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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة السادسة والثالثون

  ٢٠١٢مايو /أيار ٢٥-١٤بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٨البند 

   )١(خطط التكيف الوطنية

ملية خطط التكيف الوطنية يف أقل      تقرير توليفي عن الدعم املقدَّم إىل ع          
   منواًنالبلدا

  *من األمانةمقدمة مذكرة     

  موجز    
هذا التقرير هو توليف لآلراء املقدَّمة من األطراف واملنظمات والوكـاالت ذات              

وهو يتناول  . لبلدان منواً يف أقل ا  بشأن دعم عملية خطط التكيف الوطنية       باملوضوع  الصلة  
لدعوة املوجهة إليها لدعم عملية خطط ااملنظمات والوكاالت لبت هبا اليت كيفية  ال: ما يلي 

برامج دعم؛ ودعم عمليـة خطـط       وضع  أقل البلدان منواً وللنظر يف      يف  التكيف الوطنية   
 بـصفته   ،املعلومات املقدمة من مرفق البيئة العامليـة      و أقل البلدان منواً؛  يف  التكيف الوطنية   

بالكيفية  املكلَّف بإدارة صندوق أقل البلدان منواً، فيما يتعلق          الكيان التشغيلي لآللية املالية   
تيسري األنشطة املضطلع هبا يف إطار عملية خطط التكيف الوطنيـة يف أقـل              ميكن هبا    اليت

  .املمكنةالالحقة وُيختتم التقرير بتقدمي آراء بشأن اخلطوات . البلدان منواً
  

  
  

__________ 

 .لتقدميهامت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرَّر من أجل إدراج اآلراء اليت وردت بعد املوعد الرمسي احملّدد قُّد  *  
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/املقرر ا )١(
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  مقدمة -أوالً

  الوالية  -ألف  
 بـشأن دعا مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، إىل تقدمي آراء إىل األمانـة                -١

              /شـباط  ١٣ موعـد أقـصاه      املسائل املتصلة بدعم عملية خطط التكيـف الوطنيـة، يف         
  : على النحو التايل،٢٠١٢فرباير 

األخرى واملنظمات املعنية    املتخصصة   والوكاالتدعا هيئات األمم املتحدة       )أ(  
وكذلك الوكاالت الثنائية واملتعددة األطراف إىل أن تدعم عملية خطط التكيف الوطنيـة يف      

يكون ذلك مناسباً، يف حدود الوالية املنوطة بكل منها، يف أقل البلدان منواً، وأن تنظر، حيثما  
تيسري الدعم   لدعم عملية خطط التكيف الوطنية من شأنه         برناجماًأن ُتنشئ، حسب االقتضاء،     

املايل والتقين ألقل البلدان منواً، وإىل أن تقدم معلومات عن األسلوب الذي تتبعه يف تلبية هذه                
  ؛)٢(الدعوة

ألطراف واملنظمات املعنية وكذلك الوكاالت الثنائية واملتعـددة        ا  أيضاً دعا  )ب(  
أقـل  األطراف إىل أن تقدم معلومات عن الدعم املقدم إىل عملية خطط التكيف الوطنية يف               

  ؛)٣(البلدان منواً
مرفق البيئة العاملية، بصفته الكيان التشغيلي لآللية املالية املكلَّـف          أيضاً  دعا    )ج(  

تيـسري  اليت ميكنـه هبـا      كيفية  يف ال  البلدان منواً، إىل أن يقدم معلومات        أقلبإدارة صندوق   
  ؛)٤(خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواًعملية األنشطة املضطلع هبا يف إطار 

وطلب مؤمتر األطراف، يف الدورة نفسها، من األمانة إعداد تقرير توليفي عن دعم               -٢
لبلدان منواً، على أن تراعي يف ذلك اآلراء املشار إليها يف           أقل ا عملية خطة التكيف الوطنية يف      

  . أعاله، لكي تنظر فيه اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا السادسة والثالثني١الفقرة 

  نطاق هذه املذكرة  -باء  
 تشمل آراء أربعة أطراف وثالث      ورقة ١٤يولف هذا التقرير املعلومات الواردة يف         -٣

  . وسبعة منظمات ووكاالت معنيةجمموعات من البلدان

__________ 

 .٢٣، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٢(
 .٢٤، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٣(
 .٢٥، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٤(
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وُيستهَّل التقرير بتوليف لآلراء املتعلقة بعملية خطط التكيف الوطنيـة، واألنـشطة              -٤
التمكينية، والترتيبات املؤسسية؛ تليها اآلراء املتعلقة بالنهج املتبع يف الدعم، مث اآلراء املتعلقـة      

  .تنمية والتكيف القائمةبتبسيط عملية خطط التكيف الوطنية وإدماجها يف خطط ال
أقل البلـدان  متويل عملية خطط التكيف الوطنية يف      مسألة  ويتناول التقرير بعد ذلك       -٥

يلي ذلك توليف لآلراء    . وإمكانية الوصول إليه  ) آلياته(منواً من حيث مصادر التمويل وآليته       
  .ةاملتعلقة بالدعم من خالل جمموعة متنوعة من الشركاء وبرامج الدعم املمكن

ويغطي التقرير بعد ذلك الدعم التقين وبناء القدرات، فضالً عن اإلبالغ، وُيختـتم               -٦
  . املمكنة الالحقةبآراء عن اخلطوات

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم  
رهـا  قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ النظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة لدى نظ      -٧

 بالسياسات والربامج الرامية إىل تيسري دعم عملية خطـط التكيـف            التوجيهات املتعلقة يف  
  . أقل البلدان منواًالوطنية يف األطراف من 

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

ن صوغ خطط تكيف وطنية وتنفيذها، اسـتناداً إىل         أقل البلدان منواً م   مبوجبه عملية لتمكني    
  .جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذها

واعتمد مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة، املبادئ التوجيهية األولية لعمليـة              -٩
عملية خطط التكيـف    بشأن   عملية اإلعداد للمناقشات املقبلة      وبدأخطط التكيف الوطنية،    

ألطراف واملنظمات  ا  دعوة الوطنية يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ ومؤمتر األطراف، اليت تشمل         
دعم، وبرامج دعـم،  عما يتصل بعملية خطط التكيف الوطنية من    املعنية إىل تقدمي معلومات     

املقدمة، وطلباً إىل فريـق     إىل املعلومات   استناداً   تعده األمانة    اً توليفي اً، وتقرير متكينيةوأنشطة  
اإلرشاد والدعم التقين لعملية خطط التكيـف       يدعوه إىل تقدمي    اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      

  .الوطنية
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توليف للمعلومات املقدمة من األطراف ومنظمات األمـم املتحـدة            -ثالثاً  
بشأن دعم عملية خطـط     باملوضوع  واملنظمات األخرى ذات الصلة     

  نيةالتكيف الوط

  مقدمة  -ألف  
يتضمن هذا الفصل موجزاً للمعلومات اليت قدمتها األطراف واملنظمات ذات الصلة             -١٠

وهذه املعلومات مرتبة يف مواضـيع             . )٥(بشأن دعم عملية خطط التكيف الوطنية     باملوضوع  
  .مشتركة

   والترتيبات املؤسسية واألنشطة التمكينيةعملية خطط التكيف الوطنية  -باء  

  آراء عامة  -١  
أكد أحد األطراف أن عملية خطط التكيف الوطنية ينبغـي أن تكـون متواصـلة                 -١١

ومتدرجة وتكرارية وأن التمييز بني أنشطة الصوغ والتنفيذ ال يعين أن إجناز أحد اجلوانب هو              
ميكـن أن تكـون     أن بعض مصادر الدعم      علماًشرط مسبق للبدء بأنشطة اجلانب اآلخر،       

وأكد طرف آخر أن عملية خطـط       . معاًفيهما  إحدى اخلطوتني أو    يف  ،  دامجاهزة لالستخ 
        التكيف الوطنية جيب أن تتضمن استراتيجيات وخططا وبرامج مؤسسية مفـصلة للتنفيـذ             

وأشار طرف آخر إىل أن علمية خطط التكيف الوطنية ينبغي         . وما يتصل به من بناء القدرات     
الية والتكنولوجية، فضالً عن تقدير ملتطلبات التخفيف مـن         أن تشمل حتليالً لالحتياجات امل    

ورأى بعض األطراف أن تنفيـذ خطـط        . آثار تغري املناخ اليت ميكن أن تعزز فعالية التكيف        
  .التكيف الوطنية ينبغي أن حيظى باألولوية

، إىل أن عملية خطط التكيف الوطنيـة  ورقات من قُدِّموأشار بعض األطراف، فيما     -١٢
. فرصة لزيادة حجم الدعم بوصفه أولوية عاجلة، يف ضوء اآلثار الراهنة واملـستجِدَّة            تشكل  

 ١٧-م أ /٥األحكام الواردة يف املقرر     ُتكمِّل  وشددت هذه األطراف على احلاجة إىل أحكام إضافية         
  . واملؤسسي فيما يتعلق بالدعم املايل والتقينلها أيضاًوُتكمِّصوغ خطط التكيف الوطنية؛ ألغراض 

صوغ خطط التكيف   املتعلقة ب  لألنشطة التمكينية    ُتكرَّسودعت األطراف إىل عملية       -١٣
وضـع  ب بناء القدرات املؤسسية الوطنية، مشرية إىل احلاجة إىل التعجيـل            يشملالوطنية، مبا   

         أن األنـشطة التمكينيـة ينبغـي   واعتربت . الترتيبات الالزمة للشروع يف األنشطة التمكينية  

__________ 

)٥( FCCC/SBI/2012/MISC.1, 2و Add.13 و. 
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وخطط التكيف التنمية تستند إىل العمليات اجلارية على الصعيد الوطين، وأن ترتبط خبطط     أن  
  .القائمة
 بعض األطراف أمهية التعلُّم مما سبق من جناحات وإخفاقات، لتجنب تكرار            وتناول  -١٤

وأشارت .  الوصول إليه  وُسبلبعض التجارب السابقة، كالتجارب املتصلة مبستويات التمويل        
خرى إىل احلاجة إىل االستفادة من الدروس املستخلصة من صوغ وتنفيـذ بـرامج              أطراف أ 

 تستند فقـط إىل عمليـة       الالعمل الوطنية للتكيف ألن عملية خطط التكيف الوطنية ينبغي أ         
.  إىل عملية تنفيذ هـذه الـربامج       أيضاًأن تستند   اإلعداد لربامج العمل الوطنية للتكيف بل و      

عملية بإيالء األولوية لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف والتعجيل         وأضافت أن مثة حاجة إىل      
وحدَّدت بعض املنظمات   . وُمَرشَّدةالتمويل الالزمة لذلك، من خالل دورات مشاريع فعالة         

لتعامل مع تغري املناخ يف إطار عملية خطط التكيف         لالفرص املتاحة للربط بني الُنُهج القطاعية       
  .الستفادة من هذه الُنُهجفرص اكذلك الوطنية، و

وأشار بعض األطراف إىل أن الدعم املايل ينبغي أن يترافق مع الدعم التقين والـدعم            -١٥
وأضافت أنه ال بد من حتديد تكنولوجيـات التكّيـف     . يف جمايل التكنولوجيا وبناء القدرات    

إىل أيـضاً    ،أشارت األطراف و. وإتاحة الوصول إليها يف إطار عملية خطط التكيف الوطنية        
 اخلرباء يف أقل البلدان منواً علـى إدارة التمويـل واملـشاريع بطريقـة               ةبناء قدر احلاجة إىل   
وألقت عدة أطراف الضوء على األنشطة اجلارية حالياً واألنشطة اليت سـُتنفذ يف             . مستدامة

