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 ٢٠٠٥-٢٠٠٤عن فترة السنتني 
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

                                  ً                    ، فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً لتقدمي املشورة بشأن  ٧-   م أ /  ٢٩                             أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره  - ١
  .     ً   منواً                                                                                                            اسـتراتيجية إعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية للتكيف، واعتمد اختصاصات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان              

     ً                                          ً              ً                                                       ووفقاً هلذه االختصاصات، جيتمع فريق اخلرباء مرتني سنوياً، ويقدم تقريراً عن أعماله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف                 
                                                  ً   أن ميدد فترة والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  ٩-   م أ / ٧                          وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره   .              دوراهتا الالحقة

      ً                                                                        دة أصالً، وأن يستعرض يف دورته احلادية عشرة التقدم احملرز يف عمل الفريق،                                            عـلى أسـاس اختصاصاته املعتم     
  .                             واحلاجة إىل استمراره واختصاصاته

     الذي   )     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤ (                                                                             ومت يف االجـتماع اخلـامس لفـريق اخلرباء وضع برنامج العمل لواليته الثانية             - ٢
                   من فريق اخلرباء أن   ١٠-   م أ / ٤              طراف، يف مقرره             وطلب مؤمتر األ  .                                              اعتمدته اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين

                                                                                                                     يعـد العناصر اليت ميكن النظر فيها بشأن دور الفريق يف دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف كوالية جديدة                   
     ُ                   كما طُلب إىل فريق اخلرباء،   .                     ً                                                          لـه، وأن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والعشرين

                                                                                                                       أن يدرج يف تقريره إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين، وبالتشاور مع األطراف من أقل البلدان                
   ً                                                                                     ً                 منواً، معلومات عن الصعوبات التقنية واملالية احملتملة اليت قد يواجهها األطراف من أقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج 

  .                    العمل الوطنية للتكيف

 املذكرة نطاق -باء 

                                                            ً                                                 يرد يف هذه الوثيقة موجز لعمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً خالل واليته احلالية وفترهتا سنتان،                  - ٣
      ، مع      ٢٠٠٥    و     ٢٠٠٤                                                                                          وتقرير عن العمل فيما بني الدورات واالجتماعات األربعة لفريق اخلرباء املعقودة يف عامي              

    ٢٠-  ١٧                                             اء، املعقود يف تاراوا بكرييبايت، يف الفترة                                                                   تركـيز خـاص عـلى نـتائج االجتماع الثامن لفريق اخلرب           
   .     ٢٠٠٥      أغسطس  /  آب

              تغطية مفصلة FCCC/SBI/2005/12    و FCCC/SBI/2004/17    و FCCC/SBI/2004/3                    وتندرج يف الوثائق     - ٤
  .                                                             عن االجتماعات الثالثة األوىل لفريق اخلرباء أثناء فترة السنتني احلالية

  املسائل التنفيذية-     ً ثانيا  

    وهو  (                                                            ً                        ومة موزانبيق االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، يف مابوتو                          استضـافت حك   - ٥
         واستضافت   .     ٢٠٠٤      مارس   /       آذار   ٢٤       إىل     ٢٢                  ، يف الفترة من      )                                                  االجـتماع األول املعقـود يف فترة السنتني احلالية        

             وعقد االجتماع   .     ٢٠٠٤       سبتمرب /       أيلول  ٢٥     إىل   ٢٤                                                           حكومـة غامبيا االجتماع السادس يف باجنول، يف الفترة من          
                                    واستضافت حكومة كرييبايت يف تاراوا،       .     ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان  ٧       إىل    ٤                                              السـابع يف بـون بأملانـيا يف الفترة من           
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                                          وقدمت حكومات كندا وآيرلندا ونيوزيلندا       .     ٢٠٠٥       أغسطس   /     آب   ٢٠       إىل     ١٧                                  االجـتماع الثامن يف الفترة من       
  .    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                 ً                    بأقل البلدان منواً، خالل فترة السنتني                                        والسويد الدعم املايل لعمل فريق اخلرباء املعين

                                                       ً      ً       ً                      من اختصاصات فريق اخلرباء، يتعني على الفريق أن ينتخب سنوياً رئيساً ونائباً للرئيس               ٥     ً          ووفقاً للفقرة    - ٦
                                                       وانتخب الفريق يف اجتماعه اخلامس السيد الفاسا مالوا          .      ْ                                       ً              ومقـررْين اثـنني من بني أعضائه من أقل البلدان منواً          

             مقررة باللغة   )        السنغال (     ً                            نائباً للرئيس والسيدة مادلني ديوف   )       أوغندا (      ً                            رئيساً لـه، والسيد فريد أوندوري  )     ساموا (
                                              وانتخب الفريق يف دورته السابعة السيد بول         .      ً                   مقرراً باللغة اإلنكليزية    )      نيبال (                                    الفرنسية والسيد بروشوتام كونوار     

