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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٨البند 

  املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواً

ث والعشرين لفريق اخلـرباء املعـين بأقـل         تقرير عن االجتماع الثال       
  منواً البلدان

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
هذه الوثيقة تقرير عن االجتماع الثالث والعشرين لفريق اخلـرباء املعـين بأقـل                
     /آذار ١٦ إىل   ١٣، الذي ُعقد يف لومي، توغو، يف الفترة مـن           )فريق اخلرباء (منواً   البلدان
 ،٢٠١٤-٢٠١٣ وهي تعرض برنامج عمل متجدداً لفريق اخلرباء لفترة السنتني .٢٠١٣مارس 

وموجزاً لعمل الفريق بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج العمل اخلاص بأقـل             
: وتشمل هذه الوثيقة معلومات بشأن ما يلي      . البلدان منواً، وعملية خطط التكيف الوطنية     

يق اخلرباء املتعلقة بعملية خطط التكيف الوطنية؛ واحتياجـات  املبادئ التوجيهية التقنية لفر   
الدعم؛ وتقريراً مرحلياً عن الدعم املقدَّم لعملية خطط التكيف الوطنية؛ واحلدث املتعلـق             
خبطط التكيف الوطنية الذي سيعقده فريق اخلرباء بالتزامن مع الدورة الثامنـة والـثالثني              

ات الداعمة لربامج العمل الوطنية للتكيف وعملية خطط        للهيئتني الفرعيتني؛ وُنظم املعلوم   
التكيف الوطنية؛ وحلقات العمل التدريبية اإلقليمية بشأن التكيف فيما خيص أقل البلـدان      

؛ والنهج التدريبية لفريق اخلرباء؛ ورصد وتقييم برامج العمـل          ٢٠١٣-٢٠١٢منواً للفترة   
__________ 

قُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد لتقدميها نتيجة لتوقيت عقد اجتماع فريـق اخلـرباء املعـين بأقـل                     *  
 .منواً البلدان
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لدان منواً، وعملية خطط التكيف الوطنية؛      الوطنية للتكيف، وبرنامج العمل اخلاص بأقل الب      
وتقدم هذه  . وتصميم دراسات حالة ُمعمَّقة؛ والروابط مع اهليئات املُنشأة مبوجب االتفاقية         

 العامليـة الوثيقة أيضاً تفاصيل عن املناقشات اليت أجراها فريق اخلرباء مع مرفـق البيئـة               
لدعم املقدم إىل أقل البلدان منواً،      والوكاالت املنفذة ملشاريعه ومع منظمات أخرى بشأن ا       

  .ومع حكومة توغو بشأن برنامج عملها الوطين للتكيف وعملية خطط التكيف الوطنية
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  الوالية  -أوالً  
              حتددت والية فريق اخلرباء املعين بأقـل البلـدان منـواً، لفتـرة تكليفـه احلاليـة                  -١
وُيفوض فريق  . ١٧-م أ /٥ و ١٦-م أ /٦ و ٧-م أ /٢٩، مبوجب املقررات    )٢٠١٥-٢٠١١(

رامج العمـل الوطنيـة     أقل البلدان منواً بشأن ب    اخلرباء يف تقدمي الدعم واملشورة التقنيني إىل        
للتكيف وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وتقدمي التوجيه والدعم التقنيني إىل عمليـة              

  .خطط التكيف الوطنية
وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الـسابعة والـثالثني، إىل فريـق اخلـرباء                 -٢

  :االضطالع باألنشطة احملدَّدة التالية
 من الدعم إىل أقـل      تقدمي مزيد  من   همتكنآراءه بشأن السبل اليت     أن يقدم     )أ(  

البلدان منواً يف إعداد خططها الوطنية للتكيف، على النحو املذكور يف تقرير اجتماعه الثـاين               
  ؛)١(والعشرين، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثامنة والثالثني

خلاصة ببعض أقل البلدان منواً فيما يتعلـق         استكشاف املسائل ا   أن يواصل   )ب(  
حبصوهلا على التمويل الالزم لتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف، وذلك خالل اجتماعاته مع          

يف التقارير املتعلقـة باجتماعاتـه    مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه، وأن يدرج       
لعمل الوطنية للتكيف، لكي تنظر فيها اهليئة       معلومات عن طرق ووسائل تعزيز تنفيذ برامج ا       

  ؛)٢(الفرعية للتنفيذ
أن ينظم، بدعم من األمانة وبالتعاون مع املنظمـات ذات الـصلة حـدثاًً               )ج(  

خطط التكيف الوطنية ألقل البلدان الوطنية بالتزامن مع الدورة الثامنة والثالثني للهيئة             بشأن
  .)٣(الفرعية للتنفيذ

، األطـراف   ١٨-م أ /٤ك، دعا مؤمتر األطراف، مبوجب مقـرره        وعالوة على ذل    -٣
واهليئات املواضيعية وهيئات اخلرباء املنشأة مبوجب االتفاقية إىل تقدمي آرائها بشأن التمويـل             
الطويل األجل، مع مراعاة التقرير اخلاص حبلقات عمل برنامج العمـل املتعلـق بالتمويـل               

  .األجل الطويل
، أعدَّ فريق اخلرباء يف اجتماعـه احلـادي   ١٦-م أ/٦من املقرر  ٣واستجابةً للفقرة     -٤

 نظرت فيه اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف          )٤(٢٠١٣-٢٠١٢والعشرين برنامج عمل للفترة     
ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ بربامج عمل أقـل البلـدان منـواً            . السادسة والثالثني  دورهتا

__________ 

)١( FCCC/SBI/2012/33 ٦٨، الفقرة. 
)٢( FCCC/SBI/2012/33 ٦٧، الفقرة. 
)٣( FCCC/SBI/2012/33 ٦٩، الفقرة. 
)٤( FCCC/SBI/2012/7املرفق األول ،. 
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مواصلة إطالعها على ما تبذله من جهـود        ، وطلبت إىل هذه البلدان      ٢٠١٣-٢٠١٢ للفترة
  .)٥(٢٠١٣-٢٠١٢لتنفيذ برنامج العمل للفترة 

  موجز االجتماع الثالث والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  -ثانياً  

  املداوالت  -ألف  
 ١٣ُعقد االجتماع الثالث والعشرون لفريق اخلرباء يف لومي، توغو، يف الفترة مـن                -٥

  . ٢٠١٣مارس /آذار ١٦إىل 
، فريق اخلرباء يف دعـوة مرفـق   ١٣-م أ/٨وفّوض مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره    -٦

. البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه إىل حضور اجتماعات الفريق، إذا اقتضى األمـر            
 إىل فريق اخلرباء إشراك جمموعة عريـضة مـن         ١٦-م أ /٦وباإلضافة إىل ذلك، طلب املقرر      

نظمات يف دعم تنفيذ برنامج عمله، وبناًء على ذلك، شارك مرفق البيئة العاملية وثالثة من               امل
هي منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة، وبرنـامج األمـم    (الوكاالت املنفذة ملشاريعه  

ووّجه فريـق اخلـرباء دعـوة       . يف االجتماع ) املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة     
  .ور إىل خرباء من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومن معهد املوارد العامليةللحض

وافتتح االجتماع مدير شؤون البيئة يف وزارة البيئة واملوارد احلرجية، يف حكومـة                -٧
توغو، السيد إيسوبيو ثيو كوهوغا، حيث أشاد يف كلمته بالدعم البارز الذي يقدمه فريـق               

 منواً من أجل إعداد برامج عملها الوطنية للتكيف، وأعرب عن سعادة            اخلرباء إىل أقل البلدان   
وأعرب أيضاً عن استعداد    . حكومة توغو باستضافة االجتماع الثالث والعشرين لفريق اخلرباء       

  .توغو للشروع يف عملية خطة التكيف الوطنية
ـ  : وخالل االجتماع، ركز فريق اخلرباء عمله على ما يلي          -٨ ة التقنيـة   املبادئ التوجيهي

لعملية خطط التكيف الوطنية؛ واحتياجات دعم عملية خطط التكيف الوطنية؛ وتقرير مرحلي            
بشأن الدعم املوّجه لعملية خطط التكيف الوطنية؛ واحلدث املتعلق خبطط التكيف الوطنية املقرر             

 ونظام املعلومات   أن يعقده فريق اخلرباء بالتزامن مع الدورة الثامنة والثالثني للهيئتني الفرعيتني؛          
الداعم لربامج العمل الوطنية للتكيف ولعملية خطط التكيف الوطنية؛ وحلقات العمل التدريبية            

؛ والـُنُهج التدريبيـة لفريـق       ٢٠١٣-٢٠١٢اإلقليمية بشأن التكيف ألقل البلدان منواً للفترة        
بأقل البلدان منـواً    اخلرباء؛ ورصد وتقييم برامج العمل الوطنية للتكيف؛ وبرنامج العمل اخلاص           

وعملية خطط التكيف الوطنية؛ وتصميم دراسات حالة معّمقة؛ والروابط مع هيئات أخرى يف             
وأجرى أيضاً فريق اخلرباء مناقشات مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفـذة            . إطار االتفاقية 

ومناقشات مع حكومـة  ملشاريعه ومع منظمات أخرى بشأن الدعم املقدم إىل أقل البلدان منواً،      
  .توغو بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف وعملية خطط التكيف الوطنية

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2012/33 ٧٢ و٦٤، الفقرتان. 
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  حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -باء  

  حالة إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف  -١  
 بلداً من أقل البلدان منواً، حىت اآلن، برامج عملـها الوطنيـة             ٤٩استكمل بنجاح     -٩

، وهي اآلن   ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين وحصلت غينيا االستوائية على متويل يف       . )٦(يفللتك
  .يف املراحل املبكرة إلعداد برنامج عملها الوطين للتكيف

وقامت ثالثة بلدان على األقل من أقل البلدان منواً، هي بنغالديش وبوتان والسنغال،               -١٠
وأحاط فريق اخلرباء علماً باستمرار اعتمـاد  . فبتنقيح أو حتديث برامج عملها الوطنية للتكي    

أقل البلدان منواً على ما يقدمه فريق اخلرباء من توجيه ومشورة يف تنقيح وحتـديث بـرامج                 
  . عملها الوطنية للتكيف، وأبدى استعداده لتقدمي الدعم لدى طلبه

  حالة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -٢  
 بلداً  ٤٥، تلقى من    ٢٠١٣أبريل  /نيسان ٣ية بأنه، اعتباراً من     أفاد مرفق البيئة العامل     -١١

من أقل البلدان منواً مشروعاً واحداً أو أكثر من مشاريع برامج عملها الوطنيـة للتكيـف يف    
 بلداً مشروعني على األقل، وقدمت عشرة بلدان        ٣٢وقدم  . شكل استمارة تعريف باملشروع   

  .ثالثة مشاريع أو أكثر
تتألف من ستة مشاريع    ( )٧( مشروعاً ٩٥ البيئة العاملية إىل أن ما جمموعه        وأشار مرفق   -١٢

حظيت مبوافقة جملس مرفـق البيئـة العامليـة         )  مشروعاً كبري احلجم   ٨٩متوسطة احلجم و  
ومن .  مليون دوالر أمريكي٤٥٠,٨٧وحصلت على ِمنح من صندوق أقل البلدان منواً بلغت 

 مـشروعاً،  ٤٥ اعتمد الرئيس التنفيذي ملرفق البيئة العاملية بني املشاريع اليت حظيت باملوافقة،  
  .وهي متر اآلن مبراحل خمتلفة من التنفيذ

، تعهـدت   ٢٠١٣أبريـل   /نيـسان  ٣وأفاد مرفق البيئة العاملية أيضاً بأنه، حـىت           -١٣
 ماليني دوالر أمريكي إىل صندوق أقل البلدان منـواً، وبـأن            ٦٠٥,٣ماحنة بتقدمي    جهات

ديد للتمويل املمنوح لكل بلد من أقل البلدان منواً لتنفيذ مشاريع برامج عملـها              السقف اجل 
 مليون دوالر أمريكي، وذلـك عمـالً مببـدأ اإلنـصاف            ٢٠الوطنية للتكيف حتدَّد مببلغ     