ال بناء  املستقبل، مما يسهم يف تعزيز القدرة على التكيف من خالل الدعم التقين والدعم يف جم              
  . القدرات

إىل االحتياجات من الدعم التقين، مبا يف ذلك احلاجة إىل          كذلك  أشارت األطراف   و  -١٦
؛ وبنـاء القـدرات     هادراسة نطاق قضايا تغري املناخ؛ وتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ وحتديد          

ت، مثـة حاجـة إىل      ونظرا هلذه املتطلبا  . الداخلية يف األجل الطويل؛ وتعزيز املراكز اإلقليمية      
 لقابلية عدد من األدوات لدعم فهم أفضل     إجيادتقدمي مساعدة تقنية شاملة وتطوير القدرات و      

يف يف اخلطـط    إدماج التك إىل  التأثر بتغري املناخ على مجيع األصعدة ويف مجيع القطاعات؛ و         
ومعاجلتـها  لنمذجة ومجـع البيانـات   اإىل  ويف األدوات االستراتيجية؛ و  القطاعية واإلقليمية 

عالوة على ذلـك، اقترحـت   و.  تكيُّفيةممارساتإىل وحتليلها، واملراقبة املنهجية والبحث؛ و    
األطراف تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب لتبادل املعـارف والـدروس املستخلـصة              
  .واملهارات؛ فيما أضافت أطراف أخرى أن حتقيق ذلك ممكن من خالل دعم التعاون الثالثي

          صوغ خطـط التكيـف الوطنيـة ألقـل        املتعلق ب رفق البيئة العاملية    ملنشطة التمكينية   األ  -٢  
  البلدان منوا

، إىل أنه ميلك بالفعل خربة يف دعم أقل البلدان منواً ورقتهأشار مرفق البيئة العاملية، يف   -١٧
وميكنه االستناد إىل يف عملية برامج العمل الوطنية للتكيف من خالل صندوق أقل البلدان منواً       
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وأشار إىل أنه بالنظر إىل الطلب العايل واملتواصل على         . ذلك يف عملية خطط التكيف الوطنية     
املوارد الالزمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف، سيكون من الضروري تقدمي مـسامهات            

 عملية خطط التكيف     صندوق أقل البلدان منواً لتمكني مرفق البيئة العاملية من دعم          إىلإضافية  
وبـّين  . الوطنية ويف الوقت نفسه احلفاظ على التقدم حنو تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف            

 واملبادئ التوجيهية والطرائق املعروضة يف مقرر       العامة مرفق البيئة العاملية أن األهداف واملبادئ     
  . تشغيله وطرائق متويلهتمؤمتر األطراف تتماشى مع والية صندوق أقل البلدان منواً وسياسا

 مرفق البيئة العاملية استعداده لـدعم       أبرزوفيما يتعلق بالطرائق واملبادئ التوجيهية،        -١٨
عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً بطريقة تتسق مع الـدعم الـذي يقدمـه                 

 ة للتكيف وعملية  العمل الوطني برامج  عملية  مبا يف ذلك يف إطار      (لألنشطة التمكينية األخرى    
مشرياً إىل أن النهج التدرجيي لعملية      ) البالغات الوطنية، وكذلك يف إطار االتفاقيات األخرى      

  .خطط التكيف الوطنية يتماشى مع الطريقة اليت عمل هبا مرفق البيئة العاملية سابقاً
 مرفق البيئة العاملية بأية توجيهات إضـافية مـن مـؤمتر          رّحب  عالوة على ذلك،    و  -١٩

خلطط التكيف الوطنية يف    الداعمة  تمكينية  النشطة  األإذا كان يتعني اعتماد     بشأن ما   األطراف  
 وما إذا كان يتعني على صندوق أقل البلدان منواً أن يويل            ،برنامج عمل أقل البلدان منواً    إطار  

  .األولوية هلذه األنشطة يف التمويل

  الترتيبات املؤسسية على الصعيد الوطين  -٣  
األطر املؤسسية على الصعيد الوطين متثل جـزءاً        /أت بعض األطراف أن الترتيبات    ر  -٢٠

رئيسياً من عملية خطط التكيف الوطنية، وأنه ال بـد مـن إجيـاد الـدعم املـايل هلـذه                    
كما رأت هذه األطراف أن مثة      . األطر أو تطويره أو تعزيزه وفقاً لظروف كل بلد        /الترتيبات

تكيـف  خطط ال ة منفِّذة ومؤسسات مالية وطنية لدعم عملية        حاجة إىل إنشاء كيانات وطني    
ن اتساق مجيع األنشطة املضطلع     ألطراف إن من شأن هذه الترتيبات أن حتسّ       وقالت ا . الوطنية

هبا يف جمال التكيف يف البلد؛ وتعزز التعاون والتنسيق والتآزر فيما بني مجيع القطاعات ذات               
وأُشري إىل أن األطر املؤسسية الوطنية ينبغي أن تشمل         . يةالصلة، وبني املناطق واملناطق الفرع    

عالوة على ذلك، رأت األطراف ضرورة دعم       و. أيضاً ترتيبات إلدارة خمتلف مصادر التمويل     
أقل البلدان منواً يف إنشاء كيانات متويلية حلشد املوارد احمللية والدولية وإدارهتـا علـى               مجيع  

  .الصعيد الوطين

  م للدعمالنهج العا  -جيم  
أوضحت األطراف أن جهود دعم البلدان ينبغي أن تسهم يف تعزيز القدرات بطريقة               -٢١

شاملة، فيما يتعلق جبميع مراحل عملية التخطيط، بدءاً من تقدير آثار تغري املناخ وتقييمهـا               
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وحتديد تدابري التصدي هلا وصوالً إىل تعزيز املؤسسات واألطر التنظيمية ذات الصلة وضمان             
  . تنفيذ الفعلي لإلجراءاتال

