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  مقدمة-أوال 

  الوالية-ألف 

          على أساس                                             ً           فترة والية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً           ٩-    م أ  / ٧                                  مـدد مؤمتـر األطـراف مبقـرره          - ١
  .                                             واليت تنص على وجوب اجتماع الفريق مرتني كل سنة ٧-   م أ /  ٢٩              دة مبوجب املقرر                االختصاصات املعتم

ُ                                           وُوضع برنامج عمل الفريق لفترة واليته الثانية  - ٢                               يف االجتماع اخلامس للفريق، وصدقت   )     ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤ ( 
  .                                          عليه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا العشرين

  نطاق املذكرة-باء 

ُ                        ُعقد االجتماع السادس     - ٣                  استجابة لعرض       ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ٢٥    و   ٢٤                               للفريق يف باجنول، غامبيا، يف       
  .                                                         وتلخص هذه املذكرة وقائع هذا االجتماع والنتائج اليت خلص إليها  .                   قدمته حكومة غامبيا

  وقائع االجتماع-جيم 

ِ َ                                     كـان االجتماع عبارة عن جمموعة من اجللسات املغلقة عِقَبها جلستان مفتوحتان؛ ومشلت إحدى     - ٤        هاتني                                              
                   برنامج العمل الوطين                                                                                  اجللستني مشاركة ممثل ملرفق البيئة العاملية، واألخرى مشاركة  الفريق الغاميب املكلف بإعداد 

                                                                                           وتبادل هذا الفريق الذي يشارك فيه خمتلف أصحاب الشأن معلومات مع أعضاء فريق اخلرباء                .                  للتكيف يف غامبيا  
   ّ                وعقّب أعضاء فريق     .                                              يف وبشأن التحديات اليت تعترض هذه العملية                                                     بشأن عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتك      

  .                                                                                          اخلرباء على األسئلة اليت طرحها الفريق املكلف بإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وقدموا له املشورة

  املسائل التنفيذية-     ً ثانيا  

                             ة البلدان املدرجة يف املرفق                                أعضاء الفريق بترشيح جمموع     )                    السيد الفاسا مالوا   (                          أخـرب رئيس فريق اخلرباء       - ٥
                                                                من اختصاصات فريق اخلرباء اليت جاء فيها أن على فريق اخلرباء ضم ثالثة  ٢      ً         ، طبقاً للفقرة                   الثاين عضوين جديدين

ُ                                                                  فُرشحت السيدة إليزابيت هاريف من كندا والسيد إروين كونزي من            .                                          خرباء من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين        
ُ           وقد ُرشحت السي   .         النمسـا               كانت تشغله يف  (                                                      دة هاريف لشغل منصب شاغر من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين     

ُ                               ، وُرشح السيد كونزي ليحل حمل السيد  )                                 السابق السيدة ليزا لوكلريك من كندا   .                       كالوس براورزما من هولندا   

    سيد                       ْ                                                                  كمـا رحـب فـريق اخلرباء بأنْ شارك يف هذا االجتماع كل من السيدة تينا غوثري من كندا وال        - ٦
ُ         ً                     كـالوس براورزما من هولندا، بصفتهما خبريين إضافيني ُدعيا وفقاً للفقرة                                               من اختصاصات فريق اخلرباء اليت       ٢                                              

                    وكان من بني اخلرباء       ".                                                                      للفـريق أن يعتمد على خربة فنية إضافية حبسب ما تقتضيه الضرورة            "                  تـنص عـلى أن      
ُ                                                    اإلضـافيني الذين ُدعوا إىل حضور جلسة مفتوحة السيدة فونكي أو                                                            ييوول من مرفق البيئة العاملية بناء على طلب                      

  .                        ربنامج العمل الوطين للتكيف                    الفريق الغاميب املعين ب                            مرفق البيئة العاملية، وأعضاء 
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     ً                                                                                                   ومتشـياً مع استنتاجات االجتماع اخلامس لفريق اخلرباء، أعد فريق اخلرباء واألمانة ورقات العمل التالية                - ٧
  :                         لكي ينظر فيها هذا االجتماع

                                                                              التآزر ضمن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف يف سياق عملية إعداد برامج             :  ١               ورقـة العمل      ) أ ( 
  ؛ )     ألف-                 انظر الفرع رابعا  (                     العمل الوطنية للتكيف 

