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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  هليئة الفرعية للتنفيذا
   والثالثوناخلامسةالدورة 
  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣ -نوفمرب / تشرين الثاين٢٨ديربان، 

   من جدول األعمال املؤقت)ب(و) أ(٧ البند
  ةخطط التكيف الوطني

وطرائقهـا   التكيف الوطنيـة     خططعملية صياغة   تقرير توليفي بشأن        
  واملبادئ التوجيهية املتصلة هبا

  *مذكرة من األمانة    

  موجز    
 بشأن  ذات الصلة  املقدمة من األطراف واملنظمات      لآلراء توليف   هوهذا التقرير     

أقل البلدان منواً من صياغة متكني ويتناول التقرير العملية اهلادفة إىل  . خطط التكيف الوطنية  
عمـل  الخطط تكيف وطنية وتنفيذها، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد برامج              

الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان         ، و وتنفيذهاالوطنية للتكيف   
. خطط التكيف الوطنيـة   منواً والبلدان النامية األخرى استخدام الطرائق املصوغة يف دعم          

ويلّخص التقرير كذلك عدداً من املواضيع واملسائل املختلفة اليت أثريت يف سـياق اآلراء              
وُيختتم التقرير مبلخص ملختلف اآلراء املتعلقة باخلطوات التالية وإطالق عمليـة           . املقدمة

  .خطط التكيف الوطنية
  

__________ 

 .عين خبطط التكيف الوطنيةنتيجة لتوقيت عقد اجتماع اخلرباء امل املقرر املوعد بعد الوثيقة هذهقُدِّمت   *  

 FCCC/SBI/2011/13  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
4 November 2011 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBI/2011/13 

GE.11-64403 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٧-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٢-١  ............................................................الوالية  - ألف     
  ٣  ٦-٣  .................................................نطاق هذه املذكرة  -  باء     
  ٤  ٧  ..................اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  - جيم     

  ٤  ١٠-٨  ....................................................................اخللفية  - ثانياً  
   بشـأن خططذات الصلةراف واملنظمات علومات املقدمة من األطللمتوليف   - ثالثاً  

  ٥  ١١٢-١١  ...........................................................التكيف الوطنية     
  ٥  ١٤-١١  ..................................................املقدمة والتعاريف  - ألف     
  ٦  ١٥  ....................................................عناصر توجيهية  -  باء     
  ٧  ٣٦-١٦  ......................................العمليات على املستوى الوطين  - جيم     
  ١٢  ٤٨-٣٧  ......................................العمليات على املستوى الدويل  - دال     
  ١٤  ٥٤-٤٩  ............................التآزر مع العمليات واألنشطة ذات الصلة  -  هاء     
  ١٥  ٦٢-٥٥  ..............................................ُنهج الصياغة والتنفيذ  -  واو     
  ١٧  ٧٧-٦٣  ....................................................عمليات التقييم  - زاي     
  ١٩  ٨٠-٧٨  ...................................اإلبالغ عن خطة التكيف الوطنية  - حاء     
  ١٩  ١٠٣-٨١  ............................................................الدعم  - طاء     
  ٢٥  ١١٠-١٠٤  .............................................االستعراض والتحديث  -  ياء     
  ملخص وأفكار بشأن اخلطوات التالية وإطالق عملية خطـط التكيـف             -  كاف     
  ٢٦  ١١٢-١١١  ...........................................................الوطنية         



FCCC/SBI/2011/13 

3 GE.11-64403 

  مقدمة  - أوالً  

  الوالية - ألف 
واملنظمـات ذات   طراف  األ والثالثني،   الرابعة اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا       دعت  -١

 ١٥الــصلة إىل تقــدمي آرائهــا بــشأن املواضــيع املبينــة أدنــاه، يف موعــد أقــصاه 
   :)١( بشأهنا أن تعد تقريراً توليفياً، ليتسىن لألمانة٢٠١١ أغسطس/آب

أقل البلدان منواً من صياغة خطط تكيف وطنيـة     اف من   األطرعملية لتمكني     )أ(  
  ؛ وتنفيذها، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها

الطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً والبلدان             )ب(  
  . وغة يف دعم خطط التكيف الوطنيةالنامية األخرى استخدام الطرائق املص

 إعداد تقرير توليفي يـستند إىل       ، يف الدورة نفسها،   وطلبت اهليئة الفرعية إىل األمانة     -٢
  .)٢(اخلامسة والثالثني كي تنظر فيها خالل دورهتا  اآلراء،هذه

  املذكرة هذه نطاق - باء 
ـ         ا هذ يولّف  -٣  ١٦ة الـواردة يف     التقرير املعلومات املتعلقة خبطـط التكيـف الوطني

واردة مذكرات  ، ومخس)٤(وثالث جمموعات من البلدان أطراف  ، تشمل آراء مثانية     )٣(مذكرة
 .)٥(من منظمات حكومية دولية

يناقش التعاريف والعناصر التوجيهية املتعلقـة      مث  وُيستهل التقرير مبقدمة للموضوع       -٤
 .بعملية خطط التكيف الوطنية

البلدان منواً على   اخلاصة بأقل   وليفة لآلراء املتعلقة بالعملية      ت  بعد ذلك  يعرض التقرير و  -٥
نطـاق  املستويني الوطين والدويل ويناقش التآزر مع العمليات واألنشطة ذات الصلة خارج            

إدمـاج  كما يناقش دور البحث والعلوم وتقاسم املعارف والـُنهج الراميـة إىل             . االتفاقية
تقل التقرير إىل مناقشة ُنهج الـصياغة والتنفيـذ        مث ين . أصحاب املصلحة وضمان مشاركتهم   

بالدعم، املتعلقة  آلراء  توليفاً ل التقرير  يتضمن  كما  . اوحتديد أولوياهت األنشطة  وعمليات تقييم   
__________ 

)١( FCCC/SBI/2011/7 ١٠٠، الفقرة. 
)٢( FCCC/SBI/2011/7 ١٠١، الفقرة. 
)٣( FCCC/SBI/2011/MISC.7. 
 .<http://unfccc.int/5902> على املوقع متاحة أيضاً )٤(
 .<http://unfccc.int/3714>املوقع  علىمتاحة أيضاً  )٥(
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بنـاء القـدرات، والـدعم      والـدعم يف جمـال      مبا يف ذلك الدعم املايل والعلمي والتقين،        
التقارير يف إطار عملية وضع خطط التكيف        مسألة تقدمي مث يتطرق التقرير إىل     . التكنولوجي

 . سبل استعراض العملية وحتديثهاكما يتناول الوطنية، 

لتالية اليت يتعني   ختلف اآلراء املتعلقة باخلطوات ا    ملويف اخلتام، يعرض التقرير ملخصاً        -٦
  .وإطالق عملية خطط التكيف الوطنيةاختاذها 

  للتنفيذ الفرعية يئةاهل تتخذها أن ميكن اليتاإلجراءات  - جيم 
املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة لدى تقـدمي        النظر يف   قد ترغب اهليئة الفرعية يف       -٧

  . توصياهتا إىل مؤمتر األطراف بشأن خطط التكيف الوطنية

  اخللفية - ثانياً 
أقـّر   و أنشأ مؤمتر األطراف، يف دورته السادسة عشرة، إطار كانكون للتكيـف،            -٨

منواً من صياغة خطط تكيف وطنية وتنفيذها، اسـتناداً إىل          البلدان   لتمكني أقل ة  مبوجبه عملي 
ويـتعني علـى    . وتنفيـذها  جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف         

ا للتكيف على املديني  حتديد احتياجاهت،ية وضع خطط التكيف الوطنيةلاألطراف، يف إطار عم   
مـؤمتر   كما دعـا     .ع استراتيجيات وبرامج لتلبية تلك االحتياجات     ووضاملتوسط والطويل   

األخرى إىل استخدام الطرائق اليت أُعـدت لـدعم         األطراف، يف املقرر نفسه، الدول النامية       
  .)٦(خطط التكيف الوطنية

وضـع الطرائـق    إىل  اهليئة الفرعية للتنفيذ     ،ا نفسه الدورةيف  ،  مؤمتر األطراف ودعا    -٩
لكي يعتمدها مؤمتر   وذلك يف شكل قرار،     خبطط التكيف الوطنية    املتعلقة  يهية  واملبادئ التوج 

  .)٧(األطراف يف دورته السابعة عشرة
، نقاشـاً حـول خطـط        يف دورهتا الرابعة والثالثني    ،اهليئة الفرعية للتنفيذ  جرت  وأ  -١٠

ثالثني، مشلت  عملية التزمت بإجنازها قبل انعقاد دورهتا اخلامسة وال       وأطلقت  التكيف الوطنية،   
دعوة األعضاء واملنظمات ذات الصلة لإلدالء بآرائها حول خطط التكيف الوطنية، وتنظـيم            

اآلراء اجتماع للخرباء بشأن خطط التكيف الوطنية، وإعداد األمانة لتقرير توليفي يستند إىل             
  .دمة وتقرير عن اجتماع اخلرباءاملق

__________ 

 .FCCC/CP/2010/7/Add.1 من الوثيقة ١٦ و١٥الفقرتان  )٦(
 . FCCC/CP/2010/7/Add.1 من الوثيقة ١٧رة الفق )٧(
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بشأن ذات الصلة   ف واملنظمات   املقدمة من األطرا  معلومات  توليف لل  - ثالثاً 
  خطط التكيف الوطنية

  املقدمة والتعاريف - ألف 
آراء عديدة حول ما ميكن أن تنطوي عليه عملية وضع خطـط التكيـف              وردت    -١١

 يف خطـط   ، بشكل عام  ،وترى األطراف . عناصر مشتركة هذه اآلراء   تضمنت  وقد  الوطنية،  
إىل الدفع بأقل البلدان منواً حنو حتقيق األهداف         ترمي    الوطنية عملية دينامية ومتواصلة    التكيف

وإىل جانب اعتبار خطط التكيـف الوطنيـة        . الوطنية املتعلقة مبعاجلة تغري املناخ عرب التكيف      
عملية ُترشد الوزارات احلكومية وغريها من أصحاب املصلحة املعنيني يف التخطيط للتكيف،            

طط التكيف الوطنية عرب مجيـع الوسـائل        اقترح العديد من األطراف أن يتم نشر عملية خ        
  : الواردة أدناه أو بعض منها

 أو وثيقة قائمة بذاهتا للتعريف خبطة التكيف الوطنية، ُيصدر تقرير قائم بذاته    )أ(  
  جلميع أصحاب املصلحة؛ وإتاحته وُيرسل إىل األمانة لتتوىل حفظه ونشره على نطاق واسع 

