
 

(A)   GE.13-60932    161013    161013 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ 
  الدورة الثامنة والثالثون

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٤-٣بون، 
   من جدول األعمال املؤقت٩البند 

   )١(خطط التكيف الوطنية

تطبيق املبادئ التوجيهية لعملية     اخلربات املكتسبة من  تقرير توليفي عن        
  ُخطط التكيف الوطنية يف البلدان األطراف األقل منواً

  *مذكرة مقدمة من األمانة    

  موجز    
بـشأن  املعنيـة    لآلراء املقدمة من األطراف واملنظمات       اًهذا التقرير توليف  يقدِّم    

 الوطنيـة يف البلـدان      تطبيق املبادئ التوجيهية لعملية ُخطط التكيف     اخلربات املكتسبة من    
آراء بشأن أولوية واستعجال عملية ُخطـط       : يلي  ما ويتناول التقرير . األطراف األقل منواً  

التكيف الوطنية؛ وتطبيق املبادئ التوجيهية لعملية ُخطط التكيـف الوطنيـة؛ واخلـربات         
املكتسبة يف إطار عمليات وبرامج أخرى لتخطيط التكيف؛ واالحتياجات من الدعم مـن           

وُيختتم التقريـر   . جل تطبيق املبادئ التوجيهية خلُطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً          أ
  .لخطوات الالحقةلمبوجز مقترحات 

  
  
  
  

__________ 

 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .اآلراء اليت وردت بعد املوعد الرمسي احملدد لتقدميهاقُدِّمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر من أجل إدراج   *  

 FCCC/SBI/2013/9  األمم املتحدة 

    Distr.: General 
15 May 2013 
Arabic 
Original: English 



FCCC/SBI/2013/9 

GE.13-60932 2 

  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٦-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٣  ٢-١  ............................................................ الوالية  - ألف     
  ٣  ٥-٣  .....................................................نطاق املذكرة  -  باء     
  ٣  ٦  ..................إلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذا  - جيم     

  ٤  ٨-٧  ...........................................................معلومات أساسية  - ثانياً  
  ٤  ٤٢-٩  ............................................................  توليف اخلربات  - ثالثاً  

  ٤  ٩  ............................................................ مقدمة  - ألف     
  ٤  ١٢-١٠  .......................أولوية واستعجال عملية ُخطط التكيف الوطنية  -  باء     
  ٥  ٢٠-١٣  .................تطبيق املبادئ التوجيهية لعملية ُخطط التكيف الوطنية  - جيم     
  ٧  ٢٦-٢١  .......اخلربة املكتسبة يف إطار عمليات وبرامج أخرى لتخطيط التكيُّف  - دال     
االحتياجات من الدعم لتطبيق املبادئ التوجيهية خلطط التكيف الوطنية           -  هاء     

  ٨  ٣٦-٢٧  .................................................يف أقل البلدان منواً
  ١٠  ٤٢-٣٧  ..................................موجز مقترحات اخلطوات الالحقة  -  واو     

  



FCCC/SBI/2013/9 

3 GE.13-60932 

  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
إىل موافاة  املعنية   األطراف واملنظمات    ، يف دورته السابعة عشرة    ،دعا مؤمتر األطراف    -١

مـن  ، مبعلومات عما اكتسبته من خربات       ٢٠١٣فرباير  /شباط ١٣األمانة، يف موعد أقصاه     
  .)٢(طنية يف البلدان األطراف األقل منواًتطبيق املبادئ التوجيهية لعملية ُخطط التكيف الو

ويف الدورة ذاهتا، طلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن ُتعد تقريراً توليفياً عن هـذا                 -٢
 أعاله وغري ذلك من مـصادر       ١املوضوع، آخذة يف اعتبارها الردود املشار إليها يف الفقرة          

  .)٣(ذ يف دورهتا الثامنة والثالثنياملعلومات املهمة كي تنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفي

  نطاق املذكرة  -باء  
لمعلومات اليت تلقتها األمانة يف الردود املقدمة يف الوثيقـة          توليفاً ل هذا التقرير   يقدم    -٣

FCCC/SBI/2013/MISC.2و Add.1.  
وُيستهل التقرير بتقدمي معلومات أساسية موجزة عن املبـادئ التوجيهيـة األوليـة               -٤

