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 اللجنة الفرعية للتنفيذ
 الدورة السادسة والعشرون 

 ٢٠٠٧مايو / أيار١٨-٧بون، 

 من جدول األعمال املؤقت) ب(٨البند 
  من االتفاقية ٤ملادة  من ا٩ و٨تنفيذ الفقرتني 

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

 تقرير عن أعمال االجتماع احلادي عشر
 لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

 ∗مذكرة أعدهتا األمانة

 موجز

، )خلرباءفريق ا (تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً                
 وقد أُعدت استجابة للمقرر    . ٢٠٠٧ مارس/آذار ٢٨ إىل   ٢٦يف أونيارا جبزر سليمان يف الفترة من        الـذي ُعقد    

كما . ، الذي يطلب إىل فريق اخلرباء أن يضع برنامج عمل يشمل تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف               ١١-م أ /٤
ها الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين، إىل فريق اخلرباء أن أُعدت استجابة لطلب اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورتي

، وتتضمن  ٢٠٠٧-٢٠٠٦يواصل إبالغها مبا يبذلـه من جهود يف سبيل تنفيذ برنامج العمل خالل فترة السنتني               
عرضـاً آلخـر مـا استجد بشأن ما يبذله فريق اخلرباء من جهود يف سبيل عقد اجتماع الستعراض ما أحرزته                     

 .من تقدم يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفاألطراف 

                                                      

 . قدمت هذه الوثيقة بعد التاريخ احملدد نتيجة لتوقيت انعقاد اجتماع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ∗
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 احملتويات

 الصفحة ـراتـالفق 

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

 عـرض موجز ألعمال االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل            -ثانياً 
 ٣ ٣٦-٤ .............................................................البلدان منواً 

 ٤ ١٤-٦ .........فاستعراض عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكي -ألف  

 الـنظر يف اجلهود الرامية إىل تيسري عملية إعداد برامج العمل            -باء  
 ٥ ١٧-١٥ ..............................................الوطنية للتكيف  

 الـنظر يف بـرنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً             -جيم  
 ٦ ٢٣-١٨ ............................................وحصائله املتوقعة  

 التخطـيط لالجـتماع التقيـيمي لفـريق اخلرباء املعين بأقل            -دال  
 ٧ ٢٧-٢٤ ...................................................البلدان منواً  

 َتباحـث فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً مع أفرقة برامج            -هاء  
 العمـل الوطنـية للتكيف لدى كل من توفالو وجزر سليمان        
 ٧ ٣٦-٢٨ ............................................وفانواتو وملديف  

 املرفق

 ٩ ...................٢٠٠٧مارس / آذار٣١أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف  
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  والية الفريق- أوالً

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

 . تقارير عن أعماله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذجيتمع الفريق مرتني سنوياً، ويقدم

، أن ميدد فترة والية فريق اخلرباء على أساس اختصاصاته ١١-م أ/٤وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره  -٢
األصـلية، وأن يسـتعرض، يف دورته الثالثة عشرة، ما أحرزه الفريق من تقدم يف عمله، واحلاجة إىل استمراره،                   

ووضع فريق اخلرباء، يف اجتماعه التاسع، برنامج عمل لفترة         .  يعـتمد مقرراً يف هذا الشأن      واختصاصـاته، وأن  
وطُلب إىل الفريق أن    . ، نظرت فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والعشرين         )١(٢٠٠٧-٢٠٠٦السـنتني   

، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ خالل فترة السنتني ُيـبقي اهليئة الفرعية على اطِّالع مبا يبذلـه من جهود لتنفيذ برنامج العمل           
 . وفقاً للوالية املسندة إليه، بتضمينه تقاريَره الالحقة معلومات عن احلصائل املتوقعة

وأعربت اهليئة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة والعشرين، عن تقديرها لفريق اخلرباء على ما أجنزه من عمل                 -٣
 إىل حتقيق التكامل بني أنشطته وما يبذله مرفق البيئة العاملية           جيد يف تنفيذ برنامج عمله؛ وشجعته على أن يسعى        

