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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة احلادية والثالثون

  *٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨-٧كوبنهاغن، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(٦البند 

   من االتفاقية٤ة  من املاد٩ و٨املسائل املتعلقة بالفقرتني 
  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

  بأقل البلدان منواًتقرير عن االجتماع السادس عشر لفريق اخلرباء املعين     

  **مذكرة من األمانة    

  موجز    
تقدم هذه الوثيقة تقريراً عن االجتماع السادس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقـل               

 ٢٦ إىل   ٢٤، الذي عقد يف بانكوك بتايلنـد يف الفتـرة مـن             )فريق اخلرباء (البلدان منواً   
ويتضمن التقرير موجزاً عن حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية     . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

للتكيف، حسب ما عرضته أمانة مرفق البيئة العاملية أثناء االجتماع، وموجزاً عن املناقشات 
م برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منـواً والـدعم          املتعلقة بالنهج الواجب اتباعه يف تقيي     

وتتضمن هذه الوثيقة أيضاً    . الالزم تقدميه لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف تنفيذاً كامالً        
تقريراً عن املناقشات اليت دارت بني فريق اخلرباء ومرفق البيئة العاملية ومخس من وكاالتـه           

كيف بوجه عام وبشأن مضمون حلقة عمل تدريبيـة         بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للت     
  .٢٠٠٩أكتوبر /عن تنفيذ هذه الربامج ُيزمع إجراؤها يف تشرين األول

  
  

__________ 

  .تؤكَّد مواعيد فترة الدورة يف وقت الحق  *  
 .قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد نتيجة لتوقيت اجتماع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  **  
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  الوالية  -أوالًً   
قل البلدان منواً ، فريق اخلرباء املعين بأ٧-م أ/٢٩ألطراف، مبوجب مقرره اأنشأ مؤمتر   -١
إلسداء املشورة بشأن استراتيجية إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف،          ) فريق اخلرباء (

وتقضي هذه االختصاصات بأن جيتمع فريق اخلرباء مرتني        . واعتمد اختصاصات فريق اخلرباء   
  .يف السنة ويقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ تقريراً عن أعماله

، وضع فريق اخلرباء، يف اجتماعه الثالث عشر، برنامج         ١٣-م أ /٨ للمقرر   واستجابة  -٢
. ، نظرت فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين         )١(٢٠١٠-٢٠٠٨عمل للفترة   

وطلبت اهليئة يف دورهتا الثالثني إىل فريق اخلرباء أن يطلعها على ما يبذله من جهود يف تنفيذ                 
  .)٢(٢٠١٠-٢٠٠٨ الفترة برنامج عمله خالل

ـ      أعمال  موجز    -ثانياً    ين بأقـل   ـاالجتماع السادس عشر لفريق اخلرباء املع
  البلدان منواً

  املداوالت  –ألف   
 ٢٦ إىل   ٢٤ُعقد االجتماع السادس عشر لفريق اخلرباء يف بانكوك بتايلند يف الفترة مـن                -٣

  .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
، أنه جيوز لفريق اخلرباء، عنـدما       ١٣-م أ /٨ه  وقرر مؤمتر األطراف، مبوجب مقرر      -٤

كما شجعت اهليئة   . يرى ذلك ضرورياً، أن يدعو مرفق البيئة العاملية ووكاالته إىل اجتماعاته          
الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثامنة والعشرين، فريق اخلرباء على أن يسعى إىل حتقيق التكامـل               

البيئة العاملية ووكاالته وغريها من اجلهات ذات       طلع به من أنشطة وما يبذله مرفق        ضبني ما ي  
وحتقيقاً هلذه الغاية، شارك يف االجتماع السادس عـشر         . )٣(الصلة من جهود يف هذا الشأن     

ممثلون عن مرفق البيئة العاملية ومخس من وكاالته هي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،              
 األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحـدة        والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وبرنامج    

  .للبيئة، والبنك الدويل
استعراض حالة إعـداد    : ملسائل التالية على ا وركز فريق اخلرباء أعماله يف االجتماع         -٥

؛ والنظر يف األنـشطة     ) باء أدناه  -انظر الفصل الثاين    (وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف      
__________ 

)١( FCCC/SBI/2008/6املرفق األول ،. 

)٢( FCCC/SBI/2009/8 ٥٩، الفقرة. 

)٣( FCCC/SBI/2008/8 ٤٧، الفقرة. 
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؛ والنظر يف الوثائق    ) جيم أدناه  -انظر الفصل الثاين    (عمل فريق اخلرباء    ربنامج  لذات األولوية   
؛ والنظـر يف    ) دال أدناه  -انظر الفصل الثالث    (املتعلقة بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف       

 هـاء   -انظر الفصل الثاين    (الدروس املستفادة يف سياق عملية برامج العمل الوطنية للتكيف          
تقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة ذات األولوية الواردة يف برنـامج عملـه             ؛ واستعراض ال  )أدناه

  ).انظر الفصل الثالث أدناه (٢٠١٠ وحتديد األولويات لعام ٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة 

  حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -باء   
 األمانة حـىت    فيما يتعلق حبالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، كان قد قُدم إىل             -٦

 برناجماً، وذكر ممثل مرفق البيئة العاملية أن مخسة بلدان مـن            ٤٣،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٣٠
ما زال عليها أن     اليت تلقت متويالً إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف          ٤٨ل أقل البلدان منواً ا   

  . اإلعداد مرحلةاً يفمتقدمقطع شوطاً تقدم برامج مكتملة، وإن كان معظم هذه الربامج قد 
وفيما يتعلق بتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، قدم مرفق البيئة العاملية تقريراً عن               -٧

، كانت تسعة مشاريع يف إريتريـا       ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٢٤وحىت  . املشاريع اخلاضعة لنظره  
قد جر  وبنغالديش وبوتان وبوركينا فاسو والرأس األخضر وساموا والسودان وكمبوديا والني         

 ته أيـضاً  توقع أن حيظى مبوافق   وُيحظيت مبوافقة املسؤول التنفيذي األول ملرفق البيئة العاملية،         
 مشروعاً يف بنن وتوفـالو ومجهوريـة الكونغـو          ١٢ ما ال يقل عن      ٢٠٠٩قبل هناية عام    

. الدميقراطية وجيبويت ورواندا وزامبيا وسرياليون وغامبيا وغينيا وفانواتو وليـسوتو ومـايل           
 استمارة من اسـتمارات  ١٢وجملس املرفق للمرفق وحظيت مبوافقة املسؤول التنفيذي األول     

 من جزر القمر ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وسان تـومي وبرينـسييب           حتديد املشاريع مقدمة    
كرييبايت وليبرييا ومايل ومالوي وملديف وموريتانيا وهاييت واليمن، وهناك         وبيساو   -وغينيا  

  . مارتان أخريان تنتظران ترخيص املسؤول التنفيذي األول وموافقة جملس املرفقاست
وقدمت مخسة بلدان برامج عمل وطنية للتكيف وهي تقوم بإعداد استمارات حتديد              -٨

، وما زال   )جزر سليمان ومجهورية أفريقيا الوسطى والسنغال ومدغشقر وموزامبيق       (املشاريع  
اد استمارات حتديد املشاريع بالتعاون مع وكالة من وكـاالت          على أربعة بلدان أن تبدأ إعد     

  ). إثيوبيا وأفغانستان وأوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة(مرفق البيئة العاملية 
ا يتعلق بتوزيع األموال املتعهد هبا يف إطار صندوق أقل البلدان منواً للمشاريع             ـوفيم  -٩
 ٦٧، أفاد مرفق البيئة العامليـة أن  ٢٠٠٩بتمرب  س/ أيلول ٢٤ اليت حظيت باملوافقة حىت      ٣٣ل ا

