
 االتفاقية اإلطارية
 بشأن تغري املناخ

             األمم املتحدة    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(A)     GE.07-63670    291007    301007 

                                          اهليئة لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
                        الدورة السابعة والعشرون

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١١- ٣     بايل، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٣      البند 
                         ملتعلق بتأثريات تغري املناخ                  برنامج عمل نريويب ا

                                      والقابلية للتأثر به والتكيف معه

                                                    عـرض توليفي للنتائج املستخلصة من أعمال فريق اخلرباء     
                     ً                                      املعـين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين         
                                                         بالـبالغات الوطنـية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف          

                     اخلـرباء املعين بنقل                                         املـرفق األول لالتفاقـية، وفـريق        
                                                     التكنولوجيا، مما له صلة بتخطيط وممارسات التكيف

 مذكرة مقدمة من األمانة

 موجز

       ً                                                                  توليفياً لنتائج ختطيط وممارسات التكيف املستخلصة من أعمال فريق اخلرباء                                ً     تتضمن هذه الوثيقة عرضاً      
                                                  بالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف                             ً                                        املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بال        

                    ً                          وتتضمن الوثيقة موجزاً لألعمال اليت قامت هبا         .                                                                املـرفق األول لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا        
                                                                                                         أفـرقة اخلـرباء واملتصـلة باخلربات، والدروس املستفادة، واملعوقات والعقبات اليت اعترضت وتعترض تدابري               

ـ                                                                                                  راءات التكيف السابقة واحلالية؛ وتقاسم املعلومات وتعزيز التعاون؛ وفهم استراتيجيات االستجابة؛ وطرد        وإج
                                                                                        وختتتم الوثيقة بتحديد مسائل حباجة إىل مزيد من النظر فيها، مبا يف ذلك اجملاالت اليت                 .                     وسـائل دعم التكيف   

            برنامج عمل                                        يف ختطيط وممارسات التكيف يف إطار                                                                   حددهتـا أفرقة اخلرباء الثالثة، واليت هتدف فيها إىل املسامهة         
  .                                                             نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه
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 احملتويات

       الصفحة     ـراتـ     الفق 

  ٣  ٦- ١ ..................................................................      مقدمـة -   ً أوالً

  ٣  ٢- ١ ............................................................      الوالية -   ألف 

  ٣  ٣ .....................................................           نطاق املذكرة -   باء 

  ٣  ٦- ٤ .................................................              معلومات أساسية -   جيم 

  ٤   ٣٥- ٧ .................                                        ت الصلة واملستخلصة من أعمال أفرقة اخلبـراء          النتائج ذا -     ً ثانياً

  ٥   ٣٥-  ١١ .                                                                   النتائج املستخلصة من أعمال أفرقة اخلرباء واملتصلة بتخطيط وممارسات التكيف 

   ١٣     ٣٧-  ٣٦ ...........................................                             مسائل للمتابعة ومزيد من النظر -     ً ثالثاً
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  مقدمة-   ً أوال  

  الوالية-ألف 

ِ           إىل األمانة أن ُتِعد،      )١ (                                   نولوجية يف دورهتا اخلامسة والعشرين                                                 طلبت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتك      - ١  ُ              
                             بتخطيط وممارسات التكيف،                                            ً        ً                                        قبل انعقاد دورهتا السابعة والعشرين، تقريراً توليفياً، يستند إىل النتائج ذات الصلة           

                  بالبالغات الوطنية                                                    ً                                            املستخلصـة من أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين               
                                                                                                               املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، حسبما يكون                

  .      ً مناسباً

                         عن املعلومات املقدمة من       )٢ (                                                           ً        ً              ويف الـدورة نفسها، طلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً             - ٢
      ُ         ُّ                                          ُّ                         بشأن ُنهج التكيُّف واستراتيجياته وممارساته وتكنولوجيات التكيُّف على الصعد           )٣ (         املختصة                 األطراف واملنظمات 

  .                                                                                 اإلقليمية والوطنية واحمللية يف القطاعات املختلفة، وكذلك بشأن اخلربات واالحتياجات والشواغل

  نطاق املذكرة-باء 

             االقتصادية  -                                  العلمية والتقنية واالجتماعية                           ً        ً                                تتضـمن هذه الوثيقة عرضاً توليفياً للنتائج املتصلة باجلوانب         - ٣
                                                                                                                 لتخطيط وممارسات التكيف يف إطار برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف                
                                                                                                                  معـه، وهي النتائج املستخلصة من أعمال اهليئات املنشأة مبوجب االتفاقية، وهي فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان                 

ـ    ً                                                                                                        واً، وفـريق اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                    من
                                                       وقد استفادت مداوالت احللقة الدراسية املتعلقة بتخطيط         .                                                       لالتفاقـية، وفـريق اخلـرباء املعين بنقل التكنولوجيا        

                      ، من املعلومات الواردة  )٤ (    ٢٠٠٧      سبتمرب  /       أيلول  ١٢-  ١٠                                                  وممارسات التكيف اليت عقدت يف روما بإيطاليا يف الفترة
                                                                                                              يف هـذه الوثـيقة، وكذلك العرض التوليفي للمعلومات واآلراء املتعلقة بتخطيط وممارسات التكيف املقدمة من                

   .                             األطراف ومن املنظمات ذات الصلة

  معلومات أساسية-جيم 

                                                يع األطراف، وخباصة البلدان النامية، مبا فيها                                                            يتمـثل اهلدف اإلمجايل لربنامج عمل نريويب يف مساعدة مج          - ٤
               ً                                                                                             أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية، على حتسني فهمها وتقييمها لتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به 

                                                      

  .FCCC/SBSTA/2006/11             من الوثيقة   ٥٧       الفقرة   ) ١ (
) ٢ (  FCCC/SBSTA/2007/9.  

ــتني         ) ٣ ( ــة يف الوثيق ــة جممع ــنظمات املختص ــراف وامل ــن األط ــة م ــات املقدم                                                                                 املعلوم
FCCC/SBSTA/2007/MISC.10و   FCCC/SBSTA/2007/MISC 11 ويف قاعدة البيانات على شبكة اإلنترنت على املوقع                                               

<http://maindb.unfcc.int/public/adaptation_planning>.  

