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  املرفق

  ١٧-م أإ/-ع املقرر مشرو    

  برامج التكيف الوطنية    
  إن مؤمتر األطراف،  
   من االتفاقية،٤ من املادة ٩ و٨ و٥ و٤ و٣ و١ بالفقرات رإذ يذكّ  
ــذكّ   ــاملقررات روإذ ي         ،٧-م أإ/٢٨، و٧-م أإ/٢٧، و٧-م أإ/٧، و٧-م أإ/٥ ب

  ،١٦-م أإ/١، و١٥-م أإ/١، و١٠-م أإ/١، و٧-م أإ/٢٩و
أن العديد من البلدان النامية األطراف تبذل بالفعل جهوداً من أجل وضع             ب وإذ يسلّم   

  تدابري لضمان التكيف الكايف مع تغري املناخ ومن إعدادها وتنفيذها،
 بالتقدم الذي أحرزته أقل البلدان منواً يف إعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية             وإذ يعترف   

  ية يف جمال التكيف،للتكيف من أجل تلبية احتياجاهتا امللحة والفور
 باجلهود اليت بذلتها األطراف فعالً يف سبيل معاجلة االحتياجات والشواغل           وإذ ينوه   

   أقل البلدان منواً، فيما يتعلق بالتكيف،احملددة للبلدان النامية األطراف، وخصوصاً
 بالدروس املستفادة يف احلصول على التمويل ويف إعداد وتنفيذ برامج عمل            وإذ يقر   

  نية للتكيف،وط
 بأن خطط التكيف الوطنية لبِنات أساسية يف السعي إىل متكـني مجيـع              وإذ يسلّم   

البلدان النامية األطراف من تقييم درجات قابليتها للتأثر بتغري املناخ وجعل املخاطر املرتبطة به        
  من صميم شواغلها؛

نامية األطراف علـى     بضرورة أن حتدد أقل البلدان منواً وغريها من البلدان ال          وإذ يقر   
وجه االستعجال احتياجاهتا يف جمال التكيف على املديني املتوسط والطويل والتـصدي هلـا              

  بصورة عاجلة،
 باحلاجة إىل توجيه التخطيط للتكيف ليشمل السياق األوسـع للتخطـيط            وإذ يقر   

  للتنمية املستدامة،
ناخ والقابلية للتـأثر بـه       بدور برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري امل        وإذ يقر   

  والتكيف معه يف زيادة املعرفة بالتكيف ويف تبادل املمارسات الفضلى،
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  إطار خطط التكيف الوطنية  -ألف 

  األهداف  -١  
 أن أهداف خطط التكيف الوطنية، الرامية إىل صياغة إجراءات التكيـف            علىيتفق    -١

  :وتنفيذها، هي كالتايل
بآثار تغري املناخ عن طريق بناء القدرة على التكيـف          احلد من قابلية التأثر       )أ(  
  واملرونة؛
إدماج التكيف مع تغري املناخ، بشكل متسق، يف الـسياسات والـربامج              )ب(  

واألنشطة اجلديدة والقائمة، وخصوصاً يف عمليات واستراتيجيات التخطيط اإلمنائي، وذلك          
  ء؛يف مجيع القطاعات وعلى خمتلف املستويات، حسب االقتضا

  أهم العناصر  -٢  
لى أفضل االستنتاجات العلمية    ع تقوم خطط التكيف الوطنية   ينبغي أن   على أنه   يتفق    -٢

حـسب  ومعارف الـشعوب األصـلية،      سترشد هبا، وعلى املعارف التقليدية      أن ت املتاحة و 
االقتضاء، هبدف دمج التكيف يف السياسات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئيـة           

  الصلة، حسب االقتضاء؛ذات 
على أن التخطيط للتكيف على الصعيد الوطين عمليـة مـستمرة وتدرجييـة             يتفق    -٣

ومتكررة، وعلى أنه ينبغي أن ُيستند يف تنفيذها إىل أولويات البلدان النامية األطراف مبا يتسق            
  .مع أهدافها وخططها وسياساهتا وبراجمها لتحقيق التنمية املستدامة

 لتمكني البلدان األطراف األقل منواً وغريها من البلدان النامية األطراف           عملية  -اء ب  
  من صياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنية

  األهداف واملبادئ اخلاصة بعملية أقل البلدان منواً  -١  
 إن الغرض من هذه العملية مبقتضى االتفاقية هو متكني أقل البلدان منواً             يكرر القول [  -٤

 تكيف وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد وتنفيـذ             من صياغة وتنفيذ خطط   
برامج العمل الوطنية للتكيف، كوسيلة لتحديد احتياجات التكيف على املـدى املتوسـط             

 علـى أن    يتفق[] واملدى الطويل ولوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لتلبية تلك املتطلبات؛        
اقية هو تيسري جهود البلدان األطراف األقل منواً يف سبيل الغرض من هذه العملية مبقتضى االتف