 يف املائة منـها  ٣ يف املائة منها يف آسيا، و٣٠يف املائة من تلك املشاريع موجود يف أفريقيا، و  
قطاع الزراعة  إىل   يف املائة من املشاريع      ٤٢ينتمي  و. يف احمليط اهلادئ ومنطقة البحر الكارييب     

 يف املائـة    ٢٤قطاع القابلية للتأثر وإدارة املخاطر، و     إىل  ا   يف املائة منه   ٢٧واألمن الغذائي، و  
  .قطاع إدارة املياهإىل  يف املائة منها ٦قطاع إدارة السواحل، وإىل منها 
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وتقدم وكاالت مرفق البيئة العاملية التالية حالياً دعمها لتنفيذ مشاريع برامج العمـل               -١٠
، والبنك الـدويل    ) مشروعاً ٢١يدعم تنفيذ   (ي  برنامج األمم املتحدة اإلمنائ   : الوطنية للتكيف 

، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية     ) مشاريع ٣(، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة      ) مشاريع ٤(
، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي      )مشروع واحد (، ومصرف التنمية األفريقي     )مشروعان(

  ).حدمشروع وا(باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة 
وأبلغ ممثل مرفق البيئة العاملية فريق اخلرباء أن تعديالً أُدخل على صندوق أقل البلدان                -١١

 لألطراف من أقـل     ميكن، كان   ٢٠٠٩يونيه  /فقبل حزيران . منواً باالستناد إىل املوارد املتاحة    
دة من   ماليني دوالر من دوالرات الواليات املتح      ٣,٦البلدان منواً احلصول على مبلغ أقصاه       

 ميكـن الصندوق لتمويل مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف، ولكن منذ ذلك احلني بات             
وال توجد يف الوقـت احلاضـر       . ماليني دوالر  ٥هلذه األطراف احلصول على متويل أقصاه       

تعليمات حمددة بشأن احلصول على األموال اإلضافية يف احلاالت اليت حصلت فيها األطراف             
وأوضح .  ماليني دوالر يف إطار صندوق أقل البلدان منواً        ٣,٦ منواً على مبلغ     من أقل البلدان  

ممثل املرفق أنه ميكن لبلد طرف من أقل البلدان منواً أن يقدم اقتراحاً جديداً للحصول علـى                 
األموال اإلضافية، أو ميكنه إذا كان ال يزال بصدد إعداد مشروعه األول، أن يعـدل طلبـه                 

  . ل وفقاً لذلكللحصول على التموي

ـ           -جيم    رباء املعـين بأقـل     ـالنظر يف األنشطة ذات األولوية لربنامج عمل فريق اخل
  البلدان منواً

  تعزيز الدعم املقدم إىل البلدان يف مرحلة اإلعداد  -١  
ناقش فريق اخلرباء التقدم الذي أحرزته عدة بلدان ال تزال يف مرحلة إعداد مشاريع                -١٢

وكُلِّف .  للتكيف ووافق على مواصلة حتديد ما يثور من مشاكل وحلها          برامج العمل الوطنية  
 ليشيت ونيبال حتديداً لضمان إزالة أي       -أعضاء يف فريق اخلرباء مبتابعة حاالت أنغوال وتيمور         

 برامج العمل الوطنية للتكيف لـدى اضـطالعها         ةفرقألعقبات متبقية وتوفري املواد املرجعية      
  . ملف وإدارته لكل حالة من هذه احلاالتواُتفق على فتح. بعملها

  تقدمي اإلرشادات لألطراف من أقل البلدان منواً لتنقيح املشاريع وقوائم املشاريع  -٢  
قام فريق اخلرباء، كجزء من برنامج عمله واستجابة لدعوة وجهتها إليه اهليئة الفرعية            -١٣

صيات عن الطريقة اليت ميكن هبـا       ، بوضع جمموعة تو   )٤(للتنفيذ يف دورهتا التاسعة والعشرين    
لألطراف من أقل البلدان منواً حتديث األولويات يف برامج العمل الوطنية للتكيف، على حنـو               

وترد هذه التوصيات يف املرفـق األول       . يفضي إىل تنقيح قائمة املشاريع وموجزات املشاريع      
__________ 

)٤( FCCC/SBI/2008/19 ٥٨، الفقرة. 
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امج العمل الوطنية للتكيف يف     وترد املعلومات املتعلقة بتحديث األولويات يف بر      . هلذا التقرير 
أعدها فريق اخلرباء لتوفري إرشادات إضافية لألطراف من أقل البلدان منواً مـن              )٥(ورقة تقنية 

وتقدم الورقة التقنية   . تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف    لأجل إعداد وتصميم استراتيجيات     
تنفيذ، كما تقـدم    للراتيجية   برامج العمل الوطنية للتكيف بشأن إعداد است       ةفرقألإرشادات  

جمموعة من املعايري الرئيسية واجملاالت ذات األمهية فيما يتعلق بقيام األطراف من أقل البلدان              
 ثوترد التوصيات املتعلقة بتحدي   . منواً بإعادة تقييم احتياجات التكيف لديها مع مرور الزمن        

يشار إليه   (جيي لربامج العمل الوطنية   دليل التنفيذ التدر  برامج العمل الوطنية للتكيف أيضاً يف       
  .)٦()فيما يلي باسم دليل التنفيذ التدرجيي

  التدرجيي لربامج العمل الوطنية للتكيفالتنفيذ إجناز وتوزيع دليل   -٣  
 بطلـب   ٢٠٠٧أحاط فريق اخلرباء علماً أثناء االجتماع التقييمي املعقود يف عـام              -١٤

املعنية األفرقة   ملساعدة   ،رامج العمل الوطنية للتكيف   موجه إليه لوضع إرشادات بشأن تنفيذ ب      
مقترحات املشاريع للحصول على متويـل  املطلوبة إلعداد هبذه الربامج على تصفح املعلومات   

من مرفق البيئة العاملية ومن مصادر أخرى، وتقدمي إجابات يسهل الوصول إليها على األسئلة              
ونتيجة لذلك، اقتـرح فريـق اخلـرباء يف         . ير املشاريع املعتادة املتعلقة باجلوانب التقنية لتطو    

  . )٧(اجتماعه الثالث عشر إعداد دليل للتنفيذ التدرجيي لربامج العمل الوطنية للتكيف
وقام فريق اخلرباء، وفقاً لربنامج عمله، بتوزيع استبيان على األطراف من أقل البلدان               -١٥

فرعية للتنفيذ، بشأن حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل        منواً، يف الدورة الثامنة والعشرين للهيئة ال      
ويف االجتماع الرابع عشر لفريق اخلرباء، ناقش الفريق وممثلون عن مرفـق            . الوطنية للتكيف 

دليل "البيئة العاملية القضايا اليت نشأت عن هذا االستبيان واتفقوا على استجالء إمكانية نشر              
  .)٨(ان منواًلالستفادة من صندوق أقل البلد" سريع
وقرر فريق اخلرباء، يف اجتماعه السادس عشر، عامالً بالتعاون الوثيق مع مرفق البيئة               -١٦

وهذا من شأنه   . مع دليل التنفيذ التدرجيي يف منشور واحد      " الدليل السريع "العاملية، أن يدمج    
ع بـرامج   أن يكفل تلقي األطراف من أقل البلدان منواً توجيهات متسقة بشأن إعداد مشاري            

العمل الوطنية للتكيف وتيسري التعاون بني مرفق البيئة العاملية ووكاالته وفريق اخلرباء لـدى              
ودليل التنفيذ التـدرجيي    . )٩(االستجابة ملا تطلبه اهليئة الفرعية للتنفيذ من دعم تقين وتدريب         

__________ 

)٥( <http://unfcc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdf>. 