 الـيت   الورقـات ولدى مناقشة النهج الذي يتعني دعمه عموماً، رأت األطراف يف             -٢٢
عمليـة خطـط التكيـف      قيادة  قدمتها أن الدعم، بالنظر إىل أن البلد املعين هو الذي يتوىل            

 أساس هنج   علىقائماً  الوطنية، ينبغي أن يكون متوائماً مع االحتياجات اليت حيددها بنفسه، و          
أن واعتربت  . املالية حبسب الظروف الوطنية   ويراعي تغّير املتطلبات    يتناول كل بلد على حدة      

والحظت أن دعم عمليـة  . مثة حاجة إىل حتديد طرائق عملية الدعم ونطاقها وآلياهتا وقنواهتا         
 خطط التكيف الوطنية أمر حاسم األمهية يف تنفيذ إطار كانكون للتكيف وبنـاء الثقـة يف               

  .العملية، وينبغي أن يكون مستنداً إىل االتفاقية وإىل خطة عمل بايل
وأشارت بعض األطراف إىل ضرورة تقدمي الدعم لألنشطة التمكينية من أجل متهيد              -٢٣

 الطريق أمام مجيع مراحل عملية خطط التكيف الوطنية وضمان أن يكون الـدعم مـستقراً              
بغي أن يتيح أيضاً استعراض عملية خطط التكيف     وأضافت أن الدعم ين   .  وغري مؤقت  وطوعياً

الوطنية كل مخس سنوات، وشدد أحد األطراف على ضرورة إتاحة الدعم املـايل لتنقـيح               
والحظ بعض األطراف اختالف احتياجـات أقـل        . خطط التكيف الوطنية بصفة متكررة    

 التكيـف   البلدان منواً للدعم بسبب وجود كل منها يف مرحلة خمتلفة من مراحـل ختطـيط              
وشدد أحد األطراف على أن أي إرشادات تعطى دعماً لعملية خطـط التكيـف              . وتنفيذه

الوطنية ميكن أن تأخذ ذلك يف احلسبان، وأن كل مرحلة من مراحل عملية خطط التكيـف                
ورأى طرف آخر أن التمويل ال ينبغي أن يـستند إىل           . الوطنية تتطلب دعماً خمتلفاً ُيالئمها    

  . التكيفدرجة التقدم يف 
وأُشري إىل الربنامج النموذجي املتعلق بالقدرة على التأقلم مع تغري املنـاخ، واقُتـرح       -٢٤

إيالء االعتبار الواجب ألقل البلدان منواً غري املشمولة هبذا الربنامج يف حتديد أولويات الدعم،              
وأُعرب . قةعلى أن تدخل الدول املشمولة به يف عملية خطط التكيف الوطنية يف مرحلة الح             

عن رأي آخر يقول بضرورة متكني مجيع أقل البلدان منواً من احلصول على التمويل الـالزم                
لصوغ خطط التكيف الوطنية وتنفيذها بغض النظر عن اجلهود السابقة أو الراهنة يف جمـال               

  .التكيف وأن هذا التمويل ميكن أن ُيستخدم حىت يف تنقيح خطط التكيف القائمة

مراعاة عملية خطط التكيف الوطنيـة وإدماجهـا يف خطـط التنميـة      تعميم    -دال  
  والتكيف القائمة

رأى الكثري من األطراف أن الدعم ينبغي أن يركز على التنمية املستدامة من خـالل      -٢٥
 على العموم بأمهية تعميم مراعاة عملية خطط التكيف الوطنيـة يف خطـط              وُسلِّم. التكيف

ملقررة وبضرورة أن تستفيد عملية خطط التكيف الوطنيـة مـن           التكيف والتنمية القائمة وا   
املقررة، وبضرورة أن تتجنب العمليـة جتزئـة        /استراتيجيات التكيف والتنمية القائمة   /خطط
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وأشار بعض األطراف إىل أن الربامج املتعددة األطراف والثنائية توفر          . األنشطة وازدواجيتها 
وينبغي بالتايل أن تراعي، من بني مجلة أمور، برامج مناذج جيدة لعملية خطط التكيف الوطنية 

يف إطار صندوق أقل البلدان منواً، والربنامج النمـوذجي         املضطلع هبا   العمل الوطنية للتكيف    
، واالسـتراتيجيات   يف أفريقيـا  املتعلق بالقدرة على التأقلم مع تغري املناخ، وبرنامج التكيف          

حد األطراف ضرورة إدماج عمليـة خطـط التكيـف    وأكد أ. اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات  
  . ورقات استراتيجية احلد من الفقريشمل الوطنية يف اخلطط اإلمنائية للبلد، مبا 

وأشار بعض األطراف إىل وجود دعم متصل باجلوانب املختلفـة لعمليـة خطـط                -٢٦
القـدرات   يف بناء    غري كاف،  وإن كان     وهو دعم يشمل على سبيل املثال،      التكيف الوطنية، 

املؤسسية، وتعزيز نظم البيانات واملعلومات والرصد، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، وتعزيز    
  . األطر السياساتية والتنظيمية، وحتويل األنشطة التجريبية إىل مشاريع وبرامج

وأشار أحد األطراف إىل ضرورة أن يتماشى الدعم مع أولويات التنمية؛ موضحاً أن               -٢٧
كيانات األخرى جيب أن تأخذ يف احلسبان، لدى تقدمي تعهدات أو ختـصيص             األطراف وال 

  .موارد، األموال اليت حتتاجها أقل البلدان منواً لتنفيذ خطط التكيف

  مصادر التمويل  -هاء  
خطـط    لوضـع  متاح بالفعـل  أشار بعض األطراف إىل أن قدراً كبرياً من الدعم            -٢٨

تـشمل  (التكيف، وأن هذا الدعم املايل والتقين القائم يقدَّم من خالل طائفة من القنـوات               
، )من داخل االتفاقية وخارجهـا    (، ومن طائفة من املصادر      )قنوات ثنائية ومتعددة األطراف   