ختطيط وإعداد وتنفيذ إجراءات أو أنشطة تزيد مرونتها يف التأقلم مع تغري املناخ ويف سـبيل                
  ]ضمان حتقيق تنمية بيئية واجتماعية واقتصادية يف املدى الطويل وعلى حنو مستدام؛
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ضع خطط التكيف الوطنيـة توجيهيـة وأالّ         على أنه ينبغي أالّ تكون عملية و       يتفق  -٥
تؤدي إىل تكرار اجلهود املبذولة يف البلدان، وإمنا ينبغي هلا باألحرى أن تسّهل اختاذ إجراءات               
يتبّناها البلد املعين ويقود تنفيذها على حنو تشاركي يراعي االعتبارات اجلنـسانية ويتـسم              

فة كما يراعـي اجملموعـات واجملتمعـات        بالشفافية التامة يف حتقيق الفعالية من حيث الكل       
  )ُيقترح نقل هذه الفقرة إىل الفرع ألف(واألنظمة اإليكولوجية القابلة للتأثُّر؛ 

على أنه ينبغي أن تساهم عملية وضع خطط التكيف الوطنية للبلدان األطراف            يتفق  [  -٦
راءات أو تنفيـذ    يف تعزيز قدرات وجهود األطراف الختاذ إج      ] مبوجب االتفاقية [األقل منواً   

أنشطة تزيد مرونتها يف التأقلم مع تغري املناخ، وأن تـضمن التنميـة البيئيـة واالجتماعيـة         
واالقتصادية يف املدى الطويل على حنو مستدام، وذلك بوسائل منها إنتاج املعارف واخلربات             

لدعم الـتقين   املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ وفهمه وإطالع الغري على ذلك؛ وتيسري تعبئة ا            
  ]واملايل وتيسري التعاون وإشراك طائفة واسعة من أصحاب املصلحة؛

  املبادئ التوجيهية  -٢  
 على أن تستند املبادئ التوجيهية إلعداد خطط التكيـف الوطنيـة إىل             يتفق  -  مكرر٦

  خطط التكيف القائمة وعلى أن تكّملها؛
 الوطنية، كما وردت يف املرفق       اعتماد املبادئ التوجيهية إلعداد خطط التكيف      يقرر  -٧

  هبذا القرار؛
  ] استعراض املبادئ التوجيهية يف دورته الثامنة، ومراجعتها إذا اقتضى احلال؛يقرر[  -٨
البلدان النامية  ال سيما   وغريها من البلدان املهتمة و    [ البلدان األطراف األقل منواً      يدعو  -٩

ادئ التوجيهية والطرائق املبّينة يف هذا املقـرر يف         إىل االستفادة من املب   ] األطراف القابلة للتأثر  
  إعداد خططها الوطنية للتكيف مبا يتماشى مع ظروفها الوطنية؛

 البلدان  ال سيما   وغريها من البلدان املهتمة و    [أيضاً البلدان األطراف األقل منواً      يدعو    -١٠
الترتيبـات  ] تيبات من مجلتها  تر[إىل السعي جاهدةً إىل تنفيذ      ] النامية األطراف القابلة للتأثر   

االستفادة من املؤسسات القائمة وعلى حنو يتماشـى مـع          ] [تيسري[بغية  ] التالية[املؤسسية  
رهناً بتـوفر الـدعم     [عملية وضع خطط التكيف الوطنية،      ] كجزء من ] [ظروفها الوطنية؛ 

  :الكايف والقابل للتنبؤ به
لتكيف على املـدى القـصري      عملية وظيفية على املستوى الوطين تتناول ا        )أ(  

  واملتوسط والطويل، وينبغي أن تشمل، عند االقتضاء، استراتيجيات وخططاً وبرامج للتكيف؛
  ترتيبات مؤسسية وظيفية وآليات تنسيق؛  )ب(  
  بيئات متكينية من قبيل أُطر السياسات الوطنية والتشريعات؛  )ج(  
  عراض والرصد والتقييم؛أنظمة لقياس التقدم الذي ُيحرز، وألغراض االست  )د(  
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أنظمة اللتقاط التقدم احملَرز واالحتياجات والدروس املستفادة واملمارسات          )ه(  
  ]الفضلى وتناقلها بني مجيع أصحاب املصلحة على الصعيدين الوطين والدويل؛

  الطرائق  -٣  
ألقل الطرائق التالية لدعم العملية من أجل متكني البلدان األطراف ا         ] استخدام [يقرر  -١١

  :منواً من صياغة وتنفيذ خططها الوطنية للتكيف، مبا يف ذلك
يتعّين إعدادها ألغـراض وضـع      ] مسهبة] [مفّصلة[مبادئ توجيهية تقنية      )أ(  

  خطط التكيف الوطنية باالستناد إىل املبادئ التوجيهية املشار إليها يف املرفق هبذا املقرر؛
  اء وتبادالت إقليمية؛حلقات عمل وأنشطة تدريب واجتماعات خرب  )ب(  
  موجزات توليفية عن التجارب واملمارسات الفضلى والدروس املستفادة؛  )ج(  
  ورقات تقنية؛  )د(  

