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 ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١١-٣بايل، 
 

 من جدول األعمال املؤقت) ب(٧البند 
  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨ني تنفيذ الفقرت

 املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

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

 *مذكرة أعدهتا األمانة

 موجز

، )فريق اخلرباء ( عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         الثاينهـذه الوثيقة هي تقرير عن االجتماع         
، وتوِرد أيضاً أحدث املعلومات عن      ٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٨ إىل   ٦الـذي ُعِقد يف بانكوك بتايلند يف الفترة من          

ويشمل هذا التقرير أيضاً آخر ما . ٢٠٠٧-٢٠٠٦اجلهود اليت بذهلا فريق اخلرباء لتنفيذ برنامج عمله لفترة السنتني 
سبتمرب هبدف استعراض   / أيلول ٥ إىل   ٣ي ُعِقد يف بانكوك يف الفترة من        اسـتجد بشأن اجتماع فريق اخلرباء الذ      

 .وتقييم التقدم الذي أحرزته األطراف يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

                                                      

 .قُدِّمت هذه الوثيقة بعد التاريخ احملدَّد نتيجة لتوقيت انعقاد اجتماع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  *
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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
ذه االختصاصات، ووفقاً هل. برامج العمل الوطنية للتكيف وبشأن استراتيجية تنفيذها، واعتمد اختصاصات الفريق

 .جيتمع الفريق مرتني سنوياً، ويقدِّم تقارير عن أعماله إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ

 على  ٢٠٠٧، أن ميدِّد فترة والية فريق اخلرباء حىت عام          ١١-م أ /٤وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره       -٢
 الفريق من تقدم يف عمله، واحلاجة إىل أساس اختصاصاته األصلية، وأن يستعرض يف دورته الثالثة عشرة ما أحرزه

ووضع فريق اخلرباء يف اجتماعه التاسع برنامج عمل        . اسـتمراره، واختصاصاته، وأن يعتمد مقرراً يف هذا الشأن        
 وفقاً لواليته اليت تنص على مواصلة تقدمي اإلرشادات واملشورة التقنية إىل األطراف ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني 

 .واً بشأن إعداد وتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيفمن أقل البلدان من

إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن         )١(وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا اخلامسة والعشرين        -٣
قل البلدان يعقد اجتماعاً مبساعدة من األمانة ورهناً بتوافر املوارد من أجل استعراض وتقييم التقدم الذي أحرزته أ   

منواً األطراف يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛ كما طلبت إليه أن يتشاور، عن طريق األمانة، بشأن 
تقدمي مسامهات هلذا االجتماع من أمانة مرفق البيئة العاملية ووكاالهتا املنفِّذة، وأن يقدم تقريراً عن نتائج االجتماع 

 . يف دورهتا السابعة والعشرينإىل اهليئة الفرعية للتنفيذ

  موجـز أعمـال االجـتماع الثاين عشر         -ثانـياً   
    لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

 ٨ إىل   ٦ُعِقد االجتماع الثاين عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف بانكوك بتايلند يف الفترة من                  -٤
يكا وكندا وآيرلندا ونيوزيلندا والنرويج دعماً مالياً لالجتماع        وقدمت حكومات بلج  . ٢٠٠٧سـبتمرب   /أيلـول 

 .وكذلك ألعمال الفريق اجلارية

 أعاله الذي ُعِقد يف     ٣وسـبق اجتماع فريق اخلرباء اجتماع االستعراض والتقييم الذي ذُِكر يف الفقرة              -٥
عن تقديره للدعم اللوجسيت القيِّم     وأعرب فريق اخلرباء    . )٢(٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٥ إىل   ٣بانكوك يف الفترة من     

 .الذي قدمته حكومة تايلند هلذا االجتماع

وأدى عدد من أعضاء فريق اخلرباء دوراً فاعالً يف اجتماع االستعراض والتقييم وذلك عن طريق املسامهة                 -٦
ئاسة اجللسات من خالل إعداد ورقة معلومات أساسية، وتقدمي عروض بشأن مسائل متنوعة يف أثناء االجتماع، ور

 .وترد يف املرفق األول قائمة باألعضاء احلاليني يف فريق اخلرباء. واالضطالع بدور املقررين للمناقشات

                                                      

)١( FCCC/SBI/2006/28 ٨٤، الفقرة. 

 .FCCC/SBI/2007/32يرد تقرير اجتماع االستعراض والتقييم باعتباره الوثيقة  )٢(
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نظّـم فريق اخلرباء مناقشاته يف اجتماعه الثاين عشر حول نتائج اجتماع التقييم واالستعراض إذ مكّنته                 -٧
كني بشأن حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية        مشـاركته يف ذلـك االجـتماع من التمعن يف ردود املشار           

 .للتكيف، هذه الردود اليت جاءت من خالل عروض األطراف لتجارهبا

 آخـر مـا اسـتجد بشـأن اجـتماع االستعراض والتقييم            -ألف 
 املعين بإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف

 حالة اإلعداد -١

 طرفاًَ من البلدان األطراف األقل منواً، ومثانية ممثلني ٤٠ من  مشاركا٨٦ًضم اجتماع االستعراض والتقييم  -٨
، وممثلني عن الوكاالت املتخصصة     )٤(ووكاالته املشِرفة على التنفيذ    )٣(عـن مرفق البيئة العاملية ووكاالته املنفِّذة      

ة قيِّمة يف اجتماع وقدم مرفق البيئة العاملية ووكاالته مسامه     . الـتابعة ملـنظومة األمـم املتحدة وأشخاصاً موارد        
 .االستعراض والتقييم

