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  إضافة    

  ١٧-م أ/-مشروع املقرر     

   التكيف الوطنيةخطط    
  إن مؤمتر األطراف،  
  من االتفاقية،وإىل املواد ذات الصلة  ٤ من املادة ٩ و٤ تني الفقريشري إىلإذ   
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منائيـة الـيت    م التحـديات اإل   ّخضتغري املناخ ت  ب  املرتبطة خاطراملبأن  وإذ يقّر أيضاً      
  تواجهها أقل البلدان منواً بسبب وضعها اإلمنائي،

 السياق األوسع للتخطيط للتنمية     ضمن التخطيط للتكيف    تناول بضرورة   وإذ يسلم   
  املستدامة،

  إطار خطط التكيف الوطنية  -ألف   
  : التكيف الوطنية، هي كالتايلطخطعملية  أن أهداف على يتفق  -١  
 تغري املناخ عن طريق بناء القـدرة علـى          لتأثريات عرضتاحلد من قابلية ال     )أ(  
  ؛وعلى التأقلمالتكيف 
إدماج التكيف مع تغري املناخ، بشكل متسق، يف السياسات والربامج          تيسري    )ب(  
 اجلديدة والقائمة، وخصوصاً يف عمليات واسـتراتيجيات التخطـيط           ذات الصلة  واألنشطة

   وعلى خمتلف املستويات، حسب االقتضاء؛لصلة ذات ااإلمنائي، وذلك يف مجيع القطاعات
  على أن التخطيط للتكيف على املستوى الوطين هو عملية مـستمرة           أيضاً يتفق  -٢  

 ومتدرجة ومتكررة ينبغي أن يستند تنفيذها إىل أولويات حمددة على املستوى الوطين، مبـا يف              
، وأن تكـون    نية ذات الـصلة   ذلك األولويات املبينة يف الوثائق واخلطط واالستراتيجيات الوط       

 األهداف واخلطط والسياسات والربامج اخلاصة بالتنمية املستدامة على املـستوى           منسجمة مع 
  ؛الوطين

 يف جمال التكيف ينبغـي أن يـستند إىل          العمل املعزز  أن    على يتفق كذلك   -٣  
ية الكاملة، مع وضـع      يراعي القضايا اجلنسانية واملشاركة والشفاف      قطرياً  هنجاً االتفاقية، وأن يتبع  

أن يقوم على أفضل    ينبغي   للتأثر يف احلسبان، و    القابلة والنظم اإليكولوجية  واجملتمعات   اجملموعات
املعـارف التقليديـة    وأن تأخذ، حسب االقتـضاء، ب      االستنتاجات العلمية املتاحة ويسترشد هبا    

 دمج التكيف يف السياسات     هبدف ، وبالنهج املراعية للقضايا اجلنسانية    ،ومعارف الشعوب األصلية  
   ؛حيثما يقتضي األمر ذلكواإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة، 

توجيهيـة  ينبغـي أالّ تكـون       على أن عملية خطط التكيف الوطنية        يتفق  -٤  
تؤدي إىل تكرار اجلهود املبذولة يف البلدان، وإمنا ينبغي هلا باألحرى أن تـسّهل اختـاذ                 وأالّ
   ؛جراءات يتبّناها البلد املعين ويقود تنفيذهاإ
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 عملية لتمكني البلدان األطراف األقل منواً من صياغة خطط تكيـف وطنيـة              -اء ب  
  هاوتنفيذ

  املبادئ التوجيهية  -١  
ختطـيط التكيـف    طط التكيف الوطنية إىل     صياغة خ تستند   على أن    يتفق  -٥  
  كّمله؛أن ُتالقائم و

 ترد التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية، كما          اعتماد املبادئ  يقرر  -٦  
  املرفق؛ يف

يف موعـد    األمانـة،    أن تقـدم إىل   األطراف واملنظمات املعنية إىل      يدعو  -٧  
يف جمال تطبيق املبـادئ التوجيهيـة       هتا  اعن خرب معلومات  ،  ٢٠١٣ فرباير/شباط ١٣ أقصاه