، وإىل جلنة التكيف واللجنة التنفيذية      [ إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً         يطلب  -١٢
الدعم التقنيني هلـذه العمليـة،      اإلرشاد و ] يوفر] [ينظر يف توفري  [أن  ] املعنية بالتكنولوجيا، 

  حسب االقتضاء، وضمن إطار ما يقوم به من عمل ويف حدود املوارد املتوفرة لديه؛
يقّدم الدعم  ] يعطي األولوية لدعم  [ إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن          يطلب  -١٣

ية املسندة إليـه    من أجل إعداد وتنفيذ خطط التكيف الوطنية وذلك يف إطار اضطالعه بالوال           
  بدعم حتديد وتنفيذ التكيف على املديني املتوسط والطويل يف أقل البلدان منواً؛

 إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن يعد مبـادئ توجيهيـة تقنيـة                يطلب[  -١٤
ألغراض وضع خطط التكيف الوطنية باالستناد إىل املبـادئ التوجيهيـة           ] مسهبة] [مفّصلة[

ر إليها يف املرفق هبذا املقرر، وذلك بالتشاور مع جلنة التكيف، حسب االقتضاء، وبعـد               املشا
احلصول على مدخالت من هيئات ومنظمات أخرى ذات صلة، مبا يف ذلك شركاء برنامج              
عمل نريويب بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه، بغرض نشرها بني البلدان               

  ]ف؛النامية األطرا
 أيضاً إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منّواً أن يرتب استعراضاً للمبـادئ              يطلب[  -١٥

 أعاله وأن حيدد االحتياجات إىل الدعم يف إعداد         ١٤التوجيهية التقنية املشار إليها يف الفقرة       
 وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، بوسائل منها تنظيم الفريق اجتماعات تقنية وحلقات عمـل            

  ]تدريبية إقليمية، رهناً بتوفر املوارد وبالتعاون مع املنظمات املعنية؛
 إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منّواً وإىل جلنـة التكيـف أن يـدرجا                يطلب[  -١٦

الكيفية اليت استجابا هبا يف تقريريهما للطلبات املقدمة يف هذا املقرر، كـل             [معلومات بشأن   
 قاما به من أنشطة تتعلق خبطط التكيف الوطنية يف تقريريهما، كـل             ما] ل مبوجب واليته،   
  ؛]مبوجب واليته
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 مراكز وشبكات التكيف الوطنية واإلقليمية إىل دعـم عمليـات التخطـيط             يدعو  -١٧
للتكيف على الصعيد القُطري وإىل البدء يف دعم هذه اجلهود على املستوى اإلقليمي والوطين              

  )ُيقترح نقل هذه الفقرة حبيث تسري بصفة عامة(؛ ودون الوطين، حسب االقتضاء
 كذلك األطراف إىل تقوية وتيسري إشراك املراكز والشبكات اإلقليمية، خاصةً           يدعو  -١٨

يف البلدان النامية األطراف، يف تنفيذ عمليات وضع خطط التكيف الوطنية حبيث يتوىل البلد              
نسيق بني أصحاب املـصلحة اإلقليمـيني؛       املعين قيادة التنفيذ وعلى حنو يشجع التعاون والت       

  )ُيقترح نقل هذه الفقرة حبيث تسري بصفة عامة(

  الترتيبات املالية اخلاصة بالصياغة والتنفيذ  -٤  
] البلدان األطراف األقل منّواً   [ إىل البلدان املتقدمة األطراف أن تواصل تزويد         يطلب  -١٩

وأنشطة بناء القدرات يف اإلطار املنصوص عليه       باملال والتكنولوجيا   ] البلدان النامية األطراف  [
ويف مقررات أخرى ذات صلة صـادرة عـن مـؤمتر    ] ،١٨الفقرة  [،  ١٦-م أإ /١يف املقرر   
وبلدان نامية أخرى من األطراف [مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً  [األطراف  

  ؛]]القابلة للتأثر بشكل خاص
٢٠-    

  :١اخليار     
وهيئات األمـم   ] [امج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة       برن [يدعو  

املتحدة، ووكاالهتا املتخصصة وغريها من املنظمات املعنية وكـذلك الوكـاالت الثنائيـة             
واملتعددة األطراف إىل النظر يف إنشاء برامج دعم لعملية وضع خطط التكيـف الوطنيـة يف              

نها وحسب االقتضاء، اليت ستسهل تعزيز القدرات على البدء يف          حدود الوالية املنوطة بكل م    
وضع خطط التكيف مستفيدةً يف ذلك من عدة أمور منها عمل فريق اخلرباء املعـين بأقـل                 

