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  مقدمة-أوالً 

  الوالية-ألف 

ء املعين بأقل البلدان منواً على أساس        فترة والية فريق اخلربا    ٩-م أ /٧مـدد مؤمتـر األطـراف مبقـرره          -١
 وكان الفريق قد . الفريق مرتني كل سنةالذي يقضي بأن جيتمع ٧-م أ/٢٩االختصاصات املعتمدة مبوجب املقرر    

يف اجتماعه اخلامس وصدقت عليه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف         ) ٢٠٠٥-٢٠٠٤(وضـع برنامج عمل واليته الثانية       
 .دورهتا العشرين

 اق املذكرة نط-باء 

ومشل االجتماع سلسلة   . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٧ إىل   ٤عقد الفريق اجتماعه السابع يف بون بأملانيا، من          -٢
وتلخص هذه  . مـن اجللسات املغلقة أعقبتها جلسة مفتوحة حضرها ممثلو مرفق البيئة العاملية ووكالتني منفذتني             

 .ا من إجراءات املتابعةاملذكرة وقائع االجتماع السابع ونتائجه وما يتعلق هب

  املسائل التنفيذية-ثانياً 

، ينتخب الفريق سنوياً رئيساً ونائباً      فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      من اختصاصات    ٥وفقاً للفقرة    -٣
ل منواً  وبسبب ما تواجهه البلدان األفريقية األق     . للرئـيس ومقـرِّرين من بني أعضائه املنتمني إىل أقل البلدان منواً           

فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان الـناطقة بالربتغالية من عوائق لغوية يف إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، وافق   
ويف االجتماع السابع للفريق، انُتِخب أعضاء .  على إنشاء وظيفة جديدة ملقرر معين بالبلدان الناطقة بالربتغاليةمنواً

 :ية مدهتا سنةاملكتب التالية أمساؤهم لوال

 الرئيس: السيد بول ديسانكر )أ(

 نائبة الرئيس واملقررة املعنية بالبلدان الناطقة بالفرنسية: السيدة مادلني ديوف )ب(

 املقرر املعين بالبلدان الناطقة باإلنكليزية: السيد بوروشوتام كونوار )ج(

 .غاليةاملقرر املعين بالبلدان الناطقة بالربت: السيد أمليدا سيتو )د(

ففي ما مضى اتضحت صعوبة عقد االجتماعات يف        . وناقش الفريق مسألة اختيار أماكن عقد اجتماعاته       -٤
لذلك، قرر الفريق وضع    . بعـض أقل البلدان منواً بسبب ارتفاع تكاليف السفر أو املشاكل املرتبطة بالتأشريات            

توافر وسائل  (مدى صعوبة الوصول إىل الوجهة      : ومن بني هذه املعايري   . معـايري الختيار أماكن عقد اجتماعاته     
، والتوازن اإلقليمي، واملسائل املتعلقة بالتأشريات مبا يف ذلك تأشريات العبور، )السفر والفترة الزمنية اليت يستغرقها

. فاختتام االجتماع، وتاليف التكرار، وتفرد ظروف البلد املضي      /ومستوى كبار املسؤولني املتوقع أن يتولوا افتتاح      
كما اتفق الفريق على أنه بالرغم من تفضيل عقد اجتماعاته يف أقل البلدان منواً، فإن ذلك ليس شرطاً ضرورياً، إذا 

 . كان من األنسب واألفيد عقدها يف مكان آخر
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ووفق ما متخض عن اجتماعه السادس      . واستعرض الفريق أنشطته وإسهاماته خالل فترة ما بني الدورات         -٥
 :، أعد واألمانة الورقات التالية للنظر فيها أثناء هذا االجتماعمن استنتاجات

التآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف سياق برامج العمل الوطنية للتكيف : ورقة تقنية )أ(
 ) ألف-انظر الفرع الرابع (

 ) ألف-ر الفرع الرابع انظ(التآزر اإلقليمي يف سياق برامج العمل الوطنية للتكيف : ورقة تقنية )ب(

توصـيات بشأن دعم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للبلدان الناطقة            : ١ورقـة العمـل      )ج(
 ) باء-انظر الفرع الرابع (بالربتغالية 

التعاون بني أفرقة اخلرباء املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري : ٢ورقة العمل  )د(
 ) جيم-انظر الفرع الرابع (املناخ 