                                                    نائبة للرئيس ومقررة باللغة الفرنسية والسيد بروشوتام   )  ل      السنغا (     ً                     رئيساً والسيدة مادلني ديوف   )     مالوي (        ديسانكر 
     ً                                             ً                              ونظراً لعوائق متعلقة باللغة تواجهها أقل البلدان منواً من أفريقيا الناطقة             .      ً                   مقرراً باللغة اإلنكليزية    )      نيبال (        كونوار  

                       ة جديدة ملقرر باللغة                                                                                                    باللغة الربتغالية يف إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، وافق فريق اخلرباء على إنشاء وظيف             
   .               لشغل ذلك املنصب  )         موزامبيق (             ُ                       الربتغالية وأنُتخب السيد أمليدا سيتوي 

                                                                                   من اختصاصات فريق اخلرباء، فقد دعمت األمانة تنفيذ أنشطة فريق اخلرباء ويسرت               ١١    ً           وعمالً بالفقرة    - ٧
  .                                                       إعداد تقارير الفريق لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

                               ً  ريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         مسامهات ف -     ً  ثالثاً 
                                   يف عملية برامج العمل الوطنية للتكيف

                                                                                              يتمثل اهلدف الرئيسي لفريق اخلرباء يف تقدمي املشورة بشأن استراتيجية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية  - ٨
                        ج العمل الوطنية للتكيف،                                                                       وقد واصل الفريق خالل واليته الثانية تقدمي التوجيه واملشورة بشأن إعداد برام  .       للتكيف

                                                                                     ً                                  مع التركيز بوجه اخلصوص على العناصر اليت مت حتديدها خالل الوالية السابقة على أهنا تتطلب مزيداً من العمل، وشرع                   
  .                                                                        ً                                  يف النظر يف التوجيه بشأن تنفيذ استراتيجية لربامج العمل الوطنية للتكيف، وفقاً للوالية املسندة إليه مبوجب اختصاصاته

                                                                                                 هذه الغاية، أجنز فريق اخلرباء، أثناء واليته الثانية، منتجات خمتلفة وأضطلع بأنشطة شىت منها                         ولتحقـيق    - ٩
                                                                                                              ورقات تقنية بشأن عدد من القضايا، واستقصاءات بشأن عملية وضع برامج العمل الوطنية للتكيف، ومراجعات               

                            كما قدم الفريق مدخالت إىل عدد   .                                                                    ً ملشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف بطلب من األطراف من أقل البلدان منواً
                                                                                         ً       من حلقات العمل واالجتماعات، مبا يف ذلك املشاورات غري الرمسية بشأن الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً، اليت 

                                                           ، قبل انعقاد الدورة الثانية والعشرين لكل من اهليئتني             ٢٠٠٥      مايو   /       أيار   ١٤    و   ١٣                                أجريـت يف بون بأملانيا يومي       
                                                                                              ت هذه املشاورات مبثابة خطوة إجيابية لتيسري االتفاق الالحق على تقدمي مزيد من التوجيه إىل                    واعترب  .           الفرعيـتني 

   .                                                                 ً مرفق البيئة العاملية عن كيفية تشغيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً

  إسداء املشورة بشأن االحتياجات يف جمال بناء القدرات-ألف 

            ً                                                       البلدان منواً ختول الفريق مهمة إسداء املشورة بشأن االحتياجات                                               إن اختصاصات فريق اخلرباء املعين بأقل      -  ١٠
                   وخالل واليته السابقة   .                                                                               يف جمال بناء القدرات إلعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وتقدمي توصيات بشأهنا
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          يف من خالل                                                                                     ، قدم فريق اخلرباء الدعم يف جمال بناء القدرات إلعداد برامج العمل الوطنية للتك             )    ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢ (
                                                        وقام فريق اخلرباء، أثناء واليته احلالية، بالتعاون مع          .                                                              عقد حلقة عمل عاملية وما تالها من حلقات تدريبية إقليمية         

                                         أمثلة ومتارين خمتارة مستمدة من حلقات العمل  "                                                                معهـد األمـم املتحدة للتدريب والبحث، بإعداد وثيقة بعنوان          
      العمل             ً                                        تتضمن توليفاً للمادة التدريبية اليت قدمت أثناء حلقات   "               الوطنية للتكيف                                   اإلقليمية املعنية بإعداد برامج العمل 

                      وقد مت على نطاق واسع     .     ٢٠٠٣                                                                                           اإلقليمـية األربـع بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف اليت عقدها فريق اخلرباء يف عام                
  .                         ً  التكيف يف أقل البلدان منواً                                                                    توزيع هذا املنشور باللغتني الفرنسية واإلنكليزية على األفرقة املعنية بربامج

                                         ً                      اليت أعربت عنها األطراف من أقل البلدان منواً خالل حلقات            ت                                    كمـا استجاب فريق اخلرباء لالحتياجا      -  ١١
                          العمل الوطنية للتكيف     ج                                           ، وال سيما االحتياجات املتعلقة خبطويت برام          ٢٠٠٣                                      العمـل اإلقليمـية املعقودة يف عام        