 اقتراحاً بشأن   ٤٤وتشـري املعلومات املتاحة لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إىل املوافقة على متويل                -٩
من أنغوال (إعداد برامج عمل وطنية للتكيف، وهو متويل من مرفق البيئة العاملية، كما تشري إىل أن برناجمني آخرين 

ومن هذه الربامج أُجنز وقُدِّم إىل أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية           . مها قيد املوافقة عليهما   )  ليشيت -مور  وتـي 
 مشروعاً آخر بأنه يف مرحلة متقدمة من ١٣، وُوصف ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول٣٠ برناجماً حىت ٢٢بشأن تغري املناخ 

 .)٥(ف املقدمة متاحة يف موقع االتفاقية على الشبكة العامليةوبرامج العمل الوطنية للتكي. مراحل عملية اإلعداد

ويف أثناء اجتماع االستعراض والتقييم، حّدد املشاركون بضع مسائل تتصل بإعداد برامج العمل الوطنية               -١٠
املعين بأقل وانطالقاً من املسائل اليت أثريت، اقترح فريق اخلرباء . للتكيف وتناوهلا االجتماع بالبحث يف اليوم األول

وقد ُجِمعت هذه املسائل    . الـبلدان منـواً حلـوالً ممكنة وإجراءات متابعة، وحّدد اجلهات اليت تستطيع تناوهلا             
 .واإلجراءات املمكنة يف املرفق الثاين

واسـتناداً إىل املعلومـات املقدمة من املشاركني من أقل البلدان منواً ومن مرفق البيئة العاملي ووكاالته،                  -١١
حظ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن هذه البلدان متر مبراحل خمتلفة من مراحل إعداد برامج العمل الوطنية ال

ورغم أن العديد من البلدان قد بلغ املراحل النهائية من مراحل عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف . للتكيف
ء الضَعفات اجلديدة اليت ُحدِّدت، ويواصل عدد قليل من هذه          ال يـزال بعضـها ُيجري حتسينات تقنية على ضو         

 .أو يسعى إىل احلصول على التأييد السياسي قبل تقدمي الربنامج/البلدان املشاورات الوطنية و
                                                      

 .ج األمم املتحدة للبيئة، والبنك الدويلبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنام )٣(
مصرف التنمية األفريقي، ومصرف التنمية اآلسيوي، واملصرف األورويب لإلنشاء والتعمري، ومصرف            )٤(

التنمـية للبلدان األمريكية، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة األمم               
 .لصناعيةاملتحدة للتنمية ا

)٥( <http://unfccc.int/national_reports/napa/items/2719.php>. 
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وكذلك الحظ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن البلدان األطراف من أقل البلدان منواً تواصل طلب           -١٢
التقنية، ولذلك يتوقع الفريق أن يتلقى مزيداً من الطلبات للحصول على ردود تقنية بشأن مشاريع برامج املساعدة 

وإضافة إىل ذلك، أُبِلغ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً حبالة الطلبات اجلديدة للحصول . العمل الوطنية للتكيف
 ليشيت من أجل إعداد برامج العمل الوطنية        -أنغوال وتيمور   عـلى الـتمويل املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية من           

وأشـار ممثلون عن هذه البلدان أن املطلوب هو احلصول على دعم حمدد األهداف ملساعدة               . للتكـيف لديهمـا   
األطـراف مـن أقل البلدان منواً اليت بدأت حديثاً عملية برامج العمل الوطنية للتكيف، وخباصة البلدان الناطقة                  

 .وحدد فريق اخلرباء أيضاً إجراءات للمتابعة من ِقَبل مرفق البيئة العاملية ووكاالته يف هذا الصدد. تغاليةبالرب

 حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف -٢

 برامج من   ١٠فيما يتعلق حبالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، ذكرت أمانة مرفق البيئة العاملية أن                -١٣
وهي املقدمة من بنغالديش وبوتان وكمبوديا وجيبويت وإريتريا ومالوي وموريتانيا ( الوطنية للتكيف  برامج العمل 

وأبلغت أمانة مرفق البيئة . تشهد تقدماً يف مراحل التجهيز اليت تؤدي إىل تنفيذها ) والنـيجر وسـاموا والسودان    
رمي هذه الصيغ إىل التعجيل يف عمليات تقدمي  وت. العاملـية أيضاً عن أشكال الدعم والتجهيز اليت أخذ هبا مؤخراً          

 .وإقرار طلبات احلصول على التمويل للمشاريع واألنشطة من الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً

وأشـار فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إىل اجلهود اليت بذهلا مرفق البيئة العاملية ووكاالته، وبرنامج                  -١٤
يئة، والبنك الدويل، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بدعم تقين من معهد األمم املتحدة للتدريب              األمم املتحدة للب  

والبحـث وذلـك بغية تقدمي املشورة التقنية بشأن تنفيذ املشاريع واألنشطة املذكورة فيما قُدِّم من برامج العمل          
العاملية ووكاالته يف إطار الفرص املوّسعة اليت يتيحها وأشار أيضاً إىل الدعم املقدم من مرفق البيئة . الوطنية للتكيف

 .املرفق لدعم أقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

وأحاط فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً علماً أيضاً بالتجارب العامة لألطراف من أقل البلدان منواً يف                  -١٥
ل على املوارد من الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً، وجتارب األطراف يف            اسـتخدام الصـيغ اجلديدة للحصو     

 .التفاعل مع املرفق ووكاالته يف املراحل األوىل من مراحل اإلعداد للتنفيذ

والحظ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن بضعة أطراف منها بنغالديش وبوتان ومالوي قد أحرزت        -١٦
 .الشروع يف أنشطة التنفيذ مستخِدمة الصيغ اجلديدة، وخباصة يف إعداد اقتراحات متويل املشاريعتقدماً جيداً يف 