شكل تقارير، باإلضافة إىل الوثيقة الرئيسية يف بالغات دورية تصدر ونواتج   )ب(  
خلطة التكيف الوطنية، لضمان املساءلة وتسهيل تبادل املعـارف والـدروس املستخلـصة             

عمليـة  االحتياجات إىل   ووستسهم هذه التقارير يف إيصال األولويات       . واملمارسات اجليدة 
التقـارير ميكـن    تقدمي   عملية   ورأى العديد من األطراف أن    . املاحننيوإىل   االتفاقية اإلطارية 

عملية االتفاقيـة   تسهيلها من خالل االتفاقية، بغية إيصال أولويات واحتياجات التكيف إىل           
  املاحنني؛ إىل  واإلطارية
  . ثة بانتظام بشأن التقدم احملرز يف جمال التخطيط للتكيف وتنفيذهحدَّتقارير ُم  )ج(  

    ن تيسريية أكثر منها إلزامية، أي عمليـة       لعملية تكو تفضيلها  وأعربت األطراف عن      -١٢
واً إعداد وثيقة خاصة خبطة التكيـف الوطنيـة كنـاتج           أقل البلدان من  ال تكتفي بالطلب إىل     

إرشادات حول كيفية مقاربة التكيف بطريقة شاملة وعلـى أسـاس           أيضاً  رئيسي، بل توفر    
م للتكيف والتنمية، مع    التخطيط القائ صلب  متواصل، وكيفية دمج خطط التكيف الوطنية يف        

  . التكيف بصفته جزءاً من العمليةتنفيذ أنشطة ملموسة لتناول 
، ورأى العديد من األطراف   . كما متت مناقشة التمييز بني الطريقة واملبدأ التوجيهي         -١٣

من شأهنا أن تـدفع     بصورة عامة، أن الطرائق هي عناصر تشكل جزءاً ال يتجزأ من العملية             
وضع خطط تكيف متوسـطة وطويلـة       تضمن أن تتمكن البلدان النامية من       العملية قدماً و  

مـؤمتر  /ق على املستوى الدويل   ميكن أن تطبّ  وأضافت األطراف أن الطرائق     . اوتنفيذهاألجل  
  . املستوى الوطيناألطراف، وكلك على 
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اليت ميكن  إلجراءات احملددة   ومن جهة أخرى، تشكل املبادئ التوجيهية اخلطوات وا         -١٤
األطراف لتحديد احتياجات وأنشطة التكيف وتنفيذها، مبا يف ذلك اخلطـوات           تتخذها   أن

يف صلب االستراتيجيات واخلطط القائمة واملـستمرة يف جمـاالت          اهلادفة إىل دمج التكيف     
 وحتدد كيفية الوصول إىل التمويل، ورصد التقدم      التنمية، والقضاء على الفقر، وتغري املناخ،       

مؤمتر األطراف بشأن التقدم احملرز،      التكيف الوطنية وتقدمي التقارير إىل       عرض خطة ، و احملرز
 كما ُينظر إىل املبادئ التوجيهية باعتبارها جمموعة من األحكام اليت ُيسترشد هبا يف إعداد               .خلإ

وأشري إىل أنه بالنظر إىل اتساع مفهوم التكيـف والتحـسن           . وتنفيذ خطط التكيف الوطنية   
أن تكون املبادئ التوجيهية مرنة وغري إلزامية وأن تتـيح          يتعني  ات والبيانات،   التقنيالدائم يف   

  .حسب االقتضاءإجراء استعراضات دورية 

  عناصر توجيهية - باء 
  : التكيف الوطنية، مبا فيها العناصر التاليةطط اقُترح الكثري من العناصر لتوجيه عملية خ -١٥

 برامج العمل الوطنية    عمليةصلب  إىل   التكيف الوطنية    طاستناد عملية خط    )أ(  
  البلدان منواً؛ أقل يف للتكيف 
  عمليات التخطيط الوطنية؛ صلب  التكيف الوطنية يف دمج عملية خطط  )ب(  
، كلمـا   برامج العمل الوطنية للتكيف   اتباع هنج براجمي أو قطاعي يف تنفيذ          )ج(  

الفعـال  تكيف وضـمان الـدمج      كان ذلك ممكناً، لتسهيل بروز هنج طويل األمد ملعاجلة ال         
  التخطيط اإلمنائي الوطين؛ صلب عملية لألنشطة املقترحة يف 

  االعتبارات اجلنسانية؛  التكيف الوطنية هنجاً يراعي اتباع عملية خطط  )د(  
التكيف الوطنية جامعة وتشاركية، تـضم مجيـع        خطط  أن تكون عملية      )ه(  

ـ        اجملموعـات  وجهـات نظـر     سبان  أصحاب املصلحة وتضمن مشاركتهم، وتأخذ يف احل
  ، واحتياجاهتا؛  اهلشةاإليكولوجيةواجملتمعات الضعيفة والنظم 

التكيف الوطنية متواصلة ومتكررة بـشكل يتـيح        خطط  أن تكون عملية      )و(  
  التحديث واملراجعة املطردة، كلما توفرت نتائج أو تقييمات جديدة؛ 

ينامية وسهلة التكيف مـع      التكيف الوطنية مرنة ود    أن تكون عملية خطط     )ز(  
  األولويات واالحتياجات والقدرات الوطنية؛ 

 التكيف الوطنية قطرية املنحى وأن حتظـى بـالتبين          أن تكون عملية خطط     )ح(  
  الداخلي، وتكون شفافة واستراتيجية وتدرجيية؛ 

 التكيف الوطنية عملية وشاملة وفعالة وقائمة علـى         أن تكون عملية خطط     )ط(  
  . النتائج
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  العمليات على املستوى الوطين  - جيم  

  على املستوى الوطين  املؤسسية الوطنية والتنسيقالترتيبات  -١  
والتآزر بني املؤسسات الوطنيـة،      االتساق   إىل احلاجة لتحسني  رت عدة أطراف    أشا  -١٦

من أنشطة التكيف، من التخطيط إىل التنفيـذ        على معاجلة اجملموعة الكاملة     بغية تعزيز العمل    
، ال سيما فيما يتعلق     العملاألطراف إىل احلاجة إىل دعم هذا       كما أشارت هذه    . ا يتعداه وم

  ). حاءرع انظر الفصل الثالث، الف( قل البلدان منواً دعماً متواصالً وميكن التنبؤ بهأبدعم 
ورأى بعض األطراف أن من الضروري وضع ترتيبات مؤسسية وطنيـة أو تعزيـز                -١٧

دعم خطط التكيف الوطنية، وأن هذه الترتيبات تكتسي أمهيـة اخلطـط            الترتيبات القائمة ل  
واعتربت أطراف أخرى أن من الضروري إنشاء وتعزيز املؤسسات الوطنية يف إطار            . نفسها

عملية خطط التكيف الوطنية، وضمان أن تشرح الطرائق واملبادئ التوجيهية املتعلقة بعمليـة             
وميكن حتقيق ذلك مـن خـالل       .  هذه املؤسسات  خطط التكيف الوطنية كيفية التنسيق بني     

  :ومنها ما يليأنشطة خمتلفة يف إطار العملية، 
  تعزيز القدرات واخلربات الوطنية؛   )أ(  
  ضمان التبين السياسي الطويل األمد للعملية؛   )ب(  
الذي ميكن  الدعم املتواصل   من خالل   إنشاء فرق خرباء دائمة داخل البلدان         )ج(  
  ؛ التنبؤ به

  إنشاء جلان وطنية ودون وطنية أو تعزيز اللجان القائمة؛   )د(  
تنسيق مجيـع   وطين أو وكالة وطنية للتكيف تتوىل       تعزيز أو إنشاء مكتب       )ه(  

  األنشطة؛ 
القابليـة  حتسني املراكز الوطنية للبحوث والرصد املنهجي وعمليات تقييم           )و(  

  السياسات؛للتأثر والتكيف، وصنع القرار ووضع 
  ضمان التعاون املنهجي بني مجيع أصحاب املصلحة؛   )ز(  
   .إدارية فعالة وشاملةوترتيبات  متكينيةهتيئة بيئات تعزيز أو   )ح(  

ميكن أن ُتدمج يف الترتيبـات  التكيف الوطنية خطط  عملية  أن  واعترب أحد األطراف      -١٨
   . لـدان الناميـة   صياغة ترتيبات جديدة تتماشى وظروف الب     القائمة أو تعززها أو أنه ميكن       

البلدان منواً على الترتيبات املؤسسية      خطط التكيف الوطنية يف أقل       ن أن تبىن  كما رأى أنه ميك   
فيها اجملموعة الواسعة   ، وأن تدرج    برامج العمل الوطنية للتكيف   أنشئت من أجل    القائمة اليت   

 الضروري فيها   ن من ما يف البلدان اليت سيكو    أ. من الكيانات الالزمة للتخطيط الطويل األمد     
ترتيبات جديدة، فمن املمكن أن تضطلع احلكومات الوطنية ووزارهتا املركزية بتطوير           وضع  
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خطط التكيف الوطنية، مبشاركة فعالة وتنبٍ من قبل مجيع أصحاب املصلحة واحلكومـات              
  . دون الوطنية

ئـق املتـصلة    اوأشار بعض األطراف إىل أنه ينبغي أن حتدد املبادئ التوجيهية والطر            -١٩
أحد األطراف أنـه  رأى و.  دوراً واضحاً ملؤسسات التنسيق يف البلدان  خبطط التكيف الوطنية  

وكالة فاعلة وذات تأثري يف احلكومـة       إشراف  ميكن إجناز العمل عرب القطاعات والوزارات ب      
مـن األطـر    وجود عدد   الطرف أن تبين البلد للعملية أمر مهم وأن         هذا  وأضاف  . واجملتمع

   .يف هذا الصددعامالً فعاالً ؤسسية املختلفة ميكن أن يكون امل

  التخطيط احلايل يف جمال التكيفالتآزر مع   -٢  
النامية غري املندرجة يف فئة أقـل       إىل أن بعض البلدان النامية، وخاصة البلدان        أشري    -٢٠

تكيـف  ال تقترب من خطط  تكاد  ختطيط متقدمة   البلدان منواً، قد تكون لديها ُنظم وعمليات        
التكيـف   خطط البلدان منواً، أن ُتبىن   أقل  وأشارت أطراف أخرى إىل أنه ينبغي، يف        . شاملةال

). ٤ -جـيم    رعانظر الفصل الثالث، الف   (برامج العمل الوطنية للتكيف     أساس  الوطنية على   
وأنشطة التخطـيط   ن األطراف فكرة تعزيز التآزر بني خطط التكيف الوطنية          موأّيد العديد   

  . رى القائمة يف جمال التكيفاألخ
خطط التكيف الوطنية االستراتيجية عملية  واقترح عدد كبري من األطراف أن تشكل          -٢١