وأشار أحد األطراف إىل    . وينبغي جتنب االزدواجية يف بذل هذه اجلهود      . ويف قطاعات خمتلفة  
حديد الواضح ملصادر الدعم املقدَّم لعملية خطط التكيف الوطنية قد حيد من إدمـاج              أن الت 

خطط التكيف يف استراتيجيات التنمية الوطنية والسبل اليت ميكن ألقل البلدان منواً أن تتبعهـا        
  . للحصول على ذلك الدعم

 اآلن،  ورأى عدد من األطراف أن مستوى تنفيذ وعود التمويل ما زال متدنياً حـىت          -٢٩
 مليار دوالر مـن  ٣٠مبا يف ذلك ما يتعلق بتمويل البداية السريعة املقترح الذي  يبلغ حجمه           

ودعت هذه األطراف البلدان املتقدمـة إىل توضـيح         . )دوالر (دوالرات الواليات املتحدة  
كما أشـارت إىل    . التزامها وحتديده كمياً، وكذلك إىل اعتماد عملية شفافة يف تقدمي الدعم          

بني التكيـف والتخفيـف،     ) جبميع أشكاله (جود حاجة إىل توازن ما يف ختصيص الدعم         و
وكذلك بني خمتلف املناطق، ودعت إىل إيالء األولوية للبلدان األفريقية وغريها مـن أكثـر               

  .البلدان تأثراً حبسب احتياجات كل منها
وطنيـة علـى    وأشار الكثري من األطراف إىل ضرورة إتاحة عملية خطط التكيف ال            -٣٠

أساس إمجايل التكاليف املتفق عليها، ويف شكل ِمنح خالصة، وليس مـن خـالل قـروض                
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ودعـت إىل  .  هي املصدر الوحيد هلذه املنح    العموميةبشروط ميسَّرة، على أن تكون األموال       
عملية خمصَّصة لدعم عملية خطط التكيف الوطنية ُتقدِّم من خالهلا البلدانُ املتقدمة مـوارد              

وأشار أحد األطراف إىل ضـرورة      .  جديدة وإضافية وكافية ومستدامة وميكن التنبؤ هبا       مالية
 غري املوارد املتعلقة بعملية خطط      ،إتاحة اجملال للبلدان الراغبة يف احلصول على موارد إضافية        
كما أشار طرف آخر إىل إمكانية      . التكيف الوطنية، من وكاالت متعددة األطراف أو ثنائية       

  . طاع اخلاصإشراك الق
 يف إطار متويل    ،وأوضح بعض األطراف كذلك أن التمويل املخصص لصوغ اخلطط          -٣١

خطط التكيف الوطنية، ينبغي أن يكون متويالً إضافياً حمدداً ومنفصالً عن التمويل املخصص             
وأوضحت أن التمويل املخصص لصوغ خطط التكيف الوطنية يشمل التمويل الالزم          . للتنفيذ

يم عملية خطط التكيف الوطنية خالل فترة سنتني إىل ثالث سـنوات، وأن             لتأسيس وتصم 
شـددت أطـراف    و.  ومليون دوالر  ٥٠٠ ٠٠٠االحتياجات املالية تقدر مببلغ يتراوح بني       

  . أخرى على احلاجة إىل متويل تنفيذ خطط التكيف الوطنية

  آليات التمويل واحلصول على التمويل  -واو  
ة االستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق أقـل البلـدان        ذكَّرت األطراف بضرور    -٣٢
اآلليات اجلديدة والقائمة على    /وأشارت إىل ضرورة إتاحة التمويل من خالل املؤسسات       . منواً

السواء، وضرورة إصدار توجيهات إىل كل من مرفق البيئة العاملية والصندوق األخضر للمناخ 
 وأشارت إىل ضرورة أن يكون الدعم، عنـد  .لتمويل صوغ خطط التكيف الوطنية وتنفيذها  

  . االقتضاء، منفصالً ومتاحاً من خالل نوافذ وآليات خمصصة
كما أشار بعض األطراف إىل أنه باإلضافة إىل طرائق احلصول على املوارد من خالل    -٣٣

 وأكد. الكيانات املنفذة، ينبغي أن تكون هناك طرائق للوصول املباشر إىل األنشطة التمكينية           
أحد األطراف ضرورة إتاحة التمويل بشكل مباشر دون قيد أو شرط ووجوب أن يكـون               

وأكد طرف آخر ضرورة استمرار تقـدمي       . التمويل إضافياً وليس جزءاً من التمويل اإلمنائي      
  . ٢٠١٢الدعم إىل ما بعد عام 

ون واعتربت األطراف أن التعاون ميثل عامالً مهماً، وأشارت إىل ضرورة أن يتعـا              -٣٤
الكيان أو الكيانات املكلفة باآللية املالية لالتفاقية، فضالً عن الشركاء اآلخـرين، إلتاحـة              

  .الترتيبات املالية الالزمة

  الدعم من خالل جمموعة متنوعة من الشركاء  -زاي  
 األطراف على وجود ُسُبل متعددة لتوفري الدعم الالزم إلتاحة خطط التكيف            تاتفق  -٣٥

 املناخ يف مجيع القطاعات ذات الصلة، وعلى ضرورة اسـتخدام مجيـع             وإدماج قضايا تغري  
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 الكثري من األطراف أن أقل البلدان منواً حباجة إىل جمموعة متنوعة            واعترب. القنوات ذات الصلة  
من الشركاء لدعم عملية خطط التكيف الوطنية، وأكد طرف آخر ضرورة أن ينفذ مجيـع               

وأشار بعض األطـراف إىل     . ا جدول أعمال مشترك   الشركاء خطط التكيف الوطنية بوصفه    
ضرورة أن تشارك املؤسسات يف البلدان النامية يف أنشطة البحث والتطوير، ويف برامج عملية              
خطط التكيف الوطنية، وإىل ضرورة أن تقوم أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري              