يف بتجميعهـا   األمانة  تقوم    لكي األقل منواً األطراف    البلدان يفالوطنية  لعملية خطط التكيف    
    والثالثني؛ثامنةوثيقة متفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا ال

 جمال تطبيق    يف اخلربات املكتسبة  إىل األمانة أن تعد تقريراً توليفياً عن         يطلب  -٨  
 مـع مراعـاة     طراف األقل منواً  البلدان األ املبادئ التوجيهية لعملية خطط التكيف الوطنية يف        

 أعاله، ومصادر املعلومات األخرى ذات الصلة، لكي تنظر ٧ املشار إليها يف الفقرة املعلومات
   والثالثني؛ثامنةفيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا ال

يف  أعـاله    ٦املشار إليها يف الفقرة     استعراض املبادئ التوجيهية    أيضاً   يقرر  -٩  
 ٧ مبراعاة املعلومات املشار إليها يف الفقـرة        إذا اقتضى احلال   تنقيحها، و ة عشرة التاسعدورته  
 وتقارير فريق اخلرباء املعـين بأقـل        ، أعاله ٨ والتقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة        ،أعاله

  ؛ومصادر املعلومات األخرى ذات الصلة ،البلدان منواً
 املبـادئ التوجيهيـة     تـستخدم أن   إىل البلدان األطراف األقل منواً      يدعو  -١٠  

  ظروفها الوطنية؛ل وفقاً إعداد خططها الوطنية للتكيفوالطرائق املبّينة يف هذا املقرر يف 
 إىل أن تسعى جاهـدةً إىل تنفيـذ       أيضاً البلدان األطراف األقل منواً      يدعو     -١١  

 املؤسـسات   لىع باالعتمادالوطنية للتكيف،   خططها  الترتيبات املؤسسية بغية تيسري عملية      
  ظروفها الوطنية؛ووفقاً لالقائمة 

  الطرائق   -٢  
خططها الوطنية   من صياغة    هاتمكينل دعم البلدان األطراف األقل منواً       يقرر  -١٢  
  :لى الطرائق التالية ضمن طرائق أخرىباالعتماد ع،  وتنفيذهاللتكيف

  ؛لوضع خطط التكيف الوطنيةمبادئ توجيهية تقنية   )أ(  
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  ؛اءرباخلعمل واجتماعات حلقات   )ب(  
  أنشطة التدريب؛  ) ج(  
  التبادل اإلقليمي؛  ) د(  
  املمارسات والدروس املستفادة؛أفضل موجزات توليفية عن التجارب و  ) ه(  
  ورقات تقنية؛  )و(  
  ؛املشورة التقنية  ) ز(  
 اإلرشـاد والـدعم     أن يوفر  إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         يطلب   -١٣  

  ؛لعملية خطط التكيف الوطنية، حسب االقتضاءقين الت
 إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يعطي األولوية لدعم            أيضاً يطلب   -١٤  
 دعـم   بواليته املتمثلـة يف    وذلك يف إطار اضطالعه       وتنفيذها  خطط التكيف الوطنية   صياغة
  طويل يف أقل البلدان منواً؛ املتوسط واليف األجلني  وتنفيذها التكيفأنشطةحتديد 

 مبادئ توجيهية تقنية    أن يعدّ  إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         يطلب  -١٥  
خطط التكيف الوطنية باالستناد أعاله من أجل عملية ) أ(١٢على النحو املشار إليه يف الفقرة       

  ؛الواردة يف املرفق  األوليةإىل املبادئ التوجيهية
 السـتعراض ب  أن يرتّ  إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منّواً         اًأيض يطلب  -١٦  

