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 احملتويات

 لصفحةا ـراتـالفق 

 ٣ ٢-١ ...............................................................والية الفريق -أوالً 

 ٣ ١٧-٣ ...موجز عن أعمال االجتماع التاسع لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً -ثانياً 

 ٣ ٥    ..........انتخاب أعضاء مكتب فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً -ألف 
 ٤ ٧-٦ ...............استعراض عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف -باء  
 ٤ ٩-٨ ........................النظر يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف -مجي 
اجلهود املبذولة إلسداء مشورة بشأن احتياجات بناء القدرات وتيسري  -دال 
 ٤ ١٧-١٠ ....................................................تبادل املعلومات  

 ٦ ٢١-١٨ ..٢٠٠٧-٢٠٠٦وضع برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للفترة  -ثالثاً 

 املرفقان

 ٧  ................٢٠٠٧-٢٠٠٦برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للفترة  -ول املرفق األ

 ٨  ....................٢٠٠٦مارس / آذار١أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف  -املرفق الثاين 
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  والية الفريق-أوالً 

منواً إلسداء املشورة بشأن إعداد ، فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان ٧-م أ/٢٩أنشأ مؤمتر األطراف، مبقرره  -١
ووفقاً هلذه االختصاصات، جيتمع . برامج العمل الوطنية للتكّيف واستراتيجية تنفيذها، واعتمد اختصاصات الفريق

 .الفريق مرتني سنوياً، وُيقدم تقارير عن أعماله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دوراهتا الالحقة

، متديد فترة والية فريق اخلرباء على أساس اختصاصاته األصلية،      ١١-م أ /٤ وقرر مؤمتر األطراف، مبقرره    -٢
، التقّدم احملرز يف عمله واحلاجة إىل       )٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول (وأن يسـتعرض، يف دورتـه الثالـثة عشرة          

 .استمراره واختصاصاته، وأن يعتمد مقرراً يف هذا الشأن

لفريق اخلرباء املعين    موجز عن أعمال االجتماع التاسع       -ثانـياً   
 بأقل البلدان منواً

 ٨ إىل ٦استضـافت حكومـة بـنغالديش االجتماع التاسع لفريق اخلرباء املعقود يف َدكّا يف الفترة من      -٣
 .وقدمت حكومات بلجيكا وكندا ونيوزيلندا الدعم املايل لالجتماع. ٢٠٠٦أبريل /نيسان

ع فريق اخلرباء، يف اجتماعه التاسع، برنامج عمل لفترة         ، وض ١١-م أ /٤وعلى النحو املطلوب يف املقرر       -٤
 يشمل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكّيف، كي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف              ٢٠٠٧-٢٠٠٦عمله اجلديدة   

 .دورهتا الرابعة والعشرين

  انتخاب أعضاء مكتب فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً-ألف 

على أنه ينتخب الفريق سنوياً     ) ٧-م أ /٢٩املرفقة باملقرر   ( من اختصاصات فريق اخلرباء      ٥تنص الفقرة    -٥
تقرير وارد يف   (ويف االجتماع األول للفريق     . رئيساً ونائباً للرئيس ومقرَرين من بني أعضائه من أقل البلدان منواً          

أنشأ يف اجتماعه السابع وظيفة     ، اتفق الفريق على مهام كل من أعضاء مكتبه، و         FCCC/SBI/2005/5)الوثـيقة   
وانتخب الفريق يف جلسته التاسعة أعضاء      . (FCCC/SBI/2005/12)مقرر معين بالبلدان الناطقة باللغة الربتغالية       

 :املكتب التالية أمساؤهم

 ، رئيساً)غامبيا(السيد بوبو باتيه جالّو  )أ( 

 ، نائباً للرئيس)جزر سليمان(السيد شانيل إيرووي  )ب( 

 ، مقررة معنية بالبلدان الناطقة باللغة الفرنسية)السنغال( ساّر -السيدة مادلني روز ضيوف  )ج( 