، )٤( التكيف الوطنية، اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته الـسابعة عـشرة      لصياغة ُخطط 
وعن اضطالع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً بإعداد املبادئ التوجيهية التقنية باالسـتناد              

لمعلومـات املقدمـة مـن األطـراف     توليفاً لالتقرير يقدم مث . إىل املبادئ التوجيهية األولية  
 بشأن أولوية واستعجال عملية ُخطط التكيف الوطنية وتطبيـق املبـادئ            املعنية واملنظمات
ويلي ذلك توليف للدروس املستفادة من عمليـات ختطـيط تكيـف أخـرى              . التوجيهية

وللمعلومات املتعلقة باالحتياجـات مـن الـدعم لتطبيـق املبـادئ التوجيهيـة خلُطـط           
  . الوطنية التكيُّف

  . لخطوات الالحقةلمقترحات وُيختتم التقرير مبوجز   -٥

  اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للتنفيذ  -جيم  
قد تود اهليئة الفرعية للتنفيذ أن تنظر يف املعلومات الواردة يف هذه الوثيقـة لـدى                  -٦

  .نظرها يف خطط التكيف الوطنية يف دورهتا الثامنة والثالثني
__________ 

 .٧، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٢(
 .٨، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٣(
 .، املرفق١٧-م أ/٥املقرر  )٤(
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  معلومات أساسية  -ثانياً  
ؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة إطار كانكون للتكيف، وأقر مبوجبه           أنشأ م   -٧

عملية لتمكني أقل البلدان منواً من صياغة ُخطط تكيف وطنيـة وتنفيـذها، باالسـتناد إىل                
  . )٥(إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف وتنفيذهامن هذه البلدان اخلربات اليت اكتسبتها 

 املبادئ التوجيهية األولية لعمليـة      ،يف دورته السابعة عشرة    ،واعتمد مؤمتر األطراف    -٨
لنظر يف إرشـادات    ل أعاله، وبدأ عملية     ٤إليه يف الفقرة    أُشري    كما ُخطط التكيف الوطنية،  

تتعلق بالسياسات والربامج الرامية إىل تيسري دعم عملية ُخطط التكيف الوطنية يف البلـدان              
 إىل فريق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً أن يـسدي             وطلب أيضاً . )٦(األطراف األقل منواً  

واستجابة إىل هذا الطلب، أعد فريق      . )٧(اإلرشاد والدعم التقين لعملية ُخطط التكيف الوطنية      
اخلرباء املبادئ التوجيهية التقنية لعملية ُخطط التكيف الوطنية، على النحو املـشار إليـه يف               

  .)٨( أعاله٤الفقرة 

  اخلرباتليف تو  -ثالثاً  

  مقدمة  -ألف  
بشأن املعنية  يتضمن هذا الفصل موجزاً للمعلومات املقدمة من األطراف واملنظمات            -٩

أُشري   كما ،تطبيق املبادئ التوجيهية لعملية ُخطط التكيف الوطنية      اخلربات اليت اكتسبتها من     
معاجلتـها يف   شاعت   وُتنظم املعلومات يف فروع بشأن املواضيع اليت      .  أعاله ١إليه يف الفقرة    
  .الردود املقدمة

  أولوية واستعجال عملية ُخطط التكيف الوطنية  -باء  
وإضافة إىل ذلك،   . أفادت األطراف يف ردودها بأن التكيف ميثل أولوية بالنسبة إليها           -١٠

. أكدت بعض األطراف أمهية عملية ُخطط التكيف الوطنية بالنسبة إىل أقـل البلـدان منـواً      
احلاجة امللحة إىل الشروع يف العملية، بينما ذكر طرفان آخران أهنما           طراف  أحد األ والحظ  

__________ 

 .١٥، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )٥(
 .٢٧، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٦(
 .١٣، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٧(
وستتاح الصيغتان الربتغالية والفرنسية يف     . <http://unfccc.int/NAP>: متاحة باإلنكليزية على العنوان التايل     )٨(

 .أقرب وقت ممكن
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انظـر  (باشرا بالفعل عملية ُخطط التكيف الوطنية باالستناد إىل املبادئ التوجيهية األوليـة             
  ).١-جيم-الفصل ثالثاً

