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  اهليئة الفرعية للتنفيذ
   والعشرونثامنةالدورة ال

  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٣- ٤بون، 
  

  من جدول األعمال املؤقت) ب(٥البند 
   من االتفاقية٤ملادة  من ا٩ و٨تنفيذ الفقرتني 

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

  بأقل البلدان منواًتقرير عن االجتماع الثالث عشر لفريق اخلرباء املعين 
  ∗مذكرة أعدهتا األمانة

  جزمو

 تكون  نة وأ على أن يعقد الفريق اجتماعني يف السن      ) فريق اخلرباء (تنص اختصاصات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً           
واستجابةً لعرض مقدم من حكومة اليمن، . ستراتيجية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيفامهمته هي إسداء املشورة بشأن     

وقد كان ذلـك أول     . ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١٦ إىل   ١٤عقد فريق اخلرباء اجتماعه الثالث عشر يف صنعاء، باليمن، يف الفترة من             
، وفقا ٢٠١٠-٢٠٠٨اء يف فترة واليته الرابعة، ولذلك ركزت مداوالته على وضع برنامج عمل شامل للفترة      اجتماع لفريق اخلرب  

ويشتمل برنامج العمل على األهداف واألنشطة والنتائج املتوقعة، ويضع يف االعتبار نتائج االجتماع             . ١٣-م أ /٨ملا يقتضيه املقرر    
، وبرنامج عمل نريويب بشأن تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به           ٢٠٠٧ ُعقد يف عام     التقييمي لربامج العمل الوطنية للتكيف الذي     

وبناء على مبادرة قدمتها جمموعة تنسيق اليمن، خـصص  . أعضاء املكتب اجلددونتج عن االجتماع أيضاً انتخاب    . والتكيف معه 
لوطين للتكيف الذي قام مؤخراً بإعداد مشروع برنامج العمـل  فريق اخلرباء أيضاً جلسة للتفاعل مع الفريق اليمين لربنامج العمل ا        

  .واستفاد الفريقان من األسئلة والتعليقات اليت قُدمت أثناء احلوار التفاعلي. الوطين للتكيف

                                                      

  . بعد املوعد احملدد نتيجة لتوقيت االجتماعقُدمت هذه الوثيقة  ∗
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  احملتويات

  الصفحة  راتـالفق  

  ٣  ٢ -  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الواليـة  - أوالً 

املعين بأقل عرض موجز ألعمال االجتماع الثالث عشر لفريق اخلرباء   - ثانياً 
  ٣  ٢٠-  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . البلدان منواً

  ٣  ٣    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املداوالت    - ألف   

  ٣  ٤    . . . انتخاب أعضاء مكتب فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً    - باء   

  ٤  ١١-  ٥  . . . . . . . . . . . . . . استعراض إعداد برامج العمل الوطنية للتكُيف    - جيم   

  ٦  ١٦- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . النظر يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيف    - دال   

التفاعل بني فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وبرنامج العمل   - هاء 
  ٧  ٢٠- ١٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوطين اليمين للتكُيف

  ٨  ٢٣- ٢١  . ٢٠١٠- ٢٠٠٨برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للفترة   - ثالثاً 

  املرفقات

  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠١٠- ٢٠٠٨برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للفترة   - األول 

  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٨مارس / آذار٣١أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً حىت   - الثاين 
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   الوالية- والًأ
، فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا لفترة أولية مـدهتا           ٧- م أ /٢٩أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        - ١

  ). ١١- م أ/٤ و٩- م أ/٧املقرر (مدة كل منهما سنتان وقام الحقاً بتمديد والية الفريق مرتني . سنتان

، بتمديد والية فريق اخلرباء لثالث سنوات أخرى وطلب ١٣- م أ/٨وقام مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره   - ٢
إىل الفريق وضع برنامج عمل يشتمل على أهداف الفريق وأنشطته والنتائج املتوقعة ويضع يف االعتبـار نتـائج                  

وبرنامج عمـل   ،  ٢٠٠٧سبتمرب  / بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف الذي ُعقد يف أيلول         )١(االجتماع التقييمي 
نريويب بشأن تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا        

  .الثامنة والعشرين بغية العمل على تنفيذه

 عشر لفريق   الثالثجتماع  عرض موجز ألعمال اال    -ثانياً 
  اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

   املداوالت-ألف 

. عبد الرمحن األرياين وزير املياه والبيئة اليمين بافتتاح واختتام اجتماع فريـق اخلـرباء   فخامة السيد   قام    - ٣
طيط التكُيف يف اليمن،    وسلط الضوء يف مالحظاته االفتتاحية على أمهية برنامج العمل الوطين للتكيف يف دفع خت             

وقّدمت ممثلة عن األمانة عرضاً عاماً عن الربامج الوطنيـة          . وضرورة التنفيذ الفعلي فور انتهاء املرحلة التحضريية      
للتكُيف بّين كيفية عملها كأداة مفيدة متكّن أقل البلدان منواً من التبليغ عن قابلية تأثرها الشديد والفوري بتغري                  

ت أثناء إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيف إىل بناء القدرات الوطنية من أجل التكيف مع                املناخ، وأهنا أد  
وأبرزت الدور اهلام الذي تؤديه برامج العمل الوطنية للتكيف اليت متثل اخلطـوة األوىل يف اجلهـود                 . تغري املناخ 