وحظيت باهتمام شديد من ِقَبل األطراف من أقل البلدان منواً مسائل تتصل بالتمويل املشترك للمشاريع،                -١٧
اص ألقل البلدان منواً، وجتارب مرفق      وجتارب أقل البلدان منواً يف إعداد اقتراحات طلب التمويل من الصندوق اخل           

البيـئة العاملية ووكاالته يف دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف مبوارد من الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً    
وقُدِّم وصف للميزات النسبية لوكاالت خمتلفة من وكاالت مرفق البيئة العاملية يف دعم . وكذلك من مصادر أخرى

 .، وُشجِّع األطراف على طلب املساعدة من هذه الوكاالت وفقاً لقدراهتا وجماالت اختصاصها)٦(اريعتنفيذ املش

                                                      

)٦( <http://www.gefweb.org/uploadedFiles/Projects/Templates_and_Guidelines/GEF-C-31-5%20rev%201- 
June%2018-2007.pdf>. 
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وفـيما يـتعلق باحلصول على املوارد من الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً، ذكر بعض املشاركني يف                  -١٨
دان منواً بشأن اإلجراءات اجلديدة     االجتماع وجود حاجٍة إىل تقدمي مزيد من املعلومات إىل األطراف من أقل البل            

اليت يستخدمها حالياً مرفق البيئة العاملية ووكاالته، هذه املعلومات اليت ميكن أن تساعد األفرقة املعنية بربامج العمل 
وُنِظر يف عدة تفاصيل تتعلق . الوطنية للتكيف يف تصميم إجراءات املتابعة ملا أجنز من برامج العمل الوطنية للتكيف

تَّبع إزاء تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وإمكانية وضع                ب الُنُهج الربناجمية والقائمة على أساس املشاريع اليت ُت
أما استخدام ُنُهج خط األساس والتكاليف      . مشاريع إقليمية للتمويل يف إطار الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً         

ذ، والتمويل على أساس التكاليف كاملة، وربط أنشطة التكيف احملددة       اإلضافية يف تقدير التكاليف املتصلة بالتنفي     
يف برامج العمل الوطنية للتكيف بأنشطة التنمية الوطنية فقد طُِرحت كلها أيضاً باعتبارها مسائل تتطلب مزيداً من 

طراف من أقل التوضيح، رمبا من خالل حتسني اإلرشادات وعقد حلقات عمل تدريبية حمددة األهداف ملساعدة األ
 .البلدان منواً على مواصلة تطوير مشاريعها ذات األولوية يف برامج عملها الوطنية للتكيف

وهذا التحدي، إىل   . وذكـر العديـد من ممثلي البلدان أن عملية اختيار الوكاالت ال تزال تشكل حتدياً               -١٩
ايل والتقين اإلضايف على املستوى الوطين املطلوب جانب احلاجة إىل إنشاء آلية وطنية لتنسيق اِملنح تعزيزاً للدعم امل   

للتنفـيذ، ُيعتـرب عقـبة من العقبات اليت قد تكون من العوامل احلامسة يف النجاح يف تنفيذ برامج العمل الوطنية                
 .للتكيف

ة وأما الوكاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة اليت حضرت االجتماع مثل اللجان االقتصادية اإلقليمي             -٢٠
باألمم املتحدة واستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث فقد قدمت معلومات عن دعمها لتنفيذ برامج 

وعلى سبيل املثال، وصفت استراتيجية     . العمل الوطنية للتكيف وعن املبادرات اليت ميكن أن ُتعزِّز اجلهود الوطنية          
 على دعم التنفيذ عن طريق املساعدة التقنية وبناء القدرات هبدف األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث قدرهتا 

 .تعزيز ُنظُم اإلنذار املبكر وأنشطة احلد من أخطار الكوارث يف برامج العمل الوطنية للتكيف

ونظر فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف خمتلف املسائل اليت نشأت عن اجتماع االستعراض والتقييم                 -٢١
استراتيجية التنفيذ؛ وإدماج التكيف يف     :  يتعلق بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف مبا فيها املسائل التالية          فـيما 

التخطيط اإلمنائي الوطين؛ وصيغ التمويل من الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً وغريها من فرص متويل التكيف؛                
 .وغريها من الوكاالتواملساعدة اليت تقدمها وكاالت مرفق البيئة العاملية 

وأمـا نطـاق املشورة التقنية اليت يقدمها فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بشأن تنفيذ برامج العمل                   -٢٢
. الوطنـية للتكـيف يف املستقبل فقد ناقشها االجتماع، ويرد يف املرفق الثالث وصف لعمليات التدخل املمكنة                

 :وتشمل هذه العمليات ما يلي

 :دمي اإلرشادات واملشورة التقنيةتق )أ( 

حبـث فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ضرورة أن يتناول بالتفصيل يف تعليقاته على مشاريع            `١`
برامج العمل الوطنية للتكيف استجابات إضافية للحاجة إىل القيام، كجزء من اجلهود الرامية إىل 
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ستراتيجية أقوى لتنفيذ برامج العمل الوطنية      إجنـاز بـرامج العمـل الوطنية للتكيف، بوضع ا         
 ؛FCCC/TP/2005/5للتكيف، استناداً إىل الورقة التقنية 

وافق فريق اخلرباء على مواصلة النظر يف املسائل التقنية املتصلة باإلبالغ عن املعلومات يف برامج                `٢`
توليف املعلومات   (٢العمـل الوطنـية للتكيف بغية سّد الفجوات احملددة اليت تتصل باخلطوة             