)٦( UNFCCC. 2009. Step-By-Step Guide for Implementing National Adaptation Programme of 

Action. LDC Expert Group, the GEF and its agencies. Available at 

 <http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf>. 

)٧( FCCC/SBI/2008/6 ١٣، الفقرة. 

)٨( FCCC/SBI/2008/14٢٥ و١١تان ، الفقر)أ(. 

)٩( FCCC/SBI/2008/19 ٥٧، الفقرة. 
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وقـد  . الية والفرنسية متاح حالياً باللغة اإلنكليزية، وجيري اإلعداد لترمجته إىل اللغتني الربتغ         
وزع الدليل على املشاركني يف حلقة العمل التدريبية األوىل بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية              

 يف مجهوريـة    ٢٠٠٩أكتـوبر   / تشرين األول  ٢٣ إىل   ١٩للتكيف اليت ُعقدت يف الفترة من       
  .ترتانيا املتحدة

  تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفعلى التدريب   -٤  
ش فريق اخلرباء احلاجة إىل وضع خطة تدريبية شاملة ترمي إىل تعزيـز قـدرات               ناق  -١٧

خرباء األطراف من أقل البلدان منواً على تصميم وتنفيذ مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف              
 أكتـوبر /تـشرين األول حلقات عمل تدريبية يف الفترة ما بني سلسلة  طط لعقد   وُخ. بفعالية
 ، على أن يتم تنظيمها مبساعدة املراكز اإلقليمية واخلـرباء اإلقليمـيني،           ٢٠١٠يوليه  / ومتوز ٢٠٠٩

واستعرض فريق اخلرباء املـواد     . وكذلك املوظفني اإلقليميني يف وكاالت مرفق البيئة العاملية       
التدريبية اليت أعدها خبري استشاري ونظر يف ما قدمه مرفق البيئة العامليـة ووكاالتـه مـن                 

 إىل جانـب دليـل      ،خدمت اجملموعة املنقحة من املواد التدريبية     اسُتو. مسامهات وتعليقات 
 ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول  يف حلقة العمل التدريبية األوىل اليت ُنظمت يف          ،التنفيذ التدرجيي 

  .يف مجهورية ترتانيا املتحدة
. وُدعي حلضور حلقة العمل التدريبية األوىل ثالثة عشر طرفاً من أقل البلدان منـواً               -١٨

وسُتـستخدم  . وحضر ثالثة مشاركني كحد أقصى من كل طرف من أقل البلـدان منـواً             
املالحظات التعقيبية اليت وردت أثناء حلقة العمل وبعدها من أجل االرتقاء مبستوى حلقات             

  .ويزمع أيضاً إجراء تقييم حللقات العمل التدريبية. العمل املقبلة
 ،٢٠١٠التدريبية يف النصف األول من عـام        ومن املقرر تنظيم بقية حلقات العمل         -١٩

ويتشاور فريق اخلرباء حالياً مع البلدان املضيفة لتحديد املواعيد النهائيـة  . رهناً بتوافر األموال  
  .لعقد حلقات العمل هذه

  التوعية بربامج العمل الوطنية للتكيف  -٥  
  :)١٠(يأطلق فريق اخلرباء عدة منتجات للتوعية، منها ما يل  -٢٠

متاحـة  (نشرة عن املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً مبوجـب االتفاقيـة              )أ(
  ؛)بالشكلني الورقي واإللكتروين

استعراض عام إلعداد وتصميم اسـتراتيجيات التنفيـذ        "ورقة تقنية معنونة      )ب(
، وهي جزء من مسامهة فريـق       "وتقدمي قوائم وموجزات املشاريع املنقحة    

 نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابليـة         برنامج عمل  أنشطةاخلرباء يف   
  ؛)متاحة بالشكلني الورقي واإللكتروين(للتأثر به والتكيف معه 

__________ 

 .<www.unfccc.int/ldc>على العنوان التايل " بوابة أقل البلدان منواً"هذه املوارد اإللكترونية متاحة على  )١٠(
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 "بوابة أقل البلـدان منـواً     "بعنوان  ة على شبكة اإلنترنت     ـة حمسن ـصفح  )ج(
(Least Developed Countries portal)؛  

  ).ورقي واإللكتروينمتاحة بالشكلني ال(قائمة باألسئلة املتكررة   )د(

  الدعم الالزم تقدميه لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف تنفيذاً كامالً  -٦  
الالزم تقدميه لتنفيذ برامج العمل الوطنية  يف ورقة عمل بشأن الدعم    فريق اخلرباء نظر    -٢١

 الربامج  ومستوى الدعم الالزم تقدميه لتنفيذ     عواسُتخدمت يف تقييم نو   . للتكيف تنفيذاً كامالً  
 الواردة يف الربامج املقدمة إىل األمانة ووثائق املشاريع لتنفيذ الـربامج            تنفيذاً كامالً املعلوماتُ  

 ٢٤املتاحـة يف    ذات الـصلة    اليت قدمت إىل مرفق البيئة العاملية وغري ذلك من املعلومـات            
علميـة  وناقشت الورقة االحتياجات من القدرات التكنولوجيـة وال       . ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول

 املستوى احمللي لكي يتسىن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف تنفيذاً   ىوالبشرية واملؤسسية عل  
وقرر فريق اخلرباء وضع الصيغة النهائية للورقة ونشرها يف الدورة الـثالثني للهيئـة              . كامالً

  .الفرعية للتنفيذ والدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف

 بـرامج   ال سـيما  أقل البلدان منواً، و   اخلاص ب عمل  اله لتقييم برنامج    النهج الواجب اتباع    -٧  
  العمل الوطنية للتكيف 

أحاط فريق اخلرباء علماً بالواليات اخلاصة بتقييم عملية بـرامج العمـل الوطنيـة                -٢٢
أقل البلدان  اخلاص ب عمل  الللتكيف، واالستفادة من صندوق أقل البلدان منواً، وتنفيذ برنامج          

وقام فريق اخلرباء، كجزء من النشاط املخصص يف برنامج عمله لوضع ورقة بشأن             . )١١(منواً
ناقشة مبتقييم عملية برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذ هذه الربامج،          النهج الواجب اتباعه ل   

التقييم لكي تنظر   عمليات   هذه الورقة واالختصاصات املقترحة إلجراء خمتلف        دداعإمكانية إ 
ات يف  ـويرد مـشروع االختـصاص    .  الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالثني      فيها اهليئة 

  .املرفق الثالث

  توثيق تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -دال   
الحظ فريق اخلرباء خمتلف اجلهود املبذولة لتنفيذ برامج العمل الوطنيـة للتكيـف               -٢٣

أو صندوق أقل البلـدان     /فق البيئة العاملية و   جلاري وضعها يف إطار مر    اباإلضافة إىل املشاريع    
وتشمل الربامج اليت تنفذ األنشطة احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف أقل البلدان       . منواً

 للقدرة على مواجهة تغري املناخ، وبرنامج التكيف األفريقي         تجرييبمنواً برنامج البنك الدويل ال    
منائي املمول من حكومة اليابان، والتحالف العاملي ملواجهـة      يف إطار برنامج األمم املتحدة اإل     

وناقش فريق  . تغري املناخ التابع لالحتاد األورويب، والربامج الثنائية، فضالً عن اجلهود الوطنية          
__________ 