يق اخلرباء السيد بوبو جالو يف مالحظاته اجنـازات         وتناول رئيس فر  . الوطنية للتكُيف اليت تبذهلا أقل البلدان منواً      
، وأعرب عن دعم الفريق التام لفريق الربنامج الوطين للتكُيف يف اليمن ٢٠٠١الرئيسية اليت حققها الفريق يف عام 

  .ولألفرقة األخرى اليت تعمل على استكمال برامج عملها الوطنية للتكيف وتتأهب لتنفيذ األنشطة ذات األولوية

   انتخاب أعضاء مكتب فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً- باء

، يقوم الفريق سنوياً بانتخاب رئيس ونائـب للـرئيس          )٢( من اختصاصات فريق اخلرباء    ٥وفقاً للفقرة     - ٤
وانتخب الفريق يف اجتماعه الثالث عشر أعضاء مكتبه على         . ومقررين اثنني من بني أعضائه من أقل البلدان منواً        

  :نحو التايلال

  ، رئيساً)غامبيا(السيد بوبو جالو   )أ(

                                                      

)١( FCCC/SBI/2007/32. 

 .، املرفق٧- م أ/٢٩املقرر  )٢(
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  ، نائباًَ للرئيس)ملديف(السيد حممد شريف   )ب(

   باللغة الفرنسية ناطقاً، مقرراً)بنن(السيد جربيل إبيال   )ج(

   باللغة الربتغالية ناطقاً، مقرراً)نسييبي تومي وبرنسا(السيد أديريتو مانيويل فرينانديز سانتانا   )د(

   باللغة اإلنكليزية ناطقاً، مقرراً)ياريليب(سيد بنجامني كارمور ال  )ه(

  استعراض إعداد برامج العمل الوطنية للتكُيف - جيم

  حالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكُيف والتوجيهات اإلضافية -١

ل الوطنية للتكيف اليت    رحب فريق اخلرباء، عند استعراض حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيف، بربامج العم              -٥
ونتيجة للتفاعل بني فريق اخلرباء ومرفـق  .  برناجما٣٢ً واليت بلغ عددها ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤قُدمت إىل األمانة حبلول     

البيئة العاملية ووكاالته، وصلت العديد من البلدان إىل مرحلة حتضريية متقدمة وُيتوقع قيام الكثري منها بتقدمي برنامج عملها                  
ومثة بلدان على وشك الشروع يف عملية اإلعداد، وهناك قليل من البلـدان الـيت مل           . ٢٠٠٨نية للتكُيف خالل عام     الوط

  .  للحصول على متويل للمرحلة التحضريية بسبب ما تعانيه من صعوبات سياسيةتقدم طلباً

 منواً إزاء الصعوبات اليت واجهتـها       وأشار فريق اخلرباء إىل دواعي القلق اليت أبدهتا بعض البلدان األعضاء األقل             -٦
خالل املرحلة التحضريية، كالصعوبات التقنية املتصلة باستكمال طلبات متويل إعداد برامج العمـل الوطنيـة للتكُيـف،             
والفترة الزمنية الالزمة ملوافقة مرفق البيئة العاملية واحلصول على التمويل إلعداد الربامج عن طريق وكاالت تابعـة ملرفـق     

 االخنفاض التدرجيي للجهود الرامية إىل مساعدة البلدان يف إعـداد بـرامج             والحظ فريق اخلرباء بقلق أيضاً    . لبيئة العاملية ا
  . لتحول التركيز إىل تنفيذ برامج العمل الوطنية اليت اسُتكِملتالعمل الوطنية للتكُيف، نظراً

مات عن عملية إعداد برنامج العمل الوطنية للتكُيـف الـيت           وأحاط فريق اخلرباء علماً بالتعليقات احلافلة باملعلو        -٧
، وباجملاالت املتعددة اليت ستستفيد فيها األطراف من التوجيهـات          ٢٠٠٧وردت أثناء االجتماع التقييمي املعقود يف عام        

، مبا يف ذلـك     )٣(ُيفواستعرض فريق اخلرباء املبادئ التوجيهية إلعداد برامج العمل الوطنية للتك         . اإلضافية وبناء القدرات  
، وأشار إىل اجملاالت املختلفة اليت تتطلب تناوهلا بإسهاب لتأخذ يف االعتبار الدروس        )٤(الشروحات املقدمة من فريق اخلرباء    

والحظ فريق اخلرباء على وجه اخلصوص      . املستفادة وما أدخله مرفق البيئة العاملية من تعديالت على جتهيز طلبات التمويل           
ز املشورة اليت يقدمها إىل األطراف اليت ال تزال يف مرحلة إعداد براجمها، وتعديل منوذج وحمتوى الدراسـات                  ضرورة تعزي 

وكانـت  . املوجزة للمشاريع بغية حتسني دراسة متطلبات إعداد استمارات حتديد املشاريع املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية              
 لتطوير املشاريع، بالـصيغة الـيت وردت يف املبـادئ           ‘ألف‘ النموذج   الدراسات املوجزة للمشاريع تستند يف السابق إىل      

  . ٢٠٠١التوجيهية للربنامج الوطين للتكيف يف عام 
                                                      

 .، املرفق٧- أ//٢٨املقرر  )٣(

، "املبــادئ التوجيهيــة املقدمــة مــع شــروحها إلعــداد بــرامج العمــل الوطنيــة للتكُيــف" )٤(
<http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf>. 
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والحظ فريق اخلرباء بارتياح مدى تكامل برامج العمل الوطنية للتكيف وما حيظى به الربنامج الوطين للتكيف من   -٨
ولتحسني الكيفية اليت ينعكس هبا هذا التكامل يف بـرامج العمـل الوطنيـة           . أولوية يف اخلطط واألنشطة اإلمنائية الوطنية     