  .املناخ بتنسيق ذلك
انية أن تقدم جلنة التكيف وبرنامج عمل نريويب املتعلـق          والحظ أحد األطراف إمك     -٣٦

بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه الدعم العلمي والتقين املتـصل بعناصـر               
ويستطيع برنامج عمل نريويب إيصال احتياجات واهتمامـات        . عملية خطط التكيف الوطنية   

قدمي هذا الدعم، من خالل منوذجه املتعلق بالـشراكة  أقل البلدان منواً إىل الشركاء األنسب لت    
الذي يضم قاعدة بيانات توجز الدعوات إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة، وهي دعوات ميكـن              

  .جملموعة واسعة ومتنوعة من الشركاء أن تلبيها
الدعم الـتقين  ُتقدِّم من خالهلا ، أمثلة على القنوات اليت ورقاهتاوقدمت األطراف يف    -٣٧
من خالل املؤسسات الدولية الـيت      أو  على املستويني الثنائي واملتعدد األطراف      سواء  املايل،  و

قدمت األطراف أمثلة على األنشطة والربامج العاملية واإلقليمية        و. يتعلق عملها خبطط التكيف   
  .)٦(والقطرية

نظمات  وامل  والوكاالت املتخصصة  املقدمة من هيئات األمم املتحدة    الورقات  ألقت  و  -٣٨
منظمـة األغذيـة    ورقة   توتناول.  الضوء على برامج الدعم     باملوضوع األخرى ذات الصلة  

والزراعة برناجمها اإلطاري للتكيف مع تغري املناخ، وهو برنامج يدعم البلدان يف التكيف مع              
يـة  أشارت إىل أن اللجنة املعنية باملوارد الوراثية لألغذ       و. تغري املناخ يف إطار القطاع الزراعي     

والزراعة سلمت باحلاجة إىل التطرق إىل موضوع تغري املناخ يف برنامج عمل اللجنة املتعـدد               
ويف ضوء مبادرة اللجنة والتزامها، أعربت منظمة األغذية والزراعة عن استعدادها           . السنوات

لدعم أقل البلدان منواً والبلدان النامية األخرى يف عملية خطط التكيف الوطنية مـن خـالل     
بينها املساعدة التقنية اخلاصة بقطاعات حمددة؛ والتوعية؛ وتنميـة القـدرات؛      من  لة أمور   مج

  . املناسبةوالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، وبرامج الدعم املقترحة
وسلمت االستراتيجية الدولية لألمم املتحدة للحد من الكوارث بأن مقـرر مـؤمتر               -٣٩

ق خبطط التكيف الوطنية يوفر سياقاً مالئماً للجهود الرامية إىل احلد من خماطر             األطراف املتعل 
وأبـرزت ورقـة    . الكوارث ودعم أقل البلدان منواً، ال سيما يف التكيف مع تغـري املنـاخ             

خماطر الكوارث من خـالل     لتناول  االستراتيجية الدعم الذي تتيحه االستراتيجية وشركاؤها       
يف  ،أبرزت الورقة و. بادئ التوجيهية األولية خلطط التكيف الوطنية      ذات الصلة من امل    الفروع
__________ 

يرجى االطالع على البيانات املقدمة للحصول على القائمة الكاملة من املبادرات والربامج على النحو الذي                )٦(
 .بيَّنته األطراف
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 التقييمات املتوفرة اليت أُجريـت علـى الـصعيدين الـوطين            ،سياق خطط التكيف الوطنية   
 إىل األدوات اليت تدعم تقييم تخماطر تغري املناخ، وأشارإلدارة واإلقليمي للترتيبات املؤسسية 

 الدعم الربناجمي الذي تقدمه األمـم املتحـدة         تبيَّنو. لغة الشدة خماطر الظواهر املناخية البا   
ق من خالل إطـار األمـم       للخطط والسياسات اإلمنائية على الصعيد الوطين، وهو دعم ُينسَّ        

التـشاركية  واجلهـود التـشاورية     ورقة االستراتيجية    تاملتحدة للمساعدة اإلمنائية؛ وتناول   
أشارت االستراتيجية إىل أن إطـار  و. تلف الربامجمن خالل خماليت جتري ألصحاب املصلحة   

 الظواهر املناخيـة البالغـة       التنمية املستدامة خماطرَ   عمل هيوغو ملتزم بضمان أن تعاجل جهودُ      
الشدة، وأبرزت أن قيام البلدان برصد منتظم للجهود الرامية إىل تنفيذ إطار عمـل هيوغـو                

  . طط التكيف الوطنيةخلبادئ التوجيهية يتماشى مع الرصد واالستعراض الواردين يف امل
 البنك الدويل الضوء على استعداد البنك لتقاسم اخلربات ونتاج املعارف ورقة وألقت  -٤٠

شـارت  أو. وأدواهتا؛ وملساعدة أقل البلدان منواً يف عملية خطط التكيف الوطنية يف املستقبل           
بنك الدويل النمـوذجي املتعلـق      إمكانية تطبيق الدروس املستخلصة من عملية برنامج ال       إىل  

أن الورقـة    توأكد. بالقدرة على التأقلم مع تغري املناخ على عملية خطط التكيف الوطنية          
العديد من البلدان بدأت بالفعل بإدماج موضوع تغري املناخ يف استراتيجياهتا الوطنيـة، وأن              

تيح إمكانية إثراء عمليـة     العمل التحليلي واالقتصادي والقطاعي السليم يعزز نوعية احلوار وي        
وتناولـت  . تطوير االستثمارات وتنفيذها دعماً لتنمية تتأقلم مع تغري املناخ يف هذه البلـدان            

 التوليفية اليت تتعلـق باملنـاخ       واملوادضرورة إتاحة الوصول إىل البيانات واملعلومات       الورقة  
 توأشار. ملية صنع القرار  وتتسم باملصداقية واجلودة، وضرورة إدارهتا، وذلك لدعم تعزيز ع        

