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 غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية األطراف من   

 الواردة يف برامج العمل الوطنية للتكيف  إدماج املعلومات
 ية وما يليهايف البالغات الوطنية الثان

 بالبالغات الوطنية  مذكرة من رئيس فريق اخلرباء االستشاري املعين
∗تفاقيةباالاملقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 
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  مقدمة- أوالً

  الوالية- ألف

 األولمن األطراف غري املدرجة يف املرفق       املقدمة   التوجيهية إلعـداد البالغـات الوطنية      املبادئ نصت -١
على اإلبالغ عن   )  من املرفق  ٣٧، الفقرة   ٨-م أ /١٧املقرر   ()األطراف غري املدرجة يف املرفق األول     (باالتفاقـية   

 عند تقدم،وشجعت املبادئ التوجيهية األطراف على أن .  للتخفيف من آثار تغري املناختدابريالربامج اليت تتضمن   
، ) العمل الوطنية للتكيف   برامجمثل  (االقتضـاء، تقارير عن استخدام أطر السياسات، كربامج التكيف الوطنية           

 . وتدابريه التكيفياتاستراتيجوخطط وسياسات التكيف الوطنية من أجل وضع وتنفيذ 

 بالبالغات  املعينفريق اخلرباء االستشاري    إىل   الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثة والعشرين،        اهليئةوطلبت   -٢
 بالتعاون  ،أن يقوم ) فريق اخلرباء االستشاري   (باالتفاقيةالوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول          

 األطراف عن كيفية إدماج املعلومات الواردة يف برامج إىلاملشورة بإسداء  بأقل البلدان منواً، مع فريق اخلرباء املعين
). ٢٦ الفقرة ،(FCCC/SBI/2005/23من بالغات  الوطنية الثانية وما يليها البالغاتالعمـل الوطنية للتكيف يف   

عن برنامج  تقريراً   منواً   البلدانرباء املعين بأقل     فريق اخل  قّدم الرابعة والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ،       الـدورة ويف  
 يف إدماج برامج العمل الوطنية للتكيف       االستشاري تعاونه مع فريق اخلرباء      َنمََّض، تَ ٢٠٠٧-٢٠٠٦عمله للفترة   

 ). املرفق األول،(FCCC/SBI/2006/9 الوطنية البالغاتيف 

  نطاق املذكرة- باء

 العمل  برامجعملية إدماج املعلومات الواردة يف      أثناء  النظر فيها   م  يلز الوثيقة عناصر قد     هـذه  تتضـمن  -٣
 . املمكنة يف عملية اإلدماجوالفرصالوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية الثانية وما يليها، والتحديات 

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ- جيم

 اليت قدمتها يف    املعلوماتىل  االستناد إ تدعو أقل البلدان منواً إىل النظر يف         اهليئة الفرعية للتنفيذ أن      تود قد -٤
 . الثانية، مع مراعاة العناصر الواردة يف هذه الوثيقةالوطنيةبالغات ال هاالوطنية للتكيف أثناء إعدادعملها برامج 

إدماج املعلومات الواردة يف برامج العمل  - ثانياً
 ت الوطنيةالوطنية للتكيف يف البالغا

اهليئة أسندهتا إليه  اليت وفقاً للوالية منواً، التقرير بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان  هـذا  عـدّ أُ -٥
ويف . منواً االستشاري وفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان        اخلرباءبني فريق   اجلاري   التعاون   وضمنالفرعـية للتنفيذ    

 الترتيبات إلعداد هذا التقرير     ملناقشة رئيسا الفريقني    اجتمعهيئة الفرعية للتنفيذ،    الـدورة اخلامسـة والعشرين لل     
تنظر كي   جيري إعداده    ،٢٠٠٨أغسطس  / الفريقني يف آب   تقرير على واتفقا على تعميم مشروع     .  الزمين هوإطار

 مشروع بأقل البلدان منواً     واستعرض فريق اخلرباء املعين   . فـيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السابعة والعشرين        
 فيها فريق اخلرباء االستشاري     ينظركي  تعليقاته  ب وأدىلتايلند،   ب التقرير يف اجتماعه الثاين عشر املعقود يف بانكوك       

 .صر مب بالقاهرةاملعقوديف اجتماعه التاسع 
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أمهـية إدماج املعلومات الواردة يف برامج        - ألف
 لوطنية البالغات ايف العمل الوطنية للتكيف

