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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  هليئة الفرعية للتنفيذا
  ة والثالثونلثالدورة الثا

  ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول٤ - نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠ون،كانك
  جدول األعمال املؤقتمن ) ب(٧البند 

   من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨رتني املسائل املتعلقة بالفق
   منواًمسائل متعلقة بأقل البلدان

تقرير تنفيذي عن العناصر املمكنة للوالية املقبلة لفريق اخلرباء املعـين               
   منواًبأقل البلدان

  *مة من األمانةمذكرة مقدَّ    

  موجز    
الية املقبلـة لفريـق   باملناقشات املتعلقة بالو  اً   هذا التقرير من أجل املضي قدم      عدَّأُ  

ويـوجز  . وتوسيع نطاقهـا  ها  ، مبا يف ذلك جتديد    )الفريق ( منواً اخلرباء املعين بأقل البلدان   
 إىل اآلراء املقدمـة مـن األطـراف         التقرير العناصر املمكنة لوالية مقبلة للفريق، استناداً      

ا يقتـرح    يف تقريري اجتماعيه السابع عشر والثامن عشر، كم        الواردةوإسهامات الفريق   
 املقترحات ، وهي مستمدة مندراجها يف اختصاصات الفريق مستجدات وحتسينات ميكن إ   

وتشمل هذه املقترحات توسيع جماالت الـدعم       . الرئيسية اليت قدمتها األطراف يف ورقاهتا     
  .ل الفريق ومدة واليتهيالذي يقدمه الفريق وإعادة النظر يف تشك

  

__________ 

قُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد من أجل مراعاة ُمدخالت مقدمة من فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان                    *  
  .٢٠١٠ تشرين األول أكتوبر ١٥-١٢منوا يف اجتماعه الثامن عشر املعقود يف الفترة 
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  مقدمة  -أوالً   

  الوالية  -ألف   
دعت اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا احلادية والثالثني األطـراف إىل أن تقـدم إىل                 -١

 آراءها بشأن العناصر املمكنة لوالية مقبلة لفريـق         ٢٠١٠أغسطس  / آب ٣٠األمانة حبلول   
ويف الدورة . ا يف ذلك جتديد الوالية وتوسيع نطاقها  ، مب )الفريق( منواً   اخلرباء املعين بأقل البلدان   

عن العناصـر املمكنـة     اً  توليفياً  نفسها، طلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ إىل األمانة أن تعد تقرير         
لوالية مقبلة للفريق، مع مراعاة الورقات املقدمة من األطراف وآراء الفريق املـدىل هبـا يف                

يئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثالثـة والـثالثني، هبـدف           اجتماعه الثامن عشر، لتنظر فيه اهل     
  .)١(التوصية مبقرر بشأن والية مقبلة للفريق يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة

  املذكرةنطاق  - باء 
للمعلومات املتعلقة بالعناصر املمكنة لوالية مقبلة      اً  توليفياً  يتضمن هذا التقرير موجز     -٢

 ١٠متثـل آراء     )٢( ورقـة  ١٢، وهي عناصر وردت يف       منواً اء املعين بأقل البلدان   لفريق اخلرب 
من آراء الفريق املـدىل هبـا يف        أيضاً  واسُتمدت املعلومات   .  وجمموعتني من البلدان   أطراف

وُيربز التقرير جتارب األطراف فيما يتعلق بالدعم الذي يقدمه الفريق          . )٣(اجتماعه الثامن عشر  
األدوار أيضاً  ويبني  . وتنفيذها) برامج التكيف (برامج العمل الوطنية للتكيف     من أجل إعداد    

  .املمكنة اليت ميكن للفريق أن يؤديها بعد توسيع عضويته يف إطار والية مقبلة

  للتنفيذ الفرعية اهليئة تتخذها أن ميكن اليت اإلجراءات  - جيم 
لومات الواردة يف هذه الوثيقة عند      لعل اهليئة الفرعية للتنفيذ ترغب يف النظر يف املع          - ٣

إصدار توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن توسيع نطاق والية فريق اخلرباء املعـين بأقـل               
  . منواًالبلدان

__________ 

 .٥٤ و٥٣، الفقرتان FCCC/SBI/2009/15الوثيقة  )١(
 .FCCC/SBI/2010/MISC.10الوثيقة  )٢(
 .FCCC/SBI/2010/26الوثيقة  )٣(
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  اخللفية - ثانياً 

   منواًالبلدان بأقل اخلاص العملبرنامج  - ألف 
وضاع اخلاصة  أقر مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة باالحتياجات احملددة واأل           -٤

أهنا األقل قدرة على مواجهة اآلثار الضارة لتغري املنـاخ، واعتمـد            اً  معترب،   منواً ألقل البلدان 
  . من االتفاقية٤ من املادة ٩جمموعة من املقررات من أجل تنفيذ الفقرة 

  برنامج العمل اخلاص بأقل البلـدان ٧-م إ/٥ووضع مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -٥
  :تضمن األنشطة التالية، الذي يمنواً

أو جهات التنسيق الوطنية القائمة املعنية بـتغري املنـاخ،          /تعزيز األمانات و   )أ( 
  وإنشاؤها عند اللزوم، من أجل تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو تنفيذاً فعاالً؛

 مهارات التفاوض ولغته، حيثما     يف جمال توفري التدريب، بصورة متواصلة،      )ب( 
 على املشاركة    منواً ة إىل ذلك، من أجل تنمية قدرات املفاوضني من أقل البلدان          تدعو الضرور 

  الفعالة يف العملية املتعلقة بتغري املناخ؛
  دعم إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف؛ )ج( 
  تعزيز برامج التوعية العامة لكفالة نشر املعلومات املتعلقة بقضايا تغّير املناخ؛ )د( 
  ؛)٧-م أ/٤وفقاً للمقرر ( تكنولوجيا التكيف ال سيماوير التكنولوجيا ونقلها، تط )ه( 
تعزيز قدرة مرافق األرصاد اجلوية واهليدرولوجية على مجع وحتليل وتفسري           )و( 

  .وتوزيع املعلومات اجلوية واملناخية لدعم تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
لدعم تنفيذ   منواً    صندوق أقل البلدان   ٧-م أ /٧وأنشأ مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -٦

 ٧-م أ /٢٧ مؤمتر األطراف مبوجب مقـرره       وكلف.  منواً برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان    
 لآللية املالية لالتفاقية، بأن يدير صندوق أقل البلدان       اً  تشغيلياً  مرفق البيئة العاملية، بوصفه كيان    

قتضي التركيز على تقدمي الدعم املتعلق بإعـداد بـرامج          ياً  أولياً  ، وقدم إىل املرفق توجيه    منواً
ووافق مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة على األحكام املتعلقة          . العمل الوطنية للتكيف  
وطلب املؤمتر يف دورته الرابعة     . )٤(لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف    اً  بتفعيل الصندوق دعم  

تشغيله للصندوق تنفيذ العناصر املتبقية من برنامج العمل        عشرة إىل املرفق أن ييسر من خالل        
  .)٥( منواًاخلاص بأقل البلدان

__________ 

 .١١-م أ/٣املقرر  )٤(
 .٢، الفقرة ١١-م أ/٥املقرر  )٥(
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 منواً   فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان     ٧-م أ /٢٩وأنشأ مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        -٧
بشأن  منواً   من أجل حتقيق هدف رئيسي يتمثل يف تقدمي املشورة إىل األطراف من أقل البلدان             

ويشمل ذلك تقدمي املشورة التقنية     . برامج العمل الوطنية للتكيف واستراتيجية تنفيذها     إعداد  
. فيما يتصل بتحديد البيانات واملعلومات اهلامة اليت يتعني توليفها كجزء من تقييم متكامـل             