علـى  : وذكر أحد األطراف أن عملية ُخطط التكيف الوطنية ُتطبق على مستويني            -١١
ى الدويل، حيث تتواصل املناقشات يف إطار مؤمتر األطراف واهليئة الفرعية للتنفيـذ،             املستو

  .وعلى املستوى الوطين، حيث األطراف مستعدة لتنفيذ عملية ُخطط التكيف الوطنية
اخلربات اليت  وأبرز عدد من األطراف أن عملية ُخطط التكيف الوطنية ستستند إىل              -١٢

. إعداد برامج عمل التكيـف الوطنيـة وتنفيـذها        من  ألقل منواً   البلدان األطراف ا  اكتسبتها  
وذكرت األطراف ذاهتا أهنا اكتسبت خربة مناسبة ومهمة يف إعداد بـرامج العمـل تلـك                

وأكد طرف من أقل    . وتنفيذها، وهي خربة ستكون مفيدة يف صياغة ُخطط التكيف الوطنية         
ساعد على بناء القدرة الوطنية وإذكـاء       البلدان منواً أن عملية برامج عمل التكيف الوطنية ت        

  .الوعي بتغري املناخ من خالل توفري منصة لتبادل املعلومات بني خمتلف اجلهات املعنية

  تطبيق املبادئ التوجيهية لعملية ُخطط التكيف الوطنية  -جيم  
خرباهتا حين بعد لتتقاسم أقل البلدان منواً         مل ذكرت جمموعة من األطراف أن الوقت       -١٣
 استخدام املبادئ التوجيهية لصياغة ُخطط التكيف الوطنية، نظراً إىل ضـآلة املعلومـات              يف

عملية ُخطـط التكيـف     الطريقة اليت سُتموَّل هبا     املتوافرة حىت اآلن ونقص الوضوح بشأن       
 خرباهتاورأت هذه اجملموعة أن أقل البلدان منواً ستكون قادرة على تقاسم املزيد من              . الوطنية

انظـر  (دام املبادئ التوجيهية حاملا يتوافر هلا دعم كامل من التمويل وبناء القدرات             يف استخ 
  ).هاء-الفصل ثالثاً

  تطبيق املبادئ التوجيهية األولية اخلربات املكتسبة من   -١  
أكد طرف من البلدان النامية أن املبادئ التوجيهية األولية تشكل خطوة أوىل ينبغي               -١٤

املبادئ التوجيهية ملكونات أخرى من عملية ُخطط التكيف الوطنية، مثل          أن يعقبها املزيد من     
وأضاف هذا الطرف أنه يرى يف اإليعاز إىل        ).  أدناه ٤١انظر الفقرة   (التنفيذ والرصد والتقييم    

، ١٨-م أ/١٢يـرد يف املقـرر     كمـا مرفق البيئة العاملية بتوفري دعم مايل ألقل البلدان منواً،      
  .مبادئ التوجيهية لعملية خطط التكيف الوطنية للتوضيحاً إضافياً

وناقش طرف من غري أقل البلدان منواً جتربته يف استخدام املبادئ التوجيهية األولية،               -١٥
والحظ أن املبادئ التوجيهية األولية     . أنه قد باشر بالفعل عملية خطة التكيف الوطنية       علماً ب 

 إضافيني، بد من توفري دعم وإرشاد      ال غري أنه  تكيفه الوطنية؛    ةمفيدة وتنطبق على إعداد خط    
وقد ). هاء-انظر الفصل ثالثاً  (لمعلومات والتمويل   بيانات ل يشمل املساعدة التقنية وقواعد      مبا

يتعلق بتغري املناخ إلعداد ُخطط       فيما استخدم البلد حىت اآلن سياسته واستراتيجيته القائمتني      
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ني خطة تكيفه الوطنية تقييمات حملية ملختلف املناطق تكيفه الوطنية، وذكر أنه حيتاج إىل تضم 
  .املناخية داخل البلد بغية حتديد االحتياجات من التكيف

وتقاسم طرف من أقل البلدان منواً معلومات عن املبادئ التوجيهية األولية أثناء حلقة               -١٦
الدورة السابعة عشرة    اجلهات املعنية باملقررات املعتمدة يف       إلحاطةالعمل الوطنية اليت عقدها     