  .FCCC/SBSTA/2007/15                                   تقرير احللقة الدراسية يرد يف الوثيقة   ) ٤ (
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         غري املناخ                                                                                           والتكيف معه، وعلى اختاذ قرارات مستنرية بشأن إجراءات وتدابري التكيف العملية من أجل االستجابة لت
  . )٥ (                                                           اقتصادي سليم، مع مراعاة تغري املناخ وتقلبه يف احلاضر واملستقبل-                            على أساس علمي وتقين واجتماعي 

                                                         ُ                                          واألنشـطة يف جمـال ختطيط وممارسات التكيف يف إطار برنامج عمل نريويب ُيضطلع هبا مبا يتماشى مع                   - ٥
          مجع وحتليل     "̀  ٢̀  ) ب (                           قدم يف املوضوعني الفرعيني،                     ، بغية حتقيق ت     ١١-    م أ  / ٢                                 األهداف املذكورة يف مرفق املقرر      

                                                                                                      ونشـر معلومـات عـن إجـراءات وتدابـري التكـيف العملـية السـابقة واحلالـية، مبـا يف ذلك مشاريع             
   "                                                                                                       التكـيف، واستراتيجيات التكيف القصرية األجل والطويلة األجل، واملعارف احمللية ومعارف السكان األصليني            

                                                                           تعاون فيما بني األطراف واملنظمات املختصة وجهات األعمال التجارية واجملتمع                              تيسـري التواصل وال      "̀  ٤̀  ) ب ( و
   ".                                        املدين وصانعي القرارات وأصحاب املصاحل اآلخرين

                                                                                                  وبإمكـان األنشـطة املضـطلع هبـا يف جمال ختطيط ممارسات التكيف أن تسهم يف ما تبذله األطراف                    - ٦
  :      ما يلي                                            واملنظمات، من جهود يف سبيل مجلة أمور، من بينها 

                                                                                             تـبادل املعلومـات بشـأن اخلربات، والدروس املستفادة، واملعوقات والعقبات املتعلقة بتدابري               ) أ ( 
                                                                 وإجراءات التكيف السابقة واحلالية، وآثار ذلك على التنمية املستدامة؛

   ات                                                                                              تعزيز الوسائل والسبل املختلفة لتقاسم املعلومات وتعزيز التعاون فيما بني األطراف والقطاع             ) ب ( 
                                                                       واملؤسسات واجملتمعات ذات الصلة، مبا يف ذلك جماالت احلد من خطر الكوارث وإدارهتا؛

                                         ُ               ِّ                              تعزيز فهم استراتيجيات االستجابة، مبا يف ذلك ُنظم اإلنذار املبكِّر واستراتيجيات التصدي احمللية   ) ج ( 
                                               والدروس املستفادة اليت ميكن تطبيقها يف أماكن أخرى؛

  .        ُّ                                                 عم التكيُّف، والتصدي للمعوقات والعقبات القائمة أمام تنفيذه                  تقييم وسائل وسبل د  ) د ( 

  النتائج ذات الصلة واملستخلصة من أعمال أفرقة اخلرباء-     ً ثانيا  

                                                         ً                                                تسـاهم أنشـطة ونـتائج أعمال فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين                  - ٧
                                                                                   غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف                                                    بالـبالغات الوطنية املقدمة من األطراف     

  .                                                                                               اجلهود اليت تبذهلا األطراف واملنظمات املختصة من أجل مجع املعلومات وحتليلها ونشرها لتيسري التواصل والتعاون

        ملؤمتر   )٦ (                 الدورة اخلامسة       ُ         وقد أُنشئ، يف    .                                                              ولكـل واحـد مـن أفرقة اخلرباء واليته وأنشطته اخلاصة به            - ٨
                                                                                                     األطـراف، فـريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          

                                                                  من االتفاقية، واليت تدعو إىل تقدمي الدعم املايل إىل األطراف غري املدرجة يف   ١٢           من املادة  ٧             ً         لالتفاقية وفقاً للفقرة 
                                                                                                  لالتفاقية ملساعدهتا يف إعداد بالغاهتا الوطنية، وذلك بغرض حتسني عملية إعداد البالغات الوطنية                           املـرفق األول  

                                                      

  .  ١١-   م أ / ٢                  من املرفق، املقرر  ١       الفقرة   ) ٥ (

  . ٥-   م أ / ٨      املقرر   ) ٦ (
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ُ           وقد ُمددت والية   .                                                                              املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول من خالل تقدمي هذه املشورة والدعم التقنيني     
                                            ذات الصلة بتعزيز ختطيط وممارسات التكيف مثل حبث                            ملؤمتر األطراف لتشمل األنشطة  )٧ (                       الفريق يف الدورة الثامنة

                                                                                                                      مسـائل التكيف يف البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، وتنظيم حلقات التدريب العملي                  
  .        ات الصلة                                                                                                 اإلقليمية عن تقييم القابلية للتأثر والتكيف يف سياق إعداد البالغات الوطنية، وإعداد التقارير التقنية ذ

                                     ً         ُ                                                            وغرض فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، والذي أُنشئ كجزء من اتفاقات مراكش يف الدورة السابعة                 - ٩
                                                    ً                                                  ، هو تقدمي التوجيه واملشورة التقنيني إىل أقل البلدان منواً فيما يتعلق بإعداد استراتيجية تنفيذ                )٨ (              ملؤمتـر األطراف  

                                ً                                          ذه الربامج عمليات ألقل البلدان منواً لتحديد األنشطة ذات األولوية واليت                   وتوفر ه   .                              برامج العمل الوطنية للتكيف   
                                         وتشمل أنشطة الفريق ذات الصلة بتخطيط        .                                                                     تلـيب حاجاهتـا العاجلة والفورية فيما خيص التكيف مع تغري املناخ           

                  ، وذلك عن طريق                                                                                   ً               وممارسـات التكيف تقدمي التوجيه واملشورة والدعم التقنيني إىل األطراف من أقل البلدان منواً             
  .                                                                                             عقد حلقات التدريب اإلقليمية والوطنية، واستعراض مسودات برامج العمل الوطنية، وإعداد تقارير تقنية

                                           ُ           ً                                               ويهـدف فـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، واملُنشأ هو أيضاً مبوجب اتفاقات مراكش يف الدورة                 -  ١٠
                                                           مية والتقنية من أجل تيسري وحتقيق تقدم فيما يتعلق بتطوير ونقل                      ، إىل تقدمي املشورة العل )٩ (                   السابعة ملؤمتر األطراف

