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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  مؤمتر األطراف
 ثامنة عشرةالدورة ال

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٦الدوحة، من 
   من جدول األعمال)ب(٣البند 

  تقريرا اهليئتني الفرعيتني
   الفرعية للتنفيذتقرير اهليئة

  خطط التكيف الوطنية    

   مقدم من الرئيسمقترح    

  ١٨-م أ/-مشروع املقرر     

  إن مؤمتر األطراف،  
  من االتفاقية،وإىل املواد األخرى ذات الصلة  ٤ من املادة ٩ و٤ تني الفقرإىليشري إذ   
 ،١٧-م أ/٢و ،١٦-م أ/١، و٧-م أ/٢٧، و١-م أ/١١ إىل املقررات أيضاً يشريوإذ   

  ،١٧-م أ/٥و ،١٧-م أ/٣و
 إىل املبادئ التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية مـن           وإذ يشري كذلك    

  ،١٧-م أ/٥جانب البلدان األطراف األقل منواً املعتمدة مبوجب املقرر 
 أن املخاطر املرتبطة بتغري املناخ تضّخم التحديات اإلمنائيـة الـيت            وإذ يؤكد جمدداً    

  ان األطراف األقل منواً بسبب وضعها اإلمنائي، تواجهها البلد
عملية هتدف إىل متكني البلدان األطراف      هي   إىل أن خطط التكيف الوطنية       وإذ يشري   

 يف جمال إعداد وتنفيـذ      تها استناداً إىل جترب   األقل منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنية       
 التكيف املتوسطة والطويلة األجل     برامج العمل الوطنية للتكيف، كوسيلة لتحديد احتياجات      

ولوضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج لتلبية تلك االحتياجـات؛ وأن أطرافـاً أخـرى مـن               
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النامية ُدعيت إىل استخدام الطرائق اليت أعدت لدعم خطط التكيف الوطنية يف بلورة              البلدان
  ،)١(جهود التخطيط اخلاصة هبا

 عمليـة مـستمرة      هـو  الصعيد الوطين  على أن التخطيط للتكيف على       وإذ يشدد   
وتدرجيية ومتكررة، ينبغي االستناد يف تنفيذها إىل األولويات احملددة وطنياً، مبا فيهـا تلـك               
املشار إليها يف الوثائق واخلطط واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، كما ينبغي تنسيقها مع             

  نمية املستدامة،األهداف واخلطط والسياسات والربامج الوطنية يف جمال الت
، وفقاً لوظائفهـا املتفـق عليهـا،        على أن تواصل أعماهلا   جلنة التكيف   جع  وإذ يش   

 لدعم البلدان النامية املعنية اليت ليست من البلدان األطراف          املناسبةالطرائق  خيص تطوير    فيما
ها، وضع تدابري التخطيط الوطين للتكيف وترتيبها حسب األولويـات وتنفيـذ        يف  األقل منواً   

  ،١٧-م أ/٥ئق الواردة يف املقرر بوسائل منها استخدام الطرا
 أمهية احلاجة إىل تناول التخطيط للتكيف ضمن الـسياق األوسـع     وإذ يؤكد جمدداً    

  دامة،لتخطيط التنمية املست
 خطط التكيف الوطنية إىل ختطيط التكيف       عمليةضرورة أن تستند     على   وإذ يشدد   
ن توجيهية، كما ينبغي أن تسهل اإلجـراءات املنفـذة قطريـاً        أال تكو تكمله، و أن  القائم و 

واملراعية للفوارق اجلنسانية والتشاركية مع مراعاة الفئـات واجملتمعـات احملليـة والـنظم              
  ولوجية اهلشة،اإليك

ق أقل البلـدان     املسامهات املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة إىل صندو        وإذ يقدر   
  ،اآلنحىت غري املناخ والصندوق اخلاص لتمنواً 

 بأن الصندوق األخضر للمناخ سيدعم البلدان النامية يف اتباع ُنُهج قائمة            وإذ يسلم   
 مثل بـرامج العمـل      ،)٢(على مشاريع وُنُهج برناجمية وفقاً الستراتيجيات وخطط تغري املناخ        