 يف برامج العمل الوطنية للتكيف يف الواردة اخلرباء االستشاري إىل أمهية إدماج املعلومات      فـريق  أشـار  -٦
 الربامج خصائص عديدة تشترك فيها مع البالغات الوطنية، مبا فيها يف لتلكالبالغات الوطنية الثانية، نظراً إىل أن      

 :منها على سبيل املثال ما يلي معه، والتكيفتأثريات تغري املناخ ل للتعرض القابلية جمايل

 الربامج عناصر ميكن أن هذه وتتضمن ، االبتكاريبطابعه للتكيف ة أسلوب برامج العمل الوطني يتميز )أ( 
  يف بالغاهتا الوطنية الثانية؛ معهوالتكيفبتغري املناخ  القابلية للتأثر يتناولتساعد األطراف على إعداد فصل 

 باألولوية وحتديد   تتسم عن األنشطة اليت     اإلبالغهو  برامج العمل الوطنية للتكيف      من   القصـد  )ب( 
اآلثار السلبية لتقلب املناخ والظواهر   مع  بالتكيف  أقل البلدان منواً وشواغلها امللحة والفورية املتصلة        حتـياجات   ا

 منواً حتتاج إىل الدعم العاجل البلدان أقل  باألولوية إىل اعتبار أنتتسموتستند األنشطة اليت   .  البالغة الشدة  املناخية
ة تلك   قدر  تدين  املناخ والظواهر املناخية البالغة الشدة بسبب      لتقلب واملتوقعةلـبدء التكيف مع التأثريات احلالية       

  عدم تغري تلك األنشطة على مر الزمن؛مكانيةإو على التكيف، البلدان

،  الوطنية للتكيف  ل إعداد املشروع يف برامج العم     ليةعم و ،إعـداد البالغات الوطنية الثانية    إن   )ج( 
، من  )١(املبادئ التوجيهية إلعداد برامج العمل الوطنية للتكيف      وتتضمن  . كالمها يتضمنان عملية تقييم للمنجزات    

تشمل خمتلف  قائمة على املشاركة     عملية   وعلىالتنمية املستدامة   بـني مـا تتضمنه، أحكاماً تشدد على ضرورة          
اآلثار الضارة لتغري املناخ وعن      عناملعلومات املتوفرة   بتوليف   تقضي املبادئ التوجيهية     كما. ملصلحةأصـحاب ا  

 بالتقلب احلايل للمناخ    التأثر لقابليةوبإجراء عملية تقييم قائمة على املشاركة       ،   لــه  اسـتراتيجيات التصـدي   
 الظواهر املناخية البالغة الشدة؛بو

كل من  يف  جيري تنفيذمها    خمتلف أصحاب املصلحة     واستشارةخرباء  للفريق  إن عملـييت إنشاء      )د( 
بالغاهتا قد ترغب يف تضمني     أقل البلدان منواً    من  طراف  إن األ و. البالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف     

ات تمعجمات ومن   قطاعمن   أصحاب املصلحة    وعن إشراك أفرقة اخلرباء   إنشاء   عمليةعن  معلومات  الوطنية الثانية   
 ؛حملية يف هذه العملية

تَّبع يف منهجية      )ه(   تصاعدي من القاعدة إىل القمة لتقييم قابلية        هنجبرامج العمل الوطنية للتكيف     ُي
ـ الـتأثر    وميكن . حتليل السيناريوهات املستقبلية لتغري املناخ    كما يتم فيها     ،هما والتكيف مع  وتقلبهتغري املـناخ    ب

  عند إعداد البالغات الوطنية الثانية؛ ونواجتهالنهجاستخدام هذا 

من آثار يف موارد معيشة الناس ويف  املناخ تغريما يترتب على  برامج العمل الوطنية للتكيف حتلل )و( 
 اجملتمع عامةً؛ 

                                                      

 .، املرفق٧-م أ/٢٨ املقرر )١(
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ولوية وعناصر رئيسية الستراتيجية    باأل تتسم أنشطة برامج العمل الوطنية للتكيف قائمة       تتضمن )ز( 
 .تكيف وطنية

يتضمن  املناخ   بتغريأن تقرير التقييم الرابع الذي قدمه الفريق احلكومي الدويل املعين           ن اجلدير بالتنويه    وم -٧
 يف برامج العمل الوطنية     الواردةيتطلب ذلك حتديث املعلومات     قد  و. عن مستوى قابلية التأثر   مستجدة  معلومات  
 .الثانيةة البالغات الوطنياالعتبار يف تلك املعلومات يف ووضع للتكيف 