تقرير عن أحدث التطورات فيما يتعلق بقضايا أقل البلدان منواً اليت مت تناوهلا يف              : ٣ورقة العمل     )ه(
 الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف 

 ) باء-انظر الفرع الرابع (قائمة اخلرباء : ٤ورقة العمل  )و(

انظر (علق حبالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف        نتائج استبيان املتابعة املت   : ٥ورقـة العمل     )ز(
 )الفصل الثالث

 ). دال-انظر الفرع الرابع (استراتيجيات تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف : ٦ورقة العمل  )ح(

واطّلع الفريق على أحدث املعلومات عن املقررات اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته العاشرة بشأن                -٦
ـ    بلدان منواً وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وعن اجلهود املبذولة للتنسيق بني خمتلف أفرقة اخلرباء يف          أقـل ال

فريق اخلرباء االستشاري املعين    العملـية احلكومية الدولية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وهي             
وفريق اخلرباء املعين بنقل     التفاقية،ل املدرجة يف املرفق األول      بالـبالغات الوطنـية املقدمـة مـن األطراف غري         
 .التكنولوجيا، وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة           ويف هذا الصدد، دعا      -٧
رباء املعين بأقل البلدان منواً، عن طريق األمانة، إىل تقدمي تقييمهم للمواد            ة أعضاء فريق اخل   التفاقيليف املرفق األول    

ه مبنطقة أفريقيا،   بعمليات تقييم مدى القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف مع        املعدَّة حللقة التدريب العملي املتعلقة      
فريق اخلرباء املعين بنقل    ودعا  . يق يف مابوتو، مبوزامب   ٢٠٠٥أبريل  /والـيت نظمهـا الفريق االستشاري يف نيسان       

ا فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، عن طريق األمانة، إىل إيفاد ممثلني لـه يف احللقة الدراسية املتعلقة التكنولوجي
 يف  ٢٠٠٥يونيه  /بـتطوير ونقـل التكنولوجيات السليمة بيئياً للتكيف مع تغري املناخ واليت مت عقدها يف حزيران               

وقد ُمثِّل . ، وأن يزود األمانة بأمساء اخلرباء الذين ميكنهم إلقاء عروض يف تلك احللقة     ترينيداد وتوباغو اغو، يف   توب
 .فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف كلتا احللقتني
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  تعقيبات أقل البلدان منواً على عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف-ثالثاً 

لدورة احلادية والعشرين للهيئتني الفرعيتني والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف، عمَّم منسق           عـلى هامش ا    -٨
الفـريق املعين بأقل البلدان منواً، بدعم من األمانة، على مندويب تلك البلدان الذين حضروا الدورة استبياناً يتعلق                  

 هو رصد تطور عملية إعداد األطراف من        وكان هدف هذا االستبيان   . حبالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف     
وقُصد من  . أقـل البلدان منواً لرباجمها وتكوين نظرة عامة عن شواغلها واحتياجاهتا وجتارهبا أثناء عملية اإلعداد              

االسـتبيان متابعة االستقصاء األول الذي أُجري منذ ستة أشهر خالل الدورة العشرين للهيئتني الفرعيتني وتوفري                
 .الردود جلميع اجلهات املشاركة يف دعم عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيفمعلومات عن 

وقد كشفت اإلجابات التقدم اإلجيايب الذي أحرزته .  من ممثلي أقل البلدان منوا٣٦ًوأجاب عن االستبيان  -٩
 طرفاً من أقل    ١١ورغم أن   . حـىت اآلن مجـيع اجلهات املشاركة يف عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف             

 بلدا من أقل البلدان منواً ١٤البلدان منواً مل تنشئ بعد فريقاً وطنياً متعدد التخصصات للقيام بإعداد برناجمها، فإن 
ومكَّنت األموال اليت وفرها مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة         . بلغـت مـراحل أكثر تقدماً يف عملية اإلعداد        

 منواً من الشروع يف مرحلة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، مما أسهم إىل حد كبري يف األطراف من أقل البلدان
 .هذا التقدم

فما زال نيل املوافقة    . غـري أن بعض الصعوبات ال تزال تعيق عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف              -١٠
 اضطر عدد يصل إىل     ٢٠٠٤يونيه  / حزيران والدليل على هذا األمر أنه منذ     . على مقترحات الربامج يتسم بالبطء    

