأقل البلدان منواً

  ةالوطني التكيف عمل برامج تنفيذحتليل  - جيم 

  يةوالفور امللحة االحتياجات تعريف -١ 
توصف االحتياجات امللحة والفورية على أهنا تلك التدابري املطلوبة ملواجهة اآلثـار             -٣١

 لتأثرلقابلية  الالسلبية احلالية واملتوقعة لتغري املناخ اليت ميكن أن تؤدي زيادة تأجيلها إىل زيادة              
 علـى هـذا األسـاس     الوطنية   برامج عمل التكيف     ُصّممتوقد   .أو إىل ارتفاع التكاليف   

وطنية البالغات  ال القدرة على إعداد     ال متتلك املنطقي، اعترافاً بأن العديد من أقل البلدان منواً         
 فيمـا يتعلـق   والفوريةعلى اإلبالغ عن احتياجاهتا امللحة   يف املستقبل املنظور، أوهاوتقدمي

مج عمل  لذلك ُصممت برا   و .املناخ والتكيف معها   تغريالسلبية ل ثار  اآل  تضررها من  بإمكانية
لتحديد احتياجات التكيف امللحة والفورية، خاصة تلك اليت ميكن أن تعـزز  الوطنية التكيف  

 املواجهة وتبين القدرات الالزمة للتكيف مع مزيد من تغري املنـاخ يف احلاضـر               ة على قدرال
__________ 

)٢٢( <http://www.wmo.int/pages/themes/ldcs/index_en.html>. 
)٢٣( <http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/Publications/bpoa.pdf>. 
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بأن البلدان ستبقى حباجة إىل تـصميم       الوطنية   مفهوم برامج عمل التكيف       ويقرّ .واملستقبل
  .لتأثر والتكيفللقابلية ل تكيفها املتوسطة والطويلة األجل من خالل تقييم شامل خطط

  املدعومة واألنشطة املشاريعحتليل  -٢ 
 كانا، الزراعة وإدارة املياه  قطاعيأنعلى  حافظة صندوق أقل البلدان منواً  حتليليدل -٣٢

ك األمهية احلامسـة هلـذين   ويعكس ذل . املشاريع املمولة حىت اآلن   صرا أهم عن  ،إىل حد بعيد  
 خاص  بشكل  للتضرر معرضنيالقطاعني يف أقل البلدان منواً؛ وغالباً ما يكون هذان القطاعان           

غري أن هناك قطاعات أخرى مستهدفة أيـضاً يف حافظـة            .آثار تغري املناخ وتقلبه     جراء من
، وإدارة املناطق   مثل التأهب للكوارث    مرفق البيئة العاملية    اليت يشرف عليها   التكيفصندوق  

  .الساحلية، والصحة، واهلياكل األساسية

  منواً البلدان أقل صندوقتشغيل  - دال 

 إلعـداد الالزمة   األموال على للحصول اتباعها الواجب واإلجراءات التوجيهيةاملبادئ   -١ 
  ةالوطني التكيف عمل برامج
لبلدان منواً، وضـع     لتوجيهات مؤمتر األطراف بشأن تشغيل صندوق أقل ا        استجابةً -٣٣

الوطنيـة  مرفق البيئة العاملية املبادئ التوجيهية التشغيلية للتعجيل بتمويل برامج عمل التكيف            
وكان الغرض من هذه املبادئ التوجيهية هو مـساعدة أقـل    .)٢٤(اليت تعدها أقل البلدان منواً    

 . عملية معجلة  البلدان منواً يف إعداد مقترحات للحصول على أموال من الصندوق عن طريق           
 التشغيلية التالية إلرشاد أقل البلدان منواً يف احلصول علـى  القضاياوتتضمن املبادئ التوجيهية   

  :اخلاصة هباالوطنية عداد برامج عمل التكيف إل الالزمةموال األ
على أساس تكلفة متفـق عليهـا   الوطنية ُيمول إعداد برامج عمل التكيف       )أ( 

  ى األنشطة التمكينية؛طبق علهو مبالكامل حسبما 
عـن  الوطنية  يقدم مرفق البيئة العاملية املساعدة إلعداد برامج عمل التكيف           )ب( 

  طريق إحدى وكاالت التنفيذ التابعة له يف شكل أنشطة متكينية؛
ملرفـق  التابع   التشغيلي   مركز التنسيق  تأييدُيشترط حصول املقترحات على      )ج( 

 املنـاخ  املعين بـتغري الوطنية  مركز التنسيق   وقد أُعطي    .لبلدان هلا البيئة العاملية لتأكيد ملكية ا    
  وتوجيه العملية؛الوطنية عمل التكيف برامج دوراً حمورياً يف إنشاء فريق 

مقترحات املساعدة إلعداد برامج عمـل      أمانة مرفق البيئة العاملية      ستعرضت )د( 
وميكن أن حتصل    .ألنشطة التمكينية با صة اخلا وفقاً إلجراءات املوافقة املعجلة   الوطنية  التكيف  

__________ 

)٢٤( GEF/C.19/Inf.7. 
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 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة علـى        ٢٠٠ ٠٠٠  كلفتها املقترحات اليت ال تتجاوز   
موافقة املسؤول التنفيذي األول ملرفق البيئة العاملية باستخدام هذه اإلجراءات املعجلة، شريطة            

 مقد اليت تتجاوز هذا املبلغ لتُ      املختلفة االقتراحات القطرية وُتعاجل   .توفر األموال يف الصندوق   
  إىل جملس املرفق كمشاريع عادية للمرفق؛

 األنشطة التمكينية، كان من املتوقع أن       يف جمال على أساس التجربة السابقة      )ه( 
 دوالر مـن    ١٠٠ ٠٠٠ يف حدود عادةً   شهراً   ١٢اليت تستغرق مدة    شاريع  امل تكون تكلفة 

 شهراً  ١٨اليت تستغرق مدة    شاريع  املتكلفة  نما ميكن أن تقترب     دوالرات الواليات املتحدة بي   
  . دوالر٢٠٠ ٠٠٠ حدودأو أكثر يف البلدان ذات الظروف اخلاصة من 

 عمل برامج لتنفيذ األموال على للحصول اتباعها الواجب واإلجراءات التوجيهيةاملبادئ   -٢ 
  ةالوطني التكيف

، وضع  )٢٥(نفيذ برامج عمل التكيف الوطنية    عمالً بتوجيهات مؤمتر األطراف بشأن ت       -٣٤
ورقة برجمة لتمويل تنفيذ برامج عمل التكيف الوطنية يف إطار الـصندوق        "مرفق البيئة العاملية    

ويقدم املرفق يف ورقة الربجمة هذه معلومات عن الطريقة اليت          . )٢٦("االستئماين ألقل البلدان منواً   
  : التمويل الالزم لتنفيذ برامج عمل التكيف الوطنيةميكن هبا ألقل البلدان منواً أن حتصل على

اخلطوة األوىل للحصول على التمويل الالزم لتنفيذ برامج عمل التكيـف              )أ(  
الوطنية من صندوق أقل البلدان منواً هي حتديد وكالة منفذة واحدة أو أكثـر مـن أجـل                  

  شهراً؛٢٢ال تتعدى املساعدة يف تقدمي مقترح مشروع إىل الصندوق يف إطار عملية جيب أ

 األسـاس الـذي تـوفره       إىل الصندوق يف الظروف العادية       دعم سيستند )ب( 
امليزانيات اإلمنائية الوطنية، مبا فيها اإلسهامات العينية، وميكن اعتباره تقامساً للتكاليف ملصادر            

  متويل التنمية القائمة مسبقاً؛
 تكاليف سيناريو التكيف    أنتوضح   املبادئ التوجيهية    أن ذلك،   يضاف إىل  )ج( 

وسـيتحمل   .تكاليف سيناريو خط األساس   عادةً  تشكل إمجايل تكاليف املشروع وتتجاوز      
الصندوق التكاليف اإلضافية املصاحبة لتلبية هذه االحتياجات اإلضافية للتكيف اليت تفرضها           

ـ         تغطيةومن املتوقع    .على البلد آثار تغري املناخ     الل  تكاليف أنشطة خط األسـاس مـن خ
 اإلمنائية العادية، مثل ميزانيات احلكومة، واملساعدة الثنائية، ومـسامهات القطـاع            النفقات