وإىل النظر  .] [البلدان منّواً، وجلنة التكيف، وغريمها من اهليئات ذات الصلة مبوجب االتفاقية          
لية وضع خطط التكيف الوطنية الذي سيسهل وضع        يف إنشاء برنامج دعم عاملي خاص بعم      

الترتيبات املالية وتقدمي الدعم التقين للبلدان النامية األطراف، وذلك بالتعاون مع فريق اخلرباء             
املعين بأقل البلدان منّواً، وجلنة التكيف، وغري ذلك من أفرقة اخلرباء املعنية مبوجب االتفاقيـة،               

الغات الوطنية، وإىل إبالغ اهليئة الفرعية للتنفيـذ يف دورهتـا           باالستناد إىل برنامج دعم الب    
السادسة والثالثني باستعدادها لبذل هذا اجلهد وللقيام بأي خطوات إضافية تكون قد قامت             

  ]هبا يف هذا الشأن؛
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  :٢اخليار     
 مرفق البيئة العاملية، بصفته الكيان املشغل لآللية املالية واملعهود إليه بتـشغيل             يدعو  

صندوق أقل البلدان منواً، إىل توفري الدعم املايل لعملية وضع خطط التكيف الوطنية للبلـدان               
  األطراف األقل منواً، باإلضافة إىل متويل برامج العمل الوطنية للتكيف؛

٢١-  

  :١اخليار     
 إىل اآللية املالية أن تسعى جاهدةً لوضع إجراءات مبّسطة ومعّجلة هبـدف             يطلب[  

  ]ان يف جهودها لوضع خطط تكيف وطنية، حسب االقتضاء؛مساعدة البلد

  :٢اخليار     
 اعتماد اإلرشادات التالية كي ُيهتدى هبا يف دعم عملية وضع خطط التكيف             يقرر[  

  :وينبغي للترتيبات املالية. الوطنية ضمن سياق ترتيبات الدعم املايل املذكورة أعاله
ة املتفق عليها لصياغة خطط التكيـف       توفري التمويل لتغطية التكاليف الكامل      )أ(  
  الوطنية؛

ضمان تكامل الدعم الذي يوفَّر لتمويل إعداد خطط التكيف الوطنية وذلك             )ب(  
  الذي يوفَّر ألنشطة تكيُّف أخرى ُيعهد هبا إىل الترتيب املايل؛

  ضمان فصل األموال املخصصة خلطط التكيف الوطنية عن األموال األخرى؛  )ج(  
للبلدان األطراف األقل   [جراءات مبسَّطة واختاذ الترتيبات اليت تتيح       اعتماد إ   )د(  

مع ضـمان اإلدارة املاليـة      [احلصول املعجَّل على التمويل      ،]للبلدان النامية األطراف  ] [منواً
السليمة يف الوقت نفسه، ومع مراعاة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً وللدول اجلزرية             

  ]الصغرية النامية؛
ضمان عدم حتول التمويل املشترك إىل شرط للحصول على متويل وضـع              )ه(  

  خطط التكيف الوطنية؛
ضمان الشفافية يف مجيع اخلطوات املتعلقة بصرف األموال من أجل دعـم              )و(  

  صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛
التشجيع على االستعانة باخلرباء الـوطنيني، وعنـد االقتـضاء، بـاخلرباء         )ز(  

  ]إلقليميني وباملراكز والشبكات اإلقليمية؛ا
مؤسسات التمويل الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من مؤسسات التمويل          [يدعو  -٢٢

البلدان األطراف األقل منـواً، يف      ال سيما   إىل دعم جهود البلدان النامية األطراف املهتمة، و       
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] بـرامج [ للمسامهة يف برنامج     األطراف] [التخطيط إلجراءات التكيف وإعدادها وتنفيذها    
  ؛]اخلاص خبطط التكيف الوطنية هبدف إعداد تلك اخلطط] العاملية[الدعم 
 مؤسسات التمويل الثنائية واملتعددة األطراف وغريها من مؤسـسات          يدعو كذلك   -٢٣

، عنـد  [التمويل ومنظمات حكومية دولية أخرى إىل دعم البلدان النامية األطراف املهتمـة      
  يف عملية وضع خطط التكيف الوطنية؛] الطلب،

إىل البلدان املتقدمة األطراف أن تقدم معلومات عن الكيفية اليت دعمت هبا            يطلب  [  -٢٤
يف البلدان األطراف األقل ] [يف البلدان النامية األطراف املهتمة [أنشطة خطط التكيف الوطنية     

يت تستضيفها األمانة كما هو مشار      إىل قاعدة البيانات اخلاصة خبطط التكيف الوطنية ال       ] منواً
] ، بناًء على شكل من أشكال البالغات الذاتية وضعته األمانة هلذا الغرض؛           ٣٧إليه يف الفقرة    

  )ُيقترح نقل هذه الفقرة إىل الفرع دال(
أن تقدم  ] البلدان األطراف األقل منواً   ] [البلدان النامية األطراف  [ إىل   يطلب كذلك [  -٢٥

معلومات عن أنشطتها املتعلقة خبطط التكيف الوطنية إىل قاعدة البيانات اخلاصـة خبطـط              
، بناًء على شكل من     ٣٧التكيف الوطنية اليت تستضيفها األمانة كما هو مشار إليه يف الفقرة            

  )ُيقترح نقل هذه الفقرة إىل الفرع دال] (وضعته األمانة هلذا الغرض؛أشكال البالغات الذاتية 
 وضع إرشادات إضافية تتناول متويل خطط التكيف الوطنية يف دورته الثامنـة             يقرر  -٢٦

، مبا يف ذلك    [عشرة، بغرض النظر يف املقررات ذات الصلة املعنية بالتمويل مبوجب االتفاقية            
  ؛]لمناخخضر لألا الصندوق

دعوة البلدان النامية األطراف املهتمة اليت ليست من أقل البلـدان منـواً إىل                - جيم  
  استخدام الطرائق

 الدعوة إىل بلدان نامية أطراف أخرى مهتمة لكي تستخدم الطرائق املبّينة            يوجه ثانيةً   -٢٧
  يف هذا املقرر أثناء وضع خطط التكيف الوطنية؛

حتّضر برنامج عمل، وفقاً لوظائفها املتفق عليها،        إىل جلنة التكيف أن      يطلب[  -  مكررا٢٧ً
هبدف توسيع نطاق تغطية عملية وضع خطط التكيف الوطنية كي تـشمل البلـدان الناميـة                

، ٤ مـن املـادة      ٤األطراف املهتمة القابلة للتأثر بشكل خاص بآثار تغري املناخ، وفقاً للفقرة            
  ]ر األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛، كي ينظر فيه مؤمت١٦-م أإ/١ من املقرر ١٨وللفقرة 

 البلدان النامية األطراف املهتمة اليت ليست من البلدان األطـراف           يدعو  -  مكرراً ثانيا٢٧ً
األقل منواً أن تسترشد باملبادئ التوجيهية املتعلقة بوضع خطط التكيف الوطنية اخلاصة بأقـل              

ه الوطنية، عند صياغة خطـط التكيـف        البلدان منواً املُعتمدة يف هذا املقرر، كل وفق ظروف        
  الوطنية اخلاصة هبا؛
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إىل جلنة التكيف أن تقّيم، وفقاً لوظائفها، االحتياجات من الدعم   يطلب  [  -  مكرراً ثالثا٢٧ً
املايل والتقين يف عملية وضع خطط التكيف الوطنية، مع مراعاة التطورات اليت قد تطرأ على               

االتفاقية، وأن تورد يف تقاريرها، وفقـاً ألحكـام         بنود جدول األعمال ذي الصلة مبوجب       
واليتها، توصيات بشأن أي إرشادات إضافية فيما خيص الدعم املايل والتقين واملتعلق ببنـاء              
القدرات ألغراض وضع خطط التكيف الوطنية، حسب االقتضاء، لكي ينظر فيهـا مـؤمتر              

  ]األطراف يف دورته الثامنة عشرة؛
 مؤسسات التمويل الثنائية واملتعددة األطـراف وغريهـا مـن           عويد  -  مكرراً رابعا٢٧ً

مؤسسات التمويل ومنظمات حكومية دولية أخرى إىل تقدمي الدعم املايل للبلـدان الناميـة              
عنـد  ] ، حسب االقتـضاء،   [األطراف املهتمة اليت ليست من البلدان األطراف األقل منواً،          

طنية، مع إقرارها بأن عمليات التخطـيط       الطلب، ألغراض صياغة وتنفيذ خطط التكيف الو      
  اجلارية على الصعيد الوطين تستفيد من مصادر دعم خمتلفة؛

  -  مكرراً خامسا٢٧ً

  :١اخليار     
إىل كيانات التشغيل املعنية يف آلية التمويل مبوجب االتفاقية، مبا يف ذلـك             يطلب  [  

يذ خطط التكيف الوطنيـة     تنف] إلعداد و [الصندوق األخضر للمناخ، أن توفر موارد كافية        
  ]للبلدان النامية األطراف املهتمة اليت ليست من البلدان األطراف األقل منواً؛

  :٢اخليار     
 وضع إرشادات إضافية بشأن التمويل ألغراض خطط التكيـف الوطنيـة يف             يقرر[  

مبا يف ذلـك  ، [دورته الثامنة عشرة بغية النظر يف املقررات املتعلقة بالتمويل مبوجب االتفاقية    
وأي مقررات أخرى ملؤمتر األطراف بشأن التمويل يف املـدى          ] [الصندوق األخضر للمناخ  

  ؛]الطويل
٢٨-  

  :١اخليار     
 املنظمات اإلقليمية والبلدان النامية األطراف على التعاون على إعداد خطط           يشجع[  

  ]التكيف الوطنية؛

  :٢اخليار     
واإلرشاد التقنيني لبلدان ناميـة أطـراف        إىل جلنة التكيف أن تقدم الدعم        يطلب[  

وأن تستخدم الطرائق املبّينة لدعم     ] عند الطلب، [أخرى مهتمة، وفقاً لوظائفها املتفق عليها،       
  ؛]عملية وضع وتنفيذ خطط التكيف الوطنية
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إىل مرفق البيئة العاملية، بصفته الكيان املشغل لآللية املالية املعهود إليه           يطلب    -  مكررا٢٨ً
غيل الصندوق اخلاص بتغري املناخ، أن يقدم الدعم املايل لعملية وضع خطـط التكيـف               بتش

البلدان األطراف األقل منـواً والبلـدان    ال سيما   الوطنية يف البلدان النامية األطراف املهتمة، و      
  ؛٧-م أإ/٧ و٧-م أإ/٦اجلزرية الصغرية النامية وفقاً للمقرر 

  )تساقاحُتفظ برقم الفقرة ألغراض اال(  -٢٩
  )احُتفظ برقم الفقرة ألغراض االتساق(  -٣٠

  اإلبالغ والرصد والتقييم  -دال   
] فعاليـة ] [بانتظام] [وتستعرض[ترصد وتقّيم   [ إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ أن       يطلب  -٣١

فريق اخلرباء   []جلنة التكيف [عملية وضع خطط التكيف الوطنية باالستناد إىل مدخالت من          
يف البلدان األطراف األقل منواً وأن ترصد وتقّيم احتياجات بلـدان           ] [ان منواً املعين بأقل البلد  

مبوجب االتفاقية يف تيـسري     ] [نامية أطراف أخرى لوضع خطط التكيف الوطنية اخلاصة هبا        
البلـدان  [جهود البلدان األطراف األقل منواً وبلدان نامية أطراف أخرى يف تلبية احتياجات             

رصد التدفقات املالية لدعم تنفيذ إجراءات      ] جمال التكيف، بوسائل منها   يف  ] النامية األطراف 
  ؛]]، والنظر يف إمكانية إدراج تقييمات مستقلة يف عملية الرصد والتقييم هذه[التكيف 

 إجراء استعراض شامل لتنفيذ خطط التكيف الوطنية يف دورة مؤمتر األطراف            يقرر[  -٣٢
  ]عد ذلك؛وكل مخس سنوات ب الثانية والعشرين،

٣٣-  

  :١اخليار     
 األطراف إىل تقدمي معلومات عن التقدم الذي أحرزتـه يف خطـط التكيـف           يدعو[  

الوطنية عن طريق البالغات الوطنية وغريها من التقارير، وعن التدابري اليت اختذهتا لصياغة وتنفيذ              
بغية متكني  [سلبية  إجراءاٍت القصد منها ضمان درجات كافية من التكيف مع آثار تغري املناخ ال            

  ؛]] الوطنيةجلنة التكيف من رصد وتقييم عملية وضع خطط التكيف/اهليئة الفرعية للتنفيذ

  :٢اخليار     
األطراف ألن تواصل تقدمي املعلومات، بواسطة البالغات الوطنية وغريها من          يدعو  [  

 منـها ضـمان     التقارير، عن التدابري اليت اختذهتا لتخطيط وصياغة وتنفيذ إجراءات القـصد          
درجات كافية من التكيف مع آثار تغري املناخ السلبية، ومعلومات عن الدعم الذي مت تقدميه               

  ]أو تلقّيه؛
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 الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف، وغريها من املنظمـات واملؤسـسات           يدعو[  -٣٤
أجنزهتا ملساعدة  احلكومية الدولية، ألن تبلغ مؤمتر األطراف، عن طريق األمانة، باألنشطة اليت            

  ]البلدان النامية األطراف يف جهودها لصياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛
 أن يقّيم التقدم احملَرز يف تنفيذ هذا املقرر وأن ينظر يف اعتماد إرشادات إضافية           يقرر[  -٣٥

دورتـه الثامنـة    ] [دورته التاسعة عشرة  ] [دورة الحقة [ بشأن خطط التكيف الوطنية، يف    
  ]؛]عشرة

  دور األمانة  -هاء   
      من االتفاقية ورهناً بتوفر املـوارد، أن تـضطلع         ٨ إىل األمانة، وفقاً للمادة      يطلب  -٣٦

  :باملهام التالية
مجع ومعاجلة وجتميع املعلومات اليت حيتاجها مؤمتر األطـراف أو هيئاتـه              )أ(  

 العملية ونشُرها يف شـكل      الفرعية الستعراض التقدم احملَرز يف تنفيذ اإلجراءات يف إطار هذه         
  :مطبوعات أو ملفات إلكترونية، مستفيدةً يف ذلك من املعلومات ذات الصلة الواردة يف

  خطط التكيف الوطنية؛ '١'
  البالغات الوطنية؛ '٢'
  التقارير عن أنشطة فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً؛ '٣'
املنظمات ذات  تقارير مرفق البيئة العاملية ووكاالته وغريهم من الوكاالت و         '٤'

  الصلة؛
  تقارير هيئات املعاهدة املعنية؛ '٥'
  برامج العمل الوطنية للتكيف؛ '٦'
  تقارير أخرى مفيدة بشأن أنشطة التكيف يف البلدان النامية األطراف؛ '٧'
تقدمي تقارير بشأن التقدم احملَرز يف وضع خطط التكيف الوطنية إىل اهليئـة               )ب(  

  ل سنة؛الفرعية للتنفيذ يف الدورة الثانية من ك
 إىل األمانة أن تنشئ قاعدة بيانات خاصة بأنشطة دعم عملية وضع خطـط              يطلب  -٣٧

  التكيف الوطنية اليت تستفيد من متويل دويل؛
 تنفيذ إجراءات األمانة اليت يدعو مشروع املقرر هذا إىل اختاذها رهناً بتـوفر              يطلب  -٣٨

  .املوارد املالية
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  املرفق

عداد خطط التكيف الوطنية من ِقبل أقل       مشروع املبادئ التوجيهية إل       
  البلدان منواً

  مقدمة  -ألف   
ستمكّن عملية وضع خطط التكيف الوطنية البلدان األطراف األقل منواً من صـياغة           -١

وتنفيذ خطط تكيف وطنية، باالستناد إىل جتربتها يف جمال إعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية              
التكيف على املديني املتوسط والطويل ولوضع وتنفيـذ       للتكيف، كوسيلة لتحديد احتياجات     

  استراتيجيات وبرامج لتلبية تلك االحتياجات؛
وستكون عملية وضع خطط التكيف الوطنية عملية مستمرة ومتكررة لتمكني أقـل            -٢

البلدان منواً من حتديد درجات قابليتها للتأثر وإجراءات التكيف اليت تتخذها وعن تنفيـذها              
نها، على املستويني الوطين ودون الوطين وكذلك على الصعيد املتعدد األطـراف            واإلبالغ ع 
وسُيضطلع بكل من عناصر هذه العملية وأهدافها القابلة للتحقيق علـى مـستوى        . لالتفاقية

  .االتفاقية وعلى املستوى الوطين معاً

  عناصر خطط التكيف الوطنية  - باء  

  إرساء األرضية وسد الثغرات  -١  
ان النامية األطراف أن حتدد وتقّيم الترتيبات والربامج والـسياسات          دن على البل  يتعّي  -٣

  .املؤسسية والقدرة على التنسيق العام وعلى القيادة
يتعّين على البلدان النامية األطراف أن تقّيم املعلومات املتوفرة بشأن القابلية للتـأثر               -٤

تـصدي لـه، وأن تقـّيم كـذلك الثغـرات           بتغري املناخ والتكيف معه والتدابري املتخذة لل      
  .واالحتياجات على الصعيدين الوطين واإلقليمي

  عناصر اإلعداد  -٢  
  :تنبغي مراعاة ما يلي يف إعداد خطط التكيف الوطنية  -٥

سد الثغرات وتلبية االحتياجات اليت مت حتديدها أثنـاء مرحلـة إرسـاء               )أ(  
  األرضية؛
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الحتياجات اإلمنائية وللقابلية للتأثر بـتغري      إجراء تقييمات شاملة ومتكررة ل      )ب(  
  املناخ؛

االصطفاف مع األولويات اإلمنائية والقطاعية عل الصعيدين الـوطين ودون            )ج(  
  الوطين، مع احترام العمليات اليت تقودها البلدان؛

  املشاورات التشاركية مع أصحاب املصلحة؛  )د(  
  .التواصل والتوعية والتثقيف  )ه(  

  جيات التنفيذاستراتي  -٣  
  :ينبغي خلطط التكيف الوطنية  -٦

أن تتضمن حتديد أولويات العمل وفقاً لالحتياجات اإلمنائية وللقابلية للتأثر            )أ(  
  بتغري املناخ وخماطر التعرض له؛

  تعزيز البيئات السياساتية واألطر التنظيمية؛  )ب(  
  .ستوى دون الوطينإدراج التدريب والتنسيق على املستوى القطاعي وعلى امل  )ج(  

  :وعند تنفيذ عملية وضع خطط التكيف الوطنية  -٧
ينبغي للبلدان النامية األطراف أن تواصل حتديـد احتياجاهتـا وخياراهتـا              )أ(  

وأولوياهتا اخلاصة من أجل التكيف مع تغري املناخ على الصعيد القُطري، مستفيدةً يف ذلك من 
ضاء، كلما أمكن ذلك وكلما كان ذلك فعـاالً،         املؤسسات الوطنية واإلقليمية، حسب االقت    

كما ينبغي هلا أن تواصل تشجيع النُّهج التشاركية واملراعية لالعتبارات اجلنسانية مع التنسيق             
  بينها وبني أهدافها وسياساهتا وخططها وبراجمها لتحقيق التنمية املستدامة؛

ن النامية األطراف وأن    ينبغي للبلدان املتقدمة األطراف أن تتعاون مع البلدا         )ب(  
توفر هلا الدعم يف جهود التخطيط اليت تبذهلا وذلك يف الوقت املناسب وعلى حنو منسَّق، مع                

  إعطاء األولوية ألقل البلدان منواً؛
ينبغي االستمرار يف توفري املوارد املالية والتقنية عن طريـق اآلليـة املاليـة                )ج(  

 األطراف وبواسطة القطـاع اخلـاص، حـسب         وبواسطة وكاالت وطنية وثنائية ومتعددة    
أقل البلدان منواً، يف جهـود      ال سيما   االقتضاء، من أجل مساعدة البلدان النامية األطراف، و       

  .التخطيط اليت تبذهلا
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  االستعراض والتحديث على املستوى الوطين  -جيم   
قـصور  ينبغي استعراض وحتديث خطة التكيف الوطنية بانتظام بغية معاجلة أوجه ال            -٨

وأخذ نتائج التقييمات اجلديدة والعلوم الناشئة بعني االعتبار ومراعاة الدروس املستفادة مـن             
  .جهود التكيف

ألقل البلدان منواً، أن تسعى إىل رصـد        ال سيما   وينبغي للبلدان النامية األطراف، و      -٩
 احملـَرز وعـن     واستعراض اجلهود املبذولة وأن تقدم يف بالغاهتا الوطنية معلومات عن التقدم          

  .فعالية عملية وضع خطط التكيف الوطنية
وسيستعرض مؤمتر األطراف فعالية عملية وضع خطط التكيف الوطنيـة يف تيـسري              -١٠

أقل البلدان منواً، وسيقرر أي اإلجراءات اإلضافية       ال سيما   جهود البلدان النامية األطراف، و    
  .قد تكون ضرورية

  اإلبالغ  -دال   
لية وضع خطط التكيف الوطنية عملية مستمرة ومتكررة، وتـشتمل          يف حني أن عم     -١١

على خمتلف املخرجات اليت تقدمها املكونات املختلفة للعملية برمتها، ستصدر البلدان النامية            
األطراف مرة كل ثالث سنوات وثيقة خاصة عن خطط التكيف الوطنية لإلفـصاح عـن               

  .خططها وأولوياهتا خالل فترة معينة من الزمن
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن إدراج املعلومات املتعلقة بالتقدم اجلاري إحرازه يف جمال              -١٢

  .التكيف يف البالغات الوطنية كي تقوم األمانة واهليئات ذات الصلة بتجميعها وتوليفها

  أوجه التآزر  -هاء   
لدى بعض البلدان جتارب ومعارف وخربة وهياكل وآليات قّيمة تـدعمها بـرامج         -١٣
وينبغي لعملية وضع خطط التكيف الوطنيـة أن        . مبادرات متنوعة، مبا فيها اجلهود الوطنية     و

تستند إىل أوجه التآزر مع الربامج واملبادرات القائمة وأن حتشدها على مجيع الصُّعد وعلـى               
  .مستوى االتفاقية واملستوى الوطين

ستكشفها عملية وضع خطة    وفيما يلي بعض من الربامج واملبادرات املمكنة اليت قد ت           -١٤
  :التكيف الوطنية واليت قد تؤدي إىل ظهور أشكال من التآزر

عمليات موازية ذات صلة مبوجب االتفاقية، كـربامج العمـل الوطنيـة              )أ(  
  للتكيف، والبالغات الوطنية، وعمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا؛

فريـق  جب االتفاقية، ومن بينها     اهليئات والربامج ذات الصلة باالتفاقية مبو       )ب(  
اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة مـن         
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اللجنة التنفيذيـة املعنيـة بالتكنولوجيـا،       واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية،        
  خ والقابلية للتأثر به والتكيف معه؛املتعلق بتأثريات تغري املنابرنامج عمل نريويب و

  برامج أخرى خارج إطار عملية االتفاقية؛  )ج(  
غري ذلك من اُألطر املتعددة األطراف مبا يف ذلك اتفاقية األمـم املتحـدة                )د(  

  ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجي وإطار عمل هيوغو؛
تلك اليت هلا دور يف حـشد       ا  ال سيم اهليئات والعمليات احلكومية الدولية،       )ه(  

  أوجه التآزر اإلقليمية؛
برنامج األحباث يف جمال قابلية التأثر بتغري املناخ وآثاره والتكيف معه التابع              )و(  

لربنامج األمم املتحدة للبيئة وجهوده يف سبيل وضع مبادئ توجيهية لتقييم اآلثار وقابلية التأثر            
  بتغري املناخ والتكيف معه؛

ت وشراكات التكيف اإلقليمية اليت يتعّين إنشاء روابط معها هبـدف          شبكا  )ز(  
  .االستفادة من املؤسسات القائمة ومن املبادرات اإلقليمية

        