من بناء  منواً وإضافة إىل ذلك، كُلّف الفريق بتقدمي املشورة فيما يتعلق باحتياجات أقل البلدان         
إلعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وباالضطالع بالتنسيق والتعاون         اً  القدرات دعم 

،  منـواً  ذات صلة بأنشطة التكيف املوجهة ألقل البلـدان       اً  مع سائر اجلهات اليت تبذل جهود     
  .يشمل السياق األوسع للتنمية مبا
جيهية إلعداد برامج    املبادئ التو  ٧- م أ /٢٨واعتمد مؤمتر األطراف مبوجب مقرره        - ٨

وتتيح بـرامج العمـل     . العمل الوطنية للتكيف، وهي مبادئ ترد يف مرفق املقرر املذكور         
يف حتديد األنشطة ذات األولوية الـيت        منواً   الوطنية للتكيف عملية تستفيد منها أقل البلدان      

لسبب يف بلورة ويرجع ا. تليب احتياجاهتا امللحة والعاجلة فيما يتصل بالتكيف مع تغري املناخ
على التكيف مـع اآلثـار    منواً  قدرة أقل البلدان حمدوديةبرامج العمل الوطنية للتكيف إىل    

إىل املبادئ التوجيهية املذكورة، ُيتوخى من بـرامج العمـل          اً  واستناد. الضارة لتغري املناخ  
أن التأخر   االحتياجات امللحة والعاجلة اليت من ش      تليبالوطنية للتكيف التركيز على أنشطة      

ويفترض . فيها أن يزيد من حدة قابلية التأثر أو يؤدي إىل زيادة التكاليف يف مرحلة الحقة              
كما يفترض فيها   . أن تستخدم هذه الربامج املعلومات املتاحة دومنا حاجة إىل حبث جديد          

ولكي . أن تكون عملية املنحى وقطرية التوجه وأن تتسم باملرونة وتراعي الظروف الوطنية           
 ينبغي إعداد وثائق بـرامج    ،فعاالً  تسىن تناول االحتياجات املُلحة والعاجلة للتكيف تناوالً      ي

العمل الوطنية للتكيف يف شكل مبسط ميكن أن يفهمه بيسر صانعو قرارات الـسياسات              
  .العامة واجلمهور

   منواًالبلدان بأقل املعين اخلرباء فريقوالية  - باء 
،  منـواً  ، عند إنشائه فريَق اخلرباء املعين بأقـل البلـدان         أيضاًاعتمد مؤمتر األطراف      -٩

ـ     . ٧-م أ /٢٩اختصاصات الفريق الواردة يف مرفق املقرر        لتلـك  اً  وكُلّـف الفريـق وفق
  : االختصاصات مبا يلي

تقدمي التوجيه التقين واملشورة فيما يتصل بإعداد برامج العمـل الوطنيـة             )أ( 
ذلك حتديد مصادر البيانـات املمكنـة وتطبيقهـا         للتكيف واستراتيجية تنفيذها، ويشمل     

  ؛ منواًبناء على طلب األطراف من أقل البلداناً وتفسريها الحق
فيما يتعلق بإعداد بـرامج      منواً   العمل كهيئة لتقدمي املشورة إىل أقل البلدان       )ب( 

 ًءحلقات العمل، بنـا    العمل الوطنية للتكيف وباستراتيجية تنفيذها من خالل أنشطة تشمل        
  ؛ منواًعلى طلب األطراف من أقل البلدان
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تقدمي املشورة فيما يتصل باحتياجات بناء القدرات الالزمة إلعداد وتنفيذ            )ج( 
برامج العمل الوطنية للتكيف، وإصدار توصيات، حسب االقتضاء، تأخذ يف االعتبار مبادرة            

  بادرات ذات الصلة بذلك؛مرفق البيئة العاملية الرامية إىل تنمية القدرات وغريها من امل
تيسري تبادل املعلومات وتعزيز التآزر على الصعيد اإلقليمي وبني االتفاقيات           )د( 

البيئية األخرى املتعددة األطراف يف سياق إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف واسـتراتيجية             
  تنفيذها؛
 يف صـلب    تقدمي املشورة فيما يتصل بإدراج برامج العمل الوطنية للتكيف         )ه( 

  . يف سياق االستراجتيات الوطنية للتنمية املستدامة املندرجالتخطيط اإلمنائي االعتيادي
واستمرت الواليـة   . ٢٠٠١وقد اضطلع الفريق بأربع واليات منذ إنشائه يف عام            - ١٠

أما الوالية الثانية فقد غطت فتـرة       . ٢٠٠٣ إىل عام    ٢٠٠٢األوىل للفريق سنتني، من عام      
- م أ /٢٩، مبوجب االختصاصات األصلية الواردة يف مرفق املقرر         ٢٠٠٥- ٢٠٠٤السنتني  

وطلـب  . ٢٠٠٧- ٢٠٠٦غطت الفتـرة    أيضاً  واستمرت الوالية الثالثة للفريق سنتني      . ٧
أن يضع، إضـافة إىل      ،١١- م أ /٤ملقرره  اً  مؤمتر األطراف يف هذه الوالية إىل الفريق، وفق       

، برنامج عمل يشمل تنفيذ ٧- م أ/٢٩مرفق املقرر امتثاله لالختصاصات األصلية الواردة يف 
لّف الفريق بواليـة    ، كُ ١٣- م أ /٨ مبوجب املقرر    اً،وأخري. برامج العمل الوطنية للتكيف   

ويف هذه الوالية طلب مؤمتر األطراف      . ٢٠١٠- ٢٠٠٨مدهتا ثالث سنوات غطت الفترة      
م /٢٩اردة يف مرفق املقرر     إىل الفريق أن يضع، إضافة إىل امتثاله لالختصاصات األصلية الو         

 اجتماع الفريق املخصص لتقييم التقدم الـذي أحرزتـه          ، برنامج عمل يراعي نتائجَ    ٧- أ
 برنامج عمـل نـريويب   ، ونتائَج)٦(فيذ برامج العمل الوطنية للتكيفاألطراف يف إعداد وتن  

رنامج عمله يف   ويصوغ الفريق ب  . املتعلق بتأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه        
م تقاريره إىل اهليئة الفرعيـة للتنفيـذ يف كـل دورة            كل أول اجتماع من والياته، ويقدّ     

  .دوراهتا  من
وينفذ الفريق برنامج عمله عن طريق االضطالع بأنشطة حمـددة وبالتحـاور مـع             -١١

.  املعنيني ومرفق البيئة العاملية ووكاالته وغري ذلك من الشركاء        منواً   األطراف من أقل البلدان   
ويعقد الفريق اجتماعاته مرتني يف السنة الستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنـامج عملـه،               

  .)٧(الختصاصاته اًوفق

__________ 

 .FCCC/SBI/2007/32الوثيقة  )٦(
 .، املرفق٧-م أ/٢٩املقرر  )٧(
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 املمتـدة  الفتـرة  يف  منـواً  البلـدان  بأقل املعين اخلرباء فريق من املقدمالدعم    - جيم 
  ٢٠١٠ إىل ٢٠٠١ من

  لعمل الوطنية للتكيفوضع منهجيات وأدوات إلعداد وتنفيذ برامج ا  -١ 
وتقـارير ومنـشورات   توىل فريق اخلرباء هتيئة ونشر أدلة وأدوات وورقات تقنيـة             -١٢