اخلاص، وموارد املنظمات غري احلكومية، والقروض املقدمة من املؤسسات املاليـة الدوليـة،    
 مبثابـة متويـل مـشترك       عادةًويكون متويل خط األساس      .فيها املؤسسة اإلمنائية الدولية    مبا
  تكاليف اإلضافية لتمويل مشاريع التكيف من خالل الصندوق؛لل

__________ 

 .١١-م أ/٣املقرر  )٢٥(
)٢٦( GEF/C.28/18. 
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 أو  مقيـاس متـدرج    استخداملتبسيط حساب التكاليف اإلضافية، ميكن       )د( 
 يقعوإذا كان هيكل متويل املشاريع       . نسيب يأخذ يف احلسبان حجم املشاريع وطبيعتها       مقياس

 للمشاريع ُيعترب قيمـة تقريبيـة       ، فإن التمويل املطلوب   املقياس هذا   يعينهاضمن احلدود اليت    
 النسيب مبثابة طريـق  املقياس أو  املقياس املتدرج ويكون   .مقبولة للتكاليف اإلضافية للمشروع   

وهو يركز على نسب معقولـة لتقاسـم     .خمتصر أو مؤشر لتبسيط تقدير التكاليف اإلضافية      
مفاده ىل افتراض   إ  هذا األساس املنطقي    ويستند .التكاليف اخلاصة مبشاريع ذات حجم حمدد     

، مثـل   "غري املادية "لصندوق أقل البلدان منواً تركز عموماً على األنشطة         األصغر  أن املشاريع   
ومبا أنه لن تكون هناك أي حاجة تقريباً إىل بناء القدرات للتكيف             .بناء القدرات والتدريب  

ضافية لألنـشطة   املناخ، فإن من املتوقع أن تشكل التكاليف اإل       يف   تغري   حدوثيف حال عدم    
وعلى عكـس ذلـك، تركـز        .املقترحة جزءاً كبرياً جداً من التكاليف اإلمجالية للمشاريع       

املشاريع الكربى عموماً على استثمارات اهلياكل األساسية حيث تتضمن عناصـر التكيـف            
ونتيجة لذلك، سيكون من املتوقـع عـادة أن تـشكل            .حصة أصغر من إمجايل التكاليف    

  .الكربى جزءاً أصغر من إمجايل تكاليف املشاريعفية هلذه املشاريع التكاليف اإلضا
وضع مرفق البيئة العاملية أيضاً إرشادات بـشأن املزايـا املقارنـة لوكـاالت              قد  و -٣٥
 صندوق أقل البلدان منواً والصندوق       فيما خيص  وإطاراً لإلدارة القائمة على النتائج     ،)٢٧(املرفق

  .)٢٨(اخلاص لتغري املناخ

املبادئ التوجيهية واإلجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمـل             -٣ 
  اخلاص بأقل البلدان منواً

طلب مؤمتر األطراف، يف دورته الرابعة عشرة، إىل مرفق البيئة العاملية أن يقوم، إىل               -٣٦
 العناصر املتبقيـة مـن   ، بتيسري تنفيذةالوطنيجانب دعم التنفيذ اجلاري لربامج عمل التكيف   

ومل يقدم املرفق بعد رداً إىل مؤمتر األطراف عن طريقة تنفيـذ   .برنامج عمل أقل البلدان منواً
  .ات اإلرشادهذه

__________ 

)٢٧( GEF/C.31/5 Rev.1. 
)٢٨( GEF/LDCF.SCCF.6/Inf.3. 
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توليف للمعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات املعنية بشأن إعداد          - ثالثاً 
موال برامج عمل التكيف الوطنية وتنفيذها، مبا يف ذلك احلصول على أ          

 من صندوق أقل البلدان منواً

  مقدمة - ألف 
عمل التكيف   خرباهتا القطرية بشأن إعداد برامج    ، يف معظم بياناهتا   ،األطراف تتقاسم -٣٧

لتنفيذ العناصر املتبقية من برنامج عمل أقـل        الوطين  ، وكذلك بشأن الوضع     هاوتنفيذالوطنية  
فادة، والتحديات، والثغـرات، وأفـضل      وتلخص بيانات أخرى الدروس املست     .البلدان منواً 

ويعرض أحد البيانات الدعم التقين الذي تلقته أقـل          .املمارسات جملموعة من أقل البلدان منواً     
االت املمكنة لدعم تنفيذ برامج     اجمليوجز  كما  الوطنية  البلدان منواً إلعداد برامج عمل التكيف       

ياً لألنشطة ذات األولوية اليت تتـضمنها        آخر حتليالً قطاع   بيانويقدم   .ةعمل التكيف الوطني  
  .ةبرامج عمل التكيف الوطني

ة ي آلراء األطراف واملنظمات املعنية بشأن عمل      اً هذا اجلزء من التقرير موجز     ويتضمن -٣٨
 ءوهو يـشمل أيـضاً مـوجزاً آلرا        .، مبا فيها اإلعداد والتنفيذ    ةبرامج عمل التكيف الوطني   

 على األموال من صندوق أقل البلدان منواً وخرباهتـا يف           بشأن احلصول األطراف واملنظمات   
   .تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منواً

  الوطين التكيف عمل برنامجعملية  - باء 

  عامتقييم  -١ 
شددت البيانات اليت وردت من األطراف على النهج القطري التوجه لربامج عمـل              -٣٩

ونتيجة لذلك، ُيعتقد أن خيارات أقـل        .ُيعترب احملرك الرئيسي للعملية   ، الذي   ةالتكيف الوطني 
البلدان منواً يف السعي إىل تلبية احتياجاهتا امللحة يف جمال التكيف ينبغي أن حتظـى بـأعلى                 

  ).جمموعة أقل البلدان منواً ،كرييباس(لويات األو
تـدخل يف  الوطنيـة   ومع مالحظة أن معظم املشاريع املقترحة لربامج عمل التكيف         -٤٠

 املائية وأنشطة احلـد مـن خطـر         املوارد تليها،  ومصائد األمساك  واحلراجةجماالت الزراعة   
 القطاعات تقابل   ككان هناك اعتراف بأن تل    فقد  الكوارث املتصلة بالظواهر املناخية القصوى،      

  ).عة أقل البلدان منواًجممو(األولويات الرئيسية احملددة يف أهداف األمم املتحدة اإلمنائية لأللفية 
اكتسبت مستوى  الوطين  امج عمل التكيف    نورأت األطراف يف بياناهتا أن عملية بر       -٤١

ـ          عالياً من االعتراف السياسي       اوكذلك دعم جمموعة كبرية من أصحاب املصلحة، مبـا فيه
  ). مجيع أقل البلدان منواً،االحتاد األورويب(اجملتمعات احمللية واملنظمات الشعبية 



FCCC/SBI/2010/17 

17 GE.10-63658 

وتعرب األطراف من أقل البلدان منواً عن أسفها لكون قـرارات منفـصلة ملـؤمتر                -٤٢
 .هاوتنفيـذ الوطنية  األطراف ُتتخذ بشأن تقدمي مبادئ توجيهية إلعداد برامج عمل التكيف           

منـع شـركاء متعـددي      إىل  يف بعض احلاالت،    أن ذلك قد أدى،     وتدعي هذه األطراف    
 شاملة هبدف رئيسي هو االستجابة لالحتياجات       نظرةلعملية  االنظر إىل   األطراف وثنائيني من    

 القابلة للتأثر من خالل تنفيذ مـشاريع تكيـف ميدانيـة    الفورية وامللحة للمجتمعات احمللية  
قـد   ،املذكور أعاله  االرتباطفك  وعالوة على ذلك، لوحظ أن       ).جمموعة أقل البلدان منواً   (

اليت تتـضمن   الوطين  امج عمل التكيف    نثائق بر  من و   جداً قليلال سوى إعدادأدى إىل عدم    
  ). جمموعة أقل البلدان منواً،بنن(استراتيجية تنفيذ شاملة فعالً 
األفرقة الوطنية إلعداد   لإلبقاء على   وقد اقترحت أقل البلدان منواً إمكانية إنشاء آلية          -٤٣