           انظر الفرع  (                                                             التآزر اإلقليمي يف سياق عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف   :  ٢           ورقة العمل   ) ب ( 
  ؛ )     باء-      رابعا 

  ؛ )     واو-                 انظر الفرع رابعا  (                                            استراتيجية تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف   :  ٣  ل          ورقة العم  ) ج ( 

                                       ً                                 توصيات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بشأن االحتياجات من بناء القدرات   :  ٤           ورقة العمل   ) د ( 
  ؛ )     هاء-                 انظر الفرع رابعا  (

                                       عملية إعداد برامج العمل الوطنية                                               توجيهات بشأن توليف املعلومات املتاحة يف       :  ٥             ورقة العمل       ) ه ( 
   ).     جيم-                 انظر الفرع رابعا  (       للتكيف 

  ُ                                                                                                    وأُطلـع فريق اخلرباء على آخر املعلومات عن اجلهود املبذولة للتنسيق بني خمتلف أفرقة اخلرباء يف العملية             - ٨
                  املعين بالبالغات                             وهي فريق اخلرباء االستشاري                                                                     احلكومـية الدولـية مبوجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ،           

                                                                                                             الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية، وفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وفريق          
                                  ً                        ، عقد رؤساء اهليئات الفرعية اجتماعاً مع رؤساء أفرقة          ٨-    م أ  /  ١٠     ً          وطبقاً للمقرر     .                            ً     اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً    

                                                                                               أثناءه رؤساء األفرقة على تعزيز تبادل املعلومات فيما بني األفرقة، وحتديد جماالت التعاون                                   اخلـرباء هـذه، وافق    
                                                             ً              ولبلوغ هذه الغاية، شارك رئيس فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف              .                                           املمكـنة فـيما بينها على األمد البعيد       

                                                ة العمل بشأن اخليارات املبتكرة لتمويل تطوير                                                                      االجـتماع اخلاص لفريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا ويف حلق         
ُ                                التكنولوجيات ونقلها، وقد ُعقدا كالمها يف مونتريال يف            .               على التوايل      ٢٠٠٤       سبتمرب   /        أيلول   ٣٠-  ٢٩    و   ٢٩-  ٢٧                         

  .     َّ                 ً                                                   ً                    وستحدَّد فرص أخرى مستقبالً لتعزيز التعاون بني فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وأفرقة خرباء أخرى

                    ً                                  ً                                      ع املوارد املالية دعماً لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، أبلغ الرئيس الفريق بأنه مل يرد دعم         وبشأن وض - ٩
                                                                                                                     مايل حىت الساعة للوالية الثانية للفريق سوى من بلد واحد، هو آيرلندا، وأن تنفيذ برنامج عمل الفريق سيقتضي                  

  .       ُ                                            رمبا اضطُر إىل تعديل بعض عناصر برنامج عمله املتفق عليه                                 فإذا مل يتلق الفريق هذا التمويل، ف  .                 املزيد من التمويل

                        ً                                       تعقيبات أقل البلدان منواً على عملية إعداد برامج العمل الوطنية -     ً  ثالثاً 
                                                      ً للتكيف وعلى الدعم من فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً 

                           ً                 ماس تعقيبات أقل البلدان منواً على عملية                                           ً                              قرر فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف اجتماعه اخلامس الت           -  ١٠
                                                                                                                 إعدادها برامج العمل الوطنية للتكيف، وال سيما لتحديد الصعوبات اليت تواجهها يف استعمال املبادئ التوجيهية               

  .                                                             لتلك الربامج وتوجيه جهود الفريق صوب تلبية احتياجاهتا يف ذلك اجملال
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                                                              شارد مويونغي، أثناء الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ، مأل                                         وعقب مبادرة اختذها منسق الفريق، السيد ريت -  ١١
  .                    ً         ً                                                                    ممثلو أقل البلدان منواً استبياناً أعدته األمانة بشأن عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف يف بلداهنم

           يت واجهتها                                         وتبني من اإلجابات أن معظم املشاكل ال        .     ً                ً      ممثالً ألقل البلدان منواً      ٤١                َ     واسـتكمل االستبيانَ     -  ١٢
  .                                                                                                                الـبلدان يف إعـداد براجمها كانت مشاكل لوجيستية، وال سيما فيما يتعلق بتوفري التمويل يف الوقت املناسب                  