               وقد سلم الفريق   .                                                            ولوية وتوليف املعلومات املتاحة عن اآلثار العكسية لتغري املناخ           حتديد األ  /                      املتمثلـتني يف الترتيب   
                                                                                          ً                       بـأن البلدان ستستفيد من إمكانية الوصول إىل قائمة بأمساء اخلرباء يف جمايل الترتيب وحتديد األولوية فضالً عن                  

                         ام فيما بعد بتحديد أولئك   وق  .                                                                          اخلطـوات األخـرى يف عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف يف كل منطقة       
                                           ً                                                                      اخلـرباء ونشـر هذه املعلومات على أقل البلدان منواً من خالل صفحة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري                   

  .http://unfccc.int/ldc               ً             اقل البلدان منواً، على الويب  /     املناخ

                                          ية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف                                  ً                                          وبغية مساعدة أقل البلدان منواً يف االنتهاء من اخلطوة الثانية لعمل           -  ١٢
                                                                                         ، أعد فريق اخلرباء ورقة تقنية عن توليف املعلومات املتاحة عن اآلثار العكسية لتغيري               )                        توليف املعلومات املتوفرة   (

  "                                   دليل برامج العمل الوطنية للتكيف    "                                            ويقـدم منشور آخر لفريق اخلرباء وعنوانه           ). FCCC/TP/2005/2 (         املـناخ   
http://unfccc.int/ldc               معلومـات مرجعـية عن مفهوم برامج العمل الوطنية للتكيف، وال سيما ضمن اإلطار ،                                                                                        

                                                                                                              الواسـع للتكـيف، ويقدم أمثلة عن حماكاة برامج عمل وطنية للتكيف بغية توضيح تطبيق خمتلف خطوات تلك                  
   .                                                            ً ن أجل احتياجات التكييف العاجلة واملباشرة ألحد أقل البلدان منواً                                     الربامج مما يؤدي إىل حتديد مالمح املشاريع م

                                                                          ً                             ونظر فريق اخلرباء، أثناء واليته احلالية، يف العوائق اليت تواجهها أقل البلدان منواً الناطقة باللغة الربتغالية يف  -  ١٣
                              الربتغالية اليت مل تلحق بالركب                                                                           إعداد برامح عملها الوطنية للتكيف، ووضع خطة عمل لدعم البلدان الناطقة باللغة

                                                                     وتتضمن خطة العمل ترمجة وثائق تقنية، وعقد حلقة تدريبية يف أحد             .                                          يف إعـداد برامج عملها الوطنية للتكيف      
                                                                                                                    األطـراف مـن البلدان النامية الناطقة بالربتغالية، ووضع قائمة بأمساء خرباء ناطقني باللغة الربتغالية خمتصني يف                 

                                                                                  اخ ممن هلم معرفة فيما يتعلق بعملية وضع برامج العمل الوطنية للتكيف، وممن يكون باإلمكان                  التكيف مع تغري املن
                                           كما اختذت أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية   .                                        ً                    توفريهم ملساعدة األطراف من أقل البلدان منواً الناطقة بالربتغالية

                                                   وحة لفريق اخلرباء املتعلقة بإعداد برامج العمل الوطنية                                                           بشـأن تغري املناخ الترتيبات لترمجة املبادئ التوجيهية املشر     
  .                          للتكيف، إىل اللغة الربتغالية

                                                                                                      ويـتم الـتعاون بني فريق اخلرباء ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث بشأن وضع قاعدة تقوم على                  -  ١٤
                              وهذه املبادرة هي استجابة      .                                      ً                                               اإلنترنت لدعم األطراف من أقل البلدان منواً يف إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف            

                                                                   ً                                                 لواليـة فريق اخلرباء لتقدمي املساعدة التقنية إىل األطراف من أقل البلدان منواً عند الطلب، إلعداد برامج عملها                   
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  .                                                                                                            الوطنية للتكيف، ويتم ذلك بالتعاون مع الوكاالت املشرفة على التنفيذ التابعة ملرفق البيئة العاملية واملاحنني الثنائيني
                                                         بتبادل اخلربات فيما بني األفرقة القطرية وتتيح فرصة          )١ (                                               القاعدة املتوفرة باللغتني الفرنسية واإلنكليزية             وتسـمح   

              كما أهنا تشتمل   .                                                                                          للتحاور املباشر فيما بني مجيع األطراف املشتركني يف عملية وضع برامج العمل الوطنية للتكيف         
  .                             عن برامج العمل الوطنية للتكيف                                                  على صفحة على الويب تنشر فيها للجمهور أهم املعلومات 

  تعزيز التآزر-باء 

                                                                                          تتضمن اختصاصات فريق اخلرباء مادة تنص على تيسري تبادل املعلومات وتشجيع التآزر اإلقليمي، والتآزر  -  ١٥
   .                             برامج العمل الوطنية للتكيف ة                                                             مع اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف، يف إعداد وتنفيذ استراتيجي

                                                                                      إىل ورقة سابقة أعدها فريق اخلرباء عن التآزر مع اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف، مدرجة         ً واستناداً -  ١٦
                                                                                                                   يف التذيـيل للمبادئ التوجيهية املشروحة اليت وضعها فريق اخلرباء من أجل إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف،                 