الربامج؛ وميكن أن تكون األفرقة مبثابـة       هذه  إىل ما بعد إعداد     الوطنية  برامج عمل التكيف    
وميكـن   . لدمج قضايا تغري املناخ يف اخلطط اإلمنائية الوطنية بإشراك الوزارات املختصة           حمفّز

الـربامج،  هـذه    املوارد لتنفيذ    تعبئةأيضاً أن تساعد يف     الوطنية  ألفرقة برامج عمل التكيف     
جمموعة (، إن كان ال بد من تقدميه        تعليلهو فهم التمويل املشترك وتقديره      تعزيزمنها  بوسائل  

   ).أقل البلدان منواً
الوطنية وشجع أحد البيانات أقل البلدان منواً على اإلبالغ عن برامج عمل التكيف              -٤٤

يف بالغاهتا الوطنية كوسيلة لتسجيل التدابري املتخذة نتيجة لعملية إعـداد           وذلك  اخلاصة هبا   
  ).االحتاد األورويب (اهذوتنفيالوطنية برامج عمل التكيف 

ومن املتوقع، نتيجة لذلك، أن ُتستمد قيمة أكرب من تنفيذ برامج عمـل التكيـف                -٤٥
  ).جمموعة أقل البلدان منواً(بأنشطة تكيف ملموسة فيما يتصل  ربةاخلألن ذلك سيوفر الوطنية 

  ةاملقبل اخلمس لسنواتل االخ منواً البلدان ألقل الدعم وأنشطةاألولويات  -٢ 
ذات األولويـة   التاليـة   دت األطراف من أقل البلدان منواً يف بياناهتا األنـشطة           حّد -٤٦

   ):جمموعة أقل البلدان منواً(
  متديد والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛ )أ( 
  ؛ةالتنفيذ الكامل لربامج عمل التكيف الوطني )ب( 
  ؛ةيمراجعة وحتديث برامج عمل التكيف الوطن )ج( 
مكـافئ  ( التكيف يف أقل البلدان منواً        أنشطة وضع برنامج دعم تقين لتنفيذ     )د( 

   يف إطار صندوق أقل البلدان منواً؛ُيموَّل) لربامج دعم البالغات الوطنية
  أو تعزيز املراكز اإلقليمية لتنسيق برامج التكيف يف أقل البلدان منواً؛/إنشاء و )ه( 
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ـ       إنشاء عملية ألقل البلد    )و(   ها وتنفـذ  ةان منواً لكي تضع خطط تكيف وطني
لتحديد احتياجات التكيـف املتوسـطة      الوطنية  باالستفادة من خربات برامج عمل التكيف       

  .والطويلة األجل ووضع استراتيجيات وبرامج لتلبية تلك االحتياجات
ـ              -٤٧ ل واقترحت األطراف من أقل البلدان منواً أيضاً أنشطة الدعم اخلمسة التاليـة ألق

  :البلدان منواً للسنوات اخلمس املقبلة
حلقات عمل إقليمية لتقاسم اخلربات والدروس املستفادة بشأن تنفيذ         عقد   )أ( 

  ؛ةبرامج عمل التكيف الوطني
يستفيد من حلقـات عمـل      تدريباً  الوطنية   على خطط التكيف     التدريب )ب( 

  ؛امجربذه الداد األويل هلوحلقات عمل اإلعالوطنية التنفيذ احلايل لربامج عمل التكيف 
  وضع مناذج للمشاريع املشتركة ذات األولوية؛ )ج( 
  إرشادات وتدريب بشأن وضع هنج برناجمي لتنفيذ أنشطة التكيف؛تقدمي  )د( 
  ؛مراجعة لربنامج عمل أقل البلدان منواً )ه( 

يستفيد من ول  إطار زمين أطوُينفّذ يفوأُثريت أيضاً احلاجة إىل برنامج لبناء القدرات  -٤٨
  ).اليونيتار(الوطنية خربة برامج عمل التكيف 

  ةالوطني التكيف عمل برامجإعداد  - جيم 

  ة اليت تؤثر يف فعالية إعداد برامج عمل التكيف الوطنيالعوامل -١ 
يف العديـد  و .خربات قيمة لعملية تغري املناخ الوطنية   التكيف   لوفر إعداد برامج عم    -٤٩

تصلة بـتغري املنـاخ     املدراسات  خمتلف ال أول فرصة إلجراء     ذلك   أتاحاً،  من أقل البلدان منو   
وعالوة على ذلك، كـان النـهج        .ومطابقة مشاريع التكيف مع األولويات اإلمنائية الوطنية      

آلية رئيسية الوطين التشاركي واملشاورة اليت أُجريت خالل عملية إعداد برنامج عمل التكيف 
لتأثر املتصلة بتغري املناخ    لقابلية  ال قضايالة للتأثر ومسحا بزيادة فهم      للتفاعل مع اجملتمعات القاب   

 األطراف من أقل البلدان منواً العدد املرتفع من برامج عمل            وتعزو ).مجيع األطراف (والتنمية  
  :املنجزة واملقدمة إىل ما يليالوطنية التكيف 
الوطنيـة   التكيـف    التزام األطراف من أقل البلدان منواً بوضع برامج عمل         )أ( 

  اخلاصة هبا؛
الدعم التقين الذي يقدمه فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، ال سيما من              )ب( 

وحلقات العمـل    )٢٩(ةخالل املبادئ التوجيهية املشروحة إلعداد برامج عمل التكيف الوطني        
__________ 

)٢٩( <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf>. 
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أقل البلدان منواً وبدعم من     نظمها اليونيتار بتعاون وثيق مع فريق اخلرباء املعين ب        يالتدريبية اليت   
  ؛)جمموعة أقل البلدان منواًهاييت، بنن، غينيا، (مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

الوطنية  إلعداد برامج عمل التكيف       الالزم إجراءات احلصول على التمويل    )ج( 
طها باملقارنة مع شروط مرفق      اليت مت تبسي   ، وهي اإلجراءات  يف إطار صندوق أقل البلدان منواً     

  ).جمموعة أقل البلدان منواً(البيئة العاملية يف إطار صناديق أخرى 
 ، يف العديد من أقل البلـدان منـواً        ، يشكل وقد أصبح برنامج عمل التكيف الوطين      -٥٠

والدويل بشأن  الوطنية   املوارد على الصعيدين     وتعبئةوثيقة استراتيجية ُتستخدم لزيادة والوعي      
الكثري من االهتمام من البلدان     الوطنية   إعداد برامج عمل التكيف      وقد حظي  . التكيف ضاياق

وأبدت هذه البلدان اهتماماً بإعداد خطة مماثلة لربنامج عمل          .النامية من غري أقل البلدان منواً     
  ).جمموعة أقل البلدان منواً(إلرشادها يف تنفيذ أنشطة التكيف الفورية الوطين التكيف 

املشاركة النشيطة  الوطنية  التكيف  ويف مجيع أقل البلدان منواً، مشل إعداد برامج عمل           -٥١
ودون الـوطين، مبـا يف ذلـك    الوطنية  جملموعة كبرية من أصحاب املصلحة على الصعيدين        

الوطنية  من أقل البلدان منواً برامج عمل التكيف          العديد وعلى إثر ذلك، قدم    .اجملتمعات احمللية 
   ).مجيع أقل البلدان منواً(زهتا إىل خمتلف أصحاب املصلحة املشاركني يف عملية اإلعداد اليت أجن
مـن   ، رغم أهنا قد زادت    الوطنيةوحذر أحد األطراف من أن برامج عمل التكيف          -٥٢

 قـد أدت   سيما اجملتمعات احمللية األكثر قابلية للتأثر،        وعي العديد من أصحاب املصلحة، وال     
 تلك التوقعات، خاصة عنـدما      التعامل مع  يصبح من الصعب     وقد توقعاهتم؛   إىل زيادة أيضاً  

  .امج عمل التكيف الوطين، كما هو احلال يف هاييتنُيؤخر تنفيذ بر

  حتسينها ميكن اليت واجملاالت والعوائقالتحديات  -٢ 
 التحديات والعوائق الرئيسية يف إعداد برامج عمـل          أن  عدد كبري من البيانات    أكد -٥٣
  :املراحل األوىل من العملية وكانت طبيعتها كاآليتقد ظهرت يف الوطنية تكيف ال

لقضايا تغري املناخ بشكل عـام والتكيـف        الوطنية  قلة الفهم على الصعيد      )أ( 
  ؛)نيبال(بشكل خاص 

