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  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
    من جدول األعمال املؤقت٤البند 

  تقرير جلنة التكيف

  لفرعية للتنفيذاهليئة ا
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
   من جدول األعمال املؤقّت٨ البند

  تقرير جلنة التكيف

  *تقرير جلنة التكّيف    

  موجز    
 / بـني كـانون األول     يغطي هذا التقرير األعمال اليت اضطلعت هبا جلنة التكيف          
تنظيمية وإجرائيـة،   ويتضمن معلومات   . ٢٠١٣توبر  أك/ وتشرين األول  ٢٠١٢ديسمرب  

فيها معلومات عن االجتماعات املعقودة، والتغيريات يف العضوية والنظـام الـداخلي،             مبا
ويربز التقرير بالتايل التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمـل جلنـة            . واجلوانب املتعلقة بامليزانية  

كيف مبوجب االتفاقية وتعزيز أوجه التآزر      التكيف، مبا يف ذلك يف جماالت تعزيز اتساق الت        
إىل  واإلرشادات   مع منظمات ومراكز وشبكات خارج إطار االتفاقية، وتقدمي الدعم التقين         

. األطراف فيما خيص إجراءات التكيف ووسائل التنفيذ، والتوعيـة وتبـادل املعلومـات            
ة التكيف من أجـل      للطلب الذي تقدم به مؤمتر األطراف إىل جلن        ويستجيب التقرير أيضاً  

__________ 

 . للجنة التكيفرابعدد نظراً لتوقيت االجتماع القُدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احمل  *  
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اهليئة الفرعيـة للمـشورة العلميـة       وُيختتم التقرير بتوصيات إىل     . تطوير بعض أنشطتها  
 بشأن الطريقة اليت ميكن لربنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغـري املنـاخ              والتكنولوجية

 والقابلية للتأثر به والتكيف معه أن يدعم هبا عمل جلنة التكيف، وتوصـيات إىل مـؤمتر               
األطراف، تشمل الترحيب بالتقدم الذي أحرزته جلنة التكيف، والنظر يف دور برنامج دعم            

، عاملي فيما خيص خطط التكيف الوطنية للبلدان النامية األطراف من غري أقل البلدان منواً             
  .والنظر يف سبل ملعاجلة نقص ميزانية جلنة التكيف
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  مقدمة  -أوالً  

  الوالية  -ألف  
، أن تعمل جلنة التكيف حتت سلطة       ١٧-م أ /٢قرر مؤمتر األطراف، مبوجب املقرر        -١

شياً مـع   امؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمامه، وأن يقرر مؤمتر األطراف سياساهتا العامة مت           
   .)١(مقرراته ذات الصلة

نة التكيف أن تقدم إليـه، عـن        ومبوجب املقرر نفسه، طلب مؤمتر األطراف إىل جل         -٢
طريق اهليئتني الفرعيتني، تقارير سنوية عن مجلة أمور، مبا يف ذلك أنشطتها، وأداء مهامهـا،               
وتوجيهاهتا، وتوصياهتا، وغري ذلك من املعلومات ذات الصلة الناشئة عن أعماهلا، وحـسب             

فاقيـة، لينظـر فيهـا      االقتضاء، عن اإلجراءات اإلضافية اليت قد تكون مطلوبة مبوجب االت         
    .)٢(األطراف مؤمتر
 على مشروع خطة عمل جلنة التكيف        يف دورته الثامنة عشرة    مؤمتر األطراف وافق  و  -٣
 معلومات، يف دورته التاسعة عشرة، عن التقدم احملـرز يف           يطلع إىل تلقّ  تو سنواتال يةثالثال

التفاقية وتعزيـز    ا مبوجبكيف   أهدافها املتمثلة يف تعزيز اتساق الت      وحتقيقتنفيذ خطة العمل    
، وتقدمي الـدعم الـتقين      االتفاقيةشبكات خارج إطار    أوجه التآزر مع منظمات ومراكز و     

 تواصـل تطـوير    إىل جلنة التكيـف أن       مؤمتر األطراف طلب  و .إىل األطراف واإلرشادات  
   .)٣(عملها من خطة ١٩ و١٧ و١١ و٨ و٧األعمال املشار إليها يف األنشطة 

 عن  ، يف دورهتا الثامنة والثالثني،    هليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    وأعربت ا   -٤
عمل  برنامج   عن طريق استعدادها لدعم جلنة التكيف يف تنفيذ األنشطة املناسبة من خطة عملها            

. )عمـل نـريويب   برنـامج   (نريويب املتعلق بتأثريات تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه           
إىل الـدورة التاسـعة      (هليئة الفرعية جلنة التكيف إىل تقدمي توصيات يف تقريرها املقبل         ودعت ا 

  . هذا الدعم عمل نريويبج أن يقدم هبا برنامة اليت ميكنطريق بشأن ال)عشرة ملؤمتر األطراف

  نطاق املذكرة  -باء  
 كانون  بنييتضمن هذا التقرير معلومات عن األعمال اليت اضطلعت هبا جلنة التكيف        -٥

  .٢٠١٣أكتوبر / وتشرين األول٢٠١٢ديسمرب /األول

__________ 

 .٩٥، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )١(
 .٩٦، الفقرة ١٧-م أ/٢املقرر  )٢(
 .٢ و١تان ، الفقر١٨-م أ/١١املقرر  )٣(
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اإلجراءات اليت ميكن أن تتخذها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية            -جيم  
  واهليئة الفرعية للتنفيذ

قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ أن                -٦
توصيا مؤمتر األطراف بالعناصر الواردة فيه ليتخذ إجراءات إضافية،         أن   و يف هذا التقرير   تنظرا

  .حسب االقتضاء
يف  قد تود اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظـر         وفضالً عن ذلك،      -٧

جلنـة  إىل   الـدعم     عمل نريويب  ج أن يقدم هبا برنام    ة اليت ميكن  طريقالالتوصية املقدمة بشأن    
  .تنفيذ األنشطة املناسبة من خطة عملهاالتكيف يف 

  معلومات أساسية  -دال  
إطار كانكون املتعلق بـالتكيف     ،  ١٦-م أ /١قرر   مؤمتر األطراف، مبوجب امل    أنشأ  -٨

 مسائل التكيف   وحبثهبدف تعزيز إجراءات التكيف، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل،            
  مؤمتر األطـراف   اق، ومبوجب املقرر نفسه، أنشأ    ويف هذا السي  . متسقاً حبثاًيف إطار االتفاقية    

  .جلنة التكيف للتشجيع على تنفيذ إجراءات التكيف املعززة بصورة متسقة يف إطار االتفاقية
، أن جلنة التكيـف هـي اهليئـة         ١٧-م أ /٢قرر  املوأكد مؤمتر األطراف، مبوجب       -٩

  .ار الضارة لتغري املناخالتكيف مع اآلثمسألة االستشارية العامة ملؤمتر األطراف بشأن 
 قرر نفسه، أكد مؤمتر األطراف أيضاً وظائف جلنة التكيـف اخلمـس           ومبوجب امل   -١٠

وباإلضافة إىل ذلك، طلب إىل جلنة التكيف . تشكيلة جلنة التكيف وطرائقها وإجراءاهتاوحدَّد 
كـز  أن تعمل مع برامج العمل واهليئات واملؤسسات واملنظمات واألطر والـشبكات واملرا           

  .املتصلة بالتكيف يف إطار االتفاقية وخارجها
، اتفقت فيه على ٢٠١٢ سبتمرب/أيلولوعقدت جلنة التكيف اجتماعها االفتتاحي يف      -١١

  . للرئيس، واتفقت على نظامها الداخلي ونائباًخطة عمل ثالثية السنوات، وانتخبت رئيساً

  املسائل التنظيمية واإلجرائية   -اًثاني  
اجتماعها الثـاين،   : ، عقدت جلنة التكيف ثالثة اجتماعات هي      ٢٠١٣ خالل عام   -١٢

 ٢٠ إىل   ١٨ يف بون، بأملانيا؛ واجتماعها الثالث، املعقود من         مارس/آذار ٨ إىل   ٥املعقود من   
 يف نادي، سبتمرب/أيلول ٧ إىل ٥ يف بون كذلك؛ واجتماعها الرابع، املعقود من     يونيه/حزيران
   ت جلنة التكيف حلقة عملها األوىل بشأن رصـد التكيـف          وفضالً عن ذلك، نظم   . بفيجي
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وسُيعقد االجتماع اخلامس للجنة .  يف ناديسبتمرب/أيلول ١١ إىل ٩وتقييمه، اليت عقدت من 
   .)٤(٢٠١٤ مارس/آذار ٧ إىل ٥التكيف يف بون من 

يـذ  ويف الفترات الفاصلة بني االجتماعات، أحرزت جلنة التكيف تقدماً كبرياً يف تنف      -١٣
ويف كـل   .  خمصصة ألنشطة معينة   أفرقة عاملة بني الدورات   خطة عملها عن طريق استخدام      

اجتماع يرفع رؤساء هذه األفرقة تقارير عامة إىل جلنة التكيف عن التقدم احملرز واخلطـوات               
  . يف األنشطةدماً من اإلرشادات للمضي قُاملقبلة املقترحة واملسائل اليت تتطلب مزيداً

ت حكومة هولندا رحلة ميدانية قبل االجتماع الثالث للجنة التكيف، ركزت           ونظَّم  -١٤
 ونظمت حكومة فيجـي رحلـة        .)٥(على التكيف فيما يتصل بسالمة املياه واألمن الغذائي       

ميدانية قبل االجتماع الرابع للجنة التكيف من أجل إبراز مشاريع التكيف يف جمايل األمـن               
  .ثالغذائي واحلد من أخطار الكوار

وبناًء على طلب أعضاء جلنة التكيف، أتيح البث الشبكي لتوفري تغطية حية ومقدَّمة               -١٥
  .)٦(حسب الطلب ملناقشات اجللسات العامة يف اجتماعات جلنة التكيف املعقودة يف بون