                                   ر ضمن االتفاقات البيئية املتعددة                                لتوليف املعلومات عن التآز     ) FCCC/TP/2005/3 (                                أعـد الفـريق ورقـة تقنية        
                                                                                                         األطـراف عـلى النحو الذي ترد به يف مقترحات برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرامج العمل الوطنية يف إطار         
                                                                                                     اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية اخلاصة بالتنوع البيولوجي يف إطار   

                                                                    احلد من الفقر، وكذلك اجلهود اليت يبذهلا مرفق البيئة العاملية            ة                        لوجي، وورقات استراتيجي                            اتفاقـية التـنوع البيو    
                 ً                                    وتبحث الورقة أيضاً العقبات اليت تعرقل التآزر بني          .                                                               والوكـاالت املشرفة على التنفيذ التابعة لـه لتعزيز التآزر        

                                           ابري اليت ميكن أن يتخذها الفريق لتعزيز التآزر                                                               االتفاقات البيئية املتعددة األطراف داخل عملية برامج التكيف، والتد
  .    ً                                          وفقاً لوالية مؤمتر األطراف يف إطار اختصاصات الفريق

                                                                                                       كما أعد فريق اخلرباء ورقة تقنية عن التآزر اإلقليمي يف سياق عملية وضع برامج العمل الوطنية للتكيف             -  ١٧
) FCCC/TP/2005/4 .(           لشبكات اإلقليمية القائمة وإعادة تناول                                                      ووافـق الفريق على تناول موضوع التآزر مع ا                                         

                                                                                                                 موضـوع تشجيع التآزر اإلقليمي أثناء مرحلة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف مبجرد االنتهاء من وضع عدد                 
ٍ       كاٍف منها   .  

  قواعد البيانات املتعلقة باستراتيجيات املواجهة احمللية-جيم 

       وتساعد   .        ً                        تسليماً منه باملعارف التقليدية )٢ (           لتصدي احمللية   ا ت                                      وضع فريق اخلرباء قاعدة بيانات إلستراتيجيا -  ١٨
                                                                                                                      قاعدة البيانات البلدان يف حتديد خمتلف خيارات التكيف اليت ثبتت جدوى تطبيقها على حمك الزمن يف بلدان أخرى، كما                 

  .      للتكيف                                                                                      ميكن االستفادة منها كمدخل هام يف حتديد الفرص للتآزر اإلقليمي خالل تنفيذ برامج العمل الوطنية 

                                                      

  .<www.cern.ch/napa>  :               متاح على املوقع  ) ١ (
  .<www.unfccc.int/ldc>  :                                           االطالع على قاعدة البيانات على موقع األمانة   ميكن  ) ٢ (
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  التنفيذة استراتيجي-دال 

                                ً                                                                        تتضـمن اختصاصات فريق اخلرباء أحكاماً متعددة تتعلق بتعزيز استراتيجية تنفيذ برامج العمل الوطنية               -  ١٩
       تتناول   ) FCCC/TP/2005/5 (                                            ويف هذا السياق، وضع الفريق ورقة تقنية           ).  د (    إىل    )  أ (       من    ٩          الفقـرة    (          للتكـيف   

                                                                               أولويات أنشطة التكيف، وضمان املوارد املالية، والترتيبات املؤسسية، والرصد،                                          اجلوانـب املتعلقة بزيادة حتديد      
  .                         والتقييم، والتآزر اإلقليمي

                                                                                                       كمـا شـرع فـريق اخلرباء ببذل اجلهود لتحديد مقاييس لعملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف                  -  ٢٠
                                        مج العمل الوطنية للتكيف، وكذلك يف اختيار                                                                        وإجـراءات التكـيف، هبدف حتديد املمارسات اجليدة يف عملية إعداد برا           

   .                                                       ً                                         وتنفيذ مشاريع التكيف اليت قد تكون مفيدة ألقل البلدان منواً يف مرحلة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

  مراجعة مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف -هاء 

                                 وطنية للتكيف بطلب من األطراف من                                                                      شرع فريق اخلرباء يف عملية مراجعة مشاريع وثائق برامج العمل ال           -  ٢١
                                                                                           وحىت هذا اليوم قام فريق اخلرباء مبراجعة مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف يف بوتان                .                ً         أقـل الـبلدان منـواً     

                                                                                                            وكمبوديا ومالوي وساموا هبدف تقدمي التعليقات واالقتراحات لزيادة حتسني عملية إعداد برامج العمل الوطنية              
  .                                  يتعلق جبوانب حتديد األولويات والترتيب                    للتكيف وال سيما فيما 

  التوعية-واو 

                                                                                                 نظـم فريق اخلرباء على هامش الدورة العاشرة ملؤمتر األطراف مناسبة قدم فيها األطراف من أقل البلدان         -  ٢٢
   ً     ً                                                                                              منـواً عـدداً مـن العروض يف خمتلف مراحل إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، إلطالع املشاركني على آخر             