نقص يف قدرات املوارد البشرية وضعف اإلطار املؤسسي ملعاجلة قـضايا           ال )ب( 
  ؛)معظم البيانات(تغري املناخ 
يف بعض احلاالت، عدم وجود فهم مشترك بني البلد ووكالة التنفيذ التابعة             )ج( 

مثالً توظيف استشاريني ومـوظفي مـشاريع،       (ملرفق البيئة العاملية للطريقة اليت جيب اتباعها        
  ؛)نيبال) (وإجراءات نقل األموال، واألدوار واملسؤوليات، وما إىل ذلك
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ى البيانات واملعلومات ذات الـصلة، ويف       صعوبات يف احلصول عل   وجود   )د( 
 املعلومـات ذات    قلةأو  /و)  األطراف من أقل البلدان منواً     معظم(بعض األحيان عدم توفرها     

  ؛)مايل(بلغات أخرى غري اإلنكليزية املتاحة الصلة 
األمر مبراكـز   يتعلق  عندما  الوطنية  حتديات يف التنسيق على الصعيد      وجود   )ه( 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، ومركـز          مركز تنسيق    مثالً(تنسيق متعددة   
) تنسيق برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومركز تنسيق مرفق البيئة العامليـة، ومـا إىل ذلـك               

  ؛)تشاد(
إلجراء حمدودة، خاصة ألقل البلدان منواً الكبرية،       املتاحة  الية  املوارد  كون امل  )و( 

 املناطق القابلـة للتـأثر يف البلـد         ومجيعكاملني الحتياجات مجيع القطاعات     تقييم ومعاجلة   
  ).جمموعة أقل البلدان منواً(

   :دت بعض البيانات أيضاً جماالت أخرى للتحسني مثلوحّد -٥٤
 اخلربات وأفضل املمارسات فيما بني أقل البلدان منواً من خالل           تبادلزيادة   )أ( 

   ؛)توغو(أقل البلدان منواً زيارات للبلدان اجملاورة من 
برامج عمـل   إعداد وتنفيذ   تشديد على اجلانب اجلنساين يف عملية       زيادة ال  )ب( 
  ).االحتاد األورويب(الوطنية التكيف 

إشراك جمموعة كـبرية مـن   من أجل تنفيذ أنشطة التكيف لولوحظ أن إنشاء إطار      -٥٥
هو الوطنية  لتكيف  اد برامج عمل ا    خالل عملية إعد   أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك املاحنون،     

ـ  ملوارد املالية واخلربات التقنية     امن املرجح أن ييسر توجيه      أمر    إجراءات التكيـف  املتصلة ب
   ).نيبال( احمللي توجيهاً يتميز بالكفاءة حنو املستوى

  هاوحتديثالوطنية  التكيف عمل برامجمراجعة  -٣ 
 نشاطان مها هاوحتديثالوطنية  عمل التكيف    مراجعة برامج    اعتربت أغلبية البيانات أن    -٥٦
ا، إن رغبت يف ذلـك، خاصـة        ملألطراف من أقل البلدان منواً أن تضطلع هب        ميكن   انمهم

  : التاليةالقضاياملعاجلة 
حبيث ال يعود البيانات واملعلومات بعد حدوث كوارث طبيعية كربى تقادم  )أ( 

  ؛)ييتها(لتأثر يعكس الظروف الوطنية لقابلية التقييم 
تتيح املثال، ميكن أن     فعلى سبيل  .احلاجة إىل دمج دراسات قطاعية معمقة      )ب( 
ـ             عملية ، ة املراجعة والتحديث فرصة لتعزيز عناصر الصحة يف برامج عمل التكيـف الوطني

سيما إذا أُنشئت آليات تقنية ومالية خاصة بالصحة لتيسري حتقيق أغراض وأهداف املرونة              ال
  ).منظمة الصحة العاملية(لصحة العامة ااملتصلة بوالتكيف 
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، وكذلك  هاأو حتديث الوطنية  مراجعة برامج عمل التكيف     عملية  وأُشري أيضاً إىل أن      -٥٧
 مثل البالغات الوطنيـة،     ،األنشطة التمكينية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ        

والقدرات احملـددة يف بـرامج عمـل    ثغرات املعلومات تدرجيي لالسد الينبغي أن هتدف إىل   
  .والتقييمات الذاتية للقدرات الوطنيةالوطنية التكيف 

  ةالوطني التكيف عمل برامجتنفيذ  - دال 

  الوطنية التكيف عمل برامج تنفيذ فعالية يف تؤثر اليتالعناصر  -١ 
 يف فعالية تنفيذ    دت األطراف واملنظمات املعنية يف بياناهتا العوامل التالية اليت تؤثر         حدَّ -٥٨

  :ةبرامج عمل التكيف الوطني
  الدعم التقين املستمر، خاصة من فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛ )أ( 
 مرحلة إعداد   يفتصميم استراتيجية تنفيذ شاملة، واألفضل أن يكون ذلك          )ب( 

  امج عمل التكيف الوطين؛نبر
ستمر مع أصحاب املـصلحة     امل تعاونالاستشاريني وطنيني و  / خرباء إشراك )ج( 

  املعنيني يف مجيع القطاعات؛
لحصول على  لرفق البيئة العاملية    ملإجراءات ومبادئ توجيهية مبسطة     اعتماد   )د( 
   املوارد من مصادر متويل أخرى؛وتعبئةمن صندوق أقل البلدان منواً الالزمة األموال 
جمموعة أقـل    (هاوحتديثالوطنية  راجعة برامج عمل التكيف     ملفرصة  توفر ال  )ه( 

  ؛)البلدان منواً، النيجر، هاييت
  حتديد مراحل ملعاجلة االحتياجات امللحة والفورية؛ )و( 
وعلى الـصعيد    املشروع   مستوىإنشاء نظام واضح لإلبالغ والرصد على        )ز( 

  ؛يملالعا
  ).رنيبال، النيج(ملسألة على املستوى السياسي مقترناً باإلرادة السياسية افهم  )ح( 

  األصعدة خمتلف علىالوطنية  التكيف عمل برامج تنفيذ يف املصلحة أصحابمشاركة  -٢ 
، أشارت املعلومات املتقامسـة     ة إعداد برامج عمل التكيف الوطني     مثلما هو احلال يف    -٥٩

مهـم  الوطنية   فريق تنفيذ برامج عمل التكيف       متاسكبني األطراف واملنظمات املعنية إىل أن       
اسـتمرارية اإلطـار    علـى    حافظتومتيل البلدان اليت     .ربامج ال ههذال ملشاريع   للتنفيذ الفع 

 إىل كوهنا أكثر فعاليـة يف تنفيـذ         هوتنفيذالوطين  امج عمل التكيف    ناملؤسسي بني إعداد بر   
حلاجة إىل االستمرارية املؤسسية ضرورية ليس لتخطي مرحليت إعداد         ا وُتعترب .امج عملها نبر
امج عمل التكيـف    ن فحسب، بل أيضاً لربط عملية بر      هوتنفيذوطين  الامج عمل التكيف    نبر
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بتنفيذ العناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منواً، واالتفاقات البيئية األخـرى             الوطين  
   .املتعددة األطراف، وإعداد البالغات الوطنية

ـ             -٦٠ دأت تنفيـذ   وعالوة على ذلك، تسعى معظم األطراف من أقل البلدان منواً اليت ب
 هبا إىل التنسيق الفعال جلميع األنشطة املتصلة بـالتكيف          اخلاصالوطين  امج عمل التكيف    نبر

النجاح علـى الظـروف     تتوقف درجة    و .أو متعددي األطراف  /بدعم من شركاء ثنائيني و    
   .الوطنية، مبا يف ذلك نوعية العالقة مع الشركاء الدوليني

التعاون فيما بني بلـدان  الوطنية امج عمل التكيف ويف بعض احلاالت، عزز تنفيذ بر      -٦١
منواً يف  اليت تندرج يف فئة أقل البلدان       فعلى سبيل املثال، نظم بعض البلدان األفريقية         .اجلنوب

غرب أفريقيا عدة اجتماعات وحلقات عمل على الصعيد دون اإلقليمي هبدف تعزيز قدرات             
ويتبادل اخلرباء بانتظام املعلومات مع نظرائهم يف        .ةأفرقتها املعنية بربامج عمل التكيف الوطني     