وقد تغريت عضوية جلنة التكيف، منذ تقدمي تقريرها األخري إىل مؤمتر األطـراف،               -١٦
حمـل  ) اليابـان ( حل السيد إيساكو تودا ٢٠١٣ مايو/أيار ١٦يف : لتايللتصبح على النحو ا 

فئة األطراف املدرجة يف املرفق األول مـن         ، حيث عينته  )اليابان(ناوويا تسوكاموتو   السيد  
حمل الـسيدة   ) هولندا( حلت السيدة رينسكي بيترز      ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول ٧االتفاقية، ويف   

  .ينتها دول أوروبا الغربية ودول أخرى، حيث ع)هولندا(أنيمييكي نيجهوف 
وواصلت جلنة التكيف، يف اجتماعها الثاين، شرح نظامها الداخلي، الذي جـرت              -١٧

وتتعلق التعديالت املتفق عليها بتفويض     . املوافقة عليه يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف       
يف، واملشاورات بني الـرئيس      إىل نائب الرئيس واألعضاء اآلخرين للجنة التك       مهاماًالرئيس  

ونائب الرئيس يف إعداد جداول أعمال اجتماعات جلنة التكيف ومشاريع التقارير املتعلقـة             
يف وقت   أعمال االجتماعات والوثائق األخرى اخلاصة هبا      هبذه االجتماعات، وإتاحة جداول   

 ،١٧-م أ /٢ املقرر    من األحكام الواردة يف    وال تغري التعديالت أياً   . )٧(مبكر، والبث الشبكي  
  .ولذلك فإهنا ال تتطلب موافقة مؤمتر األطراف عليها

__________ 

 .<unfccc.int/6053>: مجيع وثائق االجتماع متاحة يف املوقع التايل )٤(
 .<unfccc.int/7741>: لالطالع على مزيد من املعلومات، انظر املوقع التايل )٥(
 :تتاح تغطية االجتماع الثاين يف املوقع التايل )٦(

<http://streamstudio.world-television.com/gaia/unfccc/20130305>       وتغطية االجتمـاع الثالـث يف ،
  :التايل املوقع

<http://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/ac03/templ/ovw_small.php?id_kongressmain=248>. 
 .<unfccc.int/7495> :يتاح النظام الداخلي املعدل يف املوقع التايل )٧(
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ورحبت جلنة التكيف بتقدير بالدعم املايل والعيين الذي قدمته حكومـات أملانيـا               -١٨
 عن امتناهنا حلكومـة فيجـي       وأعربت أيضاً .  واليابان وكذلك املفوضية األوروبية    جوالنروي

  .ة التكيف وحلقة العمل املتعلقة برصد التكيف وتقييمهالستضافتها االجتماع الرابع للجن
وعلى غرار اهليئات األخرى املنشأة مبوجب االتفاقية، لن ُتدرج يف امليزانية األساسية              -١٩

املقررة األربعة الـيت سـُتعقد       للجنة سوى ثالثة اجتماعات من بني اجتماعات جلنة التكيف        
 بتوافر متويـل    ع األنشطة األخرى رهناً   وستجري مجي . ٢٠١٥-٢٠١٤خالل فترة السنتني    

ولذا، فإن قدرة جلنة التكيف على االضطالع بعبء عملها املتزايـد واالسـتجابة             . تكميلي
األطراف املدرجة  قدمت  و. لطلبات اهليئات األخرى ومؤمتر األطراف مرهونة بتوافر التمويل       

 يف املوارد، مما يقوض      شديداً صاًهناك نق إال أن   يف املرفق الثاين من االتفاقية بعض املسامهات،        
 اليت وافق عليهـا مـؤمتر       عملال خطة   لألنشطة املدرجة يف  التنفيذ املناسب من حيث الوقت      

وبالنظر إىل هذه القيود املتعلقة باملوارد، اتفقت جلنة التكيف على حتديـد سـبل              . األطراف
  .الستخدام املوارد احلالية مبزيد من الكفاءة

  رز يف تنفيذ خطة العمللتقدم احملا  -اًثالث  
وبدأت . ٢٠١٣ يف تنفيذ خطة عملها خالل عام         كبرياً أحرزت جلنة التكيف تقدماً     -٢٠

بالفعـل   يف خطة عملها الثالثية السنوات، وقد اسُتكمل         ٢٠١٣مجيع أنشطتها املقررة لعام     
ز يف  ويف هذا الفصل، يسلَّط الضوء على التقـدم احملـر         . بعض هذه األنشطة وحقَّق نتائجه    

ويـبني  .  يف اجملاالت اليت حددها مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة          ، حتديداً ٢٠١٣ عام
  .اجلدول الوارد أدناه األنشطة املنجزة والفقرات اليت تتناوهلا يف هذه الوثيقة

 والفقرات اليت   ٢٠١٣األنشطة املدرجة يف خطة العمل، اليت أجنزهتا جلنة التكيف يف عام            
   هذه الوثيقةتتناوهلا يف
  )الفقرات(الفقرة   وصفال   رقمالنشاط

أو خطـط العمـل     / و للواليـات خمططـات   وضع    ١
   ذات الصلة بالتكيفاملقررات أو/و

٢٢  

وحتليلها بغيـة حتديـد جمـاالت       املخططات  مقارنة    ٢
   والثغرات وأوجه التآزر االزدواجية

٢٢  

وسـد  تنفيذ أنشطة من شأهنا احلد من االزدواجيـة          )‘٥‘-‘١‘( ٣
  الثغرات وتعزيز أوجه التآزر

٢٥-٢١  

إىل دعوة املؤسسات اإلقليمية ووكاالت األمم املتحـدة          ٥
  بيانات عن دعمها احلايل للتكيف يف البلدان النامية ميتقد

٤٣-٤١  
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  )الفقرات(الفقرة   وصفال   رقمالنشاط

 قـوائم إعداد قائمة خلرباء التكيف، باالعتماد علـى          ٩
  املوجودة اخلرباء

٣٨  

 التكيفطط  خلوجيهية  عمل بشأن الطرائق واملبادئ الت    ال  ١٠
   أقل البلدان منواً  غريمن دان الناميةلللب الوطنية

٤٠ و٣٩ و٣٤-٢٩

مركـز تبـادل    يف شكل   إنشاء قاعدة بيانات أو آلية        ١٢
معلومات فيما خيص املعلومات املتعلقـة بـالتخطيط        

  للتكيف الوطين

٣٥  

  ٣٧ و٣٦  تنظيم حلقة عمل بشأن رصد التكيف وتقييمه  ١٤

  ٥٢ و٥١   خمتلف املسائل والنهج فيما يتعلق بوسائل التنفيذالنظر يف  ١٩
حتديد عملية ونطاق إعداد تقرير استعراضي وتقـارير          ٢١ و٢٠

من إعداد تقارير   ودورية أخرى بشأن مسائل التكيف      
  هذا القبيل

٤٨-٤٤  

  ٥٠و ٤٩  وضع وتنفيذ استراتيجية لالتصال واإلعالم والتوعية  ٢٢

 االتفاقية وتعزيز أوجه التـآزر مـع املنظمـات          مبوجبف  تعزيز اتساق التكي    -ألف  
  االتفاقيةواملراكز والشبكات خارج إطار 

ززة بـصورة   إجراءات التكيف املع  إن اهلدف العام للجنة التكيف هو تشجيع تنفيذ           -٢١
، إىل حتديد الطـرق     ٢٠١٣وهلذا، سعت جلنة التكيف، طوال عام       . متسقة مبوجب االتفاقية  

 يواكـب    متواصـالً  ويشكل هذا عملية مستمرة، تشهد تقدماً     . هذا اهلدف الكفيلة بتحقيق   
  .تطور جلنة التكيف

وكخطوة أولية عقب الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف، وضعت جلنة التكيـف              -٢٢
 حتديد جماالت    بغية  ذات الصلة بالتكيف   املقررات أو/أو خطط العمل و   / و للوالياتخمططات  

  إىل  جلنـة التكيـف    حتتـاج  التآزر والنظر يف اإلجراءات اليت قد        االزدواجية وكذلك أوجه  
يف البداية على إقامة جلنة التكيف ، ركزت وتعزيز أوجه التآزرللحد من االزدواجية و .ذهااختا

 واللجنة فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً،عالقات مع هيئات أخرى يف إطار االتفاقية، مثل    
تمويل، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، ومركز وشبكة تكنولوجيا املناخ،         الدائمة املعنية بال  

فريق اخلرباء االستشاري املعين بالبالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفـق              و
وجرى ذلك بطرق منها، على سبيل املثال،       . الصندوق األخضر للمناخ  ، وجملس   األول لالتفاقية 

 اللجنة وهذه اهليئات يف اجتماعات بعضها الـبعض، وتنظـيم جلـسات للتواصـل       مشاركة
  .والتحادث، وتبادل الرسائل فيما بينها إلخبار بعضها البعض باألعمال موضع اهتمامها
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 معينـة للتعـاون     ومع مرور الوقت خالل هذا العام، حددت جلنة التكيف أهدافاً           -٢٣
فريق اكات بشأهنا مع غريها من اهليئات املنشأة مثل          وأنشطة معينة ميكن أن تقيم شر      ومهاماً

واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، أو مع برامج عمل مثـل           رباء املعين بأقل البلدان منواً    اخل
 هـو   رباء املعين بأقل البلدان منـواً     فريق اخل وحىت اآلن فإن التعاون مع      . برنامج عمل نريويب  

 أعضاء هذا الفريق يف الفريق املخصص التابع للجنة التكيـف  وقد شارك أحد. األكثر نشاطاً 
وبناء على دعوة مـن     . الستعراض املبادئ التوجيهية القائمة بشأن التخطيط الوطين للتكيف       

، عينت جلنة التكيف أحد أعضائها للعمـل يف الفريـق           رباء املعين بأقل البلدان منواً    فريق اخل 
 من أجل إنشاء املركز الرقمي اخلـاص  ين بأقل البلدان منواًرباء املع اخلاالستشاري التابع لفريق 