 .١٠ و٥ و٤ات  الفقر،١٤-م أ/٥املقرر  )١١(
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اخلرباء احلاجة إىل جتميع معلومات دقيقة عن اجلوانب احملددة لربامج العمل الوطنية للتكيـف              
أو صندوق أقل البلـدان منـواً، وإىل        /ج إطار مرفق البيئة العاملية و     اليت جتري معاجلتها خار   

تضمني هذه املعلومات يف البيانات اليت جيمعها وحيللها مرفق البيئة العاملية بشأن تنفيذ برامج              
  .العمل الوطنية للتكيف

وقرر فريق اخلرباء األخذ بنهجٍ يشمل االتصال بالوكاالت والربامج املعنية ليلـتمس              -٢٤
. منها معلومات عن السبل اليت تتبعها يف املساعدة على تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف              

وسيواصل فريق اخلرباء إجراء دراسات استقصائية لدى وكاالت األمم املتحدة من أجل مجع             
  . هذه املعلومات

  الدروس املستفادة يف سياق عملية برامج العمل الوطنية للتكيف  -هاء   
ناء املناقشات اليت جرت مع مرفق البيئة العاملية ووكاالتـه وجـود دروس             لوحظ أث   -٢٥

عديدة ميكن االستفادة منها يف سياق عملية برامج العمل الوطنية للتكيف فيما يتعلق مبعاجلة              
ولوحظ أيضاً أن حلقات العمل التدريبية اإلقليمية تتيح فرصة إضافية جلمـع          . مسألة التكيف 

وقرر فريـق   . وس املستفادة من خرباء األطراف من أقل البلدان منواً        مزيد من اخلربات والدر   
اخلرباء تعزيز اجلهود الرامية إىل استخالص الدروس واملمارسات اجليدة، وإصدار منـشور يف    

وسيتعاون فريق اخلرباء مع مرفق البيئة العاملية ووكاالتـه         .  يتضمن هذه الدروس   ٢٠١٠عام  
  . ة املصلحة أثناء  إعداد هذا املنشوروغريها من اجلهات املعنية صاحب

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨التقدم احملرز يف تنفيذ األنشطة ذات األولوية للفترة           -ثالثاً   
  ٢٠١٠واألنشطة ذات األولوية لعام 

، نظـر   )١٢(استجابة لطلب وجهته اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والعشرين           -٢٦
وترد . ٢٠١٠-٢٠٠٨ أولوية يف برنامج عمله للفترة       فريق اخلرباء يف حتديد األنشطة ستوىل     

واستعرض  فريق   . FCCC/SBI/2008/14قائمة باألنشطة ذات األولوية يف املرفق األول للوثيقة         
باإلجراءات  اخلرباء يف اجتماعه السادس عشر التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله وحدد قائمة          

  .ي قائمة ترد يف املرفق الثاين هلذه الوثيقة، وه٢٠١٠اإلضافية الالزم تنفيذها يف عام 

__________ 

)١٢( FCCC/SBI/2008/8 ٥٠، الفقرة. 
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  املرفق األول

 بشأن حتديث األولويات يف برامج    يات لألطراف من أقل البلدان منواً       توص    
  العمل الوطنية للتكيف وبشأن تنقيح املشاريع وموجزات املشاريع

جيهيـة  ترد اخلطوات الرئيسية لوضع برامج العمل الوطنية للتكيف يف املبـادئ التو             -١
 اليت أعدها فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان        )١(املشروحة إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف     

، وتتضمن إرشادات بشأن استعراض املخاطر وترتيب أولويات األنـشطة          )فريق اخلرباء  (منواً
،  األوىل  برامج العمل الوطنية للتكيـف     جنازونظراً النقضاء بعض الوقت منذ إ     . بصفة دورية 

  :ساق فريق اخلرباء األسباب التالية لتحديث أو تنقيح برامج العمل الوطنية للتكيف، وهي
قد تكون األنشطة ذات األولوية لربامج العمل الوطنية للتكيف قد نفـذت              )أ(

سـتناد إىل   المن مصادر أخـرى وبا    آٍت  باستخدام متويل ثنائي أو متويل      
لـتمس هلـا    ولويات املتبقية اليت يُ   التعاون التقين، ولذلك قد يلزم تنقيح األ      

  التمويل من صندوق أقل البلدان منواً؛ 
م فيها سوى معلومات وجيزة عن تكاليف التنفيـذ         يف احلاالت اليت مل تقدَّ      )ب(

رف من أقل البلدان منواً أن يقرر تقدمي معلومات منقحة          طوتفاصيله، ميكن ل  
  أو معلومات إضافية عن املشروع؛/عن التكاليف و

جديدة على حنوٍ يستلزم    مواطن ضعف   قد تظهر يف بعض احلاالت خماطر و        )ج(
تنقيح ترتيب األولويات العاجلة والفورية يف برنامج العمل الوطين للتكيف،          

  وال سيما يف احلاالت اليت أجنز فيها الربنامج قبل ذلك بسنة أو أكثر؛
ن أخرى مـن    قد توجد حاجة إىل إدراج الدروس املستفادة من تنفيذ بلدا           )د(

  أقل البلدان منواً لربامج العمل الوطنية للتكيف؛
قد توجد حاجة لتلبية االحتياجات ملعلومات إضافية بغية الوفاء باملبـادئ             )ه(

التوجيهية اجلديدة لوضع املشاريع، مثل املعلومات املطلوبة مبوجب املبادئ         
ملشاريع بـدالً   باستخدام استمارة حتديد ا   (التوجيهية احلالية لوضع املشاريع     

 املشاريع اليت كانت تستخدم سابقاً عندما أُعـد   لوضعمن نافذة الصندوق    
  ؛)من برامج العمل الوطنية للتكيفالربامج األوىل بعض 

قد توجد حاجة إىل إدخال تنقيحات بسيطة على برنامج العمـل الـوطين           )و(
 توافر  للتكيف، مثل تفاصيل احلساب املنقح لتكاليف أنشطة املشاريع، بعد        

 اتوميكن إضافة معلومات من شأهنا تيسري إعداد استمار   . معلومات جديدة 
وقد تقرر بعض األطراف أن تشرح كيفية إدماج نـشاط          . حتديد املشاريع 

  .يةرئيسي من أنشطة املشاريع يف اخلطط القطاع
__________ 

)١( <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/Idc/application/pdf/annguide.pdf>. 
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ويقترح فريق اخلرباء أن تستخدم األطراف من أقل البلدان منواً العملية واخلطـوات               -٢
  :البسيطة التالية لدى إعداد تنقيحات إلدخاهلا على برامج عملها الوطنية للتكيف

استعراض برنامج العمل الوطين للتكيف وحتديـد سـبب التحـديث             )أ(
ميكن لألطراف من أقل البلدان منواً أن تستعرض برامج عملـها           . ومنطلقه

ىل األسباب  الوطنية للتكيف وأن تقيم مدى احلاجة إىل حتديثها باالستناد إ         
وينبغي لألطراف املهتمة بتحـديث أو تنقـيح        .  أعاله ١الواردة يف الفقرة    

  برامج عملها الوطنية للتكيف أن حتدد منطلقاً هلذا التحديث؛
إىل االنعقـاد مـن      فريق توجيهي متعدد اجلهات صاحبة املصلحة        دعوة  )ب(

دعوة   من املرجح أن تعمد معظم البلدان إىل      . للنظر يف التحديثات  جديد  
إىل االنعقاد من جديـد     فريق توجيهي معين بربنامج العمل الوطين للتكيف        