 ألقل البلدان منواً الناطقة     ٢٠١٠بلدان أخرى، عرب وسائل منها شبكة التكيف املنشأة يف عام           
  ).بنن وغينيا ومايل(بالفرنسية 

ومن خالل عملية برنامج عمل التكيف الوطين، استطاع عدد متزايد من األطـراف          -٦٢
واً زيادة الوعي السياسي على أعلى املستويات بشأن قضايا تغـري املنـاخ             من أقل البلدان من   

 أقل البلدان منواً كفالة اتباع      تؤيدويف الوقت نفسه،     .وبشأن احتياجات التكيف بوجه خاص    
، كما هـو احلـال يف   ة يف تنفيذ برامج عمل التكيف الوطني   ينطلق من القاعدة إىل القمة    هنج  

  .لصعيد احملليى العنشيطة عملية اإلعداد، مع مشاركة 

  حتسينها ميكن اليت واجملاالت والعوائقالتحديات  -٣ 
 إرشادات واضحة بشأن وضـع الـسياسات        وجودهناك اعتراف بأنه نظراً لعدم       -٦٣

 الوطين، فإن معظم أقل البلـدان       التكيفامج عمل   نواملشاريع يف املراحل األوىل من إعداد بر      
 اسـتراتيجية   على وضـع   ،الوطينامج عمل التكيف    ن إعداد بر   مرحلة ، يف منواً مل تكن قادرة   

يف إطار صندوق   الوطنية  تنفيذ مطابقة لإلرشادات الالحقة بشأن تنفيذ برامج عمل التكيف          
   .أقل البلدان منواً

 مبادئ توجيهية مبكـرة لتنفيـذ     عدم وجود أن  بوقد شعرت بعض أقل البلدان منواً        -٦٤
 وضع استراتيجية تنفيذ شاملة خالل مرحلة إعـداد         ل دون حيوالوطنية  برامج عمل التكيف    

شروع امل اعتمدت هنج     قد والواقع أن كثرياً من أقل البلدان منواً       .امج عمل التكيف الوطين   نبر
كانت ستفضل هنجاً برناجمياً لو أُتيحت هلا مبادئ توجيهية واضحة لوضع هـذا             إن  وحيد و ال

  ).بنن(النهج 
بالوصول إىل  لذلك  واً إىل أنه ينبغي السماح للبلدان املستعدة        وأشارت أقل البلدان من    -٦٥

 ، مالوي ، جمموعة أقل البلدان منواً    ،مايل(صندوق أقل البلدان منواً عرب طرائق الوصول املباشر         
  ).نيبال



FCCC/SBI/2010/17 

23 GE.10-63658 

 وكاالت مرفق البيئة العاملية اليت توظف استشاريني دوليني     قضيةوأثار بعض البيانات     -٦٦
اختيارهم على أسـاس    أوصي ب يف حال توفر خرباء وطنيني،       و . وطنيني بدالً من استشاريني  

 إىل تعزيز اخلربة احمللية على أهنا       ون الكثري وينظر . أكثر فهماً بكثري للوضع احمللي     ماألولوية ألهن 
 جمموعـة   ،مايل ،بنن(الوطين  امج عمل التكيف    نشاريع بر مب أقوى  وطين حتكّموسيلة لكفالة   
  ).أقل البلدان منواً

   :د بعض البيانات أيضاً جماالت أخرى للتحسني خالل مرحلة التنفيذ، مثلوحّد -٦٧
  ؛)االحتاد األورويب(مزيد من االعتبار للقضايا اجلنسانية إيالء  )أ( 
على الصعيد  الوطين  امج عمل التكيف    نإنشاء آلية تسمح بتدخيل عملية بر      )ب( 
الـوطين  امج عمل التكيـف     نلتنفيذ مشاريع بر  ) يةاملالية والتقن ( املوارد   تعبئةوتيسري  الوطنية  

  ؛)النيجر(
الوطنيـة  ينبغي عدم دمج برامج تكيف خمتلفة، مثل برامج عمل التكيـف             )ج( 

تلـك  ينبغي أن ُتنفـذ     بل   وكاالت أخرى، خالل مرحلة التنفيذ       تنفذهاوبعض الربامج اليت    
  ).ساكرييب(بشكل منفصل من خالل هيئة تنسيق وطنية مشتركة الربامج 

  منواً البلدان أقل صندوق إىلالوصول  - هاء 

   واإلجراءات التوجيهيةاملبادئ  -١ 
امج عمل التكيف الوطين،    نأدت املشاركة النشيطة للموظفني احلكوميني يف عملية بر        -٦٨

تأثري وكـاالت   تقلص  مع  هبذه العملية     الوطين التحكميف أقل البلدان منواً، إىل قدر أكرب من         
  .ةالتكيف الوطنيتابعة ملرفق البيئة العاملية على تصميم مشاريع برامج عمل التنفيذ ال

ؤسسية املترتيبات وذات التكيف على القل قدرة  األ أقل البلدان منواًفإنوعلى العموم    -٦٩
  .جناحاً حمدوداً يف احلصول على األموال من صندوق أقل البلدان منواًال حتقق إال ضعيفة، ال

حضور مرفق البيئـة    إزاء  ارتياح  عن  د األطراف من أقل البلدان منواً        أح وقد أعرب  -٧٠
 عن طريق مشروع حتالف احمليط اهلادئ من أجل االسـتدامة           ةمساعدوما يقدمه من    العاملية  
 . أمانة الربنامج البيئي اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلـادئ   لدىرفق املقيمني   امللمرفق وممثلي   لالتابع  

 وخباصةرفق،  املمن   متويللى  عصول  لمرفق لتحسني احل  لمثلني اإلقليميني   واقترح تعزيز دور امل   
  ).سكرييبا(الوصول إىل صندوق أقل البلدان منواً 

مرفق البيئة العاملية لتبسيط دورة اليت يبذهلا هود  اجلوباإلضافة إىل ذلك، مت االعتراف ب      -٧١
 ٢٢ و١٨تتراوح حاليـاً بـني    أن دورة املشاريع مشاريع صندوق أقل البلدان منواً، ولوحظ    

  ).االحتاد األورويب ومالوي(شهراً 
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غري أن العديد من األطراف رأت أن تطور املبادئ التوجيهية ملرفق البيئة العاملية عرب               -٧٢
 تأخري تنفيـذ    يتسبب يف الزمن وحاجة أقل البلدان منواً إىل التكيف مع تلك التغريات ما زال             

 مناذج املـشاريع    عنولوحظ مثالً أنه متت االستعاضة       .ةنيمشاريع برامج عمل التكيف الوط    
األولية القائمة على صناديق تنمية املشاريع واملشروع الكامل باستمارة تعريـف املـشاريع،             
ومنحة إعداد املشاريع، وتطوير املشاريع الكاملة، ومت إلغاء مشاريع أقل البلدان منـواً الـيت               

ـ          ه  حدوث كانت يف مرحلة التنفيذ خالل      اتذه التغريات وكان عليهـا أن تقـدم اقتراح
وعالوة على ذلك، رأت كـل       ).مالوي(ديدة  اجلشكال  األعها من جديد باستعمال     اريمش

أقل البلدان منواً أن الغرض من استمارة تعريف املشاريع واملبادئ التوجيهية لوضـعها غـري               
 بقـدر مـن     ،املشاريعاستمارة تعريف   إعداد   يف مرحلة    ،واضحة وأن على الفريق أن يقوم     

 عالوة ،واقترحت أقل البلدان منواً . يقوم به يف مرحلة تطوير املشاريع الكاملة  ، مساوٍ ملا  العمل
مجيـع   (استمارة تعريف املشاريع وتطوير املشاريع الكاملـة      إعداد   دمج مرحليت    ،على ذلك 

   .)األطراف من أقل البلدان منواً
صطلحات، مثل التمويل املشترك وخط األساس      فهم بعض امل  ضرورة  ومت أيضاً إبراز     -٧٣

واإلضافية يف مشاريع ومتطلبات مرفق البيئة العاملية، كسبب للتأخري يف تنفيذ برامج عمـل              
وسـائل  بأن من املمكن تقدمي توضيح صريح لتلك املصطلحات         أشري إىل   و .ةالتكيف الوطني 