  .التمويل يف

__________ 

 ٢٠٠٧ديـسمرب   /أقل البلدان منواً يف كـانون األول      تشمل أيضاً الرأس األخضر وملديف، اللذين خرجا من فئة           )٦(
 .، على التوايل٢٠١١يناير /وكانون الثاين

رنامج الساحل وغرب أفريقيا الداعم ملبادرة اجلدار األخضر الكبري،         تشمل مشروعاً يتبع هنجاً برناجمياً، هو ب       )٧(
 .وُتنفذ يف إطاره أربعة مشاريع يف إثيوبيا وتشاد وتوغو ومايل
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  املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية  -جيم  
اء إعداد مبادئ توجيهية تقنية لعمليـة خطـط         طلب مؤمتر األطراف إىل فريق اخلرب       -١٤

. ١٧-م أ /٥التكيف الوطنية استناداً إىل املبادئ التوجيهية األولية اليت اعُتمدت مبوجب املقرر            
وُتتاح املبادئ التوجيهية التقنية اليت أعدها فريق اخلرباء على شبكة اإلنترنت باللغة اإلنكليزية             

ي توزيع نسخ ورقية منها على جهات التنسيق يف أقـل           وجير. <unfccc.int/NAP>يف املوقع   
  .البلدان منواً ويف مناسبات متنوعة

ويعكف فريق اخلرباء على إعداد نسخة تفاعلية للمبادئ التوجيهية علـى شـبكة               -١٥
وستكون هذه النسخة جزءاً من نظام معلومات أوسع نطاقاً بشأن خطط التكيف            . اإلنترنت
  ). من اجلزء ثانياً أدناهقرة زايانظر الف(الوطنية 

ويعتزم فريق اخلرباء إعداد مواد تكميلية للمبادئ التوجيهية من أجل تغطية معّمقـة               -١٦
. خلطوات خمتارة، وذلك بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة وخرباء التكيـف ذوي الـصلة             

 وستقدم تلك املواد توجيهات متدرجة بشأن لبنات بناء عملية خطـط التكيـف الوطنيـة،          
وستشمل ورقات تقنية ومبادئ توجيهية تقنية خلطط التكيف الوطنية على املستويني الـوطين   

 ١٢والقطاعي ومستويات أخرى، وفقاً لطرائق دعم خطط التكيف الوطنية الواردة يف الفقرة             
  .١٧-م أ/٥من املقرر 

  احتياجات دعم عملية خطط التكيف الوطنية  -دال  
جات دعم عملية خطط التكيف الوطنية علـى النحـو          استعرض فريق اخلرباء احتيا     -١٧

وحدد الفريق االحتياجات الـيت  . )٨(املدرج يف تقرير االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخلرباء     
ميكنه دعمها وفقاً لواليته وخربته، واقترح األنشطة اليت ميكنه القيام هبا لتقـدمي مثـل هـذا        

وأشـار  . طة املقترحة لتلبية احتياجات دعم خمتارة     وترد يف املرفق األول قائمة باألنش     . الدعم
الفريق إىل أن احتياجات الدعم واألنشطة املقترحة ستحتاج إىل مراجعة وحتديث متواصـلني             

  .يواكبان تقدم أقل البلدان منواً يف عملياهتا املتعلقة خبطط التكيف الوطنية
 فريق اخلـرباء دراسـة      وسعياً إىل حتديد أولويات جهود تلبية االحتياجات، أجرى         -١٨

استقصائية سريعة ألقل البلدان منواً للوقوف على آرائها بشأن احتياجات الدعم احملتملة ذات             
وحدد . األولوية، املدرجة يف القائمة الواردة يف تقرير االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخلرباء           

ج الدراسة االستقصائية، لكي    فريق اخلرباء أولويات احتياجات الدعم، آخذاً يف االعتبار نتائ        
حيدد تلك االحتياجات اليت ينبغي تلبيتها خالل السنوات الثالث القادمة من أجـل بدايـة               

  :ناجحة لعملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً

__________ 

)٨( FCCC/SBI/2012/27 ١٩، الفقرة. 
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الورقات التقنية واملعلوماتية بوصفها مكمِّالت للمبادئ التوجيهية التقنيـة           )أ(  
  :لوطنية، مبا يف ذلك ما يليلعملية خطط التكيف ا

طرائق وأدوات تقدير الفجوات واالحتياجات فيما يتعلق بالقـدرة علـى            '١'
  التكيف؛

الُنُهج والعمليات واخليارات املتعلقة بتحليل البيانات وإدارهتا وجتسيدها يف          '٢'
  إطار دعم عملية خطط التكيف الوطنية؛

ج التكيف، وبنـاء  دليل لوضع اخلطط الوطنية لالستثمار يف التكيف، وبرام       '٣'
  القدرات يف استيعاب متويل التكيف؛

  تصميم وتنفيذ نظم للرصد والتقييم من أجل التكيف على مستويات متعددة؛ '٤'
جتميع وحتليل املعلومات اليت سُيتشارك فيها عن طريق الورقات املعلوماتيـة         )ب(  

  : اليت تغطي ما يلي
الستراتيجيات املمكنة  حتليل االحتياجات والفجوات املتعلقة بالقدرات، وا      '١'

  للتصدي هلذه االحتياجات والفجوات؛
أفضل املعارف املتاحة عن التأثريات والقابلية للتأثر وخيارات التكيف مـن            '٢'

  نظم اخلرباء؛ /أجل النظم القائمة على املعرفة
قوائم موجزة بالبيانات واألساليب واألدوات املوصى هبا لتقييم املخـاطر           '٣'

  رة على التكيف؛والقابلية للتأثر والقد
  جتارب النجاح والفشل، ومسائل االستدامة املرتبطة خبيارات التكيف العامة؛ '٤'
اخلربات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف مراحل خمتلفة لعمليـة           '٥'

  خطط التكيف الوطنية، مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي؛
عمليـة خطـط    تقاسم وتبادل املعلومات من خالل نظام معلومات دعم           )ج(  

  : ونظم املعلومات ذات الصلة بشأن ما يليNAP Central املسمى )٩(التكيف الوطنية
  الدعم املايل والتقين املتاح لعملية خطط التكيف الوطنية؛ '١'
االحتياجات والفجوات املتعلقة بالقدرات من أجل حتديد وحشد الـدعم           '٢'

 التقين وغريه؛

ستخدامها يف تقييم التكيف مـع      الروابط مع البيانات واملعلومات املتاحة ال      '٣'
 تغري املناخ والتخطيط له؛

__________ 

 . أدناه٢٦انظر الفقرة  )٩(
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توعية اجلهات املعنية املتعددة باملعلومـات والعمليـات املتعلقـة خبطـط             '٤'
 الوطنية؛ التكيف

جتميع املعلومات من أجل رصد الدعم، واستعراض وتقييم التقدم احملـرز             '٥'
 والفعالية والفجوات املتعلقة خبطط التكيف الوطنية؛

ليل وإدارة البيانات األساسية اليت تـدعم التخطـيط للتكيـف           حتديد وحت  '٦'
  إنقاذ البيانات املوروثة وحفظها؛وتنفيذه، مبا يف ذلك

  :حلقات العمل التدريبية على الصعيد اإلقليمي الرامية إىل تغطية املواضيع التالية  )د(  
حتديد الفجوات واالحتياجات من القدرات الالزمـة لتخطـيط وتنفيـذ            '١'

  التكيف؛إجراءات

اخلربات والُنُهج املتبعة الختيار واستخدام أدوات التقييم، ومناذج حتليل البيانات           '٢'
 واستخدامها يف دعم القرار، وكذلك يف إيصال النتائج إىل متخذي القرار؛

استخدام األدوات املناسبة املتعلقة بإدارة وحتليل البيانات اجلغرافية املكانيـة           '٣'
ومات من حيث املكان والزمان، لدعم التقييمـات        يف إدارة البيانات و املعل    

باعتبارها جزءاً من عملية التخطيط للتكيف وتعزيز الطابع املتكرر واملستمر          
 هلذه التقييمات باعتبارها جزءاً من عملية خطط التكيف الوطنية؛

حتليل البيانات املناخية ووضع سيناريوهات تغري املناخ وتطبيقها يف تقيـيم            '٤'
 ملناخ على املستويات الوطنية والقطاعية واحمللية؛خماطر تغري ا

 إبالغ املعلومات وعدم اليقني إىل متخذي القرار ورامسي السياسات؛ '٥'

 تصميم أحباث ومالحظات منهجية لدعم حتليل التكيف والتخطيط له؛ '٦'

 وترتيبها؛) ة، وما إىل ذلكياالقتصادية والبيئ(تقدير خيارات التكيف  '٧'

ع وبرامج لدعم عملية صياغة وتنفيذ خطـط        وضع استراتيجيات ومشاري   '٨'
 التكيف الوطنية؛

 اعتماد املؤسسات الوطنية من أجل احلصول املباشر على التمويل؛ '٩'

  التكيف وتقييمه؛رصد '١٠'

  :أنشطة تدريب أخرى  )ه(  
 دورات على شبكة اإلنترنت بشأن خطوات عملية خطط التكيف الوطنية؛ '١'

 .التعاون مع برامج التثقيف الرمسية '٢'
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  التقرير املرحلي املتعلق بدعم عملية خطط التكيف الوطنية  -هاء  
ناقش فريق اخلرباء التقرير املرحلي املتعلق بدعم عملية خطط التكيف الوطنية، وذلك              -١٩

استناداً إىل عمل الفريق وعمل كل من جلنة التكيف، ومنظمات األمم املتحدة، والوكـاالت          
. ملتعددة األطراف، واملنظمات األخرى ذات الصلة     املتخصصة، واملنظمات الثنائية األطراف وا    

ويف إطار املعلومات األساسية اليت تنطلق منها املناقشات، أجـرى فريـق اخلـرباء دراسـة          
استقصائية أولية ألقل البلدان منواً أثناء الدورة السابعة والثالثني للهيئتني الفرعيتني ودراسـة             

جل احلصول على معلومات عن عملية خطـط        استقصائية عن طريق الربيد اإللكتروين من أ      
عالوة علـى   و. التكيف الوطنية، مبا يف ذلك معلومات عن احتياجات الدعم والدعم املُقدم          

. ذلك، أبلغت بعض املنظمات فريق اخلرباء جبهودها يف دعم عملية خطط التكيف الوطنيـة             
عليه فريق اخلـرباء    وفيما يلي موجز للدعم املقدم لعملية خطط التكيف الوطنية الذي حصل            

  :اجتماعه الثالث والعشرين يف
استناداً إىل املعلومات الواردة من أقل البلدان منـواً يف إطـار الدراسـات                )أ(  

االستقصائية، أشارت معظم البلدان إىل أهنا تفكر جدياً يف عملية خطط التكيـف الوطنيـة               
ينة يف املبادئ التوجيهية خلطـط      بانتظار تلقي الدعم املايل لكي تشرع يف اخلطوات املب         وأهنا

  التكيف الوطنية؛
قدمت الواليات املتحدة األمريكية، من خالل وكالتها للتنميـة الدوليـة،             )ب(  

ويف ورقـة مـشتركة     . الدعم إىل جامايكا يف عملية وضع إطار سياسايت وطين لتغري املناخ          
وكالة التنمية الدولية من     أقامت حكومة جامايكا شراكة مع       ،)١٠(جلامايكا والواليات املتحدة  

أجل تنظيم حلقة عمل للجهات املعنية هبدف إطالق عملية وضع إطار سياسايت للشروع يف              
عملية بناء الدعم والفهم يف خمتلف قطاعات االقتصاد، مبا ميكّن احلكومة واجلهات الفاعلـة              

وعقـب  . مايكااخلاصة املسؤولة عن تلك القطاعات من فهم آثار تغري املناخ على اقتصاد جا      
  حلقة العمل، عكفت جامايكا على وضع إطار سياسايت شامل بشأن تغري املناخ؛