بتجميع معلومات حمدثة عن املخاطر وحالة تنفيـذ األولويـات          وتكليفه  
وسـيعيد الفريـق النظـر يف       . القائمة يف برنامج العمل الوطين للتكيـف      

األولويات وينشئ قائمة جديدة باألنـشطة ذات األولويـة ومـوجزات           
 املعين بربنـامج    يوسيعد الفريق التوجيه  . ملشاريع احملدثة، حسب االقتضاء   ا

  العمل الوطين للتكيف بعد ذلك استراتيجية تنفيذ منقحة؛
وتقدمي التحـديث إىل    بعد تنقيحه   إقرار برنامج العمل الوطين للتكيف        )ج(

حال االنتهاء من إعداد التحديثات ذات الصلة، سـيلزم تقـدميها           . األمانة
ة رمسية إلقرارها من جانب السلطات املختصة على املستوى الوطين،          بصف

وحال إقرار برنـامج العمـل      . مثل جلنة التنسيق الوطنية املعنية بتغري املناخ      
الوطين للتكيف تقدم حلقة الوصل الوطنية التحديث إىل األمانة، مـشرية           

 رسـالة اإلرفـاق     دَمجوت. بوضوح إىل طبيعة التحديث يف رسالة إرفاق      
  إضافة لربنامج العمل الوطين للتكيف؛يف والوثيقة املتضمنة للتحديث 

تقوم األمانة، حال تلقيها التحديث، بتحديث      . التجهيز الالحق للتحديث    )د(
البيانات الواردة يف املوقع الشبكي لالتفاقية اإلطارية وبإبالغ مرفق البيئـة           

تقوم األمانة بعد ذلك بتحديث قاعدة      و. العاملية ووكاالته بتقدمي التحديث   
البيانات اإللكترونية ملشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف بغية تـضمينها          

  .املعلومات احملدثة
سيحلل فريق اخلـرباء املعلومـات      . حتليل برامج العمل الوطنية للتكيف      )ه(

املقدمة من األطراف يف برامج العمل الوطنية للتكيف ومن خالل قواعـد            
نات املشاريع املنفذة والتحديثات الالحقة، ويقـدم تقـارير إىل اهليئـة            بيا

من مناقشات إضافية   يف ما جتريه    مجيع األطراف   تسترشد هبا   الفرعية للتنفيذ   
  . العمل الوطنية للتكيفاخلاص بربامج امج نرباللتقدم احملرز يف ابشأن 
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  املرفق الثاين

  ٢٠١٠ل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً لعام حتديث األنشطة ذات األولوية لربنامج عم    

  التقدم احملرز  )أ(النشاط
اإلجراءات اإلضافية أو املتبقية اليت ُحددت يف االجتماع 

  السادس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
تعزيز اجلهود املبذولة لدعم أقل البلدان منواً الـيت

يتعلق بإعداد وتنفيـذلديها احتياجات خاصة فيما   
  برامج العمل الوطنية للتكيف 

ُيقدم الدعم من خالل استعراض مـشاريع      . أنشطة جارية 
برامج العمل الوطنية للتكيف وتوفري املـواد املرجعيـة

  وإجراء دراسات استقصائية للوقوف على املشاكل

من املقرر تكليـف أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان  •
بدراسة حاالت لضمان إزالة العقبـات) يق اخلرباء فر(منواً  

  املُحددة
  من املقرر إنشاء وإدارة ملف باحلاالت  •
من املقرر أن يقيِّم فريق اخلرباء احتياجات البلدان املتبقية إىل  •

دورات تدريبية خاصة لدعمها يف إعداد بـرامج العمـل
  الوطنية للتكيف

العمـلتوفري دعم إضايف إلعداد وتنفيذ بـرامج        
الوطنية للتكيف من خالل إعداد ورقة تقنية تساعد
على إعداد هذه الربامج ووضـع اسـتراتيجيات

  لتنفيذها

أُِعدت الورقة التقنية وُوزِّعت على األطراف من أقـل
البلدان منواً يف الدورة الثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ يف

  ٢٠٠٩يونيه /حزيران

الربتغاليـة والفرنـسيةباللغتني   النص املترجم من املقرر تعميم    
طوات تقدمي التنقيحات على برامج العمل الوطنية للتكيـفخل

دليل التنفيذ التدرجيي لربامج العمـل الوطنيـةكما وردت يف    
يف )ب()ُيشار إليه فيما يلي بدليل التنفيـذ التـدرجيي         (للتكيف

  أقرب وقت ممكن
عملإعداد وتعميم دليل للتنفيذ التدرجيي لربامج ال      

  الوطنية للتكيف
أُجنز دليل التنفيذ التدرجيي وأُتيح بالـشكلني الـورقي

  واإللكتروين
جيري اإلعداد لترمجة دليل التنفيذ التدرجيي إىل اللغتني الربتغالية

  والفرنسية وسُيوزع قريباً هباتني اللغتني
ـ       اتـتنظيم التدريب يف جمال تصميم استراتيجي

للتكيـف وإعـدادلتنفيذ برامج العمل الوطنيـة      
شاريع باالستناد إىل املعلومات الواردة يف دليـلامل

  التنفيذ التدرجيي

العمـللقة األوىل مـن حلقـات   احلمن املقرر تنظيم    
اخلمس ألقل البلدان منواً الناطقة باإلنكليزية يفاإلقليمية 

، بالتعاون مـع٢٠٠٩أكتوبر  /أفريقيا يف تشرين األول   
 الته ومراكز االمتياز اإلقليميةمرفق البيئة العاملية ووكا

من املقرر تنظيم أربع حلقات عمل إقليمية أخرى يف مطلع  •
، رهناً بتوافر التمويل، ألقل البلدان منواً الناطقة٢٠١٠عام  

بالفرنسية يف أفريقيا، وألقل البلدان منواً الناطقة بالربتغالية،
  وألقل البلدان منواً يف كل من آسيا واحمليط اهلادئ

يلزم تصميم قالب منوذجي ليتسىن مجع املعلومـات عـن  •
الدروس املستفادة وأفضل املمارسات، وغري ذلـك مـن        
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  التقدم احملرز  )أ(النشاط
اإلجراءات اإلضافية أو املتبقية اليت ُحددت يف االجتماع 

  السادس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
أقـلاخلـاص ب عمل الامج ناملعلومات ذات الصلة لتقييم بر  

  البلدان منواً والستخدامها أثناء حلقات العمل التدريبية
إجراء دراسة استقصائية لدى األطراف من أقـل

 ووكاالت األمم املتحدة وجهات فاعلةالبلدان منواً،
أخرى ذات صلة جلمع معلومات عن حالة تنفيـذ

  برامج العمل الوطنية للتكيف

جيري تنفيذ الدراسات االستقصائية مع. أنشطة جارية 
األطراف من أقل البلدان منواً ووكاالت األمم املتحدة
وجهات فاعلة أخرى ذات صلة جلمع معلومات عـن

  وطنية للتكيفبرامج العمل ال

دراسة االستقصائية اخلاصة باألطراف من أقل البلـدانـال  •
  منواً جارية

من املقرر توسيع نطاق مجع البيانات ليشمل التقدم احملرز يف  •
معاجلة أولويات برامج العمل الوطنية للتكيف يف األطراف
من أقل البلدان منواً من جانب املـشاريع واألنـشطة ذات

قل البلدان منواً، واملشاريع املموَّلة من مرفقصندوق أ(الصلة  
البيئة العاملية، واألنشطة املموَّلة وطنياً، واألنشطة اليت تضطلع