                                                                                                              واشـتملت اجملاالت الرئيسية اليت حددها اجمليبون واليت ميكن فيها تعزيز القدرات اإلضافية لتحسني عملية إعداد                
                                                         تقين، والتمويل، وتقييم مدى هشاشة األوضاع، وتبادل املعلومات،                                           برامج العمل الوطنية للتكيف، على التدريب ال

  .                                                                                    ومعدات تكنولوجيا املعلومات، ووضع املعايري لتصنيف املشاريع وحتديد أولويتها، وإعداد املشاريع

                                                                                        وخبصوص املسألة احملددة املتعلقة بالتوجيه التقين املطلوب من فريق اخلرباء، تراوحت اإلجابات بني ضرورة  -  ١٣
                                                                                                              وفري دعم تقين عام بواسطة تدريب اخلرباء الوطنيني وتوجيههم، وتعزيز تبادل املعلومات، وبني قضايا حمددة مثل                 ت

                                      وكانت نتائج االستبيان يف هذا الصدد        .                                                                     توفـري الدعـم بشأن تصنيف االحتياجات من التكيف وحتديد أولويتها          
                                               لقات العمل اإلقليمية للتدريب على إعداد برامج               ً                                                  تتمشى عموماً مع االستبيانات اليت وضعها فريق اخلرباء عقب ح         

  .    ٢٠٠٣                         ُ            العمل الوطنية للتكيف اليت ُنظمت يف عام 

             يف مشاريع                                      ميادين التركيز اليت حتظى باألولوية                                                         كما كشف االستبيان عن القطاعات اليت برزت بوصفها          -  ١٤
                                        أكثر من غريها هي الزراعة واملوارد                                  والقطاعات اليت يشار إليها     .                                                  بـرامج العمل الوطنية للتكيف املعتزم اقتراحها      

  .                               البحرية والصحة والطاقة والغابات /                                    املائية، ويليها موارد املناطق الساحلية

                                                                                                        وقـرر فريق اخلرباء أنه سيأخذ يف احلسبان اإلجابات عن هذا االستبيان عند تكييف تنفيذ برنامج عمله                  -  ١٥
                ً                                          ألقل البلدان منواً يف جمال إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف                                                  احلايل، بغية ضمان التلبية الفعالة لالحتياجات التقنية

  .                                       واستراتيجية تنفيذها بفضل دعم فريق اخلرباء

                                                                                                        كمـا ألقى الفريق الضوء على أمهية هذا النوع من آليات عرض التعقيبات بغرض حتديد احتياجات أقل                  -  ١٦
                                                         مل الوطنية للتكيف، وكذلك أي حواجز واحتياجات ينبغي                   ً                                                    البلدان منواً وتقييم التقدم احملرز يف عملية إعداد برامج الع         

                                         ويف هذا الصدد، سلط فريق اخلرباء الضوء         .                                                                        التصـدي هلا يف الوقت املناسب لضمان التوصل إىل نتائج سليمة ومفيدة           
         قصد قياس                                                                                                  على الفائدة الكبرية اليت ميكن جنيها من تكرار هذا االستبيان يف كل دورة من دورات اهليئة الفرعية للتنفيذ ب
  .                                                                                            مدى التقدم يف تلبية االحتياجات ويف حل املشاكل اليت تواجهها عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف

  عناصر برنامج العمل-     ً رابعا  

  تشجيع التآزر ضمن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف-ألف 

ّ                 ختـّول الفقـرة      -  ١٧ َ               من اختصاصات فريق اخلرباء الفريَق مهمة تش        )  د ( ٩                                      جيع التآزر ضمن االتفاقات البيئية                                 
        ً                                                                           واستناداً إىل ورقة سابقة أعدها الفريق بشأن هذه القضية وترد يف التذييل ألف من منشور      .                    املـتعددة األطـراف   

                           ، ناقش الفريق ورقة عمل      "                                                                     مبادئ توجيهية مشروحة من أجل إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف          "                الفريق املعنون   
  .               ياق برنامج عمله                     بشأن تشجيع التآزر يف س
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                                                                                                                   وتناولـت الورقـة املعلومـات عن التآزر ضمن االتفاقات البيئية املتعددة األطراف على النحو الذي ترد به يف                    -  ١٨
                                                                                                                         مقـترحات بـرامج العمـل الوطنـية للتكيف، وبرامج العمل الوطنية يف إطار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،                   