  :فيما يتعلق بالدعم املقدم من فريق اخلرباء  )ج(  
أعد فريق اخلرباء مبادئ توجيهية تقنية لعملية خطط التكيف الوطنية، وهي            '١'

 وجيري إعداد نـسختني   . <unfccc.int/NAP>متاحة على شبكة اإلنترنت     
 بالربتغالية والفرنسية سُتنشران لدى االنتهاء منهما؛ 

أعد فريق اخلرباء وثيقة توعية توجز عملية خطط التكيف الوطنية هبـدف             '٢'
والوثيقة متاحة  . تيسري جهود توعية املنسقني املعنيني بتغري املناخ يف بلداهنم        

 باإلنكليزية، وسُتتاح يف وقت قريب بالربتغاليـة والفرنـسية يف املوقـع           
<unfccc.int/NAP>؛ 

__________ 

)١٠( FCCC/SBI/2013/MISC.2. 
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عقد فريق اخلرباء حلقيت عمل تدريبيتني إقليميتني بشأن التكيـف ألقـل             '٣'
البلدان منواً يف منطقة احمليط اهلادئ وألقل البلدان منواً الناطقة بالفرنـسية،            

. ، علـى التـوايل    ٢٠١٣مـارس   /آذار و ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولوذلك يف   
دريبية حمددة بشأن عمليـة     وتضمنت هاتان احللقتان التدريبيتان وحدات ت     

خطط التكيف الوطنية، من أجل توعية أقل البلدان منواً وبناء قدرهتا علـى             
ومت تدريب  . طنيةالبدء يف عملية خطط التكيف الوطنية على املستويات الو        

 مثانية مشاركني؛

يعكف فريق اخلرباء على تصميم وتنفيذ نظام معلومات على شبكة اإلنترنت            '٤'
ة خطط التكيف الوطنية، ومن املقرر إطالق منوذج أويل         من أجل دعم عملي   

  ؛)الفقرة زاي من اجلزء ثانياً أدناه انظر (٢٠١٣يف منتصف عام 
وفيما يتعلق بلجنة التكيف، تتضمن خطة العمل الثالثية السنوات للجنـة             )د(  

ة اخلاصة  أنشطة حمددة بشأن العمل املتعلق بالطرائق واملبادئ التوجيهية خلطط التكيف الوطني          
ولبلوغ هذه الغاية، أنشأت اللجنة فريقاً . )١١(بالبلدان النامية اليت ال تنتمي لفئة أقل البلدان منواً

  خمصصاً معنياً بالطرائق واملبادئ التوجيهية يشارك فيه فريق اخلرباء؛
  :فيما يتعلق مبنظمات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة  )ه(  
إلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة مقترحاً إىل       قدم برنامج األمم املتحدة ا     '١'

صندوق دعم أقل البلدان منواً بإنشاء برنامج لدعم خطط         /مرفق البيئة العاملية  
ويرتكز برنامج الدعم علـى ثالثـة       . التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً     

وأبلغـت  . الدعم املؤسسي، والدعم التقين، والوساطة املعرفية     : حماور، هي 
لوكاالت فريق اخلرباء يف اجتماعه الثالث والعشرين بتقدمي مشروع مقترح          ا

 من  ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢٨يف هذا الصدد إىل أمانة مرفق البيئة العاملية يف          
أجل احلصول على متويل من صندوق أقل البلدان منواً، وبأن هذا املشروع            

 املقترح بانتظار موافقة مرفق البيئة العاملية؛

نظمة الصحة العاملية يف ورقتها بشأن املبادئ التوجيهية لـصياغة           م وأشارت '٢'
إىل أهنا قامت مبراجعة املبادئ التوجيهية التقنيـة         )١٢(خطط التكيف الوطنية  

لفريق اخلرباء املتعلقة بعملية خطط التكيف الوطنية ومواءمتـها مبـا يتفـق             
  .واحتياجات عملية التكيف الصحي على الصعيد الوطين

ام املناقشات املتعلقة باملوضوع املطروح، أشار فريق اخلـرباء إىل اسـتمرار            ويف خت   -٢٠
اجلهود املبذولة لدعم عمليات خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً، وهـي العمليـات               

__________ 

)١١( FCCC/SB/2012/3املرفق الثاين ،. 
)١٢( FCCC/SBI/2013/MISC.2. 
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 أعاله، وإىل أنه من املفيد احلصول على مزيد من املعلومات عـن             ١٩املدرجة يف الفقرة     غري
وميكـن  . مات وعن جهودها يف دعم عملية خطط التكيف الوطنيـة       جمموعة كبرية من املنظ   

تبادل هذه املعلومات مع فريق اخلرباء باإلضافة إىل املعلومات الواردة يف الورقـات املقدمـة               
األطراف إىل مؤمتر األطراف، واملعلومات املقدمة من أقل البلـدان منـواً عـن طريـق                 من

  .الدراسات االستقصائية املستمرة

  دث خطط التكيف الوطنية ألقل البلدان منواًَح  -واو  
ق ، ناقش فري  )١٣(بناًء على طلب من اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني            -٢١

خرباء عملية التخطيط احلدث املتعلق خبطط التكيف الوطنية ألقل البلدان منواً، املقرر عقـده              
وسلَّط رئيس فريق اخلرباء الـضوء  .  الفرعية للتنفيذبالتزامن مع الدورة الثامنة والثالثني للجنة     

على االجتماع التمهيدي الذي ُعقد مع األطراف واملنظمات ذات الـصلة يف الدوحـة يف               
  . بعد اعتماد الطلب٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

إطالق عملية  : ويهدف احلدث، الذي سيحمل عنوان معرض خطط التكيف الوطنية          -٢٢
  : يف أقل البلدان منواً، إىل ما يليخطط التكيف الوطنية

تقدمي معلومات عن عملية خطط التكيف الوطنية إىل أقل البلـدان منـواً               )أ(  
  واجلهات املعنية األخرى؛

إتاحة منرب للتشارك يف األدوات واألساليب ذات الصلة يف عملية خطـط              )ب(  
  التكيف الوطنية؛

املعنيـة األخـرى لتبـادل      إتاحة منتدى للمنظمات ذات الصلة واجلهات         )ج(  
املعلومات بشأن الدعم الذي ميكنها تقدميه إىل أقل البلدان منواً من أجل عملية خطط التكيف               

  الوطنية؛
إتاحة منرب لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة، ولعرض           )د(  

  .دراسات احلالة ذات الصلة
وسيتـضمن عروضـاً    . ف الوطنية وسريكز احلدث على عناصر عملية خطط التكي        -٢٣

يقدمها فريق اخلرباء عن اجلوانب التقنية لعملية صياغة خطط التكيف الوطنيـة، وعروضـاً              
تقدمها أقل البلدان منواً عن خططها واحتياجاهتا املتعلقة بإطالق خطط التكيف الوطنيـة يف              

تعتزم هبا دعم عمليـة     هذه البلدان، وعروضاً تقدمها الوكاالت واملنظمات لبيان الكيفية اليت          
وأشار فريق اخلرباء إىل أمهية قيام رئـيس اهليئـة          . خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً      

  .الفرعية للتنفيذ بافتتاح احلدث
__________ 

)١٣( FCCC/SBI/2012/33 ٦٩، الفقرة. 
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وسيجمع هذا احلدث أقل البلدان منواً وأطرافاً أخـرى، ومرفـق البيئـة العامليـة                 -٢٤
عنـيني بـالتكيف، واملنظمـات ذات الـصلة،         والوكاالت املنفذة ملشاريعه، واملمارسني امل    

ويعكف فريق اخلرباء على . والوكاالت اإلمنائية، واملراكز والشبكات اإلقليمية، وخرباء فرادى
. استكشاف طرق للتفاعل مع خرباء أقل البلدان منواً الذين قد ال يتمكنون من حضور احلدث

املنظمات اليت ميكنها تقدمي الـدعم      وأكد فريق اخلرباء أمهية التركيز على دعوة الوكاالت و        
  .أقل البلدان منواً يف عملية خطط التكيف الوطنية حلضور احلدث إىل
 واتفق فريق اخلرباء أيضاً على أن احلدث ينبغي أن يكون استمراراً للدعم املقـدم إىل                -٢٥
 الوطنيـة،  مني لعملية خطـط التكيـف    البلدان منواً، يف إطار التوجيه والدعم التقنيني املقد        أقل
  . الدورة السنوية األوىل للهيئتني الفرعيتنيأثناءاحلدث ينبغي أن ُيعقد كل عام، إن أمكن،  وأن

  نظام املعلومات الداعم لربامج العمل الوطنية للتكيف وخلطط التكيف الوطنية  -زاي  

  نظام معلومات خطط التكيف الوطنية  -١  
يسمى نظام معلومـات دعـم      (لومات  واصل فريق اخلرباء عمله يف تصميم نظام مع         -٢٦

، يكون مبثابة منرب رئيسي للمعلومات لدعم عملية        )NAP Centralخطط التكيف الوطنية     عملية
وسيوفر هذا النظام املعلومات الالزمة لدعم عملية خطـط التكيـف           . خطط التكيف الوطنية  

فر أيضاً سجالً للوثائق ذات     الوطنية ولبيان التقدم الذي حترزه البلدان يف عملياهتا الوطنية، وسيو         
أقل البلدان منواً، مع إتاحة وصـالت إىل البيانـات          الصلة خبطط التكيف الوطنية املتعلقة بدعم       

واملعلومات واألدوات ذات الصلة بعملية خطط التكيف الوطنية، وسُيضمَّن مدخالت مـستقاة    
.  ومن أوسـاط البحـث     من البلدان ومن املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية ذات الصلة        

  .وسيقدم النظام معلومات أيضاً تيّسر نظر مؤمتر األطراف يف خطط التكيف الوطنية
وفيما يتعلق بالقدرات الوظيفية للنظام، نظر فريق اخلرباء يف أمثلة لوظـائف ُنظـم                -٢٧

معلومات أخرى تتعلق بالتكيف هبدف استخدامها يف توجيه عملية تصميم نظام معلومـات             
  :واتفق فريق اخلرباء على أن تتضمن وظائف النظام ما يلي. كيف الوطنيةخطط الت
وصالت بينية مرنة إىل املعلومات املناسبة للفئات الرئيسية من املستخدمني،            )أ(  

اخلرباء التقنيون على الصعيد القطري واملنظمات املشارِكة بصورة مباشرة يف أنـشطة            : وهم
 وواضعو السياسات، َمبن فيهم َمن يدَعمون املفاوضات        خطط التكيف الوطنية؛ متخذو القرار    

املتعلقة بتغري املناخ؛ وقاعدة أوسع نطاقاً من أصحاب املصلحة املعنيني بعملية خطط التكيف             
  الوطنية، مبا يف ذلك عامة اجلمهور؛

استخدام أمثلة ودراسات حالة خمتارة ألغراض اإليضاح هبـدف تعزيـز              )ب(  
  نب القوائم البالغة الشمول؛التشارك يف الدروس وجت
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املرونة يف حفظ وعرض املعلومات مبـا يتـيح سـهولة حتـديثها وإدراج          )ج(  
معلومات جديدة، بوسائل منها مثالً وضع نظام أساسي إلدارة قواعد البيانـات ُيـستخدم              

  إلدارة احملتوى الدينامي؛
ت واملعلومات  التصميم اليت تيسر وصول البلدان إىل أفضل البيانا        اعتبارات  )د(  

املتاحة، مع إيالء اعتبار للقيود التقنية اليت تواجهها أقل البلدان منواً يف احلصول على بعـض                
  أنواع البيانات ومعاجلتها؛

تعزيز ُسُبل حصول البلدان على البيانات واملعلومات، إن أمكن، لتجنـب             )ه(  
 قواعد البيانـات اإلقليميـة      التعقيدات املقترنة باستخالص البيانات واملعلومات القطرية من      

  والعاملية؛
  .القيمة املضافة لنظم املعلومات املتاحة  )و(  

وقرر فريق اخلرباء إنشاء فريق استشاري يتألف من خرباء ممارسني يف جمال التكيف               -٢٨
  .لتقدمي املشورة بشأن تصميم وحمتويات نظام معلومات دعم عملية خطط التكيف الوطنية

رباء، يف إطار احلدث املتعلق خبطط التكيف الوطنية املقرر عقـده           وسيعرض فريق اخل    -٢٩
  .يف الدورة الثامنة والثالثني للهيئتني الفرعيتني، التقدم احملرز يف إعداد نظام املعلومات

  بوابة أقل البلدان منواً  -٢  
ـ               -٣٠ . واًناقش فريق اخلرباء أيضاً عملية التطوير املستمر للبوابة اخلاصة بأقل البلـدان من

الفريق أن املعلومات املتاحة على البوابة بشأن تنفيذ مشاريع برامج العمل الوطنيـة              والحظ
 املشاريع املستكملة املتعلقة    النجاحات اليت حققتها  للتكيف حباجة إىل التحسني حبيث تتضمن       

بربامج العمل الوطنية للتكيف، وحبيث تكون البوابة مـستودعاً للمعلومـات الـيت ميكـن               
امها لتقييم التقدم احملرز والفعالية ولتحديد الفجوات يف عملية تنفيذ بـرامج العمـل              استخد

اخلربات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة يف إطار        الوطنية للتكيف، ومنرباً للتشارك يف    
  .برامج العمل الوطنية للتكيف

ارسـات  وعالوة على ذلك، الحظ فريق اخلـرباء أن املنـرب اخلـاص بأفـضل املم                -٣١
املستفادة سيجري حتديثه لكي يتضمن معلومـات مـستمدة مـن اجمللـد الثـاين                والدروس
عـن طريـق    (أفضل املمارسات والدروس املستفادة واملعلومات اليت ُجمعت بالفعل          ملطبوعة
  .من أقل البلدان منواً اليت مل ُتدرج بعد يف تلك املنشورات) الدراسات االستقصائية/املقابالت

 فريق اخلرباء أيضاً إىل العمل اإلضايف الذي ينبغي القيام به بـشأن البوابـة،               وأشار  -٣٢
إنشاء منرب تعاوين إلكتروين لفريق اخلرباء وأقل البلدان منواً واملنظمـات والوكـاالت              ومنه

واملراكز اإلقليمية ذات الصلة، وإنشاء منرب لفريق اخلرباء، وراصد ألقل البلدان منواً، وأشـار              
ضاً إىل أن هذه الوظائف ستواءم مع وظائف مماثلة يف إطار نظام املعلومات الـذي               الفريق أي 

  .تقدم ذكره واخلاص خبطط التكيف الوطنية
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  ٢٠١٣-٢٠١٢حلقات العمل التدريبية اإلقليمية للفترة   -حاء  
باشر فريق اخلرباء الترتيبات املتعلقة حبلقة العمل التدريبية اإلقليمية بشأن التكيـف              -٣٣
صة بأقل البلدان منواً الناطقة بالفرنسية، وهي احللقة اليت ُعقدت يف لـومي، توغـو، يف                اخلا

وانطالقاً من املبادئ التوجيهية التقنية لعمليـة خطـط         . مارس/آذار ٢٢ إىل   ١٨من   الفترة
التكيف الوطنية، ومن أحدث قرار بشأن خطط العمل الوطنية، نظر فريق اخلرباء يف مواصلة              

التدريبية بإضافة معلومات عن عملية خطط التكيف الوطنية أوسع نطاقاً مـن            حتسني املواد   
املعلومات املقدمة يف حلقة العمل األوىل اخلاصة بأقل البلدان منواً يف منطقة احمليط اهلـادئ،               

  .٢٠١٢املعقودة يف عام 
 منظمات ووكـاالت ومراكـز       عدة وتعاون فريق اخلرباء يف إطار حلقة العمل مع         -٣٤
وقام بأدوار نشطة يف حلقة العمل كلٌ من مرفق البيئة العاملية وثـالث مـن              . ية وخرباء إقليم

منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج (الوكاالت املنفذة ملشاريعه 
ويل، ، وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، والوكالة األملانية للتعـاون الـد          )األمم املتحدة للبيئة  

واملركز اإلقليمي للتدريب على األرصاد اجلوية الزراعية واهليدرولوجيا التشغيلية وتطبيقاهتما،          
بني الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة الساحل، ومجعية النـساء   التابع للجنة الدائمة املشتركة     

سانتانا من السيد أديريتو  والشعوب األصليني يف تشاد، وعضوان سابقان يف فريق اخلرباء، مها         
  .سان تومي وبرينسييب، والسيد إروين كونزي من النمسا، وخرباء فرادى آخرون

املمارسني الوطنيني املعنيني بالتكيف مـن      /وشارك يف حلقة العمل ثالثة من اخلرباء        -٣٥
 .وكاالت أخرى ذات صلة معنية بالتخطيط     /وكاالت معنية بتغري املناخ ومن وزارات     /وزارات

لعمل أيضاً منسقون وطنيون آخرون معنيون باتفاقية التنوع البيولوجي من          وشارك يف حلقة ا   
 واستهدفت حلقة العمل إتاحة منـرب لتعزيـز         .عشرة بلدان، وذلك بدعم من أمانة االتفاقية      

التآزر يف إطار تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة             
  .)١٤(حلفظ التنوع البيولوجي

وناقش فريق اخلرباء أيضاً الترتيبات اللوجستية حللقيت العمل اإلقليميتني املتبقيـتني،             -٣٦
ومها حلقة عمل ألقل البلدان منواً اآلسيوية، وحلقة عمل ألقل البلدان منواً األفريقية الناطقـة               

ًء علـى  وبنا. واتفق فريق اخلرباء على السعي إىل عقد حلقيت العمل قبل هناية العام        . بالفرنسية
ستعد األمانة تقريراً توليفيـاً عـن    )١٥(طلب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني   

  .حلقات العمل التدريبية اإلقليمية لدى استكمال حلقة العمل األخرية

__________ 

      ُيتاح مزيد من املعلومات عن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية حلفظ التنـوع البيولـوجي يف املوقـع                )١٤(
<http://www.cbd.int/nbsap>. 

)١٥( FCCC/SBI/2012/33 ٦٦، الفقرة. 
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وناقش فريق اخلرباء أمهية عقد حلقة عمل للمتابعة ألقل البلدان منواً يف منطقة احمليط                -٣٧
لتغطية املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة خبطط التكيف الوطنية، إذ إن حلقة العمـل             اهلادئ،  

املتعلقة هبذا اإلقليم ُعقدت قبل استكمال املبادئ التوجيهية التقنية املتعلقة خبطـط التكيـف              
واتفق فريق اخلرباء على مواصلة استطالع فرص عقد حلقة العمل هذه وعلى اختـاذ   . الوطنية

  .القرارات يف اجتماعه التايلمزيد من 

  الُنُهج التدريبية لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  -طاء  
أو تعزيـز القـدرة     /يعقد فريق اخلرباء دورات تدريبية بوصفها إحدى طرائق بناء و           -٣٨

التقنية ألقل البلدان منواً على تناول موضوع التكيف عن طريق برامج العمل الوطنية للتكيف،              
وأجرى فريق اخلرباء   . برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وعملية خطط التكيف الوطنية         و

أثناء اجتماعه مداوالت بشأن مواصلة حتسني ُنُهجه التدريبية لكي يقدم دعمه إىل أقل البلدان              
  .منواً بأسلوب يتسم بالكفاءة واملردودية

  :ة على ما يليوقرر فريق اخلرباء أن تركز ُنُهجه التدريبي  -٣٩
بناء قدرات أقل البلدان منواً على إدارة العمليات واحلصول علـى الـدعم               )أ(  

املقدم يف إطار االتفاقية، وعلى أن تدرج يف تقاريرها معلومات عن برامج العمـل الوطنيـة                
  للتكيف وعملية خطط التكيف الوطنية؛

جـل مواجهـة    تنمية مهارات أقل البلدان منواً يف حل املشكالت مـن أ            )ب(  
  املناخ؛ تغري

  تنمية املهارات يف جمال إدارة املعارف؛  )ج(  
  :تقدمي التدريب من خالل ما يلي  )د(  

 ؛حلقات العمل '١'

 التدريب املقدم على شبكة اإلنترنت، والدورات التدريبية اإللكترونية؛ '٢'

  التعاون مع الربامج التعليمية الرمسية؛  )ه(  
  حتياجات خاصة؛املنشورات املُعدَّة لتلبية ا  )و(  
تعزيز فهم أصحاب املصلحة لربامج العمل الوطنية للتكيف وعملية خطـط       )ز(  

  .التكيف الوطنية
وسلَّط فريق اخلرباء الضوء على قيمـة اإلشـراك الفعـال للمنـسقني الـوطنيني                 -٤٠

ـ             املعنيني ل باالتفاقية اإلطارية لتغري املناخ عند التعاون مع املؤسسات الداعمة للتكيف يف أق
  .البلدان منواً
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وقرر فريق اخلرباء استكشاف طرق تسجيل وحفظ املواد املـستخَدمة يف حلقـات              -٤١
العمل التدريبية اإلقليمية اليت يعقدها، وذلك لضمان سهولة الوصول إليها بعـد اسـتكمال              
حلقات العمل أيضاً، وقرر أيضاً استطالع إمكانية إعداد دورات تدريبية إلكترونية اسـتناداً             

  .حمتويات حلقات العمل تلك ىلإ

رصد وتقييم برامج العمل الوطنية للتكيف وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان             -ياء  
  منواً وعملية خطط التكيف الوطنية

، نظره يف رصد وتقييم برامج العمل )١٦(واصل فريق اخلرباء، انطالقاً من عمله السابق      -٤٢
قل البلدان منواً، ومشل ذلك عملية خطط التكيـف         الوطنية للتكيف وبرنامج العمل اخلاص بأ     

وأشار فريق اخلرباء إىل اجلهود القائمة املتعلقة برصد وتقييم برامج العمل الوطنيـة             . الوطنية
للتكيف، ومنها جهود الرصد والتقييم اليت يبذهلا فريق اخلرباء بالتعاون مع مرفق البيئة العاملية              

، وتقييم مشترك   )١٧(اجلهود اليت يدرجها الفريق يف تقاريره     والوكاالت املنفذة ملشاريعه، وهي     
. )١٨(لصندوق أقل البلدان منواً أجرته حكومة الدامنرك ومكتب التقييم التابع ملرفق البيئة العاملية            

  .وقرر فريق اخلرباء أن يتضمن هنجه توطيد نتائج هذه اجلهات قدر اإلمكان
  :ق اخلرباء تنفيذ األنشطة احملددة التاليةولدفع العمل قدماً إىل األمام، قرر فري  -٤٣

إعداد توجيهات مفصلة بشأن نظم الرصد والتقييم لكي تستخدمها أقـل             )أ(  
  البلدان منواً يف نظمها الوطنية؛

وضع أداة لرصد وتقييم التقدم احملرز والفعالية والفجوات يف سـياق صـياغة          ) ب(  
ف الوطنية، وكذلك يف سياق تنفيذ برنامج وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وخطط التكي     

  العمل اخلاص بأقل البلدان منواً على الصعيدين الوطين والعاملي؛
تطبيق أداة رصد وتقييم التقدم احملرز والفعالية والفجوات علـى الـصعيد              )ج(  

الوطين فيما يتعلق بعمليات خطط التكيف الوطنية املنفذة على املستوى القطـري، وعلـى              
  لعاملي لدعم أعمال اهليئة الفرعية للتنفيذ؛الصعيد ا
وضع هنج الستيعاب أفضل املمارسات والدروس املـستفادة يف ختطـيط             )د(  

وتنفيذ أنشطة التكيف، كإسهام يف رصد وتقييم اجلهود املبذولة يف إطـار عمليـة خطـط                
 وسُيشكل فريق خمصص للمشاركة يف اختيار أفضل املمارسات مـن بـني           . التكيف الوطنية 

  .الدروس املستفادة، يضم عضواً من جلنة التكيف وخرباء وممارسني معنيني بالتكيف
__________ 

)١٦( FCCC/SBI/2012/27 ٣٩، الفقرة. 
 .<http://unfccc.int/6099>تتاح تقارير اجتماعات فريق اخلرباء يف املوقع  )١٧(
 متاح يف املوقع )١٨(

<http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.LDCF_.SCCF_.7. Inf4_.pdf>. 
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  الروابط مع اهليئات األخرى يف إطار االتفاقية  -كاف  
أشار فريق اخلرباء إىل الدعوة اليت وجهها إىل جلنة التكيف لدعم عمليـة خطـط                  -٤٤

  :، ودعا جلنة التكيف إىل ما يلي)١٩(التكيف الوطنية
ساعدة بتقدمي التوعية إىل البلدان النامية األخرى اليت ال تنتمي إىل فئة أقل             امل  )أ(  

  البلدان منواً بشأن املبادئ التوجيهية التقنية خلطط التكيف الوطنية اليت أعدها فريق اخلرباء؛
ترشيح أحد أعضائه للمشاركة يف الفريق االستشاري املعين بأقل البلـدان             )ب(  

 ٢٦انظر الفقرات من    (ظام معلومات دعم عملية خطط التكيف الوطنية        من أجل إعداد ن    منواً
  ؛) أعاله٢٩إىل 

ترشيح أحد أعضائه للمشاركة يف الفريق املعين باستعراض منهجية وعملية            )ج(  
  ؛)أعاله) د(٤٣انظر الفقر (اختيار أفضل املمارسات والدروس املستفادة يف سياق معاجلة التكيف 

اء وأقل البلدان منواً بتـوفري األسـاليب ذات الـصلة           مساعدة فريق اخلرب    )د(  
لتقدير تكاليف ومنافع التكيف كجزء من عمليات التقييم اجلارية يف إطار صـياغة              الالزمة

  .خطط التكيف الوطنية
وأشار فريق اخلرباء أيضاً إىل أن جلنة التكيف دعت أحد أعضائه إىل املـشاركة يف                 -٤٥

 يف طرائق وضع خطط التكيف الوطنية للبلدان األطراف النامية          الفريق املخصص املعين بالنظر   
لتمثيلـه  ) بوتان(ورشح فريق اخلرباء السيد ثينلي ناجميل       . غري املنتمية إىل فئة أقل البلدان منواً      

  .الفريق املخصص يف
وفيما يتعلق باللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، أشار فريق اخلـرباء إىل طلباتـه               -٤٦
وأشار فريق اخلرباء أيضاً إىل أن اللجنة التنفيذية        . )٢٠(قدمة إىل اللجنة بدعم أقل البلدان منواً      امل

املعنية بالتكنولوجيا دعته إىل املشاركة يف اجتماعها اخلامس ويف اجتماع اخلرباء املعين خبرائط             
، )نيبـال (بريت  ورشح فريق اخلرباء نائب رئيسه، السيد باتو أو       . الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا  
  .لتمثيله يف تلك االجتماعات

وناقش فريق اخلرباء أيضاً عملية مشاركته لفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات             -٤٧
فريـق اخلـرباء    (الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجـة يف املرفـق األول لالتفاقيـة              

ستشاري، من خـالل أعـضائه      ، وسيتشارك فريق اخلرباء مع فريق اخلرباء اال       )االستشاري
هم أعضاء أيضاً يف فريق اخلرباء االستشاري، يف املبادئ التوجيهيـة التقنيـة املتعلقـة        الذين
  .التكيف الوطنية من أجل توعية البلدان بأنشطة فريق اخلرباء االستشاري خبطط

__________ 

)١٩( FCCC/SBI/2012/27 ٤٤، الفقرة. 
)٢٠( FCCC/SBI/2012/27 ٤٦، الفقرة. 
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  تلبية الطلبات األخرى ملؤمتر األطراف وهيئتيه الفرعيتني  -الم  
، قدم فريق اخلرباء ورقة بشأن التمويل الطويل        ١٨-م أ /٤ من املقرر    ٥قرة  عمالً بالف   -٤٨

إسهاماً منه يف اجلهود املبذولة يف إطار برنامج العمل لتحليل احتياجات البلـدان              )٢١(األجل
النامية من التمويل املتعلق باملناخ، هبدف حتديد اخليارات ذات الصلة حبشد املوارد من جمموعة  

  . وما بعده٢٠٢٠ادر حىت عام متنوعة من املص
وتلبية لطلب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثني بشأن احتياجات عملية   -٤٩

خطط التكيف الوطنية، استعرض فريق اخلرباء احتياجات الدعم املقدم لعملية خطط التكيف            
وحدد تلك االحتياجات أو    ،  )٢٢(الوطنية على النحو احملدد يف تقرير اجتماعه الثاين والعشرين        

ويرد مزيد من التفصيل    . األنشطة الواردة يف التقرير اليت سيمكنه دعمها وفقاً لواليته وخربته         
  .يف هذا الصدد يف الفقرة دال من اجلزء ثانياً أعاله

، )٢٣(وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً، يف دورهتا السابعة والثالثني، إىل فريق اخلرباء       -٥٠
 اجتماعاته، أن يواصل التعاون مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه علـى              أثناء

استكشاف القضايا اليت تواجهها بعض أقل البلدان منواً فيما يتعلق باحلصول على التمويل من              
 صندوق أقل البلدان منواً لتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف، وأن يدرج يف تقارير اجتماعاته         

معلومات عن طرق وسبل حتسني عملية تنفيذ هذه الربامج لكي تنظر فيها اهليئـة الفرعيـة                
  .ويرد مزيد من التفاصيل يف هذا الصدد يف الفقرة ميم من اجلزء ثانياً أدناه. للتنفيذ
 السابعة والثالثني، إىل فريق اخلرباء أن       اوطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ أيضاً، يف دورهت        -٥١

دثاً بشأن خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً، بالتزامن مع الـدورة الثامنـة               ينظم ح 
ويرد مزيد من التفاصيل يف هذا الصدد يف الفقـرة واو مـن   . والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ   

  .اجلزء ثانياً أعاله

  املناقشة مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه  -ميم  

  املداوالت  -١  
أجرى فريق اخلرباء مناقشات مع مرفق البيئة العاملية ومع ثالث من الوكاالت املنفذة               -٥٢

 )منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة          (ملشاريعه  
__________ 

 متاحة يف املوقع )٢١(
<http://unfccc.int/files/documentation/submissions_from_parties/application/pdf/cop_ltf_leg_030

42013.pdf>. 
)٢٢( FCCC/SBI/2012/27 ١٩، الفقرة. 
)٢٣( FCCC/SBI/2012/33 ٦٧، الفقرة. 
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تجارب والتحـديات  وركزت املناقشات على آخر ال    . يف اليومني الثالث والرابع من اجتماعه     
والدروس املستخلصة فيما يتعلق باحلصول على املوارد من صندوق أقل البلدان منواً لتنفيـذ              
برامج العمل الوطنية للتكيف، وركزت أيضاً على املستجدات املتعلقة مبقترح برنامج األمـم             

ـ             ساعدة أقـل   املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة الداعي إىل وضع برنامج دعم مل
البلدان منواً يف عملية خطط التكيف الوطنية، والتعاون بشأن املبادئ التوجيهية التقنية خلطط             

وأشـارت  . ٢٠١٣-٢٠١٢التكيف الوطنية وحلقات العمل التدريبية اإلقليميـة للفتـرة          
ن يتعاون بأاملناقشات أيضاً إىل طلب قدمته اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل فريق اخلرباء يف اجتماعاته        

مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه على مواصلة استكـشاف القـضايا الـيت               
تواجهها بعض أقل البلدان منواً فيما يتعلق باحلصول على التمويل من صندوق أقـل البلـدان                

ن لتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف، وبأن يدرج معلومات يف تقارير اجتماعاتـه بـشأ              منواً
  .وسبل حتسني عملية تنفيذ هذه الربامج، لكي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ طرق

  القضايا الرئيسية املطروحة  -٢  
أوالً، قدم مرفق البيئة العاملية استعراضاً حلالة إعداد وتنفيذ برامج العمـل الوطنيـة                -٥٣

ا واليت ُدفعـت وُنقلـت إىل       للتكيف، ولالجتاهات الرئيسية املتعلقة باألموال املتعهد بتقدميه      
  .البلدان من صندوق أقل البلدان منواً

وفيما يتعلق بعملية خطط التكيف الوطنية، أفاد مرفق البيئة العاملية بأنه ال يزال ينظر                -٥٤
يف اإلجراءات املتعلقة بالوالية اليت أسندها إليه مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة بتقدمي              

لدان منواً من صندوق أقل البلدان منواً لتنفيذ األنشطة اليت متكّن من التحضري             متويل إىل أقل الب   
وأشار مرفق البيئة العاملية إىل أنه جيري مشاورات من أجـل           . لعملية خطط التكيف الوطنية   

  .تنفيذ هذه الوالية وفهم عملية خطط التكيف الوطنية على حنو أفضل
ه بتسليط الضوء على عناصر جديدة يف استراتيجيته        واختتم مرفق البيئة العاملية تقرير      -٥٥

املتعلقة بالتكيف، وتشمل هذه العناصر احلاجة إىل أن تدرج املشاريع أوجه التآزر مع نقـاط       
وصل مرفق البيئة العاملية، وأن تتناول مسائل التكيف املتوسط األجـل والطويـل األجـل،               

  .لقائم على النتائجا وتشمل أيضاً نظام مرفق البيئة العاملية اإلداري
وثانياً، أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أنه قدم الدعم ألقل البلدان منواً مـن                 -٥٦

 مشروعاً تتعلق باحلصول على التمويل من صندوق أقل البلـدان منـواً، وأربعـة            ٦١خالل  
ريع تتعلق  مشاريع تتعلق باحلصول على التمويل من الصندوق اخلاص لتغري املناخ، وستة مشا           

وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيـضاً إىل        . باحلصول على التمويل من صندوق التكيف     
وتـشمل هـذه الـربامج      . أنشطة أخرى ُيقدم الدعم من خالهلا إىل أقل البلدان منواً         /برامج

، وآلية تعلم التكيـف     )٢٤(واألنشطة استعراضات النفقات واملؤسسات العامة املتعلقة باملناخ      
__________ 

)٢٤( <http://www.aideffectiveness.org/CPEIR>. 
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، وبرنامج بناء القدرات يف جمال اقتصاديات التكيف        )٢٥(التابعة لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي    
وفيمـا يتعلـق    . )٢٧(، وبرنامج الدعم امليداين، وبرنامج التكيف األفريقي      )٢٦(مع تغري املناخ  

بالفجوات واملسائل املستجدة يف إعداد مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف، أشار برنامج            
  :ألمم املتحدة اإلمنائي إىل املسائل التاليةا

حمدودية اجلهود واالستثمار فيما يتعلق بإنشاء روابـط بـني القطاعـات              )أ(  
  والتخطيط داخل الوزارات املختصة بشأن مسائل تغري املناخ؛

  .حمدودية املبادرات املطروحة لدعم اعتماد أطر ختطيط أطول أجالً  )ب(  
تحدة اإلمنائي الضوء أيضاً على بعـض أوجـه النجـاح يف            وسلط برنامج األمم امل     -٥٧

املشاريع املدعومة من صندوق أقل البلدان منواً، ومنها اشتراك برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي              
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف برجمة املشاريع املدعومة من صندوق أقل البلدان منواً يف جزر               

 ليشيت، مشرياً   - البنك الدويل يف برجمة هذه املشاريع يف تيمور          القمر وغامبيا، واالشتراك مع   
إىل أن بعض البلدان، مثل بنغالديش وغينيا وليسوتو ونيبال، جنحت يف إدماج مسألة تغـري               

  .املناخ يف عملياهتا ووثائقها املتعلقة بالتخطيط على الصعيد الوطين ودون الوطين واحمللي
 املتحدة اإلمنائي معلومات عن دعمه املستمر املقـدم إىل أقـل            وثالثاً، قدم برنامج األمم     -٥٨

البلدان منواً من أجل احلصول على التمويل من صندوق أقل البلدان منواً، والصندوق اخلاص لتغري               
املناخ، وصندوق التكيف، وعن برناجمه للتكيف القائم على النظام اإليكولوجي، وعن مبـادرات             

االت حمددة للدعم املقدم لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيـف،          وأشار إىل جم  . أخرى ذات صلة  
منها الدعم املقدم إلجراء تقييمات للقابلية للتأثر بتغري املناخ وتأثرياته والتكيف معه مـن أجـل                

قرارات مستنرية، والدعم املقدم لبناء القدرات من أجل إدماج التكيف يف عمليات التخطيط              اختاذ
 واحمللي، والدعم املقدم إلبراز تدابري التكيـف، والـدعم املقـدم لتعزيـز        على الصعيدين الوطين  

  .التكيف على الصعيدين الوطين واحمللي، مبا يف ذلك من خالل إشراك القطاع اخلاص أنشطة
وسلط برنامج األمم املتحدة للبيئة الضوء على التحديات احملددة التالية اليت تواجـه               -٥٩

  :دعومة من صندوق أقل البلدان منواًتصميم وتنفيذ املشاريع امل
الصعوبات اليت تعترض إرساء أساس منطقي للتكيف، بسبب نقص البيانات     )أ(  

والتقييمات املتعلقة باملناخ الالزمة لتربير املشاريع، والتمييز بني خط األساس املتعلق بالتنميـة           
املـشروع األساسـي    /تركوخط األساس املتعلق بالتكيف، والتمييز بني مفاهيم التمويل املش        

  ؛)نقد/فهم املسامهة العينية واملسامهة املقدمة يف شكل منح(
  عدم كفاية الدليل على فاعلية تدابري التكيف؛  )ب(  

__________ 

)٢٥( <http://www.undp-alm.org>. 
)٢٦( <http://www.undp-alm.org/projects/cca-economics>. 
)٢٧( <https://www.undp-aap.org/>. 
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  تغيري اإلجراءات يف عملية استعراض مشاريع صندوق أقل البلدان منواً؛  )ج(  
نـسني يف بعـض     العقبات الثقافية والدينية املتعلقة بتحقيق التوازن بني اجل         )د(  
   ال تشارك املرأة أحياناً يف أنشطة املشاريع بسبب عملية التعيني؛-األنشطة 
االشتراك مع وكاالت أخرى يف التنفيذ، مما يضيف مزيداً من التعقيـدات              )ه(  

  ).اإلدارة املالية، وتتبع النتائج، واإلجراءات(
تنفيذ برامج العمل الوطنيـة     وأخرياً، أكدت منظمة األغذية والزارعة التزامها بدعم          -٦٠

وسلطت الضوء على التحديات التالية اليت تكتنف دعم مشاريع صـندوق أقـل             . للتكيف
  :البلدان منواً
القلق من جانب رامسي السياسات الزراعية وأصحاب املـصلحة يف جمـال      )أ(  

  زيد؛الزراعة من أن تطغى مسألة تغري املناخ على أولويات أخرى تتساوى يف األمهية بل ت
مستوى فهم بعض أصحاب املصلحة يف قطاع الزراعة لعمليات التمويـل             )ب(  

واإلجراءات من جانب مرفق البيئة العاملية، لكي يتمكنوا من املشاركة الكاملة يف تـصميم              
  .وتنفيذ مشاريع صندوق أقل البلدان منواً

املنفـذة  وأحاط فريق اخلرباء علماً بعدم وجود مدخالت من الوكاالت األخـرى              -٦١
ملشاريع مرفق البيئة العاملية، اليت مل ُتمثل يف هذا االجتماع، واتفق الفريق على استكـشاف               
الطرق والسبل اليت ميكن هلذه الوكاالت أن تعرض من خالهلا جتارهبا مع فريق اخلرباء، مثـل             

  .الدراسات االستقصائية

  التفاعل مع املنظمات األخرى واخلرباء اآلخرين  -نون  
لعت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي فريق اخلرباء على جهودها اجلاريـة الراميـة             أط  -٦٢
 .حتقيق التآزر بني أعمال اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنـاخ             إىل

وسلطت أمانة االتفاقية الضوء على اجلهود املبذولة لـضمان مراعـاة التنـوع البيولـوجي           
ة القائمة على التنوع البيولوجي يف أنشطة التكيف مع تغري املناخ والتخفيـف             املعيش وأسباب

". مراعيـة للمنـاخ   "من آثاره، ولضمان أن تكون القرارات املتعلقة بـالتنوع البيولـوجي            
أمانة االتفاقية اقتراحات أيضاً بشأن التآزر بني عملية خطـط التكيـف الوطنيـة               وقدمت

طنية حلفظ التنوع البيولوجي، استناداً إىل العمل املنفـذ يف    واالستراتيجيات وخطط العمل الو   
  . ٢٠١٢ و٢٠١١عامي 
وعرض معهد املوارد العاملية إطاراً أُعد لتقييم قدرة املؤسسات الوطنية على التكيف              -٦٣

 املتعـددة   -دولـة   (، وقدم أمثلة بشأن كيفية تطبيق تلك األداة يف بوليفيا           )٢٨(مع تغري املناخ  
__________ 

)٢٨( <http://www.wri.org/project/vulnerability-and-adaptation/nac-framework>. 
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واقترح فريق اخلرباء أن ينظر معهد املوارد       . يبال، ومها بلدان من البلدان الرائدة     ون) القوميات
ألقل البلدان منواً أن تطبقه يف سياق عملية خطـط           العاملية يف مواءمة إطار العمل حبيث ميكن      

  .التكيف الوطنية
 املنظمات  واتفق فريق اخلرباء على التعاون الوثيق مع املنظمتني املذكورتني أعاله، ومع            -٦٤

األخرى ذات الصلة، إلعداد مالحق للمبادئ التوجيهية التقنية تتضمن مزيداً مـن التفاصـيل              
  . املعمقة ودراسات حالة بشأن أوجه التآزر واحتياجات بناء القدرات وحتليل الفجوات

التفاعل مع حكومة توغو بشأن برنامج العمل الوطين للتكيف وعملية خطـة              -سني  
  التكيف الوطنية

ووفقاً للممارسة املتبعة يف التفاعل مع الفريق املعين بربنامج العمل الوطين للتكيف يف               -٦٥
البلد املضيف، عقد فريق اخلرباء جلسة حتاورية مع ممثلي حكومة توغو املعنيني بربنامج العمل              

وعرضت حكومة توغو التقدم احملرز يف تنفيذ       . الوطين للتكيف وعملية خطة التكيف الوطنية     
ول مشروع من مشاريع برنامج العمل الوطين للتكيف، ويهدف هذا املشروع إىل تنـاول              أ

ويستند املشروع إىل الربنامج الوطين     . مسألة تكيف اإلنتاج الزراعي مع تغري املناخ يف توغو        
، وهو الربنامج الذي ُينفذ منذ ثالث       )٢٠١٥-٢٠١٠(لالستثمار يف الزراعة واألمن الغذائي      

وعرضت احلكومة أيضاً مشروعاً ثانيـاً      .  الصندوق الدويل للتنمية الزراعية    سنوات بدعم من  
من مشاريع برنامج العمل الوطين للتكيف، وهو يهدف إىل إنشاء نظام لـإلدارة املتكاملـة               

تعزيـز  : ويتألف املشروع من ثالثة مكونات، هي     . ملخاطر الفيضانات واألراضي املتدهورة   
عية؛ وأنشطة التكيف اجملتمعية، مبا فيها أنشطة مواجهة تدهور         املؤسسات القائمة وتقدمي التو   

وأشار الفريق احلكومي يف اخلتام إىل استعداد توغـو         . األراضي؛ وإنشاء نظم لإلنذار املبكر    
لبدء عملية خطة التكيف الوطنية أعرب عن رغبة بلده يف إدراجه يف دراسات احلالة املعّمقة               

 فريق اخلرباء معلومات إىل الفريق احلكومي بشأن تيسري التنفيذ          وقدم. اليت ُيعدها فريق اخلرباء   
  .الفعال للمشاريع

ــواً    -ثالثاً   ــدان من ــل البل ــين بأق ــق اخلــرباء املع ــل فري ــامج عم                      برن
  ٢٠١٤-٢٠١٣للفترة 

. ٢٠١٣-٢٠١٢استعرض فريق اخلرباء التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمله للفتـرة              -٦٦
، حـدد   ٢٠١٣وباإلضافة إىل األنشطة الراهنة، اجلاري تنفيذها أو املقرر تنفيذها يف عـام             

ويقدم املرفق الثاين برنـامج العمـل املتجـدد         . الفريق أنشطة جديدة يف إطار برنامج عمله      
  .٢٠١٤-٢٠١٣ للفترة
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ج العمـل   وقدم فريق اخلرباء مزيداً من التفاصيل بشأن الُنُهج التكميلية لتنفيذ برنام            -٦٧
  : ، وتشمل هذه الُنُهج ما يلي٢٠١٤-٢٠١٣للفترة 

إجراء دراسة حالة معّمقة يف أقل البلدان منواً لتحقيق فهم أعمق خلـربات               )أ(  
هذه البلدان يف برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلـدان منـواً،                

اء بكيفية تنظيم وتقدمي دعمـه علـى        وعملية خطط التكيف الوطنية، بغية إفادة فريق اخلرب       
  ؛)٢٩(وجه إىل أقل البلدان منواً أفضل

 استنهاض املنظمات واملراكز والشبكات اإلقليمية، ذات الصلة، والكيانات         )ب(  
ربامج اإلقليمية، اليت ميكنها إضافة قيمة للدعم املقدم إىل أقل البلـدان منـواً              لالعاملية املنفِّذة ل  

وبرنامج العمل اخلاص ألقل البلدان منواً، وعمليـة         عمل الوطنية للتكيف،  يتعلق بربامج ال   فيما
  خطط التكيف الوطنية؛

: إنشاء أفرقة استشارية أو أفرقة خمّصصة لدعم فريق اخلرباء بشأن ما يلـي              )ج(  
مواصلة وضع منهجيات لالستفادة من أفضل املمارسات والدروس املستخلـصة يف تنـاول             

بلدان منواً؛ وتنظيم وعقد حلقات العمل التدريبية اإلقليميـة لفريـق           مسألة التكيف يف أقل ال    
  اخلرباء؛ وتصميم وتنفيذ نظام معلومات دعم عملية خطط التكيف الوطنية؛

إعداد ورقات تقنية ومعلوماتية عن مواضيع متنوعة أو جماالت تقدمي الدعم             )د(  
  إىل أقل البلدان منواً؛

وإثراء عمل اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف املـسائل         مجع البيانات الالزمة لرصد       )ه(  
  بأقل البلدان منواً من خالل عمل فريق اخلرباء؛ املتعلقة

دعم عملية بناء قدرات أقل البلدان منواً عن طريق سلـسلة مـن الـُنُهج،               )و(  
حلقات العمل التدريبية، والتدريب املقدم على شبكة اإلنترنـت، ودورات تـدريب             تشمل

وسائل منها إقامة الشراكات مع املؤسسات التدريبية والتعليمية ذات الصلة علـى            املدربني، ب 
  .الصعيد اإلقليمي

__________ 

 مـن الوثيقـة     ٤١ و ٤٠ و ٢١ و ٢٠ترد معلومات إضافية عن دراسات احلالـة املعّمقـة يف الفقـرات              )٢٩(
FCCC/SBI/2012/27. 
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Annex I  
[English only] 

Proposed activities that could be undertaken by the Least Developed Countries Expert Group 
in addressing support needs for the national adaptation plan process  

Support needs as identified in document FCCC/SBI/2012/27, paragraph 19 Proposed activities 
Element A: laying the groundwork and addressing gaps  
(a) Defining capacities for essential functions at the national level necessary 
to address adaptation, the identification of gaps based on an analysis of 
existing capacities and the implementation of strategies and activities to 
address the gaps  

Support the least developed countries (LDCs) in defining essential 
adaptation capacity functions and in identifying and addressing adaptation 
capacity gaps and needs, on an ongoing basis, through the following: 