  )هبا مشاريع وبرامج أخرى ذات صلة
ة علـىـاالضطالع بأنشطة بناء القدرات والتوعي 

حنو ما طلبته األطراف من أقل البلـدان منـواً يف
 وعن طريق إجراء٢٠٠٧االجتماع التقييمي لعام    

  دراسات استقصائية

أنشطة التدريب وحلقات العمل وغـري. أنشطة جارية 
  ذلك من أشكال الدعم 

من املقرر أن يواصل فريق اخلـرباء االسـتجابة. أنشطة جارية 
  للطلبات احملدَّدة اليت تقدمها األطراف من أقل البلدان منواً

يـةتلخيص اجلوانب األساسية لربامج العمل الوطن     
للتكيف بغية حتديد َمَواطن الـضعف الرئيـسية،
وخيارات التكيف حسب القطاع والفرص املتاحة
لتحقيق التآزر على الصعيد اإلقليمي، وبغية إثبات
التنسيق مع أولويات وخطط التنمية الوطنية وإدماج
أنشطة برامج العمل الوطنيـة للتكيـف يف هـذه

  األولويات واخلطط

سائل املتعلقة بأقل البلدان منواً يفأُِعدت نشرة عن امل  •
إطار االتفاقية وُوزعت يف الدورة الثالثني للهيئـة

  )ج(٢٠٠٩يونيه /الفرعية للتنفيذ يف حزيران
أُدرجت موجزات َمَواطن الـضعف الرئيـسية يف  •

 منشورات خمتلفة مبا يف ذلك دليل التنفيذ التدرجيي
 بلدان منواًُتتاح مواد التوعية عن طريق بوابة أقل ال  •

التوليف جارٍ لربامج العمل الوطنية للتكيف مع تقدمي املزيد من
  هذه الربامج

تفاعل متعدد الوجوه بشأن تنفيذ بـرامج العمـل  •  االضطالع بأنشطة لتعزيز التآزر أثناء التنفيذ
الوطنية للتكيف مع منظمات ووكاالت أخرى، مبا

م املتحدةفيها برنامج األغذية العاملي، ومنظمة األم     
لألغذية والزراعة، واالستراتيجية الدولية للحد من

  من املقرر مواصلة األنشطة وتوسيع نطاقها. أنشطة جارية



 

 

F
C

C
C

/SB
I/2009/13 

 

G
E

.09-64692 
14 

  التقدم احملرز  )أ(النشاط
اإلجراءات اإلضافية أو املتبقية اليت ُحددت يف االجتماع 

  السادس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
الكوارث، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،
من أجل تعزيز أوجه التآزر يف مشاريع التنفيذ على

  أو احمللي/املستوى القطري و
أُدمج تبادل اخلربات على املـستوى اإلقليمـي يف  •

ة بشأن تنفيذ برامجحلقات العمل التدريبية اإلقليمي   
  العمل الوطنية للتكيف 

حفز اإلجراءات اليت تتخـذها منظمـات األمـم
املتحدة والوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف لدعم
تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذ برنامج

  عمل فريق اخلرباء

ع مرفـق البيئـة العامليـةـريق اخلرباء م  تعاون ف   •
 لالسـتفادة مـن"دليل سريع "ووكاالته إلنتاج   

صندوق أقل البلدان منواً، وهو دليل أُدمج ضـمن
  دليل التنفيذ التدرجيي

مسامهة ومشاركة مرفق البيئة العاملية ووكاالته يف  •
ن تنفيذ برامج العمـلأحلقات العمل التدريبية بش   

  الوطنية للتكيف

  من املقرر مواصلة األنشطة وتوسيع نطاقها. شطة جاريةأن

التوعية بعملية برامج العمل الوطنية للتكيف بغيـة
 دفع عجلة التكيف وتشجيع التنفيذ الفعال للربامج

ُوسِّع نطاق املوقع الشبكي ألقل البلدان منواً وأُعيد  •
 Least Developed" (بوابة أقل البلدان منواً"تسميته 

Countries Portal .(ويتضمن هذا املوقع الـشبكي
معلومات مفصَّلة عن مشاريع برامج العمل الوطنية
للتكيف وموجزات املشاريع ومعلومات عن تنفيذ

  هذه الربامج
للهيئة الفرعيـةالثالثني   وُوزعت يف الدورة     تأُجنز  •

 ورقة تقنية معنونة٢٠٠٩يونيه  /للتنفيذ يف حزيران  
ميم اسـتراتيجياتاستعراض عام إلعداد وتـص    "

،"التنفيذ وتقدمي قوائم وموجزات املشاريع املنقحة     
وهي ورقة تشكل جزءاً من مسامهة فريق اخلرباء يف        

  

لمن املقرر توسيع نطاق بوابة أقل البلـدان منـواً لتـشم             •
الوطنية للتكيف يف إطارمعلومات عن تنفيذ برامج العمل      

 منواً وغريه مـن املـصادر، ولتقـدميالبلدانصندوق أقل   
  معلومات حمدَّثة عن املشاريع قيد التنفيذ

 الوطنية املعنية بـربامجألفرقةمن املقرر إنتاج مواد خاصة با     •
  العمل الوطنية للتكيف
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  التقدم احملرز  )أ(النشاط
اإلجراءات اإلضافية أو املتبقية اليت ُحددت يف االجتماع 

  السادس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغـريأنشطة    

  املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه
أو/ن فريـق اخلـرباء و     أُنظمت أنشطة جانبية بش     •

طنية للتكيف يف كـل دورة مـنبرامج العمل الو  
دورات اهليئة الفرعية للتنفيذ لعرض حالة إعـداد
وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف وإلتاحـة
الفرصة لألطراف من أقل البلدان منـواً إلطـالق

  براجمها املكتِملة
اتباعـه يف جتميـعالواجب  وضع ورقة عن النهج     

الربنـامجقييم مدى فعاليـة     املعلومات الالزمة لت  
ومشاريع هذهربامج العمل الوطنية للتكيف اخلاص ب
   الوطين والعامليستوينيعلى املالربامج 

ُوضعت ورقة عن النهج الواجب اتباعه ونوقـشت يف
االجتماع السادس عشر لفريق اخلرباء، وأُِعد مشروع

أو/اختصاصات يتضمن واليـات أخـرى لتقيـيم و        
أقـل البلـدان منـواًاخلاص ب عمل  لااستعراض برنامج   

وترد هذه االختصاصات يف. وصندوق أقل البلدان منواً   
  املرفق الثالث هلذه الوثيقة

من املقرر أن يشجع فريق اخلرباء األطراف من أقل البلدان منواً
٢٠١٠على تقدمي معلومات يف أقرب وقت ممكـن يف عـام            

دورته الرابعـةاملوعد النهائي الذي حدده مؤمتر األطراف يف        (
 لتمكني فريق اخلـرباء)د()٢٠١٠أغسطس  / آب ١٧عشرة هو   

  من النظر يف هذه املعلومات يف اجتماعه السابع عشر 

لتنفيذ) يف شكل تقرير  (تقدير الدعم الالزم تقدميه     
برامج العمل الوطنية للتكيف تنفيذاً كامالً، مبا يف
ذلك التكاليف وبنـاء القـدرات والتكنولوجيـا

  تيبات املؤسسيةوالتر

أُجنز هذا التقرير وهو يتضمن تقديراً للـدعم الـالزم
تقدميه لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف تنفيذاً كامالً

  ومعلومات عن احتياجات الدعم اإلضافية

ُعرض هذا التقرير يف نشاط جـانيب يف الـدورة الـسابعة  •
ـ         اويناملستأنفة للفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التع

الطويل األجل مبوجب االتفاقية اليت ُعقـدت يف برشـلونة
   ٢٠٠٩نوفمرب /بإسبانيا يف تشرين الثاين