                                                                                       اخلاصة بالتنوع البيولوجي يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، وورقات استراتيجية                                              واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية   
                 كما حبثت الورقة     .                                                                                                                احلد من الفقر، وكذا اجلهود اليت يبذهلا مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة التابعة لـه لتعزيز التآزر               

                                                              األطراف يف إطار عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف،                                                                         العقـبات اليت تعرقل التآزر ضمن االتفاقات البيئية املتعددة          
  .                                                              ً                                        واإلجراءات اليت قد يتخذها مرفق البيئة العاملية لتعزيز التآزر وفقاً لوالية مؤمتر األطراف يف إطار اختصاصات املرفق

ُ                 ُتوزع على جمموعة                                                                                                  واقترح الفريق إدخال تعديالت على الورقة وطلب من األمانة أن تصدرها يف شكل ورقة تقنية                 -  ١٩
  .               ً                                                                                     أقل البلدان منواً وغريها من األطراف والوكاالت املهتمة اليت قد ترغب يف دعم اجلهود اليت يبذهلا الفريق يف هذا الصدد

                                         ً                                                                       كما قرر الفريق أن يطلب من أقل البلدان منواً تقدمي تعقيبات على املشاريع القائمة اليت تستند إىل التآزر                   -  ٢٠
                  وميكن أن تساعد تلك   .                                                           ً ة املتعددة األطراف، رمبا من خالل االستبيان االعتيادي املذكور آنفاً                   ضمن االتفاقات البيئي

                                                                                                                التعقيبات على حتديد التجارب الناجحة يف جمال التنفيذ املتآزر على الصعيد الوطين وأن تكون ذات صلة مبرحلة                 
  .                                تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف

  تشجيع التآزر اإلقليمي-باء 

ـ  -  ٢١ َ                                    من اختصاصات فريق اخلرباء أيضاً الفريَق مهمة تشجيع التآزر اإلقليمي           )  د ( ٩            ول الفقرة      خت          واستجابة   .                            ً      
                                    ُ                                                                               لقـرار اختذه الفريق يف اجتماعه اخلامس، أُعدت ورقة بشأن التآزر اإلقليمي يف سياق عملية إعداد برامج العمل                  

            ً                                  ليمي استناداً إىل إدراج هذه القضية يف عدد                                                          وتناولت الورقة بالبحث املعلومات عن التآزر اإلق        .                الوطنية للتكيف 
                                                              كما مشلت الفرص املتاحة أمام التآزر اإلقليمي والعقبات اليت           .                                                 حمدود من مقترحات برامج العمل الوطنية للتكيف      

                                                                                                           تعترضـه، واجلهـات املخـتلفة اليت تساهم يف تشجيع هذا التآزر، واإلجراءات املمكن أن يتخذها فريق اخلرباء               
                        ووافق الفريق على نشر      .                                                                 اإلقليمي استجابة لوالية مؤمتر األطراف مبوجب اختصاصات الفريق                          لتشـجيع الـتآزر   

  .                                                        ً                          الوثيقة بوصفها ورقة تقنية لكي ترجع إليها أقل البلدان منواً وغريها من األطراف والوكاالت

  دعم عملية توليف املعلومات املتاحة-جيم 

                                                  يل تدرييب لدعم حلقات العمل الوطنية بشأن خطوة توليف                                        قرر فريق اخلرباء يف اجتماعه اخلامس وضع دل   -  ٢٢
                                                         ونوقشت ورقة عمل بشأن هذه املسألة يف االجتماع السادس           .                                                   املعلومـات يف إطار برامج العمل الوطنية للتكيف       

                                                                                  وركزت الورقة على خمتلف خطوات مجع املعلومات عن األولويات والربامج وخطط العمل الوطنية      .             لفريق اخلرباء 
                                                                                               ديد معامل إطار إمنائي لربامج العمل الوطنية للتكيف، ولتوليف الدراسات التقييمية السابقة بشأن احتمال        لتيسري حت