                             كما أن من املزمع أن ينظم        .                                                                              ت املتعلقة حبالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وعلى دعم الفريق هلا                    املعلومـا 
                                                                                                  فريق اخلرباء مناسبة على هامش الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف، تتناول عمل فريق اخلرباء منذ إنشائه، مبا يف 

  .         ية للتكيف                                                   ذلك خمتلف جوانب عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطن

                                                                                                      وقـد مت متثيل فريق اخلرباء يف عدد من حلقات العمل واالجتماعات طوال فترة السنتني، حيث مت تعزيز                   -  ٢٣
                                                                                                                التوعية بعمل فريق اخلرباء ومبا يقدمه من دعم وتوضيح إىل األطراف بشأن استخدام منهجية إلعداد برامج العمل                 

  .              الوطنية للتكيف

                                                                          خلرباء العادية، نظم الفريق دورات تفاعلية مع األفرقة الوطنية للبلدان                                           وباالقـتران باجـتماعات فريق ا      -  ٢٤
                        ُ                                        وخالل فترة السنتني احلالية ُنظمت مثل هذه الدورات مع أفرقة            .                                                 املستضيفة، املعنية بربامج العمل الوطنية للتكيف     

                           وجيه التقين واملشورة التقنية                                                  كما قدم فريق اخلرباء، قبل انعقاد اجتماعه الثامن الت  .                            من غامبيا وكرييبايت وموزامبيق
                                                                ً                                                     إىل أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف من بلدان احمليط اهلادئ األقل منواً الذين كانوا ممثلني يف حلقة العمل دون                   

  .                                                                    اإلقليمية املعنية بإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، يف تاراوا يف كرييبايت
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 ية االتفاقية التعاون مع أفرقة أخرى يف إطار عمل-     ً رابعا  

                                             ، مت بصورة منتظمة عقد اجتماعات فيما بني         ٨-    م أ  /  ١٠           من املقرر     )  أ ( ٢                                  يف إطـار متابعة أحكام الفقرة        -  ٢٥
  .                                                                                   رؤساء أفرقة اخلرباء الثالثة، خالل دوريت اهليئتني الفرعيتني، بتوجيه من رئيسي اهليئتني الفرعيتني

                                                  لعلمية والتكنولوجية يف الدورة احلادية والعشرين                                                              واسـتجابة لطلب قدمه رئيس اهليئة الفرعية للمشورة ا         -  ٢٦
                                                                                                         للهيـئة، قدم فريق اخلرباء إىل الدورة الالحقة معلومات عن اجلوانب اليت ميكن فيها التعاون يف املستقبل مع أفرقه       

    ١٧             انظر الفقرة (                                                                                      خرباء أخرى، مبا يف ذلك بشأن قضايا تتعلق ببناء القدرات، واملشورة التقنية، والتآزر، والتكيف 
   ).FCCC/SB/2005/12   من 

                                                                                                       ويف اجـتماع عقد بني رئيسي اهليئتني الفرعيتني ورؤساء أفرقة اخلرباء الثالثة، على هامش الدورة الثانية              -  ٢٧
                                                                                                                 والعشـرين لكـل من اهليئتني الفرعيتني، وافق رؤساء أفرقة اخلرباء الثالثة على استطالع إمكانية تنظيم اجتماع                 

                                                                                  مع تغري املناخ، الذي هو، فيما يبدو، األساس املشترك الرئيسي للتعاون فيما                          عن التكيف      ٢٠٠٦               مشترك يف عام    
                                                                                                                            بـني األفرقة، مبا يف ذلك عمليات تقييم شدة التأثر يف إطار فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية الواردة من                    

                                              مبوجب فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا                                                                               األطـراف غري املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية، وتكنولوجيات التكيف          
                               وحدد فريق اخلرباء، يف اجتماعه       .                                                                              ً              وعملية وضع برامج العمل الوطنية للتكيف يف إطار فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً             

  :                                                                                    الثامن، املواضيع التالية كمجاالت ميكن مناقشتها يف حالة انعقاد مثل حلقة العمل املشتركة هذه

                 التصدي الوطنية ت          استراتيجيا  ) أ ( 

                                                                      إدماج العمل بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية الثانية  ) ب ( 

                     حماكاة األفضل يف التكيف  ) ج ( 

                  تكنولوجيات التكيف  ) د ( 

             العمل املنهجي    ) ه ( 

                                                                    االحتياجات يف جمال بناء القدرات أثناء تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  ) و ( 

                                   ً           القيود اليت تواجهها أقل البلدان منواً يف التمويل  ) ز ( 

                                                                           ً                                   يف سـياق الـتعاون فيما بني أفرقة اخلرباء، مت متثيل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف حلقيت العمل                     -  ٢٨
             حلقة التدريب   :                                                                                         التاليتني اللتني نظمتهما أفرقة خرباء أخرى يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