ومن املتوقع أالّ ُيتم الربامج قبل املوعد املقرر .  بلداً من أقل البلدان منواً إىل تعديل املوعد املقدر إلمتام برناجمها       ١٧
وتشمل العوائق األخرى البطء يف     .  بلدا إىل إرجاء موعد اإلمتام     ١٤سوى ثالثة من هذه البلدان، يف حني اضطر         

ـ  رف األموال واإلجراءات اإلدارية للوكاالت املنفذة وافتقار األفرقة الوطنية إىل ما يلزم من املوظفني والوقت               ص
 .والقدرات للقيام جبميع اخلطوات اليت يتطلبها إعداد برنامج العمل الوطين للتكيف

  األعمال املكتملة واجلارية يف إطار برنامج -رابعاً 
  بأقل البلدان منواً  عمل فريق اخلرباء املعين 

  تشجيع التآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف، والتآزر اإلقليمي-ألف 

من اختصاصات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على أن ينهض الفريق بتشجيع             ) د(٩تـنص الفقرة     -١١
اعتمده الفريق يف اجتماعه السادس، مت وضع الصيغة        وتنفيذاً ملقرر   . التآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة األطراف     

 .النهائية لورقة أعدت بشأن تشجيع التآزر يف سياق برنامج عمله

وبناًء على توصية الورقة بتحسني التعاون مع جهات من بينها أفرقة اخلرباء خارج منظومة اتفاقية األمم                 -١٢
الذي (خلرباء التقنيني املخصص للتنوع البيولوجي وتغري املناخ        فريق ا املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وال سيما        

ي وفريق اخلرباء املُنشأ مبوجب     اتفاقية التنوع البيولوج  واملُنشأ مبوجب   ) يركـز على مسألة التكيف مع تغري املناخ       
طط العمل  ر، نظر الفريق يف عدد من اخليارات املمكنة من قبيل تبادل خ           ملكافحة التصح اتفاقـية األمـم املتحدة      
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واملعلومات بانتظام وذلك من خالل الربط بني املواقع اإللكترونية وعقد اجتماعات مشتركة، بل التنفيذ املشترك               
وباإلضافة إىل ذلك، وافق الفريق على حبث إمكانيات حضور أعضائه حللقات العمل املتعلقة         . لألنشـطة املتماثلة  

 رؤى قيِّمة لعمله ولعملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف          مبوضـوع التآزر وعلى إقامة ما من شأنه أن يوفر         
ووافق الفريق على نشر    . ككل من اتصاالت يف إطار مبادرة جامعة األمم املتحدة خللق الروابط على سبيل املثال             

لكي تسترشد هبا البلدان األقل منواً واألطراف األخرى        ) FCCC/TP/2005/3(الوثـيقة يف شـكل ورقـة تقنية         
 .لوكاالت اليت قد تود دعم ما يبذله من جهود يف هذا الصددوا

وتنفيذاً . من اختصاصات الفريق على أن ينهض الفريق أيضاً بتشجيع التآزر اإلقليمي) د(٩وتنص الفقرة  -١٣
ملقرر اعتمده يف اجتماعه السادس، مت إعداد ورقة منقحة عن التآزر اإلقليمي يف سياق عملية إعداد برامج العمل                  

ووافق الفريق على تناول موضوع تشجيع التآزر اإلقليمي مرة أخرى أثناء مرحلة تنفيذ برامج              . الوطنية للتكيف 
وفيما يتعلق ببحث مسألة التآزر مع الشبكات       . العمل الوطنية للتكيف مبجرد االنتهاء من وضع عدد كاف منها         

انظر ( إطار أنشطته اجلديدة املتعلقة ببناء القدرات        اإلقليمية القائمة، سيسعى الفريق إىل هذا النمط من التعاون يف         
لكي تسترشد هبا أقل    ) FCCC/TP/2005/4(ووافق الفريق على نشر الوثيقة كورقة تقنية        ).  باء -الفـرع الرابع    

 .البلدان منواً واألطراف األخرى والوكاالت

  بناء القدرات-باء 

اء املعين بأقل البلدان منواً على أن ينهض الفريق         من اختصاصات فريق اخلرب   ) ج(٩ و ١تـنص الفقـرتان      -١٤
بناء القدرات إلعداد برامج العمل الوطنية      من حيث   أقل البلدان منواً    بواليـة إسداء املشورة بشأن ما حتتاج إليه         