 خطـط   عمليـة صـياغة    احتياجات دعم    وحيددملبادئ التوجيهية التقنية املشار إليها أعاله       ا
  ؛ أعاله١٢الطرائق املشار إليها يف الفقرة ، بوسائل منها  وتنفيذهاالتكيف الوطنية

 جلنة التكيف أن يدعو   املعين بأقل البلدان منّواً     إىل فريق اخلرباء     كذلك يطلب   -١٧  
 أن تسهم يف أعماله لـدعم       ذات الصلة املنبثقة عن االتفاقية إىل      اهليئات األخرى وغريها من   

    عن ذلك حسب االقتضاء؛اً تقرير، وأن ُيعّدعملية خطط التكيف الوطنية
راجمها وتشارك يف   أن تعزز ب  شبكات الوطنية واإلقليمية إىل     الراكز و امل يدعو  -١٨  

 اإلقليمـي   ياتعلى املستو  البلدان األطراف األقل منواً   الوطنية يف   لتكيف  خطط ا  دعم عملية 
ع يشجِّوالبلد املعين قيادة التنفيذ     فيه   يتوىل   ، على حنو  والوطين ودون الوطين، حسب االقتضاء    

  التعاون والتنسيق بني أصحاب املصلحة اإلقليميني؛ 
 املراكـز والـشبكات     أن تعزز مشاركتها مـع    طراف إىل    األ أيضاً يدعو   -١٩  
 وتنفيـذها يف البلـدان       خطط التكيف الوطنية   صياغة ة، يف عملي   حسب االقتضاء  ،اإلقليمية

  ؛ األطراف األقل منواً
يطلب إىل البلدان األطراف املتقدمة أن تواصـل تقـدمي املـوارد املاليـة                 -٢٠  

 بنـاء القـدرات وفقـاً        منواً ومساعدهتا يف جمـال      إىل البلدان األطراف األقل    والتكنولوجيا
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 واملقررات األخرى ذات الصلة الصادرة عـن  ه، من١٨سيما الفقرة  ، وال١٦-م أ /١ للمقرر
  مؤمتر األطراف؛

  الترتيبات املالية اخلاصة بصياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها   -٣  
ايل لعملية خطط التكيف     البلدان األطراف املتقدمة على تعبئة الدعم امل       حيث   -٢١  
لبلدان األطراف األقل منواً عن طريق قنوات ثنائية ومتعددة األطراف، مبا يف ذلك             يف ا الوطنية  

  ؛١٦-م أ/١ وفقاً للمقرر ،صندوق أقل البلدان منواً
ته الكيان املشغل لآللية املالية، عن طريق       مرفق البيئة العاملية، بصف   طلب إىل   ي  -٢٢  

ف الوطنية  أن ينظر يف كيفية تيسري أنشطة إعداد عملية خطط التكيّ          منواً،   صندوق أقل البلدان  
يف الوقت نفسه على تقدم برنامج عمل أقل البلدان         مع احلفاظ   لبلدان األطراف األقل منواً     يف ا 

  برامج العمل الوطنية للتكيف؛منواً الذي يشمل 
منظماهتا املختـصة   وهيئات األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة       أيضاً   يدعو  -٢٣  
 عملية خطط التكيـف     أن تدعم  وكذلك الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف إىل        األخرى

 حدود الوالية املنوطـة     يف  أقل البلدان منواً، وأن تنظر حيثما يكون ذلك مناسباً،         الوطنية يف 
هي ، يف أن تنشئ، حسب االقتضاء، برامج لدعم عملية خطط التكيف الوطنية، و            بكل منها 

الدعم املايل والتقين ألقل البلدان منواً، وإىل أن تقـدم معلومـات            تسهل  من شأهنا أن    برامج  
تلبية هذه   يف    اتبعته األسلوب الذي  عن   ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٣األمانة، يف موعد أقصاه      إىل

  الدعوة؛
وكذلك الوكاالت الثنائية واملتعددة     األطراف واملنظمات املعنية     يدعو أيضاً    -٢٤  
عـن  معلومات  ،  ٢٠١٢ فرباير/شباط ١٣يف موعد أقصاه     األمانة،   أن تقدم إىل   إىل   األطراف