                                                   وتشمل أنشطة الفريق ذات الصلة بتخطيط وممارسات التكيف   .                       ً                       تكنولوجيات سليمة بيئياً، وذلك يف إطار االتفاقية
        تياجات،                                                                                                         تعزيـز تنفيذ إطار نقل التكنولوجيا ومواضيعه الرئيسية اخلاصة باالحتياجات التكنولوجية، وتقييم االح            

                                                                                         ً             واملعلومات التكنولوجية والبيئات املالئمة وبناء القدرات، واآلليات الالزمة لنقل التكنولوجيا، فضالً عن العمل يف 
                                                        وتشمل نتائج عمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا          .                                                    املوضوع الشامل لتكنولوجيات التكيف مع تغري املناخ      

  .                                              وثائق أخرى، مبا يف ذلك املنشورات والكتب التوجيهية                                    تقارير عن حلقات العمل وأوراق تقنية و

 النتائج املستخلصة من أعمال أفرقة اخلرباء واملتصلة بتخطيط وممارسات التكيف

                                                                                              ختـتلف مسامهة كل واحد من أفرقة اخلرباء يف ختطيط وممارسات التكيف باختالف األنشطة احملددة يف                 -  ١١
                                                                             ليل الكيفية اليت ترتبط هبا النتائج املستخلصة من عمل كل فريق بالنتائج                                    ويتناول القسم التايل حت     .               والية كل فريق  

  .                                                               املتوخاة فيما يتعلق بتخطيط وممارسات التكيف يف إطار برنامج عمل نريويب

                                                                     املعلومـات املتعلقة باخلربات، والدروس املستفادة، واملعوقات والعقبات         - ١
                      لية، وآثار ذلك على                                                        الـناجتة عن تدابري وإجراءات التكيف السابقة واحلا       

                 التنمية املستدامة

                       ً                                                                   حددت األفرقة الثالثة عدداً من اخلربات والدروس املستفادة واملعوقات والعقبات اليت تندرج بصورة عامة  -  ١٢
                                                                                                         عقـبات مرتـبطة بقيود تتعلق باملوارد، وعقبات مرتبطة باالفتقار إىل القدرات العلمية والتقنية وإىل                 :          يف فئـتني  

                                                      

  . ٨-   م أ / ٣      املقرر   ) ٧ (
  . ٧-   م أ /  ٢٩      املقرر   ) ٨ (
  . ٧-   م أ / ٤      املقرر   ) ٩ (
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     ً                                                                 ووفقاً للغرض العام لربنامج عمل نريويب، فإن املعلومات املقدمة يف هذه الوثيقة   .            االقتصادية-    عية              اجلوانب االجتما
  .                                                االقتصادية والتقنية لعمليات ختطيط وممارسات التكيف-                                                 تتناول املسائل املتعلقة باجلوانب العلمية واالجتماعية 

                                            املعلومات األساسية لالجتماع املخصص حلصر التقدم                                      ً         وحدد فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، يف ورقة -  ١٣
                                   ، معوقات وعقبات تعترض سبيل إجراءات  )١٠ (                                                          الذي حترزه األطراف يف إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

  :                                                  التكيف كجزء من تنفيذ برامج العمل الوطنية، تشمل اآليت

                                           ة لبلد ما ودورة التخطيط بسبب العقبات                                                           اإلدمـاج احملدود للتكيف يف السياسة الوطنية اإلمنائي         ) أ ( 
                             املؤسسية واإلدارية والتنظيمية؛

                                                                                                    افتقار الكيانات املكلفة بتنسيق ورصد تنفيذ برامج العمل الوطنية إىل القدرة التقنية واملؤسسية               ) ب ( 
  .                   لتنفيذ تدابري التكيف

                            ملقدمة من األطراف غري املدرجة يف                                                             وكجزء من أنشطته احملددة يف واليته املتعلقة ببحث البالغات الوطنية ا -  ١٤
                                                                                                                 املـرفق األول، وعقـد حلقـات تدريب عملية بشأن عمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف، حدد فريق اخلرباء                  
                                                                                                 االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية الثغرات واملعوقات 

  :                                  اليت تعترض سبيل اختاذ تدابري التكيف                والعقبات التالية

  :                                                     يف جمال إدماج تغري املناخ بطريقة فعالة يف التنمية املستدامة  ) أ ( 

             االقتصادية  -                                                                                    عدم املقدرة على إدماج تغري املناخ وغريه من املسائل البيئية يف اخلطط االجتماعية               ̀  ١̀ 
             أو القطاعية؛ / و

                                  ً  كيف يف التنمية الوطنية األوسع نطاقاً؛                                    عدم املقدرة على إدماج استراتيجيات الت ̀  ٢̀ 

                                                               عدم املقدرة على صياغة وحتليل وتنفيذ استراتيجيات وسياسات متكاملة؛ ̀  ٣̀ 

  :                                                     يف جمال تقدير تكاليف وأولويات تدابري واستراتيجيات التكيف  ) ب ( 

                                      عدم توفر البيانات وتعذر الوصول إليها؛ ̀  ١̀ 

                                       افتقار مؤسسات البحث إىل القدرة واملوارد؛ ̀  ٢̀ 

  :                              يف جمال تنفيذ تدابري التكيف بنجاح  ) ج ( 

                                                         االفتقار إىل املعرفة العميقة لتطوير مشاريع تكيف ميكن متويلها؛ ̀  ١̀ 

                                                      

) ١٠  (  <http://unfccc.int/4055.php>.  
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  .                          عدم توفر الدعم التقين الكايف ̀  ٢̀ 

                                                                                                       وأسـفرت األنشطة اليت يضطلع هبا فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، يف جمال الدعم املقدم لعمليات                 -  ١٥
                                                                                           التكنولوجـيا، عن عدد من النتائج املتصلة باخلربات والدروس املستفادة فيما خيص ختطيط                                 تقيـيم احتـياجات   

   )١١ (                                                                                   وتشري الورقة اخلاصة باملمارسات اجليدة يف جمال عمليات تقييم احتياجات التكنولوجيا            .                وممارسات التكيف 
                            دروس املستفادة ذات الصلة،                     ، إىل اخلربات وال    )١٢ (                                                              والـتقرير التوليفي عن عمليات تقييم احتياجات التكنولوجيا       

  :   ً                                                                                           فضالً عن العقبات اليت تعترض سبيل تلبية احتياجات تكنولوجيا التكيف احملددة، وتشمل تلك العقبات ما يلي