ووافق الفريق أثناء اجتماعه السادس، على النظر يف العوائق اليت تواجهها           . كللتكيف، وتقدمي توصيات بشأن ذل    
ومت يف وقت الحق إعداد ورقة بشأن       . بلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية يف إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف         ال

الذي (وباإلضافة إىل ذلك، تلقى الفريق اتصاالً من البنك الدويل          . سـبل دعم أقل البلدان منواً الناطقة بالربتغالية       
 يف جمال   سان تومي وبرينسييب  رفق البيئة العاملية بتقدمي الدعم إىل       يقوم، بوصفه إحدى الوكاالت املنفذة التابعة مل      

الذي طلب من الفريق دعمه يف إجياد مدرب ومزيد من اخلرباء الناطقني            ) إعـداد برنامج العمل الوطين للتكيف     
وقد . يبسان تومي وبرينسي  بالـربتغالية للمساعدة يف بدء مث دعم عملية إعداد برنامج العمل الوطين للتكيف يف               

اسـتجاب الفـريق هلذا الطلب وطلب من األمانة كذلك ترمجة شروحه للمبادئ التوجيهية إلعداد برامج العمل               
الوطنية للتكيف إىل الربتغالية، ووافق على النظر بعد ذلك يف إمكانية عقد حلقة عمل خاصة بإعداد تلك الربامج                  

 .لفائدة البلدان الناطقة بالربتغالية

يق يف اجتماعه اخلامس على وضع قائمة بأمساء اخلرباء احملليني واإلقليميني يف جمال حتديد              ووافـق الفـر    -١٥
وترتيب األولويات، يف إطار ما يبذله من جهود من أجل بناء القدرات، لتوزيع تلك القائمة على أقل البلدان منواً                

وطلب الفريق من األمانة أن تستعلم      . أوليةدعماً هلا يف إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، وقد مت إعداد قائمة             
مدى استعداد اخلرباء املقترحني إلدراج أمسائهم يف تلك القائمة وأن تطلب إليهم تقدمي سريهم الذاتية ومعلومات                

ويرجى من األمانة . مستفيضة عن خرباهتم املواضيعية واإلقليمية يف جمال إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
 .ميع هذه املعلومات إتاحة القائمة املنقحة ألقل البلدان منواًبعد جت
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  التعاون بني أفرقة اخلرباء-جيم 

، دعا رئيس اهليئة رؤساء أفرقة  للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    يف الدورة احلادية والعشرين      -١٦
ة بشأن تغري املناخ إىل أن يقدموا إليه يف الدورة الثانية           اخلرباء الثالثة املنشأة مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطاري       

وتلبيةً هلذه الدعوة، مت إعداد ورقة تصف . والعشرين للهيئة تقارير عما حتقق من تقدم يف حتسني التعاون فيما بينهم
شورة التقنية والتآزر جماالت التعاون املمكنة يف املستقبل، مبا يف ذلك التعاون يف املسائل املتعلقة ببناء القدرات وامل     

 .والتكيف

هليئة الفرعية للمشورة العلمية واستناداً إىل هذه الورقة، أعد الفريق عدداً من التوصيات، استجابةً لطلب ا -١٧
 :، من بينها ما يليوالتكنولوجية

طراف فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األ        فـيما يتعلق بالتعاون مع       )أ(
أي وثائق وتقارير شفوية ومنشورات فريق اخلرباء املعين بأقل         (، تقدمي مواد    التفاقيةلغري املدرجة يف املرفق األول      

) البلدان منواً والفروع املتعلقة بالقابلية للتأثر بتغري املناخ من أوىل الربامج املكتملة من برامج العمل الوطنية للتكيف
  يف مابوتو٢٠٠٥أبريل /يسانإىل اجتماع ذلك الفريق يف ن

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري          عقد اجتماع تاٍل مع      )ب(
ة وفقاً الختصاصات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وإقامة وسيلة اتصال بشأن املدرجة يف املرفق األول لالتفاقي

أو حلقات عمل /وميكن أن تشمل وسيلة االتصال هذه عقد اجتماعات و. ف مع تغري املناخاملسائل املتعلقة بالتكي
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة مشتركة ومشاركة فرادى أعضاء الفريق يف حلقات عمل 