 ، مقرراً معنياً بالبلدان الناطقة باللغة الربتغالية)موزامبيق(السيد أملايدا ألربتو سيتووي  )د( 

 .اإلنكليزية، مقرراً معنياً بالبلدان الناطقة باللغة )بوتان(رابتني . السيد كارما ل  )ه( 
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  استعراض عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكّيف-باء 

استعرض فريق اخلرباء حالة عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، فأحاط علماً بربامج العمل الوطنية  -٦
 البيئة العاملية   وبناء على تواصل فريق اخلرباء مع مرفق      . ٢٠٠٥الـثالثة اليت ُعرضت على األمانة حبلول هناية عام          

ووكاالته املنفِّذة، بّينت املعلومات املتاحة لفريق اخلرباء أن عدداً كبرياً من برامج العمل الوطنية للتكيف قد بلغت             
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦مرحلة متقدمة من اإلعداد نتيجة ملا جيري بذله من جهود، ومن املتوقع تقدمي الكثري منها أثناء الفترة 

اء مبا تبذله الوكاالت املنفِّذة من جهود يف تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً األطراف وإىل ونوَّه فريق اخلرب -٧
أفـرقة برامج العمل الوطنية للتكّيف من أجل وضع مقترحات مشاريع ومن أجل بناء القدرات وإسداء املشورة                 

وطنية للتكيف من طلبات ملوافاهتا     كمـا استعرض الفريق مدى استجابته ملا قّدمته أفرقة برامج العمل ال           . الفنـية 
بتعليقات عن مشروعات تلك اخلطط، وبّين أن أفرقة برامج العمل قد ترمجت توصياته إىل حتسينات أُدخلت على               

 .ما مت تقدميه من برامج عمل

  النظر يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف-جيم 

خلرباء املعين بأقل البلدان منواً، العامل بصفة       ، إىل فريق ا   ١١-م أ /٤طلـب مؤمتـر األطراف، يف مقرره         -٨
ويف االجتماع  . استشـارية ألقـل البلدان منواً، أن يضع برنامج عمل يشمل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف               

التاسـع لفريق اخلرباء، ولدى نظره يف برنامج عمله، استفاد الفريق من مشاركة كثري من أعضائه يف االجتماع                  
أن صندوق أقل البلدان منواً الذي عقده مرفق البيئة العاملية يف َدكّا قبل انعقاد االجتماع التاسع                االستشـاري بش  

 .لفريق اخلرباء

، ٧- أ م/٢٩من مرفق املقرر     ) ه(-)أ(٩ويف معرض استعراض فريق اخلرباء الوالية املسندة إليه، ال سيما الفقرة             -٩
لوضع برامج العمل الوطنية للتكيف موضع التنفيذ، وعَرضها حـدد األنشـطة وما يتصل هبا من إجراءات دعماً          

وتوىل األعضاء املسؤولية عن تقدمي تفاصيل ). انظر املرفق األول (٢٠٠٧-٢٠٠٦بالتفصيل يف برنامج عمله للفترة 
 .إضافية عن برنامج العمل بغية متابعة ما ُيحرز فيه من تقدم خالل فترة السنتني

داء مشورة بشأن احتياجات بناء القدرات       اجلهود املبذولة إلس   -دال  
 وتيسري تبادل املعلومات

مشـاركة أعضاء فريق اخلرباء يف االجتماع االستشاري املشترك بني مرفق            -١
 البيئة العاملية وصندوق أقل البلدان منواً

ملية بشأن  ُعقـد االجـتماع التاسع لفريق اخلرباء بالتعاقب مع اجتماع استشاري نظمه مرفق البيئة العا               -١٠
وشارك العديد من أعضاء فريق     . صـندوق أقل البلدان منواً وجهود مرفق البيئة العاملية يف سبيل تفعيل الصندوق            