                                                                                   كانت فئات العقبات اليت حددهتا األطراف أكثر من غريها تتمثل يف العقبات االقتصادية واملتعلقة   ) أ ( 
                                                                 يها عقبات املعلومات والتوعية، مثل عدم توفر املعلومات اليت توضح جودة                                   بالسوق، مثل اإلعانات والتعريفات، تل

                                                                       أما العقبات األخرى فتشمل تلك املتعلقة بالسياسات والعقبات املتعلقة           .                                         أداء التكنولوجـيات وسـبل اقتـنائها      
                  بالقدرات البشرية؛

           تكنولوجيات                                                                             وتشـمل الـدروس املستفادة حتديد احلاجة إىل وضع خطة تنفيذ تستوعب مجيع                ) ب ( 
                                                                                 ً               وسيقود هذا اإلجراء إىل حتديد اخلطوات، والعقبات، واحتياجات بناء القدرات بدقة أكثر، فضالً عن             .         التكـيف 

                                                         وباإلضافة إىل ذلك، ولكي تكون اخلطة فعالة، فإنه يلزم           .                                                    األنشطة األخرى، مثل زيادة الوعي وإيصال املعلومات      
   .          ة القائمة                                          إدماج خطة للتنفيذ يف الربامج الوطنية والدولي

                                                                   الوسـائل والسـبل لتقاسـم املعلومات وتعزيز التعاون فيما بني            - ٢
                                              األطراف والقطاعات واملؤسسات واجملتمعات ذات الصلة 

                                                                  ً        ً                               مـن أجـل تقاسم املعلومات فيما بني األطراف، قدمت أفرقة اخلرباء الثالثة عرضاً توليفياً عن التقارير                  -  ١٦
                                        ً                               فقد عرض فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً توليفة عن برامج العمل          .  ة                                          الوطنـية ذات الصلة بالتعاون مع األمان      

                                                                                                           الوطنـية للتكيف، وعرض فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف               
                            قل التكنولوجيا توليفة عن                                                                                           املـرفق األول لالتفاقية توليفة عن البالغات الوطنية، كما عرض فريق اخلرباء املعين بن             

  .                                 عمليات تقييم احتياجات التكنولوجيا

       ً       برناجماً من     ٢١                                                                          ً               ويف إطار أنشطته املختصة حبصر التقدم احملرز، حبث فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً                -  ١٧
               بتدابري التكيف                وفيما يتعلق     .     ٢٠٠٧       يوليه   /      متوز   ٣١                                        ُ        ً              برامج العمل الوطنية للتكيف املكتملة اليت قُدمت رمسياً حىت          

                                                                                                                 املقترحة، كان معظمها حىت اآلن يف قطاع الزراعة والغابات ومصائد األمساك، يليه قطاع املوارد املائية مث أنشطة                 
                                                         وتشمل تدابري التكيف يف قطاع الزراعة والغابات ومصائد          .                                                    احلـد من خماطر الكوارث املتصلة بالظواهر املتطرفة       

                                                                 انات تقاوم الظروف القاسية، وتشجيع تنويع األنشطة يف اجملتمعات                                            األمسـاك استحداث سالالت حماصيل وحيو     
                                                                  أما تدابري التكيف املتعلقة باملوارد املائية فتشمل محاية اهلياكل           .                                                  الريفـية، ودعم مشاريع األمن الغذائي والتحريج      

                                                      

) ١١  (  <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/pdf/Workshops/Bangkok/Paper.pdf>.  

) ١٢  (  FCCC/SBSTA/2006/INF.1.  
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                     ادة ملوحة املياه بسبب                                                                                       األساسية إلمدادات املياه، وجتميع املياه، وحتسني إدارة مستجمعات املياه، وإبطاء عملية زي        
  .                    ارتفاع مناسيب البحار

                                                                                         وتشمل إجراءات التكيف يف قطاع احلد من خماطر الكوارث واالستعداد للظواهر الطبيعية املتطرفة تركيب  -  ١٨
              ، والتغلب على  )   ً                      مثالً، بناء احلواجز الصخرية (                                                            أنظمة اإلنذار املبكر، واختاذ التدابري الالزمة ملنع حدوث الفيضانات 

                    وبشأن التدابري اخلاصة   .       ً                                                             ف، فضالً عن تقوية قدرة اجملتمعات على االستعداد واالستجابة يف حاالت الكوارث    اجلفا
                                                                                                               حبمايـة املناطق الساحلية، تشمل اإلجراءات حتسني اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية، وبناء وتقوية الدفاعات              

                                               ا تدابري التكيف يف قطاع الصحة فتشمل تطوير اهلياكل   أم  .                                                الساحلية واملمرات املسقوفة، وزراعة أشجار املانغروف
   ً   مثالً،  (                                                                                                         الصحية األساسية، وزيادة التحصني ضد األمراض الشائعة، واختاذ التدابري املختلفة ملكافحة انتشار املالريا              

   .      ً                                        ، فضالً عن تدريب العاملني يف احلقل الصحي وتوعيتهم )                        عن طريق توزيع الناموسيات

                                                                         ء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول              وحبث فريق اخلربا -  ١٩
    ٣٠                                                                                                            لالتفاقـية مجيع البالغات الوطنية األولية اليت قدمتها األطراف غري املدرجة يف امللحق األول إىل األمانة حىت                  

  .                                   ة املسائل التالية املتصلة بتخطيط                                  من البالغات الوطنية األولي       ١٣٤                  وقد مشل استعراض      .  )١٣ (    ٢٠٠٧      مايو   /      أيـار 
                 األجلني املتوسط      على                                                                    التنمية املستدامة ودمج الشواغل املتعلقة بتغري املناخ يف التخطيط            :                    وممارسـات التكـيف   

                                 وقد قامت األطراف غري املدرجة يف        .                                                                         والطويـل، وتأثريات تغري املناخ وتدابري التكيف، واستراتيجيات االستجابة        
                                                                                 من املبادرات املؤسسية واحلكومية من أجل حتسني إدماج وتنسيق وتنفيذ األنشطة املتصلة بتغري                  املرفق األول بالكثري

                                                                       كما وضعت أطراف عديدة خطط عمل وطنية تتعلق بتغري املناخ، وتستخدم             .                                  املناخ على املستويني الوطين واحمللي    
  .                        كومية وعرب القطاعات األخرى                                                             كإطارات جلهود التخطيط الوطين وبناء القدرات اليت تبذهلا الوكاالت احل