 .احلاليـة الوطنية  مل التكيف   من مشاريع برامج ع   املستقاة  منها جمموعة واضحة من األمثلة      
وعالوة على ذلك، ينبغي دعم أقل البلدان منواً لتناقش صراحة وتقرر كيف ميكـن تطبيـق                

  ).ليشيت - تيمور(بعض هذه املبادئ على مشاريعها 
واقُترح تشجيع أقل البلدان منواً ودعمها مالياً وتقنياً العتماد هنج برناجمي يف تنفيـذ               -٧٤

  ).بنن(اخلاصة هبا لوطنية ابرامج عمل التكيف 

  األموال وصرف املتاحةاملوارد  -٢ 
اعتربت مجيع األطراف من أقل البلدان منواً أن مستوى األموال املتاحة يف صـندوق               -٧٥

 احتياجات أقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج عمـل التكيـف            لتلبيةأقل البلدان منواً غري كاٍف      
أشار إىل أنه ستكون هنـاك      قد  رباء املعين بأقل البلدان منواً      ومت التذكري بأن فريق اخل     .ةالوطني

 دوالر من دوالرات الواليات املتحدة لتنفيذ برامج عمـل          ملياريحاجة إىل ما ال يقل عن       
املنجـزة وقـت    الوطنيـة   تنفيذاً كامالً على أساس برامج عمل التكيـف         الوطنية  التكيف  
  ).جمموعة أقل البلدان منواً( )٣٠(التحليل

صندوق املتاحة ل  القدرة على التنبؤ باألموال       ضرورة توفر  ودعت بعض البيانات إىل    -٧٦
جمموعة أقل البلـدان منـواً      (البيئة العاملية   أقل البلدان منواً متشياً مع دورة جتديد موارد مرفق          

  ).ومالوي
__________ 

)٣٠( FCCC/GEN/253 E. 
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صندوق أقل البلدان منواً وتلبية احتياجـات       من  مستوى التمويل   اخنفاض  ولتعويض   -٧٧
 مصادر متويل أخرى، إما ثنائياً أو مـن         للوصول إىل تمويل املشترك، تسعى أقل البلدان منواً       ال

وأشار بعض البيانات إىل أن الـدعم   ).معظم البيانات ( متعددة األطراف     أخرى خالل برامج 
 أيضاً ملساعدة   متاحةالثنائي ومصادر التمويل املتعددة األطراف غري صندوق أقل البلدان منواً           

  ).االحتاد األورويب واليونيتار(اخلاصة هبا الوطنية  البلدان منواً يف تنفيذ برامج عمل التكيف أقل
وأشار العديد منها إىل  .وباإلضافة إىل ذلك، أبرزت عدة بيانات بطء صرف األموال -٧٨

وأشار أحد البيانات إىل أنه طُلـب        .أن ذلك ناتج عن اإلجراءات الداخلية لوكاالت التنفيذ       
  ).األورويباالحتاد ( وكاالت التنفيذ أن تبسط دورة املشاريع اخلاصة هبا إىل
وأُشري إىل أن بإمكان فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يـؤدي دوراً رئيـسياً                 -٧٩

كوسيط لتشجيع وكاالت مرفق البيئة العاملية على تبسيط إجراءاهتا الداخلية، حىت فيما يتعلق             
  ).نيبال (البلدان الحتياجات وأولويات زيادة سرعة استجابتهاوبصرف األموال، 

  ووكاالته العاملية البيئة مرفق معالعالقة  -٣ 
 ، بـل  يف معظم احلاالت، ال تربط أقل البلدان منواً عالقة مباشرة مبرفق البيئة العاملية             -٨٠

وأبـرز   .ة للمرفق رفق عن طريق وكاالت التنفيذ ومراكز التنسيق الوطنية التابع        املهي تتصل ب  
التنفيذ اخلاصة به، بينما    ) وكاالت(البلد ووكالة   بني  بعض البيانات العالقة املمتازة اليت تربط       

يف ) الوكـاالت ( أخرى إىل الصعوبات املواجهة عند العمل مع الوكالة     بيانات بلدان  أشارت
 كان يف    ذلك أناب خمتلفة رغم    وأُعطيت أسب  .اخلاصة هبا الوطنية  تنفيذ برامج عمل التكيف     

  .توقف على الظروف الوطنيةيكثري من احلاالت 
واعترف أحد البيانات بتعاون مرفق البيئة العاملية ووكاالته النشيط مع فريق اخلـرباء      -٨١

املعين بأقل البلدان منواً، بينما قدمت بيانات أخرى اقتراحات لتحسني العالقات بني البلـدان              
  :يق ما يليرفق ووكاالته، مثالً عن طراملو

التنفيذ والبلد املـستفيد    ) وكاالت( اختصاصات واضحة بني وكالة      حتديد )أ( 
 وإيضاح أدوار ومسؤوليات كل مـن أصـحاب املـصلحة           التوجهلتعزيز العملية القطرية    

  ؛)ليشيت - تيمور(
 أال تقدم البلدان سوى املعلومات األساسية يف اسـتمارة تعريـف            اشتراط )ب( 

لفية، واألساس املنطقي، واألهداف، واملنهجية، واملخرجات، والنتائج حبيث        املشاريع، مثل اخل  
تقع على عـاتق    مسؤولية  لتمويل املشترك   با والتعديالت املتعلقة تصبح املربرات البريوقراطية    

  ؛)جمموعة أقل البلدان منواً(التنفيذ ومرفق البيئة العاملية ) وكاالت(وكالة 
من خالل طرائـق    الوطين  امج عمل التكيف    ن بر احلاجة إىل السماح بتنفيذ    )ج( 

  ؛)ليشيت - تيمور(التنفيذ الوطنية 
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يف كل وكالة من    الوطين  امج عمل التكيف    نلربمنفصل  احلاجة إىل مكتب     )د( 
 املعارف واملهارات التقنية واإلدارية      منها كفاءاتوظفني تتوفر لديهم    مب ُيزّودرفق  املوكاالت  

اتفاقيـة  والنماذج املعتمدة يف إطار   قررات  املوالوطين  مل التكيف   امج ع نفيما يتعلق بعملية بر   
جيل بتقدمي دعم عايل النوعية ويف الوقت املناسب      عاألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ للت      

  ؛)نيبال(إىل البلدان 
احلاجة إىل حوكمة المركزية من أجل حتسني االتصال بالبلدان الواقعة على            )ه( 

  ).سكرييبا (العامليةة مرفق البيئة  من أمانمسافة بعيدة

  حتسينها ميكن اليت واجملاالت والعوائقالتحديات  -٤ 
حددت أقل البلدان منواً التحديات والعوائق التالية اليت تسبب التأخري يف احلـصول              -٨٢

   :على أموال من صندوق أقل البلدان منواً
منواً إىل أنه رغم فهمها التـام       أشارت أقل البلدان     . التمويل الذايت  شروط )أ( 

 ترى أن تطبيقه سبب رئيسي يف تأخري تنفيذ مشاريع بـرامج            فهي ،ملفهوم التمويل املشترك  
كما هي حمددة   ( شروط التمويل املشترك     إلغاءودعت عدة بيانات إىل      .ةعمل التكيف الوطني  

  ؛)١١-م أ/٣يف املقرر 
  ، الذي ُيعترب غري كاٍف؛مستوى التمويل يف صندوق أقل البلدان منواً )ب( 
  اإلجراءات واملبادئ التوجيهية من مرفق البيئة العاملية؛صعوبة  )ج( 
اخلطوات والعمليات الرئيسية يف وضع مشاريع صندوق أقل البلدان منـواً،            )د( 

    مرفق البيئة العاملية لتبسيط العملية؛اليت بذهلااليت ُتعترب طويلة رغم اجلهود 
رأت أقل البلدان منواً غري الناطقة باإلنكليزيـة أن إعـداد            .ياحلاجز اللغو  )ه( 

واقُترح أن ُيتيح املرفق     .وثائق مشاريع مرفق البيئة العاملية باإلنكليزية فقط يطرح حتدياً كبرياً         
وثائق املشاريع بالفرنسية وأن توضع أيضاً مبادئ توجيهية للسماح ألقل البلدان منواً بتقـدمي              