ووكاالتـه املـنفِّذة من جهود يف هذا الشأن؛ وطلبت إليه أن يعقد اجتماعاً، مبساعدة من األمانة ورهناً بتوافر                   
 للتكيف؛  املوارد، من أجل استعراض وتقييم ما أحرزته األطراف من تقدم يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية               

وأن يتشـاور، عـن طريق األمانة، بشأن تقدمي مسامهات هلذا االجتماع من أمانة مرفق البيئة العاملية ووكاالته                  
 .)٢(املنفِّذة، وأن يقدم تقريراً عن حصائل االجتماع إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين

شر عرض موجز ألعمال االجتماع احلادي ع      -ثانياً 
 لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

استضافت حكومة جزر سليمان االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء الذي ُعقد يف أونيارا جبزر سليمان           -٤
وقدمت حكومات آيرلندا وبلجيكا وكندا والنرويج ونيوزيلندا       . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٨ إىل   ٢٦يف الفـترة من     

 . الدعم املايل لالجتماع

وركز اجتماعه  . وواصل فريق اخلرباء بذل جهوده يف سبيل تنفيذ برنامج عمله وفقاً للوالية املسندة إليه              -٥
احلـادي عشر على استعراض عملية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛ ونظر يف اجلهود املبذولة دعماً                 

 وتناول بالتفصيل ما ينبغي االضطالع به من أنشطة         ألقل البلدان منواً يف إعدادها برامج عملها الوطنية للتكيف؛        
إضافية دعماً لتنفيذ برنامج عمل الفريق؛ وتباحث مع ممثلي أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف لدى توفالو وجزر 

 .سليمان وفانواتو وملديف؛ ووضع خطة اجتماعه التقييمي

                                                      

)١( FCCC/SBI/2006/9املرفق األول ،. 
)٢( FCCC/SBI/2006/28 ٨٦-٨١، الفقرات. 
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  استعراض عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف-ألف 

 حالة عملية اإلعداد -١

 من مقترحات برامج ٤٤بينت املعلومات املتاحة لفريق اخلرباء بأن مرفق البيئة العاملية قد وافق على متويل  -٦
ومثة قائمة مبا   . ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣١ منها وُعرضت على أمانة االتفاقية حىت        ١٤العمل الوطنية للتكيف، أُجنز     

: طنية للتكيف ميكن االطِّالع عليها يف موقع االتفاقية على اإلنترنت، وهو          ُعـرض على األمانة من برامج عمل و       
<http://unfccc.int/adaptation/napas/items/2679.php>. 

، قامت مخسة من األطراف من أقل البلدان منواً اليت تعكف على إعداد برامج           ٢٠٠٦سبتمرب  /ومنذ أيلول  -٧
جمها، وكان أحدها حمرراً باللغة الربتغالية، إىل فريق اخلرباء ليديل بتعليقاته عملها الوطنية للتكيف بتقدمي مشاريع برا

ولوحظ أثناء االجتماع احلادي عشر لفريق اخلرباء أنه مل يتسن . ٧-م أ/٢٩ من مرفق املقرر ٩عليها، وفقاً للفقرة 
قدم باللغة الربتغالية نظراً الستقالة للفريق أن يديل يف الوقت املناسب بتعليقاته على مشروع برنامج العمل الوطين امل

 . عضو الفريق الناطق باللغة الربتغالية

وناقش فريق اخلرباء حالة عملية إعداد برامج العمل الوطنية استناداً إىل الدراسة االستقصائية اليت أجراها                -٨
وما ورد من وكاالت مرفق     يف مؤمتـر األطراف الثاين عشر، وما قدمته أقل البلدان منواً األطراف من معلومات،               

والحظ فريق اخلرباء أن العديد من برامج العمل        . البيئة العاملية املشرفة على تنفيذ املشاريع من معلومات مستجدة        
 الوطنـية للتكـيف قد بلغ مرحلة متقدمة من اإلعداد وأن أفرقة هذه الربامج ما زالت حباجة إىل دعم، وخباصة                    