(a) Information papers as supplements to national adaptation plan 
(NAP) technical guidelines on capacity needs and gap assessment  

(b) Ongoing technical analysis of capacity needs and gaps and possible 
implementation strategies to address them 

(c) Training on adaptation capacity needs and gap analysis through 
online courses and regional training workshops  

(d) Sharing of best practices and lessons learned  

(g) Design and conduct of vulnerability and adaptation (V&A) assessments, 
including the development and application of assessment models, 
application of applicable decision support tools, such as cost–benefit 
analysis, and the ranking of adaptation options 

Support the LDCs in the design and conduct of assessments of V&A, on an 
ongoing basis, through: 

(a) Collation of the main challenges in assessments from past surveys by 
the Consultative Group of Experts on National Communications from Parties 
not included in Annex I to the Convention (CGE), the Least Developed 
Countries Expert Group (LEG) and others, and through new questionnaires  

(b) Shortlists of recommended methods and tools for steps of V&A 
assessment, building on past lists by the CGE, Nairobi work programme on 
impacts, vulnerability and adaptation to climate change and others, and 
make available through NAP Central  

(c) Regional training workshops on V&A  

(d) The LEG to communicate key needs and gaps to relevant 
organizations in a position to support the LDCs  
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Support needs as identified in document FCCC/SBI/2012/27, paragraph 19 Proposed activities 

(l) Financial and technical support for the NAP process, including for the 
formulation and implementation of adaptation measures as well as 
identified gaps in capacity for successful adaptation planning (could be 
considered with support needs for implementation strategies)  

 

(m) Design and operation of innovative financing for climate change, 
including issues of direct access, absorption of funds and setting up trust 
funds and other national climate change funds 

Support the LDCs in their estimation of financial and technical support 
needs for the formulation and implementation of NAPs, through the 
following: 

(a) Compiling and communicating potential sources of financial 
resources through information packs and via NAP Central and other 
UNFCCC information portals  

(b) Develop support materials for developing national adaptation 
investment plans, including project proposal development  

(c) Training on programme design and on absorption of adaptation 
financing  

(d) Training and capacity-building towards accreditation for direct 
access of funding  

(e) Share experiences and lessons learned from countries that have used 
innovative financing, through case studies and briefs 

(q) Communication of up-to-date information on organizations, regional 
centres and networks that can provide support to the LDCs on the NAP 
process, including on financial support, technical guides and papers, and 
capacity-building  

Support the LDCs by providing up-to-date information on available 
support, building on past work of the LEG, CGE, Nairobi work programme 
and other relevant groups, through NAP Central, NAP events and other 
means 

Element B: preparatory elements  

(c) Design of research and systematic observations to support vulnerability 
and risk analysis and adaptation planning  

 (d) Data collection, management and archiving, and subsequent analysis 
covering all relevant sectors and disciplines, including analysis of observed 
and simulated climate data, and subsequent presentation of such data and 
analyses to various stakeholders to support decision-making 

(e) Use of appropriate geospatial data management and analysis tools in 
managing data and information over space and time, to underpin 
assessments as part of adaptation planning and the iterative and ongoing 
nature of such assessments as part of the NAP process  

(f) Analysis of climate data and the development and application of climate 
change scenarios in assessing climate change risks at the national, sectoral 
and local levels 

(i) Synthesizing the best available science on climate change, as well as 

Support the LDCs in identifying opportunities for research and systematic 
observations that enrich vulnerability and risk analysis and adaptation 
planning, such as through the following: 

(a) Synthesis of best available science for steps of the NAP process and 
by country/region, building on Intergovernmental Panel on Climate 
Change reports and other information, including through NAP Central 

(b) Technical papers on data, information and knowledge issues, 
including collection, analysis, display and application in adaptation 
planning 

(c) Promotion of linkages with relevant institutions at the regional level 

(d) Identification, analysis and management of key data to support 
adaptation planning and implementation, including rescue of legacy data 

(e) Training workshops on data management, analysis, scenario 
analysis and visualization of data, including through the use of geospatial 
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Support needs as identified in document FCCC/SBI/2012/27, paragraph 19 Proposed activities 

other forms of knowledge, and translating it into support for decision-
making, including how to make such decisions considering the uncertainty 
of future climate change 

tools and modelling 

(f) Access to key data and information to support adaptation 
assessment through NAP Central, including archival of data that could 
contribute to regional and global studies on adaptation 

(j) Integration of NAPs into national development plans and priorities, 
including by facilitating recognition of climate risks and the need for 
adaptation within relevant policies, integrating climate change vulnerability 
and risks in the formulation of policies, and prioritizing resource allocation 
to the areas, sectors or populations most at risk  

Support the LDCs in the integration of NAPs into development planning 
through the following: 

(a) Outreach to planners, finance and sectoral focal points at workshops 
and events in addition to UNFCCC focal points 

(b) Sharing of lessons from the LDCs and others on integration, 
including through NAP Central and at workshops 

(k) Access to information and experience of others in applying different 
technologies in adaptation to facilitate the selection, installation and 
operation of appropriate technologies for local problems  

Support the LDCs on adaptation technologies by facilitating access to 
information, working in collaboration with the Technology Executive 
Committee and regional centres with expertise in this area 

(o) Capture and management of knowledge on impacts, vulnerabilities and 
adaptations, to build up a decision support system for future adaptation 
planning, including through the development of knowledge bases and 
expert or rule-based systems  

Support the LDCs in generating knowledge on adaptation through the 
following: 

(a) The development of knowledge bases/expert information systems 
that synthesize the best available knowledge on impacts, vulnerabilities 
and adaptation options, to be used in corroborating adaptation measures 

(b) Compilations of successes and failures as well as sustainability 
issues associated with particular adaptation options 

(r) Exchange of case studies, experiences, best practices and lessons learned 
in addressing adaptation at the national, regional and international levels  

Promote sharing of information on case studies, experiences, best practices 
and lessons learned at multiple levels through NAP Central, publications, 
regional exchanges, workshops and other means 

Element C: implementation strategies  

(h) Development of strategies, projects and programmes to support the 
implementation of specific adaptation activities under the NAP process, 
taking into account existing adaptation efforts and how financing is being 
provided  

Support the LDCs in the design of implementation strategies through the 
following: 

(a) Technical support on the design of programmes, projects and 
policies that implement NAPs 

(b) Training through workshops and expert meetings, and regional 
exchanges 

(c) Synthesis of experiences, best practices and lessons learned, 
through publications and exchanges at NAP meetings and workshops, and 
NAP Central 



 

 

F
C

C
C

/SB
I/2013/8 

 

G
E

.13-61026 
28

 

 

Support needs as identified in document FCCC/SBI/2012/27, paragraph 19 Proposed activities 

(p) Development and deployment of communications, public awareness and 
outreach on adaptation and the facilitation of public access to information 
on climate change adaptation, including an easy to read short summary of 
the NAP process that could be used by the LDCs and translated into local 
languages  

Support the LDCs in raising awareness of the NAP process among 
different stakeholder groups through the following: 

(a) Information publications on NAPs in different languages 

(b) Training, through workshops and technical materials, on 
communications and outreach on adaptation 

(c) Facilitating regional exchange of information through various 
channels, including through NAP Central and the information portals of 
relevant organizations 

Element D: reporting, monitoring and review  

(n) Design of effective monitoring and evaluation systems, including for 
overall coordination of work at the national or sectoral levels, in defining 
objectives and targets, selecting indicators and means of verification, 
identifying data sources and collection methods, supporting data and 
information management, undertaking special assessments, and facilitating 
reporting and review  

Support the LDCs in the design of effective monitoring and evaluation 
systems, through the following: 

(a) Producing technical papers and training on the design and 
implementation of monitoring and evaluation systems at multiple levels 

(b) Sharing of experiences in setting up effective coordination 
mechanisms at different levels in countries, for the monitoring and 
evaluation of adaptation 

(c) Supporting the reporting on progress and effectiveness of the NAP 
process through information collection via NAP Central 

(d) Promoting cohesion and collaboration with other relevant 
monitoring and evaluation efforts at the national and international levels 
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  املرفق الثاين

  ٢٠١٤-٢٠١٣ثنائي السنوات لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً للفترة برنامج العمل املتجدِّد ال    
  األنشطة/توقيت النتائج/نوع  األنشطة الرئيسية 

  )١٤ و١٣ ، الفقرتان١٧-م أ/٥املقرر (تقدمي التوجيه والدعم التقنيني إىل عملية خطط التكيُّف الوطنية يف أقل البلدان منواً : ١اهلدف 
  تقدمي دعم فعال ألقل البلدان منواً يف إطالق عملية خطط التكيُّف الوطنية اخلاصة هبا وإحراز تقدم يف إطار هذه العملية: ودةالنتيجة املنش

، ومواد التوعيـة  ١٧-م أ/٥نشر وتوزيع املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيُّف الوطنية استجابةً لطلب مؤمتر األطراف يف مقرره           
  باللغات اإلنكليزية والربتغالية والفرنسية من خالل وسائط اإلعالم املطبوعة وغريهاذات الصلة، 

 /صدور املنـشورات حبلـول حزيـران      
  ٢٠١٣يونيه 

يف الدورة الثامنة والثالثني للهيئتني الفـرعيتني       ) معرض خطط التكيُّف الوطنية   (تنظيم َحَدث ملدة يوم واحد بشأن خطط التكيُّف الوطنية          
  قل البلدان منواً، بالتعاون مع املنظمات ذات الصلة، تلبيةً لطلب اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والثالثنيأل

 ٢٠١٣يونيه / حزيران٩تنظيم احلدث يف 

وفقاً لطرائق دعم   إعداد ورقات تقنية ومبادئ توجيهية تقنية خلطط التكيُّف الوطنية على املستويني الوطين والقطاعي، ومستويات أخرى،                
، كمالحق للمبادئ التوجيهية التقنية لفريق اخلرباء املتعلِّقـة بعمليـة           ١٧-م أ /٥ من املقرر    ١٢خطط التكيُّف الوطنية الواردة يف الفقرة       

نظمـات ذات  خطط التكيُّف الوطنية، تقدِّم تفاصيل معّمقة أو توجيهات متدرِّجة أو دراسات حالة بشأن مواضيع خمتارة، بالتعاون مع امل                
  الصلة واخلرباء ذوي الصلة

  منشورات تقنية، مستمرة

يكـون مبثابـة منـرب    ) نظام معلومات دعم عملية خطط التكيُّف الوطنية(إعداد نظام معلومات على شبكة اإلنترنت خلطط التكيُّف الوطنية    
التقنية ومالحقها، وروابط إىل املوارد ودراسـات احلالـة،   املعلومات الرئيسي لدعم عملية خطط التكيُّف الوطنية، ويشمل املبادئ التوجيهية    

  ويتيح منرباً لتبادل التجارب وأفضل املمارسات والدروس املستخلصة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي

نظام معلومات على شبكة اإلنترنـت      
  ٢٠١٣يونيه /اعتباراً من حزيران

  سّد الفجوات فيما يتعلَّق بالدعم التقين، على النحو الذي أعربت عنه أقل البلدان منواً الفعالية يف تلبية االحتياجات و: النتيجة املنشودة
حتديد الطرق اليت ميكن من خالهلا لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يواصل دعم هذه البلدان يف إعداد خططها الوطنيـة املتعلِّقـة                        

ة يف تقرير االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخلرباء، وتلبيةً لطلب اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف               بالتكيف، استجابةً الحتياجات الدعم املدرج    
  دورهتا السابعة والثالثني

الفقرة (املعلومات واردة يف هذا التقرير      
  )ثانياً دال من اجلزء

مبا يف ذلك من خالل االسـتبيانات املقدَّمـة         جتميع وحتليل احتياجات الدعم الالزم لعملية خطط التكيُّف الوطنية، على أساس مستمر،             
  األطراف أثناء دورات اهليئة الفرعية ويف إطار أحداث أخرى ذات صلة إىل