خطة تنفيذ  ، وأن تسهم مجيع أنشطة التكيف يف بلد ما يف            الشاملة الوطنية أو سياسة التكيف   
  . التكيف الوطنية على حنو منسق

اع هنج متكامـل يف جمـال التخطـيط         ورأى بعض األطراف أن من الضروري اتب        -٢٢
ويف . ونظم التخطيط القائمـة دورات يف إطار ينبغي أن يتم للتكيف، وأن التخطيط للتكيف    

السياق نفسه، اعتربت أطراف أخرى أنه ينبغي أن تتسم خطط التكيف الوطنيـة باملرونـة               
 أن تستنـسخ    الكافية اليت تتيح هلا أن تشمل اخلطط القائمة وتدجمها وتضاعف قيمتـها، ال            

  . خطط التكيف املتوسطة والطويلة األمد القائمة
التكيـف  خطـط  ومبوازاة النهج املتكامل، اعترب بعض األطراف أنه ينبغي النظر إىل       -٢٣

لذا، ينبغي أن   .  عنها اعمة لعمليات التخطيط للتكيف، ال منفصلة     باعتبارها خططاً د  الوطنية  
واعترب أحد  . ن تكون ذات طابع إلزامي    أومرنة، ال   تكون املبادئ التوجيهية ذات طبيعة عامة       

آخر، جيعل العمليات املوحدة حمـدودة      إىل  األطراف أن اختالف التخطيط للتكيف من بلد        
  .القيمة، بينما تتسم خطط التكيف الوطنية املتكاملة واملصممة وفقاً للحالة بفعالية أكرب

  الوطين اإلمنائيإدماج التكيف يف صلب عمليات التخطيط   -٣  
اجملتمع تقريبـاً وأن    إىل أن تغري املناخ يؤثر على مجيع قطاعات         ت عدة أطراف    أشار  -٢٤

  . بني التنمية والتخطيط للتكيفهناك عالقة ال تنفصم 
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اخلطـط القائمـة،    يف صلب   ودعا بعض األطراف إىل دمج خطط التكيف الوطنية           -٢٥
 ومن شأن عملية خطـط التكيـف        .سيما خطط التنمية املستدامة على املستوى الوطين       ال

الوطنية أن تساعد البلدان النامية على دمج التكيف على حنو أفضل يف استراتيجياهتا وخططها              
وأهدافها القائمة واملتواصلة املتعلقة بالتنمية والتخفيف من الفقر والصحة وتغري املنـاخ، ألن             

لسكان الـضعفاء والقطاعـات     ذلك سيكون أكثر فعالية يف احلد من تأثري تغري املناخ على ا           
  . الضعيفة، من وضع خطط قائمة حبد ذاهتا أو عمليات منفصلة

وأشار أحد األطراف إىل احلاجة إىل دمج اعتبارات احلد من املخاطر، وتغري املناخ،               -٢٦
واالعتبارات البيئية يف برامج التخطيط اإلمنائي، ملا يف ذلك من فعالية طويلة األمد من حيث               

اعترب أن ذلك يؤدي إىل نتائج إمنائية مستدامة ويساعد يف التقدم حنـو األهـداف               و. الكلفة
  . اإلمنائية لأللفية

وفيما يتعلق مبستويات التعميم، أشار أحد األطراف إىل احلاجة للتعمـيم الـشامل               -٢٧
العتبارات تغري املناخ على املستوى الوطين، فضالً عن مجيع مستويات التخطيط القطـاعي             

وأشار طـرف   . يمي، إىل جانب إحداث تغيريات عميقة يف السلوك وممارسات اإلنتاج         واإلقل
آخر إىل إمكانية أن تتناول الطرائق واملبادئ التوجيهية املتعلقة خبطط التكيف الوطنية مـسألة            

  . التكيف مع تغري املناخ يف إطار خطط التنمية دون الوطنية

نة يف عملية الدمج، مبا يسمح للبلدان الـيت         كما مشلت االقتراحات احلاجة إىل املرو       -٢٨
بلغت مراحل خمتلفة من التقدم يف جمال معاجلة خماطر تغري املناخ يف إطار خططها وميزانياهتـا      
اإلمنائية، أن حتظى باملرونة الالزمة لتنظيم عملية خطط التكيف الوطنية مبا يتناسب على أفضل 

  . وجه مع سياقها وظروفها احمللية

ا يتعلق بالدروس املستخلصة، أشار أحد األطـراف إىل أن أحـد الـدروس              وفيم  -٢٩
هو أن دمج خطط التكيـف الوطنيـة يف         برامج العمل الوطنية للتكيف     املستخلصة من عملية    

وأشار بعـض األطـراف إىل      . الربامج الوطنية القائمة، يتطلب متويالً كافياً وميكن التنبؤ به        
لتجارب املستقاة من عمليات التخطيط الوطين األخرى       احلاجة ألخذ الدروس املستخلصة وا    

بعني االعتبار، مبا يف ذلك االستراتيجيات اإلمنائية القائمة على خفض انبعاثـات الكربـون              
  .والتأقلم مع تغري املناخ

   برامج العمل الوطنية للتكيفالبناء على   -٤  
لتكيف نقطة انطـالق    اقترح العديد من األطراف أن تشكل برامج العمل الوطنية ل           -٣٠

جيدة لوضع خطط التكيف الوطنية، وأن تبين عملية هذه اخلطط األخرية على إعداد بـرامج               
كما شرح بعض األطـراف أن عمليـة   . العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها يف أقل البلدان منواً   

خطط التكيف الوطنية ختتلف عن عملية برامج العمل الوطنية للتكيف وهي منفصلة عنـها،              
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وأنه ينبغي أن تبىن عملية خطط التكيف الوطنية على أساس عملية برامج العمـل الوطنيـة                
  . للتكيف، ال أن ُتحدد من خالهلا

وأشار بعض األطراف إىل أن عملية خطط التكيف الوطنية تكّمل عمليـة بـرامج                -٣١
ل أكثـر   العمل الوطنية للتكيف من خالل تلبية االحتياجات املتوسطة والطويلة األمد بـشك           

وأقّرت األطراف باحلاجة إىل ختطي برامج العمل الوطنية للتكيف وتطوير ُنهج تكيف            . مشولية
ويف احلاالت اليت تنبثق فيها عن عملية خطط التكيف الوطنية أفكار           . متوسطة وطويلة األمد  

مشاريع عاجلة وفورية، ميكن توجيه هذه األفكار عرب قنوات برامج العمل الوطنية للتكيـف              
توفري دعم سريع هلا، وذلك من خالل مراجعة وحتديث منسقني لـربامج العمـل الوطنيـة          ل

وأشار طرف آخر إىل ضرورة عدم فصل التخطيط القصري األمد عـن التخطـيط              . للتكيف
وهو ما يشكل سبباً إضافياً لضرورة أن تبىن عملية خطط التكيـف            (املتوسط والطويل األمد    

  ).  العمل الوطنية للتكيفالوطنية على أساس عملية برامج

وأقـّرت  . وأشار بعض األطراف إىل فوائد عملية برامج العمل الوطنيـة للتكيـف             -٣٢
األطراف املعنية بعملية برامج العمل الوطنية للتكيف بأن عملية إعداد هذه الـربامج كانـت        

ديد احتياجـات   مفيدة يف مساعدهتا على فهم املسائل املتعلقة بالقابلية للتأثر بتغري املناخ وحت           
وأقرت هذه  . التكيف امللحة والفورية على املستوى احمللي، وعلى املستوى الوطين إىل حد ما           

األطراف كذلك بأن العملية سامهت يف بناء القدرات الوطنية ووفرت جتربة مفيدة يف جمـال               
  . العمليات القائمة على املشاركة

لوطنية للتكيف حمدودة من حيث الوقت      وأفاد أحد األطراف بأن عملية برامج العمل ا         -٣٣
  واملوارد وال ميكن أن تغطي مجيع عمليات التقييم القابلية للتأثر يف القطاعـات احلـساسة إزاء                

وأشارت أطراف أخرى إىل ضعف القدرات اإلدارية، ونقص التمويـل وصـعوبة            . تغري املناخ 
  .تنسيق بني جهات التنسيق املتعددةالتنبؤ به، وحمدودية اهلياكل املؤسسية احلالية، وحتديات ال

وأشارت أغلبية األطراف يف مذكراهتا إىل أنه ميكن استخالص العديد من الـدروس               -٣٤
من عملية برامج العمل الوطنية للتكيف، من أجل توجيه عملية صياغة فعالة خلطط التكيـف   

 واجهتـها يف تنفيـذ   ودعا أحد األطراف أقل البلدان منواً إىل حتديد الصعوبات اليت        . الوطنية
وسلّطت . املبادئ التوجيهية وتبادهلا مع اآلخرين، بغية االستفادة من الدروس اليت استخلصتها   

أطراف أخرى الضوء على الدروس اليت اعتربت أهنا قد استخلصت من عملية برامج العمـل               
 الوطنية للتكيف، واليت ميكن أخذها يف احلسبان يف عملية وضع وتنفيـذ خطـط التكيـف               

  : وشجعت هذه األطراف أن تكفل عملية خطط التكيف الوطنية ما يلي. الوطنية

  وجود شعور وطين قوي بتبين العملية؛   )أ(  

  إدماج الوثيقة يف صلب عمليات التخطيط الوطين والقطاعي؛  )ب(  

  ؛ )أدناه) ب(٨٥انظر الفقرة (تبسيط عمليات التمويل   )ج(  
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مة ملراجعة خطط التكيـف الوطنيـة حـني         احتفاظ البلدان باملرونة الالز     )د(  
  تستدعي الظروف ذلك؛ 

اعتماد هنج تشاركي يف العملية كلها يتيح العمل على حنو متواظـب مـع                )ه(  
  .أصحاب املصلحة واجملتمع املدين، مبا يف ذلك اجملموعات النسائية

وسلطت األطراف أيضاً الضوء على بعض جوانب برامج العمل الوطنية للتكيـف              -٣٥
  : ومن بني هذه اجلوانب. ملفيدة هلا واليت ينبغي البناء عليهاا

دليل التنفيـذ   املساعدة الفنية، مبا يف ذلك من خالل وثائق الدعم من قبيل              )أ(  
فريق اخلرباء املعين    ودعم   ،)٨( منواً  البلدان أقلبالتدرجيي لربامج العمل الوطنية للتكيف اخلاص       

  بأقل البلدان منواً؛

ت يف إطار برامج العمل الوطنية للتكيف فيما يتعلـق بالتـأثريات            التحليال  )ب(  
  والقابلية للتأثر؛ 

النظم القائمة على املستوى القطري واملشاركة يف عملية إعداد برامج العمل          )ج(  
  الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منواً؛ 