للتكُيف، أوصى فريق اخلرباء بتقدمي شروح إضافية للمبادئ التوجيهية لكي تبّين البلدان بوضوح كيفية إجناز هذا التكامل                 
طـار اخلطـط اإلمنائيـة الوطنيـة،        وكيفية تنسيق أنشطة الربنامج الوطين للتكيف مع األنشطة واملشاريع املقترحة يف إ           

  . كاستراتيجيات احلد من الفقر

والحظ فريق اخلرباء احلاجة املاسة إىل مبادئ توجيهية إضافية تتعلق بإعداد برامج العمل الوطنية للتكُيف بغيـة                   -٩
 لكي تتمكن مـن     مساعدة البلدان اليت تواجه صعوبات حمددة يف استكمال براجمها الوطنية للتكُيف يف أقرب وقت ممكن،              

  . تنفيذ األنشطة يف الوقت املناسب

  توليف وحتليل برامج العمل الوطنية للتكُيف اليت اسُتكِملت -٢

الل االجتماع التقييمي املنعقـد يف      ـة اليت قُدمت خ   ـف املستكمل ـتوليف برامج العمل الوطنية للتكي      - ١٠
واستخدم فريق اخلرباء هذا التحليل ملناقشة      . ف شكلت األساس لتحليل عملية الربنامج الوطين للتكيُ       ٢٠٠٧عام  

الشواغل اليت أُثريت يف إطار برامج العمل الوطنية للتكيف اليت اسُتكملت، وكمثال على ذلك أن بعض بـرامج                  
العمل الوطنية للتكيف مل ُتدمج كما ينبغي يف التنمية الوطنية وال تشتمل على جهات صاحبة مصلحة من قطاعات 

ومع قيام املزيد من األطراف باستكمال برامج عملها الوطنية للتكيف، سـيتيح التحليـل              . ةوختصصات متعدد 
  . اإلضايف معلومات إضافية ودروس مفيدة

وناقش فريق اخلرباء الطريقة املناسبة لالستفادة من املعلومات املقدمة يف برامج العمل الوطنية للتكيـف،                 - ١١
األنشطة، حسبما وردت يف الدراسات املوجزة ملشاريع بـرامج العمـل           وأوضح أن املعلومات املتعلقة بتكاليف      

.  لتكاليف تكُيف أقل البلدان منواً   دقيقاً الوطنية للتكُيف، جيب أن تستخدم لالسترشاد هبا فحسب وال ُتعد تقييماً          
ورية للتكُيف، بيد   وذكّر فريق اخلرباء بأن برامج العمل الوطنية للتكُيف تقتصر على حتديد املتطلبات العاجلة والف             

ورحب فريق اخلرباء باجلهود اليت تبذهلا البلدان األعضاء األقل منواً لتنفيذ           . أهنا ال ُتقدم خطة شاملة لتكُيف البلد      
وهلذا الغرض، يود فريق اخلرباء تنبيه . مرحلة اإلعداد بطريقة تضع يف االعتبار األساليب اليت تناسب ظروفها احمللية

تعلقة بالربنامج الوطين للتكُيف إىل عدم تقييم إعداد برنامج العمل الوطين للتكيف مبقارنتـه     مستخدمي الوثائق امل  
ويف الوقت ذاته، يرحب فريق اخلرباء بالتقارير الشاملة اليت تغطـي           . فقط باملبادئ التوجيهية املتصلة هبذه الربامج     

ف، وال سيما مدى إشراك اجلهات املتعددة صاحبة مجيع اخلطوات اهلامة املتعلقة بإعداد برنامج العمل الوطين للتكي
والحظ فريق اخلرباء قيمة املعلومات اليت ُتجمع . املصلحة ومدى تنسيق أنشطة الربنامج مع أولويات التنمية الوطنية

أثناء إعداد برنامج العمل الوطين للتكُيف من أجل استخدامها يف التقييمات الالحقة، ويشجع الفريـق البلـدان                 
اف األقل منواً على اختاذ اخلطوات الضرورية لتجميع هذه املعلومات من أجل االستفادة منها يف التقييمات                األطر

  . املستقبلية، كاستخدامها يف إعداد البالغات الوطنية مثالً
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   النظر يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيف- دال

  حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيف -١

 إىل املعلومات املقدمة من أمانة مرفق البيئة        ض فريق اخلرباء حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيف استناداً         استعر  -١٢
 ٢٠٠٨مارس  /ومتت املوافقة يف آذار   .  اليت هي قيد النظر من جانب مرفق البيئة العاملية         ١٦ لالعاملية، وأشار إىل املشاريع ا    

  . وتانعلى التنفيذ الكامل ملشروع واحد يف ب

  ستراتيجية للتنفيذاوضع  -٢

ستراتيجيات التمويل املتعدد املصادر لربامج العمـل       ا بنشاط على وضع     تعمل بعض البلدان األطراف األقل منواً       -١٣
 عن توفري التمويل عن طريق اجلهود اليت تنسقها جهات ماحنة علـى             الوطنية للتكُيف، مبا يف ذلك املصادر الثنائية، فضالً       

وأثناء االجتماع التقييمي املنعقد يف عـام       . الوطين بواسطة الدعم املباشر من امليزانية أو الُنُهج الشاملة للقطاعات         املستوى  
، أحاط فريق اخلرباء علماً بالطلبات اليت وّجهت إليه لوضع توجيهات تتعلق بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،                 ٢٠٠٧