دعم عملية وضع خطط التكيف     للمعلومات من أجل    املركز الرئيسي   (الوطنية   التكيف خبطط
، كما عينت أحد أعضائها لينضم إىل فريق الستعراض املنهجيـة وانتقـاء أفـضل               )الوطنية

  .لة التكيفاملمارسات والدروس املستفادة يف إطار معاجلة مسأ
، ركزت املناقشات املتعلقة باالتساق على تعزيز اتـساق وسـائل           ٢٠١٣ويف عام     -٢٤

طـوال   ونتيجة ذلك، من املتوقع أن ُيكثَّف التعاون      . التنفيذ، ال سيما التمويل والتكنولوجيا    
 بني خمتلف اهليئات والربامج ذات الصلة بالتكيف، ال سيما تلك اليت تركز على              ٢٠١٤ عام

العمل املعنية خبطط التكيف الوطنية، التابعة للجنة        التنفيذ، مبا يف ذلك عن طريق فرقة         وسائل
 واللجنـة الدائمـة املعنيـة       فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً،     التكيف اليت يدعى كل من      

ني  إىل تعي  ،الصندوق األخضر للمناخ  بالتمويل، واللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا، وجملس       
وباإلضافة إىل ذلك، ستتعاون جلنة التكيف مع اللجنـة         ).  أدناه ٣٣انظر الفقرة   (عضو فيها   

التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا فيما خيص حلقة عمل ستنظمها هذه األخرية بشأن تكنولوجيات            
 وأعربت جلنة التكيف أيضاً   . التكيف، من أجل إعداد تقارير تكنولوجية موجزة عن التكيف        

 تها يف االشتراك مع اللجنة الدائمة املعنية بالتمويل يف تنظيم منتدى هـذه األخـرية              عن رغب 
  . بشأن متويل التكيف٢٠١٤ لعام
مزيد من االتساق بني    على حتقيق   تشجيع  ال ستواصل جلنة التكيف     ،٢٠١٤ويف عام     -٢٥

بأقل البلدان  فريق اخلرباء املعين    وقد شكل التعاون مع     . بنود جدول األعمال املتصلة بالتكيف    
  . والدعم املقدم من برنامج عمل نريويب خطوة أولية مهمة يف هذا الصددمنواً
وقدمت جلنة التكيف آراءها بشأن برنامج العمل املتعلق بالتمويـل علـى األمـد                -٢٦

ها إىل مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ بشأن املعـايري  ئ تقدمي آراىل واستجابت لدعوة إ )٨(الطويل
تحديد أولويات الدعم ومعايري الشبكة املقترحة، وذلك عن طريق نائب رئيس جلنـة             املقترحة ل 

  . كعضو يف اجمللس االستشاري ملركز وشبكة تكنولوجيا املناخالتكيف، الذي يعمل أيضاً

__________ 

 .<unfccc.int/5916> :تتاح هذه اآلراء يف املوقع التايل )٨(
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وفيما خيص تعزيز أوجه التآزر مع منظمات ومراكز وشبكات خارج إطار االتفاقية،        -٢٧
وُدعي املراقبـون إىل تقـدمي      . لنشطة للمراقبني يف اجتماعاهتا   عززت جلنة التكيف املشاركة ا    

بيانات عامة عند افتتاح االجتماعات واختتامها، وتقدمي اقتراحات ملموسة خالل املناقشات           
. األفرقة الفرعيـة  املتعلقة ببنود حمددة من جدول األعمال، واملشاركة بصورة نشطة يف عمل            

اقبني وإمكانية إدراج جتـارب وخـربات إضـافية يف          واعُتربت هذه املشاركة النشطة للمر    
وستـسعى جلنـة    . ة التكيف وسعيها إىل حتقيق التآزر      ملواصلة عمل جلن    مفيداً املناقشات أمراً 

التكيف جاهدة إىل مواصلة تعزيز أوجه التآزر مع منظمات ومراكز وشبكات خارج إطـار              
  .٢٠١٤االتفاقية يف عام 

  رشادات إىل األطرافقدمي الدعم التقين واإلت  -باء  
 من األنشطة املدرجة يف خطة عملها الرامية         عدداً بدأت جلنة التكيف وأمتمت جزئياً      -٢٨

إجراءات التكيـف   : إىل تقدمي الدعم التقين واإلرشادات إىل األطراف يف جمالني رئيسني مها          
  .ووسائل التنفيذ، اليت تشمل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات

   التكيفإجراءات  -١  
 والـدورة  )٩(بناًء على الطلبات اليت تقدمت هبا األطراف يف الدورة السابعة عـشرة          -٢٩

الطرائق واملبادئ التوجيهية   على حتديد    ملؤمتر األطراف، عملت جلنة التكيف       )١٠(الثامنة عشرة 
تدابري  من أجل تصميم     املتعلقة خبطط التكيف الوطنية للبلدان النامية من غري أقل البلدان منواً          

وكخطـوة  . ١٧-م أ/٥ للمقـرر  التخطيط الوطين للتكيف وحتديد أولوياهتا وتنفيذها، وفقاً 
قائمة لتحديد مدى مالءمتها وأي ثغرات      التوجيهية  البادئ  املأوىل، استعرضت جلنة التكيف     

، )١١(متبقية فيها، واستعرضت باألخص املبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية          
، باالستناد إىل املبـادئ التوجيهيـة األوليـة    فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً     وضعها   اليت

  .لصياغة خطط التكيف الوطنية اليت وضعت يف الدورة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف
وبعدما استعرضت جلنة التكيف املبادئ التوجيهية خلطط التكيف الوطنية، خلصت            -٣٠

 على البلـدان  وغري إلزامية ومن مث فإهنا مرنة مبا يكفي لكي تطبق أيضاًطاق  النإىل أهنا واسعة    
وإذا أُريد للمبادئ التوجيهية أن تطبَّق، فمـن املهـم اإلشـارة إىل    . من غري أقل البلدان منواً  

التكيف الوطنية على اخلربات املستمدة من أنـشطة التكيـف           ضرورة أن تقوم عملية خطط    
ميكن أن تكون املبادئ التوجيهية التقنية اليت وضعها        و. حتقيق االتساق السابقة وأن تسعى إىل     

 -  سواء بشكل مباشر أو مـع ملحقـات  -  مبثابة أساسفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً 
__________ 

 .٣٠ الفقرة ،١٧-م أ/٥املقرر  )٩(
 . من الديباجة٧ الفقرة ،١٨-م أ/١٢املقرر  )١٠(
 .<unfccc.int/7279> :متاحة يف املوقع التايل )١١(
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ال بد من مواصلة    غري أنه   ،  البلدان من غري أقل البلدان منواً     لصياغة خطط التكيف الوطنية يف      
فإن برنامج    وعلى سبيل املثال،   .مكيين هلذه البلدان من أجل بدء العملية      حبث مسألة الدعم الت   

الدعم العاملي خلطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً، الذي وضعه برنامج األمم املتحـدة               
الصندوق الـدويل للتنميـة   واإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة مع أمانة مرفق البيئة العاملية،  

برنامج األغذية العاملي، ومعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث، ومكتـب األمـم            ، و ةالزراعي
املتحدة خلدمات املشاريع بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية، ال يدعم حىت اآلن سـوى أقـل                

ولالطالع علـى   ( يف بدء عملها املتعلق خبطط التكيف الوطنية وتطوير هذا العمل            البلدان منواً 
  ). أدناه٤٠ و٣٩، انظر الفقرتني علومات بشأن دعم البلدان من غري أقل البلدان منواًمزيد من امل

 يف  وبالنظر إىل االحتياجات والقدرات املتنوعة للبلدان النامية من غري أقل البلدان منواً             -٣١
جمال التخطيط للتكيف وتنفيذه، سيتعني على برنامج دعم مماثل للبلدان من غري أقل البلـدان           

على تقييم املبادرات السابقة واحلالية الـيت تنجزهـا احلكومـات     أن يركز بشكل كبري     منوا
الوطنية، أو وكاالت متعددة األطراف أو ثنائية، أو منظمات غري حكومية أو غريهـا مـن                

 يناملؤسسات، هبدف تعزيز القدرات التقنية واملؤسسية من أجل التخطيط للتكيف على األمد           
البلدان من غري أقل البلدان     إلضافة إىل ذلك، سيتعني على برنامج لدعم        وبا. املتوسط والطويل 

  .التكيف أن يركز أكثر على وضع أسس إلشراك القطاع اخلاص مشاركة فعالة يف عملية منواً
 جمموعة من الثغرات والقيود يف املبـادئ التوجيهيـة          وقد كشف االستعراض أيضاً     -٣٢

دود اليت وضعتها املبادئ التوجيهية األولية الـصادرة        خلطط التكيف الوطنية، الناشئة عن احل     
 املعـين   وعلى سبيل املثال، تصف املبادئ التوجيهية التقنية لفريق اخلرباء        . عن مؤمتر األطراف  

 عملية معينة لكنها ال تقدم إرشادات معمقة بشأن كيفية اختاذ خطوات معينة   بأقل البلدان منواً  
العمل الوطنيـة    لربامج   وخالفاً. لتكيف أو تقييم تدابري التكيف    مثل تقييمات القابلية للتأثر وا    

للتكيف، والبالغات الوطنية، وتقييمات االحتياجات التكنولوجية، ليس لدى خطط التكيف          
  . صعباً، مما قد جيعل مقارنتها أمراًحمدد مسبقاً الوطنية هيكل

تكيف الوطنية وتنفيذها،   وملواصلة دعم البلدان النامية يف السعي إىل صياغة خطط ال           -٣٣
تـرد  ( لنظامها الداخلي، فرقة عمل معنية خبطط التكيف الوطنية          أنشأت جلنة التكيف، وفقاً   