  .                                                                            ً                              تغـري املـناخ على الصعيد احمللي أو الوطين أو اإلقليمي، وكذا إجراء دراسات أوسع نطاقاً على الصعيد العاملي         
                                                      ديد أهم األخطار املناخية وما يقترن هبا من جمازفات                 ً                                   ً                 واسـتناداً إىل هـذه املعلومات، تطرقت الورقة أيضاً إىل حت          

      ً                                                                                                    انطالقـاً مـن الـتجارب املاضـية، وتدوين استراتيجيات املواجهة يف أماكن وأوقات وأوضاع حمددة، مبا فيها              
  .                                ً                         التكنولوجيات احمللية، اليت تطبق رداً على أخطار مناخية بعينها
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           أفرقة أقل                                           قة تقنية وإصدارها بغرض توزيعها على                                                           وقـرر الفريق مراجعة الورقة وإخراجها يف شكل ور         -  ٢٣
  .           ً                                                                         البلدان منواً املعنية بربامج العمل الوطنية للتكيف قبل انعقاد االجتماع السابع لفريق اخلرباء

  دعم تصنيف املشاريع وحتديد أولويتها-دال 

                   توليف املعلومات       ً                       ً                                                         متشـياً مـع اجلهود املذكورة سابقاً لدعم خطوة برامج العمل الوطنية للتكيف بشأن              -  ٢٤
                       ً                                                                                         املتاحة، قرر الفريق أيضاً يف اجتماعه اخلامس وضع دليل تدرييب لدعم حلقات العمل الوطنية بشأن خطوة برامج                 
                                                                                                              العمـل الوطنية للتكيف املتمثلة يف تصنيف املشاريع وحتديد أولويتها؛ ووضع قائمة باخلرباء املختصني يف تصنيف                

                                                                  ت أخرى يف عملية إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، يف كل منطقة من                                         املشاريع وحتديد أولويتها، وكذا خطوا    
  .                               ً أجل توزيعها على أقل البلدان منواً

     ُ                                        ً                                                        وقـد أُدرجت مادة التدريب اليت ميكن استعماهلا أساساً حللقات العمل الوطنية بشأن تصنيف املشاريع                -  ٢٥
                                          ستمدة من حلقات عمل خاصة بربامج العمل                                                                         وحتديـد أولويتها يف منشور لفريق اخلرباء يتضمن أمثلة ومتارين م          

                                                                 وسيستمر فريق اخلرباء يف رصد التقدم احملرز يف تنفيذ هذه اخلطوة              ).                        انظر الفصل احلادي عشر    (                 الوطنية للتكيف   
  .                                                                    املهمة يف عملية برامج التكيف واالستجابة للطلبات املتعلقة بدعمها وتوجيهها

  ُ                              وسُتلتمس ترشيحات أخرى وستتاح      .     ً   امساً   ٣٠              ً    د وتتضمن حالياً                                            وال تزال قائمة أمساء اخلرباء قيد اإلعدا       -  ٢٦
                                                                                     ً                 القائمة الناجتة على موقع االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ، يف اجلزء املخصص ألقل البلدان منواً، لريجع إليها أي 

                ف املشاريع وحتديد                       ً             ّ                                                   بلد من أقل البلدان منواً أو وكالة منفّذة تبحث عن دعم تقين من خرباء إقليميني يف جمال تصني     
  .                                                    أولويتها، وكذا خطوات أخرى يف عملية إعداد برامج التكيف

                                                                  توصيات بشأن االحتياجات يف جمال بناء القدرات من أجل إعداد           -     هاء  
                           برامج العمل الوطنية للتكيف

َ                               خولت اختصاصات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً الفريَق مهمة إسداء املشورة بشأن احتي -  ٢٧          اجات أقل                                               ً      
   ١         الفقرتان  (           ً                                                                                           البلدان منواً يف جمال بناء القدرات إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، وتقدمي توصيات بشأن ذلك                

   ).                      من اختصاصات فريق اخلرباء  )  ج ( ٩ و

                   ً                                                                        حدد فريق اخلرباء عدداً من االحتياجات يف جمال بناء القدرات إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف لكي   -  ٢٨
        ً                                                                    استناداً إىل اجلهود السابقة اليت بذهلا فريق اخلرباء لتحديد االحتياجات يف جمال بناء                         اهليئة الفرعية للتنفيذ،         تنظر فيها