تكُيف يف احلصول على املعلومات املتعلقة باملتطلبات عند إعداد مقترحات مشاريع           وملساعدة أفرقة برامج العمل الوطنية لل     
لتمويلها من جانب مرفق البيئة العاملية ومن جهات أخرى، وتوفري إجابات ميكن الوصول إليها بسهولة علـى األسـئلة                   

خلرباء وضع دليل للتنفيذ التدرجيي لـربامج       ونتيجة لذلك، اقترح فريق ا    . املعتادة املتعلقة باجلوانب التقنية لتطوير املشاريع     
العمل الوطنية للتكُيف، على أن تؤخذ يف االعتبار آخر التطورات يف جمال تطوير املشاريع اليت ميّوهلا مرفق البيئة العامليـة                    

والحظ فريق اخلرباء أيضا مدى إحلاح وضع هذا الدليل واستخدامه يف جهود بناء القـدرات، وذلـك                 . وجهات أخرى 
  .التعاون مع أفرقة برامج العمل الوطنية للتكُيف عندما تبدأ التنفيذب

  االستعراض الدوري للمخاطر وحتديد أولويات األنشطة -٣

أشار فريق اخلرباء إىل أنه قد يكون من الضروري قيام أقل البلدان منواً خبطوة االستعراض الـدوري للمخـاطر                     -١٤
شروح املبادئ التوجيهية املتعلقة بإعداد برنامج العمل الوطين        " من   ٣١الصفحة  وحتديد أولويات األنشطة، حسبما يرد يف       

فمثل هـذا التـدقيق   . ، وذلك نظراً للوقت املطلوب لبدء مرحلة التنفيذ بعد تقدمي برنامج العمل الوطين للتكُيف  "للتكُيف
سيكفل قيام البلدان خالل مرحلة التنفيذ      العملي بعد مضي عام أو أكثر، مثالً، على تقدمي برامج العمل الوطنية للتكيف،              

  .  وأمهيةمبعاجلة االحتياجات األكثر إحلاحاً

  الدراسات االستقصائية -٤

بّين فريق اخلرباء قيمة االستمرار، أثناء دورات اهليئتني الفرعيتني، يف إجراء دراسات استقصائية بشأن حالة إعداد                  -١٥
فالتعليقات اليت  . كتسبة أثناء إعداده، وحالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيف        برنامج العمل الوطين للتكيف واخلربات امل     

تقدمها البلدان األطراف األقل منواً عن طريق هذه الدراسات هي ضرورية للغاية يف التصدي للعقبات اليت قد تواجه أفرقة                   
مات عن تنفيذ أنشطة برنامج العمل الـوطين         من مجع املعلو   وستمكن هذه الدراسات أيضاً   . برامج العمل الوطنية للتكُيف   

  . للتكُيف، باإلضافة إىل مجع املعلومات عن األنشطة املمولة من مرفق البيئة العاملية
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  ستراتيجية التنفيذااملوارد وبناء القدرات لدعم وضع  -٥

لدان منـواً يف    قل الب أ الضوء على الصعوبات اليت تواجه       ٢٠٠٧سلط االجتماع التقييمي املنعقد يف عام         - ١٦
وناقش فريق اخلـرباء    . ستراتيجيات فعالة لتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكُيف      اتطوير مقترحات مشاريع ووضع     

اخليارات املتاحة لبناء قدرات أفرقة برامج العمل الوطنية للتكُيف من أجل مساعدة هذه البلدان يف التغلب علـى          
 هذا الصدد الدروس املستخلصة من جتربة البلدان اليت جنحـت يف            وستكون من املصادر املفيدة يف    . هذه املشاكل 

  .تقدمي مقترحات بغية احلصول على متويل هلا

التفاعل بني فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وبرنـامج            - هاء
  العمل الوطين اليمين للتكُيف

  بربنامج العمل الوطين للتكُيف، وذلك متشياًعقد فريق اخلرباء جلسة تفاعلية مع ممثلي الفريق اليمين املعين  - ١٧
  . مع ممارسة الفريق املتعلقة بالتفاعل مع أفرقة برامج العمل الوطنية للتكُيف يف البلد املضيف

وذكر الفريق اليمين لربنامج العمل الوطين للتكُيف أنه أكمل مسودة برنامج عمله وقدمها إىل فريق اخلرباء   - ١٨
وقام الفريق اليمين بتزويد فريق اخلرباء بالنتائج الرئيسية اليت توصل إليها وقّدم . تهاء االجتماعللتعليق عليها فور ان

 عن اخلطوات اليت اتبعها فيما يتعلق باملياه والزراعة والنظم الساحلية، وعن حتديد أولويات األنشطة،  مفصالًتقريراً
تناول املشاورات الوطنية املكثفة اليت جرت بشأن املسائل و. وحتديد املشاريع اليت تتطلب التنفيذ العاجل والفوري    

. اجلنسانية واللغوية ومدى إشراك اخلرباء الوطنيني والوكاالت ذات الصلة يف إعداد برنامج العمل الوطين للتكُيف              
ستخدمت وقد واجه فريق برنامج العمل الوطين للتكُيف صعوبات حمددة فيما يتعلق بترمجة العديد من الوثائق اليت ا

يف إعداد برنامج العمل الوطين، وأشار إىل ضرورة ترمجة مجيع وثائق برنامج العمل الوطين إىل اللغة العربية مـن                   
رورة تقدمي شـرح علمـي       إىل ض  وأُشري أيضاً . أجل تعميمها على اجلهات صاحبة املصلحة على املستوى احمللي        