ّ                                                                                               العمـلي عـن تعّرض منطقة أفريقيا للتأثر وتكييفها، اليت عقدها يف مابوتو مبوزامبيق، يف الفترة من                       ٢٢       إىل     ١٨            
                                                                                   فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية، حيث قدم األعضاء املشاركون فيها من           ٢٠٠٥       أبريل   /       نيسـان 

                                                                    خالت يف روابط حمتملة بني عملية وضع برامج العمل الوطنية للتكيف                                           ً             فـريق اخلـرباء املعين بأقل البلدان منواً مد        
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                                                                                  ً                                          وعملية إعداد البالغات الوطنية؛ واحللقة الدراسية بشأن وضع ونقل تكنولوجيات سليمة بيئياً للتكيف مع تغري املناخ، اليت                 
                                 ء املعين بنقل التكنولوجيا، حيث                  ، فريق اخلربا      ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ١٦       إىل     ١٤                                             عقدها يف ترينيداد وتوباغو، يف الفترة من        

                                         ً      ً                                                                          قـدم خالهلـا فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً عروضاً عن عمله املتعلق باستراتيجيات وتكنولوجيات التصدي احمللية،                  
   .                                                                                  وقدم أمثلة عن احتياجات تكنولوجيا التكيف احملددة يف مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف

           ً                                          البلدان منواً على عملية وضع برامج العمل الوطنية                          تعليقات من أقل     -     ً  خامساً 
  .                                                           ً للتكيف وعلى الدعم املقدم من فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

                                     ً                                                                            وافق فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، يف مستهل واليته الثانية، على التماس تعليقات من أقل البلدان                  -  ٢٩
                                                                                 ا الوطنية للتكيف، وال سيما بغية حتديد أية صعوبات تواجهها هذه البلدان يف                ً                                منواً على عملية إعداد برامج عمله     

                                                                                                                    اسـتخدام املـبادئ التوجيهية لعملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وتوجيه جهود فريق اخلرباء املعين بأقل                 
               ً                   أقل البلدان منواً، مت يف الدورة                                        ومبوجب مبادرة اختذها منسق فريق        .            ً                                      البلدان منواً إىل تلبية احتياجاهتا املتعلقة بذلك      

                                                                                                                   العشـرين لكل من اهليئتني الفرعيتني توزيع أول استبيان بشأن عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، على                 
                                                                               وأوضحت الردود أن املشاكل اليت واجهتها البلدان يف إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف   .                 ً  أقل البلدان منواً ي   ممثل

                            وحددت اجلهات اليت قدمت ردودها   .                                               كل تتعلق باإلمداد وال سيما بتقدمي التمويل يف حينه                     هـي يف معظمها مشا    
  :                                                                                                                  اجملـاالت الرئيسية التالية اليت ميكن يف ظلها تعزيز القدرات لتحسني عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف                

                                  تكنولوجيا املعلومات، ووضع معايري                                                                                 التدريب التقين، والتمويل، وتقييم شدة التأثر، وتبادل املعلومات، ومعدات          
  .                                            لترتيب املشاريع وحتديد أولوياهتا وصياغة املشاريع

                                                                                                      ومت عـلى هامش الدورة احلادية والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني والدورة العاشرة ملؤمتر األطراف،                -  ٣٠
                                اجلهات الفاعلة يف عملية إعداد                              وأوضحت الردود أن مجيع       .                                                 ً        توزيع استبيان للمتابعة، على وفود أقل البلدان منواً       

                                                   ً       ً                                        برامج العمل الوطنية للتكيف، قد أحرزت، حىت اآلن، تقدماً إجيابياً، وهو ما يعكسه كون معظم األطراف من أقل 
                             فقد قدمت إحدى البلدان بالفعل   .            ً                     ً                                        البلدان منواً ختطو خطوات أكثر تقدماً يف عملية إعداد التقارير الوطنية للتكيف

  .        للتكيف                  برنامج عملها الوطين

                                       ً        ً          ، أجرى فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً استطالعاً           ١٠-    م أ  / ٤                                       واسـتجابة للوالية اليت حددها املقرر        -  ٣١
                                                                                                             خالل الدورة الثانية والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني تركزت بصورة أساسية على قضايا تتعلق مبرحلة التنفيذ          

  .                                         يتم يف الفصل التايل تناول نتائج هذا االستطالع و  .                                   القادمة لربامج العمل الوطنية للتكيف

                                                             الصـعوبات التقنية واملالية اليت حيتمل أن يواجهها األطراف          -     ً سادساً 
                   ً                                   من أقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف

      ً    ان منواً،                                       ، من فريق اخلرباء املعين بأقل البلد        ١٠-    م أ  / ٤              من مقرره     ٢                                   طلـب مؤمتـر األطراف، يف الفقرة         -  ٣٢
                                      ً                                                                           وبالتشاور مع األطراف من أقل البلدان منواً، أن يدرج يف تقريره املقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة        
يف تنفيذ                                                                                                   ً              والعشرين، معلومات عن الصعوبات التقنية واملالية احملتملة اليت قد يواجهها األطراف من أقل البلدان منواً 
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على ذلك، قام الفريق، وبدعم من األمانة، بوضع وإجراء استقصاء فيما بني               .     تكيف                         برامج العمل الوطنية لل     ً     ً                                                                                وردا
                                     ً                                                           ً                       مراكـز التنسيق التابعة ألقل البلدان منواً، يف الدورة الثانية والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني، مستفسراً عما                 