واللجنة التنفيذيـة    رباء املعين بأقل البلدان منواً    فريق اخل  ودعت   )اختصاصاهتا يف املرفق األول   
إىل  لصندوق األخـضر للمنـاخ    ااملعنية بالتكنولوجيا واللجنة الدائمة املعنية بالتمويل وجملس        

ومبا أن جلنة التكيف تسعى إىل دعم مجيع البلدان النامية األطراف يف خطـط              . املشاركة فيها 
تكتسي أمهيـة    رباء املعين بأقل البلدان منواً    فريق اخل التكيف الوطنية اخلاصة هبا، فإن مشاركة       

 يف صياغة خطط    بلدان منواً دعم أقل ال  يف جمال   التآزر مع عمله اجلاري     خاصة من أجل حتقيق     
رباء املعين بأقـل    اخلالتكيف الوطنية اخلاصة هبا، بطرق منها االستجابة ألي طلبات من فريق            

 لواليـة جلنـة      وفقـاً   أيضاً ا أن فرقة العمل ستدعمه    البلدان منواً والتأكيد ألقل   ،  البلدان منواً 
  .التكيف ومهامها
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 وضع جمموعات أدوات،    ، منها مثالً   عن ذلك، حددت جلنة التكيف طرائق      وفضالً  -٣٤
وملحقات للمبادئ التوجيهية التقنية خلطط التكيف الوطنية، وبوابات إلكترونية مـن قبيـل             

 الوطنية، وأنشطة تدريبية، ميكن استخدامها للدفع قدماً       التكيف املركز الرقمي اخلاص خبطط   
 كـل اجتمـاع مـن       وستقدم فرقة العمل تقارير إىل جلنة التكيـف يف        . بالعمل ذي الصلة  

  .اجتماعاهتا وعن طريق الربيد اإللكتروين يف الفترات الفاصلة بني الدورات، إذا اقتضى احلال
وباإلضافة إىل النظر يف الطرائق املتعلقة خبطط التكيف الوطنية، استهلت جلنة التكيف     -٣٥

علومات املتعلقة  مركز لتبادل املعلومات تتضمن امل    يف شكل   أو آلية   عملها بشأن قاعدة بيانات     
 لقواعد البيانـات    وكخطوة أوىل، أجرت جلنة التكيف استعراضاً     . بالتخطيط الوطين للتكيف  

واآلليات من نوع مركز تبادل املعلومات احلالية املتعلقة بالتخطيط الوطين للتكيف لتحديـد             
ركز الرقمي من قبيل املإذا كانت ستدخل يف شراكة مع قواعد البيانات أو اآلليات احلالية،  ما

وبعد االسـتعراض،   .  مستقالً الوطنية، أو ما إذا كانت ستضع نظاماً       التكيف اخلاص خبطط 
اتفقت جلنة التكيف على أنه ما من حاجة إىل أن تضع جلنة التكيف قاعدة بيانات مـستقلة،           

الوطنيـة   التكيف لكنها يف املقابل ستشارك وستساهم يف تطوير املركز الرقمي اخلاص خبطط          
  .معلومات التخطيط الوطين للتكيف ذات الصلة بالبلدان من غري أقل البلدان منواًيشمل لكي 
وأحد اجلوانب املهمة املتعلقة بالتخطيط الوطين للتكيف هو رصد التكيف وتقييمه،             -٣٦

ومن أجل االستناد إىل    . وهو جانب مل يعاجل على النحو املناسب يف إطار االتفاقية حىت اآلن           
ائمة املتصلة باملوضوع واملسامهة فيها، نظمت جلنة التكيف حلقة عمل بـشأن            العمليات الق 

وضمت حلقة العمل قيادات يف رصد التكيـف وتقييمـه، ذات           . )١٢(رصد التكيف وتقييمه  
خربات يف تطبيق التكيف على مستويات خمتلفة، مبا يف ذلك على املستوي الـوطين وعلـى                

ات، ومنظمات إقليمية، وبنوك إمنائية، ووكاالت      مستوى الربامج واملشاريع، آتية من حكوم     
أسئلة ثالثة  وتناولت حلقة العمل    . للتعاون التقين الثنائي، ومؤسسات البحث، واجملتمع املدين      

  : النطاق هيسياساتية واسعة 
 لقياس التكيـف    بالنظر إىل اجملموعة املتنوعة من املؤشرات املوجودة حالياً         )أ(  

تمعات احمللية والبلدان ووكاالت التنمية والتكيف تشكيل فهـم         وتقييمه، فكيف ميكن للمج   
  املناخ؟تغري مشترك للنجاح يف التأقلم مع 

كيف ميكن إنشاء إطار يربط فرادى التقييمات بالتقييمات على املـستوى             )ب(  
اة إىل النتائج النهائية املتوخ  ) التدخالت الفردية (الوطين ليمتد التركيز من وسائل حتقيق النتائج        

  ؟) وأن تصبح لديها قدرة أكرب على التكيفأن تصبح البلدان أقل تأثراً(

__________ 

تتاح مداوالت حلقة العمل، مبا يف ذلك جدول األعمال، وورقـة املعلومـات األساسـية، ومـسامهات                  )١٢(
 .<unfccc.int/7744> :املشاركني والعروض، يف املوقع التايل
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كيف ميكن اإلبالغ عن نتائج الرصد والتقييم ونشرها مبا يضمن االستفادة             )ج(  
منها يف عملية التكيف املعنية، والسماح كذلك بتقاسم الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة            

  ؟املخططني واملمارسني يف جمال التكيف اجملموعة األوسع من احملددة مع
يف الصفحات الـشبكية  نوفمرب وسيتاح /وسينشر تقرير حلقة العمل يف تشرين الثاين       -٣٧

، سـتقدِّم  ٢٠١٤وبعد أن تنظر جلنة التكيف يف هذا التقرير يف بداية عام     . )١٣(للجنة التكيف 
  . فيهاتوصيات وإرشادات إىل مؤمتر األطراف يف دورته العشرين لكي ينظر

مـن قـوائم    وجود العديد   وفيما خيص وضع قائمة للخرباء، الحظت جلنة التكيف           -٣٨
وتوفر هذه القوائم ما يكفي مـن اخلـربات         . اخلرباء داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها     
. دعم خـارجي  يتطلب تنفيذها احلصول على     ملساعدة جلنة التكيف يف أي أنشطة ميكن أن         

كيف على أن القوائم احلالية كافية يف الوقت الراهن وأن من املمكن            ولذلك، اتفقت جلنة الت   
  .النظر يف وضع قائمة للخرباء عندما ترى أن هناك حاجة إليها

  وسائل التنفيذ  -٢  
، نظرت جلنة التكيف يف القضايا املتصلة بتمويل خطط التكيـف           ٢٠١٣طوال عام     -٣٩

 هبدف حتسني   ٢٠١٤هذه املسألة يف عام     أن تضطلع باملزيد من العمل بشأن       الوطنية وقررت   
طـط  خلاحلصول علـى املـوارد      فهم املسائل التقنية اليت قد تعترض طريق البلدان النامية يف           

  : من البحث التقين ما يليوتشمل املسائل اليت تتطلب مزيداً. التكيف الوطنية
تفعيل الدعم  "ة  املبادئ التوجيهية الواردة يف ورقة مرفق البيئة العاملية املعنون          )أ(  

مـؤمتر األطـرف يف   الصادرة عن  إلرشاداتإلعداد عملية خطط التكيف الوطنية استجابة ل   
واليت تشمل كيفية ارتباط هـذه املبـادئ بالـسياسات          ،  )١٤("االتفاقية اإلطارية لتغري املناخ   

اص لتغري   والصندوق اخل  التشغيلية واملبادئ التوجيهية القائمة اخلاصة بصندوق أقل البلدان منواً        
املناخ، والقضايا املتعلقة باإلضافية، والتكاليف الكاملة املتفق عليها لألنشطة، وانعكاسـات           

  ؛‘تكاليف إضافية‘إىل ‘ تكلفة التكيف الكاملة‘ترمجة 
 على متويل من صندوق أقل      أو شروط حصول أقل البلدان منواً     /إجراءات و   )ب(  
   من أجل خطط التكيف الوطنية؛البلدان منواً
 على متويـل    أو شروط حصول البلدان من غري أقل البلدان منواً        /إجراءات و   )ج(  

  .من الصندوق اخلاص لتغري املناخ من أجل خطط التكيف الوطنية
وسُيدعم هذا العمل بورقة معلومات أساسية سُتعد بشأن املسائل املذكورة أعـاله              -٤٠

ممثلي مرفق البيئة العاملية    وكيف  جلنة الت بني  وكذلك حبوار سيجري خالل االجتماع اخلامس       
__________ 

)١٣( <unfccc.int/6053>. 
 .<www.thegef.org/gef/meetingdocs/96/50> :، متاحة يف املوقع التايلGEF/LDCF.SCCF.14/06الوثيقة  )١٤(
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 والصندوق اخلاص لتغري املناخ وممثلي هيئـات وصـناديق          املعنيني بصندوق أقل البلدان منواً    
  .الصندوق األخضر للمناخوجملس  فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًأخرى، من قبيل 

 بيانات  تقدميدة إىل   املؤسسات اإلقليمية ووكاالت األمم املتح    ودعت جلنة التكيف      -٤١
عن دعمها احلايل للتكيف يف البلدان النامية، مبا يف ذلك ما يتصل ببناء القدرات، ومن ضمنها 

وستيسر البيانات الواردة من هذه املؤسسات والوكاالت مواصلة        . قدرات املؤسسات الوطنية  
املتحدة يف دعم   ز أدوار املؤسسات اإلقليمية ووكاالت األمم       يتعزجلنة التكيف للبحث هبدف     

  . يف البلدان الناميةاملعززة التكيف أعمال
وقد ُوجه نداء لتقدمي مسامهات عن طريق دعوة من رئيس جلنة التكيف ومنـوذج                -٤٢

 إىل جهات التنسيق يف وكاالت األمم املتحدة واملنظمـات احلكوميـة            خمصص، أُرسال معاً  
. نظمات شريكة لربنامج عمل نريويب    الدولية املعتمدة وكذلك إىل جهات تنسيق خمتارة يف م        