للتصورات احمللية املتصلة بتغري املناخ، فهناك الكثري من اجملتمعات احمللية اليت تتعرض إىل تغريات املناخ وال جتـد                  
  .  هلا شافياًتفسرياً

ى فريق برنامج العمل الوطين للتكُيف أن استجابة اجملتمعات احمللية واستراتيجيات تكيفهـا قّيمـة               أوارت  - ١٩
وشـرح  . االستفادة منها يف حتديد األنشطة اليت ينبغي أن ُتدرج يف مشروع برنامج العمل الوطين للتكُيف   وميكن  

.  اجلهود اليت يبذهلا إلدخال أنشطة برنامج العمل الوطين للتكيف يف التخطيط الوطين على نطاق أوسعالفريق أيضاً
ملستفادة بني خمتلف األفرقة املعنية بربنـامج العمـل         وقام أعضاء فريق اخلرباء بالتعليق على قيمة تقاسم الدروس ا         

  .الوطين للتكُيف والبلدان اليت بدأت إعداد برامج عملها الوطنية للتكُيف

وقال الفريق اليمين لربنامج العمل الوطين للتكُيف إنه يتوقع حتقيق تقدم سريع يف التنفيذ، وتشري املعلومات   - ٢٠
  . إىل أن الفريق قّدم بالفعل اثنني من مناذج معلومات املشاريعالواردة من مرفق البيئة العاملية 
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  ٢٠١٠-٢٠٠٨برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للفترة  - ثالثاً
 إىل أن جهوده املستمرة إلجنـاز       ،)انظر املرفق األول  (أشار فريق اخلرباء عند قيامه بإعداد برنامج عمله           - ٢١

، ال تزال مهمة وستكون الوسيلة الرئيسية لدعم        )ه (- ) أ(٩ الفقرة   ،٧- م أ /٢٩ املقرر    يف واليته، حسبما وردت  
  . تنفيذ برنامج العمل الوطين للتكُيف

 ويرى فريق اخلرباء أن من اجلوهري إبقاء األنشطة املفصلة احملددة لواليته قيد االستعراض، وذلك استناداً                - ٢٢
ويرى .  قُّدمت ومشاريع برامج العمل الوطنية اليت أُحيلت إليه للتعليق عليهاإىل برامج العمل الوطنية للتكيف اليت     

أنه حباجة مستمرة إىل تقدمي التوجيهات واملشورة التقنيني بشأن إعداد برامج العمل الوطنية للتكُيـف، وإسـداء     
تكُيف يف التخطـيط    املشورة بشأن بناء القدرات، وتيسري تبادل املعلومات وإسداء النصح بشأن جهود إدخال ال            

وسلّم بأن ُجلّ عمله خالل السنوات الثالث القادمة سيتمثل يف إسداء املشورة وبناء القدرات يف جمـال         . اإلمنائي
  . تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيف

 همـاً  أن التعاون الوثيق مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت التابعة له سيظل م             فريق اخلرباء أيضاً   أىوارت  - ٢٣
 الستمرار القيود التقنية واملؤسسية املتصلة بإعداد بالنسبة ملرحليت إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيف، نظراً

  .وتنفيذ هذه الربامج الوطنية
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  املرفق األول

  ٢٠١٠- ٢٠٠٨برنامج عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للفترة 

  ئج املتوقعةالنتا  األنشطة  األهداف  الوالية
، ٧- م أ/٢٩املقــرر 

). أ(٩املرفق، الفقـرة    
ــدمي  ــاتتق  التوجيه

ــيني  ــشورة التقن وامل
بشأن اإلعداد، مبا يف    
ذلك حتديد املـصادر    
ــات   ــة للبيان احملتمل

 بتطبيقها  والقيام الحقاً 
وتفسريها، بناء علـى    
طلب البلدان األطراف   

  األقل منواً

دم إىل  ـتعزيز الدعم املق  
اً الـيت   أقل البلدان منـو   

تعكف على إعداد برامج    
  العمل الوطنية للتكُيف

زيادة تعزيز دعم إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف عـن طريـق            •
تقدمي ورقة تقنية تعطي املزيد من املعلومات عن خطـوات إعـداد            
برامج العمل الوطنية للتكُيف وُتحّدثها استجابةً للمتطلبات األخرية        

  راف األقل منواً فيما يتعلق باملنهجيةاليت حددهتا البلدان األط
إجراء دراسة استقصائية مع البلدان األطراف األقل منـواً خـالل             •

دورات اهليئة الفرعية وعن طريق جهات التنسيق الوطنية بغية جتميع          
معلومات عن حالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، وعن أيـة           

  اإلعدادعقبات حمتملة تواجه األطراف أثناء مرحلة 
توليف وحتليل برامج العمل الوطنية للتكيف الـيت اسـُتكِملت            •

  ونشر الدروس املستفادة
تعزيز اجلهود الرامية إىل دعم أقل البلدان منـواً الـيت لـديها               •

احتياجات خاصة، مبا يف ذلك االحتياجات الناشئة عن القيـود          
ـ          ك اللغوية أو املتعلقة باخلروج من نزاعات وقعت مؤخراً، وذل

  حبشد القادرين على املساعدة من أشخاص ومنظمات 
جتهيز مواد للتوعية بربامج العمل الوطنية للتكُيف ووضعها يف مناذج            •