  .                                            تتوقعه من صعوبات تقنية ومالية تتعلق بالتنفيذ

 ة الصعوبات التقني-ألف 

                             ً                                  ً                                               حـدد األطـراف من أقل البلدان منواً وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً اجملاالت التالية على أهنا تثري                    -  ٣٣
  :                                                     صعوبات تقنية حمتملة يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

  :              توافر البيانات  ) أ ( 

         ل عليها                                  اقتصادية متسقة كافية ميكن التعوي-                              انعدام بيانات بيئية واجتماعية  ̀  ١̀ 

                                           بيانات متفرقة وحمدودة وغري متواصلة وغري كافية ̀  ٢̀ 

                                            القيود املؤسسية يف الوصول إىل البيانات وتقامسها ̀  ٣̀ 

                         القدرات املؤسسية والبشرية  ) ب ( 

  :                                  القدرات املؤسسية، مبا يف ذلك القيود يف ̀  ١̀ 

        األساسية                                                                            الوصـول إىل مواقـع املشاريع بسبب األحوال املناخية واجلغرافية واهلياكل             -
  ؛ )                                  السيارات غري املناسبة وسوء الطرق، إخل (

                            مثال ذلك الوصول إىل مناذج      (                                االقتصادية واملعدات التقنية     -                         البـيانات االجتماعـية      -
  ؛ )                                                     الفيزياء احليوية والنماذج االجتماعية االقتصادية واألخذ هبا

                                               قدرة املؤسسات اليت حتتفظ بقواعد البيانات وتديرها؛ -

  .                                   ية والتقنية واملؤسسية لتنفيذ املشاريع            القدرة العلم -

  :                                  القدرات البشرية، مبا يف ذلك احلاجة إىل ̀  ٢̀ 

                                                                                      تقدمي الدعم إىل الكيان الذي تسند إليه مهمة تنسيق ورصد تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛ -

                                                                              بناء القدرات التقنية لتحويل مالمح مشاريع العمل الوطنية للتكيف إىل مشاريع مفصلة،  -
                                      ا يف ذلك وضع استراتيجيات وخطط للتنفيذ؛ مب

                                                                          تقدمي الدعم للتعاقد مع خرباء دوليني وحمليني لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛ -
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                                                                                        الفهـم الكـايف لقضايا تغري املناخ واخلربة الكافية على املستوى الوطين لتنفيذ تدابري               -
  .                                                 التكيف، مبا يف ذلك أنشطة برامج العمل الوطنية للتكيف

  الصعوبات املالية�باء 

                               ً                                  ً                                          حـددت األطـراف من البلدان األقل منواً وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً اجملاالت التالية على أهنا                   -  ٣٤
  :                                                         تشكل صعوبات مالية حمتملة لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

                             عمله الوطنية للتكيف من                                                                         ضمان املساواة، حبيث ال يتم معاقبة ال أول وال آخر بلد ينجز خطة              ) أ ( 
    ً                                                           ً       وفضالً عن ذلك، ينبغي إيالء املراعاة اخلاصة لألطراف من أقل البلدان منواً اليت   .                             ً بني األطراف من أقل البلدان منواً
           ً                خرجت مؤخراً من أوضاع الرتاع

  :                                أوجه عدم اليقني فيما يتعلق مبا يلي  ) ب ( 

                    عمل الوطنية للتكيف؛                                              مستوى وتوافر األموال لتغطية مجيع مشاريع برامج ال ̀  ١̀ 

                    نطاق مصادر التمويل؛ ̀  ٢̀ 

              مثال، الصندوق  (                                                                            إمكانـية الوصـول إىل صناديق أخرى ملشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف            ̀  ٣̀ 
  ؛ )                                                    اخلاص بتغري املناخ واألولوية االستراتيجية املتعلقة بالتكيف

                  وطنية، ويقوض من                                                                             مـا إذا كان توقيت صرف األموال قد يتسبب يف تشويه دورة التخطيط ال              ̀  ٤̀ 
                                مصداقية املشاريع البيئية املقبلة؛

                                                                               طرائق التمويل، مبا يف ذلك فرص تأمني التمويل املشترك وحتديد عنصر التكيف لكل مشروع من   ) ج ( 
                           برامج العمل الوطنية للتكيف

      لتأثري                                                                                               قـياس درجة احلاالت الطارئة، مثل الزيادة احملتملة يف التكاليف، مبا يف ذلك فيما يتعلق با                 ) د ( 
                                                                                        ً                      عـلى احلـياة واخلسائر يف األرواح، والتغريات اليت ال ميكن قلب اجتاهها واألضرار يف حالة عدم التصدي فوراً                   