ومـن  . )١٥(بارز يف املوقع الشبكي لالتفاقية    بتقدمي املسامهات بشكل     كما ُوضع النداء املتعلق   
 منظمة  ٢٨ منظمة، قدمت    ٣٠ منظمة طلب منها تقدمي معلومات، رد ما جمموعه          ١٢١بني  

 منظمات معنيـة    وقررت جلنة التكيف إرسال رسائل للتذكري ونداءات إىل       . منها مسامهات 
  .بتقدمي املسامهات يف املرة األوىل يوجه إليها النداء املتعلق مل

وستدرج مجيع املسامهات الواردة يف وثيقة للمعلومات سُينظر فيها يف االجتمـاع               -٤٣
التكيف، يف جمال اخلامس للجنة التكيف إىل جانب قائمة أولية ملراكز وشبكات إقليمية تعمل          

 يف دعم إجراءات التكيـف      ملؤسسات اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة    ا هبدف تعزيز أدوار  
  .اليت تقودها البلدان والنظر يف نوع األنشطة اإلضافية اليت ميكن للجنة التكيف االضطالع هبا

  التوعية وتقاسم املعلومات  -جيم  
ة  مع خطة عملها، على إعداد تقارير مواضـيعية واستعراضـي          اتفقت اللجنة، متاشياً    -٤٤

دورية، تولف املعلومات واملعارف املتصلة بأمور منها تنفيذ إجراءات التكيـف وممارسـات             
التكيف اجليدة، واالجتاهات امللحوظة، والدروس املستفادة، والثغرات واالحتياجات، مبا فيها          

 من االهتمام، لكي ينظر فيهـا مـؤمتر         املتعلقة بتقدمي الدعم، واجملاالت اليت تستدعي مزيداً      
طراف، باالستناد إىل املعلومات الواردة من األطراف واملقدمة يف تقـارير ووثـائق ذات              األ

  .الصلة، مبا فيها تلك الصادرة عن هيئات أخرى يف إطار االتفاقية
النـوع األول   : وبعد املداوالت، اتفقت جلنة التكيف على إعداد نوعني من التقارير           -٤٥

ستكون مواضيعية وستستجيب للمناقشات املواضـيعية      هو التقارير املواضيعية السنوية، اليت      
 للـدروس    وحتليالً بشأن التكيف؛ والنوع الثاين هو التقارير االستعراضية اليت ستشمل توليفاً         

املستفادة من العمليات واالجتماعات العاملية واإلقليمية ذات الصلة اليت ُنوقش فيها التقـدم             
__________ 

)١٥( <unfccc.int/7722>. 
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، كما ستحدد هذه التقارير الثغـرات يف        ق بالتكيف إطار كانكون املتعل  احملرز من أجل تنفيذ     
وكجزء من خطة العمل الثالثية السنوات للجنة التكيـف،         . البيانات واملعلومات واملعارف  

 وتقريـر   ٢٠١٤ و ٢٠١٣ على إعداد تقارير مواضيعية يف عـامي         اتفقت هذه اللجنة أيضاً   
توجهـه االسـتراتيجي يف      ، ليستنري هبا مؤمتر األطراف يف     ٢٠١٥عام  استعراضي شامل يف    

  . حسب االقتضاء دورته احلادية والعشرين وغريه من هيئات األمم املتحدة ذات الصلة،
ويسعى التقرير املواضيعي األول، املتعلق حبالة التكيـف يف إطـار االتفاقيـة، إىل                -٤٦

الوعي وحتسني الفهم بشأن جمموعة متنوعة من اهليئات والربامج ومـسارات العمـل              إذكاء
املتصلة بالتكيف يف إطار االتفاقية وبشأن كيفية مسامهتها بصورة مـشتركة يف إجـراءات              

  .)١٦(ززةالتكيف املع
 علـى األدوات    ٢٠١٤واتفقت جلنة التكيف على أن يركز التقرير املواضـيعي لعـام              -٤٧

يـه  يف سياق تطبيق هنج خمتلفـة لتوج      املطروحة  واملعارف املتاحة والدروس املستفادة والتحديات      
 على التقدم احملرز يف تنفيـذ إطـار         ٢٠١٥التكيف الوطين، وأن يركز التقرير االستعراضي لعام        

كانكون املتعلق بالتكيف، مع حتليل أمور منها الدروس املستفادة، واملمارسات اجليدة والتحديات            
إعداد خطط التكيف الوطنية وتنفيذها، والـدور اجلـوهري للمؤسـسات الوطنيـة         اليت تواجه   

  .اجلهات املعنية يف التخطيط للتكيف وتنفيذه، ورصد إجراءات التكيف وتقييمها ودعمهاو
منتدى سنوي  تنظيم   على طلب مؤمتر األطراف إىل جلنة التكيف بأن تنظر يف            وبناًء  -٤٨

للتكيف، اتفقت جلنة التكيف على إنشاء هذا املنتدى وتنظيم اجتماعه األول، بشأن التكيف             
إبـراز موضـوع    التزامن مع الدورة التاسعة عشرة ملؤمتر األطراف، هبدف         مع تغري املناخ، ب   

مـن شخـصيات    تقدمي مداخالت   وسيشمل منتدى التكيف    .  على الصعيد العاملي   التكيف
معروفة من جمموعة متوازنة من األقاليم وجماالت االهتمام، وممثلني رفيعـي املـستوى مـن               

تكيف على التلفزيون إلذكاء التوعية به إىل       منتدى ال وسيبث  . البلدان، وجهات معنية أخرى   
  .حد أبعد من نطاق احلدث نفسه

لالتصال مشروع استراتيجية   على إعداد   ، عملت جلنة التكيف     ٢٠١٣وخالل عام     -٤٩
 استراتيجية لالتصال يف إطار عمليـة االتفاقيـة          لكي توفر لنفسها ُنهجاً    واإلعالم والتوعية 

ل حتديد اجلهات املعنية، وحتديد األهداف والرسـائل        ويشمل املشروع أنشطة مث   . وخارجها
  .كل منهااملتعلقة باألساسية املوجهة إىل جهات معنية خمتلفة، وحتديد وسائل االتصال 

ولتقدمي إرشادات إىل األعضاء عند متثيلهم للجنة التكيف يف االجتماعات اخلارجية،             -٥٠
بعـد   وستتاح هذه األسـئلة   . رحهاوضعت جلنة التكيف جمموعة من األسئلة اليت يتكرر ط        

األطراف وغريها من اجلهات املعنيـة      لفائدة  استكماهلا يف الصفحات الشبكية للجنة التكيف       
  .وسيجري حتديثها حسب االقتضاءاملهتمة 
__________ 

 .<unfccc.int/6053> :سُيتاح التقرير يف املوقع التايل )١٦(
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  تطوير األنشطة املدرجة يف خطة العمل الثالثية السنوات   -اًرابع  
جلنـة  واصـلت    دورته الثامنة عشرة،     مؤمتر األطراف يف  قُدِّم أثناء   استجابة لطلب     -٥١

. عملـها  من خطة    ١٩ و ١٧ و ١١ و ٨ و ٧ األعمال املشار إليها يف األنشطة       التكيف تطوير 
واسترشدت جلنة التكيف يف تطوير تلك األعمال برغبتها يف تعزيز االتساق والتآزر وضمان             

 عمـل  أال جتري األنشطة بشكل منفصل بل أن تقوم على بعضها البعض كجزء من مـسار              
وبعد أن استعرضت جلنة التكيف أنشطتها، حددت مسارات العمل الثالثـة التاليـة             . أوسع

  :لتنظيم أنشطتها على حنو متسق
مسار للعمل بشأن تقدمي الدعم التقين واإلرشادات إىل األطـراف بـشأن              )أ(  

  إجراءات التكيف؛
ف بـشأن   مسار للعمل بشأن تقدمي الدعم التقين واإلرشادات إىل األطـرا           )ب(  

  وسائل التنفيذ؛
  .مسار للعمل بشأن إذكاء الوعي والتواصل وتبادل املعلومات  )ج(  

حمل خطة ) انظر املرفق الثاين(وال حيل تنظيم األنشطة يف إطار مسارات العمل الثالثة         -٥٢
.  ستعاجل هبا جلنة التكيف عملـها      العمل الثالثية السنوات، بل إنه يعكس طريقة أكثر اتساقاً        

، بشأن وسـائل    ١٩ مسارات العمل الثالثة أنشطة جديدة يف سياق تطوير النشاط           وتشمل
  . التنفيذ، والتوقيت املعدَّل لبعض األنشطة، عند االقتضاء

 ٦ و ٥ عقب نظرها يف نتـائج النـشاطني         ٨ و ٧وستتناول جلنة التكيف النشاطني       -٥٣
املتحدة واملؤسسات اإلقليميـة     وكاالت األمم    املعلومات املتعلقة بالدعم الذي تقدمه حالياً     (

 بانتظار ١١وسيجري حبث النشاط ). دعما للتكيف يف البلدان النامية وقائمة املراكز اإلقليمية   
 بعد حبـث نتـائج      ١٧توصيات فرقة العمل املعنية خبطط التكيف الوطنية، وسُيعاجل النشاط          

  .دورته التاسعة عشرة خالل مؤمتر األطراف يف املتعلق باخلسائر واألضراربرنامج العمل 

  الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةتوصيات إىل اهليئة   -اًخامس  
 باالستعداد الذي أعربت عنه اهليئة الفرعية للمشورة العلمية         رحبت جلنة التكيف كثرياً     -٥٤

األنشطة ذات الصلة   والتكنولوجية لدعم جلنة التكيف، من خالل برنامج عمل نريويب، يف تنفيذ            
واستجابة لدعوة اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيـة، وبعـد          . يف إطار خطة عملها   