  الدعم املقدم إىل عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً؛
 كلفامل لآللية املالية    التشغيليمرفق البيئة العاملية، بصفته الكيان       أيضاً يدعو   -٢٥  
 ١٣أن يقدم إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف موعد أقـصاه            صندوق أقل البلدان منواً، إىل       بإدارة
، عن طريق األمانة، معلومات تتعلق بكيفية تيسري األنشطة املضطلع هبـا      ٢٠١٢فرباير  /شباط

 وثيقة يفبتجميعها األمانة تقوم لكي يف إطار عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً       
  ؛  والثالثنيدسةمتفرقات لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السا

 عن الدعم املقدم إىل عمليـة وضـع         األمانة إىل إعداد تقرير توليفي     يدعو   -٢٦  
 ٢٥-٢٣أقل البلدان منواً مبراعاة املعلومات املشار إليها يف الفقرات          يف  خطط التكيف الوطنية    

لومات األخرى ذات الصلة، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا            ومصادر املع أعاله  
   ؛ والثالثنيدسةالسا

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف دورهتا السادسة والثالثني           أيضاً يطلب   -٢٧  
يف إرشادات تتعلق بالسياسات والربامج الرامية إىل تيسري دعم عملية خطط التكيف الوطنية             
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 ٧-م أ /٢٧ على أن تراعي، يف مجلة أمور، اإلرشادات الواردة يف املقرر            ،أقل البلدان منواً  يف  
 أعاله واملقررات األخرى ذات الصلة بالدعم املايل        ٢٦والتقرير التوليفي املشار إليه يف الفقرة       

  املقدم مبوجب االتفاقية لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛

النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً إىل اسـتخدام           عوة البلدان األطراف  د  -جيم   
  ة خلطط التكيف الوطنية املعّدالطرائق
ة  املعدّ  تستخدم الطرائق  إىل أن خرى  األ البلدان األطراف النامية   يدعو جمدداً    -٢٨  

  املبّينة يف هذا املقرر؛وطط التكيف الوطنية خل
أن إىل   النامية املهتمة اليت ليست من أقل البلدان منـواً           البلدان األطراف  دعوي  -٢٩  
 املعتمدة يف هـذا املقـرر        أقل البلدان منواً   يف التكيف الوطنية    خلطط  املبادئ التوجيهية  تستخدم

  شى مع ظروفها الوطنية؛الدى صياغة خططها الوطنية للتكيف وذلك مبا يتم
 تـدرس يف إطـار    تفق عليها، أن    ، وفقاً لوظائفها امل    إىل جلنة التكيف   يطلب   -٣٠  

 ملساعدة البلدان األطراف النامية اليت ليست من أقل البلـدان       الصلةها الطرائق ذات    برنامج عمل 
للتكيف وترتيبها حسب األولويات وتنفيذها، بوسـائل       الوطين  لتخطيط  امنواً على وضع تدابري     

اً إىل مؤمتر األطـراف يف دورتـه        منها استخدام الطرائق الواردة يف هذا املقرر، وأن تقدم تقرير         
  الثامنة عشرة؛ 

 الكيانات التشغيلية لآللية املالية لالتفاقية واملنظمات الثنائية واملتعددة         يدعو   -٣١  
 إىل أن تقدم الدعم املـايل والـتقين إىل          ،األطراف وغريها من املؤسسات، حسب االقتضاء     

للتكيف وترتيبـها حـسب األولويـة       ين  الوطلتخطيط  اتدابري  البلدان األطراف النامية لوضع     
   وأحكام االتفاقية ذات الصلة؛١٦-م أ/١وتنفيذها، مبا يتسق مع املقرر 

  اإلبالغ والرصد والتقييم  - دال  
عن طريق بالغاهتا الوطنية، معلومـات عـن          األطراف إىل أن تقدم،    يدعو   -٣٢  