وضع خمططات املشاريع وتقدمي  (٨و) ف التقديرات املتاحة لقابلية التأثر بتغري املناخ      تولي (٢فيما يتعلق باخلطوتني    
 .)٣(من عملية وضع برامج العمل الوطنية للتكيف) برنامج العمل الوطين املكتمل وضعه

وَتـناقَش فـريق اخلـرباء بشأن ما يبذله حالياً من جهود يف التعاون مع فريق اخلرباء االستشاري املعين                    -٩
ومع فريق ) فريق اخلرباء االستشاري(بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية 

اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وبشأن جهود اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ استجابةً إىل برنامج               
قابلية التأثر به والتكيف معه، وبشأن برنامج عمل بوينس آيرس بشأن تدابري            عمل نريويب بشأن آثار تغري املناخ و      

كما نظر الفريق فيما ما تبذله وكاالت أخرى تابعة لألمم          . ١٠-م أ /١التكـيف واالسـتجابة الوارد يف املقرر        
عاون على وضع   املـتحدة من جهود تكميلية دعماً ألقل البلدان منواً ولربامج العمل الوطنية للتكيف، ورحب بالت              

 . إجراءات للوقاية من خماطر الكوارث والتقليل منها يف أقل البلدان منواً

. وخلص فريق اخلرباء إىل وجوب مواصلة هذه اجلهود، وخباصة ما يتعلق منها بنهوضه بالوالية املسندة إليه -١٠
اء املعين بنقل التكنولوجيا يف وُدعـي رئـيس الفريق إىل التشاور مع رئيسي فريق اخلرباء االستشاري وفريق اخلرب    

الدورة السادسة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني بشأن التدريب على استخدام دليل إعداد املقترحات وتقدميها 
                                                      

ميكن االطِّالع على املبادئ التوجيهية املشروحة املتعلقة بإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف يف املوقع               )٣(
<http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf>. 
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، وبشأن )٤(الذي وضعته اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا
دير ما لدى برامج العمل الوطنية للتكيف من احتياجات يف جمال تكنولوجيا التكيف، وبشأن تقرير عن إدراج نتائج                  تق

 . برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية الثانية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية

 بلدان منواً على مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيفتعليقات فريق اخلرباء املعين بأقل ال -٢

، أدىل فريق اخلرباء بتعليقاته على مشروعات برامج العمل الوطنية ٧-م أ/٢٩من مرفق املقرر ) أ(٩وفقاً للفقرة  -١١
 .ياللتكيف املقدمة من بنن، وبوروندي، وتوفالو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وسان تومي وبرينسييب، وليبري

واسـتعرض الفريق نتائج جهوده الرامية إىل حتسني قدرته على االستجابة للطلبات، منوهاً بأن العديد من                 -١٢
والحظ الفريق أن خمططات املشاريع ما زالت . أفـرقة برامج العمل الوطنية للتكيف قدَّم ردوداً إجيابية على تعليقاته       

 . ما زال حيظى باهتمام أفرقة برامج العمل الوطنية٨ و٢ني اخلطوتني تقدَّم بدرجات متباينة من التفصيل، وأن الربط ب

ونظـر فريق اخلرباء يف تقدمي دعم لفريق برنامج العمل الوطين للتكيف لدى البلد الناطق باللغة الربتغالية         -١٣
ق اخلرباء على أن    الذي كان قد قدم مشروع برنامج عمله الوطين إىل فريق اخلرباء ليديل بتعليقاته عليه، واتفق فري               

 .يديل أحد أعضائه بتعليقاته على مشروع برنامج العمل املذكور نيابة عن فريق اخلرباء

ونوه فريق اخلرباء باجلهود اليت تبذهلا وكاالت مرفق البيئة العاملية املشرفة على تنفيذ املشاريع، وباجلهود                -١٤
 وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بدعم فين من معهد األمم          الـيت يبذهلا برنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدويل        

ونوه فريق  . ، إلسداء مشورة فنية بشأن إجناز برامج العمل الوطنية للتكيف         )اليونيتار(املتحدة للتدريب والبحث    
، <http://www.napa-pana.org>اخلـرباء بوجه خاص مبوقع برامج العمل الوطنية للتكيف على اإلنترنت، وهو             

الـذي يستخدم ملوافاة مجيع املستخِدمني مبعلومات من قبيل آراء الفريق وتعليقاته املوجهة إىل أفرقة برامج العمل            
الوطنـية بشأن مشروعات برامج عملها الوطنية للتكيف، كما نوه باملعلومات اليت قدمها برنامج األمم املتحدة                

امج العمل الوطنية، وبالورقات التقنية املنقحة اليت أعدها  إىل رؤساء أفرقة بر٤اإلمنـائي يف مذكـرته الفنية رقم       
 . من عملية برامج العمل الوطنية٨ و٢اليونيتار عن اخلطوتني 

  النظر يف اجلهود الرامية إىل تيسري عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف-باء 

 اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا      أطلـع رئـيس فريق اخلرباء أعضاء فريقه على املناقشات اليت جرت يف             -١٥
اخلامسـة والعشرين مع ممثلي الوكاالت اليت تتوىل تنفيذ مشاريع مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة                 

، ملساعدة األطراف )اليونيتار(وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بدعم فين من معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
ية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، ولتلبية احتياجات هذه الربامج يف جمال بناء القدرات، ولزيادة تيسري يف عمل

 . تقدمي الدعم من أجل وضع مقترحات مشاريع لتمويلها

                                                      

 نقل التكنولوجيا من أجل متويلها، ميكن االطِّالع دليل بشأن إعداد مشاريع: إعداد املقترحات وتقدميها )٤(
 .<http://unfccc.int/resource/docs/publications/pract_guide_06_en.pdf>عليه يف املوقع 
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 وأحيط فريق اخلرباء علماً باجلدول الزمين لألنشطة اليت يقترحها اليونيتار دعماً لعلمية إعداد برامج العمل -١٦
ولُوحظ أنه ستعقد حلقة تدريبية بشأن برامج العمل الوطنية ألقل البلدان منواً            . ٢٠٠٧الوطنـية للتكـيف لعام      

والـدول اجلـزرية الصغرية النامية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، كان قد مت التباحث بشأن انعقادها على هامش             
عقادها عقب الدورة احلادية عشرة لفريق اخلرباء يف أونيارا الدورة اخلامسة والعشرين للهيئة الفرعية، ومن املقرر ان

 .٢٠٠٧مارس / آذار٣١ إىل ٢٩يف الفترة من 

وُنوقشـت مسـألة عقد احللقة التدريبية املتعلقة بربامج العمل الوطنية للتكيف واملخصصة لألطراف من أقل                 -١٧
، مث اقُترح موعد جديد يقع يف       ٢٠٠٦ انعقادها يف عام     الـبلدان منواً يف إقليم آسيا، اليت كان قد اقُترح يف بادئ األمر            

والغرض من هذه احللقة التدريبية هو مساعدة أقل البلدان منواً الواقعة يف إقليم آسيا واليت             . ٢٠٠٧الربع الثالث من عام     
 .ذا اجملالبدأت عملية إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف ويلزمها مشورة فنية وتوجيه بغية مواصلة تقدمها يف ه

  النظر يف برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وحصائله املتوقعة-جيم 

واصل فريق اخلرباء يف اجتماعه احلادي عشر نظره يف برنامج عمله استناداً إىل تنظيم العمل املتفق عليه يف  -١٨
ل، ترأس كل منها عضو من أعضاء فريق اخلرباء وأنشأ الفريق يف اجتماعه العاشر مخس ِفَرق عم. اجتماعه العاشر 

 .ليتوىل التنسيق بني اجلهود الرامية إىل تنفيذ املهام املوكلة إليه

 بتقارير ٢٠٠٧-٢٠٠٦واسترشد فريق اخلرباء أثناء املناقشة اليت أجراها بشأن برنامج عمله لفترة السنتني  -١٩
 من برامج العمل الوطنية للتكيف املقدمة إىل األمانة حىت ١١ فنـية تتضمن جتميعاً وتوليفاً للمعلومات الواردة يف       

 من كٍل من بنغالديش وبوتان وجزر القمر وجيبويت وساموا وكرييباس ومدغشقر            ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ٣١
رباء من وأُعدت التقارير الفنية استناداً إىل صيغتني منوذجيتني وضعهما فريق اخل. ومالوي وموريتانيا والنيجر وهاييت

أجـل اسـتخالص املعلومات من برامج العمل الوطنية عن تطبيق املبادئ التوجيهية إلعداد برامج العمل الوطنية                 
، ولتجميع معلومات عن املشاريع واألنشطة ذات األولوية الواردة يف  ٧-م أ /٢٨للتكيف والواردة يف مرفق املقرر      

 .خمططات املشاريع

على حتسني وتيسري الدعم املقدم إىل أقل البلدان منواً اليت مل تقدم بعد خطط              وبغـية مساعدة فريق اخلرباء       -٢٠
عمـلها الوطنـية للتكـيف، اسُتخدم أحد التقارير الفنية من أجل حتديد املشاكل اليت تواجهها أقل البلدان منواً يف            

ملا ورد من معلومات يف برامج العمل       أما التقرير الفين الثاين فتضمن جتميعاً وتوليفاً        . استرشادها باملبادئ التوجيهية  
كما بني التقريران املشاكل اليت تصادفها أقل البلدان منواً       . الوطنـية املقدمة، مع إشارة خاصة إىل خمططات املشاريع        

لـدى إعدادها برامج عملها الوطنية، وَتَضمَّن تقديراً لالحتياجات من املساعدة املالية والتقنية والتكنولوجية، فضالً               
 . االحتياجات يف جمال بناء القدرات الالزمة من أجل وضع مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف موضع التنفيذعن

وإضافة إىل ذلك، قام فريق اخلرباء، يف معرض نظره يف برنامج عمله، بدراسة ما ورد من أفرقة برامج العمل                    -٢١
 من قيود فنية لدى إعداد برامج العمل الوطنية، فضالً الوطنـية والوكاالت املنفذة من معلومات مستجدة عما يصاَدف       

 .عن معلومات عن االحتياجات والدعم الالزمني مالياً وتقنياً من أجل املساعدة على تنفيذ برامج العمل الوطنية
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وإثـر نظـر فريق اخلرباء يف برنامج عمله، قام بتحديد العناصر اليت سيلزم النظر فيها إعداداً الجتماعه                   -٢٢
تقييمي، من خالل إصدار ورقات معلومات أساسية، يف جلسات عامة تنظم حول األنشطة املطلوب تنفيذها يف                ال

 . ويف مناقشات مفتوحة متصلة بذلك٧-م أ/٢٩املقرر 

واتفق فريق اخلرباء على مواصلة النظر يف النهوض بالوالية املسندة إليه استناداً إىل ما أجنزه من عمل وما                   -٢٣
من نتائج من االجتماع التقييمي، وعلى أن يقدم تقريراً عن ذلك إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا                 مت جتمـيعه    

 .السادسة والعشرين

  التخطيط لالجتماع التقييمي لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً-دال 

ية لالجتماع التقييمي إجراء اتفـق فريق اخلرباء يف اجتماعه احلادي عشر على أن تكون األهداف الرئيس             -٢٤
تقدير شامل حلالة عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف؛ وتيسري عملية تبادل اخلربات يف إعداد هذه الربامج                 
وتنفيذها؛ وحتديد أفضل املمارسات يف إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف؛ وتوجيه عملية تنفيذ املشاريع؛ والنظر 

 .ج أنشطة برامج العمل الوطنية للتكيف يف صلب عملية التخطيط اإلمنائي الوطينيف أفضل طريقة إلدرا

وشـرع فـريق اخلرباء يف عملية النظر يف العناصر اليت يتعني حبثها يف االجتماع بشرحه املسامهات اليت                   -٢٥
استبياناته، وبورقة  سـيقدمها، مسـتعيناً يف ذلك مبا أجنزته فرق العمل من أعمال، وبالتقريرين الفنيني، وبنتائج                

كما نظر يف ما سيلزم من مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة أن يقدموه من مسامهات يف                . لـتحديد الـنطاق   
االجتماع، بتحديدهم االحتياجات يف جمال بناء القدرات، فضالً عن املسامهات املتوقعة من اجلهات ذات الصلة من 

 .ماعأجل املساعدة على تصريف أعمال االجت

وطُلب إىل رئيس الفريق العامل أن يواصل التشاور مع اجلهات ذات الصلة يف حتديد ترتيبات االجتماع                 -٢٦
استناداً إىل العمل اجلاري يف     . واتفق الفريق على موافاة رئيسه مبسامهات إضافية من أجل االجتماع         . بالتفصـيل 

 .ادة التباحث مع أفرقة برامج العمل الوطنيةاستعراض ما قُدم من برامج عمل وطنية للتكيف، أو بشأن زي

كمـا طلب فريق اخلرباء إىل رئيس الفريق أن ُيجري، على هامش الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية،                  -٢٧
مـزيداً مـن املباحـثات مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفذة، ومع وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واملبادرات                   

 .مية ووكاالت الدعم املتعدد األطراف والثنائي الداعمة ألقل البلدان منواً يف عملية برامج العمل الوطنية للتكيفاإلقلي

َتباحـث فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً مع أفرقة برامج العمل             -هاء 
 الوطنية للتكيف لدى كل من توفالو وجزر سليمان وفانواتو وملديف

رباء يف اليوم األخري من اجتماعه جلسة تفاعلية مفتوحة مع ممثلي أفرقة برامج العمل الوطنية عقد فريق اخل -٢٨
كما قام موظفون   . ١٦للتكيف اليت كانت يف جزر سليمان للمشاركة يف احللقة التدريبية املشار إليها يف الفقرة               

ادئ، واملكتب اإلقليمي لربنامج األمم املتحدة ذو خربة يف هذا اجملال ميثلون برنامج البيئة اإلقليمي جلنوب احمليط اهل
اإلمنائي، الذي يوجد مقره يف ساموا، وممثلو اليونيتار الذين يتولون تنظيم احللقة التدريبية، باإلسهام يف املباحثات                

 .اليت جرت بني فريق اخلرباء وأفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف
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نية للتكيف أهنم يف مراحل متباينة من عملية إعداد هذه الربامج، وأنه            وبيَّن ممثلو أفرقة برامج العمل الوط      -٢٩
 .سيتم النظر أثناء احللقة التدريبية يف ثالثة مشروعات برامج عمل وطنية

وبـّين أحد أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف أنه قد بلغ املراحل النهائية لعملية إدراج تعليقات من فريق                   -٣٠
وبّين فريقان آخران أهنما قد بلغا      . برنامج عمله الوطين بغية عرضه على حكومته للموافقة عليه        اخلرباء على مشروع    

مـرحلة متقدمة يف هذه العملية، حيث إهنما قد فرغا تقريباً من إعداد الوثائق اليت سُينظر فيها يف احللقة الدراسية،                    
بني أنه، إثر مناقشات مطولة، ما زال بصدد إجناز         أما الفريق الرابع ف   . ومن بينها خمططات مشاريع مقترحة للتمويل     

 .الترتيبات املؤسساتية الوطنية مع وكالته التنفيذية بغية الشروع يف تنفيذ مضمون وثيقة برنامج العمل الوطين املعتمدة

وعرضت أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف استعراضاهتا العامة، فأطلعت فريق اخلرباء على حالة إعداد               -٣١
وبّينت . برامج عملها الوطنية، كما أطلعته على ما تصادفه يف عملية إعداد خطط عملها الوطنية من مشاكل وقيود

 من عملية   ٨ و ٢أن الترتيبات املؤسساتية ومشاورات أصحاب املصلحة واجلهود الرامية إىل الشروع يف اخلطوتني             
 .برامج العمل الوطنية للتكيف ما زالت تستأثر باهتمامها

وفـيما يـتعلق مبسألة الترتيبات املؤسساتية الوطنية املقترحة، بني أحد األفرقة أن ما يقترح إدخاله من                  -٣٢
تعديـالت عـلى وثيقة مشروع معتمد يف إطار برنامج عمله الوطين للتكيف تعمل على تأخري الشروع يف تنفيذ       

 .برنامج عمله الوطين

راء أصحاب املصلحة مشاورات تنخرط فيها وكاالت وطنية        ومشلـت املباحـثات ما تنطوي عليه عملية إج         -٣٣
وإقليمـية وحكومـية، فضالً عن جمتمعات حملية ومنظمات غري حكومية والقطاع اخلاص عرب جمموعات جزر كجزر                 

ولوحظ أن عملية برامج العمل الوطنية للتكيف توصي بأن تكون املشاورات قائمة على عينات . سليمان، من صعوبات
 . اجملتمعات املتضررة على األصعدة الوطنية والقطاعية وعلى أصعدة اجملتمعات احمللية للجزر واجملتمعاتمتثيلية من

 من عملية برامج العمل الوطنية للتكيف، فإن القيام، استناداً إىل التقديرات املتاحة ٢وفيما يتعلق باخلطوة  -٣٤
للتأثر والسبب اجلذري لقابلية تأثرها، هو أمر تكتنفه        لقابلـية الـتأثر بـتغري املناخ، بتحديد القطاعات القابلة           

ولوحظ أن األقاليم .  جغرافية خمتلفة داخل البلدان اجلزرية الصغرية النامية-صعوبات، حيث إن مثة أقاليم أحيائية 
 املناخ  تشمل جزراً مرجانية منخفضة كما تشمل جزراً بركانية مرتفعة، وأن الدراسات احلالية لقابلية التأثر بتغري              

 .ال تفرِّق يف كثري من األحيان بني األقاليم فيما يتعلق بقابلية التأثر بتغري املناخ وما يتوقع أن يترتب عليه من آثار

 من قيود، إال ٢استناداً إىل ما يواَجه يف اخلطوة   ) ٨اخلطوة  (لقد أُحرز تقدم يف عملية وضع خمططات مشاريع          -٣٥
 .، من فريق اخلرباء على سبيل املثال، يربز املشاكل القائمة يف الربط بني اخلطوتنيأنه لوحظ أن ما ورد من تعليقات

إن وكـاالت الدعم اإلقليمية العاملة يف أقل البلدان منواً والبلدان اجلزرية الصغرية النامية يف إقليم آسيا                  -٣٦
بتها املستمرتني يف تقدمي املساعدة،     واحمليط اهلادئ اليت شاركت يف عملية التبادل املفتوح قد أبدت جاهزيتها ورغ           

عند الطلب، على الصعيد اإلقليمي أو، حسب الضرورة، على الصعيد الوطين، ألفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف 
 .فيما تقوم به من عمل يف هذا اجملال
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 املرفق

 أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً 
 ٢٠٠٧مارس / آذار٣١يف 

 النمسا ين كويرتيالسيد إرو 

 بنغالديش خان . السيد حممود ه 

 بوتان رابِتن. السيد كارما ل 

 كندا  )١(السيدة ميِشلّ كامبل 

 كندا السيدة إليزابيث هاريف 

 غامبيا السيد بوبو باته جالّو 

 ليسوتو السيد ساميِول رابوكا 

 ليبرييا كارمور. السيد بنجامني س 

 ملديف السيد أمحد مجيل 

 السنغال  )١( ساّر- مادلني روز ضيوف السيدة 

 جزر سليمان السيد تشانل إيروا 

 أوغندا السيد فِرد ماتشولو أُندوري 

- - - - - 

                                                      

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