استعراض مسات برنامج عمل نريويب األساسية ووظائفه وأنشطته املتفق عليها، حددت جلنـة             
  :هاالتكيف أنواع الدعم الثالثة الواسعة التالية اليت ميكن للربنامج تقدميها لعمل

  إجناز أنشطة مشتركة لتعزيز التآزر واالتساق؛  )أ(  
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حفز مزيد من اإلجراءات فيما خيص توفري املعلومات واملنتجات املعرفيـة             )ب(  
  املتوسعة للمنظمات الشريكة؛القائمة وانطالقا من الشبكة 

دعم مشاركة اجلهات املعنية بالتكيف من خالل الطرائق القائمة يف إطـار              )ج(  
  .مل نريويببرنامج ع

وفيما خيص األنشطة املشتركة، فإما أن لدى جلنة التكيف وبرنامج عمـل نـريويب                -٥٥
أنشطة مماثلة أو ذات الصلة أو أن من املتوقع أهنمـا           بإجناز   مسبق من مؤمتر األطراف      اًتكليف

ومن املمكن االضطالع بصورة مشتركة هبذه األنشطة، اليت ميكن حتديدها          . سيقومان بذلك 
 يف جماالت ممارسات الشعوب األصلية ومعارفها والتخطيط الوطين للتكيف، من أجـل     حاليا

  . تعزيز التآزر واالتساق
وعلى سبيل املثال، اتفقت جلنة التكيف على الدعوة إىل عقد حلقة عمـل بـشأن                 -٥٦

ت أفضل املمارسات لدى اجملتمعات األصلية واحمللية واحتياجات هذه اجملتمعات، مبسامهة اهليئا 
 ‘٥‘٣النشاط  (والربامج ذات الصلة ومشاركتها بغية تقاسم اخلربات التقنية املتصلة بالتكيف           

واتفقت جلنة التكيف أيضا على إعداد ورقة استكشافية يف الربع األول من            ). من خطة العمل  
 هبدف حتديـد توصـيات      ٢٠١٤، وتنظيم حلقة عمل يف الربع الثالث من عام          ٢٠١٤عام  

 وعلى غرار ذلك، طلبت   . فيها مؤمتر األطراف على النحو املناسب والالزم      وإرشادات لينظر   
، يف إطار برنامج عمل نريويب إعداد ورقة تقنية،         الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة  

قبل انعقاد دورهتا التاسعة والثالثني، بشأن أفضل املمارسات، واألدوات املتاحة مـن أجـل              
سات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليديـة ألغـراض          وممار استخدام معارف 

 قبل انعقاد دورهتا األربعني، بشأن استخدام معارف      التكيف، وتنظيم اجتماع خرباء تقنيني،      
وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليدية ألغراض التكيف، هبدف وضع          

  . واملمارسات ألغراض التكيفملعارففيما خيص استخدام هذه اتوصيات للممارسني 
 للتخطيط الوطين   املناسبةمجع املعلومات   وعلى غرار ذلك، اتفقت جلنة التكيف على          -٥٧

، وحتديد املمارسات اجليدة لدمج التكيـف يف الـسياسات والعمليـات            هاوجتميع للتكيف
لدان منواً وبرنامج عمـل     واإلجراءات اإلمنائية الوطنية بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل الب         

ورقة معلومات   واتفقت جلنة التكيف أيضا على إعداد        ). من خطة العمل   ١٣النشاط  (نريويب  
وقد سبق لربنامج   . ٢٠١٤ يف الربع األول من عام        واملمارسات اجليدة  ستفادةملاعن الدروس   

ـ              ف يف  عمل نريويب أن مجَّع دراسات حاالت إفرادية عن عمليات التخطيط الـوطين للتكي
الفرعية للهيئة   ومن املتوقع أن ينظر يف أنشطة إضافية يف الدورة التاسعة والثالثني             ٢٠١٢ عام

  . يف جمال التخطيط الوطين للتكيفللمشورة العلمية والتكنولوجية
وفيما خيص توفري املعلومات واملنتجات املعرفية، ميكن لربنامج عمل نـريويب حفـز               -٥٨

املتوسعة للمنظمات الشريكة   القائمة و  من الشبكة    انطالقاًاجملال  يف هذا    تمزيد من اإلجراءا  
جتميع قائمـة    (٦النشاط  : خطة عمل جلنة التكيف   من أجل دعم األنشطة التالية املدرجة يف        
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مجع أحدث املعلومات    (١٥، النشاط   )للمراكز والشبكات اإلقليمية العاملة يف جمال التكيف      
عقد اجتماع خرباء بشأن تعزيز سبل  (١٨، النشاط )فعن التكيف، مبا يف ذلك حدود التكي      

  ).استعراضيةو  مواضيعيةإعداد تقارير (٢١، والنشاط )العيش والتنوع االقتصادي
، وفيما خيص مشاركة اجلهات املعنية، ميكن لربنامج عمل نريويب أن يـدعم             وأخرياً  -٥٩

املنتجـات ذات الـصلة     جلنة التكيف عن طريق استخدام شبكته الواسعة من الشركاء لنشر           
  .التصال واإلعالم والتوعيةاخلاصة با للجنة التكيف وتنفيذ استراتيجيتها

 يوجز الدعم الذي ميكن أن يقدمه برنامج عمل نريويب    ويتضمن املرفق الثالث جدوالً     -٦٠
اهليئـة الفرعيـة    ألعمال جلنة التكيف، مبا يشمل الطرائق املمكنة والتوقيت، لكي تنظر فيه            

  .ة العلمية والتكنولوجيةللمشور
 لربنامج عمل نـريويب     تسمحالكثري من الفرص اليت     ويف اخلتام، حددت جلنة التكيف        -٦١

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،     ومثلما توخت   . بأن يدعم جلنة التكيف يف أعماهلا     
 متتالية ليـدعم    لتكيفميكن أن تكون األنشطة اليت جتري يف إطار برنامج عمل نريويب وجلنة ا            

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية    ويف انتظار أن تعيد     . بعضها البعض بغية تعزيز االتساق والتآزر     
عن طريـق    النظر يف ذلك، ميكن لربنامج عمل نريويب أن يساعد جلنة التكيف             والتكنولوجية

  .تطبيقهاتيسري إنتاج البيانات واملعلومات واملعارف املتعلقة بالتكيف ونشرها و
اهليئـة الفرعيـة للمـشورة العلميـة        وعلى وجه التحديد، توصي جلنة التكيـف          -٦٢

  : مبا يليوالتكنولوجية
 أن تطلب من األمانة تنظيم اجتماع اخلرباء التقنيني بشأن استخدام معارف            )أ(  

 حلقة العمل الـيت     وممارسات الشعوب األصلية واملعارف واملمارسات التقليدية بالتزامن مع       
ستعقدها جلنة التكيف بشأن أفضل املمارسات لدى اجملتمعات األصلية واحمللية واحتياجـات            

  هذه اجملتمعات؛
أن تطلب مسامهات من األطراف واملنظمات الشريكة لربنامج عمل نريويب            )ب(  

واليت ميكن أن بشأن املمارسات اجليدة والدروس املستفادة يف جمال التخطيط الوطين للتكيف، 
  .  يف ورقة معلوماتهامن األمانة جتميعُيطلب 

  توصيات إىل مؤمتر األطراف  -اًسادس  
نظـر فيهـا مـؤمتر      يلاتفقت جلنة التكيف على إدراج التوصيات التالية يف تقريرها            -٦٣

، عـن طريـق اهليئـتني       وتوصي اللجنة مؤمتر األطراف   . ة عشرة تاسعاألطراف يف دورته ال   
  : مبا يليالفرعيتني،
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 فيما خيص تنفيذ خطة عملها،     حرزته جلنة التكيف   بالتقدم الذي أ   أن يرحب   )أ(  
 يف جماالت تعزيز اتساق التكيف مبوجب االتفاقيـة، وتقـدمي الـدعم الـتقين              مبا يف ذلك  

األطراف فيما خيص إجراءات التكيف ووسائل التنفيذ، ومنها باألخص إنشاء     إىل  واإلرشادات  
  ؛والتوعية وتبادل املعلومات، العمل املعنية خبطط التكيف الوطنيةفرقة 

يف دور برنامج دعم عاملي فيما خيص خطط التكيـف الوطنيـة             أن ينظر   )ب(  
، وذلك بطرق منها على سبيل املثال دعوة منظمات األمـم           للبلدان من غري أقل البلدان منواً     

املتحدة والوكاالت املتخصصة وغريها من املنظمات املعنية، وكـذلك الوكـاالت الثنائيـة        
حسب االقتضاء، ويف حـدود      ،تضعحيثما أمكن، إىل أن تنظر يف أن         واملتعددة األطراف، 

الوالية املنوطة بكل منها، برامج لدعم عملية خطط التكيف الوطنية من شأهنا أن تسهل تقـدمي     
ة، ، وإىل أن تقدم إىل األمان     الدعم املايل والتقين للبلدان النامية األطراف من غري أقل البلدان منواً          

  لدعوة؛البلدان ل، معلومات عن الطريقة اليت استجابت هبا هذه ٢٠١٤مارس / آذار٢٦حبلول 
يف طرق  وينظر   بالنقص احلاد يف املوارد املتاحة للجنة التكيف         أن حييط علماً    )ج(  
  ملعاجلته؛

زيادة الكفـاءة يف اسـتخدام      أن يرحب باجلهود اليت بذلتها جلنة التكيف ل         )د(  
  .ةاملوارد احلالي
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Annex I 

[English only] 

Terms of reference for the task force on national adaptation plans 

 1. Objectives 

1. The objectives of the task force are as follows: 

 (a) To serve as the panel within the Adaptation Committee that continuously 
looks at issues related to national adaptation plans (NAPs); 

 (b) To liaise with the Least Developed Countries Expert Group (LEG), upon 
request, in support of its work with regard to NAPs in the least developed countries 
(LDCs), ensuring consistence and supplementarity of mandates; 

 (c) To identify opportunities in which activities can also be employed by non-
LDCs; 

 (d) To follow up on the operationalization modalities identified for the support of 
non-LDCs’ NAPs under the guidance of the Chair and the Vice-Chair of the Adaptation 
Committee;  

 (e) To report to the Adaptation Committee at each of its meeting on issues 
identified and proposed activities to support the NAP process for all eligible developing 
countries. 