  خطط التكيف الوطنية؛ بشأن عملية املتلقىالتدابري اليت اختذهتا والدعم املقدم أو 
، قدر اإلمكان، معلومات    تقدم البلدان األطراف األقل منواً على أن        يشجع   -٣٣  

  بعملية خططها الوطنية للتكيف عن طريق بالغاهتا الوطنية وقنوات أخرى؛تتعلق 
 إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وإىل جلنة التكيف واهليئـات             يطلب  -٣٤  

لصلة املنبثقة عن االتفاقية أن تدرج يف تقاريرها معلومات عن الطرائـق الـيت    األخرى ذات ا  
لطلبات الواردة يف هذا املقرر وعن أنشطتها ذات الصلة بعملية خطط التكيف  ا تلبية    يف اتبعتها

  الوطنية وفقاً لوالية كل منها؛
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 واملؤسـسات منظمات األمم املتحدة واملؤسسات املتعددة األطراف        يدعو   -٣٥  
 األنشطة  أن تقدم معلومات عن     الدولية واإلقليمية إىل   وغريها من املنظمات   احلكومية الدولية 

  ؛لدعم عملية خطط التكيف الوطنية تضطلع هبااليت 
مـع وجتميـع     أن تقوم جب   ، من االتفاقية  ٨ إىل األمانة، وفقاً للمادة      يطلب  -٣٦  
ذ لرصد وتقييم التقدم احملـرز يف عمليـة         حتتاجها اهليئة الفرعية للتنفي   املعلومات اليت   وتوليف  

    أعاله؛٣٥-٣٢خطط التكيف الوطنية باالستناد إىل املعلومات املقدمة وفقاً للفقرات 
، يف دورهتـا الثانيـة      ترصد وُتقيِّم  إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن       يطلب أيضاً    -٣٧  

س تقارير األمانة املـشار     خطط التكيف الوطنية على أسا     واألربعني، التقدم احملرز يف عملية    
   توصيات إىل مؤمتر األطراف، حسب االقتضاء؛تقدمي أعاله هبدف ٣٦ إليها يف الفقرة

 إىل األمانة أن تستخدم قواعد البيانات القائمـة وتعززهـا            كذلك يطلب   -٣٨  
إلدراج معلومات تتعلق بالدعم واألنشطة األخرى املضطلع هبا يف إطار عملية خطط التكيف             

  ة حسبما يكون ذلك مالئماً؛الوطني
 تنفيذ إجراءات األمانة اليت يدعو مشروع املقرر هذا إىل اختاذها رهناً            يطلب  -٣٩  

  .فر املوارد املاليةابتو
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  املرفق

مشروع املبادئ التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية مـن              
  قل منواًاألاألطراف البلدان  جانب

  مقدمة  -ألف   
 أدنـاه إىل األنـشطة الـيت ميكـن          ٦-٢ناصر الوارد وصفها يف الفقرات      تشري الع    -١

ويتوقف التخطيط لتلك األنـشطة علـى       . االضطالع هبا أثناء وضع خطط التكيف الوطنية      
  .الظروف الوطنية وينبغي أن حتدده البلدان األطراف األقل منواً

  عناصر خطط التكيف الوطنية  - باء  

  ثغرات وسد الوضع األسس الالزمة  -١  
سُتقرر األنشطة املضطلع هبا يف إطار هذا العنصر هبدف حتديـد نقـاط الـضعف                  -٢

ة خطط  والثغرات القائمة يف البيئات التمكينية، والتصدي هلا عند اللزوم، وذلك لدعم صياغ           
  :يلي ، بوسائل منها ماوبرامج وسياسات تكيف شاملة

لسياسات والقدرة على التنسيق  والربامج وا املؤسسيةم الترتيباتيد وتقي يحتد  )أ(  
  ؛ فيما يتعلق بالتكيفالعام وعلى القيادة