  .ملؤمتر األطراف، وشرع يف مناقشة وطنية بشأن عملية خطة التكيف الوطنية

  التجارب يف جمال تطبيق املبادئ التوجيهية التقنية  -٢  
 أن املبادئ التوجيهية التقنية سُتستخَدم على الصعيد الوطين         بعض األطراف الحظت    -١٧

وعالوةً على ذلك، لوحظ أن     .  التكيُّف الوطنية  كوثيقٍة إرشاديٍة وستساعد يف صياغة خطط     
املبادئ التوجيهية التقنية على إرساء عملية تقودها البلدان مـن أجـل            من املتوقَّع أن تساعد     

استجابات احلاجة تدعو إىل صياغة خطط التكيُّف الوطنية وفقاً للظروف الوطنية احملدَّدة، وأن 
  .ط والطويل يف املدى املتوستطوراًاستراتيجية أكثر 

لمبـادئ التوجيهيـة   العام ل منشور االستعراض من أقل البلدان منواً أن     وذكر طرف   -١٨
صّناع السياسات، باعتبـار    املبذولة إلحاطته   هود  من حيث اجل  سيكون مفيداً جداً     )٩(التقنية

  . ذلك جزءاً من إنشاء إطاره الوطين وخريطة طريقه الوطنية لعملية خطة التكيُّف الوطنية
ار خطوات وأنشطة   يختالطريقة اليت اتبعها ال    من أقل البلدان منواً      وعرض طرف آخر    -١٩

من املبادئ التوجيهية التقنية لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً حرصاً على فعاليـة عمليـة      
عملية خطة التكيُّـف الوطنيـة إىل       بتنفيذ  وقّرر هذا الطرف أن يعهد      . خطة التكيُّف الوطنية  

ية إىل نـواتج ستـشمل تقـارير    بة البيئة يف ديوان نائب الرئيس، وُيتوقَّع أن تفضي العمل  شع
وأضاف أن خطة التكيُّف الوطنية .  وخططاً متنوعةً على الصعيدين الوطين والقطاعي    دراسات

. ستوضع كلّ مخس سنوات وستكون األداة الوطنية الرئيسية إلرشاد العمل املتعلِّق بالتكيُّف           
مشاريع اخلطط مع فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً كي يعلِّق عليها            شعبة البيئة    تقاسموست

وعالوةً على ذلك، وضع فريق معين خبطة التكيف الوطنية خريطـة    . ويقدِّم مالحظاته بشأهنا  
. طريق إلعداد هذه اخلطة حرصاً على النجاح يف إجناز خطة شاملة وقائمة على املـشاركة              

  : يلي  ماالطرفحدد ىل املبادئ التوجيهية التقنية، واستناداً إ
  األهداف؛  )أ(  
  ؛وذكر أنشطة إرشادية، اليت جيب اتباعهاالعناصر واخلطوات   )ب(  
  النطاق؛  )ج(  
  األسلوب املنهجي؛  )د(  

__________ 

)٩( <http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/nap_overview.pdf>. 
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  ؛اليت جيب إجنازهااملهام   )ه(  
  .املتوقَّعةواإلجنازات النواتج   )و(  

 منواً أن البلد عزَّز فهمه لعملية خطـط التكيُّـف   من أقل البلدان  ثالث   وذكر طرف   -٢٠
الوطنية وتطبيق املبادئ التوجيهية التقنية من خالل مشاركة ممثليـه يف االجتمـاع الثالـث               

احللقة التدريبية اإلقليمية املتعلِّقة بالتكيُّف،       ويف والعشرين لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      
 ١٨األطراف الناطقة بالفرنسية من أقل البلدان منواً يف الفترة مـن            اليت نظمها الفريق لفائدة     

وبدأ هذا البلد استخدام املبـادئ التوجيهيـة        .  يف لومي، بتوغو   ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٢ إىل
التقنية وهو بصدد وضع خريطة طريق تشمل تزويد صّناع السياسات وغريهم من اجلهـات              

ويعتزم هذا البلد   .  عن عملية خطة التكيف الوطنية     املعنية احلكومية وغري احلكومية مبعلوماتٍ    
أن يضع، يف مرحلة أوىل من تفعيل عملية خطة التكيف الوطنية، ترتيبات مؤسسية مناسـبة               