ومت فـيه عرض ودراسة الورقة املقدمة من مرفق البيئة العاملية بشأن برجمة أعمال  . اخلـرباء يف هـذا االجـتماع     
 .الصندوق
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رباء إىل ممثلي مرفق البيئة العاملية ووكاالته التنفيذية كي ُيقدموا          وُوجهت دعوة حلضور اجتماع فريق اخل      -١١
 .عرضاً آلخر ما استجد يف أنشطتهم املتصلة بربامج العمل الوطنية للتكّيف، على النحو املفصل أدناه

َتواُصـل فـريق اخلرباء مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة بشأن إعداد      -٢
 للتكيفبرامج العمل الوطنية 

قـام مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،                -١٢
والبنك الدويل، مبوافاة فريق اخلرباء بتقارير عن آخر ما استجد فيما يبذلونه من جهود دعماً لعملية إعداد برامج                  

د املبذولة يف سبيل بناء القدرات وتقدمي آراء فنية والتواصل مع أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف من خالل اجلهو
ومت تزويد أعضاء فريق اخلرباء     . العمـل الوطنـية للتكيف يف حلقات عمل وأنشطة تدريبية وزيارات إىل البلدان            

دة للبيئة والبنك الدويل    بتفاصـيل عن نطاق اجلهود اليت يبذهلا برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتح             
الوكالة اليت تتوىل تنفيذ املشاريع املتصلة بربامج العمل الوطنية ) (اليونيتار(ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحوث 

. ، كما مت تزويد فريق اخلرباء بتفاصيل عما تتم مواجهته من قيود يف توفري الدعم وإسداء املشورة الفنية                 )للتكيف
بيد أنه، على   .  املنفذة أن أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف تتجلى فيها درجة عالية من الثقة             وأفادت الوكاالت 

 .الرغم من ذلك، ما زال مثة قيود فنية ومؤسساتية ُتعوِّق عملية إعداد خطط العمل

دائه دوراً نشطاً يف وأفاد مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة أن فريق اخلرباء يدعم ما يبذلونه من جهود بأ -١٣
 .إسداء املشورة إىل األطراف من أقل البلدان منواً يف مرحلة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف

وخلص فريق اخلرباء إىل ضرورة مواصلة التعاون وتوثيقه بغية دعم األطراف من أقل البلدان منواً اليت ما                  -١٤
طنية للتكيف فيما يتعلق بالتمويل، وبغية دعم أفرقة برامج العمل زال يتعني عليها إعداد مقترحات برامج العمل الو

ونّوه فريق اخلرباء بضرورة مواصلة رصد العثرات والقيود . الـيت بلغت مراحل شىت من عملية إعداد تلك الربامج   
 أقر  كما. الـيت تتم مواجهتها يف عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، وذلك من خالل استبيانات هادفة               

الفريق بضرورة موافاة األطراف من أقل البلدان منواً مبشورة فنية يف إعداد مقترحات املشاريع دعماً لعملية تنفيذ                 
 .برامج العمل الوطنية للتكيف

 تواصل فريق اخلرباء مع فريق بنغالديش لربنامج العمل الوطين للتكيف -٣

شياً مع ما درج عليه من تواصل مع أفرقة برامج العمل           قام فريق اخلرباء، على هامش اجتماعه التاسع ومت        -١٥
 .الوطنية للتكيف يف البلد املضيف، بعقد دورة تفاعلية مع ممثلي فريق بنغالديش لربنامج العمل الوطين للتكيف

وقام فريق . إىل األمانة )١(وأشار فريق برنامج عمل بنغالديش الوطين للتكيف إىل أنه قد قّدم برنامج عمله -١٦
نغالديش مبوافاة فريق اخلرباء مبا خلص إليه من نتائج رئيسية يف هذا الشأن، وقّدم لـه تقريراً عن أنشطته مرتبة                   ب

وقدم عرضاً مفصالً ملا عقده من      . حسب أولوياهتا، كما حدد املشاريع العاجلة واملشاريع اليت يتعني تنفيذها فوراً          
 اخلرباء الوطنيني ووكاالهتم ذات الصلة يف إعداد برنامج العمل اجتماعات استشارية وطنية وافية، ولنطاق مشاركة