كن أن تـساعد   جهات التنسيق التابعة لألطراف واملعنية بتغري املناخ، اليت مي          )د(  
  بدورها يف تنسيق وتيسري إعداد خطط التكيف الوطنية وتنفيذها؛ 

  إشراك خمتلف أصحاب املصلحة؛   )ه(  

  استراتيجيات التأقلم القائمة واملوثقة؛   )و(  

  . طريقة دمج السياسات يف عملية التخطيط  )ز(  

العمـل الوطنيـة    وفيما يتعلق بتوقيت األنشطة وترتيبها التسلسلي بني عملية برامج            -٣٦
للتكيف وخطط التكيف الوطنية، أشارت األطراف إىل أنه من الضروري أال تؤدي عمليـة              

وشـدد بعـض   . خطط التكيف الوطنية إىل تأخري تنفيذ عملية برامج العمل الوطنية للتكيف        
األطراف على احلاجة إىل مواصلة عملية برامج العمل الوطنية للتكيف وإىل مواصلة تقـدمي              

وينبغي، . ملايل الضروري للمشاريع امللحة يف إطار عملية برامج العمل الوطنية للتكيف         الدعم ا 
 التكيف امللحة اليت تتعني تلبيتها من خالل تنفيذ         تباإلضافة إىل ذلك، منح األولوية الحتياجا     

برامج العمل الوطنية للتكيف، على أن يتم النظر يف االحتياجات املتوسطة والطويلة األمد يف              
كما مت التشديد على ضرورة عدم إمهال تنفيذ بـرامج          . ار عملية خطط التكيف الوطنية    إط

  . العمل الوطنية للتكيف ألجل وضع خطط التكيف الوطنية وتنفيذها

__________ 

)٨( <http://unfccc.int/essential_background/library/items/3599.php?such=j&symbol=FCC 

C/GEN/250%20E#beg>. 
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  الدويلالعمليات على املستوى   -دال   

  حملة عامة  -١  
 إطار  اعتربت األطراف كذلك أن التآزر والتنسيق مهمان على املستوى الدويل ويف            -٣٧

وأشار العديد من األطراف إىل احلاجة ألن تسّهل االتفاقيـة          . عملية خطط التكيف الوطنية   
. وهيئاهتا الفرعية هذا التنسيق واالستفادة من جهود العمليات واالتفاقات الدولية األخـرى           

وأشارت أطراف أخرى إىل احلاجة إىل أن تستفيد عملية خطط التكيف الوطنية من اتفاقات              
  . ١٦-م أ/١املقرر  من ١٣ و١٢سيما األحكام الواردة يف الفقرتني  ، والكانكون

وأشار أحد األطراف إىل أنه من الضروري حتديد كيفية صياغة املبادرات الدوليـة               -٣٨
  . على أفضل حنو لدعم عمليات التكيف الوطنية

  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً  -٢  
ميكن أن يـشكل     فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      أن   اعترب العديد من األطراف     -٣٩

جهاز دعم حمتمل يف عملية خطط التكيف الوطنية، وأشارت إىل الدروس القيمة اليت ميكـن               
ومـن بـني   . لدعم هذه البلـدان فريق استخالصها من العمل احلايل الذي يضطلع به هذا ال     

  : االقتراحات املتعلقة بوظائف الدعم ما يلي

تقدمي الدعم املباشر والعملي لألطراف يف جمال إعـداد وتنفيـذ أنـشطة               )أ(  
  التكيف، مبا يف ذلك الطرائق والُنهج احملددة خلطط التكيف الوطنية؛ 

  توفري اخلربة وإسداء املشورة ألقل البلدان منواً بشأن خطط التكيف الوطنية؛   )ب(  

املتعلقة بربنامج عمل أقـل     دعم التكيف املتوسط والطويل األمد والعناصر         )ج(  
  البلدان منواً؛ 

  مساعدة أقل البلدان منواً على دمج التكيف يف صلب عملية التخطيط اإلمنائي؛   )د(  

  دعم بناء القدرات يف أقل البلدان منواً إلعداد خطط التكيف الوطنية وتنفيذها؛   )ه(  

لوطنيـة   قيادة عملية صياغة املبادئ التوجيهية لوضع خطـط التكيـف ا            )و(  
  وتنفيذها ورصدها؛ 

  العمل كمصدر معلومات مهم للجنة التكيف يف هذا الصدد؛   )ز(  

توفري اإلرشاد التقين عرب إعداد ونشر إرشادات ووثائق أكثر تفصيالً بشأن             )ح(  
خطوات عملية خطط التكيف الوطنية، بوسائل منها إعداد أدلة التنفيذ التدرجيي على سـبيل      

األطراف إىل أنه ميكن لألطراف االستفادة، يف مجلة أمور أخـرى، مـن             وأشار أحد   . املثال
 وغريهـا مـن     برامج العمل الوطنية للتكيـف    املمارسات اجليدة والدروس املستخلصة من      
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، برنامج البنك الدويل النموذجي املتعلق بالقدرة على التأقلم مع تغري املنـاخ           املنتديات، مثل   
  . وغريه من املبادرات

، وهي  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً     بعض األطراف إىل الوالية احلالية ل     وأشار    -٤٠
وأضافت هذه  . والية تتمثل يف دعم عملية حتديد احتياجات التكيف املتوسطة والطويلة األمد          

  .األطراف بأنه من الضروري تفادي ازدواجية العمل الذي تقتضيه االتفاقية

، أشارت  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      يتعني أن يدعمها     وفيما يتعلق بالبلدان اليت     -٤١
، فضالً عن دعم البلدان الناميـة       أقل البلدان منواً  هذه البلدان إىل أنه ميكن تكليف الفريق بدعم         

األخرى اليت قد حتتاج إىل هذه املساعدة كذلك، وإن كانت أقل البلدان منواً ال تتوقع أن حيتاج                 
  . فريق اخلرباءبلدان النامية األخرى مساعدة مباشرة كهذه من قبل العديد من ال

  جلنة التكيف  -٣  
فريق اخلرباء املعـين بأقـل      ينظر العديد من األطراف إىل جلنة التكيف، إىل جانب            -٤٢

وشددت هذه  . ، باعتبارها هيئة رئيسية يف جمال دعم عملية خطط التكيف الوطنية          البلدان منواً 
 إىل  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً     لى ضرورة أن تسعى جلنة التكيف و      األطراف أيضاً ع  

  . أن يكّمل كل منهما اآلخر يف تقدمي الدعم ألقل البلدان منواً

وأشار العديد من األطراف إىل الدور املهم الذي ميكن أن تؤديه جلنة التكيـف يف                 -٤٣
تلك األطراف أن جلنة التكيف ميكنها      وذكرت  . دعم صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها     

  :أن حتقق ذلك من خالل ما يلي

  تقدمي إرشادات وتوجيهات عامة بشأن أولويات التكيف االستراتيجية؛  )أ(  

  صياغة سياسات ومبادئ توجيهية حول كيفية دعم التكيف مبوجب االتفاقية؛   )ب(  

  ة؛ املسامهة يف تقدمي الدعم التقين واملعلومات ذات الصل  )ج(  

  املساعدة على تنسيق أنشطة بناء القدرات من أجل التكيف؛   )د(  

  . الشروع يف عملية حتليل التكيف واستعراضه على املستوى الدويل  )ه(  

  برنامج عمـل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه  -٤  
ص موارد قّيمة من برنامج عمــل  أشار بعض األطراف إىل أنه من املمكن استخال      -٤٤

نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، مبا يف ذلك مـن خـالل                 
وينبغي، كما يف حالة اهليئات والربامج األخرى القائمة، توسيع         . بعض نواجته ونظم معلوماته   

  . تطلبات اجلديدة خلطط التكيف الوطنيةوالية الربنامج مبا يتيح تقدمي الدعم الكامل لتلبية امل

وأشار أحد األطراف إىل فائدة زيادة التركيز على الُنهج القطاعية، وكيفية مـسامهة     -٤٥
  .برنامج عمل نريويب يف بناء القدرات والتعريف باألدوات والطرائق املالئمة
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راف غري املدرجـة يف     فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األط          -٥  
  املرفق األول لالتفاقية

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمـة        اعتربت بضعة أطراف أن       -٤٦
 ميكن أن يؤدي كذلك دوراً يف عمليـة         من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       

ة اليت اكتسبها هذا الفريـق يف       وأشارت تلك األطراف إىل أن اخلرب     . خطط التكيف الوطنية  
جمال تقييم مدى القابلية للتأثر بتغري املناخ والتكيف معه من شـأهنا أن تـساعد يف تـوفري                  

  . معلومات ُيسترشد هبا يف إعداد خطط التكيف الوطنية

وأشارت أطراف أخرى إىل البالغات الوطنية معتربة أنه ميكن اسـتخالص دروس              -٤٧
  . يف إعداد هذه البالغاتقّيمة من خربة البلدان 

  اهليئة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا  -٦  
 يف  اهليئة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا    أُشري إىل الدور احملتمل الذي ميكن أن تؤديه           -٤٨

  .إطار عملية خطط التكيف الوطنية

  التآزر مع العمليات واألنشطة ذات الصلة  - هاء  

  الربامج  -١  

ف عديدة إىل احلاجة لوجود تآزر بني عملية خطط التكيـف الوطنيـة             أشارت أطرا   -٤٩
ومت تسليط الضوء علـى أمهيـة       . والربامج القائمة، واحلاجة إىل االستفادة من اخلربات الواسعة       

برنامج البنك الدويل النموذجي املتعلق بالقدرة على التأقلم مع تغري املناخ يف هذا املـضمار، يف                
 ضرورة أن تؤخذ يف االعتبار يف عملية خطط التكيـف الوطنيـة             حني أشار طرف واحد إىل    

وأشار إىل أنه يتعني أال تؤدي عمليـة        .  أن وظّفها  جاالستثمارات الكبرية اليت سبق هلذا الربنام     
خطط التكيف الوطنية إىل تكرار اجلهود املبذولة أو تقويضها، بل أن تبين على املنصات الوزارية             

  . ، وحتديد األولويات وخطط االستثمار اجلاريةة أصحاب املصلحلصنع القرار، واستشارات

وأشار بعض األطراف إىل أنه ميكن استخالص التجارب من هيئات متويل أخـرى               -٥٠
  . سبق هلا أن قدمت الدعم، مثل مرفق البيئة العاملية والكيانات الثنائية

  يئاتاهل وغريها من االتفاقات البيئية األخرى املتعددة األطراف  -٢  
اقترح العديد من األطراف أن تستفيد عملية خطط التكيف الوطنيـة مـن خـربة                 -٥١

املنظمات واملؤسسات األخرى ذات الصلة، والدروس القيمة املستخلصة من عملها، مبـا يف             
ذلك منظمات اجملتمع املدين ومعاهد البحث واملنظمات احلكومية الدولية والربامج املتعـددة            