 وهو يعتزم أيضاً تقييم وحتليل جتربته يف تصميم اخلطط والربامج الوطنية          . واستراتيجية إعالمية 
وهو يعترف عالوةً على ذلك بأمهية تقييم احتياجات البلـد املاليـة            . القطاعية وتنفيذها  أو

  .ألغراض عملية خطة التكيُّف الوطنية بواسطة حتليل معمَّقٍ

  اخلربة املكتسبة يف إطار عمليات وبرامج أخرى لتخطيط التكيُّف  -دال  
تصلة والشبيهة بعملية   الحظت مجيع األطراف أن بعض عمليات ختطيط التكيُّف، امل          -٢١

أن البلـدان املتقدِّمـة،     أحد األطراف   والحظ  . خطط التكيُّف الوطنية، آخذةٌ جمراها بالفعل     
وتشمل تلك النواتج خطط تكيُّف     . بعض البلدان النامية، حقّقت عدَّة نواتج بالفعل      وكذلك  

أقل البلدان  خبربات  وذكرت ردود كثريةٌ أن املعلومات املتعلِّقة       . ودون وطنية  وطنية وقطاعية 
ويـشمل  . منواً والبلدان األخرى اليت ختطط للتكيُّف وتشارك يف برامج أخرى ستكون مفيدةً       

تصميم وتنفيذ مشاريع خطط عمل التكيف الوطنيـة بواسـطة          اخلربات املكتسبة من    ذلك  
مـن  الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً وُنُهج التخطيط القطاعي، كالتخطيط لقطاع الصحة          

وأشارت الردود أيضاً إىل    . خالل عملية خطط التكيُّف الوطنية التابعة ملنظمة الصحة العاملية        
  .الربنامج النموذجي ملواجهة تغيُّر املناخ وبرنامج التكيُّف يف أفريقيا

والحظت منظمة غري حكومية أن جتربتها يف ختطيط التكيُّف مكَّنتها حىت اآلن أيضاً               -٢٢
لَّق بدمج الُبعد اجلنساين يف التكيُّف، وأن هذه الدروس ميكـن أن            من استخالص دروس تتع   

  .تكون مفيدةً لدمج البعد اجلنساين يف عملية خطط التكيُّف الوطنية
وجاء يف ردٍّ مشترك أن بلداً نامياً من غري أقل البلدان منواً اّتبع هنجاً مركِّـزاً علـى                    -٢٣

. ٢٠٣٠  لعـام  ته ورؤيته اإلمنائية الوطنية   التنمية لدمج جهود التكيُّف والتخفيف ضمن خط      
وبواسطة عدد من األنشطة القائمة على املشاركة، حدَّد البلد جوانب الرؤية اليت ستتأثّر بتغيُّر              
املناخ واقترح تدخُّالت ترمي إىل زيادة قدرة تلك اجلوانب على التحمُّل وميكن القيـام هبـا         
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يتصّدى هذا البلد لتغيُّر املناخ كمـسألة إمنائيـة         و. ضمن إطاره املقبل لسياسات تغيُّر املناخ     
ويتضمَّن هذا الردُّ وصفاً للخطوات اليت . ، وليس كمجرد مسألة بيئية  عاليةوطنية ذات أولوية    

  .سُتتَّخذ يف عملية خطة التكيُّف الوطنية  أواّتخذت
وختطيطـه   من أقل البلدان منواً كيفية وضعه سياسة وطنية لتغيُّر املناخ            وشرح طرف   -٢٤

ملعاجلة لوضع استراتيجية ذات صلة هبا، مبساعدة شريك ثنائي، بغية اّتباع هنج منّسق وشامل              
 .لعملية خطة التكيُّـف الوطنيـة     األساس  يف مرحلة الحقة    سيضع    ما لتكيُّف، وهو مسألة ا 
صة سريتقي ذلك مبكانة موضوع تغيُّر املناخ يف اخلطط اإلمنائية الوطنية وسيتيح للبلد من             كما

  .إلدارة عمليته املتعلِّقة خبطة التكيُّف الوطنية إدارةً فعَّالة
وأفاد طرف آخر من أقل البلدان منواً بأن سياسته البيئية الوطنية تعترب البيئة مـسألةً                 -٢٥