 .الوطين للتكيف
                                                      

)١( <http//:unfccc.int/resource/docs/nap/bannap01.pdf>. 
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وشـرح فريق برنامج عمل بنغالديش الوطين للتكيف أن نتائج ما ُعقد مع خمتلف أصحاب املصاحل من                  -١٧
واجس شىت، اجتماعات استشارية بشأن أنشطة برنامج العمل الوطين للتكيف واملشاريع املتصلة هبا سوف تتناول ه

من بينها ما ُيحِدثه تغري املناخ من آثار يف حياة اجملتمعات احمللية ومصادر رزقها، والتقليل من الفقر وتوليد دخل                   
كما أشار فريق   . مستدام، فضالً عن زيادة القدرة على التكيف على صعيد اجملتمعات احمللية وعلى الصعيد الوطين             

جة يف برنامج العمل الوطين للتكيف يف بنغالديش متثل مشاريع حبوث جتريبية بنغالديش إىل أن بعض املشاريع املندر
كما أبرز الفريق أن اخلطوة التالية يف عملية برنامج العمل الوطين للتكيف            . جاريـة يتوقع وضعها موضع التنفيذ     

ن خالل  سـوف تشمل عقد اجتماعات التماساً للدعم من أجل وضع وثائق مشروعات واالشتراك يف التمويل م               
مصادر ثنائية ومتعددة األطراف، ميكنها تكميل املوارد املتأتية من صندوق أقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج العمل                 

 .الوطنية للتكيف

 وضع برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان         -ثالثاً  
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦منواً للفترة 

، وضع فريق اخلرباء، يف اجتماعه التاسع، برنامج        ١١-م أ /٤على حنو ما طلبه مؤمتر األطراف يف مقرره          -١٨
 ).انظر املرفق األول( يشمل عناصر لوضع برامج العمل الوطنية للتكيف موضع التنفيذ ٢٠٠٧-٢٠٠٦عمل للفترة 

، أن جهوده اجلارية    ١١-م أ /٤وأثـناء إعـداد برنامج عمله، الحظ فريق اخلرباء، لدى نظره يف املقرر               -١٩
، ما زالت مناسبة     ))ه(-)أ(٩املرفق، الفقرة    (٧-م أ /٢٩يـته، على حنو ما ترد مفصلة يف املقرر          للـنهوض بوال  

 .وستكون مبثابة الوسيلة الرئيسية لدعم عملية وضع برامج العمل الوطنية للتكيف موضع التنفيذ

ىل ما أُحيل إليه من     ورأى فـريق اخلرباء أنه، استناداً إىل ما قدم إليه من برامج عمل وطنية للتكيف، وإ                -٢٠
مشـروعات بـرامج عمل من أجل اإلدالء بتعليقاته عليها، من اجلوهري أن ُيبقي األنشطة احملددة يف واليته قيد                   

ورأى أن مثة حاجة مستمرة لتقدميه إرشاداً ومشورة فنيني بشأن إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف               . االستعراض
تيسريه تبادل املعلومات وإسداء املشورة بشأن اجلهود الواجب بذهلا يف          وإلسـدائه مشورة بشأن بناء القدرات و      

كما أقر بأن األطراف من أقل البلدان منواً        . سـبيل إدخـال عملية التكيف يف صميم عمليات التخطيط اإلمنائي          
 .ستتطلب مشورة بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

أوثق مع الوكاالت املنفذة ستظل عنصراً هاماً يف مرحليت إعداد          كمـا رأى فريق اخلرباء أن إقامة تعاون          -٢١
 .وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، حيث إنه ما زالت تنشأ قيود فنية ومؤسساتية يف إعداد وتنفيذ تلك الربامج
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 املرفق األول
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للفترة 

 األنشطة ملتصلة هبااإلجراءات ا
 الوالية

 ٧-م أ/٢٩مرفق املقرر 
 :مرحلة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف

عمل وطنية للتكيف بغية    برامج  إعداد توليفة للمعلومات الواردة فيما قُّدم من         �
عملها الوطنية  برامج  إسـداء مشورة إضافية لألطراف اليت مل تقم بعد بإعداد           

 للتكيف
الدعم ألقبل البلدان منواً الناطقة باللغة الربتغالية، بوسائل من         مواصـلة تقدمي     �

 بينها عقد حلقة تدريبية، حسب احلاجة
اإليعاز ألقل البلدان منواً بالنظر يف إدراج استراتيجية للتنفيذ يف وثائقها النهائية             �

  عملها الوطنية للتكيفبربامجاملتعلقة 
 :فمرحلة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكي

 عمل وطنية للتكيف بغية     برامجإجراء تقييم ملخططات املشاريع يف ما أُجنز من          �
حتديد احتياجاهتا الفنية واحتياجاهتا من الدعم، فضالً عن أوجه التآزر املمكنة           

 من أجل تقدمي الدعم، بالتعاون مع الفعاليات ذات الصلة
تقدمي تقارير دورية عما    القيام، من خالل االستبيانات وغريها من املبادرات، ب        �

أهنا عاجلة وفورية فيما ُيقدم إىل      بيستجد يف تنفيذ األنشطة واملشاريع احملددة       
  عمل وطنية للتكيفبرامجاألمانة من 

 حتديد ما تصادفه أقل البلدان منواً من قيود فنية �

مواصـلة تقدمي الدعم ألقل      �
البلدان منواً املنخرطة يف مرحلة 

 الوطنية   العمل برامجإعـداد   
 للتكيف

الشروع يف تقدمي الدعم ألقل      �
البلدان منواً اليت بدأت يف تنفيذ 

  عملها الوطنية للتكيفبرامج

 توفري اإلرشاد التقين    -) أ(٩الفقرة  
واملشورة التقنية بشأن إعداد برامج     
العمل الوطنية للتكيف واستراتيجية    
تنفيذها، ويشمل ذلك حتديد مصادر  

تطبيقها وتفسريها  البيانات املمكنة و  
الحقاً، بناء على طلب األطراف من      

 أقل البلدان منواً

مع الفعاليات األخرى املشاركة يف تقدمي الدعم الفين إىل أقل البلدان         الـتعاون    �
 منواً

 العمل  برامجالعمـل، حسـب االقتضاء، على وضع إرشادات بشأن تنفيذ            �
 الوطنية للتكيف

 وتنفيذ  جل إعداد أمج املالية والفنية املتاحة من      مجـع ونشر املعلومات عن الربا      �
 برامج العمل الوطنية للتكيف

مواصلة تقدمي املشورة والدعم     �
إىل أقل البلدان منواً من خالل      
حلقـات العمل وغريها من     
أنشـطة التواصل يف مرحليت     

العمل برامج  إعـداد وتنفيذ    
 الوطنية للتكيف

 العمل كهيئة لتقدمي    -) ب(٩الفقرة  
شـورة ألقل البلدان منواً من أجل       امل

إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف     
واستراتيجية تنفيذها من خالل مجلة     
أمور، منها حلقات العمل، بناء على      
 طلب األطراف من أقل البلدان منواً

حتديـد احتـياجات بناء القدرات الفنية فيما يتصل باالطالع على البيانات             �
امج العمل الوطنية للتكيف وفيما يتصل بتنظيم هذه   واملعلومـات املـتعلقة برب    

 البيانات واملعلومات، واستكشاف احللول مع الفعاليات ذات الصلة
إسداء مشورة عامة ترمي إىل تعزيز القدرة الفنية واملؤسساتية على الشروع يف             �

 تنفيذ املشاريع ورصدها

مواصلة تقدمي املشورة يف جمال      �
احتـياجات بـناء القدرات     
والـتعاون مـع غريهـا من       