  ).مايل(لفرنسية وثائق مشاريعها با
 عدد من البيانات بعض االقتراحات لتسهيل احلصول على األموال يف إطار            وتضمن -٨٣

  :صندوق أقل البلدان منواً
 إىل صندوق أقل البلـدان منـواً        مشاريعينبغي السماح للبلدان اليت قدمت       )أ( 

حـول إىل وكالـة      مع وكالة مرفق البيئة العاملية أن تت       ها عالقة عمل  ها تواجه صعوبة يف   ولكن
  ؛)مالوي( من جديد هأخرى دون أن يكون عليها أن تبدأ مشروعها وتقدم

ينبغي تطوير آلية إلخطار مراكز التنسيق الوطنية التابعة ملرفق البيئة العامليـة             )ب( 
رفـق ومبادئـه التوجيهيـة      املوالتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بإجراءات         
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وستسهل هذه اآللية عمل مراكـز التنـسيق الوطنيـة وتـسمح             . املتاحة ومستوى األموال 
  ؛)نيبال(باستخدام أفضل لصندوق أقل البلدان منواً 

إمكانية الوصـول   لبلدان، عند اإلمكان،    ل تتاحأن  بأوصت بعض البيانات     )ج( 
 ههـا تواجىل صندوق أقل البلدان منواً كوسيلة لتجنب املشاكل والتأخريات اليت قد            إمباشرة  

وُيعترب الوصول املباشر كافياً ملشاريع التكيف الـيت يـشبه           .الوكاالت خالل وضع املشاريع   
 ، جمموعة أقل البلدان منـواً     ،مايل(العديد منها املشاريع اإلمنائية اليت تنفذها احلكومات حالياً         

  ؛) نيبال،مالوي
روع مـا،   نشأ، يف حال املوافقة على أموال مش      ُتأوصى أحد البيانات بأن      )د( 
ه عادةً   البلد الحقاً يف فترة اضطرابات، آلية لكفالة استمرار املشروع رغم ذلك، ألن            ودخول

 عدم االستقرار عالقة حبالة) أي اجملتمعات القابلة للتأثر  (لمستفيدين من املشروع    ل ما ال تكون  
  ).غينيا(

 . منـواً  وترغب األغلبية العظمى من األطراف يف استمرار صندوق أقـل البلـدان            -٨٤
لوصول لتعزيز ا وباإلضافة إىل ذلك، تأمل أقل البلدان منواً يف أن ُتؤخذ يف االعتبار اقتراحاهتا              

  .املعجل إىل الصندوق وكذلك طلبها لدعم مايل وتقين إضايف

  منواً البلدان أقل عمل برنامج من املتبقيةالعناصر  - واو 

  التنفيذحالة  -١ 
من األطراف على حاجة أقل البلدان منواً إىل تلقي الدعم شدد معظم البيانات املقدمة     -٨٥

  .املايل والتقين لتنفيذ العناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منواً
قـد  ف .وأبلغ بعض األطراف عن مبادرات وطنية اتُّخذت لتنفيذ بعض هذه العناصر           -٨٦

مات املتعلقـة   ية إىل نشر املعلو   متابعة األنشطة الرام  سياق  بنن، على سبيل املثال، يف      أصدرت  
امج ن ومن مث تعزيز الوعي العام، قرصاً مدجماً لتقاسم خرباهتا بشأن عملية بر            بقضايا تغري املناخ  

  .عمل التكيف الوطين

  والتوقعاتاالحتياجات  -٢ 
املتبقية من برنامج عمل أقل البلـدان        أبرزت مجيع البيانات اليت أشارت إىل العناصر       -٨٧

 .اجة إىل تقدمي الدعم املايل والتقين إىل أقل البلدان منواً لتنفيذ تلك العناصـر املتبقيـة               منواً احل 
األمانات الوطنية لتغري    إنشاء   ، كحاجة ملحة  ،د معظم هذه البيانات   وباإلضافة إىل ذلك، حدّ   

نية ودعم مراكز التنسيق الوط   )  هاييت ، جمموعة أقل البلدان منواً    س،كرييبا (هاأو تعزيز /املناخ و 
   ).سكرييبا(
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  أن أقل البلدان منواً تسعى إىل احلصول علـى تـدريب            إىل وأشارت البيانات أيضاً   -٨٨
تنمية قدرات املفاوضني من أقل البلدان منـواً،        من أجل    ته مهارات التفاوض ولغ   علىمستمر  

  .سيما من أقل البلدان منواً الناطقة بالفرنسية والربتغالية ال
 للحصول على املساعدة مـن      ، يف بيانه  ،ف من أقل البلدان منواً     أحد األطرا  والتمس -٨٩

قطاعات أخـرى   لتشمل   القائمة   الوطنيةالدراسات القطاعية   نطاق   لتوسيع   املعنيةاملنظمات  
  ).سكرييبا(هبدف التوصل إىل فهم أفضل لالحتياجات إىل تكنولوجيات التكيف احمللي 

  واالستنتاجاتالنتائج  - رابعاً 

  الوطين التكيف عمل برنامجة عملي - ألف 
للتركيز على االحتياجات امللحة والفورية اليت      الوطنية   عمل التكيف    برامجُصممت   -٩٠

ورغم  . أو يؤدي إىل زيادة التكاليف يف وقت الحق        لتأثرلقابلية  الميكن أن يزيد تأخريها من      
إىل الوطين  مل التكيف   مج ع انطول الوقت الذي استغرقه انتقال أقل البلدان منواً من إعداد بر          

للعديد مـن   الوطنية   ووعياً هائلني على الصعيد      ة قدر قد أظهرت تنفيذه، فإن عملية اإلعداد     
لتأثر بتغري  لقابلية  اللحد من   الالزمة ل دوات  األأقل البلدان منواً؛ وهذه خطوة إجيابية حنو تطوير         

  .املناخ
بتعلم عدة دروس؛   الوطين   امج عمل التكيف  نوباإلضافة إىل ذلك، مسحت عملية بر      -٩١

 االحتياجات امللحة والفوريـة     بتلبيةلتعجيل  لوميكن أن تشكل هذه الدروس أساساً ملموساً        
هبا، وكذلك توجيـه    اخلاصة  الوطنية  أقل البلدان منواً يف برامج عمل التكيف        قبل  احملددة من   

  .لعمليات أقل البلدان منواً يف وضع خطط التكيف املتوسطة والطويلة األج
 اخلاصة هبا الوطنية  ومبا أن أقل البلدان منواً مل تبدأ تنفيذ مشاريع برامج عمل التكيف              -٩٢

الوطنية فعالية برامج عمل التكيف     دى  سيكون من املمكن إجراء تقييم شامل مل      فإال مؤخراً،   
 من مشاريع   بتغري املناخ عندما تنتقل اجملموعة األوىل     للتأثر  يف احلد من قابلية أقل البلدان منواً        

  .اليت جيري تنفيذها حالياً إىل مراحل التنفيذ واإلجناز املتقدمةالوطنية برامج عمل التكيف 
، ستكون هناك حاجة    ةويف هذه املراحل املبكرة من تنفيذ برامج عمل التكيف الوطني          -٩٣
احتياجات و من التعلم باملمارسة لكفالة التمييز بني االحتياجات امللحة والفورية           قدر كبري إىل  

 املشاريع يف مقابل الطبيعـة      وينبغي أن ُيؤخذ يف االعتبار الوقت الالزم لبناء        .املشاريع العادية 
  .تغري املناخالذي ميثله تهديد لامللحة والفورية لالحتياجات نظراً ل

دت األطراف وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً واملنظمات املعنية العوامل           وقد حدّ  -٩٤
  :ةتالية اليت تؤثر يف فعالية تنفيذ برامج عمل التكيف الوطنيال
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 اخلاصـة هبـا   الوطنيـة   التزام أقل البلدان منواً بإعداد برامج عمل التكيف          )أ( 
  ؛هاوتنفيذ

الدعم التقين املستمر، ال سيما من فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً               )ب( 
  كاالته؛بتعاون وثيق مع مرفق البيئة العاملية وو

 مرحلة إعداد   يفتصميم استراتيجية تنفيذ شاملة، واألفضل أن يكون ذلك          )ج( 
 منها حتديث برنـامج عمـل   بوسائل الحقاً،  ذلك أو، إن كان  الوطين  امج عمل التكيف    نبر