 2. Scope of work 

2. The task force is requested to develop, with the support of the secretariat, a draft plan 
of action, taking into account the activities in the Adaptation Committee’s workplan and the 
modalities and activities identified through the Adaptation Committee’s work in 2013. The 
task force will present its draft plan of action at the 5th meeting of the Adaptation 
Committee for review and approval.  

 3. Composition 

3. The task force will include five members of the Adaptation Committee. In addition, 
the Adaptation Committee invites the LEG, the Standing Committee on Finance, the 
Technology Executive Committee and the Board of the Green Climate Fund to each 
nominate one of their members to support the work of the task force.  

 4. Relationship with external experts 

4. External members and experts could be actively engaged in and support the task 
force, as necessary and under the guidance of the Adaptation Committee. Those experts 
could include representatives of United Nations agencies, research and training institutions, 
regional centres and civil society, as well as other stakeholders, according to the specific 
needs that the task force is trying to address. 
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Annex II 

[English only] 

Elaboration of activities included in the Adaptation Committee’s workplan under three workstreams in order to 
enhance overall coherencea 

Timing 

Activities and outputs of the workstream 
on technical support and guidance to the 
Parties on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties on 
means of implementationb 

Activities and outputs of the workstream on 
awareness-raising, outreach and sharing of 
information 

Third 
quarter, 
2013 

Conduct a workshop on the monitoring 
and evaluation of adaptation, building on 
and contributing to existing related 
processes (activity 14) 

Invite regional institutions and United Nations 
agencies supporting work on adaptation to 
communicate, as per the template developed by 
the Adaptation Committee, their current support 
for adaptation in developing countries, including 
in relation to capacity-building, including of 
national institutions (activity 5) 
Second round of submissions and compilation 
thereof 

 

Prepare a report on the monitoring and 
evaluation workshop (activity 14) 

Prepare an information paper that strengthens the 
understanding of the roles of regional institutions 
and United Nations agencies in supporting 
enhanced adaptation actions in developing 
countries (activity 5) 

Finalize and disseminate the 2013 thematic 
report on the state of adaptation under the 
Convention (activities 20 and 21) 

Fourth 
quarter, 
2013 

Establish a task force on national 
adaptation plans (NAPs) and invite one 
member each of the Least Developed 
Countries Expert Group (LEG), the 
Standing Committee on Finance (SCF) 
and the Technology Executive 
Committee (TEC), as well as a nominee 
of the Board of the Green Climate Fund 
(GCF), to work on modalities and 
guidelines for NAPs for developing 
countries that are not least developed 
countries for consideration by the 
Adaptation Committee (activity 10) 

 Develop and implement a communication, 
information and outreach strategy, building on 
existing channels, in order to provide decision 
makers and the media, including social media, 
with the latest information on adaptation 
(activity 22) 
Revised the strategy prior to the nineteenth 
session of the Conference of the Parties (COP), 
pending agreement by the Adaptation 
Committee (if no agreement, discussion of the 
revised draft at the 5th meeting of the Adaptation 
Committee) 
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Timing 

Activities and outputs of the workstream 
on technical support and guidance to the 
Parties on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties on 
means of implementationb 

Activities and outputs of the workstream on 
awareness-raising, outreach and sharing of 
information 

 Prepare a scoping paper for the 
workshop on best practices and needs of 
local and indigenous communities taking 
into account technical paper under the 
Nairobi work programme on impacts, 
vulnerability and adaptation to climate 
change (NWP) on best practices and 
available tools for the use of indigenous 
and traditional knowledge and practices 
for adaptation (activity 3(v)) 
 

 Organize the 2013 Adaptation Forum at COP 19 
on adapting to climate change, and hold a press 
conference 

Map mandates, workplans and/or decisions with adaptation relevance (activity 1) 
An updated information paper on possible cooperation in order to reduce duplication of actions, address gaps and strengthen synergies 
Identification of COP 19 decisions with adaptation relevance and inclusion of actions of the Adaptation Committee in an updated workplan, as 
appropriate. 
 
Compare and analyse maps in order to identify concrete activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies (activity 2) 
Discussion of maps 
Identification of concrete activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies and actions that may need to be undertaken by the 
Adaptation Committee 
 
Implement activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies (activity 3) 
Working linkages with all adaptation-relevant bodies and work programmes under the Convention 
A shared understanding among the Adaptation Committee and other adaptation-relevant bodies, as well as across agenda items, of ways in which 
to reduce duplication, address gaps and promote synergies, in order to enhance action on adaptation 
 

First 
quarter, 
2014 

Identify recommendations and guidance 
for consideration by the COP, as 
appropriate and as needed, on the basis 
of the outcomes of the workshop on the 
monitoring and evaluation of adaptation, 
with a view to providing technical 
support and guidance to Parties, in order 
to facilitate the enhanced implementation 
of adaptation actions (activity 14) 
 

 Consider an in-session meeting to gather up-to-
date information on adaptation, including the 
limits of adaptation, in collaboration with 
Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) Working Group II (WGII) (activity 15) 
Agreement with IPCC WGII on cooperation 
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Timing 

Activities and outputs of the workstream 
on technical support and guidance to the 
Parties on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties on 
means of implementationb 

Activities and outputs of the workstream on 
awareness-raising, outreach and sharing of 
information 

Compile a list of regional centres and 
networks working on adaptation, with a 
view to strengthening their role in 
supporting country-driven adaptation 
actions (activity 6) 
Initial list of regional centres and 
networks working on adaptation, 
including information on their activities 
and capacities 
Information available online and updated 
regularly 
 

 Consider progress made in collaborating with 
the LEG on NAP Central, a universally 
accessible, web-based central repository and 
hub for information pertinent to the NAP 
process, and agree on further action, as 
appropriate (activity 12) 

Taking into account the outcomes of the 
call to regional institutions and United 
Nations agencies (activity 5) and the list 
of regional centres and networks 
working on adaptation (activity 6), 
initiate consideration of developing a 
strategy to address gaps and 
opportunities identified and 
consideration of establishing an expert 
group to address those gaps and 
opportunities (activities 7 and 8) 
 

  

Establish an ad hoc group, in 
collaboration with relevant organizations 
and experts, to propose modalities to 
facilitate technical backstopping for 
projects for Parties upon request, for 
consideration by the Adaptation 
Committee (activity 16) 
Create an ad hoc group, decide on its 
size and identify the tasks of the group 
and the qualifications of its members 
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Timing 

Activities and outputs of the workstream 
on technical support and guidance to the 
Parties on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties on 
means of implementationb 

Activities and outputs of the workstream on 
awareness-raising, outreach and sharing of 
information 

 Consider work resulting from the 
outcomes of the work programme on 
loss and damage (activity 17) 
 

  

Second 
quarter, 
2014 

Convene a workshop on best practices 
and needs of local and indigenous 
communities together with the NWP 
with input from and the participation of 
the SCF, the TEC, the LEG, the GCF 
Board, the Least Developed Countries 
Fund/Special Climate Change Fund and 
other relevant bodies and programmes, 
in order to share technical adaptation-
related expertise (activity 3(v)) 

Following the development of a template by the 
Adaptation Committee at its 5th meeting, invite 
submissions from developed country Parties and 
bilateral, regional and other multilateral channels 
on current experience, including criteria, priorities 
and other relevant information, and on means to 
incentivize the implementation of adaptation 
actions, including finance, technology and 
capacity-building and other ways to enable 
climate-resilient development and reduce 
vulnerability 
Information to enable the elaboration of a 
synthesis paper 
 

Convene an in-session meeting to gather up-to-
date information on adaptation, including the 
limits of adaptation, in collaboration with IPCC 
WGII during the fortieth sessions of the 
subsidiary bodies (activity 15) 

Prepare a scoping paper for the workshop on 
means of implementation, taking into account the 
above-mentioned submissions and the 
information paper on the roles of regional 
institutions and United Nations agencies (activity 
4) 

Prepare a report on the meeting with IPCC 
WGII (activity 15) 

 Organize the 2014 Adaptation Forum (theme 
and timing to be determined) 
 

Third 
quarter, 
2014 

Identify recommendations and guidance 
for consideration by the COP, as 
appropriate and as needed, on the basis 
of the outcomes of the workshop on best 
practices and needs of local and 
indigenous communities, with a view to 
providing technical support and guidance 
to Parties, in order to facilitate the 
enhanced implementation of adaptation 
actions (activity 3(v))  Taking into account relevant work of the NWP 

and the LEG, in particular NAP Central, and the 
outcomes of the meeting with the IPCC, collect 
and compile, as appropriate in an information 
paper, relevant information on national 
adaptation planning, and identify good practices 
for integrating adaptation into national 
development policies, processes and actions 
(activity 13) 
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Timing 

Activities and outputs of the workstream 
on technical support and guidance to the 
Parties on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties on 
means of implementationb 

Activities and outputs of the workstream on 
awareness-raising, outreach and sharing of 
information 

Fourth 
quarter, 
2014 

 Prepare a synthesis paper on means of 
implementation, considering submissions and 
other information available, including relevant 
information resulting from the above-mentioned 
call to regional institutions and United Nations 
agencies  
Information for the Adaptation Committee to 
enable informed discussions on how to further 
engage in this activity 
 
 

Finalize the 2014 thematic report on tools and 
knowledge available, lessons learned and 
challenges faced in the application of different 
approaches guiding national adaptation 
(activities 20 and 21) 

Map mandates, workplans and/or decisions with adaptation relevance (activity 1) 
An updated information paper on possible cooperation in order to reduce duplication of actions, address gaps and strengthen synergies 
Identification of COP 19 decisions with adaptation relevance and inclusion of actions of the Adaptation Committee in an updated workplan, as 
appropriate 
 