يف املبادئ التوجيهية   ) وضع ملخصات املشاريع   (٨واخلطوة  ) املـتوفرة عـن تقيـيمات األثر      
 املشروحة لربامج العمل الوطنية للتكيف؛

ونظر فريق اخلرباء أيضاً يف حتديد مسائل قطاعية باالعتماد على املعلومات الواردة يف ما قدم من    `٣`
ف، وذلك لتبادل املعلومات بني األطراف بشأن اقتراحات املشاريع    بـرامج العمل الوطنية للتكي    

 املتصلة بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛

وافق فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على إبالغ أمانة مرفق البيئة العاملية             : تبادل املعلومات  )ب( 
مشل إىل األطراف من أقل البلدان منواً فيما يتصل بتنفيذ          بضرورة اإلبالغ والسبل املمكنة لإلبالغ عن معلومات أ       

بـرامج العمل الوطنية للتكيف وعن صيغه اجلديدة للحصول على املوارد من الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً                 
 باللغات اليت يستخدمها األطراف الذين حيصلون على هذه املوارد؛

 : نشر املعلومات )ج( 

املعين بأقل البلدان منواً على نشر املزيد من املعلومات عن تنفيذ برامج العمل             وافق فريق اخلرباء     `١`
الوطنـية للتكيف من خالل موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على الشبكة               
العاملية، وذلك بغية تيسري تبادل التجارب الوطنية وبناء قدرات األطراف من أقل البلدان منواً يف               

 ناء هذه العملية؛أث

نظـر فـريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أيضاً يف تعزيز اجلهود اليت ترمي إىل توفري التدريب                   `٢`
لألطراف من أقل البلدان منواً بشأن استخدام منشور فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا املعنون 

 ."كنولوجيا من أجل احلصول على متويلدليل إعداد مشاريع نقل الت: إعداد وعرض االقتراحات"

ــداد    -باء  ــم إع ــددت لدع ــافية ُح ــات إض  حاج
 وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

يف أثناء تبادل املعلومات يف اجتماع االستعراض والتقييم، حدد األطراف من أقل البلدان منواً ومرفق البيئة  -٢٣
تقنية من قبل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ألغراض إعداد           العاملـية ووكاالته أيضاً حاجات إىل املساعدة ال       

 .وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

ميكن تقسيم طلبات احلصول على املساعدة من فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً إىل أربع فئات عامة                  -٢٤
 :هي
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 البلدان منواً الناطقة بالربتغالية والفرنسية،      تقـدمي الدعم لتناول مسائل تتصل باألطراف من أقل         )أ( 
 ؛)٧-م أ/٥املقرر (والدعم الوارد وصفه يف برنامج العمل ألقل البلدان منواً 

 مواصلة اجلهود الرامية إىل رصد العقبات اليت تعترض سبيل إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف؛ )ب( 

 غ عنها من خالل أنشطة االتصال اخلارجي باجلمهور؛اجلهود اليت تبذل لتحديد املعلومات واإلبال )ج( 

تقدمي معلومات أكثر تفصيالً على أساس موضوعي بشأن جماالت حمددة يف برامج العمل الوطنية              )د( 
 .للتكيف املقترحة للتنفيذ

 الـنظر يف بـرنامج عمـل فـريق اخلـرباء املعين            -جيم 
 بأقل البلدان منواً ونتائجه املتوقعة

، وخباصة األنشطة واإلجراءات    ٧-م أ /٢٩يف مرفق املقرر     ) ه(-)أ(٩لوالياته كما وردت يف الفقرات      تنفـيذاً    -٢٥
، واستجابة لطلب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة         )٧(٢٠٠٧-٢٠٠٦املتصـلة بـربنامج عملـه لفترة السنتني         

 : األنشطة اليت اضطلع هبا أثناء تلك الفترة، ما يليوالعشرين، أجنز فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، من خالل

إعـداد توليفه للمعلومات الواردة فيما قُدم من برامج عمل وطنية للتكيف واملعلومات املتعلقة               )أ( 
مبـدى استخدام األطراف من أقل البلدان منواً للمبادئ التوجيهية لربامج العمل الوطنية للتكيف يف إعداد برامج                 

وكان توليف هذه املعلومات مبثابة مسامهة من املسامهات يف اجتماع االستعراض والتقييم . ية للتكيفعملها الوطن
 الذي عقده فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛

إسـداء مشورة لألطراف من أقل البلدان منواً يف املرحلة األخرية من مراحل إعداد برامج العمل                )ب( 
وأما معظم برامج العمل . سداء مشورة تقنية بشأن مشروع برنامج العمل الوطين للتكيفالوطنية للتكيف وذلك بإ

 برناجماً قُدمت إىل أمانة االتفاقية اإلطارية فقد استفادت من الردود التقنية اليت             ٢٢الوطنية للتكيف البالغ عددها     
 جاءت من فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛

سامهة يف حلقات العمل التدريبية وتقدمي املشورة ألقل البلدان منواً يف النظر يف             تقدمي الدعم وامل   )ج( 
وقد ُعقدت  . إدراج اسـتراتيجية تنفـيذ لربنامج العمل الوطين للتكيف يف برامج العمل الوطنية للتكيف النهائية              

، )جزر سليمان (ونيارا  ، وه )السنغال(، وداكار   )كينيا( يف نريويب    ٢٠٠٧-٢٠٠٦حلقات العمل يف أثناء الفترة      
 وقدم هلا فريق اخلرباء الدعم واملسامهة التقنية؛

قيام فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بإجراء حتديث دوري للمعلومات عن حالة إعداد برامج   )د( 
 برامج عملها   العمـل الوطنية للتكّيف من خالل االستبيانات والتفاعل مع األطراف من أقل البلدان منواً اليت تعدُ               

الوطنية للتكيف، وقيام الفريق بتحديد املشاكل والقيود واحلاجات يف جمال بناء القدرات لتنفيذ األنشطة واملشاريع 
وقدم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً       . اليت حّددت باعتبارها عاجلة وفورية يف برامج العمل الوطنية للتكيف         

                                                      

)٧( FCCC/SBI/2006/9املرفق األول ،. 