                         حلاالت شدة التأثري الرئيسية

                                     القدرة على حتديد مصادر التمويل احملتملة    ) ه ( 

                         برامج العمل الوطنية                                                                             الالتوافـق بني دورات التخطيط الوطنية والدورات املالية ملاحنني يف تنفيذ            ) و ( 
                                        للتكيف، األمر الذي يؤدي إىل إبطاء التنفيذ

                                                                                     عدم القدرة على رصد مبالغ دقيقة ألنشطة برامج العمل الوطنية للتكيف بسبب التقلبات احملتملة   ) ز ( 
         يف األسعار
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                                                                رصد األموال لألنشطة املتعددة القطاعات يف برامج العمل الوطنية للتكيف  ) ح ( 

                                                                                          التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ لضمان التنسيق والرصد الفعالني لتنفيذ مشاريع                       متويل مراكز   ) ط ( 
  .                          برامج العمل الوطنية للتكيف

  قيود أخرى-جيم 

                               ً     ً                                                                     حـددت األطراف من البلدان األقل منواً عدداً من العوامل اإلضافية ذات الصلة بالتنسيق الفعال لتنفيذ                 -  ٣٥
  :                           القطاعات واملؤسسات، مبا يف ذلك                              برامج العمل الوطنية للتكيف عرب 

                        األطر املؤسسية والقانونية  ) أ ( 

                        احلالة السياسية يف البلد   ) ب ( 

                                                                    الترتيبات املؤسسية ألنشطة التكيف اليت يشترك فيها العديد من أصحاب املصاحل  ) ج ( 

                                      مستوى التآزر بني املشاريع وهياكل الدولة  ) د ( 

   يذ                               التزام الوكاالت املشرفة على التنف    ) ه ( 

                   التزام أصحاب املصاحل  ) و ( 

                                              القدرة على التنظيم لكي ينتفع السكان املستهدفون  ) ز ( 

                                   قدرات التنفيذ على مستوى اجملتمع احمللي  ) ح ( 

  .            عوامل ثقافية  ) ط ( 

                                                              ً العناصر احملتملة لوالية جديدة لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا -     ً سابعا  

                                                  ، نظر الفريق يف العناصر اليت ميكن النظر فيها           ١٠-    م أ  / ٤              من املقرر     ١     قرة     ً                           عمـالً بالوالية املدرجة يف الف      -  ٣٦
              وباالستناد إىل    .                                          ً                                                           بشـأن دور فـريق اخلـرباء املعين بأقل البلدان منواً يف دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف                 

                        لية ومدهتا سنتان، وألن                                               ً                                             املدخـالت الواردة من األطراف من أقل البلدان منواً، واخلربة املكتسبة طوال واليته احلا             
                                ً                                                                                      غالبـية األطراف من أقل البلدان منواً ال تزال تقوم بإعداد برامج عملها الوطنية للتكيف، فقد حدد فريق اخلرباء                   

  :                                                                        العناصر املمكنة التالية لواليته املقبلة لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ

                                               امج العمل الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك حتديد                                                          تقـدمي التوجيه واملشورة التقنيني بشأن تنفيذ بر         ) أ ( 
                                                                              املصادر احملتملة للبيانات وصياغة مقترحات مفصلة ملشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف
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                              ً                                                                   تقدمي اخلدمات إىل أقل البلدان منواً بصفة استشارية إلعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف               ) ب ( 
                                             ً                      املساعدة الفردية إىل األطراف من أقل البلدان منواً ومراجعة مشاريع                                               مـن خالل أمور منها حلقات العمل وتقدمي       

                ً                                  ً  أقل البلدان منواً عند طلب األطراف من أقل البلدان منواً

                                                                                               تقـدمي املشـورة بشأن االحتياجات يف جمال بناء القدرات إلعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية                 ) ج ( 
                          ات بناء القدرات ذات الصلة                                          وتقدمي توصيات، عند االقتضاء، مع مراعاة مبادر

                                                     ً         ً                       تيسري تبادل املعلومات فيما بني األطراف من أقل البلدان منواً وذلك مثالً بشأن املمارسات اجليدة   ) د ( 
                                            ذات الصلة بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

         إعداد                                                                                             التشـجيع عـلى التآزر اإلقليمي والتآزر يف إطار االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف يف                 ) ه ( 
                                  وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

                                                                                              تقدمي املشورة بشأن إدماج برامج العمل الوطنية للتكيف يف التخطيط اإلمنائي العادي يف سياق                ) و ( 
                         وطنية للتنمية املستدامة ت          استراتيجيا

      تمويل                                                       ً                                  تقدمي اخلدمات بصفة استشارية إىل األطراف من أقل البلدان منواً بشأن خيارات خمتلفة لل               ) ز ( 
                                                                                   مبا يف ذلك األموال يف إطار مرفق البيئة العاملية وغريه من املصادر املتعددة األطراف والثنائية

                                                           ً                                   تقدمي املشورة وتيسري املشاركة الفعالة لألطراف من أقل البلدان منواً يف خمتلف جماالت االتفاقية                ) ح ( 
  .       وصكوكها

- - - - - 