 قطاعات وسلطات حكومية    تضم تتطلب تطبيق هنج مشويل وإدارةً متعدِّدة املستويات         شاملة
ويوفِّر قانون اإلدارة البيئية إطاراً قانونياً هلذه املـسائل ويـشمل           . حملية وجهات معنية خمتلفة   

وتشمل مبادرات التكيُّف األخـرى الـيت       . مسألة ختطيط التكيُّف وخطط التكيف الوطنية     
 واالستراتيجية الوطنيـة    ،التكيف الوطنيتني  وخطة عمل    اكتسب منها البلد خربةً استراتيجية    

 ،جيهية لدمج التكيُّف مع تغيُّر املناخ يف السياسات واخلطط والربامج واملبادئ التو،لتغيُّر املناخ
  .واالستراتيجية الوطنية للتواصل يف جمال تغيُّر املناخ

وشرح طرفان من أقل البلدان منواً الدروس القيِّمة املستفادة من إعداد وتنفيذ برامج               -٢٦
وذكر أحد . لية خطط التكيُّف الوطنية    ميكن االسترشاد هبا يف عم     اليتالعمل الوطنية للتكيُّف،    

الطرفني أن هذه الدروس تشمل النظر يف التكيُّف مع تغيُّر املناخ علـى أعلـى املـستويات                 
وخبصوص هذه الترتيبات، ذكر هـذا الطـرف فريقـه          . السياسية وإقرار ترتيبات مؤسسية   

بني احلكومـة   وتبادهلا  راء  املواضيعي املعين بالبيئة وتغيُّر املناخ، الذي يشكِّل منصة لبحث اآل         
وذكر الطرف اآلخـر أن أحـد      . والقطاع اخلاص واجملتمع املدين والشركاء التقنيني واملاليني      

مشاريع برنامج عمل التكيف الوطين يف طور التنفيذ وأن هذا املشروع سيساعد البلد علـى               
سيفـضي إىل     كما .حتسني استعداده لتحديات تغيُّر املناخ من خالل إرساء نظام إنذار مبكِّر          
وتنشأ عـن   . االتصالحتسينات يف شبكة حمطات الرصد اجلوي والقدرات احلسابية وقنوات          

  .هذا املشروع أيضاً محالت للتوعية العامة

االحتياجات من الدعم لتطبيق املبادئ التوجيهية خلطط التكيف الوطنية يف أقل             -هاء  
  البلدان منواً

فيها   مبا ،ف الوطنية كال الدعم لعملية خطط التكي    طراف أمهية خمتلف أش   األأكدت    -٢٧
يف جمـايل   واملعلومات وقواعد البيانات، للمساعدة يف حتديد االحتياجات        والتقين  الدعم املايل   

وذكر طرف من أقل البلدان منواً أن احتياجاته من الـدعم الـتقين             .  وبناء القدرات  التكيف
  .  الوطنيةفيواملايل ستتضح عند الشروع يف عملية خطة التك
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وحثت بعض األطـراف البلـدان      . وشددت معظم الردود على أمهية الدعم املايل        -٢٨
املتقدمة األطراف وكذلك الشركاء اإلمنائيني ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية على       

وسُيتيح ذلك ألقل   .  دعماً كافياً ومتيسراً وقائماً على إجراءات مرنة       ٢٠١٣  عام أن تقدم يف  
  .  الوطنية دون تأخريفلبلدان منواً مباشرة عملية صياغة خطط التكيا

يتعلق باإلرشاد املقـدم      فيما  أعاله ٩ املذكور يف الفقرة     ١٨-م أ /١٢وأُشري إىل املقرر      -٢٩
إىل مرفق البيئة العاملية من أجل تفعيل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً لتوفري التمويل لعمليـة                

وذكرت بعض األطراف أهنا تتطلع إىل      . أقل البلدان منواً  األطراف من   نية يف   خطط التكيف الوط  
توجيهات مؤمتر األطراف الـواردة يف  لرد سريع من مرفق البيئة العاملية يبني فيه كيف استجاب  

على للحصول  أقل البلدان منواً    عن الطريقة اليت ميكن أن تنتهجها       يشمل تفاصيل     مبا هذا املقرر، 
دد طرف من أقل البلدان منواً على أن هذا التمويل سيتيح تعزيز التكيف وتكميـل           وش. التمويل

  .اجلهود املبذولة وسيساهم الحقاً يف إنشاء إطار لعملية فعالة خلطط التكيف الوطنية
وتناولت جمموعة من األطراف يف ردها أيضاً الدعم املقدم عن طريـق الـصندوق                -٣٠

كبرية من التمويـل اجلديـد متعـدد        تدفق حصة    )١٠(األخضر للمناخ وأكدت جمدداً قرار    
 هذه اجملموعـة إىل جملـس       ووجهت. هذا الصندوق من خالل   األطراف املخصص للتكيف    

توزيـع األمـوال بـني أنـشطة       طلباً تدعوه فيـه إىل موازنـة        الصندوق األخضر للمناخ    
  .والتخفيف التكيُّف

 بعض األطـراف علمـاً      وخبصوص الدعم التقين وأشكال الدعم األخرى، أحاطت        -٣١
يتعلق بعمليـة     فيما كوميةاحلنظمات غري   املمنائيني و اإلشركاء  ها خمتلف ال  باملبادرات اليت اختذ  

خطط التكيف الوطنية، وهي مبادرات يتوخى فيها الدعم املقدم إذكاء الـوعي؛ وتطـوير              
يف بعـض   األفكار؛ وبناء القدرة على ختطيط التكيف؛ وتعزيز عملية خطط التكيف الوطنية            

  . تنظيم أحداث جانبية وتوفري التدريباليت سبق استخدامها وتشمل قنوات الدعم . البلدان
وشدد طرف آخر من أقل البلدان منواً على ضرورة دعم هذه الفئة من البلـدان يف                  -٣٢

  . إجراء تقييمات لالحتياجات املالية الالزمة لعملية خطط التكيف الوطنية
 ن تقديرها لدعم فريق اخلرباء املعين بأقـل البلـدان منـواً           وأعربت أطراف عدة ع     -٣٣
يتعلق بصياغة وتقاسم املبادئ التوجيهية التقنية خلطط التكيف الوطنية املشار إليهـا يف              فيما

  . أعاله١٨املشار إليه يف الفقرة االستعراض العام  أعاله، ومنشور ٤الفقرة 
اء املعين بأقل البلدان منواً على أن ينظر        وشجع طرف من أقل البلدان منواً فريق اخلرب         -٣٤

يف إعداد املزيد من املواد التروجيية اليت ستيسر عمل هذا الطرف من خالل إتاحة املزيد مـن                 
  : املعلومات عما يلي

__________ 

 .١٠٠، الفقرة ١٦-م أ/١املقرر  )١٠(
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  عملية خطط التكيف الوطنية بصفة عامة؛  )أ(  
  الفرص والفوائد اليت تتيحها عملية خطط التكيف الوطنية؛  )ب(  
  . حمددة من املبادئ التوجيهيةمواضيع  )ج(  

فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف جتميع        أن يساعد   وذكر الطرف أيضاً رغبته يف        -٣٥
يتعلق بعمليات ختطيط التكيف األخـرى    فيما األمثلة والنواتج واملنتجات والدروس املستفادة    

. ن تتعلم من جتارب بعضها البعض     ، حبيث يتسىن ألقل البلدان منواً أ      )دال-انظر الفصل ثالثاً  (
وأضاف الطرف أن فريق اخلرباء ينبغي أن يسدي اإلرشاد والدعم بشأن أفضل طريقة لتقدمي              

وذكـر  . النواتج وخطط التكيف اليت خيتارها البلد لعمليته اخلاصة خبطة التكيـف الوطنيـة            
ل الدراسـات   الطرف ذاته أنه سيوايف فريق اخلرباء مبعلومات عن التقدم احملرز مـن خـال             

ومن شـأن   . االستقصائية اليت يقوم هبا الفريق يف كل دورة من دورات اهليئة الفرعية للتنفيذ            
 أن يتيح ألقل البلدان منواً فرصة التعرف على جتـارب بعـضها   هذا التبادل للمعلومات أيضاً   

  . البعض والتعلم من تلك التجارب
ا لعملية خطط التكيف الوطنية يف      وسلطت منظمة الصحة العاملية الضوء على دعمه        -٣٦

، يف مجلة   يشمل الدعم التقين والتوعية ودعم السياسات وتقاسم املعلومات         مبا قطاع الصحة، 
   .أمور أخرى