  :إلعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، ومشل ذلك ما يلياً وقواعد بيانات دعم
  ؛)٨(رامج العمل الوطنية للتكيفاملبادئ التوجيهية إلعداد ب )أ( 
ـ         ورقات تقنية ذات     )ب(  اً صلة بربامج العمل الوطنية للتكيـف تتـضمن توليف
فاقات البيئية املتعددة   ، وورقات بشأن التآزر بني االت     )٩(مات املتاحة إلعداد هذه الربامج    للمعلو

، )١٢(التنفيـذ ، وعناصـر السـتراتيجيات      )١١( والتآزر على الصعيد اإلقليمـي     )١٠(األطراف
دمي قـوائم ومـوجزات     يجيات التنفيذ، وتق  لعمليات إعداد وتصميم استرات   اً  عاماً  واستعراض

  ؛)١٣(ملشاريع منقحة
، وهي عبـارة    )١٤(ىل برامج العمل الوطنية للتكيف    مدخل إ ‘منشورات مثل    )ج( 

عـن  اً  ، وكتيب )١٥(لعمل املخصصة إلعداد هذه الربامج    عن أمثلة ومتارين مستقاة من حلقات ا      
 عن الدعم الـالزم لتنفيـذ بـرامج         ، وورقة معلومات  )١٦(يف سياق االتفاقية   منواً   أقل البلدان 

  ؛)١٧(فعاالًاً التكيف تنفيذ
يـة والفرنـسية    نكليزلتنفيذ برامج التكيـف، باللغـات اإل      اً  متدرج  دليالً )د( 
جمهز على   (‘ جمموعة موارد  - تدرج لربامج العمل الوطنية للتكيف    املدليل  ال‘، و )١٨(والربتغالية

  ؛)١٩()قرص مدمج

__________ 

)٨( <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/ldc/application/pdf/annguide.pdf>. 
 .FCCC/TP/2005/2الوثيقة  )٩(
 .FCCC/TP/2005/3الوثيقة  )١٠(
 .FCCC/TP/2005/4الوثيقة  )١١(
 .FCCC/TP/2005/5الوثيقة  )١٢(
)١٣( <http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_tp2009.pdf>. 
)١٤( <http://unfccc.int/4727>. 
 . أعاله١١نفس مرجع احلاشية  )١٥(
)١٦( <http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_brochure2009.pdf>. 
)١٧( <http://unfccc.int/resource/docs/publications/09_ldc_sn_napa.pdf>. 
)١٨( <http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf>. 
 .ميكن طلبه من األمانة )١٩(
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العمل الوطنية للتكيـف، ومـوجزات       برامجقواعد بيانات ملا عرض من       )ه( 
للمشاريع ذات األولية يف سياق برامج التكيف، ومشاريع قيد التنفيذ، يتاح االطالع عليهـا              

 املوقع الـشبكي    ، اليت ميكن الوصول إليها عرب      منواً من خالل البوابة اإللكترونية ألقل البلدان     
  ؛)٢٠(لالتفاقية
، وفريق اخلرباء املعين بأقـل       منواً  أقل البلدان  بشأن’ األسئلة املتكررة ‘قائمة   )و( 
  .)٢١(، وبرامج العمل الوطنية للتكيف منواًالبلدان

  على إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف منواً تدريب خرباء أقل البلدان  -٢ 
 حلقة عمل إلطالق بـرامج      ٢٠٠٢يف عام    منواً   نظم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان       -١٣
 أربع حلقـات عمـل    ٢٠٠٣ل الوطنية للتكيف على الصعيد العاملي، كما نظم يف عام           العم

وحضر حلقات العمل هذه ثالثة خرباء من كـل         . تدريبية إقليمية بشأن إعداد هذه الربامج     
أو املالية واجملتمع املـدين يف      /أو التخطيط و  /ميثلون وزارات البيئة و    منواً   دولة من أقل البلدان   

اً من أجل اكتساب مهارة مباشرة يف إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، استناد هذه البلدان،   
. ، ولتسهيل تبادل اخلربات منواًإىل املبادئ التوجيهية املشروحة لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان 

وجرت حلقات العمل التدريبية يف إطار تعاون وثيق مع معهد األمـم املتحـدة للتـدريب                
  . منواًلت من صندوق أقل البلدانوالبحث وُمّو

صادر اهليئة الفرعية للتنفيذ     منطلب  م هذا التدريب، عقد الفريق، ب     عن تنظي   وفضالً  -١٤
لتقييم التقدم الذي أحرزته األطـراف يف إعـداد         اً  ، اجتماع )٢٢(يف دورهتا اخلامسة والعشرين   

 ٣ي ُعقد يف الفترة مـن       وأتاح هذا االجتماع، الذ   . )٢٣(فيذ برامج العمل الوطنية للتكيف    وتن
، إجراء مناقشات بشأن أفضل املمارسات والصعوبات والعراقيل        ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٥إىل  

ذات الصلة بإعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، كما أتاح تلقي الدعم مـن مرفـق      
لعمـل  البيئة العاملية ووكاالته ووكاالت ومؤسسات األمم املتحدة األخرى، ودمج بـرامج ا        

وإضافة إىل ذلك، تناول املشاركون يف االجتماع قائمة        . الوطنية للتكيف يف التخطيط الوطين    
إلعـداد  اً من اإلجراءات اليت ميكن أن يتخذها فريق اخلرباء وغريه من أصحاب املصلحة دعم 

  .وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف
يف جولـة ثانيـة مـن        منواً   لدان، شرع فريق اخلرباء املعين بأقل الب      ٢٠٠٩ويف عام     -١٥

وشـارك يف   . )٢٤(نفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف    حلقات العمل التدريبية اإلقليمية بشأن ت     
__________ 

)٢٠( <http://unfccc.int/ldc>. 
)٢١( <http://unfccc.int/4743>. 
 .٨٤، الفقرة FCCC/SBI/2006/28الوثيقة  )٢٢(
 .FCCC/SBI/2007/32ة الوثيق )٢٣(
 .FCCC/SBI/2010/15الوثيقة  )٢٤(
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ميثلون منسق مشروع برنامج     منواً   ثالثة خرباء من كل بلد من أقل البلدان       أيضاً  هذه احللقات   
ناخ يف سياق عملية ختطيط     العمل الوطين للتكيف، ومسؤول التخطيط املعين مبشاريع تغري امل        

أو أكثر من القطاعات الرئيسية املدرجة يف برنامج        اً  خبري ميثل قطاع  إضافة إىل   التنمية الوطنية،   
كوا يف تنفيذ مـشروع برنـامج       العمل الوطين للتكيف؛ ويفترض يف هؤالء املمثلني أن يشرَ        

  إىل أفرقة أقل البلدان  وكانت حلقات العمل ترمي إىل تقدمي دعم تقين       . العمل الوطين للتكيف  
فيما يتصل بوضع برامج عملها الوطنية للتكيف واستراتيجية تنفيذ هذه الربامج، وبنـاء             منواً  

قدرهتا على إعداد وثائق املشاريع وتقدميها إىل مرفق البيئة العاملية للحصول على التمويل من              
تقين إىل األطراف من أقل     تقدمي دعم   أيضاً  وأتاحت حلقات العمل    .  منواً صندوق أقل البلدان  

اليت ال تزال برامج عملها الوطنية للتكيف قيد اإلعداد، كما أتاحـت الفرصـة               منواً   البلدان
  .لتقاسم اخلربات وأفضل املمارسات والدروس املستفادة املتعلقة بربامج العمل الوطنية للتكيف

  بناء على طلبها منواً تقدمي مشورة خاصة إىل أقل البلدان  -٣ 
 منواً  إىل األطراف من أقل البلدان    اً  خاصاً  دعم منواً   قدم فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان       -١٦