االستراتيجية، إىل ضرورة أن تتبع عملية خطط التكيف        على غرار ورقة    البنك الدويل،   ورقة  
الوطنية هنجاً متكامالً يف التعامل مع احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ، كما               

اميات االجتماعية يف   املنظمة الدولية للهجرة، إىل ضرورة أخذ الدين      على غرار ورقة     تأشار
  . بني جداول أعمال التكيف والتخفيف أمراً هاماً التآزُرواعُترب. احلسبان

والحظت املنظمة الدولية للهجرة أمهية أن توسع خطط التكيف الوطنية فرص تعزيز              -٤١
إشراك املنظمات املتخصصة، وإىل ضرورة أن يشكل خطط التكيف جزءاً مـن اعتبـارات              

. احلـراك على هـذا    لنظر إىل األثر املتنامي لتغري املناخ على ُسُبل العيش و         احلراك البشري با  
            كيف أن منظمة اهلجرة العاملية معنية بشكل مباشـر خبطـط ملواجهـة             الورقة   توأوضح

لألعمـال اإلنـسانية،    ونزوح وتنقـل، وباجلاهزيـة      ما يتسبب به تغري املناخ من هجرات        
ربامج حتقيق استقرار ُسُبل    بالكوارث الطبيعية، و  فيها  يت تتسبب   الالرتوح  وبالتصدي حلاالت   

الناجتة اهلجرة  املتعلقة ب نشطة  ة للمخاطر البيئية، وغري ذلك من األ      جملتمعات احمللية املعرض  عيش ا 
شارت الورقة إىل أن املنظمة ميكن أن تقدم الدعم فيما يتعلـق هبـذه       أ، و آثار تغري املناخ  عن  

اهلجرة والتكيف، خصوصاً   املتعلقة ب نشطة  األ على عمل املنظمة لدعم      وألقت الضوء . األمور
من خالل صندوق التنمية التابع هلا ومشاريعها الرائدة يف ميدان بناء القدرات، واليت تـشمل          
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 واحلوار السياسايت، وبناء القدرات، والشراكات، والبحث القـانوين،      ،أنشطة تتعلق بالبحث  
  .ية، واألنشطة التنفيذوالترويج

، يف  ة الـصحي  األوساطمنظمة الصحة العاملية الزيادة الكبرية يف اهتمام        ورقة   وبينت  -٤٢
السنوات األخرية، بقضايا تغري املناخ من خالل واليات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن             

         هليئات اإلدارية الـصحية الدوليـة،  صادرة عن اتغري املناخ ومن خالل واليات سياسية قوية      
، وكذلك على املـستوى اإلقليمـي       )WHA 61.19القرار  (مبا يف ذلك مجعية الصحة العاملية       

أن هذا التقدم على الصعيد      الورقة توالحظ). على سبيل املثال إعالن ليربفيل والتزام لواندا      (
السياسي يترافق مع أوجه تقدم يف اإلرشادات التقنية ويف مشاريع التكيف يف اجملال الصحي،              

        . لالخنراط يف عملية خطط التكيـف الوطنيـة        ةجاهزاألوساط الصحية   ونتيجة لذلك، فإن    
 من خالهلا حالياً خطط التكيف الوطنية، فهي تشمل         تدعم األوساط الصحية  أما الُسُبل اليت    

مبا يف ذلك تقييم التأثر والتكيـف،       (التقييمات؛ والتوعية؛ والدعم التقين؛ والدعم السياسايت       
؛ ودعم إدماج تدابري التكيف؛ وتقاسم      )شاريع والربامج، واالستراتيجيات واخلطط الوطنية    وامل

  . الدروس املستخلصة واملوارد التقنية

  خطط التكيف الوطنيةلعملية اليت ميكن تسخريها برامج الدعم   -حاء  
  دعم عاملياً  َجاقترح برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، برنام           -٤٣

لعملية خطط التكيف الوطنية، من خالل شراكة مع الوكاالت واملنظمات األخرى املهتمـة             
بينها أن يكون وسـيلة     من   من األهداف    اًعددأن يتوخى   لربنامج  ميكن هلذا ا  و. بتوفري الدعم 

من سم بالفعالية تتإىل أقل البلدان منواً بطريقة احملددة األهداف إليصال املساعدة املالية والتقنية   
كي يبدأ كل بلد من هذه البلدان عملية خطط التكيـف الوطنيـة             وبالكفاءة  حيث التكلفة   

وسوف يستند الدعم يف إطار هذا الربنامج إىل احتياجات كل بلد،           . اخلاصة به ويتقدم فيها   
 اإلرشادات واألساليب التقنية؛ وتقييم القدرات املؤسسية ودعـم       : ويركز على ثالثة مواضيع   

  .التنمية؛ واملعارف واإلبالغ والتتبع
نواتج يعتمد هنجاً تدرجيياً، على أن تشمل       ميكن أن    وأشارت الورقة إىل أن الربنامج      -٤٤

  :املرحلة األوىل ما يلي
عداد خطط التكيف إلمتويل للحصول على توضع ريع وطنية  مشامقترحات    )أ(  
  الوطنية؛

 لتصميم عملية خطـط التكيـف       تقييمات االحتياجات القطرية  استكمال    )ب(  
  الوطنية؛

، وحمددة قطرياً لتنفيذ عملية خطط التكيف الوطنيـة       خرائط طريق مفصلة      )ج(  
   للتقدم يف خطط التكيف الوطنية؛كدليلتستخدمها البلدان 
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مان إىل اهليئة اإلدارية للربنامج وإىل املاحنني       تقريران مرحليان على األقل ُيقدّ      )د(  
البلد يف أعماله املتعلقة خبطط التكيف الوطنية، مبا يف ذلك خطط السنوات            م   كيفية تقدّ  بشأن