                                                                                                       وفـيما يـتعلق خبـيارات التكيف املمكنة، قدم معظم األطراف قائمة من اخليارات دون أن تقيم هذه                   -  ٢٠
                                                                          أو تكلفتها، يف حني استخدم بعض األطراف مناذج إحصائية ومصفوفات متحيصية            /                             اخليارات أو حتدد أولوياهتا و    

ُ            وقد ُحددت تدابري   .      خمتارة                 لتقيـيم خيارات          ويتصل   .                                                      استباقية وتفاعلية عديدة تتعلق بالتكيف يف قطاعات رئيسية    
                                                                                                      معظم هذه التدابري بإدارة احملاصيل، وإدارة األراضي، واحلفاظ على التربة واملياه يف قطاع الزراعة واألمن الغذائي؛ 

                يكولوجية األرضية                                                                           ُ            وإدارة جـانيب العـرض والطلب فيما يتصل باملوارد املائية؛ وحفظ وإدارة الغابات والُنظم اإل   
                                                                                                        األخرى؛ والتخطيط الستخدام األراضي وتقسيم املناطق واإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية؛ وحتسني مستويات            

  .         ُ                                                                                       املعيشة، وُنظم املراقبة والرصد واإلنذار املبكر اخلاصة بتفشي األمراض اجملموعة بالنواقل واليت هتدد صحة البشر

       ً      ً        تقييماً مكتمالً من      ٢٣                                                   بنقل التكنولوجيا املعلومات املتحصل عليها من                                       وتقاسـم فـريق اخلـرباء املعين       -  ٢١
                                                                                                تقييمات احتياجات التكنولوجيا، وذلك من خالل تقرير توليفي عن احتياجات التكنولوجيا اليت حددهتا األطراف 

           هتا األطراف                                                               ويقدم التقرير حملة عامة عن احتياجات التكنولوجيا اليت حدد          .  )١٤ (                                غـري املدرجـة يف املـرفق األول       
                                                                             وقد مثل قطاعا الزراعة ومصائد األمساك أهم جمالني استهدفهما التكيف بصورة             .                             كأولويـات فيما خيص التكيف    

                                                      

) ١٣  (  FCCC/SBI/2002/15, FCCC/SBI/2006/4 and FCCC/SBI/2007/20.  

) ١٤  (  FCCC/SBSTA/2006/INF.1.  
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                                    وتشمل األمثلة عن اجملاالت اليت تتضح        .                                                                            عامة، يليهما قطاع املناطق الساحلية، مث املوارد املائية، والصحة البشرية         
                                                                    يف إدارة احملاصيل، ونظم الري ذات الكفاءة، وإدارة األراضي وحتسني                                                     فيها احلاجة إىل التكنولوجيا من أجل التك      

  .            تربية املواشي

                                                                                                       وجبانـب توليف التقارير الوطنية، استخدمت أفرقة اخلرباء املواقع واملنافذ على شبكة اإلنترنت لتقاسم               -  ٢٢
                بالتعاون مع    )١٥ (                  للربيد اإللكتروين                                            ً       ً         وقد اختار فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً عنواناً          .                     املعلومات مع األطراف  

                                                             ً                                          أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، تستطيع أقل البلدان منواً أن ترسل عربه طلباهتا إىل الفريق للحصول على 
         وقد وفر    .               ُ                                                                                       املساعدة، كما أُنشئ موقع على الشبكة العاملية ذي نطاق ترددي منخفض لتسهيل عملية الوصول إليه              

             طورها معهد  )١٦ (                      ً     ً                                                 املعين بأقل البلدان منواً أيضاً مدخالت إىل منهاج عمل برامج العمل الوطنية للتكيف          فريق اخلرباء
                                                                                                  األمم املتحدة للتدريب والبحث، وهي متوفرة باللغتني اإلنكليزية والفرنسية وتتيح فرصة للحوار بني مجيع اجلهات 

  .                                                   الفاعلة املشاركة يف عمليات برامج العمل الوطنية للتكيف

                                                                                                       ويـتم تقاسم املعلومات املتعلقة بالنتائج املستخلصة من أعمال فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات               - ٣ ٢
                                                                                                                  الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ                 

                                        ً            ول إىل مواد التدريب والوثائق التقنية، فضالً عن تقارير                            ، والذي يسهل عملية الوص     )١٧ (                          عـلى الشـبكة العاملـية     
                                                       ويساهم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف مركز تبادل     .                                                  احللقات الدراسية واالجتماعات اليت يعقدها الفريق     

              مستخدميه من            ، والذي ميكن )١٨ (                                                                         املعلومات عن التكنولوجيا التابع التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
                                                                                                العثور على معلومات عن مشاريع وبرامج نقل التكنولوجيا، وعن دراسات حاالت نقل التكنولوجيا بنجاح، وعن 

  .                                   ً                                                الدراية والتكنولوجيات السليمة بيئياً، وعن املنظمات واخلرباء فيما يتصل بنقل التكنولوجيا

                                          املؤسسات، فقد قدم فريق اخلرباء االستشاري                                                                 وفيما يتعلق بتعزيز وتقاسم املعلومات فيما بني األطراف و         -  ٢٤
                                                                                                                املعـين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية املشورة التقنية بشأن سبل                 

                               وبشأن النموذج اخلاص باإلبالغ عن  )١٩ (                                                               حتسني عملية إعداد التقارير اخلاصة باملشاريع احملددة يف البالغات الوطنية
                                                      ويبحث الفريق، يف الوثيقة املتعلقة بسبل حتسني عملية          .  )٢٠ (                                                  ملواضيع الشاملة لعدة قطاعات يف البالغات الوطنية       ا

                                                                                                               إعـداد الـتقارير اخلاصة باملشاريع، أنواع املعلومات املطلوبة من جانب املمولني احملتملني للبت يف مشروع ما،                 
                                                  لوطنية من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛ كما يبحث                                               ويتناول أنواع املعلومات املقدمة عامة يف البالغات ا

                                                                                                                    التحسينات الرئيسية اليت ميكن إدخاهلا لتلبية ما حيتاجه املمولون من معلومات يف القطاع العام، أو اخلاص، أو يف                  
                                                      

) ١٥  (  <leghelp@unfccc.int>.  
) ١٦  (  <http://www.napa-pana.org>.  

) ١٧  (  <http://unfccc.int/2608.php>.  

) ١٨  (  <http://ttclear.unfccc.int>.  
) ١٩  (  FCCC/SBI/2007/7.  