FCCC/SBI/2007/31 
Page 9 

ا مرفق البيئة العاملية مع األطراف من أقل البلدان منواً، هذه املشاورات اليت ُعقدت يف الدعم للمشاورات اليت أجراه
 ؛)٨(اًداكا ببنغالديش بشأن مشروع ورقة الربجمة املتعلقة بالصندوق اخلاص ألقل البلدان منو

الو الـتفاعل مع أفرقة برامج العمل الوطنية للتكليف يف بنغالديش وملديف وجزر سليمان وتوف            )ه( 
 وأوغندا وفانواتو يف أثناء اجتماعات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛

الـتعاون مع اجلهات الفاعلة األخرى املشاركة يف تقدمي الدعم التقين ألقل البلدان منواً، ونشر                )و( 
 املعلومات عن الدعم املايل والتقين لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛

اجات التقنية املتعلقة باحلصول على املعلومات املتعلقة بربامج العمل الوطنية للتكيف           حتديـد احل   )ز( 
 وإدارة تلك البيانات، واستكشاف احللول مع اجلهات الفاعلة املعنية باألمر؛

الـتعاون مـع اهليـئات األخـرى املكونة يف إطار االتفاقية، وخباصة فريق اخلرباء املعين بنقل                  )ح( 
ما يتعلق بتكنولوجيا التكيف والتدريب على إعداد املشاريع، وفريق اخلرباء االستشاري املعين            التكنولوجـيا فـي   

بالبالغات الوطنية الواردة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية بشأن إدماج املعلومات الواردة يف                
 برامج عملها الوطنية للتكيف يف بالغاهتا الوطنية الثانية؛

دراسة برامج العمل الوطنية للتكيف املقدمة وذلك بغية حتديد اجلهود اليت تبذهلا أقل البلدان منواً         )ط( 
 .يف إدماج برامج عملها الوطنية للتكيف يف التخطيط اإلمنائي ويف االستراتيجيات الوطنية للتنمية املستدامة

 ولدى إمعان النظر يف     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ني  ويف تقيـيم الـتقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل لفترة السنت            -٢٦
املعلومات املقدمة يف اجتماع االستعراض والتقييم، يالحظ فريق اخلرباء أن العديد من األطراف من أقل البلدان منواً 

قد قدمت برامج عملها الوطنية للتكيف، وأن عدداً منها يبدأ بعد إعداد            )  يف املائة من أقل البلدان منواً      ٥٠قرابة  (
ومعظم أقل البلدان منواً اليت مل تقدم بعد برامج عملها الوطنية للتكيف أعربت عن عزمها   .  العمل الوطين للتكيف   بـرنامج 

 .وهذا يربز ضرورة مواصلة الدعم لربامج العمل الوطنية للتكيف يف املستقبل. ٢٠٠٨على تقدمي هذه الوثائق يف عام 

قييم إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، يلزم مواصلة        واستجابة للمسائل الناشئة عن االستعراض والت      -٢٧
ووافق فريق اخلرباء   . تقدمي املشورة التقنية والدعم التقين لألطراف اليت مل تقدم بعد برامج عملها الوطنية للتكيف             

ج العمل الوطنية   عـلى اعتبار مهمته الرئيسية، وفقاً لواليته، مواصلة تقدمي املشورة التقنية إىل األفرقة املعنية بربام              
وسوف يواصل فريق اخلرباء يف     . للتكيف، ال سيما باستعراض مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف عند الطلب          

أثـناء استعراضه لوثائق مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف تذكري أفرقة هذه الربامج باستخدام الوثائق املتفق                
كيف، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املشروحة لربامج العمل الوطنية          علـيها لدى إعداد برامج العمل الوطنية للت       

للتكـيف، وصحائف املعلومات املتعلقة بربامج العمل الوطنية للتكيف اليت وضعها معهد األمم املتحدة للتدريب               
 .والبحث، وذلك حبسب االقتضاء

                                                      

)٨( <http://www.thegef.org/Documents/Council_Documents/GEF_C28/documents/C.28.18LDCTrustFund_000.pdf>. 
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العمل الوطنية للتكيف، رأى فريق اخلرباء      واستناداً إىل املسامهات والتجارب املتبادلة بشأن تنفيذ برامج          -٢٨
أيضاً أنه نظراً إىل تزايد تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف توجد حاجة عاجلة إىل تقدمي املعلومات واإلرشادات                 

وال تزال تعترب من األمور املهمة أيضاً ضرورة مساعدة أقل البلدان منواً يف وضع              . بشأن وضع املشاريع وتنفيذها   
 .جية لتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيفاستراتي

وأشـار فـريق اخلرباء أيضاً إىل حاجة خرباء برامج العمل الوطنية للتكيف إىل مزيد من املعلومات عن                   -٢٩
إجـراءات مرفق البيئة العاملية للحصول على التمويل، ويقترح فريق اخلرباء أن تعد أمانة مرفق البيئة العاملية دليالً                  

صول على التمويل ألغراض التكيف من مرفق البيئة العاملية، وذلك من خالل الصندوق اخلاص بتغري بشأن طرق احل
املـناخ، والصـندوق اخلاص ألقل البلدان منواً، واألولوية االستراتيجية للتكيف، فمن شأن هذا الدليل أن يوفر                 

لبيئة العاملية وأفرقة برامج العمل الوطنية      إرشـادات جلهات التنسيق اخلاصة مبرفق البيئة العاملية، ووكاالت مرفق ا          
 .للتكيف، وأن يضمن اتباع هنج ثابت وفهم مشترك للخطوات املتعلقة بتمويل املشاريع

ونـاقش فـريق اخلرباء أنشطته اخلارجية اليت ترمي إىل مواصلة تبادل املعلومات وبناء القدرات من أجل     -٣٠
وإضافة إىل ذلك، أُحرز تقدم يف عملية تيسري التدريب على    . لعمل الوطنية للتكيف  متكني أقل البلدان منواً من تنفيذ برامج ا       

إعـداد املشـاريع باالعتماد على أعمال فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، ولكن يلزم القيام مبزيد من األعمال لنشر                   
 . األطراف من أقل البلدان منواًاملعلومات عن عملية إعداد املشاريع وتوفري التدريب بشأن هذه املسألة إىل

وأشـار فريق اخلرباء أيضاً إىل استمرار تعاونه ومشاركته مشاركة نشطة يف مسائل التكيف مع غريه من    -٣١
فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول              (أفرقة اخلرباء   

وناقش أيضاً استكشاف املزيد من أوجه التآزر مع أفرقة خرباء          ). رباء املعين بنقل التكنولوجيا   لالتفاقية وفريق اخل  
أخـرى يف هذا الصدد، وخباصة اجلهود اليت يبذهلا فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من                 

شأن إدماج املعلومات اليت ترد يف برامج العمل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية لتقدمي اإلرشادات ب   
 .الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية الثانية

ومن املسائل األخرى اليت ُبحثت واليت تتطلب متابعة من قبل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ألغراض  -٣٢
 الناطقة بالفرنسية للتكيفالعمل الوطنية  جبرام وتنفيذها مسألة دعم أفرقة للتكيفالعمل الوطنية  برامجإعـداد  

العمل الوطنية   برامجبوسائل مثل إتاحة املعلومات ذات الصلة بعملية        (والـربتغالية وذلك لتذليل حواجز اللغات       
، ومسألة تقدمي ردود ) بلغات أخرى وتوفري خدمات الترمجة الفورية يف املناسبات املتعلقة بأقل البلدان منواًللتكيف
 .رنامج عمل نريويب بشأن آثار تغري املناخ والتعرض ملخاطره والتكيف معهعلى ب

كمـا الحظ فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن املوارد املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين                   -٣٣
 الوطنية للتكيف على املستوى     لالتفاقـية دعماً ألعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ولعملية برامج العمل            

فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً عمل  برامجالقطري بقيت على مستوى عاٍل وعلى جانب من األمهية يف تنفيذ 
 .، وظلت عامالً مساعداً يف ذلك التنفيذ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفترة 
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 املرفق األول

 ٢٠٠٧أغسطس /آب ٣١أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف 

 السيد إيروين كويرتي النمسا

 السيد شوكت علي مريزا  بنغالديش

 رابتني. السيد كارما ل بوتان
 السيد بوبو باتيه جالّو غامبيا
 السيد سامويل رابوكها ليسوتو
 كارموره. السيد بنجامني س ليبرييا
 السيد أمحد مجيل ملديف
 السيد أدريانوس يان فريهاغن هولندا

 )١( ساّر-السيدة مادلني روز ضيوف  لسنغالا

 السيد شانيل إيرووي جزر سليمان
 السيد فِرد ماتشولو أوندوري أوغندا

 )٢(شاغر غري معروف

 

 تأبني السيدة أليزابيت هاريف

) كندا(أّبن أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف اجتماعه الثاين عشر السيدة أليزابيت هاريف                 
وقد توفيت السيدة هاريف . باعتبارها عضواً يف الفريق حيظى بتقدير واسع النطاق ويتسم بالتفاين والعمل اجلدي

 .٢٠٠٧أغسطس / آب١٧يف 

 

 

 

 ــــــــــــــــ
وهي أيضاً عضو يف فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة  )١( 
 . األول باالتفاقيةيف املرفق
 .ينبغي أن يشغل هذا املنصب خبري من طرف مدرج يف املرفق الثاين باالتفاقية )٢( 
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age 12 
 املرفق الثاين

 موجز املسائل املتعلقة بإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف

 إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف اإلجراءات/احللول اجلهات الفاعلة

 فـريق اخلـرباء املعين بأقل     
 البلدان منواً

ل الوطنية  وفقـاً للمـبادئ التوجيهـية لربامج العم        ●
للتكـيف، إدراج معلومات عن خماطر تغري املناخ يف         

 .املشاريع أو األنشطة املقترحة للتنفيذ

 

تذكـري األطراف من أقل البلدان منواً بعناصر االستعراض     ●
 .التقين ملشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف

ميكـن لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يقدم، يف            ●
أثـناء استعراضه ملشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف،        

دئ التوجيهية  إرشـادات إىل األطـراف يف تطبـيق املبا        
 .املشروحة لربامج العمل الوطنية للتكيف

قيام فريق اخلرباء، عند إبداء تعليقات تقنية على مشاريع          ●
برامج العمل الوطنية للتكيف، بتقدمي املشورة للبلدان يف        
 .حتديد العوامل املناخية اليت تؤثر يف التعرض ملخاطر املناخ

إمكانية إدراج مؤشرات املناخ عندما تتوفر املعلومات   ●
 .عن ذلك لبيان آثار تغري املناخ يف التنمية االقتصادية