  التكيف الوطين؛
 أصـحاب   مجيـع  ستمر مـع  املتعاون  الاستشاريني وطنيني و  / خرباء إشراك )د( 

  يع القطاعات؛املصلحة املعنيني يف مج
لحصول على  لرفق البيئة العاملية    ملإجراءات ومبادئ توجيهية مبسطة     اعتماد   )ه( 

   املوارد من مصادر متويل أخرى؛وتعبئةاألموال من صندوق أقل البلدان منواً 
  ؛هاوحتديثالوطنية راجعة برامج عمل التكيف ملفرصة إتاحة ال )و( 
  مللحة والفورية؛حتديد مراحل معاجلة االحتياجات ا )ز( 
على الـصعيد    املشروع و  مستوىإنشاء نظام واضح لإلبالغ والرصد على        )ح( 

  .يالعامل

  منواً البلدان أقل صندوق من أموال علىاحلصول  - باء 
ـ اليت كانت   نفسها  األمهية  اليوم  الوطنية  ربامج عمل التكيف    لما زالت    -٩٥ ا عنـدما   هل

وقد استثمرت أقـل     . أمهية  أكثر  قد أصبحت  كنت، إن مل    ٢٠٠١ يف عام    ظهرت ألول مرة  
اخلاصة هبا، وتأمل عدة جمتمعات حملية الوطنية البلدان منواً كثرياً يف إعداد برامج عمل التكيف     

احتياجاهتا امللحة والفورية يف جمـال      الوطنية   يف أن يليب تنفيذ برامج عمل التكيف         قابلة للتأثر 
وتعترب  .لشاملة ملواجهة تغري املناخ يف أقل البلدان منواً       التكيف وميهد السبيل ملزيد من اجلهود ا      

األمم املتحدة نتيجة ملموسة لعملية اتفاقية الوطين امج عمل التكيف   نأقل البلدان منواً عملية بر    
اإلطارية بشأن تغري املناخ اليت تعود عليها بفائدة مباشرة، وهي تشكل بالنسبة للعديد منـها               

  .على الصعيد الوطينهذه البلدان  املناخ اليت تضطلع هبا حجر الزاوية ألنشطة تغري
اخلاصة هبا، كانت   الوطنية  وعندما بدأت أقل البلدان منواً تنفذ برامج عمل التكيف           -٩٦

 .هناك شواغل بشأن الوقت الذي يستغرقه احلصول على أموال من صندوق أقل البلدان منواً             
وكاالته واألطراف من أقل البلدان منواً، وكـذلك  وبعد حوار طويل بني مرفق البيئة العاملية و     

 فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بتعـاون وثيـق مـع املرفـق            قام به التدريب الذي   بعد  
 احلصول على    بكثري  ويبدو أنه أصبح من األسهل     املصاعبووكاالته، متت معاجلة العديد من      
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 املـسؤول التنفيـذي      من ول على دعم  وقد مت ختفيض الوقت الذي يستغرقه احلص       .التمويل
  من الوكاالت يشارك يف تنفيـذ بـرامج عمـل   متزايداألول يف املرفق للمشاريع وبدأ عدد    

   .ةالتكيف الوطني
 واألطراف مـن أقـل       مرفق البيئة العاملية ووكاالته    وقد حتسن مستوى التفاعل بني     -٩٧

ـ البلدان منواً وأصبح اجلميع يركز على جناح تنفيذ برامج    وُينظـر إىل   .ةعمل التكيف الوطني
اليت تنفّـذ    اجلانبية   واألنشطةتبادل اخلرباء، مثالً من خالل حلقات العمل التدريبية اإلقليمية          

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، على أنه عملية قيمـة جـداً،            دوراتخالل  
لموس، يف مقابل جهود بناء القدرات      وأصبحت بلدان كثرية تبدي اهتماماً كبرياً بالتكيف امل       

   .وزيادة الوعي
وتطلب أقل البلدان منواً إىل مرفق البيئة العاملية أن يضفي الطابع الرمسي على اتصاالته          -٩٨

  : املعلومات املتصلة مبا يلي،وات الرمسيةن عن طريق الق،يبلغأن وباألطراف من أقل البلدان منواً 
وُيراجـع   . وقت معني يف صندوق أقل البلدان منـواً    يف املتاحمبلغ التمويل    )أ( 

مهات هامة يف الصندوق، مما يزيد املبلغ الذي ميكن لكل بلد أن            اسماملبلغ كلما كانت هناك     
  ؛ بطريقة عادلةحيصل عليه

لتمويل املشترك على مشاريع صندوق أقل البلدان       فهوم ا التطبيق الصحيح مل   )ب( 
تطبيـق  الرفق البيئة العاملية، مثالً من خالل تقدمي أمثلة عـن           منواً اليت تشارك فيها وكاالت م     

  الناجح يف مشاريع الصندوق املوافق عليها؛
أثر التغريات يف مناذج املشاريع على املشاريع اليت يعدها حالياً صندوق أقل             )ج( 

  لصندوق؛ُتقدَّم إىل االبلدان منواً وعلى الشروط املقبلة إلعداد مقترحات جديدة 
  املعلومات املنقحة بشأن املزايا املقارنة لوكاالت مرفق البيئة العاملية؛ )د( 
 باسـتخدام هنـج     هاوتنفيذالوطنية  طرائق دعم إعداد برامج عمل التكيف        )ه( 
  برناجمي؛
طرائق دعم تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج عمل أقل البلدان منواً استجابة             )و( 
  .١٤-م أ/٥للمقرر 

 هاألطراف من أقل البلدان منواً يف تنفيذ مشروعها الثـاين ومـشاريع           ومع شروع ا   -٩٩
  :اخلاصة هبا، ُتطرح األسئلة التاليةالوطنية   برامج عمل التكيفيف إطارالالحقة 
برنامج عمل التكيف   تنفيذ  ل ناجحكيف ميكن وضع هنج برناجمي أو قطاعي         )أ( 
 يف اخلطط والربامج    الً كام اجه إدماجاً وإدم أكثر فعالية    ه على حنو  لكفالة تنفيذ ككل  الوطين  
  الوطنية؛
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كيف ميكن احلصول على التمويل الالزم لتحديث برنامج عمل التكيـف            )ب( 
  دون التدخل يف عملية التنفيذ؛الوطين 

إلدارة الوطنية  كيف ميكن بناء قدرات مؤسسية وبشرية دائمة على الصعيد           )ج( 
 علـى االستـشاريني     أكثر من الـالزم    االعتماد   تصميم الربامج وتنفيذها إدارة كاملة دون     

  الدوليني؛
 يف إطار مرفـق البيئيـة        املصادر كيف ميكن احلصول على أموال متعددة      )د( 

العاملية، وصندوق التكيف، وغري ذلك من برامج التكيف لدعم تنفيذ برامج عمل التكيـف              
  وغريها من مشاريع التكيف؛الوطنية 

هنج إقليمي يف تصميم املـشاريع        اتباع فادة من ما هي أحسن طريقة لالست     )ه( 
 الطابع اإلقليمي وتعزيز تقاسم اخلربات      ذات لتأثرلقابلية  الجوانب  وتنفيذها من أجل مواجهة     

  على الصعيد اإلقليمي؛
املشاريع القائمـة الـيت     املنفذة يف إطار    كيف ميكن توسيع نطاق األنشطة       )و( 

شمل عدداً أكرب من اجملتمعات احمللية واملناطق املستهدفة        صندوق أقل البلدان منواً لت    من  ُتمول  
 شهراً أو   ٢٢ إىل   ١٨ مدة    عادةً دومنا ضرورة إىل وضع مشاريع جديدة لتقدميها، مما يستغرق        

  أكثر للحصول على املوافقة؛
كيف ميكن تقدمي إيضاح سهل خلط األساس والتمويل املشترك للمشاريع،           )ز( 

   يف استراتيجية التنفيذ؛خاصة عند وضع هنج برناجمي
كيف ميكن حتديد وكاالت متعددة تابعة ملرفق البيئة العاملية والعمل معهـا             )ح( 

  . هي اليت تسببت يف التأخرياتوكيف ميكن إدارة التوقعات عندما تكون الوكالة

        
  