وأشار بعض األطـراف واملنظمـات إىل       . ن عمليات التخطيط اخلارجية   األطراف، فضالً ع  
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، واتفاقية التنوع البيولوجي، وإطار عمـل هيوغـو،         اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر    
مجعيـة الـصحة     قرار، و جلنـة القضاء على التمييز ضد املرأة     واألهداف اإلمنائية لأللفية، و   

  .ت املعنية بالتعاون اإلمنائي، وغريها من اهليئا١٩-٦١العاملية 
 عن منظمـات وطنيـة      واقترحت إحدى املنظمات إنشاء فريق تعاون يضم ممثلني         -٥٢

  . ودولية، تكون مهمته دعم عملية خطط التكيف الوطنية

  اجلهود احلكومية اإلقليمية   -٣  
نّوه بعض األطراف بأمهية التعاون والتآزر مع اجلهود احلكومية اإلقليميـة ودمـج               -٥٣

عملية خطط التكيف الوطنية يف الُنهج اإلقليمية، هبدف تعزيز إعداد خطط التكيف الوطنيـة              
  . وتنفيذها، وضمان أن توفر تلك اجلهود معلومات مفيدة ودعماً متبادالً

نتائج اجلهود واملنتديات اإلقليمية مفيدة يف إعداد عملية        وأشار أحد األطراف إىل أن        -٥٤
خطط التكيف الوطنية، وأشار إىل املؤمتر املعين بالدروس املستخلـصة مـن أجـل العمـل           

  . ، كمثال على هذه املنتديات٢٠١١مايو / ، املعقود يف أيار)٩(املستقبلي

  ُنهج الصياغة والتنفيذ   -واو   

  الُنهج القطاعية  -١   
ار العديد من األطراف إىل أن النهج القطاعي ميكن أن يشكل مكونـاً هامـاً مـن                 أش  -٥٥

وأشار أحد األطراف إىل أن تغري املناخ سيؤثر على مجيع          . مكونات عملية خطط التكيف الوطنية    
قطاعات اجملتمع تقريباً وأنه ينبغي أن يأخذ التخطيط لقطاعات مثل الزراعة والصحة والنقل والبناء              

 الطـرف    هذا وشدد. ناخ يف احلسبان، لكي تتحول هذه القطاعات إىل قطاعات مستدامة         تغري امل 
على ضرورة دمج عملية خطط التكيف الوطنية يف صلب عملية التخطيط القطاعي املتواصلة على              

واعترب طرف آخر أنه ينبغي أن تسهم عملية خطـط التكيـف            . املستويني الوطين ودون الوطين   
  .  أو سياسة التكيف الوطنية الشاملة جلميع القطاعاتةالوطنية يف استراتيجي

  الُنهج املشتركة بني القطاعات   -٢  
مت تسليط الضوء على أمهية فهم النهج املشتركة بني القطاعـات، وأشـار أحـد                 -٥٦

األطراف إىل أن مثة حاجة إىل مساعدة صانعي القرار على معاجلة عمليات املفاضلة والروابط              
وأشار طرف آخر إىل ضرورة أن تكون عملية خطط التكيف الوطنيـة  . تكيفاليت يتطلبها ال 

ورأى هذا الطرف أن مـن      . مكّملة للُنهج املشتركة بني القطاعات لضمان االتساق والتآزر       
شأن تنسيق هذه االستراتيجيات واخلطط املترابطة أن يتيح للبلدان استغالل الروابط القائمـة             

__________ 

)٩( <http://www.adaptationpartnership.org/images/stories/Pacific_Workshop_Meeting_Notes.pdf>. 
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وأضاف أن من شأن ذلـك أن     .  التكيف يف تلك اخلطط    بني خمتلف القطاعات وضمان دمج    
  . يعزز أيضاً تنفيذ املمارسات اجليدة وتسهيل عملية صنع القرارات على حنو فعال ومستنري

  الُنهج اإلقليمية  -٣  
اإلقليمية يف خطط التكيف الوطنية     الشواغل  شدد العديد من األطراف على أنه ميكن دمج           -٥٧

    أحـد األطـراف   وأشار  .  تكون مفيدة  ماقليمية ميكن أن تؤيت مثارها حيث     وأن املشاريع والربامج اإل   
  . يف جمال التخطيطإىل ضرورة أن تعزز الُنهج اإلقليمية للتخطيط جداول األعمال الوطنية

كما أشري إىل أن النهج اإلقليمي قد يكون مالئماً ملعاجلة القضايا العابرة للحـدود،                -٥٨
  . جية واألمن الغذائيمبا فيها الُنظم اإليكولو

وذكر طرف آخر أن من شان عملية خطط التكيف الوطنية أيـضاً أن تعـزز التـآزر                   -٥٩
 بني املنظمات واملراكز والشبكات، مبا يف ذلك اإلقليمية منها، بغية حتسني إعداد خطط              طوالرواب

  . لة مفيدة ومتآزرةالتكيف الوطنية وتنفيذها، وأنه ينبغي أن تكفل العملية أن تكون اجلهود املبذو

  الُنهج التشاركية  -٤  
صلحة اعترب العديد من األطراف أنه من املهم دمج وإشراك عدد كبري من أصحاب امل               -٦٠

ودعا العديد من األطـراف إىل     .  يف عملية خطط التكيف الوطنية     املختلفني من مجيع القطاعات   
  : نها اجلهات التاليةاتباع هنج تشاركي يكفل مشاركة جمدية من قبل جهات خمتلفة م

 املنظمات احلكومية على املستويني الوطين ودون الوطين؛   )أ(  

 احلكومات احمللية؛  )ب(  

 األوساط األكادميية؛ /اجلامعات  )ج(  

سـيما اجملموعـات النـسائية       املنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين، ال       )د(  
 واملنظمات املعنية بالقضايا اجلنسانية؛ 

 اع اخلاص؛القط  )ه(  

اجملموعات واجملتمعات احمللية األشد ضعفاً وحرماناً والُنظم اإليكولوجيـة           )و(  
 . اهلشة، مبا يف ذلك الشعوب األصلية والشباب

وفيما خيص الوصول إىل جمموعة واسعة من أصحاب املـصلحة، أوضـح أحـد                -٦١
وصنع القرار والتنفيذ   األطراف أن هذا النوع من املشاركة يعزز حتديد املشاكل واألولويات           

والرصد والتقييم، ويساعد يف إدارة املوازنات واحلد من خطر التنـازع داخـل اجملتمعـات               
نـاء القـدرات    وأشار طرف آخر إىل أن ذلك يتيح فرصاً لب        . والقطاعات أو فيما بينها مثالً    

  .تغري املناخأو تعزيزها بغية التصدي للتحديات اليت يطرحها /الوطنية واحمللية و
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وعلى املستوى دون الوطين، شددت األطراف على ضرورة منح األولوية ملـشاركة              -٦٢
     وفعالة، بغية ضمان تبين العملية على املستوى احمللـي،         ةأصحاب املصلحة احملليني مشاركة تام    

  .مبا يسمح بتوفري أكرب قدر ممكن من سهولة تنفيذ اخلطط ودمج األولويات واالحتياجات احمللية

  عمليات التقييم  -زاي   

  تقييم الثغرات واالحتياجات  -١  
اعترب بضعة أطراف أن تقييم ثغرات املعلومات، كجزء من عمليـة تقيـيم خطـط       -٦٣

وأشار أحد األطراف إىل أنه ينبغي . التكيف الوطنية، له أمهية كخطوة أوىل يف إطار التخطيط        
ن املعلومات املتـوفرة وحتديـد      تقييم املعلومات األساسية ذات الصلة واستعراضها للتحقق م       

وذكر طرف آخر ضرورة حتديد الثغرات يف جمال التوقعات املناخية والسكانية           . االحتياجات
وشدد هذا الطرف على أنه لن يكون من        . واالجتماعية واالقتصادية، ومعاجلتها حيثما أمكن    

  . املمكن إحراز التقدم األمثل يف التخطيط من دون حتليل الثغرات

أشار طرف آخر إىل أن حتليل الثغرات ميكن أن يساعد يف توجيه التخطيط، مـن               و  -٦٤
  . خالل النظر يف ما إذا كان ينبغي دمج التكيف يف خطط التنمية وكيفية حتقيق هذا الدمج

وأشارت إحدى املنظمات إىل احلاجة إىل إجراء تقييم يتناول البعد اجلنساين، مـن               -٦٥
  . م املساواة بني اجلنسني يف مكونات التكيفأجل حتديد أية أوجه من انعدا

وشدد أحد األطراف على ضرورة أال يؤدي وجود ثغرات بسيطة إىل وقف الشروع            -٦٦
يف التخطيط، وعلى احلاجة ألن يكون التقييم عملياً ومرناً وقادراً على دمج العلوم الناشـئة               

  . لدى معاجلة الثغرات

  القابلية للتأثر تقييم  -٢  
مـدى   املناخ و  لتأثريات تغري العديد من األطراف إىل أمهية إجراء تقييم شامل         أشار    -٦٧

وشدد بعض  . لتأثر به، يف مجيع القطاعات، كجزء من عملية خطط التكيف الوطنية          القابلية ل 
  . وشامالًقائماً على املشاركة األطراف على احلاجة إىل أن يكون التقييم 

 التجارب املستخلصة من خطط التكيف الوطنية        أحد األطراف إىل أمهية دمج     وأشار  -٦٨
 كذلك إىل إمكانية البناء على عمليات تقييم بـرامج        األطرافوأشار بعض   . وجهود تنفيذها 

 عملية إعداد خطط التكيف     واعترب أحد األطراف أنه ينبغي أن تعتمد      . لتكيفالوطنية ل عمل  ال
من التقييم الذي أجري يف إطار بـرامج  مشل أ يكون ،بتغري املناخ للقابلية للتأثر    تقييماً   الوطنية

  .واستخدام سيناريوهات تغري املناخوضع لتكيف، مبا يف ذلك الوطنية لعمل ال

وفيما يتعلق بالنطاق، أشار عدد من األطراف إىل ضرورة إجراء عمليـات متوسـطة            -٦٩
يت يلـزم اختاذهـا يف      اإلجراءات ال لتأثر باملناخ، بغية حتديد     مدى القابلية ل  تقييم  لوطويلة األمد   
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القابليـة   ينبغي أن تشمل عمليات تقييم هوأضافت أطراف أخرى أن  . األمدين املتوسط والطويل  
لتأثر بتغري املناخ يف إطار خطط التكيف الوطنية حتليالً ومنذجة أكثر مشولية هبدف معاجلة مجيع               ل