ووسائط متعددة لتستخدمها األفرقة الوطنية لربامج العمل الوطنيـة         
  للتكُيف يف إعداد هذه الربامج ويف وضع استراتيجيات التنفيذ

العاملية والوكاالت التابعـة لـه أثنـاء        التفاعل مع مرفق البيئة       •
 املناسباتوأثناء  اجتماعات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً        

البلدان يف جهودها   ، وذلك لتناول العقبات اليت تواجهها       األخرى
الرامية إىل إعداد برامج العمل الوطنية للتكُيف بأسرع ما ميكـن،           

أثارهتا األطراف يف االجتماع فضالً عن تناول الشواغل األخرى اليت  
 ويف اسـتجابتها للدراسـات      ٢٠٠٧التقييمي املعقـود يف عـام       

  االستقصائية اليت أجراها فريق اخلرباء

التطورات اجلديدة املتعلقة بعملية برامج العمـل         •
 يف  تؤخـذ الوطنية للتكُيف والدروس املستفادة     

االعتبار يف برامج العمل الوطنية اليت هي قيـد         
  داإلعدا

توليف نتائج الدراسات االستقصائية واستخدامها   •
إلجياد حلول للعقبات اليت تعترض جناح إعـداد        

  برامج العمل الوطنية للتكُيف
البلدان األطراف األقل منواً ذات االحتياجـات         •

  اخلاصة حتصل على املساعدة يف الوقت املناسب
 التفاعل املباشر مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت  •

التابعة له يؤدي إىل إجياد حلول سريعة للمشاكل       
اليت قد تواجه البلدان األطراف األقـل منـوا يف          

  إعداد برامج العمل الوطنية للتكُيف
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  النتائج املتوقعة  األنشطة  األهداف  الوالية

ــرر  ، ٧-م أ/٢٩املقـ
). أ(٩املرفق، الفقـرة    

ــدمي  ــاتتالتق  وجيه
واملشورة التقنيني بشأن   

التنفيذ، مبـا   ستراتيجية  ا
يف ذلك حتديد املصادر    
احملتملة للبيانات والقيام   

 بتطبيقهــا الحقــاً
وتفسريها، بناء علـى    
طلب البلدان األطراف   

  األقل منواً
ــرر  ، ١١- م أ/٤املق
ــرة  ــع . ٢الفق وض

برنامج عمل يـشمل    
تنفيذ برامج العمـل    

  الوطنية للتكيف

تعزيز الدعم املقـدم إىل     
أقــل البلــدان منــواً يف 

تيجيات تنفيذ برامج ستراا
  عملها الوطنية للتكُيف

العمل الوطنية للتكُيف    لتنفيذ برامج    مفّصلإعداد ونشر دليل      •
أفرقة برامج العمل الوطنية للتكُيف كأداة لتـصميم        تستخدمه  

  ستراتيجيات تنفيذ ناجحةا
دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيف عن طريق تقدمي      زيادة    •

وُتحّدث التوجيهات املتعلقة باسـتراتيجيات    ورقة تقنية توّسع    
 إىل الـدروس    تنفيذ برامج العمل الوطنية، وذلـك اسـتناداً       

املستفادة من جتربة البلدان األطراف األقل منواً اليت تعكف على   
  تنفيذ براجمها الوطنية للتكُيف

 أثنـاء  إجراء دراسة استقصائية مع البلدان األطراف األقل منواً         •
 الفرعية وعن طريق جهات التنسيق الوطنية بغية        دورات اهليئة 

جتميع معلومات عن حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،         
  وعن أية عقبات حمتملة تواجه األطراف 

توليف وحتليل برامج العمل الوطنية اليت اسُتكِملت بغية حتديد           •
فرص التآزر املواضيعي واإلقليمي خالل مرحلة التنفيذ، وتزويد 

وجه الرئيـسية   األألطراف والوكاالت املهتمة مبعلومات عن      ا
  وأنشطة التكيف املقترحة يف أقل البلدان منواًللتأثر بتغري املناخ 

تعزيز اجلهود الرامية إىل دعم أقل البلدان منـواً الـيت لـديها               •
احتياجات خاصة حبشد القادرين من أشخاص ومنظمات على        

الوطنية للتكُيف، مبا يف ذلـك      املساعدة يف تنفيذ برامج العمل      
  عن طريق التعاون بني اجلنوب واجلنوب

يف ووضعها  جتهيز مواد للتوعية بربامج العمل الوطنية للتكُيف          •
مناذج ووسائط متعددة لتستخدمها األفرقة املعنية بربامج العمل        

  الوطنية للتكُيف يف تصميم استراتيجيات التنفيذ
ملية والوكـاالت التابعـة لـه أثنـاء         التفاعل مع مرفق البيئة العا      •

اجتماعات فريق اخلرباء ويف أوقات أخرى بغية التصدي للعقبات         
اليت تواجهها البلدان يف جهودها الرامية إىل تنفيذ برامج العمـل           
الوطنية للتكُيف، ومعاجلة الشواغل األخرى اليت تثريها األطـراف         

 االستقـصائية   أثناء االجتماع التقييمي ويف استجابتها للدراسات     
  اليت جيريها فريق اخلرباء

 علـى   الدليل يساعد البلدان األطراف األقل منواً       •
 ستراتيجيات تنفيذ فعالةاوضع 

أفرقة برامج العمل الوطنية للتكُيف اخلاصة تكون   •
بأقل البلدان منواً على اطالع جيد بفرص التنفيذ، 
وجيري تنفيذ املزيد من األنشطة املتـصلة هبـذه         