  .الثالث التالية
املرحلة الثانية املقترحة، وهي مرحلة يقدم فيها الربنامج الدعم التقين          وتناولت الورقة     -٤٥

. واملايل على السواء إىل البلدان، مبا يف ذلك ما يتعلق بتقدمي التقارير املوضـوعية والرصـد               
  : املرحلة الثانية ما يلينواتجوسوف تشمل 

  حزمة أدوات وأساليب لعملية إعداد خطط التكيف الوطنية؛  )أ(  
وفقـاً   ،مـة إىل األمانـة    ة واملقدّ وثائق عملية خطط التكيف الوطنية املعدّ       )ب(  

  ؛)١٧-م أ/٥انظر املقرر (مؤمتر األطراف لتوجيهات 
على املستوى الوطين،   للتنفيذ  متاماً  ة  اجلاهزعمليات خطط التكيف الوطنية       )ج(  

 ، على سبيل املثال ال احلصر، آلية تنسيق خطة التكيف الوطنية بـني الـوزارات،               يشملمبا  
، وإعداد ورقات توجيهيـة وورقـات        منقحة وطنية وحملية وخططاً  أفرقة خرباء قطاعيني،    و

  استثمارية، إخل؛
  . الوطنيةجمموعة مؤشرات لرصد أثر عملية خطط التكيف   )د(  

  جماالت الدعم األخرى  -طاء  
اقترح بعض األطراف تصنيف اجلهود اليت تبذهلا اللجان واهليئات، خصوصاً جلنـة              -٤٦

عن التكيف يتناول   جامع   معريف   إطارالتكيف، وبرنامج عمل نريويب، وآلية التكنولوجيا، يف        
جلنة التكيف توجيه    تتوىل أن    األطراف واقترحت. االحتياجات واملمارسات والتكنولوجيات  

عملية خطط التكيف الوطنية ورصدها وتقييمها واستعراضها، مبا يف ذلك من خالل النظـر              
من فريق اخلرباء املعين بأقل     باملوضوع  املسائل ذات الصلة    تعقيبات منتظمة بشأن    فيما يرد من    

من األطـراف غـري     البلدان منواً، وفريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة          
، واللجنـة التنفيذيـة املعنيـة       )فريق اخلرباء االستشاري   (املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية    

  .بالتكنولوجيا، واللجنة الدائمة للصندوق األخضر للمناخ

  اإلبالغ  -ياء  
أشار أحد األطراف إىل أن الدعم فيما يتعلق باإلبالغ عن االستراتيجيات الفعالـة               -٤٧

يساعد يف تتبع التقدم يف     سنصري الصياغة والتنفيذ يف عملية خطط التكيف الوطنية         اخلاصة بع 
واقُتـرح  . إجراءات التكيف ويتيح تبادل املعارف والدروس املستخلصة واملمارسات اجليدة        

لبالغات الوطنية بشأن التكيف كي تعكس وتدعم عملية خطـط          لحتسني املبادئ التوجيهية    
، يف كل أربع سنوات، معلومات يف بالغاهتـا         أقل البلدان منواً  قدمي  وإتاحة ت التكيف الوطنية،   
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،  اخلرباء االستشاري  لفريقوميكن  . التقدم احملرز يف عملية خطط التكيف الوطنية      الوطنية عن   
رمبا بالتعاون مع جلنة التكيف حاملا ينتهي إنشاؤها وتشغيلها، أن يقدم توصيات حول كيفية              

             يف من البالغات الوطنية لتيسري اإلبالغ عـن التقـدم احملـرز،           تنقيح الفصل املتعلق بالتك   
  .مبا يتماشى مع عملية خطط التكيف الوطنية

  اخلطوات املقبلة املمكنة  -رابعاً  
أقل يف  أشار أحد األطراف إىل أن اإلرشادات املتعلقة بعملية خطط التكيف الوطنية              -٤٨

 فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً   الذي يضطلع به مل عالالبلدان منواً ينبغي أن تنبثق عن       
املبادئ التوجيهية التقنية، مع احلفاظ على املرونة وعلـى تركيـز قطـري، وأن           فيما يتعلق ب  

مناقشات الدورة السادسة والثالثني للهيئة الفرعية للتنفيذ ينبغي أن تركز على حتديد جدول             
عين بأقل البلدان منواً بشأن دعم عمليـة خطـط التكيـف            زمين لنتائج عمل فريق اخلرباء امل     

ويرى ذلك الطرف أن على فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً أن ُينجز تلك املهام               . الوطنية
 قبل أن تقـدم األطـراف       )٧(توضيح عملية خطط التكيف الوطنية    من حيث   احلامسة األمهية   

  .تلك العملية الُسُبل الفعالة لدعم بشأنتوجيهات مفصلة 
ورأى بعض األطراف ضرورة إصدار مقرر يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف               -٤٩

يطلب إىل مرفق البيئة العاملية إتاحة الدعم الالزم ألقل البلدان منواً يف أقرب وقت ممكن على                
           وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يـنص ذلـك املقـرر            .اس إمجايل التكاليف املتفق عليها    أس

       /نيـسان  أو مـارس /آذارعلى تكليف املنظمة بوالية لعقد حلقة عمل افتتاحية قبل حلـول     
  .٢٠١٣ أبريل
اخلطوات واملراحل اهلامة املقبلـة  توضيح  إىل احلاجة إىل    أيضاً أشار بعض األطراف  و  -٥٠

  . فضالً عن مؤشرات لتقييم مدى الوفاء بتوفري الدعم،لتقييم النجاح

        

__________ 

إعداد املبادئ التوجيهية التقنية لعملية وضع خطط التكيف الوطنية، والترتيب الستعراض هـذه املبـادئ                )٧(
 .يذ خطط التكيف الوطنيةالتوجيهية، وحتديد احتياجات الدعم لعملية صوغ وتنف