Compare and analyse maps in order to identify concrete activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies (activity 2) 
Discussion of maps 
Identification of concrete activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies and actions that may need to be undertaken by the 
Adaptation Committee 
 
Implement activities to reduce duplication, address gaps and promote synergies (activity 3) 
Working linkages with all adaptation-relevant bodies and work programmes under the Convention 
A shared understanding among the Adaptation Committee and other adaptation-relevant bodies, as well as across agenda items, of ways in which 
to reduce duplication, address gaps and promote synergies, in order to enhance action on adaptation 
 

First 
quarter, 
2015 

Prepare a scoping paper for the expert 
meeting on promoting livelihoods and 
economic diversification (activity 18) 

Convene a workshop with the relevant bilateral, 
regional and multilateral institutions facilitating 
the means of implementation (finance, technology 
and capacity-building), as well as with 
development agencies at the country level, to 
discuss how to further promote the 
implementation of enhanced action in a coherent 
manner under the Convention. Representatives of 
the TEC, the SCF, the GCF Board, the Adaptation 
Fund Board and the Global Environment Facility 
will be invited (activity 4) 
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Timing 

Activities and outputs of the workstream 
on technical support and guidance to the 
Parties on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties on 
means of implementationb 

Activities and outputs of the workstream on 
awareness-raising, outreach and sharing of 
information 

Second 
quarter, 
2015 

 Prepare a report on the workshop on means of 
implementation (activity 4) 
 

 

  Consider the synthesis paper and the outcomes of 
the workshop on means of implementation and 
the workshop on the monitoring and evaluation of 
adaptation 
Draw key issues to ultimately provide guidance 
on means to incentivize the implementation of 
adaptation actions, including finance, technology 
and capacity-building and other ways to enable 
climate-resilient development and reduce 
vulnerability, including for the operating entities 
of the financial mechanism of the Convention, as 
appropriate 
Determine the need for and scope of a joint task 
force on means of implementation 
 

 

Third 
quarter, 
2015 

Convene an expert meeting, led by 
members of the Adaptation Committee, 
on promoting livelihoods and economic 
diversification to build resilience in the 
context of planning, prioritizing and 
implementing adaptation actions 
(activity 18) 

Prepare, in collaboration with the TEC, the SCF 
and the LEG, an input document with information 
and recommendations for further actions, drawing 
on the results of the workshop and synthesis paper 
on means of implementation, other relevant work 
completed during 2013–2015, adaptation good 
practices, information communicated by Parties 
on their monitoring and review of adaptation 
actions, support provided and received, possible 
needs and gaps and other relevant information, 
including information communicated under the 
Convention, for consideration by the COP when 
providing guidance on means to incentivize the 
implementation of adaptation actions, including 
finance, technology and capacity-building and 
other ways to enable climate-resilient 
development and reduce vulnerability (this 
activity may be done as part of a joint task force, 
but discussion on the need for and scope of such a 
task force would have to be held first; see above) 

Organize the 2015 Adaptation Forum (theme 
and timing to be determined)  
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Timing 

Activities and outputs of the workstream 
on technical support and guidance to the 
Parties on adaptation action 

Activities and outputs of the workstream on 
technical support and guidance to the Parties on 
means of implementationb 

Activities and outputs of the workstream on 
awareness-raising, outreach and sharing of 
information 

Fourth 
quarter, 
2015 

Prepare a report on the expert meeting on 
promoting livelihoods and economic 
diversification and identify 
recommendations and guidance for 
consideration by the COP, as appropriate 
and as needed, with a view to providing 
technical support and guidance to 
Parties, in order to facilitate the 
enhanced implementation of adaptation 
actions 
(activity 18) 

Convene an in-session workshop/side event at 
COP 21 to present recent work of the Adaptation 
Committee on means of implementation and to 
discuss technical challenges and best practices in 
the experience of developing countries in 
accessing means to incentivize the 
implementation of adaptation actions, including 
finance, technology and capacity-building and 
other ways to enable climate-resilient 
development and reduce vulnerability  

Finalize the 2015 overview report on progress in 
the implementation of the Cancun Adaptation 
Framework, with analysis of, inter alia, lessons 
learned, good practices and challenges faced in 
preparing and implementing NAPs, the key role 
of national institutions and stakeholders in 
adaptation planning and implementation, and 
monitoring and evaluating adaptation actions 
and their support (activities 20 and 21) 

a Please note that the elaboration of activities was guided by the Adaptation Committee’s desire to enhance coherence and synergy and to ensure that activities 
are not undertaken in isolation but instead build on each other as part of a larger workstream. The organization of activities under the three workstreams is not 
instead of the three-year workplan but reflects a more coherent manner in which the Adaptation Committee will approach its work from the third quarter of 2013 
onwards. 

b The elaboration of this workstream was undertaken in response to the Conference of the Parties’ request to elaborate activity 19, on means of 
implementation. 
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Annex III  

[English only] 

Possible support to be provided by the Nairobi work programme to the work of the Adaptation Committee  

Relevant items within Adaptation Committee workplan Possible support activities 

Activity Deliverables Time frame 
COP/Adaptation 

Committee/SBSTA NWP partner organizations Secretariat 

Undertaking of joint activities 
3. Organize a workshop 
on best practices and 
needs of local and 
indigenous communities 

Scoping paper 
 
 
 
 
Workshop and report 
thereon 

First quarter of 
2014 
 
 
 
Second and 
third quarters 
of 2014 

Adaptation Committee to 
develop a scoping paper 
taking into account the 
technical paper prepared 
under the NWP 
Adaptation Committee to 
organize the workshop 
earlier (second quarter) 
jointly with the NWP 
workshop 
 

 Ensure coherence and 
synergy in facilitating 
related activities under the 
Adaptation Committee and 
the NWP 

13. Collect and compile 
information for national 
adaptation planning 

Exchange of 
information with 
Parties, relevant 
bodies, programmes 
and institutions 
Information paper on 
lessons learned and 
good practices 
 

Ongoing 
 
 
 
 
Third quarter 
of 2014 

COP decision/SBSTA 
conclusions to mandate 
submissions from Parties 
and organizations on 
relevant issues and 
follow-up activities by 
the NWP in the area of 
national adaptation 
planning 
 

Provide relevant 
information, including 
lessons learned and good 
practices 

Coordinate and compile 
inputs from Parties and 
NWP partner organizations 
and ensure coherence and 
synergy in facilitating 
related activities under the 
Adaptation Committee and 
the NWP 

Provision of information and knowledge 
6. Compile a list of 
regional centres and 
networks working on 
adaptation, with a view 
to strengthening their 
role in supporting 

List of regional 
centres and networks 
working on 
adaptation, including 
information on their 
activities and 

Third quarter 
of 2014 

 Provide information on 
institution-wide capabilities 
and relevant activities, good 
practices and lessons learned 
in carrying out adaptation 
activities, including the 

Coordinate and compile 
inputs from NWP partner 
organizations 



 

 

29 
G

E
.13-64106 

 

F
C

C
C

/SB
/2013/2 

 

Relevant items within Adaptation Committee workplan Possible support activities 

Activity Deliverables Time frame 
COP/Adaptation 

Committee/SBSTA NWP partner organizations Secretariat 

country-driven 
adaptation actions 

capacities  
 

provision of technical 
support to developing 
countries 

15. Convene a meeting to 
gather up-to-date 
information on 
adaptation, including the 
limits of adaptation, in 
collaboration with IPCC 
WGII 
 

Meeting and report 
thereon 

Second and 
third quarters 
of 2014 
following 
publication of 
the IPCC 
WGII’s 
contribution to 
the IPCC Fifth 
Assessment 
Report 
 

 Provide technical inputs to 
the preparation and delivery 
of the meeting 

Coordinate technical 
inputs from NWP partner 
organizations for the 
meeting 

18. Convene an expert 
meeting, led by members 
of the Adaptation 
Committee, on 
promoting livelihoods 
and economic 
diversification to build 
resilience in the context 
of planning, prioritizing 
and implementing 
adaptation actions 

Scoping paper for the 
expert meeting 
Expert meeting and 
report thereon  

Third quarter 
of 2015 
Fourth quarter 
of 2015 

COP decision/SBSTA 
conclusions to mandate 
submissions from Parties 
and organizations on 
relevant issues 

Provide relevant information 
for the scoping paper 
Provide technical inputs to 
the preparation and delivery 
of the expert meeting 

Coordinate and compile 
inputs from NWP partner 
organizations of 
information on their 
current practices and 
lessons learned in 
promoting livelihoods and 
economic diversification to 
build resilience 
Coordinate technical 
inputs from NWP partner 
organizations for the 
expert meeting 
 

21. Prepare periodic 
overview reports 
synthesizing information 
and knowledge 

Thematic report 
 
Overview report  

Third quarter 
of 2014 
Third quarter 
of 2015 

COP decision/SBSTA 
conclusions to mandate 
submissions from Parties 
and organizations on 
relevant issues 

Provide relevant information 
as requested 
Assist in widely 
disseminating the thematic 
and overview reports 

Coordinate and compile 
inputs from NWP partner 
organizations of 
information relevant to the 
topic chosen for the 
thematic and overview 
reports 
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Relevant items within Adaptation Committee workplan Possible support activities 

Activity Deliverables Time frame 
COP/Adaptation 

Committee/SBSTA NWP partner organizations Secretariat 

Engagement of stakeholders 
22. Develop and 
implement a 
communication, 
information and outreach 
strategy to provide 
decision makers and the 
media with the latest 
information on 
adaptation  

Development and 
implementation of a 
communication 
strategy 
 

Ongoing   Using existing 
communications channels 
(e.g. the eUpdate series 
and the focal point forum) 
under the NWP to 
communicate the latest 
information on adaptation 

Abbreviations: COP = Conference of the Parties, IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change Working Group II, NWP = Nairobi work programme 
on impacts, vulnerability and adaptation to climate change, SBSTA = Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, WGII = Working Group II. 

       