) ٢٠  (  FCCC/SBI/2007/3.  
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                                                                         وفيما خيص النموذج اخلاص باإلبالغ عن املواضيع الشاملة لعدة قطاعات، تشمل          .                            قطاعـات متويـل الكـربون     
                                                                                                        املعلومات املتصلة بصفة خاصة بتخطيط وممارسات التكيف اخلطوات اليت اختذهتا األطراف غري املدرجة يف املرفق               
                                                                                                             األول إلدمـاج اعتبارات تغري املناخ يف السياسات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة ويف               

  .            الربط الشبكي

                                                             األطراف واملؤسسات واجملتمعات، مبا يف ذلك يف جمال التخفيف من                                               وفيما خيص تعزيز التعاون فيما بني        -  ٢٥
   )٢١ (                                                          ً                                                      خماطـر الكوارث وإدارهتا، أعد فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً ورقة تقنية عن عمليات التآزر اإلقليمية                

     ويقر   .    كيف                                      ، يف سياق برامج العمل الوطنية للت       )٢٢ (                                                           وعملـيات التآزر بني اتفاقات بيئية أخرى متعددة األطراف        
                                                                                                              الفـريق، يف الورقـة التقنـية اخلاصة بعمليات التآزر اإلقليمي، بالفرص اليت تتاح جراء اختاذ تدابري تكيف على            
                   ً                                                                                             املسـتوى اإلقليمي، مثالً، عن طريق تقاسم التكاليف واملعلومات يف أنشطة بناء القدرات، ونظم اإلنذار املبكر،                

  .                                    والتدابري املتصلة باحلد من خماطر الكوارث

                                     ً                                             ُ                         وأكـد فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً على أمهية التأمني بوصفه أحد أشكال التكيف الذي ُينفد يف                  -  ٢٦
                                                                                                أفضل صوره على املستوى اإلقليمي، حيث أن املشروع اإلقليمي ميكن أن يساعد يف تقاسم املخاطر، وزيادة عدد     

                                                    قة اخلاصة بعمليات التآزر بني االتفاقات البيئية املتعددة                     ويؤكد الفريق، يف الور  .                           املسامهني، وخفض تكاليف اإلدارة
                                                                                                                      األطـراف، أن التعاون الوثيق فيما بني جهات التنسيق الوطنية املعنية باالتفاقات البيئية املتعددة األطراف أمر يف                 

          ة للتكيف                                                                                                       غاية األمهية، وال سيما فيما خيص تنفيذ خطط العمل املتصلة بالتكيف، مبا يف ذلك خطط العمل الوطني                
                                                                                                                يف إطار االتفاقية، وبرامج العمل الوطنية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر، واالستراتيجيات وخطط              

   .                                                                      العمل الوطنية اخلاصة بالتنوع البيولوجي يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

  ر                                          ُ               ِّ  تعزيز فهم استراتيجيات االستجابة، مبا يف ذلك ُنظم اإلنذار املبكِّ - ٣
                      املستفادة اليت ميكن           والدروس                                 واسـتراتيجيات التصـدي احمللية      

                     تطبيقها يف أماكن أخرى

                                    ً                                                                           وضـع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بالتعاون مع أمانة االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، قاعدة                  -  ٢٧
              وتساعد قاعدة    .                 االستجابة األهلية        ً                             تسليماً منه بقيمة استراتيجيات       )٢٣ (                التصدي احمللية   ت                      بـيانات إلسـتراتيجيا   

                                                                                                البيانات يف حتديد خمتلف خيارات التكيف اليت ثبتت جدوى تطبيقها على مر الزمن وسط البلدان، مبا يف ذلك أقل 
                                                                     وميكن البحث يف قاعدة البيانات عن أخطار املناخ، أو تأثرياته، أو             .            ً                                  البلدان منواً، ذات األحوال املناخية املتشاهبة     

       ولتيسري   .                                                                                          لتصدي، وتقترح القاعدة إجراءات للتكيف، مبا يف ذلك يف جمال نظم اإلنذار املبكر األهلية                          استراتيجية ا 
                                                                                               فهم استراتيجيات التصدي، حتتوي دراسة كل حالة إلجراء من إجراءات التكيف على تفاصيل تتعلق باالحتياجات 

  .    تملة                                                          من املوارد، وباملنافع غري املرتبطة باملناخ، وحباالت سوء التكيف احمل
                                                      

) ٢١  (  FCCC/TP/2005/4.  
) ٢٢  (  FCCC/TP/2005/3.  

) ٢٣  (  <http://maindb.unfccc.int/public/adaptation>.  
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                                                                                              وفيما يتعلق بفهم استراتيجيات التصدي التكنولوجية، شارك فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف ورقة  -  ٢٨
  ) ٢٥ (                          وتقدم الورقة والكتيب املرفق  .  )٢٤ (                                          ً                            تقنية عن تطبيقات التكنولوجيا السليمة بيئياً من أجل التكيف مع تغري املناخ

                                                                      تكنولوجيات من أجل التكيف مع تغري املناخ، وعن عملية تطوير ونقل                                                        هبـا حملـة عامة شاملة عن إطار لتقييم ال         
       املناطق  (                                                                                                    التكنولوجـيا فـيما يتصـل بالتكيف، وأمثلة لتكنولوجيات هامة يف جمال التكيف يف مخسة قطاعات                 

   ).                                                                  الساحلية، واملوارد املائية، والزراعة، والصحة العامة، واهلياكل األساسية

                                                                       ت القطاعية املمكنة للتكيف، تشري الورقة إىل عدد من دراسات احلاالت،                                        ولـتعزيز فهـم التكنولوجيا     -  ٢٩
                                                                                                  وتستعرض كل دراسة احلاجة إىل التكنولوجيا، واآللية املستخدمة يف نقل التكنولوجيا، والعقبات اليت تعترض سبيل 

                بنظم اإلنذار               وفيما يتعلق   .                                                                                 التوسـع يف التطبيق، ودرجة مشاركة أصحاب املصاحل، والنتائج والدروس املستفادة          
                                                                                                           املـبكر واستراتيجيات التصدي احمللية، تشمل أمثلة دراسات احلاالت اإلنذار املبكر بالعواصف الشديدة، ونظم              
                                                                                                                  اإلنـذار املـبكر بارتفاع درجات احلرارة، وجتميع املياه يف مشال درافور بالسودان، والزراعة العائمة يف املناطق                 