بناء على طلبها ويف حاالت اتضح فيها وجود حاجة إىل إحراز تقدم يف مسائل تقنية تعتـرض                 
ومشل هـذا الـدعم   . عملية برامج العمل الوطنية للتكيف أو إىل التغلب عل مشاكل تقنية فيها       

 واألطراف من أقل البلـدان  منواً االت بالربيد اإللكتروين بني فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان      اتص
  .مع أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف خالل دورات هيئات االتفاقيةاً مباشر ، وتفاعالًمنواً
ويف سياق استكمال إعداد وثائق برامج العمل الوطنية للتكيف، طلبـت البلـدان               -١٧
ودعـم  . إىل فريق اخلرباء تقدمي تعليقات على مشاريع وثائقها        منواً   طراف من أقل البلدان   األ

، وقدم تعليقات ترمي يف املقام       منواً من أقل البلدان  اً   طرف ٢٥الفريق يف هذا النشاط أكثر من       
األول إىل حتسني جانب الوضوح يف وصف املنهجيات املستخدمة، واملشاورات مع أصحاب            

وإضافة إىل ذلـك، قـدم      . معايري حتديد األولويات، وعرض موجزات املشاريع     املصلحة، و 
 الفريق إسهامات جوهرية يف برامج العمل الوطنية للتكيف اخلاصة باألطراف من أقل البلدان            

واغتنم الفريق مثل هـذه األنـشطة       . اليت تستضيف اجتماعات أو حلقات عمل للفريق      منواً  
كلفة بربامج العمل الوطنية للتكيف بقصد تقاسم اخلربات معهـا          لاللتقاء باألفرقة الوطنية امل   

فيما يتعلق هبذه الربامج على الصعيد الوطين، ومناقشة جماالت الدعم املمكنة، وتقدمي املشورة             
  .يف سياق وضع استراتيجيات لتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف

 عن األطراف   استطالعات ٢٠٠٩-٢٠٠٨لربنامج عمله للفترة    اً  وأجرى الفريق وفق    -١٨
وذلك خالل دورات اهليئات الفرعية وعن طريق جهات االتصال، مـن            منواً   من أقل البلدان  

أجل مجع معلومات عن حالة إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف وعن أية عراقيل قد               
امنـة   يف الـدورة الث    االسـتطالعات وبادر الفريق إىل إجراء هذه      . تواجهها هذه األطراف  

ونتيجة لذلك، تناول الفريق، بالتعاون مع مرفق البيئة العامليـة          . والعشرين للهيئتني الفرعيتني  
، وهي عراقيل هلا صلة يف املقام األول         منواً ووكاالته، معظم العراقيل اليت حددهتا أقل البلدان      
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قاسـم  بالقدرة الوطنية وقدرة الوكاالت على تصميم املشاريع والوصـول إىل التمويـل وت            
يف هذه االستطالعات بأمهية الدور الـذي يؤديـه     منواً   وأقر كثري من أقل البلدان    . املعلومات

من خالل عملية برامج العمل الوطنية للتكيف، معربة عن         اً  هاماً  الفريق من حيث إتاحته دعم    
  .رغبتها يف أن يستمر هذا الدعم

  رصد إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف  -٤ 
مسألة رصد إعداد وتنفيذ بـرامج العمـل          منواً أدرج فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان       -١٩

ـ            باملعلومـات  اً  الوطنية للتكيف كأحد نشاطات برامج عمله وأحاط اهليئة الفرعية للتنفيذ علم
  :وتضمنت هذه املعلومات ما يلي. املستجدة يف هذا الشأن يف كل دورة من الدورات الالحقة

ت مستمدة من البلدان بشأن خرباهتا يف إعداد وتنفيذ برامج عملها           معلوما )أ( 
  الوطنية للتكيف؛

عدد البلدان اليت أكملت براجمها وعدد البلدان اليت كانت براجمها ال تـزال              )ب( 
  قيد اإلعداد؛

عدد البلدان اليت بدأت عملية السعي إىل احلصول على التمويل من صندوق             )ج( 
   أجل تنفيذ براجمها؛من منواً أقل البلدان
  عدد البلدان اليت شرعت يف التنفيذ الفعلي ملشاريع براجمها؛ )د( 
  .حتليل القطاعات اليت تشملها مشاريع الربامج )ه( 

  التعاون مع باقي أفرقة اخلرباء العاملة يف إطار االتفاقية  -٥ 
اليته ومن أجل تنفيذ ، يف سياق اضطالعه بو  منواً عمل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان       -٢٠

برنامج عمله، على إقامة تعاون فعال مع فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنيـة              
ومـع  ) فريق البالغات الوطنيـة   (املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية          

الفريق إسهامات تقنيـة    وقدم  . )فريق نقل التكنولوجيا  (فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا      
تفيد يف هتيئة موارد لتوجيه إعداد البالغات الوطنية وتقييمات االحتياجات من التكنولوجيا،            
وقدم آراء بشأن سبل إدراج املعلومات الواردة يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف البالغات              

  .الوطنية ويف تقييمات االحتياجات من التكنولوجيا، والعكس بالعكس
والتقى رئيس الفريق خالل دورات اهليئات الفرعية برئيسي كل من فريق البالغات              -٢١

الوطنية وفريق نقل التكنولوجيا من أجل زيادة استطالع جماالت التعاون بني هذه األفرقة يف              
يتقاسم عضوين من أعضائه     منواً   وكان فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان     . تنفيذ والية كل منها   

البالغات الوطنية، وكلف هذان العضوان بتعزيز تدفق املعلومات اهلامة بني الفريقني           مع فريق   
  .وضمان وصول الوثائق املنبثقة عن أعمال كل فريق إىل اجتماعات الفريق اآلخر
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التعاون مع الوكاالت الدولية املعنية ومع هيئات االتفاقات البيئيـة األخـرى املتعـددة                -٦ 
  اد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيفاألطراف بشأن مسائل إعد

حتاور الفريق مع عدة من أصحاب املصلحة بشأن تقدمي الدعم واملشورة إىل أقـل                -٢٢
يف سياق إعداد وتنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك مرفـق البيئـة                منواً   البلدان

وأفـرد  . ة وخرباء فـرادى  العاملية ووكاالت شىت تابعة لألمم املتحدة ومنظمات غري حكومي        
) منـها اً  أو جـزء  (الفريق خالل اضطالعه بربنامج عمله الرابع اليوم األول من اجتماعاتـه            

للتفاعل مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته بشأن التقدم احملرز يف إعداد وتنفيذ بـرامج العمـل              
وأجرى الفريق واملرفق    .)٢٥(من أجل ذلك   منواً   الوطنية للتكيف والدعم املقدم إىل أقل البلدان      

يف تنفيذ برامج  منواً ركز على استطالع سبل تقدمي دعم فعال إىل أقل البلدان    اً  ووكاالته حوار 
عملها الوطنية للتكيف، ال سيما فيما يتصل بعملية احلصول على التمويل من صندوق أقـل               

ل الوطنيـة للتكيـف     هبدف االستجابة للطابع امللح والعاجل ألنشطة برامج العم        منواً   البلدان
  .ومشاريعها ذات األولوية

 حلقات العمل التدريبية اإلقليمية     ٢٠٠٣ وفيما يتعلق باألنشطة العملية، ُنظمت يف عام        -٢٣
املتعلقة بإعداد برامج العمل الوطنية للتكيف، وذلك يف إطار تعاون وثيق مـع معهـد األمـم                 

، ٢٠١٠-٢٠٠٩ية اإلقليمية للفترة    ونظمت حلقات العمل التدريب   . املتحدة للتدريب والبحث  
 مرفـق البيئـة العامليـة       اليت تناولت مسألة تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، بشراكة مـع          

إىل املرفق إسهامات حمددة بشأن استراتيجيات تنفيذ بـرامج         أيضاً  وقدم الفريق   . )٢٦(ووكاالته
عناصر األخرى مـن برنـامج      أخرى بشأن سبل تنفيذ مجيع ال     اً  العمل الوطنية للتكيف وأفكار   

وسهل هذا التعاون إحراز تقدم سلس يف عمليـة بـرامج           . )٢٧( منواً العمل اخلاص بأقل البلدان   
العمل الوطنية للتكيف من خالل تذليل العقبات وإزالة احلواجز اليت تواجهها األطراف من أقل              

  .يف سياق إعداد وتنفيذ تلك الربامج منواً البلدان

بتغري املناخ ومراعاة اعتبـارات تغـري املنـاخ عنـد وضـع الـسياسات       تعزيز الوعي     -٧ 
  للتنمية والتخطيط

الوطنية وفريق نقل مع فريق البالغات  منواً أتاح تعاون فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان    -٢٤
وكجزء من هـذه    . ل املعلومات بشأن برامج العمل الوطنية للتكيف      التكنولوجيا تيسري تباد  

 الفريق أوجه التآزر اإلقليمي والتآزر مع االتفاقات البيئية األخـرى املتعـددة             اجلهود، عزز 
  .األطراف يف إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف واستراتيجية تنفيذها

__________ 

 .٤، الفقرة ١٣-م أ/٨املقرر  )٢٥(
 .FCCC/SBI/2010/15الوثيقة  )٢٦(
 .٣٣-٣١، الفقرات FCCC/SBI/2010/5الوثيقة  )٢٧(
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وقدم الفريق إسهامات يف جهود أمانات االتفاقية واتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة              -٢٥
ياق تنفيذ خطط العمل الوطنية املندرجة يف إطـار         التصحر يف سياق تعزيز أوجه التآزر يف س       

يف أيـضاً   وأسهم فريـق اخلـرباء      . اتفاقية مكافحة التصحر وبرامج العمل الوطنية للتكيف      
وتعتـزم  .  منـواً   لصاحل أقل البلدان   ٢٠١٠-٢٠٠١استعراض برنامج عمل بروكسيل للعقد      

تقييم شامل لتنفيـذ برنـامج      اجلمعية العامة لألمم املتحدة من خالل هذا االستعراض إجراء          
العمل املذكور، وحتديد السياسات الدولية والداخلية الفعالة، وإعادة تأكيد االلتزام العـاملي            
الرامي إىل القضاء على الفقر يف هذه البلدان، وإدماجها يف االقتصاد العاملي على حنو تستفيد               

  . منواًمنه، واعتماد شراكة جمددة لصاحل أقل البلدان
وكجزء من التوجيـه     منواً   على الصعيد الوطين، حدد الفريق، خدمة ألقل البلدان       و  -٢٦

 الذي يقدمه يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، خيارات لالرتقاء جبهود التكيف وسبالً            
  .)٢٨(ه التآزر مع خطط التنمية الوطنيةلتعزيز أوج

، اعتمـد    منـواً  قل البلدان ومن أجل االستفادة إىل أقصى حد من التواصل مع مجيع أ            -٢٧
الناطقـة   منـواً    للمقررين كُلف مبوجبه الواحد منهم إما بأقـل البلـدان         اً  نظاماً  الفريق داخلي 

وربط املقررون بفعالية   . ية، وإما بتلك الناطقة بالفرنسية، وإما بتلك الناطقة بالربتغالية        نكليزباإل
 الدولية وخالل األنشطة األخرى وتولوا      خالل االجتماعات احلكومية   منواً   االتصال بأقل البلدان  

وإضافة إىل ذلك، شارك املقررون الناطقون بالفرنسية       . االجتماعاتاملتعلقة ب تدوين املعلومات   
يف احلصول على املواد املرجعية اهلامة احملررة بالفرنسية أو بالربتغاليـة لكـي             أيضاً  وبالربتغالية  

  .ضمن فئاهتم اللغوية منواً  حمددة ألقل البلدانيستخدمها الفريق، وشاركوا يف تلبية طلبات
وعزز الفريق جهوده من أجل استهداف البلدان الناطقة بالربتغالية عن طريق ترمجة               -٢٨

إلعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وعـن        اً  مواد منتقاة إىل الربتغالية ونشرها دعم     
الوطنية للتكيف خصصت هلذه البلـدان      تنظيم حلقة عمل إقليمية بشأن برامج العمل         طريق

  .وعقدت يف سان تومي وبرنسييب
للتفاعل فيمـا بينـها،      منواً   ألقل البلدان اً  وأتاحت األنشطة اليت نظمها الفريق إطار       -٢٩

وتقاسم أفضل املمارسات والدروس املستفادة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية            
ُشكّلت شبكة تواصل تعىن بالتكيف       فمثالً. تواصل فيما بينها  للتكيف، وتعزيز إقامة شبكات     

الناطقة بالفرنسية، وذلك مببادرة من املشاركني يف حلقة عمل تدريبية           منواً   وتضم أقل البلدان  
الناطقـة بالفرنـسية،     منواً   بشأن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف خصصت ألقل البلدان        

  .)٢٩(٢٠١٠فرباير /وعقدت يف شباط

__________ 

ــف     )٢٨( ــة للتكي ــل الوطني ــرامج العم ــذ ب ــدرج لتنفي ــل مت ــوان . دلي ــى العن ــاح عل : مت
<http://unfccc.int/resource/docs/publications/ldc_napa2009.pdf>. 

 .FCCC/SBI/2010/15الوثيقة  )٢٩(
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 منـواً  البلدان بأقل املعين اخلرباء وفريق األطراف آلراء توليفي موجز – ثالثاً 
  للفريق مقبلة بوالية يتعلق فيما

  مقدمة - ألف 
بشأن  منواً آلراء األطراف وفريق اخلرباء املعين بأقل البلداناً يتضمن هذا الفصل موجز     -٣٠

 منـواً    يقدمها الفريق إىل أقل البلدان     ويوجز الفصل أنشطة الدعم اليت    . )٣٠(والية مقبلة للفريق  
كما وردت يف ورقات األطراف وتقارير اجتماعات الفريق، مث يورد قائمة مبجموعـة مـن           

  .الوظائف اليت تقترح األطراف والفريق أن يضطلع هبا الفريق ضمن والية جمددة

   منواًالبلدان بأقل املعين اخلرباء فريق أعمالجممل  - باء 
الفريق، الدور اهلام للغايـة الـذي        راف يف ورقاهتا، على غرار ما أبرزه      أبرزت األط   -٣١

، وقدمت أمثلة عن اإلسهامات اإلجيابية للفريق يف         منواً يضطلع به الفريق يف دعم أقل البلدان      
 االحتاد األورويب، وجمموعة أقل البلـدان     (سياق إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف        

وأقرت األطراف بالتقدم اجليد الذي أحرزه الفريق       . )ا، وهاييت، ومالوي  ، وتشاد، وغيني  منواً
. ) منواً االحتاد األورويب، وجمموعة أقل البلدان     (٢٠١٠-٢٠٠٨يف تنفيذ برنامج عمله للفترة      

وإضافة إىل ذلك، أقرت هذه األطراف بقيمة التعاون الوثيق الذي أقامه الفريق مع األطراف              
أصحاب املصلحة املعنيني من حيث تيسري إحراز تقدم يف تنفيذ بـرامج            و منواً   من أقل البلدان  

  .) منواًاالحتاد األورويب، وجمموع أقل البلدان(العمل الوطنية للتكيف 
وأشارت إىل احلاجة . )اجلميع(وتضمنت مجيع الورقات دعوة إىل متديد والية الفريق    -٣٢

 فيما يتصل بربامج العمل الوطنية       منواً البلدانإىل مواصلة تقدمي الدعم التقين واملشورة إىل أقل         
 ستحتاج إىل توجيه تقين ودعم متواصلني        منواً للتكيف، حيث ورد يف ورقات أن أقل البلدان       

وأشارت الورقات  . )غينيا، ومالوي (ألن تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف قد انطلق لتوه          
الفريق كمـا وردت يف مرفـق        تكذلك إىل وجود توافق بني األطراف على أن اختصاصا        

 األورويب، وبنن، وكرييباس، وجمموعة أقل البلـدان       االحتاد( تظل وجيهة    ٧-م أ /٢٩املقرر  
كما أشارت الورقات إىل جماالت دعم إضافية ميكن إدراجها يف والية جمددة            . )، وتوغو منواً

  .وأوردت آراء عن تشكيل الفريق ومدة واليته

__________ 

 .FCCC/SBI/2010/26 وFCCC/SBI/2010/5 وFCCC/SBI/2010/MISC.10الوثائق  )٣٠(
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  للتكيف الوطنية العمل برامج وتنفيذ ادإعد يف الدعمتقدمي   - جيم 
 عن طريـق مـدها       منواً أشارت الورقات إىل أن الفريق قد دعم بكفاءة أقل البلدان           -٣٣

مبعلومات ومبادئ توجيهية توضح نقطة بدء العمل وما ينبغي عمله وكيفية العمل يف سـياق       
  : جماالت الدعم املقدمإعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، وأوردت أمثلة حمددة عن

دعم تقين ومشورة فيما يتعلق بإعداد برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف              )أ( 
هتيئة مبادئ توجيهية ونشرها؛ وحلقات عمل تدريبية  :واستراتيجية تنفيذها عن طريق ما يلي

إقليمية؛ وورقات تقنية، وتقارير، ومنشورات تشتمل على معلومات ومنـهجيات وأدوات           
، مع تقدمي مشورة  منواًات العمل الوطنية للتكيف؛ وربط اتصال وثيق بأقل البلدانإلعداد ورق 

خمصصة وتعزيز التواصل مع املؤسسات اهلامة؛ واإلدالء بتعليقات عن مشاريع وثائق بـرامج             
،  منواً االحتاد األورويب، وجمموع أقل البلدان    (العمل الوطنية للتكيف قبل عرضها على األمانة        

  ؛)ييت، ومايل،وغينيا، ومالويونيبال، وها
اإلبالغ املنتظم عما استجد يف حالة إعداد وتنفيذ هذه الربامج، وذلك عن             )ب( 

طريق التقارير اليت يقدمها الفريق إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ واألنشطة املتعلقة بـربامج العمـل      
 يف العملية احلكومية    منواً الوطنية للتكيف، مع إيراد املعلومات اليت استرشدت هبا أقل البلدان         

  ؛) منواًجمموعة أقل البلدان( للتكيف إعداد وتنفيذ برامج عملها الوطنيةالدولية ويف 
فيهـا  اً   باستعمال اللغات األكثر انتـشار      منواً تقدمي الدعم إىل أقل البلدان     )ج( 

  ؛) منواًجمموعة أقل البلدان) (ية والفرنسية والربتغاليةنكليزاإل(
ن مع املؤسسات ذات الصلة يف جماالت تشمل تيسري إجراء مناقشات           التعاو )د( 

مثمرة بني أفرقة برامج العمل الوطنية للتكيف ومرفق البيئة العاملية ووكاالته بشأن فهم عملية              
إعداد هذه الربامج وتنفيذها واحلواجز اليت تواجهها، هبدف تقدمي حلول لتجاوز هذه احلواجز   

  ؛) منواًاالحتاد األورويب، وجمموعة أقل البلدان(وتيسري إحراز تقدم فيها 
تقاسم اخلربات فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنيـة للتكيـف             )ه( 

  .وتعميم املشورة املتعلقة هبا
 جماالت إضافية متعلقة بإعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنيـة          أيضاًوأوردت الورقات     -٣٤

  : منواًومشورة تقنيني إىل أقل البلداناً يق دعمللتكيف يلزم فيها أن يقدم الفر
دئ تنقيح وحتديث برامج العمل الوطنية للتكيف باالعتمـاد علـى املبـا            )أ( 

، وتعزيز التعاون مع مرفق البيئة العاملية ووكاالته واملؤسسات         )٣١(التوجيهية اليت أعدها الفريق   
قيح برامج العمل الوطنيـة للتكيـف   البحثية من أجل إتاحة حتليل تقين وأفكار فيما يتعلق بتن   

، وتشاد، وهاييت، ومالوي، وفريق اخلرباء املعـين بأقـل           منواً جمموعة أقل البلدان  (وحتديثها  
  ؛) منواًالبلدان
__________ 

 .، املرفق األولFCCC/SBI/2009/13الوثيقة  )٣١(
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االجتماعيـة   إجراء تقييمات متعمقة لقابلية التأثر وللتكيف يف القطاعات        )ب( 
  ؛)بنن(واالقتصادية الرئيسية 

كيف يف األجلني املتوسط والطويل تتـيح إدمـاج         وضع استراتيجيات للت   )ج( 
  ؛)االحتاد األورويب(احتياجات التكيف يف التخطيط للتنمية 

  ؛)االحتاد األورويب(تعزيز االعتبارات اجلنسانية يف برامج العمل الوطنية للتكيف )د( 
تعميم وإدماج برامج العمل الوطنية للتكيف وخطط التكيف يف التخطـيط         )ه( 
االحتاد األورويب، وتشاد،   (نمية ويف العمليات الرامية إىل احلد من خماطر الكوارث          الوطين للت 

  ؛)، ومالوي، وهاييت منواًوكرييباس، وجمموعة أقل البلدان
  ؛)نيبال(وضع خطط حملية للتكيف  )و( 
  :هتيئة مشاريع وتنفيذها ورصدها وتقييمها، عن طريق ما يلي )ز( 
ة ومصادر البيانات والدعم التقين من أجـل        االعتماد على املبادئ التوجيهي    '١'

تصميم استراتيجيات للتنفيذ قائمة على ُنُهج براجميـة، وإعـداد منـاذج            
بنن، وتشاد، وكرييبـاس،    (املواضيعية الرئيسية    مشاريعية أولية للمجاالت  

  ؛)، ومالوي، ومايل، وتوغو منواًوجمموعة أقل البلدان
خلرباء الوطنيني املعنيني بـالتكيف     بناء قدرات املؤسسات الوطنية وقدرات ا      '٢'

  ؛)، ومالوي منواًغينيا، وكرييباس، وجمموعة أقل البلدان(على أساس مستمر 
املساعدة املقدمة على الصعيد القطري، مبا يف ذلك فيما يتعلق بالتـدريب             '٣'

وإذكاء الوعي، من أجل ضمان نشر معلومات تغري املناخ علـى الـصعيد             
  ؛)، ومالوي، ومايل منواًلبلدانبنن، وجمموعة أقل ا(الوطين 

 اإلقليمية القائمة املعنية بالتكيف وغريها       التواصل تعزيز الروابط مع شبكات    '٤'
  أو إجياد روابط معها؛/من الشبكات و

إنشاء مكاتب للمساعدة اإلقليمية مدعومة بتمويل من االتفاقية ومن البلدان       '٥'
  ؛)نيبال(ية املتقدمة عن طريق األمانة، من أجل دعم األنشطة الوطن

تـشاد،  (تقدمي الدعم يف الوصول إىل تكنولوجيات التكيف واستخدامها          '٦'
  ؛)، ومالوي منواًوجمموعة أقل البلدان

التحاور مع الفاعلني احملليني والفاعلني من القطاع اخلاص فيما يتصل بتنفيذ            '٧'
  ).كرييباس(أولويات التكيف الوطنية 

 استحداث برنامج للدعم التقين يشارك فيـه         يف ورقاهتا إىل    منواً ودعت أقل البلدان    -٣٥
الفريق ومرفق البيئة العاملية ووكاالته ومنظمات معنية أخرى لدعم تنفيذ برامج العمل الوطنية             
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وميكن دعـم  . ) منواًجمموعة أقل البلدان   ( منواً للتكيف وخطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان      
ومن شأن هذا الربنامج أن .  أو من التربعاتواً من هذا الربنامج بتمويل من صندوق أقل البلدان      

املصلحة  يكمل عمل الفريق وأن يرتكز على هذا العمل، وأن يكفل مشاركة سائر أصحاب            
 أن يكون هذا الربنامج قاعـدة  أيضاًوميكن . من القيود الرمسيةاً على نطاق أوسع وأكثر حترر   
  .كيف فيما يتعلق بالت منواًلتقدمي الدعم إىل أقل البلدان

  للتكيف الوطنية العمل برامج غري الدعمجماالت   - دال 
 الورقات اجملاالت التالية اليت قد يتعني على الفريق أن يتخذ فيها إجـراءات              أوردت  -٣٦

 يف إطار والية جديدة، إضافة إىل الدعم املقـدم يف إعـداد              منواً لتقدمي دعم إىل أقل البلدان    
  : وتنفيذ برامج التكيف

، مبا يف ذلك مـن       منواً مجيع عناصر برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان      تنفيذ   )أ( 
 خالل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مع مراعاة عناصر نطاق بناء القدرات يف أقل البلـدان               

، والتعاون مع املنظمات املعنية جلمع وحتليل املعلومات الالزمة إلجراء استعراض دوري            )٣٢(منواً
  ؛)، ومالوي، ومايل، ونيبال منواًبنن، وتشاد، وجمموعة أقل البلدان(ل لتنفيذ برنامج العم

تنقيح برنامج عمل الفريق لكي يشمل اجملاالت الناشئة ذات األمهية يف أقل             )ب( 
النظيفـة، والتنميـة اخلفيـضة الكربـون،         ، مثل استراتيجيات آليـة التنميـة       منواً البلدان

جمموعـة  (ها  رت النامجة عن إزالة الغابات وتدهو     والتكنولوجيات اخلضراء، وخفض االنبعاثا   
  ؛) منواًأقل البلدان
تعزيز أوجه التآزر بني برامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج العمل اخلاص    )ج( 

 املندرج يف إطار عمل مكتـب        منواً ، وبرنامج عمل بروكسيل ألقل البلدان      منواً بأقل البلدان 
 والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية        منواً البلداناألمم املتحدة للممثل السامي ألقل      

  ؛) منواًجمموعة أقل البلدان(الصغرية النامية، وغري ذلك من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
 ضمن سياق أوسـع      منواً التكيف يف أقل البلدان    تقدمي الدعم لتناول مسألة    )د( 

بـنن،  ( الدعم ليشمل البلدان األخرى القابلة للتـأثر         يتجاوز برامج التكيف، وتوسيُع نطاق    
  ؛) منواًوجمموعة أقل البلدان

تعزيز إدارة املعارف وأنشطة االتصال عن طريق إتاحة قاعدة لتقاسم أفضل            )ه( 
جمموعة أقل   ( منواً املمارسات والدروس املستفادة من تنفيذ برنامج العمل اخلاص بأقل البلدان         

  ؛)ي، ونيبال، ومالو منواًالبلدان

__________ 

 .١٧، املرفق، الفقرة ٧-م أ/٢املقرر  )٣٢(
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تقدمي الدعم يف جمال بناء القدرات، مبا يشمل تعبئة بيئات متكينية مواتيـة              )و( 
  . منواًلتهيئة استراتيجيات للنمو اخلفيض الكربون يف أقل البلدان

   منواًالبلدان بأقل املعين اخلرباء فريقتشكيل   -هاء  
ضاء يف الفريق، مع مراعـاة      أشارت الورقات إىل احلاجة إىل زيادة عدد اخلرباء األع          -٣٧

  :اخليارات التالية
ضم أعضاء هلم خربة يف جمال وضع وتنفيذ ورصد وتقييم املشاريع املتعلقة             )أ( 

وميكن أن يشمل   . باجملاالت املواضيعية الرئيسية، مثل الزراعة واملوارد املائية واملناطق الساحلية        
ليست للفريق فيها مثل هذه اخلـربة        استقطاب خرباء خارجيني يف مواضيع معينة        أيضاًذلك  

  ؛)، ومالوي، ومايل منواًبنن، وجمموعة اقل البلدان(
  منواً نامية أخرى من غري أقل البلدان     اً  توسيع نطاق العضوية ليشمل بلدان     )ب( 

أخرى مدرجة يف اً  ، وليشمل أطراف  )مالوي(من أجل تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب         
قية من أجل حتقيق تغطية إقليمية أوسع، مثل البلدان األعضاء يف اجملموعة            املرفق الثاين لالتفا  

  ؛)بنن(اجلامعة 
زيادة عدد اخلرباء الذين ميثلون الدول اجلزرية الصغرية النامية ليصبح ثالثـة    )ج( 

 أي(خرباء، على أن توضع يف االعتبار املناطق دون اإلقليمية اليت توجد فيها هـذه الـدول                 
  ؛)كرييباس) (الكارييب ومناطق احمليط اهلادئ واحمليط اهلندي واحمليط األطلسيمنطقة البحر 

 يف   منـواً  إتاحة فرصة لتمثيل كافة اجملموعات اإلقليمية من بني أقل البلدان          )د( 
إىل تنوع أوضاعها واحتياجاهتا    اً  اهلادئ، نظر  آسيا، أي منطقة البحر الكارييب ومنطقة احمليط      

  ؛)اءكرييباس، وفريق اخلرب(
  ). منواًفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان(تشجيع مشاركة املرأة يف الفريق  )ه( 

وأشارت الورقات إىل أن توسيع النطاق هذا ينبغي أال يؤدي إىل جعل عدد أعضاء                -٣٨
وناقش الفريق مسألة احلجم املثايل للفريق واقترح أال يتجاوز عـدد           . الفريق أكرب من الالزم   

 لزوم أن ُيكفل فيما يتعلق باجملموعـات        أيضاًواقترح يف الورقات     .اً خبري ١٥ أعضاء الفريق 
اإلقليمية، وعند تعيني األعضاء، وجود ترادف بني فترات والية األعضاء القدامى واألعضاء             

  . اجلدد هبدف احلفاظ على الذاكرة املؤسسية للفريق وتواصل عمله بسالسة

   منواًالبلدان بأقل يناملع اخلرباء فريق واليةمدة  - واو 
. اقُترحت يف معظم الورقات والية تتراوح مدهتا بني مخس سنوات وعشر سـنوات              -٣٩