  موجز مقترحات اخلطوات الالحقة  -واو  
 اجلارية على الصعيد الدويل بشأن عملية خطـط التكيـف           اتباإلشارة إىل املناقش    -٣٧

خريطة طريق للمـستقبل    إىل وضع   أقل البلدان منواً مؤمتر األطراف      الوطنية، دعا طرف من     
واقترح أيضاً وضع جدول زمين لتقيـيم       . القريب، باتباع هنج متوسط األجل وطويل األجل      

  .التقدم يف إعداد خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً
 للتنفيـذ ومـؤمتر     وذكر الطرف ذاته أنه سريحب بأية فرصة إلبالغ اهليئة الفرعية           -٣٨

األطراف باالحتياجات من الدعم التقين واملايل، وأضاف أن من املمكـن النظـر يف تلـك                
لفريق اخلـرباء   التوقيت  وسيتيح هذا   . االحتياجات يف الدورة الثامنة والثالثني للهيئة الفرعية      

 يف احلـسبان لـدى      املعين بأقل البلدان منواً وملرفق البيئة العاملية أخذ االحتياجات املبلغ عنها          
  . يقدمانه من دعم وأي طرائق دعم مفيدة أخرى  ماتصميم
ودعت جمموعة من األطراف يف ردها إىل إنشاء منتدى ملساعدة أقل البلـدان منـواً            -٣٩

املتعلقة بعملية خطط التكيف الوطنية، مالحظة أن أقل        خرباهتا  وغريها من البلدان على تقاسم      
حل خمتلفة من العملية؛ وذُكرت يف هذا السياق أيضاً برامج مثـل            البلدان منواً وصلت إىل مرا    

  . الربنامج النموذجي ملواجهة تغري املناخ
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واقترح طرف من أقل البلدان منواً نشر التقارير املرحلية للبلدان على املوقع الشبكي               -٤٠
  .اخلرباتلالتفاقية بغية تعزيز تقاسم 

، باالسـتناد إىل     إىل أن يـضع     مؤمتر األطراف  ودعا طرف آخر من أقل البلدان منواً        -٤١
. املبادئ التوجيهية األولية، مزيداً من املبادئ التوجيهية ملكونات عملية خطط التكيف الوطنية           

وأضاف أن اجملموعة املقبلة من املبادئ التوجيهية ينبغي أن تتناول تنفيـذ خطـط التكيـف                
ذا الطرف أيضاً أن اهليئة الفرعية للتنفيذ       ورأى ه . ١٦-م أ /١الوطنية، متشياً مع روح املقرر      

يتعلق بكيفية جنـاح      فيما ومؤمتر األطراف ينبغي أن يبتا يف وضع املزيد من املبادئ التوجيهية          
اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الثانية واألربعني يف رصد وتقييم التقدم احملرز يف عملية خطط               

ن اهليئة الفرعية ينبغي أن تستخدم عمـل فريـق          وأضاف هذا الطرف أ   . )١١(التكيف الوطنية 
اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً يف جمال الرصد والتقييم يف إطار تقييمها لعملية خطط التكيف               

كـبري  الوطنية، وأن البلدان ينبغي أن تدعم فريق اخلرباء دعماً كامالً من أجل إحراز تقـدم                
  .هذا الصدد يف
 بـشأن   ٢٠١٤  عـام  علومات يف أجل أقصاه مستهل    املدمي  واقُترح توجيه طلب لتق     -٤٢

كيفية تنفيذ خطط التكيف الوطنية، على حنو يأخذ يف احلسبان أن هذه اخلطـط ستتـضمن          
وُيفترض أن يعقب ذلك حبثُ اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا           . سياسات ومشاريع وبرامج  

ورته العشرين بشأن كيفيـة تنفيـذ   األربعني واعتماُدها ملقرر صادر عن مؤمتر األطراف يف د     
وذكر الطرف أيضاً أن ذلك ينبغي أن يكون موضوع مناقشة واسعة           . خطط التكيف الوطنية  

  .تغطي قنوات عديدة ميكن استخدامها لتنفيذ خطط التكيف الوطنية

        

__________ 

 .٣٧، الفقرة ١٧-م أ/٥انظر املقرر  )١١(