                                                 بواسطة التعاون مع األفرقة املعنية بإعداد تلك        (                     ً                                               قـدرات أقـل البلدان منواً إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف            
           ، واألنشطة   )                                                          ية واستبيان يف الدورة العشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ                                                    الربامج، واالستبيانات يف حلقات العمل اإلقليم     

                                                                                                       املستكملة واجلارية يف جمال بناء القدرات اليت ما فتئ ينظمها فريق اخلرباء لدعم األفرقة املعنية بإعداد برامج العمل 
                       للتكيف، وحلقة استهالل                                                                           مثل املبادئ التوجيهية املشروحة من أجل إعداد برامج العمل الوطنية            (                 الوطنية للتكيف   

                                                          ، وحلقات العمل اإلقليمية إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف،                                             برامج العمل الوطنية للتكيف على الصعيد العاملي
  :                          وتشمل تلك االحتياجات ما يلي   ).                                          ً ومنشورات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً
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                                          ب العملي عن طريق حلقات العمل املخصصة                         مبا يف ذلك التدري    (                                    ينـبغي أن يشـمل بناء القدرات          ) أ ( 
      طريقة  "                 حتديد األولويات و   /              أدوات التصنيف   )                                                                              لألفرقة التقنية املعنية بربامج العمل الوطنية للتكيف ونشر األدوات املناسبة         

                                                                                    ، وتقييم اهلشاشة، وتنمية املشاريع، وتوليف املعلومات املتاحة عن اآلثار الضارة لتغري املناخ؛ "            األطر املنطقية

                                                                                                    يلـزم بـناء القدرات املؤسسية، مبا فيها جهات التنسيق الوطنية، وال سيما ملرحلة تنفيذ برامج                  ) ب ( 
                      العمل الوطنية للتكيف؛

                                                                                              ينـبغي حتسني سبل الوصول إىل البيانات ومجعها وتقييمها وإدارهتا ونشرها، خاصة فيما يتعلق                ) ج ( 
                           نبغي تشجيع تبادل املعلومات؛                                                مبعلومات وبيانات األرصاد اجلوية بشأن آثار املناخ، وي

                           التشاور، ويشمل ذلك تيسري     /                                                                    يلـزم بناء القدرات لضمان فعالية العملية القائمة على املشاركة           ) د ( 
                         األفرقة املتعددة التخصصات؛

                                           ً                                                        ينبغي تقدمي مساعدة خاصة لبعض أقل البلدان منواً لتلبية احتياجاهتا يف جمال بناء القدرات، مثل                   ) ه ( 
                   ً      ً                                                                 ان اليت أصبحت أطرافاً مؤخراً أو تلك اليت تواجه صعوبات اجتماعية اقتصادية أو سياسية استثنائية               احتياجات البلد

                                                                           جتعلها يف حاجة إىل دعم خاص قبل أن تستهل برامج العمل الوطنية للتكيف وتستكملها؛

  ل                                                                                               قـد يكـون كل من املعلومات املستمدة من عمليات التقييم الذايت للقدرات الوطنية والتموي                ) و ( 
                     ً      ً                                                                                  املخصص لتغري املناخ أمراً مفيداً يف تقدير االحتياجات يف جمال بناء القدرات لتعزيز التآزر، وإن كانت هذه                           التكميلي  

          وامللحة؛                                                                                                املعلومات ال تتعلق مباشرة باملواضيع اليت تركز عليها برامج العمل الوطنية بشأن احتياجات التكيف العاجلة

                                                            ية وغريه من الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف إىل تعزيز متويل                                     ينـبغي دعوة مرفق البيئة العامل       ) ز ( 
  .                            االحتياجات يف جمال بناء القدرات

  استراتيجية تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف-واو 

                                      ً                             ُ                                          قـرر فريق اخلرباء يف اجتماعه اخلامس، امتثاالً الختصاصاته، إعداد دراسة نطاق ُتعرض فيها العناصر املتصلة                 -  ٢٩
ـ        وسيعد   .   ُ             ُ                                   وقُدمت الدراسة وُنظر فيها يف االجتماع السادس للفريق   .                                                 تراتيجية تنفـيذ برامج العمل الوطنية للتكيف           باس