لتـأثر يف   القابلية ل ت تقييم   وأشار طرف آخر إىل أن عمليا     . لتأثر بتغري املناخ  القابلية ل مكونات  
اخلطط القطاعية اإلستراتيجية املتوسطة والطويلة األمد ضرورية كذلك لتحديـد اجملتمعـات            
والقطاعات والُنظم اإليكولوجية اليت تتأثر بتغري املناخ، واقتراح أنشطة تكيف متوسطة وطويلة            

  .غرافية أو القطاعاتتغري املناخ يف املناطق اجليطرحها التحديات اليت ملواجهة األمد 

شدد العديد من األطراف على احلاجة إىل دعم بناء القدرات يف البلـدان الناميـة               و  -٧٠
  .  حتديداً دقيقاًهلا حتديد تدابري التكيف الفعالةيتيح للقابلية للتأثر، مما إلجراء عمليات التقييم 

  قييم املخاطر واحلد من خماطر الكوارث ت  -٣  

 أن  املخاطر، وذكـر أحـد األطـراف      طراف إىل احلاجة لتقييم     عدد من األ  أشار    -٧١
وذكر طـرف  . دقيقاًحني يتم تقييم املخاطر تقييماً     وجه  األولويات الوطنية حتدد على أفضل      

للتأثر بتغري  آخر أن خطط أو برامج العمل اهلادفة إىل تعزيز قدرة تكيف البلدان األكثر عرضة               
  . التقييمعمليات م املخاطر هذا وغريه من تقييأساس املناخ، جيب أن تقوم على 

أن تقييم املخاطر ينبغي أال يكون جهـداً  إىل األطراف أشارت باإلضافة إىل ذلك،    و  -٧٢
جداول أعمـال   متثل  التكيف واحلد من خماطر الكوارث      غري متكرر، ذلك أن عمليات      آنياً،  

وما جيري  ملعلومات اجلديدة   طويلة األمد تتطلب ختطيطاً طويل األمد، وعملية متكررة لدمج ا         
  .لمخاطرمن عمليات تقييم ل

القائمـة لتقيـيم خمـاطر      عمليات  الوأضافت إحدى املنظمات أنه ميكن البناء على          -٧٣
  . التقارير الوطنية املتعلقة بالتقدم احملرز يف تنفيذ إطار عمل هيوغوواالستفادة من ، الكوارث

األضرار وحتديـد الـُنهج     و  اخلسائر خماطروأشار أحد األطراف إىل احلاجة لتقييم         -٧٤
الطرف أن ذلك قد يكون يف غاية الصعوبة بسبب نقـص           هذا  وأضاف  . هاالالزمة لتحديد 

وذكر طرف آخر   . اخلربة يف هذا اجملال والعوائق املالية اليت يواجهها العديد من البلدان النامية           
التحليلي املتعلق باألضرار النامجـة     العمل  نتائج  أن مثة حاجة إىل املساعدة لضمان التآزر بني         

  . من جهة ثانيةوعمليات التخطيط للتكيف ،من جهةعن تغري املناخ 

  األنشطةحتديد أولويات   -٤  
 مكوناً  العمل يف جمال التكيف يشكل     أن مسألة حتديد أولويات      يرى بعض األطراف    -٧٥

خالل ات املتوفرة من     باملعلوم أن يسترشد  يمهماً من مكونات خطط التكيف الوطنية وينبغ      
  .التقييم املذكورة أعالهعمليات خمتلف 
 أحد األطراف إىل أن املبادئ التوجيهية املتعلقة خبطط التكيف الوطنية، ميكن            وأشار  -٧٦

وأفاد طرف آخر بأنه ينبغـي،      . أن تتضمن معايري لتقييم احتياجات التكيف وحتديد أولوياهتا       
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 املناخ، تضمني خطط التكيف الوطنية معايري قطرية لترتيب لتأثر بتغري مدى القابلية ل  بعد تقييم   
.  هبدف حتديد األنـشطة ذات األولويـة     حاالت القابلية للتأثر على املديني املتوسط والطويل      

يف احلسبان يف عملية حتديـد        أخذ األولويات احمللية    أيضاً واعتربت أطراف أخرى أنه ينبغي    
  .  والطويلة األمدةاألولويات املتوسط

 ينبغي أن تكون أولويات التكيف يف إطار خطط التكيـف            أنه  أحد األطراف  ورأى  -٧٧
 أولوياهتا وبراجمهـا حـسب      ترتيبالوطنية مرنة مبا فيه الكفاية لتتيح ألقل البلدان منواً إعادة           

  . تطور معلومات املناخ واستخالص الدروس

   خطة التكيف الوطنيةاإلبالغ عن  -حاء   
 التقـارير بـشأن     لتقدمياف إىل عملية البالغات الوطنية كوسيلة       أشارت بضعة أطر    -٧٨

فصل املتعلق بالتكيف   ال واحد من هذه األطراف إىل أن        وأشار. يف إطار االتفاقية   التقدم احملرز 
لتكيف الوطنية، مع    عملية خطط ا   للتفكري يف  ة طبيعي أداةالبالغات الوطنية ميكن أن يوفر      يف  

 خطط  إدراجالطرف أنه ميكن    هذا  وأضاف  . اصل يف كل تقرير    بشكل متو  إمكانية مراجعتها 
إعـداد  " مجلة أمور أخرى،     اليت تشمل، يف   املتعلق بتدابري التكيف     يف الفرع التكيف الوطنية   

مـن  ) ه(١الفقرة  (ة  احلية، واملوارد املائية والزراع   خطط مالئمة ومتكاملة إلدارة املناطق الس     
  ).  من االتفاقية٤املادة 
    رب طرف آخر أنه ميكن حتسني املبادئ التوجيهية املتعلقة بالبالغـات الوطنيـة            واعت  -٧٩

  أقل ، فضالً عن إتاحة اجملال أمام     يف لتعكس وتدعم عملية خطط التكيف الوطنية      بشأن التك 
 الوطنية عـرب     التقارير املتعلقة بالتقدم احملرز يف إطار عملية خطط التكيف         لتقدميالبلدان منواً   
 .لوطنيةالبالغات ا

وأضاف أحد األطراف أنه ينبغي لألمانة إتاحة خطط التكيف الوطنية على املوقـع               -٨٠
 . بشأن تغري املناخ اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريةاإللكتروين اخلاص ب

  الدعم  -طاء   

  ويلالتم  -١  
 من  وذكر العديد . شددت أغلبية األطراف على أمهية الدعم املايل خلطط التكيف الوطنية           -٨١

األطراف أن الدعم املايل ضروري لصياغة خطط التكيف الوطنية وإعدادها ولتحديـد الـربامج              
واعترب العديد من األطراف أن الطريقة الرئيسية لـصياغة خطـط التكيـف     . واملشاريع وتنفيذها 

 األطـراف (املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقيـة       الوطنية هي زيادة الدعم املقدم من قبل األطراف         
ورأت أطراف أخرى أن الدعم املـايل املالئـم         . ، وفقاً ألحكام االتفاقية   )املدرجة يف املرفق الثاين   
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وأضـاف أحـد    . واملستمر والقابل للتنبؤ به، يكتسي أمهية بالغة يف تنفيذ خطط التكيف الوطنية           
  . األطراف أنه ال بّد من مواصلة هذا الدعم وتكثيفه خالل مرحليت التنفيذ والرصد

وشددت األطراف على ضرورة أن تنص املقررات على أحكام بشأن الدعم املـايل،     -٨٢
بشأن تغـري    اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية   وأن مفاوضات التمويل اليت جترى يف إطار عملية         

ورأى أحد األطراف أنه يتعني علـى       .  ميكن أن توفر بعض اإلسهامات يف هذا الصدد        املناخ
 أن تبحث كيفية متويل عملية خطط التكيـف الوطنيـة،، وال سـيما              اهليئة الفرعية للتنفيذ  

يتعلق مبسائل مصادر األموال وقنوات صرفها لصاحل أقل البلدان منواً، بينما أشار طرف              فيما
آخر إىل أن أية وسيلة من وسائل الدعم ينبغي أن ُتطوَّر بطريقة مرنة، نظراً إىل أن البلـدان                  

 . فة من التكيفاملختلفة قد بلغت مراحل خمتل

واعترب العديد من األطراف أنه ينبغي توضيح مصادر التمويل ووضع ترتيبات مالئمة              -٨٣
للمباشرة بتمويل عملية خطط التكيف الوطنية، مبا يكفل الشروع يف إعداد هـذه اخلطـط               

 .السابعة عشرة ملؤمتر األطرافمباشرة بعد الدورة 

م املايل خلطط التكيف الوطنيـة جيـب أن         وشدد العديد من األطراف على أن الدع        -٨٤
وأشار بعض األطراف إىل أنه ينبغي أن يكون الدعم املقدم لتنفيذ           . يكون متوافقاً مع االتفاقية   

، بينما اعتـربت  ١٦-م أ/١املقرر  من ١٨ و١١خطط التكيف الوطنية متماشياً مع الفقرتني      
تفاقية وأحكامها لضمان تنفيـذ     أطراف أخرى أنه ينبغي أن يستند هذا الدعم إىل مبادئ اال          

 . ٤ من املادة ٩ و٤الفقرتني 

  :  األطراف مبا يلي لعملية خطط التكيف الوطنية، أوصتوفيما يتعلق بالدعم املايل  -٨٥
أن تكون األموال املقدمة ألغراض التكيف مـساوية لتلـك املخصـصة              )أ(  

  للتخفيف من آثار تغري املناخ يف البلدان النامية؛ 
اء على الدروس املستخلصة من عملية برامج العمل الوطنية للتكيف، عدم           بن  )ب(  

إطالة املهل الزمنية بني املوافقة على ختصيص األموال وصرفها؛ وتوفري التمويل الكايف؛ وعدم             
إخضاع العمليات واإلجراءات والنماذج لتعديالت كبرية بعد وضعها؛ وتوفري التمويل للنهج           

 ع املشاريع؛ وإلغاء الشروط املتعلقة بالتمويل املشترك؛ الرباجمية من خالل جتمي

ينبغي توفر التمويل يف الوقت املناسب وبطريقة مالئمة وجتنب ازدواجيـة             )ج(  
 العمل أو اإلجراءات اإلدارية غري الضرورية، ال سيما فيما يتعلق بوكاالت صرف األموال؛

 ذا الغرض؛ ينبغي أن تكون مصادر التمويل مالئمة وخمصصة هل  )د(  

ينبغي مواصلة تقصي إمكانية االستفادة من القطـاع اخلـاص كمـصدر              )ه(  
 للتمويل؛ 
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من الضروري أن يكون الدعم املايل برناجمياً، بالنظر إىل أنه ينبغـي دمـج                )و(  
 خطط التكيف الوطنية يف عمليات التخطيط الوطنية للبلدان؛ 