  من ٢٢ وأمتت طرفاً من أقل البلدان منواً تقاريرها الوطنية األولية،          ٤٣، قدم   ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول وحىت -٨
الوطنية للتكيف عملها برامج  أجنزت  ومعظم البلدان اليت    . تكيفاخلاصة بال  الوطنية   ها برامج عمل  تلـك الـبلدان   

خدمت نواتج البالغات الوطنية     منواً، استُ  البلدانويف معظم أقل    . بالغاهتا الوطنية الثانية  تعكف حالياً على إعداد     
.  والتكيف، كمدخالت مفيدة يف إعداد برامج العمل الوطنية للتكيفللتأثرالقابلية عمليات تقييم األولية، وخباصة 

غات الوطنية الثانية  يف إعداد البالللتكيفبأمهية إسهام إطار برامج العمل الوطنية   ، إقراراً منه     األطراف مؤمتروإن  
 يف الفرع املخصص للربامج اليت      اإلطار، بإمكانية إدراج هذا     ٨-أم  /١٧قضى، مبوجب مقرره    قد  ومـا يلـيها،     
 . املناختغريمع وايف التكيف اللتيسري تتضمن تدابري 

 هة للتكيف من اجلوالثانية من جهة وبرامج العمل الوطنية األوىل  بـني الـبالغات الوطنـية    الصـلة إن   -٩
 ومنطقية  متسقةفرصة فريدة لألطراف من أقـل البلدان منواً للتصدي لقضايا تغري املناخ بطريقة             األخـرى تتيح    

 ).١الشكل (وتدرجيية 

  الصالت القائمة بني البالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف -١ الشكل

  الوطنية األوىلبالغاتال   العمل الوطنية للتكيفبرامج   الوطنية الثانيةالبالغات

فيما  املتوقعة   الرئيسـية  الـنواتج 
 :بالتكيفيتصل 

 ثرلتأا التقيـيمات احملدَّثة لقابلية      -
 والتكيف

 إدماج تغري املناخ يف اخلطط أو       -
  الوطنيةالربامج

  املقترحةاملشاريع -

مـا يتم حتديده من احتياجات ملحة       
 :بالتكيفوفورية متصلة 

 تاحة ع املعلومات امليمجت -
حســب  حتديــد االحتــياجات -

ـ   جتمع عملية عن طريق  اأولوياهت
 بني خمتلف أصحاب املصلحة

 وضع املشاريع -

القابلية للتأثر  عمليات تقييم    نواتج 
 :والتكيف

 اسـتخدام منـاذج تغري املناخ       -
 واإلقليميةالعاملية 

  التقييمات القطاعية-
ومنهجيات  اسـتخدام أدوات     -

 ات القطاعخمتلفتقييم 

  وما يليهاالثانيةيف إدماج معلومات يف البالغات الوطنية  االعتبارات - باء

 جمال، ويف    أن البالغات الوطنية الثانية تستهدف طائفة أوسع من القضايا عامةً          اإلشارةمـن اجلديـر ب     -١٠
األجل لية للتأثر على القاب (الفوريةوفيما تتناول برامج العمل الوطنية للتكيف احتياجات التكيف . التكيف خاصةً

 .للتأثرما لقابلية بلد األجل والطويلة األجل  التقييمات القصرية منالبالغات الوطنية الثانية كالً تتناول ، )القصري
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أن فلها  للتكيف الوطنية ها برامج عملالشروع يف إعداد قبل  اليت قدمت بالغاهتا الوطنية األوىلللبلدانأما  -١١
ـ علومـات   املُتدمـج    غري أن ). ٢الشكل (الوطنية للتكيف عملها  يف البالغات الوطنية األولية يف برامج       ةرداوال

قادرة على إدماج املعلومات    قد تكون    الوطنية للتكيف    ها برامج عمل  أمتتاألطـراف مـن أقل البلدان منواً اليت         
 . الربامج يف بالغاهتا الوطنية الثانيةتلكالواردة يف 

 بالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف حالة تقدمي ال-٢ الشكل

 

 

 

 

 

 

 

  التوصيات- جيم

القابلية للتأثر والتكيف   اخلاص ب فرع  ال ُتستخدم برامج العمل الوطنية للتكيف كجزء من حتليل          أن ينبغي -١٢
الشاملة يع   واملواض الوطنية مثل الظروف    ، اجملاالت األخرى ذات الصلة    وكذلك يف  الـبالغات الوطنية الثانية،      يف