املعلومات واردة يف تقارير فريق اخلـرباء       
  املقدمة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ
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  األنشطة/توقيت النتائج/نوع  األنشطة الرئيسية 
ىل أقل البلدان منواً، وفقاً الحتياجات الدعم اليت حتـددها          ختطيط الدعم والتوجيه التقنيني بشأن عملية خطط التكيُّف الوطنية وتقدميهما إ          

  أقل البلدان منواً، عن طريق حلقات العمل التدريبية اإلقليمية والدورات التدريبية املقدَّمة على اإلنترنت
  الدعم والتوجيه التقنيان 

  الدعم التقين  التعاون مع املنظمات ذات الصلة يف تقدمي الدعم التقين إىل أقل البلدان منواً
 من املقـرر    ٤، والفقرة   ١١-م أ /٤ من املقرر    ٢، والفقرة   ٧-م أ /٢٩املقرر  (حتديث وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيُّف       /تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً بشأن إعداد وتنقيح        : ٢اهلدف  

  )١٦-م أ/٦ من املقرر ٢ و١، والفقرتان ١٣-م أ/٨
  الدعم الفّعال ألقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيُّفتقدمي : النتيجة املنشودة

  ٢٠١٣حلقات عمل تدريبية يف عام   عقد ثالث حلقات عمل تدريبية إقليمية بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيُّف يف أقل البلدان منواً
أو دورات تدريبية علـى اإلنترنـت، لكـي         /رية اليت يرغبها املتدرِّب و    إعداد مواد تدريبية، مبا يف ذلك عقد دورات تدريبية حسب الوت          

  الوطنية للتكيُّف تستخدمها أفرقة أقل البلدان منواً املعنية بالتخطيط للتكيُّف وتنفيذه، كامتداد حللقات العمل التدريبية بشأن برامج العمل
 ٢٠١٤-٢٠١٣  عاميمواد تدريبية يف

ملية والوكاالت املنفِّذة ملشاريعه، واملنظمات ذات الصلة، واخلرباء، إىل حضور اجتماعـات فريـق اخلـرباء    مواصلة دعوة مرفق البيئة العا  
واألحداث اليت ينظمها من أجل استكشاف املسائل اليت تواجهها بعض أقل البلدان منواً يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيُّف، وتقـدمي                     

   بشأن طرق ووسائل تناول هذه املسائل، هبدف حتسني عملية تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيُّفمعلومات إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ

املعلومات مقدَّمة يف تقارير فريق اخلرباء      
  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ

  مساعدة أقل البلدان منواً يف إعداد وتنقيح وحتديث برامج عملها الوطنية للتكيُّف: النتيجة املنشودة
ية الطلبات الفردية املتعلِّقة بتقدمي الدعم يف إعداد وتنقيح وحتديث برامج العمل الوطنية للتكيُّف، بطرق منها تقدمي تعليقات وتعقيبـات بـشأن             تلب

  ستخلصة مشروع برامج العمل الوطنية للتكيُّف ومشروع برامج العمل الوطنية للتكيُّف املنقَّح واحملدَّث، والتشارك يف التجارب والدروس امل
  تقدمي دعم تقين مباشر 

 مـن   ٤، والفقـرة    ١١-م أ /٤ من املقرر    ٢، والفقرة   ٧-م أ /٢٩املقرر  (دعم إدارة املعارف، واالتصال بشأن دعم ختطيط التكيُّف وحتديد أولوياته وتنفيذه يف أقل البلدان منواً                : ٣اهلدف  
  )١٧-م أ/٥ من املقرر ١٤ و١٣تان ، والفقر١٦-م أ/٦ من املقرر ٢ و١، والفقرتان ١٣-م أ/٨املقرر 

  الدعم الفعَّال ألقل البلدان منواً بتحسني سبل وصوهلا إىل أفضل املعلومات املتاحة املفيدة جلهودها املتعلِّقة بالتكيف: النتيجة املنشودة
 بوابة أقل البلدان منواً، حتديثات مستمرة  امج العمل الوطنية للتكيُّفمواصلة تطوير بوابة أقل البلدان منواً لتكون مبثابة القاعدة الرئيسية للمعلومات املتعلِّقة برب

حتسني منهجية االستفادة من أفضل املمارسات والدروس املستخلصة، إلثراء منشورات فريق اخلرباء املتعلِّقة بأفضل املمارسات والدروس                
  املستخلصة، بطرق منها إنشاء فريق استشاري معين بعملية االختيار 

ق استشاري، ورقة منهجيات، صـدور      فري
  ٢٠١٤مارس /املنشورات حبلول آذار

قاعدة بيانات متاحة على اإلنترنت من        إعداد قاعدة بيانات قائمة على املعرفة واخلربة بشأن التدابري واستراتيجيات التكيُّف
خالل نظام معلومات دعم عملية خطط      

  التكيُّف الوطنية 
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  األنشطة/توقيت النتائج/نوع  األنشطة الرئيسية 
شورة بشأن إدماج التكيُّف يف ختطيط التنمية وبشأن تعزيز االعتبارات اجلنسانية واالعتبارات املتعلِّقة باجملتمعات الضعيفة يف التخطيط للتكيُّف وحتديد أولوياته                    تقدمي التوجيه وامل  : ٤اهلدف  

  ))أ(٢، الفقرة ١٦-م أ/٦املقرر (وتنفيذه يف أقل البلدان منواً 
قل البلدان منواً يف جهودها الرامية إىل حتقيق التكامل يف التخطيط للتكيُّف وتنفيذه من خـالل بـرامج العمـل الوطنيـة للتكيُّـف وخطـط                          تقدمي املساعدة الفعالة أل   : النتيجة املنشودة 

  الوطنية التكيُّف
إعداد ورقة معلومات حبلـول كـانون       أقل البلدان منواًإعداد دليل عملي لتعزيز االعتبارات اجلنسانية واالعتبارات املتعلِّقة باجملتمعات الضعيفة يف إطار التصدِّي للتكيُّف يف

  ٢٠١٣ديسمرب /األول
رصد الطريقة اليت سلكتها أقل البلدان منواً إلدماج نوع اجلنس واالعتبارات املتعلِّقة باجملتمعات الضعيفة يف تصميم وتنفيـذ األنـشطة يف                

  وطنية للتكيُّف، وخطط التكيُّف الوطنيةإطار برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً، وبرامج العمل ال
  التجميع والرصد والتحليل، مستمرة

تعزيز جودة النتائج وحتقيقها من خالل دعم رصد وتقييم التقدُّم احملرز والفعالية والفجوات يف سياق برامج العمل الوطنية للتكيُّف وخطط التكيُّف الوطنية وبرنـامج العمـل                          : ٥اهلدف  
  )١٧-م أ/٥ و١٦-م أ/٦ و٧-م أ/٢٩املقررات (ن منواً يف هذه البلدان اخلاص بأقل البلدا
  تقدمي الدعم لعملية رصد تأثري وفعالية اجلهود الرامية إىل التصدِّي للقابلية للتأثُّر : النتيجة املنشودة

 العمل الوطنية للتكيُّف وبرنـامج العمـل       مواصلة جتميع املعلومات لرصد التقدُّم احملرز والفعالية، وحتديد الفجوات يف سياق تنفيذ برامج            
  اخلاص بأقل البلدان منواً وخطط التكيُّف الوطنية 

  التجميع والرصد والتحليل، مستمرة 

حتليل فعالية برامج العمل الوطنية للتكيُّف وخطط التكيُّف الوطنية وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً استناداً إىل املعلومات املستمدة                   
ن االستبيانات والتقارير واملصادر األخرى، ومن خالل حتديد أفضل املمارسات والدروس املستخلصة اليت ميكنها أن حتـسِّن تـصميم                   م

  وتنفيذ عملية التكيُّف يف أقل البلدان منواً

املعلومات واردة يف تقارير فريق اخلرباء      
  املقدَّمة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ

  ورقة معلومات  عن الرصد والتقييم كوسيلة لدعم أقل البلدان منواً يف تصميم واستخدام نظم الرصد والتقييم إعداد ورقة معلومات 
 إعداد ورقة تقنيـة حبلـول كـانون         الفجوات إعداد واختبار أداة للرصد والتقييم ميكن تطبيقها يف مجيع جماالت عمل فريق اخلرباء لتقييم التقدُّم احملرز والفعالية ولتحديد

  ٢٠١٣ديسمرب /األول
  )٢، الفقرة ١٤-م أ/٥املقرر (دعم تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً : ٦اهلدف 

  تيسري تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً على حنو فعَّال: النتيجة املنشودة
برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان منواً عن طريق االستبيانات ووسائل          مواصلة جتميع املعلومات املتعلِّقة بالتقدم احملرز والفجوات يف سياق          

  أخرى
دراسات استقصائية أثناء دورات اهليئة     
الفرعية للتنفيذ، وعـرض النتـائج يف       

  تقارير فريق اخلرباء



 

 

F
C

C
C

/SB
I/2013/8 

 

G
E

.13-61026 
32

 

 

  األنشطة/توقيت النتائج/نوع  األنشطة الرئيسية 
جهود أقل البلدان منواً يف تنفيـذ       مواصلة التعاون مع مرفق البيئة العاملية والوكاالت املنفذة ملشاريعه واملنظمات األخرى بشأن طرق دعم               

برنامج العمل اخلاص هبذه البلدان، مبا يف ذلك من خالل الطرق املقترحة يف تقرير االجتمـاع احلـادي والعـشرين لفريـق اخلـرباء                        
)FCCC/SBI/2012/7 ٤٥-٣١، الفقرات(  

املعلومات واردة يف تقارير فريق اخلرباء      
  املقدمة إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ

  )١٨-م أ/١ من املقرر ٥٦ و٥٥، والفقرتان ١٧-م أ/٥ من املقرر ١٧، والفقرة ٧-م أ/٢٩املقرر (تعزيز التآزر بني اجلهود املتعلِّقة بالتكيف يف إطار االتفاقية : ٧هلدف ا
   اإلقليمي، واالتساق مع االتفاقات البيئية األخرى املتعدِّدة األطرافتعزيز االتساق يف تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً يف إطار االتفاقية، وعلى املستوى: النتيجة املنشودة

التعاون مع جلنة التكيُّف يف دعم أقل البلدان منواً واملشاركة يف الفريق املخصص التابع للجنة التكيُّف املعين بالطرائق واملبادئ التوجيهيـة                     
   يف فئة أقل البلدان منواًاملتعلقة بوضع خطط التكيُّف الوطنية للبلدان غري املدرجة

  مدخالت، مستمرة

  تقدمي عروض حبسب احلاجة  املشاركة، بناًء على الطلب، يف اجتماعات اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بشأن املسائل املتعلِّقة بتكنولوجيات التكيُّف
ــول    زء من مالحق املبادئ التوجيهية التقنية املتعلِّقة خبطط التكيُّف الوطنيةتنقيح ورقة فريق اخلرباء التقنية املتعلِّقة بالتآزر اإلقليمي كج/حتديث ــات حبل ــة معلوم ــدمي ورق تق

  ٢٠١٤يونيه /حزيران
تقدمي ورقة معلومات حبلـول كـانون         تنقيح ورقة فريق اخلرباء التقنية املتعلِّقة بتعزيز التآزر مع االتفاقات البيئية األخرى املتعدِّدة األطراف/حتديث

  ٢٠١٣ديسمرب /األول
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Annex III 

[English only] 

  Members of the Least Developed Countries Expert Group as 
at 13 March 2013 

 
Mr. Abias Huongo     Angola 

 
Mr. Ibila Djibril     Benin 

 
Mr. Thinley Namgyel    Bhutan 

 
Mr. Matti Nummelin     Finland 

 
Mr. Mphethe Tongwane    Lesotho 

 
Mr. Benon Bibbu Yassin    Malawi  

 
Mr. Batu Krishna Uprety    Nepal  

 
Mr. Jan Verhagen     Netherlands 

 
Ms. Marianne Karlsen    Norway  
 
Mr. Douglas Yee     Solomon Islands 
 
Mr. Fredrick Manyika     United Republic of Tanzania 
 
Mr. Paul Abiziou Tchinguilou    Togo 
 
Ms. Pepetua Election Latasi    Tuvalu  

        