 ةمن األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقي

برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية الثانية وذلك، ) ائجنت/حمصالت(تشجيع إدماج  )ج(
 على سبيل املثال، بضم أعضاء أفرقة إعداد برامج العمل الوطنية إىل األفرقة اليت تعد تلك البالغات

 حتسني التعاون يف جمال     فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا،     فـيما يـتعلق بالـتعاون مـع          )د(
مماثلة ( التكـيف مع تغري املناخ وذلك، على سبيل املثال، بإقامة وسيلة اتصال رمسية بني الفريقني           تكنولوجـيات 

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق             لوسيلة االتصال مع    
 قل البلدان منواًلدى استعراض والية فريق اخلرباء املعين بأ) األول لالتفاقية

فريق ربـط املوقع اإللكتروين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً باملوقع اإللكتروين لكل من                 )ه(
فريق  واخلـرباء االستشـاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية               

 ا يتعلق بقضايا التكيف مع تغري املناخ، وذلك بغرض حتسني تبادل املعلومات فيماخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

. حتديد اإلجراءات واألنشطة املالئمة للتعاون يف املستقبل لدى استعراض برامج عمل أفرقة اخلرباء )و(
املناخ وميكـن أن تشـمل األنشـطة التعاون يف صياغة الورقات التقنية املتعلقة بتكنولوجيات التكيف مع تغري                  

 .واملشاركة يف إعداد كتيب أو دليل لتقييم ووضع مقترحات املشاريع بغرض متويلها
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  استراتيجية تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف-دال 

قرر فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف اجتماعه اخلامس وفقاً الختصاصاته، إعداد ورقة شاملة حتدد                 -١٨
 يف االجتماع   وُعِرضت الورقة وُبحثت  . تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف    لاستراتيجية  ع  العناصـر الالزمة لوض   

تأمني املوارد املالية، للورقة يف االجتماع السابع وكان يشمل مسائل  منقح ونوقـش نـص  . السـادس للفـريق   
األنشطة يف تلك  وإدماج ، أثرها األولويات، ورصد األنشطة املقترحة وقياسترتيبوالترتيبات املؤسسية، ومواصلة 

 واتفق الفريق على تقدمي عرض عن الورقة يف املشاورات غري الرمسية للصندوق اخلاص            .األنشطة الرئيسية صـلب   
بأقل البلدان منواً اليت تسبق الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وعلى استخدام اآلراء املطروحة يف هذه            

ثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ يف وضع الصيغة النهائية للوثيقة اليت ستصدر كورقة املشاورات ويف الدورة ال
وعـرض رئيس الفريق هنج الفريق يف معاجلة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف             ). FCCC/TP/2005/5(تقنـية   

بلدان منواً قبل الدورة واليت جرت يف       كإسـهام من الفريق يف املشاورات غري الرمسية اليت يعقدها الصندوق اخلاص بأقل ال             
وقد اعترب كثري من املشاركني هذه املشاورات خطوة إجيابية تيسر االتفاق           . ٢٠٠٥مايو  / أيار ١٤ و ١٣بون، أملانيا، يومي    

 .على إرشادات إضافية ملرفق البيئة العاملية بشأن كيفية تشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً

اء املعين بأقل البلدان منواً يف استعراض ملشاريع وثائق برامج العمل الوطنية للتكيف             وشـرع فـريق اخلرب     -١٩
وحىت اآلن، تلقى الفريق طلبات باستعراض مشاريع وثائق برامج العمل          . بطلب من األطراف من أقل البلدان منواً      

 .لكل من ساموا وكمبوديا ومالوي وذلك بغرض تقدمي تعليقات واقتراحات لتحسينها

وسـعياً إىل حتسـني التآزر بني عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف واجلهود الرامية إىل احلد من                   -٢٠
أخطار الكوارث، شارك رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف مؤمتر بواسطة الفيديو نظمه الفريق العامل                 

وقد .  أثناء الدورة الثانية والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ       املشترك بني الوكاالت املعين باحلد من أخطار الكوارث       
وافق الفريق العامل على إعداد ورقة بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً لبحث سبل تشجيع التآزر                  

 .ة حالة قطريةعلى صعيد اجملتمعات احمللية خالل مرحلة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، باالعتماد على دراس