ويل أن حتدد بشكل واضح شروط      ينبغي للمبادئ التوجيهية اليت تنظّم التم       )ز(  
وحدات خفض االنبعاثات املعتمد    التمويل يف إطار صندوق التكيف الذي يستمد موارده من          

 ؛ آلية التنمية النظيفةيف إطار 

ينبغي أن تكون عملية توفري األموال واضحة وشفافة إلعداد خطط التكيف             )ح(  
 الوطنية وتنفيذها؛ 

 لتسهيل اعتماد كيانات تتيح احلـصول علـى    ينبغي توفري الدعم املؤسسي     )ط(  
  .الدعم بشكل مباشر

  : وأشارت األطراف إىل مؤسسات ومبادرات التمويل ذات الصلة، مبا فيها  -٨٦
  الصندوق األخضر للمناخ؛   )أ(  
 صندوق التكيف؛   )ب(  

 صندوق أقل البلدان منواً؛   )ج(  

  الصندوق اخلاص لتغري املناخ؛  )د(  

 . يالدعم الثنائ  )ه(  

وينبغي كذلك اختاذ التدابري الالزمة لتوفري التمويل إلعداد خطط التكيف الوطنيـة،              -٨٧
الصندوق اخلـاص    و صندوق أقل البلدان منواً   ، مبا فيها    وذلك بوسائل منها الصناديق القائمة    

ا  للحصول على األموال، أو احلصول عليهوكالة مرفق البيئة العاملية، وإتباع منوذج لتغري املناخ
 احلصول علـى    أالّ تكون هناك حواجز أمام    وشددت األطراف على ضرورة     . بشكل مباشر 

 ينبغي تالفيها يف عملية خطـط التكيـف         حواجزوأشار أحد األطراف إىل وجود      . األموال
وكالة مرفق البيئـة    فيما خيص التنسيق مع الوكاالت، وفيما خيص متطلبات         وذلك  الوطنية،  
ل املشترك، فضالً عن تعقيد عملية تقييم التكاليف اإلضافية اليت تترتب            املتعلقة بالتموي  العاملية

  . على التكيف
 التمويـل   وترتيبـات  أن للتنسيق والتكامل بني آليات       طراف اعترب عدد من األ    كما  -٨٨

يف لـصندوق األخـضر للمنـاخ       ا عملواقترح بعض األطراف أن تكون طرائق       . أمهيتهما
الصندوق  و صندوق أقل البلدان منواً    يدعمها صندوق التكيف و    مكّملة لألنشطة اليت  املستقبل  

 ومتكامل أن   قوي هيكل إدارة     وجود واعترب أحد األطراف أن من شأن     . اخلاص لتغري املناخ  
 الطرف  وأضاف هذا . مع اجلهات املاحنة وأن يزيد من فعالية الدعم       التعامل  يساعد يف تنسيق    

التكيف الوطنية يف برامج تغري املناخ واملـساعدة         ترتيبات إدارة خطط   ميكن توسيع دمج     بأنه
  .اإلمنائية، واستخدامها لتعزيز تنفيذ تلك الربامج
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ألقل األولوية   األطراف أنه ينبغي إيالء      توفيما يتعلق بتحديد أولويات الدعم، اعترب       -٨٩
الـدعم  ورأى أحد األطراف أنه يتعني إيالء االعتبار الواجب لتحديد أولويات           . البلدان منواً 

لربنامج النموذجي املتعلق بالقدرة على التأقلم مـع    املقدم ألقل البلدان منواً اليت مل تستفد من ا        
 طرف آخر إىل ضرورة أن يتم توفري الدعم، ال سيما للبلدان األكثر تأثراً،              وأشار. تغري املناخ 

اإلجـراءات  يف تنفيـذ    الشروع  من  لبلدان  ا لتمكني،  ١٦-م أ /١  من املقرر  ١١وفقاً للفقرة   
  . ١٦-م أ/١ من املقرر ١٤والتدابري الواردة يف الفقرة 

  الدعم العلمي والتقين   -٢  
 بالبيانات التكيف الوطنية    أن تسترشد خطط  أشار العديد من األطراف إىل ضرورة         -٩٠

، والسيناريوهات املناخية املوسعة، والبحوث     املثبتةاحملسنة، والعلوم   وعمليات الرصد   املناخية  
تعلقة باملناخ والرصد املنهجي، مبا يف ذلك من أجل مجع بيانات املناخ، وحفظها وحتليلـها               امل

واعترب العديد من األطراف أن أقل البلدان منواً حتتاج إىل دعم تقـين يف              . وعمليات النمذجة 
 . هذا اجملال

 وأشار أحد األطراف إىل أن صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها يتطلبان كذلك             -٩١
 خطـط   إلعـداد  للبحوث يف أقل البلدان منواً مبا يتيح هلا حتسني قدراهتا            املقدمزيادة الدعم   

ورأى طرف آخر أن من شـأن املعلومـات         . تكيف وطنية تعكس أولويات التكيف احمللية     
 . العلمية اجليدة أن تتيح للبلدان تقييم تكاليف التكيف الفوري والفوائد اليت يعود هبا

األطراف إىل وجود ثغرات كبرية يف التوقعـات املناخيـة والـسكانية             أحد   وأشار  -٩٢
 أنه ال ينبغي أن تعيق هذه الثغرات الشروع يف ختطيط عملـي             إالواالجتماعية واالقتصادية،   

 . توفرهاعندومرن وقادر على دمج العلوم الناشئة 

ة جتمـع   تطلب عملية ختطيط متكامل   توشدد أحد األطراف على أن معاجلة الثغرات          -٩٣
 مدى القابلية للتـأثر  النمذجة والتقييم، وتقييم     ليالت وعمليات بني علوم املناخ املتوفرة والتح    

ستراتيجية القطاعية القائمة، املتوسطة والطويلة األمد، والتشاور الوثيق مع         االيف إطار اخلطط    
ت تتيح   إجراءا وضعالطرف إىل    هذا   كما دعا . الوكاالت وأصحاب املصلحة والتنسيق معهم    

 املوازنة بني االحتياجات احلالية واملستقبلية، وبني       من أجل إتاحة  عملية مستنرية لصنع القرار،     
 . اجملتمعات اليت تعيش يف أعلى أحواض األهنار وتلك اليت تعيش يف أسفلها

واعترب أحد األطراف أن توفري الدعم التقين الفوري أمر ال غىن عنه إلعـداد خطـط                  -٩٤
ووافقت أطراف أخرى على هذا الرأي وأشار بعضها إىل ضـرورة           . ية وتنفيذها التكيف الوطن 

أو وكاالت  /احلصول على إسهامات ودعم يف اجملال التقين من قبل خرباء متخصصني آخرين و            
    واعتربت تلك األطراف أن أقل البلدان منواً حتتاج إىل دعـم ومـساعدة تقنـيني يف               . أخرى

  : اجملاالت التالية
 يز االتساق فيما خيص نطاق خطط التكيف الوطنية؛ تعز  )أ(  
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 ؛  وقدرات اجملتمع املدينقدرات الوطنية واحملليةالبناء   )ب(  

 تنسيق استراتيجيات املناخ مع اخلطط والعمليات الوطنية األخرى؛   )ج(  

 مـن   ١٢مبا يف ذلك الفقرة     (االلتزام باملبادئ الواردة يف اتفاقات كانكون         )د(  
 ؛ )١٦-أم /١املقرر 

 الزراعة واملياه والـصحة      مثل  خطط تكيف لقطاعات رئيسية خمتارة     إعداد  )ه(  
 والطاقة؛ 

مثل خرائط اختاذ القـرار، ورسـم       تعزيز فهم األدوات واملوارد املتوفرة،        )و(  
، وأدوات والتـأثريات املناخيـة  اخلرائط وأدوات املعاينة اليت تعرض بيانات املناخ الرئيـسية        

تغري املناخ، ومـصفوفات القـرارات املتعلقـة        ب اإلمنائية املشاريع   مدى تأثر الفحص لتقييم   
بالتكيف، واألدوات املستخدمة لتقدير تكاليف خيارات التكيف والفوائد اليت تعـود هبـا،             

 الكلفة،  تكون فعالة من حيث    على اختاذ قرارات متوسطة وطويلة األمد        هذه البلدان ملساعدة  
 . ملراجعتها عندما تبدأ تأثريات تغري املناخ يف الظهورة مفتوحة تترك اخليارات املستقبليو

تساعد األطـراف   ميكن أن    األطراف إىل أن عملية خطط التكيف الوطنية         وأشارت  -٩٥
 من تبادل الدروس املستخلـصة      االستفادةأنه ميكن   و ،ملعلوماتا  إىل اليت حتتاج إىل الوصول   

 .يف ذلك قوائم اخلرباء وشبكات املعرفةواملمارسات الفضلى وأدوات املعرفة، مبا 

وأشار أحد األطراف إىل أنه ينبغي أن تتضمن عملية خطط التكيف الوطنية جمموعة               -٩٦
 . ، فضالً عن بيانات مصنفة حسب نوع اجلنسالتحليالتمن 

 أحد األطراف أنه من الضروري أن هتدف العملية إىل التعلم املشترك بـني              وأوضح  -٩٧
ملسائل اجلغرافية، واملسائل املتعلقة ا يف احلسبان  على أن تؤخذ  واً والبلدان النامية،    أقل البلدان من  

وأشارت أطراف أخرى إىل فرص التعلم املشترك،       . باجملتمعات والُنظم اإليكولوجية احلدودية   
فريق اخلرباء املعـين بأقـل    كل من يؤديهال سيما بني بلدان اجلنوب، والدور الذي ميكن أن       

 .  وجلنة التكيف يف هذا الصددمنواًالبلدان 

      وسلط بعض األطراف الضوء على الفرص اليت توفرها عمليـة خطـط التكيـف               -٩٨
 فهم  لتحسني وجود حاجة    األطراف إىل أحد  أشار  و. لتحسني فهم القضايا املطروحة   الوطنية  

  : املسائل التالية
  االقتصادية واألولويات اإلمنائية؛ الدوافع  )أ(  

يف احلاضـر   وآثـاره    القابلية للتأثر بـتغري املنـاخ      ومدى   يةخاطر املناخ ملا  )ب(  
 ؛ واملستقبل

 القدرات والثغرات املؤسسية؛   )ج(  
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منائية كيفية التخطيط بشكل فعال ألولويات التكيف ودجمها يف العمليات اإل        )د(  
 . املستدامة األوسع نطاقاً

مـستوى  على  التكيف مع تغري املناخ      يف جمال تعليم  الودعا أحد األطراف إىل دعم        -٩٩
 . التدريب املهينمؤسسات و العايل، مبا يف ذلك يف اجلامعاتالتعليم 