من املقرر توزيع هذا التقرير يف الدورة احلادية والـثالثني  •
للهيئة الفرعية للتنفيذ والدورة اخلامـسة عـشرة ملـؤمتر

/اغن بالـدامنرك يف كـانون األول      ـاألطراف، يف كوبنه  
  ٢٠٠٩ ديسمرب

االستجابة للطلبات اليت تقدمها األطراف من أقـل
  البلدان منواً

يواصل فريق اخلرباء االستجابة للطلبات. أنشطة جارية 
اليت تقدمها األطراف من أقل البلدان منواً للحصول على

  املعلومات والدعم التقين

  ستتواصل هذه األنشطة. أنشطة جارية
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  التقدم احملرز  )أ(النشاط
اإلجراءات اإلضافية أو املتبقية اليت ُحددت يف االجتماع 

  السادس عشر لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
تحدة بعـد عـشراملسامهة يف استعراض األمم امل    

سنوات إلعالن بروكسل وبرنامج العمل لصاحل أقل
 يف إطـار٢٠١٠-٢٠٠١البلدان منواً يف العقـد      

مكتب األمم املتحدة للممثل السامي ألقل البلدان
ريـةزمنواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجل     

  الصغرية النامية

مات عن التقدم احملرز  يفمن املقرر أن جيمع فريق اخلرباء معلو        نشاط جديد
تنفيذسياق  بأقل البلدان منواً مبوجب االتفاقية يف      ةاملسائل املتعلق 

أقل البلدان منواً وتقدمي هذه املعلومات إىلاخلاص بعمل البرنامج 
  ٢٠١٠مكتب املمثل السامي يف عام 

تقدمي مسامهة إىل عمل مرفق البيئة العاملية بـشأن
عمـلالتبقية من برنـامج     تيسري تنفيذ العناصر امل   

   )ه(أقل البلدان منواًاخلاص ب

من املقرر أن يعمل فريق اخلرباء مع مرفق البيئة العاملية ملناقـشة  نشاط جديد
هنجٍ ممكنٍ اتباعه لدعم تنفيذ األنشطة احملددة يف برامج العمـل
الوطنية للتكيف والعناصر األخرى من برنامج عمل أقل البلدان

باإلضافة إىل إعـداد وتنفيـذ (٧-م أ /٥ املقرر   منواً احملددة يف  
  )برامج العمل الوطنية للتكيف

  .، املرفق األولFCCC/SBI/2008/6ملخص من الوثيقة   )أ(
 .UNFCCC. 2009. Step-By-Step Guide for Implementing National Adaptation Programme of Action. LDC Expert Group, the GEF and its agencies  )ب(

Available at <http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf>.  
  .<http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_brochure2009.pdf>  )ج(
  .٤، الفقرة ١٤-م أ/٥املقرر   )د(
  .٢، الفقرة ١٤-م أ/٥املقرر   )ه(
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  املرفق الثالث

عراض اخلربات املكتسبة من تنفيذ برنـامج       مشروع اختصاصات الست      
العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلـك اخلـرباء املكتـسبة يف              

  احلصول على األموال من صندوق أقل البلدان منواً

  الوالية  -أوالً   
، إىل األمانة أن ُتِعد تقريراً توليفياً       ١٤-م أ /٥طلب مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

رامج العمل الوطنية للتكيف مبا يشمل إعداد هذه الربامج وتنفيذها، مع مراعـاة             عن عملية ب  
املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العاملية ووكاالته، واملعلومـات املقدمـة مـن األطـراف              

 بشأن إعداد وتنفيذ بـرامج العمـل        ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٧واملنظمات املختصة حبلول    
ومـصادر  ) فريـق اخلـرباء   (خلرباء املعين بأقل البلدان منواً      الوطنية للتكيف، وتقارير فريق ا    

  .املعلومات األخرى ذات الصلة، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثة والثالثني
وطلب مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر نفسه، إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تستعرض              -٢

خلربات املكتسبة من تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً،          يف دورهتا الثالثة والثالثني ا    
  . مبا يشمل اخلربات املكتسبة يف احلصول على األموال من صندوق أقل البلدان منواً

ومن املقرر أن يقوم فريق اخلرباء، كجزء من األنشطة ذات األولوية لربنامج عملـه                -٣
هج الواجب اتباعه يف جتميع املعلومات الالزمة       ، بوضع ورقة عن الن    )١(٢٠١٠-٢٠٠٨للفترة  

لتقييم مدى فعالية الربنامج اخلاص بربامج العمل الوطنية للتكيف ومشاريع هذه الربامج على             
وقرر فريق اخلرباء أن يضمِّن هذه الورقة معلومات وحتليالت ميكن          . املستويني الوطين والعاملي  

  . أعاله٢ و١بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرتني أن تساهم يف عمل اهليئة الفرعية للتنفيذ 

  األهداف  -ثانياً   
يرمي استعراض تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، الذي سيتضمن عملية              -٤

برامج العمل الوطنية للتكيف وصندوق أقل البلدان منواً والعناصر األخرى الواردة يف الفصل             
  :ألهداف التاليةاألول أعاله، إىل حتقيق ا

تقييم مدى فعالية الربنامج اخلاص بربامج العمل الوطنية للتكيف فيما يتعلق             )أ(
  بغاياته وأهدافه احملددة؛

__________ 

)١( FCCC/SBI/2008/14املرفق األول ،. 
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تقييم مدى فعالية مشاريع برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف يف معاجلـة                )ب(
احتياجات التكيف لدى أقل البلدان منواً وتنفيذها على املـستويني الـوطين         

  ي؛والعامل
جتميع معلومات عن التقدم احملرز واخلربات املكتسبة يف إعداد وتنفيذ برامج             )ج(

العمل الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك عن احلصول على األموال من صـندوق       
  أقل البلدان منواً؛

جتميع معلومات عن اخلربات املكتسبة من تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقـل         )د(
  البلدان منواً؛

 أفضل املمارسات والدروس املستفادة بغية وضع خيارات لتعزيز تنفيذ          حتديد  )ه(
برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً وخباصة تنفيذ برامج العمل الوطنيـة            

  .للتكيف، مع مراعاة االحتياجات واألولويات اإلضافية

 عمليات االستعراض السابقة لربامـج العمـل الوطنيـة للتكيف وصـندوق          -ثالثاً   
أقل البلدان منواً اليت قام هبا فريق اخلـرباء املعين بأقل البلدان منـواً واهليئـة               

  الفرعية للتنفيذ
يتيح فريق اخلرباء، يف كل تقرير يقدمه إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ، معلومات حمدثة عن                -٥

ـ              رامج العمـل   التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً وخباصة تنفيذ ب
  . الوطنية للتكيف

، كجزء من جهـد     )٢(٢٠٠٧سبتمرب  /ونظم فريق اخلرباء اجتماعاً تقييمياً يف أيلول        -٦
ويف هـذا   . رئيسي لتقييم التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف             

األفرقة : االجتماع، جرى حتديد ما يلي ألغراض إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف           
وتـرد  . والتعيني، وتعزيز املؤسسات، والدعم اللغوي، والدعم والتنسيق، وتصميم املشاريع        

اخلربات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة من أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيـف يف             
ريع إعداد وتصميم استراتيجيات التنفيذ وتقدمي قوائم وموجزات املـشا   بالورقة التقنية املتعلقة    

وتربط هذه الورقة التقنية بني اخلطوات الواردة يف عملية إعداد       . )٣(املنقحة اليت أتيحت مؤخراً   
برامج العمل الوطنية للتكيف باحتياجات وشواغل األطراف من أقل البلدان منواً ويتـضمن             

  .التحسينات املمكنة
  

__________ 

)٢( FCCC/SBI/2007/32. 
)٣( >http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdf<. 
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  املصادر واالحتياجات اإلضافية: مجع البيانات  -رابعاً   
ن يشمل استعراض الربنامج اخلاص بربامج العمل الوطنيـة للتكيـف مجـع             ميكن أ   -٧

دم من برامج العمل الوطنيـة للتكيـف، والوثـائق ذات           ما قُ : املعلومات من املصادر التالية   
األولوية املتعلقة بأنشطة برامج العمل الوطنية للتكيف املقدمة إىل مرفق البيئة العاملية للحصول             

، ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، وتقـارير        )٤(قل البلدان منواً  على أموال من صندوق أ    
فريق اخلرباء، والورقات التقنية، وورقات العمل املقدمة من فريق اخلرباء عن إعداد وتنفيـذ              
برامج العمل الوطنية للتكيف، والتقارير املقدمة إىل مؤمتر األطراف من مرفق البيئـة العامليـة      

صادرة عن جملس املرفق، والدراسات االستقصائية اليت جيريها فريـق          والوثائق ذات الصلة ال   
 ،)٥(اخلرباء لألطراف من أقل البلدان منواً فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنيـة للتكيـف               

 عـن   ٢٠١٠أغسطس  / آب ١٧واملعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات املختصة حبلول        
  .، وغريها من التقارير ذات الصلة)٦(طنية للتكيفإعداد وتنفيذ برامج العمل الو

  دراسات احلاالت   -خامساً   
ميكن طلب إجراء دراسات حاالت قطرية متعمقة جلمع معلومات مفصلة تساعد يف              -٨

  .أقل البلدان منواًاخلاص بعمل الاستعراض عملية برامج العمل الوطنية للتكيف وبرنامج 
ثاٍن، ميكن إعداد موجز عن مجيع البلدان باالسـتناد  وباإلضافة إىل ذلك، أو كخيار        -٩

إىل الدراسات االستقصائية اليت أجريت يف السنوات السابقة واملعلومات املقدمة من األطراف            
 أعاله، يـدعو فريـق      ١ وفيما يتعلق باملعلومات املشار إليها يف الفقرة      . واملنظمات املختصة 

 املعلومـات   كون تقدمي آرائها بطريقة منظمة حبيث ت      اخلرباء األطراف من أقل البلدان منواً إىل      
  .مرتبة حسب أهداف االستعراض املذكورة يف الفصل الثاين أعاله

  حتليل البيانات  -سادساً   
يتطلب استعراض الربنامج اخلاص بربامج العمل الوطنية للتكيف حتليل املعلومـات             -١٠

 وخباصـة   ؛ واحلصول على التمويل   ؛يففوائد التك : املتاحة من أجل تناول النواتج كما يلي      
التمويل من صندوق أقل البلدان منواً؛ واحلد من املخاطر؛ والقدرة على إدماج برامج العمـل               

  .الوطنية للتكيف يف صلب اخلطط الوطنية

__________ 

هذه الوثائق معروضة على املوقع الشبكي ملرفق البيئة العاملية وتتضمن استمارات حتديد املشاريع ومـنح                )١(
 .إعداد املشاريع ووثائق املشاريع اليت أُعدت للحصول على موافقة املسؤول التنفيذي األول للمرفق

 . الدورة الثامنة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ وال تزال جاريةبدأت الدراسة االستقصائية يف )٢(
 .١٤-م أ/٥املقرر  )٣(
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   الزمين والنتائج املتوقعةجلدولا  -سابعاً   
 دورهتا الثالثـة والـثالثني    إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف    يف تقريره   سيقدم فريق اخلرباء      -١١

وسيوجز التقرير التقدم احملرز، ومدى فعالية تنفيـذ        . نتائج عمليات االستعراض اليت أجراها    
أقل البلدان منواً، وحتديد الثغـرات يف التـصدي لالحتياجـات ذات         اخلاص ب عمل  البرنامج  

  :وميكن أن يشمل التقرير أيضاً ما يلي. األولوية ألقل البلدان منواً
  تقييم الطريقة اليت حددت هبا احتياجات التكيف العاجلة والفورية؛  )أ(
حتديد االحتياجات والثغرات وتقييم العوامل واملعوقات اخلارجية والداخلية          )ب(

اليت تؤثر يف فعالية تنفيذ الربنامج اخلاص بربامج العمل الوطنية للتكيـف،            
ديات واحلـواجز   والدروس املستفادة وأفضل املمارسات، والفرص والتح     

  املقبلة، وجماالت التحسني املمكنة؛
  النتائج والتأثريات الرئيسية؛  )ج(
 تنفيذ  ال سيما أقل البلدان منواً و   اخلاص ب عمل  التفاصيل عن استدامة برنامج       )د(

برامج العمل الوطنية للتكيف ومدى االلتزام على املستويات احمللـي ودون           
  الوطين والوطين والعاملي؛

ر يف الوثائق ذات الصلة اليت أعدت لالستعراض الرابع لآلليـة املاليـة             النظ  )ه(
  .مبوجب االتفاقية

   الزمين املقترح للعملجلدولا
 النشاط الدورة أو االجتماع التاريخ

الدورة احلادية والثالثون للهيئة الفرعية  ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول
 للتنفيذ

أقـل  خلاص ب اعمل  الستعراض برنامج   الاعتماد اختصاصات   
 البلدان منواً يف الدورة الثالثة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ

أبريل / نيسان-مارس /آذار
٢٠١٠ 

 تقييم التقدم احملرز يف إعداد االستعراض  االجتماع السابع عشر لفريق اخلرباء 

الدورة الثانية والثالثون للهيئة الفرعية  ٢٠١٠يونيه /حزيران
 للتنفيذ

 ق اخلرباء عن التقدم احملرز يف إعداد االستعراضتقرير فري

املوعد النهائي لتقدمي األطراف واملنظمات املختصة املعلومات        ال ينطبق ٢٠١٠أغسطس / آب١٧
 املطلوبة إىل األمانة عن إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

 / تشرين األول-سبتمرب /أيلول
 ٢٠١٠أكتوبر 

 تقييم التقدم احملرز يف إعداد االستعراض لفريق اخلرباءاالجتماع الثامن عشر 

الدورة الثالثة والثالثون للهيئة الفرعية  ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول
للتنفيذ والدورة السادسة عشرة ملؤمتر 

 األطراف

أقل البلدان منواً وال سـيما      اخلاص ب عمل  الاستعراض برنامج   
كيـف وتوصـيات    الربنامج اخلاص بربامج العمل الوطنية للت     

 مؤمتر األطراف باالستناد إىل نتائج االستعراض
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  املرفق الرابع

ـ             / تـشرين األول   ٢٩واً يف   أعضاء فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان من
  ٢٠٠٩أكتوبر 

  غالديشنب  السيد مريزا شوكت علي 
  بنن  السيد إيبيال جربيل

  سييب تومي وبرين سان  ديريتو مانويل فرنانديس سانتاناأالسيد 
  امبياغ  رجو االسيد با عثمان ج

  ليبرييا  هالسيد بنجامني كارمور
  النمسا  السيد إرفني كونزي
  كندا  السيدة بيث الفندر

  أوغندا  ريد ماتشولو أوندوريالسيد فْ
  فانواتو   السيد راسل ناري
  ملديف  السيد علي ليشان

  نيبال  السيد باتو كريشنا أوبرييت
  هولندا  نغالسيد يان فريها

       