والتكيف تأثريات تغري املناخ وقابلية التأثر به       فرة بشأن   ا املعلومات املتو  تقييم  )ب(  
كذلك الثغرات واالحتياجات على الـصعيدين الـوطين        ومعه والتدابري املتخذة للتصدي له،      

  ؛واإلقليمي
  .ة ومتكررة لالحتياجات اإلمنائية وقابلية التأثر بتغري املناختقييمات شامل  )ج(  

  عناصر اإلعداد  -٢  
 حتديد االحتياجـات اخلاصـة واخليـارات        خطط التكيف الوطنية  ُيراعى يف وضع      -٣

وحيثما املؤسسات الوطنية،   خدمات  يف ذلك من    واالستفادة  قُطري،  على أساس    واألولويات
راعيـة  م تـشاركية    الفعال لنهج  تشجيعالقليمية، ومواصلة   يكون ذلك مالئماً املؤسسات اإل    

.  وبرامج التنميـة املـستدامة  وسياسات وخطط   أهداف ومنسجمة مع  لالعتبارات اجلنسانية 
  :يلي تشمل األنشطة ماميكن أن و
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مـن  ) أ(١٤تصميم وإعداد خطط وسياسات وبرامج مبراعـاة الفقـرة            )أ(  
  ؛ أعاله٢املشار إليها يف الفقرة حتياجات سد الثغرات وتلبية االل ١٦-م أ/١ املقرر

 التكيف مع تغري املناخ يف األجلـني املتوسـط          إجراء تقييمات الحتياجات    )ب(  
  ؛ حسب االقتضاءلتأثر بتغري املناخااإلمنائية وقابلية الحتياجات لو والطويل
األنشطة الرامية إىل إدماج التكيف مع تغري املناخ يف التخطـيط اإلمنـائي               )ج(  

  والقطاعي على املستويني الوطين ودون الوطين؛
   مع أصحاب املصلحة؛تشاركيةعمليات تشاور   )د(  
  .التواصل والتوعية والتثقيف  ) ه(  

 التنفيذاستراتيجيات   -٣  

   :يلي تنفيذ مااستراتيجيات الستراعي األنشطة املضطلع هبا يف إطار   -٤
منائية وللقابلية للتأثر بتغري املناخ     حتديد أولويات العمل وفقاً لالحتياجات اإل       )أ(  

  وخماطر التعرض له؛
  ؛األطر املؤسسية والتنظيمية لدعم التكيفتعزيز   )ب(  
  ؛دون الوطينو القطاعي ينيالتدريب والتنسيق على املستو   )ج(  
النشر العام للمعلومات املتعلقة بعملية خطط التكيف الوطنيـة إلتاحتـها             )د(  

  قية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛للجمهور وألمانة االتفا
النظر يف األطر املتعددة األطراف والربامج واملبادرات الدولية األخـرى ذات             ) ه(  

  .الصلة لالستناد إليها وتكملة ختطيط التكيف القائم

  اإلبالغ والرصد واالستعراض  -٤  
 وثـائق خطـط التكيـف الوطنيـة، يف          يـشمل ميكن إدراج هذه األنشطة، مبا         -٥
  .ستراتيجيات واخلطط الوطنية حسب االقتضاءاال
وينبغي للبلدان يف إطار هذا العنصر أن جتري بانتظام عملية استعراض حتـدد هـي                  -٦

  :يلي نفسها وتريهتا من أجل ما
 نتائج التقييمات اجلديدة واالسـتنتاجات      ومراعاةالتصدي ملواطن القصور      ) أ(  

  ة من أنشطة التكيف مع تغري املناخ؛الدروس املستفادب واألخذالعلمية الناشئة 
رصد األنشطة املضطلع هبا واستعراضها وتقـدمي معلومـات يف بالغاهتـا              ) ب(  

  .الوطنية عن التقدم احملرز وفعالية عملية خطط التكيف الوطنية
        