                                                                           وتشمل الدراسة جوانب تتعلق بتأمني املوارد املالية، والترتيبات املؤسسية،           .                                          الفـريق وينشر نسخة منقحة من الدراسة      
  .                                                       قترحة وقياسها، وإدماج األنشطة يف صلب عملية التخطيط اإلمنائي                  رصد تأثري األنشطة امل                        ومواصلة حتديد األولويات، و

                            اخلاصة بإعداد برامج العمل                                                                                 ويعـرض الفريق يف هذه الدراسة املزيد من الشروح على املبادئ التوجيهية              -  ٣٠
   مل                                                                                                                 الوطنـية للتكـيف لشمول كيفية تقدمي البلدان قائمتها النهائية باألنشطة وحشدها األموال لتنفيذ برامج الع               

  :                                                ومن املعتزم أن تشمل استراتيجية التنفيذ هذه ما يلي  .               الوطنية للتكيف

                                                              تنفذ املشاريع واألنشطة املقترحة، مبا فيها املؤسسات والوكاالت         /                            حتديـد األفـرقة اليت ستطبق       ) أ ( 
                                   واملنظمات غري احلكومية واألفرقة احمللية؛
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                                  ً       عجال، إضافة إىل فحص التصنيف استناداً                                                           بيان باملوعد احملدد لتنفيذ كل نشاط على أساس االست          ) ب ( 
                                                               من املبادئ التوجيهية اخلاصة بربامج العمل الوطنية للتكيف           ١٦    و   ١٥                                         إىل معـايري حتديد األولويات يف الفقرتني        

  ؛ ) ٧-   م أ /  ٢٨              املرفقة باملقرر  (

      تعددة                                                          ً                                   قائمـة مبصـادر التمويل احملتملة، مبا فيها صندوق أقل البلدان منواً وغريه من املصادر امل                 ) ج ( 
                                                                                         األطراف والثنائية لكل نشاط، هتتدي مبستوى املسامهة وطبيعة األنشطة املتوقع أن حتقق النتائج املرجوة؛

                                                                                                 معلومـات عـن املخاطر واحلواجز اليت تعوق التنفيذ، مبا فيها األفكار املتعلقة بتقييم احلصيلة                 ) د ( 
  .               والنتائج ورصدها

                                                    اد برامج العمل الوطنية للتكيف ضمن خطط وبرامج                                                        كمـا سـتبحث الدراسة قضية إدراج أنشطة إعد         -  ٣١
                                   ً     ً                                                    وسـتدمج أنشطة برامج العمل هذه إدماجاً كامالً يف التنمية الوطنية يف مجيع مراحل عملية                 .                     التنمـية الوطنـية   

                                                                                                              إعدادها، من خالل اجلمع مباشرة بني األنشطة املقترحة وبني خطط وبرامج التنمية الوطنية مثل برامج التخفيف                
                                                                                                 وملا كان العديد من البلدان يشارك منذ فترة يف إدراج تغري املناخ على املدى الطويل يف خمططاهتا                .    فقر            من وطأة ال  

                  ً                                                                                             الوطنية بوصفه جزءاً من خمططاهتا الوطنية الشاملة يف جمال التكيف، فرمبا ال يكون من املرجح أهنا ستصنف ذلك                  
  .      للتكيف                                                       بوصفه حاجة ملحة يف إطار عملية إعداد برامج العمل الوطنية 

                ُ                                                                                          ويف نفـس السـياق، طُلب من فريق اخلرباء أن يقدم، من خالل ممثل ملرفق البيئة العاملية تعقيبات على                    -  ٣٢
                                                                     املتعلق بتمويل عملية تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف موضع           ٩-    م أ  / ٦                                    مقـترحات املرفق بشأن وضع املقرر       

                                                            ة جتنب التأخر يف التنفيذ عند االنتهاء من برنامج عمل وطين                                           ً          وقدم فريق اخلرباء هذه التعقيبات، مربزاً أمهي        .        التنفيذ
  .      للتكيف

  تدوين استراتيجيات املواجهة القائمة-زاي 

                                     ً                                                                   أشـار فـريق اخلـرباء املعين بأقل البلدان منواً يف اجتماعه اخلامس إىل أمهية نشر املعلومات عن جتارب                    -  ٣٣
                                                ً              يدية يف دعم حتديد خيارات التكيف بني أقل البلدان منواً اليت                                                             استخدام استراتيجيات املواجهة احمللية واملعارف التقل     