 مجالربا
توليف نتائج الدراسات االستقصائية واستخدامها   •

إلجياد حلول للعقبات اليت تعوق جنـاح تنفيـذ         
 برامج العمل الوطنية للتكُيف

نتائج برامج العمل الوطنية للتكُيف ُترسل فعلياً         •
 إىل املاحنني ومطوري املشاريع احملتملني

ُتقدم املساعدة يف الوقت املناسب إىل البلـدان          •
  ذات االحتياجات اخلاصةراف األقل منواًاألط

حتصل األفرقة املعنية بـربامج العمـل الوطنيـة           •
للتكُيف على مواد التوعيـة املطلوبـة لفعاليـة         

 ستراتيجيات تنفيذ ناجحةاتصميم 
التفاعل املباشر مع نرفق البيئة العاملية والوكاالت       •

التابعة له يؤدي إىل إجياد حلول سريعة للمشاكل       
 يف تطـوير    قد تواجهها أقل البلدان منـواً     اليت  

مقترحات مشاريع لتنفيذ برامج العمل الوطنيـة       
  للتكُيف 
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  النتائج املتوقعة  األنشطة  األهداف  الوالية
ــرر  ، ٧- م أ/٢٩املقـ

). ب(٩املرفق، الفقرة   
العمل كجهة استشارية   
ألقل البلدان منواً مـن     

ستراتيجية اأجل إعداد   
لتنفيذ بـرامج العمـل     

طنية للتكُيف عـن    الو
طريق مجلة أمور منـها     
تنظيم حلقات العمـل    
بطلب مـن البلـدان     

  األطراف األقل منواً

صلة إسداء املـشورة    موا
أقـل  وتقدمي الدعم إىل    

البلدان منواً عن طريـق     
حلقات العمل وأنـشطة    
التوعية األخرى خـالل    
مرحليت إعداد وتنفيـذ    
برامج العمـل الوطنيـة     

  للتكُيف

ستراتيجيات تنفيـذ  ابتصميم تدريبية تتعلق  مل  عتنظيم حلقات     •
 إىل دليل التنفيذ التدرجيي الـذي       برامج العمل الوطنية استناداً   

من مرفق املقـرر    ) أ(٩ار العمل مبوجب الفقرة     ـسُيعد يف إط  
  ٧- م أ/٢٩

تناول املتطلبات اهلامة للغاية املتعلقة ببناء القدرات اليت ُحددت           •
  يف االجتماع التقييمي

قيام باألنشطة األخرى املتعلقة ببناء القدرات والتوعية وفقا ملا         ال  •
  طلبته األطراف

القيام إىل حد كبري بتعزيز قدرة األفرقـة املعنيـة            •
بتصميم برامج العمل الوطنية للتكُيف على تصميم 

 ستراتيجيات التنفيذا

 املعاجلة التامة لطلبات البلدان األطراف األقل منواً        •
ريق اخلرباء للحصول علـى الـدعم       املقدمة إىل ف  

  عداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكُيفإل

، املرفق،  ٧-م أ /٢٩املقرر  
ــرة  ــدمي ). ج(٩الفق تق

املشورة بشأن متطلبـات    
بناء القـدرات إلعـداد     
وتنفيذ بـرامج العمـل     
الوطنية للتكُيف وتقـدمي    
التوصيات، عند االقتضاء،   
آخذة يف االعتبار مبـادرة     

رات املقدمة مـن    بناء القد 
مرفق البيئة العاملية وغريها    
 من مبادرات بناء القدرات

مواصلة إسداء املـشورة    
بشأن متطلبـات بنـاء     
القدرات والتعاون مـع    
املبادرات األخرى ذات   

  الصلة

مواصلة حتديد املتطلبات التقنية لبناء القـدرات فيمـا يتعلـق             •
مج العمل الوطين   بالوصول إىل البيانات واملعلومات املتصلة بربنا     

 للتكُيف وإدارهتا وحبث احللول مع اجلهات الفاعلة املعنية

صياغة املشورة العامة اهلادفـة إىل تعزيـز القـدرات التقنيـة              •
 واملؤسسية بغية االضطالع بتنفيذ ورصد املشاريع

ــواً    • ــدان من ــل البل ــة بأق ــب املتعلق ــفحة الوي ــع ص توس
www.unfccc.int/ldc       ويشمل ذلك وضع قسم يتعلق باألسئلة 

  اليت يتكرر طرحها

برامج العمل الوطنية للتكُيف ُتحّسن إدارهتا      أفرقة    •
للبيانات واملعارف وتسهم يف جتهيـز البالغـات        

 الوطنية والتقييمات األخرى ذات الصلة

 ُتبىن القدرة على تنفيذ ورصد أنشطة التكُيف  •

 إىل حد كبري بتعزيز وعي أفرقة برامج العمل    القيام  •
بعمليات وإجراءات إعداد وتنفيذ برامج العمـل       

  الوطنية للتكُيف

، املرفق،  ٧-م أ /٢٩املقرر  
تيسري تبادل  ). د(٩الفقرة  

املعلومات وتعزيز أوجـه    
التآزر اإلقليمي وأوجـه    
التآزر مـع االتفاقيـات     
البيئية األخرى املتعـددة    

 وتنفيذ  األطراف يف إعداد  
برامج العمـل الوطنيـة     

  للتكُيف

مواصلة اجلهود التعاونية   
اليت هتـدف إىل تعزيـز      
التعاون والتآزر فيما بني    
أفرقة اخلرباء وغريها من    