   وغري ذلك من األنشطة ذات الصلة،الوطنية للتكيف، وخطط التكيف الوطنية،
لبلـدان األطـراف األقـل    ا بأمهية دور االتفاقية يف حتفيـز دعـم       يسلم أيضاً وإذ    

،  اليت تـسهم    خطط التكيف الوطنية، ويالحظ جمموعة األنشطة والربامج       لتضطلع بعملية  منواً
   خطط التكيف الوطنية وتعززها،يف عمليةتفاقية أو خارجها، سواء يف إطار اال

ة للتنفيذ لتنظر، يف دورهتا السادسة والـثالثني، يف          إىل طلبه إىل اهليئة الفرعي     وإذ يشري   
 دعم عملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطـراف     تتيحسياسات وبرامج   شأن  إرشادات ب 

  األطراف يف دورته الثامنة عشرة،األقل منواً، لكي ينظر فيها مؤمتر 

__________ 

 .١٦ و١٥، الفقرتان ١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .٣٦ ةر الفق املرفق،،١٧-م أ/٣املقرر  )٢(
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 الوطنيةبتجميع دراسات حاالت إفرادية بشأن عمليات ختطيط التكيف          وإذ يرحب   
، )٣(برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معـه            يف إطار   
  ،)٤(االجتماع الثاين والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًوبتقرير 

رفق البيئة العاملية، بوصفه كيان تشغيل اآلليـة املاليـة          إىل م قدم  أن ي  يقرر  -١  
 أنـشطة  إتاحـة  بغية،  أقل البلدان منواً  تشغيل صندوق    املتعلقة ب  اإلرشادات التالية  ،اقيةلالتف

 ُيطلب إىل و.  اليت تضطلع هبا البلدان األطراف األقل منواً        عملية خطط التكيف الوطنية    إلعداد
  :ما يليتشغيل الكيان 

  التمويـل مـن    قدميكخطوة أوىل يف إطار عملية خطط التكيف الوطنية، ت          )أ(  
، حسب االقتضاء، فيمـا خيـص       صندوق أقل البلدان منواً لتغطية كامل التكاليف املتفق عليها        

كما جاء وصفها يف العناصر      عملية خطط التكيف الوطنية   إعداد   إتاحة هتدف إىل    نشطة اليت األ
خطط التكيف الوطنية يف مرفق     صياغة   من املبادئ التوجيهية األولية ل     ٦-٢الواردة يف الفقرات    

  ؛١٧-م أ/٥قرر امل
، مع مواصلة دعم برنامج العمـل       عملية خطط التكيف الوطنية   ل تقدمي الدعم   )ب(  

  ، مبا يف ذلك برامج العمل الوطنية للتكيف؛اخلاص بأقل البلدان منواً
ـ       ن البلدان  هنج مرن ميكّ   تشجيع  )ج(   لـى  عصول   األطراف األقل منواً مـن احل

التمويل الالزم لعناصر عملية خطط التكيف الوطنية كما حتددها البلدان األطراف األقل منواً             
  استجابة لالحتياجات والظروف الوطنية؛

 أعاله أن يدرج يف تقريره      ١ إىل كيان التشغيل املشار إليه يف الفقرة         يطلب  -٢  
   لتنفيذ أحكام هذا املقرر؛إىل مؤمتر األطراف املعلومات املتعلقة باخلطوات اليت اختذها

 البلدان األطراف املتقدمة على حشد الدعم املايل لعملية خطط التكيف حيث  -٣  
 عن طريق  اليت ليست من البلدان األطراف األقل منواً النامية املهتمةبلدان األطرافالوطنية يف ال

          خ، وفقـاً   قنوات ثنائية ومتعددة األطراف، مبا يف ذلك الـصندوق اخلـاص لـتغري املنـا              
 ١٧-م أ/٥ من املقرر ٢١، مثلما حث البلدان األطراف املتقدمة يف الفقرة ١٦-م أ/١للمقرر 

  ؛)٥(على حشد الدعم املايل لعملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطراف األقل منواً
، تفاقيـة تشغيل اآللية املالية لال   ل اًبوصفه كيان مرفق البيئة العاملية،     إىلطلب  ي  -٤  

أنشطة إعداد عملية خطط    أن ينظر يف كيفية إتاحة      ،  وعن طريق الصندوق اخلاص لتغري املناخ     
،  اليت ليست من البلدان األطراف األقل منواً      النامية املهتمة  بلدان األطراف يف ال التكّيف الوطنية   