   .                           املعرضة للفيضانات يف بنغالديش

                   ُّ                                                ائل وسبل دعم التكي ف، والتصدي للمعوقات والعقبات القائمة أمام تنفيذهوس -٤

                            ً                                                 ُّ                           طورت أفرقة اخلرباء الثالثة عدداً من النواتج اليت هتدف إىل تقييم وسائل وسبل دعم التكيُّف، والتصدي                 -  ٣٠
  .                                   للحواجز والقيود القائمة أمام تنفيذه

                                                              يف املبادئ التوجيهية املشروحة، اليت وضعها، واملتعلقة بإعداد                                              ً        ويقدم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         -  ٣١
        ً                                                                       ، توجيهاً بشأن عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، ويسهب فيما خيص             )٢٦ (                             برامج العمل الوطنية للتكيف   

  ة                                                                                                                اختـيار وحتديد أولويات خيارات التكيف، كما يتناول العقبات اليت تعترض عملية إدماج برامج العمل الوطني               
ُ                                      وإلكمال ذلك اجلهد، ُعقدت حلقة عمل عاملية وأربع حلقات        .                                               للتكـيف يف السياسات واخلطط اإلمنائية الوطنية                        

                      ومن نواتج ذلك، أعد      .                                                                                             عمل إقليمية لبناء القدارت القطرية من أجل إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف            
      أمثلة  "                                                  د األمم املتحدة للتدريب والبحث، وثيقة بعنوان                                        ً                              فـريق اخلـرباء املعين بأقل البلدان منواً، بالتعاون مع معه          

               وباملثل، يقدم  )٢٧ ( "                                                                                           ومتارين خمتارة مستمدة من حلقات العمل اإلقليمية املعنية بإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف       
      ً                                                       توجيهاً بشأن إعداد الربامج ويتوسع يف توضيح كيفية التصدي            )٢٨ (                                            املدخـل إىل بـرامج العمل الوطنية للتكيف       

     ً                                                          وأخرياً، أعد الفريق ورقة تقنية حتتوي بعض العناصر املتعلقة           .                                                   للعقـبات الـيت تعترض عملية إعداد تلك الربامج        

                                                      

) ٢٤  (  FCCC/TP/2006/2.  
) ٢٥  (  <http://unfccc.int/resource/docs/publication/tech_for_adaptation_06.pdf>.  

) ٢٦  (  <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf>.  

) ٢٧  (  <http://www.napa-pana.org/files/NAPA-Examples%20 and%20 Exercises-EN. pdf>.  
) ٢٨  (  <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/x-zip- 

comressed/napaprimerdec_2004.zip>.  
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                   ً                                     وتشمل الورقة تقييماً لسبل ووسائل دعم تدابري التكيف          .  )٢٩ (                                                  باستراتيجيات تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف     
   .      تنفيذ           ً                             ً       ً      بوصفها جزءاً من استراتيجية التمويل وإطاراً مؤسسياً لل

                                                                                                     ونظم فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول                -  ٣٢
                                                                                                                     لالتفاقـية، يف إطـار دعمه لعمليات تقييم القابلية للتأثر والتكيف، دورة تدريبية متكاملة لدعم ختطيط التكيف                 

                                          ً                             املتكاملة على القطاعات الرئيسية األشد تأثراً واليت تشمل الزراعة                       وتركز الدورة   .                                وإدماجـه يف التنمية املستدامة    
                    ً                                             كما أتاح الفريق فرصاً للتدريب لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول، حيث   .                               واملناطق الساحلية واملياه والصحة

       للتأثر                                                                  اشتملت على مكونات لتعريف اخلرباء بعمليات تقييم القابلية           )٣٠ (                                   عقـد ثـالث حلقـات تدريب عملية       
  .                         والتكيف، ودعم ختطيط التكيف

                                                                                       ووضع فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  -  ٣٣
      وتشمل   .  )٣١ (                                                                                                   لالتفاقـية استراتيجية تدريب شاملة وجمدية من حيث التكلفة لدعم عملية إعداد البالغات الوطنية             

  .                                                                                 ت لربامج التدريب احلالية واملتطلبات واألولويات اليت حددهتا األطراف واملوارد املتاحة للدعم                االستراتيجية حتليال
ُ                                                                         ويشـدد الفـريق على احلاجة، اليت ُحددت عن طريق إجراء دراسات استقصائية بني األطراف، إىل توسيع رؤية                                       

                                    على أنه جزء ال يتجزأ من عملية بناء                          وميكن النظر إىل ذلك التدريب  .                                        عملية التدريب على إعداد البالغات الوطنية
                        ويقترح الفريق، إضافة إىل   .                                                                            القدرات اليت سوف تؤدي إىل إعداد فنيني يسهلون عملية تنفيذ تدابري التكيف الواقعية

                                                                                                                    ذلـك، أن إدراج الشـواغل املـتعلقة بتغري املناخ يف اخلطط اإلمنائية الوطنية، اليت تشمل صياغة السياسة العامة                   
  .                  ً      ً                               نبغي أن يشكل عنصراً جديداً يف استراتيجية التدريب الشاملة           والتخطيط، ي

                                                                                    واضطلع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بعدد من األنشطة اليت هتدف إىل حتسني فرص احلصول على  -  ٣٤
          ائق، مبا يف                                                                                     ً         متويل ملشاريع نقل التكنولوجيا املتعلقة بالتكيف من شىت املصادر املتاحة، وقد أعد الفريق عدداً من الوث

                               مشاريع نقل التكنولوجيا ألغراض         ُ                  وقد ُنشر دليل إعداد     .  )٣٣ (                                ومنشور عن التمويل االبتكاري     )٣٢ (                ذلك ورقة تقنية  
                                من أجل حتويل األفكار واملفاهيم                                                             لتقدمي املساعدة ملطوري املشاريع يف البلدان النامية        )٣٤   ( )            دليل الفنيني  (         التمويل  

   .              ملمولني الدوليني                                إىل مقترحات مشاريع تستجيب ملعايري ا

                                                      

) ٢٩  (  FCCC/TP/2005/5.  

  ،  )                      يف مابوتو مبوزامبيق       ٢٠٠٥       أبريل   /        نيسان   ٢٢-  ١٨ (                                              اشتملت حلقات العمل على واحدة يف أفريقيا          )  ٣٠ (
                            وثالثة يف أمريكا الالتينية      )                          يف جاكارتا بإندونيسيا       ٢٠٠٦      مارس   /       آذار   ٢٤-  ٢٠ (                                        وثانـية يف آسيا ومنطقة احمليط اهلادي        

     ).                      يف أسونسيون بباراغوي    ٢٠٠٦      أغسطس  /    آب  ١٨-  ١٤ (               ومنطقة الكارييب 

) ٣١  (  FCCC/SBI/2007/6.  