فيمـا  واجلهات الفاعلة   
  بينها

التعاون مع املنظمات ذات الصلة وحفزها لدعم تنفيذ برنـامج            •
  عمل فريق اخلرباء

ملواضيعي يف تنفيذ برامج العمل الوطنية      تعزيز التآزر اإلقليمي وا     •
للتكُيف مع أنشطة برنامج العمل الوطين مبوجب اتفاقية األمـم          
املتحدة ملكافحة التصحر، واستراتيجيات التنـوع البيولـوجي        
وخطط العمل الواردة يف اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك عن         

  طريق األنشطة املشتركة أثناء مرحلة التنفيذ

االت األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمـات       تقوم وك   •
األخرى بتقدمي الدعم التام إىل أفرقة بـرامج العمـل          

 الوطنية للتكُيف يف إعداد وتنفيذ هذه الربامج

تعزيز فعالية تنفيذ املشاريع عن طريق التآزر بـني           •
الربامج وعلى املستوى الوطين، حيث تكون لذلك       

  قيمة مضافة
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  النتائج املتوقعة  طةاألنش  األهداف  الوالية

تنظيم حلقات عمل إقليمية ألفرقة بـرامج العمـل الوطنيـة             •    
 للتكُيف بغية تقاسم اخلربات واستكشاف األنشطة املشتركة

اإلسهام، عن طريق التوعية وهنج برنـامج العمـل الـوطين             •
للتكُيف، يف برنامج عمل نريويب املتعلق بآثار تغري املناخ وقابلية 

 التكيف معهالتأثر به و

مواصلة التعاون مع فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا يف            •
تقييم ما تكشف عنه برامج العمل الوطنيـة للتكُيـف مـن            

  احتياجات يف جمال نقل تكنولوجيا التكُيف

حتسني الوعي وتشاطر اخلربات واحللول، وال سيما      •
 على املستوى اإلقليمي وحبسب القطاعات

ة بربنامج عمل نريويب واالستفادة من      زيادة التوعي   •
التجربة الواسعة املكتسبة من عملية برامج العمل       

 الوطنية للتكُيف

االحتياجات التكنولوجية احملددة يف برامج العمل        •
الوطنية للتكُيف ُتدمج يف املناقشات املتعلقة بنقل       

  التكنولوجيا

، ٧- م أ/٢٩املقــرر 
). ه(٩املرفق، الفقرة   

رة بـشأن   إسداء املشو 
دمج بـرامج العمـل     
الوطنية للتكُيـف يف    
ــائي  ــيط اإلمن التخط
ــياق   ــاد يف س املعت

ــتراتيجياتالا  -  سـ
ــة  ا ــة للتنمي لوطني

  املستدامة

تعزيز إسداء املشورة إىل    
البلدان األطراف األقـل    
منواً بشأن دمج بـرامج     
العمل الوطنية للتكُيـف    
وأنشطة برنامج العمـل    
ــف يف   ــوطين للتكُي ال

منائي املعتاد  التخطيط اإل 
  خالل اإلعداد والتنفيذ 

توليف برامج العمل الوطنية للتكُيف اليت اسُتكٍملت إلبـراز           •
األدلة على توافقها مع أولويات التنمية الوطنية وخطط عملية         
برنامج العمل الوطين للتكُيف، ودمج أنشطة برنامج العمـل         

 الوطين للتكُيف فيها

وبرامج العمل الوطنية للتكُيف دعم وزيادة تعزيز دمج التكُيف   •
يف السياسات اإلمنائية الوطنية، مبـا يف ذلـك عـن طريـق             

   اإلضافيةالتوجيهات

زيادة الوعي العام مبدى تكامل إعـداد وتنفيـذ           •
 برامج العمل الوطنية للتكُيف

 إضافية بـشأن    بتوجيهاتتزويد أقل البلدان منوا       •
  ادة إىل الدروس املستفتكامل األنشطة استناداً

 من املقـرر    ٢الفقرة  
وضـــع . ١٣- م أ/٨

برنامج عمل يضع يف    
االعتبار برنامج عمل   

  نريويب

اإلسهام يف العمل املتعلق    
خبربات برنـامج عمـل     
نريويب إلدمـاج الـُنُهج     
التصاعدية والتنازليـة يف    
تقييم قابلية التأثر بـتغري     

  املناخ والتكُيف معه

وطين للتكُيف، وهو   إعداد منشور يشرح هنج برنامج العمل ال        •
ما يوفّر أدوات ووسائل لكل مرحلة من مراحل عملية إعـداد   

  برنامج العمل الوطين، ونشره على أوسع نطاق

تعزيز القاعدة  بيف إطار برنامج عمل نريويب      القيام    •
فيمــا يتعلــق باألســاليب واألدوات، املعرفيــة 

  املمارسة املتعلقة بالتكُيف و
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  املرفق الثاين

  ٢٠٠٨مارس / آذار٣١يق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً حىت أعضاء فر

 بنغالديش السيد مريزا شوكت علي

 بنن السيد جربيل إبيال

 نسييبي تومي وبرنسا السيد أديريتو مانويل فرينانديز سانتانا

 غامبيا السيد بوبو جالو

 ياريليب السيد بنجامني كارمور

 النمسا السيد إروين كونزي

 كندا دة بيث الفندرالسي

 أوغندا السيد فريد ماشولو أوندوري

 فانواتو السيد روسيل ناري

 ملديف السيد حممد شريف

 نيبال السيد باتو كريشنا أبرييت

 هولندا السيد أدريانوس جان فريهاغن

 -  -  -  -  -  