 املبادرات ذات الصلة

 تقدمي املشورة يف    -) ج(٩الفقـرة   
جمـال احتـياجات بناء القدرات      
الالزمة إلعداد وتنفيذ برامج العمل     
الوطنية للتكّيف، وإصدار توصيات،    
حسب االقتضاء، تأخذ يف االعتبار     
مبادرة تنمية القدرات الصادرة عن     

من مـرفق البيـئة العاملية وغريها       
 املبادرات ذات الصلة ببناء القدرات

مواصلة مناقشة احلاجة إىل التعاون، بُسبل من بينها عقد حلقة عمل مشتركة             �
 بشأن التكيف وغريه من املسائل الشاملة

بنقل التكنولوجيا عند تقييم ما لدى برامج الـتعاون مـع الفريق العامل املعين       �
 جمال تكنولوجيا التكيفالعمل الوطنية للتكيف من احتياجات يف 

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات   (التعاون مع فريق اخلرباء االستشاري       �
بشأن ) الوطنـية املقدمـة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية           

 إدراج برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية
ار االتفاقات البيئية املتعددة األطراف واتفاقية      املشاركة يف ما يتم اختاذه يف إط       �

ن مبادرات ذات صلة بإعداد وتنفيذ      األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ م      
 برامج العمل الوطين للتكيف

مواصـلة اجلهـود التعاونية      �
الرامـية إىل تعزيـز التعاون      

 ،والتآزر فيما بني أفرقة اخلرباء    
رى وبينها وبني الفعاليات األخ   

 ذات الصلة

ــرة  ــبادل -) د(٩الفق ــري ت  تيس
املعلومـات وتعزيز التآزر اإلقليمي،     
والـتآزر يف إطار االتفاقيات البيئية      
املتعددة األطراف األخرى، يف جمال     
إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف     

 واستراتيجية تنفيذها

ه أقل البلدان    ما تبذل   بغية حتديد  للتكيفدراسة ما أُجنز من برامج عمل وطنية         �
 منواً من جهود يف سبيل إدراج هذه الربامج يف صلب التخطيط اإلمنائي

النظر، استناداً إىل أنشطة برامج العمل الوطنية للتكيف، يف ُسبل إسداء املشورة   �
بشأن الوسائل املمكنة لرصد وتقييم ما ملشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف           

 يف ذلك إدراج برامج العمل الوطنية للتكيف        من آثار على صعيد الربامج، مبا     
 يف االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة

أنشطة التكيف اليت ميكن أن تدعم أقل       فيما يتعلق ب  حتديـد أفضل املمارسات      �
 البلدان منواً أثناء مرحلة التنفيذ

دراسة ما قدم إىل األمانة من       �
برامج عمل وطنية للتكيف يف     

جلهود الرامية إىل   سبيل حتديد ا  
هذه الربامج يف صلب    إدراج  

 التخطيط اإلمنائي 

 تقدمي املشورة بشأن    - ) ه(٩الفقرة  
إدراج برامج العمل الوطنية للتكيف     
ــائي   ــيط اإلمن ــلب التخط يف ص
االعتيادي، يف سياق االستراتيجيات    

 الوطنية للتنمية املستدامة
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 املرفق الثاين

 ٢٠٠٦مارس / آذار١ل البلدان منواً يف أعضاء فريق اخلرباء املعين بأق

 السنغال )١( ساّر-السيدة مادلني روز ضيوف 

 جزر سليمان السيد شانيل إيرووي

 غامبيا السيد بوبو باتيه جالّو

 ملديف السيد أمحد مجيل 

 بنغالديش خان  . السيد حممود ه

 النمسا السيد إيروين كويرتي

 كندا السيدة مارييّت ماييه

 أوغندا تشولو أوندوريالسيد فِرد ما

 ليسوتو السيد سامويل رابوكها

 بوتان رابتني. السيد كارما ل

 موزامبيق السيد أملايدا ألربتو سيتوويه

 بلجيكا السيدة ريناتا فانِدبوّت

- - - - - 

                                                      

وهي أيضاً عضو يف فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري  )١(
 .املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية