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
 البلدان منواً

 برنامج العمل الوطين للتكيف أن تتضمن       ينـبغي لوثيقة   ●
 .استراتيجية تنفيذ

ينبغي إسداء املشورة لألطراف من أقل البلدان منواً بشأن          ●
إدمـاج برامج العمل الوطنية للتكيف يف اخلطط اإلمنائية         

مثل ورقة استراتيجية احلّد من الفقر واألهداف       (الوطنية  
 ).اإلمنائية لأللفية

 وبيان األولويات بني برامج     مـن الضروري التنسيق    ●
العمـل الوطنـية للتكيف واخلطط اإلمنائية الوطنية        

مـثل ورقـة استراتيجية احلد من الفقر،      (األخـرى   
 ).واألهداف اإلمنائية لأللفية

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
 البلدان منواً

عـند تقـدمي تعليقات تقنية على مشروع برامج العمل           ●
ق اخلرباء املشورة ألفرقة برامج العمل      الوطنية للتكيف يقدم فري   

الوطنـية للتكـيف بغية وصف كيف يزيد تنفيذ النشاط من           
 .قدرة اهلياكل األساسية على مقاومة تغري املناخ

مشـاريع اهلياكل األساسية املؤهلة للتمويل يف إطار         ●
 .الصندوق اخلاص ألقل البلدان منواً
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age 13 
 إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف اإلجراءات/احللول اجلهات الفاعلة

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
 البلدان منواً

يف حـال عـدم إدراج هذه املعلومات يف مشاريع برامج      ●
يذكّر فريق اخلرباء أفرقة برامج      العمـل الوطنية للتكيف،   

العمل الوطنية للتكيف بإدراج هذه املعلومات كجزء من        
ردودهـا يف أثناء عملية استعراض برامج العمل الوطنية         

 .للتكيف

ت من املهم تزويد صانعي السياسة وغريهم من اجلها        ●
تقنية عن  /صاحبة املصلحة ببيانات ومعلومات علمية    

اجملـتمعات والظروف احمللية وكذلك مبعلومات عن       
 .آثار املناخ يف االقتصاد

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
الـبلدان منواً وأمانة اتفاقية     
األمم املتحدة اإلطارية بشأن    

 تغري املناخ

 . الصلةإعداد استراتيجية مشتركة جلميع املؤسسات ذات ●
يف أغراض استخدام االستبيانات واملقابالت احملددة اهلدف  ●

 .لرصدا

احلاجـة إىل آلـية لتقدمي ردود بشأن حالة برامج           ●
العمـل الوطنية للتكيف؛ العمل مع وكاالت مرفق      

 .البيئة العاملية ومع األقطار يف رصد العراقيل

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
ج الـبلدان منـواً، أفرقة برام     

العمـل الوطنـية للتكيف،     
ومرفق البيئة العاملية ووكاالته 

ــات إىل   ● ــأن احلاج ــاالت بش ــع الوك ــل م التواص
خرائط /معلومات التدريب وتقدميها بشأن بيانات    /مواد

 ).برنامج أونوسات، الفاو، وغريمها(املصادر 

احلاجـة إىل إدراج خـرائط تبني مواطن الضعف          ●
 كي يتمكن   على حنو أفضل  ) الـنقاط السـاخنة   (

 .صانعو السياسة من فهم حجم آثار املناخ

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
الـبلدان منواً، ومرفق البيئة     

 العاملية ووكاالته

يتصـل فريق اخلرباء مبرفق البيئة العاملية ووكاالته بشأن          ●
 .كل حالة مبفردها وعند الطلب

الدعـم من الوكاالت لشرح طريقة تنفيذ        تقـدمي  ●
يد من قدرة اهلياكل األساسية على      النشـاط يـز   

 .مقاومة تغري املناخ

مرفق البيئة العاملية ووكاالته  يتصـل فريق اخلرباء مبرفق البيئة العاملية ووكاالته بشأن          ●
احلاجة إىل توفري التدريب للمكاتب القطرية للوكاالت       

 .وتقدمي املعلومات إىل أفرقة العمل الوطنية للتكيف

مفصلة تقتضي الضرورة احلصول    معلومات مؤونة و   ●
عليها من مرفق البيئة العاملية ووكاالته على املستوى 
القطـري بشـأن صيغ متويل إعداد برامج العمل         

 .الوطنية للتكيف

تتصـل الـبلدان اتصاالً مباشراً جبهات التنسيق لربامج          ● مرفق البيئة العاملية ووكاالته
 .املية ووكاالتهالعمل الوطنية للتكيف يف مرفق البيئة الع

تعلـيقات معجلة من الوكاالت بشأن حالة       /ردود ●
 .املشاريع
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age 14 
 إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف اإلجراءات/احللول اجلهات الفاعلة

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
 البلدان منواً

يقـدم فريق اخلرباء املشورة ألفرقة برامج العمل الوطنية          ●
 .للتكيف عند الطلب

ضـرورة تشكيل أفرقة عاملة قطاعية على املستوى    ●
 كجزء من   القطـري تضع مشاريع فصول قطاعية     

 .عملية تشكيل فريق برنامج العمل الوطين للتكيف

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
الـبلدان منواً، األطراف من     
أقل البلدان منواً، ومرفق البيئة 

 العاملية ووكاالته

 ). ٧-م أ/٥املقرر (برنامج العمل ألقل البلدان منواً  ●

طقة تقـدمي الدعـم لألطـراف من أقل البلدان منواً النا       ●
 .بالفرنسية والربتغالية

الـنظر يف تعـيني خبري ناطق بالربتغالية يف فريق اخلرباء            ●
 .املعين بأقل البلدان منواً