 يتقدم فريق ،وتبعاً لذلك. العامة أصحاب املصلحة والتوعية  معشاوراتامل بما يتعلق منها، وخباصة لعدة قطاعات
 :اخلرباء االستشاري بالتوصيات التالية

 أن تستند إىل    ، العمل الوطنية للتكيف   برامج اليت أعدت    ، من أقل البلدان منواً    لألطرافميكـن    )أ( 
التكامل القائم بني البالغات الوطنية     وسيعمل  . ربامج إلعداد البالغ الوطين الثاين    تلك ال ردة يف   املعلومـات الـوا   

وسيتيح اجملال لتدفق متواصل للمعلومات عن      التنسيق بني االثنني،    على زيادة    العمـل الوطنية للتكيف      وبـرامج 
 القابلية للتأثر والتكيف؛

 يعملون يف كل من برامج العمل الوطنية        خرباء تشركن   لألطراف من أقل البلدان منواً أ      ينـبغي  )ب( 
تعزيز قدرة اخلرباء الوطنيني على تقييم      ل املُبلغ عنها، و   املعلومات لضمان اتساق    ،للتكـيف والـبالغات الوطنية    

 وتطويرها؛تكيف الاستراتيجيات 

1
0

4

7

5

10

7

4
3

1 11

9
8

2

1 1
5

12
17

27

34
38

41 42 43

1 3

12

20

0

2

4

6

8

10

12

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

وياً
 سن
دمة

 املق
ائق
الوث

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

دمة
 املق
ائق
الوث

دد 
ع ع

جممو

البالغات الوطنية األوىل

برامج العمل الوطنية للتكيف

جمموع البالغات الوطنية األوىل

 السنةجمموع برامج العمل الوطنية للتكيف



FCCC/SBI/2007/27 
Page 7 

ملية إعداد برامج العمل     ع أثناء البيانات اجملمَّعة    تستخدم لألطراف من أقل البلدان منواً أن        ينبغي )ج( 
.  القائمة بني تغري املناخ والتنمية االقتصادية، كمدخالت يف البالغات الوطنية         الصلةالوطنـية للتكيف، وال سيما      

األوضاع يف حتسني   ذاته   يف الوقت    واإلسهام يف تناول قضايا تغري املناخ       نيلعمليتل األسـاس املـنطقي      ويكمـن 
  منواً؛البلدانا يف أقل االقتصادية واالجتماعية، ال سيم

 خمتلف املراحل يف إعداد البالغات الوطنية وبرامج تراعي تود األطراف من أقل البلدان منواً أن قد )د( 
إدماج باألطراف من أقل البلدان منواً      وإن إمكانيات قيام    .  إدماج املعلومات  عمليةالعمـل الوطنـية للتكيف يف       

 كيفية أداء هاتني علىستتوقف الوطنية للتكيف يف البالغات الوطنية الثانية        املستقاة من برامج العمل      املعلومـات 
 على مر الزمن؛ العمليتني 

  الوطين واإلقليمي بغية تعزيز عملييت      الصعيديناألطـراف بـناء مؤسسات على       تـتوخى    قـد   )ه( 
 ،أنشطة تكيف به من ما قد يتم االضطالع للتكيف وتيسري صياغة الوطنيةالـبالغات الوطنـية وبـرامج العمل     

ُتَشكَّل  باستثناء فريق برامج العمل الوطنية للتكيف، ، االستشاري أنهاخلرباءوالحظ فريق .  االستجابة هلا،وبالتايل
 طائفة واسعة من   وجعلها تشمل الوطين  اإلبالغ   عملية   ةيشفاف لكفالة وجلـان فرعية وأفرقة عاملة جديدة        جلـان 

 أصحاب املصلحة؛

 على تنفيذ التدابري احملددة يف البالغات الوطنية التركيزألطراف من أقل البلدان منواً يف  ترغب اقد )و( 
  جلعل العمليتني مناسبتني على الصعيد الوطين؛للتكيفويف برامج العمل الوطنية 

 الوطنية ويف برامج العمل الوطنية للتكيف يف        البالغاتلألطـراف أن ُتدمـج تدابري حددهتا يف          )ز( 
 . اإلمنائية الوطنية ضماناً لالستدامةطط اخلج وربامال

- - - - - 