أي ملدة تتجاوز سنتني أو ثالث (واعتربت األطراف أن والية أطول مما كانت عليه يف السابق 
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تربتـه  ، وهو أمر اع    منواً قد تضمن تقدمي دعم متواصل وميكن توقعه إىل أقل البلدان         ) سنوات
ألهنا قد بدأت لتوها تنفيذ برامج عملها الوطنية للتكيف معتمدة على           اً  هذه األطراف ضروري  
 إىل االستفادة من مصادر أخرى لتمويـل        أيضاً، وألهنا تسعى اآلن      منواً صندوق أقل البلدان  

،  منـواً  بنن، وتشاد، وكرييباس، وجمموعة أقـل البلـدان       ) (مثل صندوق التكيف  (التكيف  
وأوصى أحد األطراف بأن يـصبح فريـق        . ) منواً  وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان     ومالوي،

 هيئة دائمة تعمل يف إطار االتفاقية من أجل دعم هذه البلـدان              منواً اخلرباء املعين بأقل البلدان   
  ).نيبال (٢٠٢٠وختوَّل والية جمددة متتد إىل عام 

  املعنيني املصلحة أصحاب من غريها ومع واًمن البلدان أقل من األطراف مع التعاون - زاي 
  منـواً  أشارت الورقات إىل أن التعاون الوثيق بني فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان              -٤٠

واألطراف من هذه البلدان قد أتاح تقدمي مشورة خمصصة بشأن إعداد برامج العمل الوطنية              
 أن هذا التعاون قد دعـم إنـشاء       إىل أيضاًوأشارت الورقات   . للتكيف واستراتيجية تنفيذها  

مثل مرفق البيئة   (شبكات للتواصل، ال سيما مع أصحاب املصلحة املعنيني واملؤسسات املعنية           
، األمر الذي مكّن من تقاسم اخلربات يف جمـال          )العاملية ووكاالته، وفريق البالغات الوطنية    

وأشـارت  . تعلقـة بـذلك   إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف ومن نشر املشورة امل         
الورقات كذلك إىل أن فريق اخلرباء أجرى عدة من أنشطته بالتعاون مع املؤسسات املعنيـة،               
وأن هذا النهج ميثل فيما يبدو طريقة ذات كفاءة لتقاسم اخلربات يف جمال إعداد وتنفيذ برامج   

  ).حتاد األورويب، واال منواًجمموعة أقل البلدان(التكيف وتقدمي املشورة املتعلقة بذلك 

   منواًالبلدان بأقل املعين اخلرباء لفريق مقبلة لوالية املمكنة للعناصرموجز  - رابعاً 
 املوجزة يف الفـصل      منواً إىل آراء األطراف وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان       اً  استناد  -٤١

لتالية عند تقدمي توصية    الثالث أعاله، لعل اهليئة الفرعية للتنفيذ ترغب يف التركيز على النقاط ا           
  .إىل مؤمتر األطراف بشأن جتديد والية الفريق وتوسيع نطاقه

  :ميكن تكليف الفريق مبا يلي  -٤٢
تقدمي التوجيه التقين واملشورة فيما يتصل بإعداد وحتديث وتنفيـذ بـرامج         )أ( 

  اً؛سريها الحقالعمل الوطنية للتكيف، مبا يشمل حتديد املصادر املمكنة للبيانات وتطبيقها وتف
تقدمي التوجيه التقين واملشورة فيما يتصل بتصميم ُنُهـج براجميـة لتنفيـذ              )ب( 

  استراتيجيات برامج العمل الوطنية للتكيف؛
تقدمي التوجيه التقين واملشورة فيما يتصل مبراعاة االعتبارات اجلنـسانية يف            )ج( 

  مشاريع برامج العمل الوطنية للتكيف؛
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ه التقين واملشورة فيما يتصل بتعميم مراعـاة بـرامج العمـل          تقدمي التوجي  )د( 
  الوطنية للتكيف يف التخطيط اإلمنائي االعتيادي يف سياق التنمية املستدامة؛

 فيما يتصل بطريقة وضع      منواً تقدمي التوجيه التقين واملشورة إىل أقل البلدان       )ه( 
التكيف يف التخطيط اإلمنائي،    خطط للتكيف يف األجلني املتوسط والطويل تدمج احتياجات         

  مع االستناد إىل برامج العمل الوطنية للتكيف؛
تقدمي التوجيه التقين واملشورة فيما يتصل بتنقيح ورصد وتنفيـذ برنـامج             )و( 

   يف سياق عملية التكيف؛ منواًالعمل اخلاص بأقل البلدان
 بإعداد بـرامج    تقدمي املشورة فيما يتصل باحتياجات بناء القدرات املتعلقة        )ز( 

العمل الوطنية للتكيف وحتديثها وتنفيذها، وفيما يتصل بتنفيذ العناصر األخرى لربنامج العمل            
 بناء القـدرات    مبادرات، وتقدمي توصيات، حسب االقتضاء، بشأن        منواً اخلاص بأقل البلدان  

  األخرى؛
البيئيـة   تتيسري تقاسم املعلومات وتعزيز أوجه التآزر اإلقليمي مع االتفاقا         )ح( 

األخرى املتعددة األطراف واملنظمات املعنية يف جمال إعداد وحتديث وتنفيذ بـرامج العمـل              
  . منواًالوطنية للتكيف وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان

 من أجل مراعاة تنـوع       منواً وميكن توسيع عضوية فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان         - ٤٣
 واستقطاب املهارات الالزمة لدعم تنفيذ برامج التكيف         منواً التمثيل اإلقليمي ألقل البلدان   

وينبغي أن يستويف اخلرباء املعينون كفاءة معترف       .  منواً وبرنامج العمل اخلاص بأقل البلدان    
هبا وخربة مالئمة يف جمال تقييم قابلية التأثر والتكيف، ويف جمال وضع وتنفيذ ورصد وتقييم 

بالزراعة ومصادر امليـاه      االت مواضيعية رئيسية تتعلق مثالً    مشاريع التكيف والربامج يف جم    
  .اًوميكن للفريق االستعانة خبربات إضافية وفق ما يعتربه ضروري. واملناطق الساحلية

ميكن تكليف الفريق بوالية ال تقل مدهتا عن مخس سنوات، على أن يعتمد الفريـق                 -٤٤
ُيستكمل هذا النظام بعضوية تقوم علـى       برنامج عمل متجدد مدته سنتان إلجناز عمله وأن         

  .ترادف الفترات
وميكن للفريق، عند وضع برنامج عمله، أن يراعي األولويات اليت حتـددها أقـل                -٤٥

 لفترة اخلمس سنوات التالية، وهو ما يشمل تعزيز التوجيه التقين بـشأن تنفيـذ                منواً البلدان
ادة يف  تقاسم اخلربات والدروس املستف   برامج التكيف ودعمها، وتنظيم حلقات عمل إقليمية ل       

  . منواًيح برنامج العمل اخلاص بأقل البلدانقتن وتنفيذ برامج التكيف،
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 يف أن تطلب إىل فريق اخلرباء أن يراعي عند          أيضاًولعل اهليئة الفرعية للتنفيذ ترغب        -٤٦
ف، مبـا يف    وضع برنامج عمله الورقات اليت تتضمن معلومات عن إعداد وتنفيذ برامج التكي           

، واألفكار واملقترحات   )٣٣( منواً ذلك ما يتعلق باحلصول على التمويل من صندوق أقل البلدان         
، ويف هذا التقرير التوليفي،     )٣٤(الواردة يف تقرير االجتماعني السابع عشر والثامن عشر للفريق        

ـ                ثالثني وغري ذلك من الوثائق ذات الصلة باملوضوع اليت أعدت من أجل الدورة الثالثـة وال
  .للهيئة الفرعية للتنفيذ

        

__________ 
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