استكشـاف الوكاالت اليت ميكن أن تقدم الدعم على          ●
 .أساس مستمر أو خمصص

ألغـراض تـرمجة مـا ينجز من برامج العمل الوطنية            ●
 منواً أن يتصل    للتكـيف، ينبغي للطرف من أقل البلدان      

 .مبرفق البيئة العاملية ووكاالته يف كل حالة على حدة

تقـدمي دعم لغوي جلميع األطراف من أقل البلدان          ●
 .منواً ال سيما تلك الناطقة بالربتغالية

 



 F
C

C
C

/S
B

I/2007/31
P

age 15 
 املرفق الثالث

 موجز املسائل املتعلقة بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

 تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف اإلجراءات/احللول اجلهات الفاعلة

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
الـبلدان منواً وأفرقة برامج      

 العمل الوطنية للتكيف

إجياد مؤيدين للتقدم يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،          ●
مثل وزارات املالية والتخطيط، والنواب، ووسائط اإلعالم       

 .وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة

مسؤولية إدماج برامج العمل الوطنية للتكيف يف       إسـناد    ●
اخلطـط واالسـتراتيجيات الوطنية إىل أفرقة برامج العمل         

 .الوطنية للتكيف

ضـرورة تعزيز اإلرادة السياسية لتنفيذ برامج العمل         ●
 .الوطنية للتكيف

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
الـبلدان منواً وأفرقة برامج      

ف، العمـل الوطنـية للتكي    
ومرفق البيئة العاملية ووكاالته

بناء قدرات أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف إلدارة         ●
عملية إعداد املشاريع، مبا يف ذلك تقدمي التقارير املالية         

 .يف أثناء التنفيذ

 .تعزيز الترتيبات املؤسسية لتشجيع التنفيذ ●

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
ة الـبلدان منواً، ومرفق البيئ    

 العاملية ووكاالته

تقدمي معلومات عن جدوى التجميع كجزء من املشورة         ●
بشـأن إعـداد استراتيجية وطنية لتنفيذ برنامج العمل         

 .الوطين للتكيف

 للتكيفالعمل الوطين    امجنبرتقدمي املشورة إىل فريق      ●
بشـأن جدوى جتميع املشاريع واألنشطة ذات الصلة        

مثل أنشطة  (ض التمويل   فيما بينها بغية تقدميها ألغرا    
إدارة املـناطق الساحلية، والتأهب للكوارث، ونظم       

 ).اإلنذار املبكر

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
الـبلدان منواً وأمانة اتفاقية     
األمم املتحدة اإلطارية بشأن    

 تغري املناخ

واردة يف ما يقدم من  ونشر املعلومات املواضيعية ال   إجياز   ●
 .لتكيفلالعمل الوطنية  برامج

العمل  برامجإعداد موجز بالنجاحات يف إعداد وتنفيذ  ●
 .للتكيفالوطنية 

موجـز القضـايا املواضيعية الواردة يف برامج العمل          ●
الوطنية للتكيف مثل املاء والصحة واملناطق الساحلية       

 .والزراعة
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age 16 
 تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف اإلجراءات/احللول اجلهات الفاعلة

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
الـبلدان منـواً ومرفق البيئة      

 العاملية ووكاالته

إعـداد تكاليف املشاريع يف املرحلة األوىل عند طلب          ●
ذلـك من ِقبل البلدان، وال يكون ذلك إال بعد تقدمي           
وثـائق برنامج العمل الوطين للتكيف إىل أمانة اتفاقية         

 .األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

تقدمي املشورة إىل مرفق البيئة العاملية ووكاالته للبدء يف          ●
 يف املرحلة األوىل ومنحة إعداد      املشاريعليف  إعداد تكا 

العمل  امجنبراملشروع بالتعاون تعاوناً كامالً مع فريق       
 .للتكيفالوطين 

تفاصيل تكاليف  /حتسـني إعداد اقتراحات املشاريع     ●
 .املشاريع يف املرحلة األوىل للتعجيل يف التنفيذ

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
ج الـبلدان منواً، وفريق برنام    

العمل الوطين للتكيف ومرفق    
 البيئة العاملية ووكاالته

تعـيني مؤسسات قادرة على التمويل أو تقدمي الدعم          ●
يف تنفيذ   وقادرة على املشاركة مشاركة مباشرة       ،التقين

 .مشروع أو نشاط

املوارد التقنية واملالية اإلضافية املطلوبة يف عملية حتديد  ●
 آليات احملافل للتنسيق    للتنفيذ، ميكن للبلدان أن تنشئ    

مثل الوزارة املسؤولة عن    (بني اجلهات املاحنة القائمة     
، وهذه اآلليات تضم قاعدة واسعة )التخطيط أو املالية

من اجلهات صاحبة املصلحة الختيار شركاء يف تنفيذ        
 . املشروع أو النشاط

فـريق اخلـرباء املعين بأقل      
البلدان منواً وأمانة اتفاقيـة    

تحدة اإلطارية بشأن   األمم امل 
 تغري املناخ

 بشأن  ووكاالتهالبيئة العاملية    رفقيتصـل فـريق اخلرباء مب      ●
احلاجـة إىل تقـدمي تدريب للمكاتب القطرية للوكاالت         

 .وتقدمي معلومات إىل أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية    نشر املعلومات يف موقع      ●
 .ناخبشأن تغري امل

معلومـات مؤونـة ومفصَّلة من الضروري احلصول         ●
 على املستوى   ووكاالتهالبيئة العاملية    مرفقعليها من   

القطري بشأن صيغ متويل إجراءات التجهيز يف مرفق        
البيـئة العاملية وصيغ الصندوق اخلاص ألقل البلدان        
منـواً، وبشأن امليزات النسبية لوكاالت مرفق البيئة        

 .العاملية
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