) ٣٢  (  FCCC/TP/2006/1.  
) ٣٣  (  <http://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application

/pdf/innovation_en_070523.pdf>.  

) ٣٤  (  <http://ttclear.unfccc.int/ttclear/html/IfPG.html>.  
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ُ         ً                                                                                    وقد ُعقدت أيضاً حلقة تدريب عملي بشأن إعداد مقترحات املشاريع كمشروع جترييب لربامج التدريب               -  ٣٥     
                                                                                  وحددت هذه احللقة التدريبية احلاجة إىل وضع برنامج واقعي لنشر واستخدام دليل              .                       ً     والتعلـيم املمكنة مستقبالً   

  :                                               كنولوجيا بأن تستند هذه اخلطة إىل املرتكزات التالية                              وأوصى فريق اخلرباء املعين بنقل الت  .       الفنيني

                                                      فعاليات مراكز التعلم املقترنة مع دورات اهليئات الفرعية؛  ) أ ( 

                                                            دورات التدريب اإلقليمية وعقد دورات تدريب عملي وتقدمي املساعدة؛  ) ب ( 

                                  مرفق ملساعدة املدربني ومطوري الربامج؛  ) ج ( 

  .                                                نتدى ملطوري املشاريع لعرض مقترحاهتم إىل فنيي التمويل                          مرفق لتمويل املشاريع يوفر م  ) د ( 

  مسائل للمتابعة ومزيد من النظر-     ً ثالثا  

                                                                                                 أسـفرت أنشطة أفرقة اخلرباء الثالثة عن نتائج ذات صلة وميكن أن تكون مفيدة يف حتقيق هدف ختطيط               -  ٣٦
                           ً      اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً                                     وقد اتفق رؤساء كل من فريق         .                                              وممارسـات التكيف يف إطار برنامج عمل نريويب       

                                                                                                            وفـريق اخلـرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية               
                                                                                                                     وفـريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أثناء اجتماع الدورة السادسة والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية               

                                              وقد حددت أفرقة اخلرباء الثالثة يف االجتماعات اخلاصة   .                                        ية على املسامهة الفعالة يف برنامج عمل نريويب          والتكنولوج
  :                              بكل فريق اجملاالت التالية للمسامهة

                                    ً     ً                                                       حدد فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً عدداً من إجراءات التكيف والتدابري واالستراتيجيات               ) أ ( 
                   ويعتقد الفريق أن     .                                                                  النامجة عن تغري املناخ، والواردة يف خطط العمل الوطنية للتكيف                                      ملعاجلـة الـتأثريات الضارة      

                                    ومع اكتمال املزيد من اخلطط سيوسع        .                                                                       بإمكانـه، هبـذه املعلومات، تقدمي مسامهة قيمة إىل برنامج عمل نريويب           
              ات صلة بتخطيط                                                                                       الفـريق دوره يف تقـدمي املشـورة بشـأن استراتيجيات تنفيذ تلك اخلطط، واليت قد تكون ذ         

                                                                              وميكن أن يكون للفريق دور إضايف، خالل مرحلة تنفيذ اخلطط، يتمثل يف تقدمي املشورة         .                    وممارسـات التكـيف   
                                       املتعلقة باجلوانب التقنية ملشاريع التكيف؛

                                                        حتديد دوره املقبل يف حتسني إعداد البالغات الوطنية، إىل              عند                               خلص فريق اخلرباء االستشاري،       ) ب ( 
                                                                                                  ن يساهم يف حتقيق أهداف برنامج عمل نريويب من خالل إسداء املشورة التقنية للهيئة الفرعية للتنفيذ                         أن بإمكانه أ  

  .                                                                                 بشأن املنهجيات واألدوات والعمليات املتعلقة بإجراء عمليات تقييم قابلية التأثر والتكيف

                    ستجابة لربنامج عمل                                                                           ناقش فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا األنشطة املمكن االضطالع هبا ا            ) ج ( 
                                                                                  أن هذه األنشطة ينبغي أن تقوم على العمل الذي سبق وأن أجنزه الفريق يف هذا اجملال، مبا يف  ىل                 نـريويب، وأشار إ   
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                                         ً                                          عن تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً من أجل التكيف مع تغري املناخ،              )٣٥ (             لقة الدراسية                 ذلـك نتائج احل   
                                              ومبا أن املعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات عن    .                      لتكيف مع تغري املناخ                                        والورقـة التقنية عن تكنولوجيات ا     

                                    ً                                                                            تكنولوجـيات التكيف تقدم توجيها إضافياً عن إجراء حمتمل ميكن أن يضطلع به الفريق يف املستقبل، فقد وافق                  
                   احتمال القيام ببعض                ديسمرب يف بايل، يف  /                                                             الفريق على النظر، يف اجتماعه الثاين عشر الذي سيعقد يف كانون األول

                                                                                                              األنشـطة استجابة لربنامج عمل نريويب، مع مراعاة التقرير التوليفي عن تكنولوجيات التكيف احملددة يف رسائل                
  . )٣٦ (                      األطراف واملنظمات املعنية

  :                                          وقد تشمل املسائل احملددة ملزيد من النظر ما يلي -  ٣٧

                                          قة اخلرباء واألهداف والنواتج املتوقعة من                                                             سـبل ووسائل حتقيق املزيد من املواءمة بني نتائج أفر           ) أ ( 
                                   ً  برنامج عمل نريويب، حسبما يكون مناسباً؛

                                                                               سبل ووسائل نشر أهداف برنامج عمل نريويب القابلة للتحقيق على أفرقة اخلرباء لدراستها؛  ) ب ( 

  .                                                                    سبل ووسائل املسامهة يف عمل أفرقة اخلرباء الثالثة يف جمال ختطيط وممارسات التكيف  ) ج ( 

_ __ _ _  

                                                      

             ويرد التقرير   .                           توباغو بترينيداد وتوباغو   ، يف    ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ١٦-  ١٤                      عقدت احللقة الدراسية يف   )  ٣٥ (
  .FCCC/SBSTA/2005/8          يف الوثيقة 

) ٣٦  (  FCCC/SBSTA/2007/6.  