 مـن   ُتدعمميكن أن   ذلك أن عملية خطط التكيف الوطنية       وذكر أحد األطراف ك     -١٠٠
 . لغات خمتلفةبخل، إخالل توفري املبادئ التوجيهية، 

  بناء القدرات  -٣  
طراف بضرورة أن يتم توجيه بناء القدرات يف إطار عملية خطـط       أوصت أغلبية األ    -١٠١

كما شددت هذه . التكيف الوطنية حنو تعزيز القدرات املؤسسية الوطنية على مجيع املستويات     
 . األطراف على احلاجة إىل الدعم لتحقيق بناء القدرات

 :وُحّددت اجملاالت التالية كمجاالت تتطلب بناء القدرات  -١٠٢

يز الترتيبات املؤسسية على خمتلف املستويات، مبا يف ذلك لصاحل جهات           تعز  )أ(  
 واملؤسسات الوطنية واخلرباء الذين     - الوطنية واجملموعات النسائية     قاالتصال ومراكز التنسي  

 سيتولون تنفيذ خطط التكيف الوطنية؛

 تعزيز الشبكات والتواصل والتعليم والتدريب والتوعية العامة؛   )ب(  

 تماد ُنهج جديدة، كالُنهج الربناجمية؛ اع  )ج(  

 دمج االعتبارات اجلنسانية يف عملية التكيف؛  )د(  

 دمج التكيف يف عملية التخطيط اإلمنائي؛   )ه(  

فهم مدى القابلية للتأثر بتغري املناخ حاضراً ومستقبالً هبدف حتديد جماالت             )و(  
 امة األوسع نطاقاً؛ التأثر حتديداً دقيقاً ودجمها يف أطر التنمية املستد

 استخدام تقنيات وأدوات منذجة خمتلفة؛   )ز(  

حتسني املعرفة، والوعي واملهارات إلتاحة عملية فّعالة لصنع القرارات تأخذ            )ح(  
 يف االعتبار تغري املناخ؛

 حتديد إجراءات التكيف املالئمة وتنفيذها؛   )ط(  

 الت والوزارات احلكومية؛ التواصل بشأن التكيف وتنسيقه فيما بني الوكا  )ي(  

منطلقة من القاعدة إىل القمة ومعّدة مـن قبـل          : إجراء استشارات تكون    )ك(  
اجملتمعات احمللية والشعوب املتضررة؛ وتشاركية، ومبلّغاً هبا على حنو مالئم، وتتضمن أحكاماً            
حمددة بشأن املشاركة ووسائل أخرى تتيح إسهامات متبادلة، وتستهدف أصحاب مـصاحل            

 متعددين، ومتنوعة جغرافياً؛ 
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تعزيز املشاريع القائمة على اجملتمعات احمللية بغيـة جتنـب االسـتجابات              )ل(  
السياساتية اليت تفرضها القمة على القاعدة واليت ختفق يف خدمة اجملتمعات املتـضررة وقـد               

 تؤدي إىل تفاقم اآلثار السلبية لتغري املناخ؛ 

وال فترة صياغة خطـط التكيـف الوطنيـة         مجع البيانات ذات الصلة ط      )م(  
 . وتنفيذها، إلتاحة إجراء االستعراضات الدورية خلطط التكيف الوطنية وحتديثها

 الدعم التكنولوجي  -٤  

أشار بعض األطراف إىل أن طرائق إتاحة نقل التكنولوجيا وبناء القدرات إلعـداد               -١٠٣
وميكن أن تتـضمن    . اغة هذه اخلطط  خطط التكيف الوطنية، تتسم بأمهية بالغة يف عملية صي        

 . هذه الطرائق مراجعة حقوق امللكية الفكرية وتقاسم املعارف واخلربات

  االستعراض والتحديث  - ياء  

  حملة عامة  -١  
أشار العديد من األطراف إىل عملية خطط التكيف الوطنية باعتبارها عملية متطورة              -١٠٤

كون خطط التكيف الوطنية من وثائق حية قابلة        واعتربت األطراف أنه ينبغي أن تت     . ومتكررة
للتغيري ودينامية وتستجيب للظروف املتغرية واملعلومات املستجدة، وتعاجل العوائـق الناشـئة            

وأشار طرف آخر إىل أنه ينبغي أن تتـيح هـذه           . وتستفيد من الفرص والتطورات اجلديدة    
 يـة علومـات املناخ  املحسب تطور   ها  اخلطط ألقل البلدان منواً إعادة ترتيب أولوياهتا وبراجم       

 . واستخالص الدروس

وذكرت أطراف أخرى أنه ينبغي أن تبين العمليـة علـى التجـارب والـدروس                 -١٠٥
املستخلصة من تنفيذ إرشادات مؤمتر األطراف وأن تتيح بالتايل مرونة كافيـة السـتعراض              

 . وقتالتقدم احملرز وتوفري إرشادات إضافية حسب االقتضاء ومع مرور ال

وقد بدا أن األطراف متفقة على فكرة مفادها أن عمليات التحـديث واملراجعـة                -١٠٦
الدورية على املستوى الوطين ينبغي أن تكون جزءاً من عملية خطط التكيف الوطنية، وشدد              

 سنوات، يف حني أشارت أطراف      ١٠أحد األطراف على أنه من املمكن حتديث اخلطط كل          
 . ثها سنوياً مع انعقاد دورات مؤمتر األطرافأخرى إىل إمكانية حتدي

ومن الضروري أن تساعد عملية حتديث واستعراض خطط التكيف الوطنيـة أقـل               -١٠٧
إزاء عملية صنع   ") ال ندم عليه  ("البلدان منواً وغريها من البلدان النامية يف اتباع هنج تدرجيي           

وأشار أحد األطراف إىل أنـه      . حقالقرار، مع إمكانية مراجعة القرارات األولية يف وقت ال        
ينبغي أن تشمل عملية خطط التكيف الوطنية استعراضاً تقنياً مـستقالً يـضمن أن يكـون                
التخطيط متسقاً إىل حد بعيد مع األهداف املبينة يف اتفاقات كانكون واملبـادئ التوجيهيـة               
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، لذي سـُيعقد يف ديربـان     مؤمتر األمم املتحدة املعين بتغري املناخ ا      والطرائق اليت ستعّد خالل     
 . جنوب أفريقيا

 . وشدد الكثري من األطراف على احلاجة إىل الدعم التقين لتحديث اخلطط  -١٠٨

  والتقييم الرصد  -٢  

ذكر العديد من األطراف أن اخلطوات الرئيسية يف إطار عملية خطـط التكيـف                 -١٠٩
منه بغية حتسني اخلطط وإعادة الوطنية تشمل قياس التقدم احملرز وتقييمه واستخالص الدروس     

 . تكييفها من خالل عملية استعراض وحتديث دورية

وأضاف بعض األطراف أن االستعراض والرصد أمران ضروريان، ليس فقط لتنفيذ             -١١٠
خطط التكيف الوطنية، بل كذلك للدعم املقدم، يف حني رأت أطراف أخرى أن مثة حاجة                

قييم أنصبة االشتراكات املقررة لألطراف املدرجـة يف        للطرائق واملبادئ التوجيهية لرصد وت    
 .املرفق الثاين يف الصناديق ذات الصلة والتكنولوجيا املوفرة لدعم خطط التكيف الوطنية

 اخلطوات التالية وإطالق عملية خطط التكيف الوطنية ملخص وأفكار بشأن   -كاف   

طراف يف دورتـه الـسابعة      اقترحت األطراف أن يتضمن أي قرار يتخذه مؤمتر األ          -١١١
 :عشرة بشأن سبل املضي قدماً يف عملية خطط التكيف الوطنية، العناصر التالية

 أحكام تتعلق بالشروع الفوري يف عملية خطط التكيف الوطنية؛  )أ(  

 مبادئ إرشادية؛   )ب(  

مبادئ توجيهية إلعداد خطط التكيف الوطنية وتنفيذها، مبا يف ذلك شرح             )ج(  
 د استراتيجيات التنفيذ الناجحة؛ كيفية حتدي

ترتيبات خاصة بالتمويل والدعم التقين وبناء القدرات، مبا يف ذلك أحكام             )د(  
 تتعلق بتنفيذها الفوري؛ 

 وجلنة التكيف وغريها مـن      اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً    شرح لدور فريق      )ه(  
 اهليئات، مبا يف ذلك حتديد واليات جديدة مالئمة؛ 

  شرح لدور األمانة؛  )و(  
 شرح لدور األطراف املدرجة يف املرفق الثاين؛   )ز(  

أحكام خاصة بأقل البلدان منواً تتعلق بتقدمي التقارير عن التقدم احملرز على              )ح(  
املستوى الوطين، وأحكام لعرض خطط التكيف الوطنية وخمتلف نواجتها على مؤمتر األطراف            

 عن طريق األمانة؛ 
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تتعلق باالستعراض والرصد الدوريني واملنتظمني للتقـدم احملـرز يف   أحكام    )ط(  
 . عملية خطط التكيف الوطنية يف إطار مؤمتر األطراف

 كما اقترحت األطراف اخلطوات التالية اليت ينبغي اختاذها بعد الدورة السابعة عـشرة              -١١٢
 :ملؤمتر األطراف

 الشروع الفوري بعملية خطط التكيف الوطنية؛   )أ(  

 ؛ )مع مراعاة للجوانب اإلقليمية واللغوية(التدريب   )ب(  

لتتمكن البلدان من الشروع فوراً بإعداد خطـط        (بناء القدرات املؤسسية      )ج(  
 ؛)التكيف الوطنية

تنظيم اجتماع خرباء ألقل البلدان منواً وغريها من البلدان لتحديد ومناقشة             )د(  
ثر بتغري املناخ وخماطره يف القطاعات الرئيسية يف إطـار          الُنهج التقنية لتقييم مدى القابلية للتأ     

املبادئ التوجيهية اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة، وكيفيـة إضـفاء              
طابع مؤسسي على عمليات التقييم للتوصل إىل نتائج دورية لفائدة خطط التكيف الوطنيـة،   

 مع مرور الوقت؛ 

مج عمل نريويب إىل تـوفري املعلومـات والبيانـات          دعوة الشركاء يف برنا     )ه(  
 واملوارد األخرى للمسامهة يف إعداد خطط التكيف الوطنية وتنفيذها؛ 

تقدمي األطراف وغريها من اجلهات املعنية ملذكرات وآراء دوريـة تـوفر              )و(  
 معلومات لعملية استعراض التقدم احملرز يف إعداد خطط التكيف الوطنية وتنفيذها؛ 

 من خالل واليته احلالية، وغـري       اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً    إسهام فريق     )ز(  
ذلك من جماالت الدعم اليت ميكن أن تقررها األطراف خالل اعتماد املبادئ التوجيهية خلطط              

 . التكيف الوطنية

        