 تدوين استراتيجيات املواجهة القائمة -هاء 

وافق فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف اجتماعه السادس على الشروع يف إعداد قاعدة بيانات بشأن  -٢١
ملعارف احمللية  استراتيجيات املواجهة احمللية، مشرياً إىل أمهية نشر املعلومات عن اخلربة املكتسبة يف جمال استخدام ا              

وقد . لدعـم أقـل البلدان منواً اليت تتشابه ظروفها املناخية يف حتديد خياراهتا فيما يتعلق بالتكيف مع تغري املناخ                  
وطلب الفريق من األمانة مواصلة عملها وتكثيف       . أطلعـت األمانـة الفريق على ما أجنزته من أعمال حىت اآلن           

 االحتاد العاملي حلفظ    - االحتاد الدويل لصون الطبيعة واملوارد الطبيعية     ثل  تعاوهنـا مع الكيانات املعنية األخرى م      
وستساعد االستراتيجيات  . الطبيعة الذي يعكف على إعداد قاعدة بيانات مماثلة ولو أهنا تركز على حفظ الطبيعة             

مج العمل الوطنية   املدرجـة يف قـاعدة البيانات البلدان يف حتديد خمتلف خيارات التكيف خالل مرحلة تنفيذ برا               
 .للتكيف وستشكل أيضاً مسامهة هامة يف عملية حتديد فرص للتآزر اإلقليمي خالل تلك املرحلة
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  األنشطة اجلديدة-خامساً 

  توصيات إضافية بشأن احتياجات بناء القدرات -ألف 
 إلعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف 

ق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً لتحديد احتياجات بناء القدرات إلعداد           استناداً إىل اجلهود اليت بذهلا فري      -٢٢
برامج العمل الوطنية للتكيف، وما يقوم به حالياً من أنشطة بناء القدرات لدعم أفرقة إعداد تلك الربامج، حدد                  

 الوطنية للتكيف   الفـريق جمـاالت عمل إضافية ميكن أن تكون مفيدة يف دعم عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل                
 :وتشمل هذه اجملاالت. وسيبدأ العمل فيها بعد االجتماع السابع

 التعاون مع الكيانات اإلقليمية )أ(

وضع معايري ومؤشرات ملشاريع التكيف من شأهنا أن تدعم أقل البلدان منواً أثناء مرحلة التنفيذ                )ب(
 يف جمال حتديد أفضل املمارسات

 .تعلقة مبوضوع التكيف يف سياق برامج العمل الوطنية للتكيفالعمل امل) حلقات(حلقة  )ج(

 ١٠-م أ/٤ تنفيذ املقرر -باء 

، بدأ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ١٠-م أ/٤ من املقرر ١عمالً بالوالية املنصوص عليها يف الفقرة  -٢٣
وتشمل . يذ برامج العمل الوطنية للتكيفنظـره يف العناصر اليت ميكن أن تشكل حمور مسامهته يف دعم عملية تنف           

التوصيات األوىل جتميع مقترحات املشاريع وتبادل أفضل املمارسات، وحتديد أوجه التآزر اإلقليمي، وتوفري حمافل 
لتيسـري التواصـل بـني الوكاالت املنفذة وأفرقة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، وتوفري املشورة والتوجيه                 

فريق اخلرباء املعين بنقل  الثنائية بشأن تنفيذ تلك الربامج، والنظر يف مسألة عقد اجتماع مشترك مع للجهات املاحنة
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول               و التكنولوجيا
ق على مواصلة مناقشة هذا البند يف اجتماعه الثامن وإعداد          ووافق الفري .  لبحث املسائل املتعلقة بالتنفيذ    لالتفاقية

 .مذكرة بشأنه

 طلباً إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بأن يدرج،           ١٠-م أ /٤ مـن املقرر     ٢وتضـمنت الفقـرة      -٢٤
لثالثة والعشرين معلومات بالتشاور مع األطراف من أقل البلدان منواً، يف تقريره إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا ا

. عـن الصـعوبات التقنية واملالية اليت حيتمل أن تواجهها أقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف                  
واستجابةً لذلك الطلب، وبدعم من األمانة، أعد الفريق وأجرى استقصاء مشل جهات التنسيق يف أقل البلدان منواً، 

 .العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، لتحري الصعوبات التقنية واملالية املتوقعة فيما يتعلق بالتنفيذأثناء الدورة الثانية و

- - - - - 