ريق صـندوق   عن ط مرفق البيئة العاملية،      إىل ١٧-م أ /٥ من املقرر    ٢٢يف الفقرة    مثلما طلب 

__________ 

)٣( FCCC/SBSTA/2012/INF.6. 
)٤( FCCC/SBI/2012/27. 
)٥( FCCC/SB/2012/3 ٢٧، الفقرة)د.( 
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 يفأنشطة إعداد عملية خطط التكّيـف الوطنيـة         إتاحة  كيفية   ، أن ينظر يف   أقل البلدان منواً  
  ؛)٦(البلدان األطراف األقل منواً

 البلدان األطراف املتقدمة إىل مواصلة املسامهة يف صندوق أقل البلـدان            يدعو  -٥  
 عملية خطط التكيف الوطنيـة  بإعداد  األنشطة املتعلقة    لدعم   والصندوق اخلاص لتغري املناخ   منواً  
  ، وغريه من مقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة؛١٨ الفقرة يشمل، مبا ١٦-م أ/١ للمقرر وفقاً

 تشغيل اآللية املالية لالتفاقية، والوكاالت الثنائية واملتعددة        ات كيان  أيضاً يدعو  -٦  
ذ هذا املقرر يف االعتبار عنـد        من املنظمات املعنية، حسب االقتضاء، إىل أخ       هااألطراف، وغري 

  ؛١٧-م أ/٥تقدمي الدعم املايل والتقين إىل البلدان األطراف النامية استجابة للمقرر 
االسـتناد إىل   ، ب االسـتمرار األطراف واملنظمات املعنية إىل      كذلك يدعو  -٧  
اعدة مـس يف  ،   وبالتشاور معه حسب االقتـضاء      فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      أعمال

البلدان األطراف األقل منواً يف بناء الترتيبات والقدرات املؤسسية الوطنية، ودعم االحتياجات            
 األقل منواً، لالضطالع بعمليـة    ها البلدان األطراف    ددحتمن القدرات العلمية والتقنية، كما      

  خطط التكيف الوطنية؛
 من املنظمات    منظمات األمم املتحدة، ووكاالهتا املتخصصة، وغريها      يدعو  -٨  

املعنية، وكذلك الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف، إىل دعم عملية خطط التكيف الوطنية            
 يف وضع أو تعزيز برامج الـدعم        ،عند اإلمكان  ، النظر إىليف البلدان األطراف األقل منواً، و     

 أن ييسر   اخلاصة بعملية خطط التكيف الوطنية يف حدود والياهتا، حسب االقتضاء، مما ميكن           
 فريق اخلـرباء    االستناد إىل أعمال  تقدمي الدعم املايل والتقين إىل البلدان األطراف األقل منواً، ب         

 اهليئة الفرعية للتنفيـذ، عـن   الغ، وإب وبالتشاور معه حسب االقتضاءاملعين بأقل البلدان منواً  
  ذه الدعوة؛هل طريقة استجابتهاطريق األمانة، ب

 أفـضل املمارسـات      واملنظمات املعنية إىل تبـادل      األطراف  أيضاً يدعو  -٩  
 معاجلة مسألة التكيف من خالل العمل املستمر لفريق اخلـرباء            جمال ة يف خلصوالدروس املست 

برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتـأثر بـه            قل البلدان منواً و   املعين بأ 
  االتفاقية؛تمر يف إطار وهيئات أخرى والعمل املسوالتكيف معه، 

إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً وإىل جلنـة التكيـف            ب جمدداً   يطل  -١٠  
وغريمها من اهليئات ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية أن تدرج يف تقاريرها معلومات عن              

يـة خطـط    طريقة استجابتها للطلبات الواردة يف هذا املقرر وعن أنشطتها ذات الصلة بعمل           
  التكيف الوطنية وفقاً لوالية كل منها، وأن تقدم توصيات بناء على ذلك؛

 تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ هذا املقرر والنظر يف اعتمـاد إرشـادات              يقرر  -١١  
  .حسب االقتضاء، يف دورته العشرينإضافية، 

        
__________ 

)٦( FCCC/SB/2012/3 ٢٧، الفقرة)ه.( 