  .                     ً                                                        وقرر الفريق أن جهوداً ستبذل بعد اجتماعه السادس إلنشاء قاعدة بيانات لذلك الغرض  .                      تتشابه ظروفها املناخية
          فريق على                                                                                                        ويف أثناء ذلك، شرعت األمانة يف مجع املعلومات اليت ميكن إدراجها يف قاعدة البيانات هذه، ووافق ال                

  .                                                                                                             مواصـلة هـذه اجلهـود وإدراج استراتيجيات املواجهة احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف كلما أتيحت                
                                                                                                                     وستسـاعد االستراتيجيات الواردة يف قاعدة البيانات هذه البلدان على حتديد خمتلف خيارات التكيف يف مرحلة تنفيذ                 

  .                                                  حتديد فرص التآزر اإلقليمي يف مرحلة تنفيذ تلك الربامج                                    ً        برامج العمل الوطنية، كما ستكون مسامهةً مهمة يف

                                          ً منشورات فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منوا -     ً خامسا  

                                   أمثلة ومتارين خمتارة مستمدة من حلقات  "             أحدمها بعنوان   .                                       نوقش وروجع منشوران إضافيان لفريق اخلرباء -  ٣٤
 ُ                                         أُعد بالتعاون مع معهد األمم املتحدة للتدريب   "            نية للتكيف                                                          العمـل اإلقليمـية املعنـية بإعداد برامج العمل الوط         
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                     ً                                                                                        والبحـث، ويتضـمن توليفاً للمادة التدريبية اليت قدمت أثناء حلقات العمل اإلقليمية األربع بشأن برامج العمل          
     عنية           ً                                      وجيري حالياً توزيع هذا املنشور على األفرقة امل         .     ٢٠٠٣                                                      الوطنـية للتكـيف اليت عقدها فريق اخلرباء يف عام           

  .                              ً بربامج التكيف يف أقل البلدان منواً

                                         ، وهو يقدم معلومات أساسية عن مفهوم        "                                   دليل برامج العمل الوطنية للتكيف     "                             أما املنشور الثاين فبعنوان      -  ٣٥
                                                                                                   برامج العمل الوطنية للتكيف، وال سيما ضمن اإلطار الواسع للتكيف، ويقدم أمثلة على حماكاة برامج عمل وطنية 

                                                                                           ضيح تطبيق خمتلف خطوات تلك الربامج مما يؤدي إىل حتديد مالمح املشاريع من أجل احتياجات                               للتكيف بغية تو  
  ُ                                                                               وأُعد هذا املنشور إبان الوالية األوىل لفريق اخلرباء بدعم من الوكالة الكندية              .                                   التكـيف العاجلة واملباشرة للبلد    

  .                          ً                                     للتنمية الدولية، وهو حالياً قيد املراجعة النهائية قبل طبعه ونشره

                                                                  األنشـطة اليت يتعني الشروع فيها عقب االجتماع السابع لفريق           -         سادسـا   
                            ً اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً

                                  بشأن تكاليف وفوائد األفكار املتصلة                                                                     حبث فريق اخلرباء يف اجتماعه اخلامس إمكانية إنشاء قاعدة بيانات            -  ٣٦
                                                        الشروع يف هذا النشاط حبلول االجتماع السابع لفريق                                                                  باملشاريع واحملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف، وقرر       

                         ً                                                                     بيد أنه وافق على أنه نظراً لعدم استكمال أي برنامج عمل وطين للتكيف بعد، ينبغي تأخري هذه املهمة إىل   .      اخلرباء
  .      للتكيف                                                                                          ما بعد االجتماع السابع لفريق اخلرباء عندما يكون قد مت تقدمي اجملموعة األوىل من برامج العمل الوطنية 

                                                                                                         وباملثل، فقد تأجل النظر يف توصيات الفريق بشأن احتياجات بناء القدرات يف جمال تنفيذ برامج العمل                 -  ٣٧
                                                                                                              الوطنية للتكيف إىل ما بعد االجتماع السابع للفريق، حبيث تؤخذ يف احلسبان املعلومات ذات الصلة يف اجملموعة                 

  .                                           األوىل من برامج العمل الوطنية للتكيف املستكملة

 ـ ـ ـ ـ ـ

 


