گزارش نوزدهمین نشست کمیته سازگاری ،جلسه مجازی 26 ،تا  29اسفند 1399
Nineteenth meeting of the Adaptation Committee (AC19) - UNFCCC
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
دستور کار جلسه:
 .1افتتاح جلسه و استقبال از مدعوین
 .2تصویب دستور کار موقت
 .3انتخاب رؤسای مشترک
 .4سازماندهی اقدامات کمیته
 .5تقویت انسجام و اتحاد فراگیر
الف) همکاری با سایر ترتیبات نهادی تحت کنوانسیون مرتبط با سازگاری
ب) مشاوره به برنامه کاری نایروبی در مورد تأثیرات ،آسیبپذیری و سازگاری با تغییر اقلیم
ج) گنجاندن مالحظات جنسیتی در برنامه کاری کمیته سازگاری
 .6پرداختن به دستورات کنفرانس اعضاء کشورهای متعاهد توافقنامه پاریس:
الف) اهداف جهانی سازگاری
ب) ارتباطات سازگاری :پیشنویس راهنمای تکمیلی جهت استفاده داوطلبانه طرفها در تبادل اطالعات
ج) روشهای ارزیابی نیازهای سازگاری
د) شناخت فعالیتهای سازگاری کشورهای در حال توسعه عضو
ه) روشهای بررسی کفایت و اثربخشی سازگاری و پشتیبانی
و) آمادهسازی و جمع آوری اطالعات برای سهم جهانی
 .7پشتیبانی فنی و راهنمایی طرفها در مورد اقدامات سازگاری:
الف) کارگروه ویژه کمیته سازگاری در مورد برنامههای ملی سازگاری
ب) سیستمهای نظارت و ارزیابی در سطح ملی و فروملی
 .8پشتیبانی فنی و راهنمایی طرفها در مورد اقدامات آنها و نحوه اجرا:
الف) شکافهای ظرفیتی در دسترسی به بودجه سازگاری
ب) فناوریهای سازگاری
ج) پیمایش چشمانداز پشتیبانی از فرآیندهای تدوین و اجرای برنامههای ملی سازگاری
 .9افزایش آگاهی ،توسعه اطالعات ،اطالعرسانی و اشتراک اطالعات
 .10برنامه کاری کمیته سازگاری برای  2022تا 2024
 .11سازماندهی اقدامات آتی بین مقطعی
 .12تاریخ جلسات آینده
 .13سایر موارد
 .14اختتامیه جلسه
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بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات دستور کار (به ترتیب مطرح شدن در جلسه):

.6د) شناخت فعالیتهای سازگاری کشورهای در حال توسعه عضو (موضوعات احتمالی گزارش دوم از سری گزارش-
های تلفیقی دوساالنه در زمینه شناخت فعالیتهای سازگاری کشورهای در حال توسعه)
با درخواست CMA1مقرر شد از سال  2020و تحت هدایت AC2و LEG3و با همکاری سایر ذینفعان مربوطه ،هر دو سال یک بار
گزارشهای تلفیقی در مورد موضوعات ویژه سازگاری تهیه گردد .این موضوعات متمرکز بر آموختهها و فعالیتهای ثمربخش
کشورهای در حال توسعه و در چارچوب شناخت مبحث سازگاری است .در برنامه کاری  2021-2019تجدید نظر شده  ACمقرر
گردید در سال  ،2021سه تا پنج موضوع بر اساس فعالیتهای فعلی شناسایی شده و یک طرح کلی از موضوعات انتخاب شده تا
پایان این سال ارائه گردد.
مضامین پیشنهادی شامل فعالیتهای کشورهای در حال توسعه در موارد زیر است:
 .1ایجاد امکان مبحث سازگاری توسط بخش خصوصی ،از طریق ابزارهای اقتصادی و سیاستگذاری .این ابزارها میتواند شامل
تنظیم مقررات نظارتی ،تقسیم و انتقال ریسک ،بهبود قیمت منابع ،یارانهها و مالیات باشد.
 .2تنظیم ترتیبات نهادی برای برنامهریزی و اجرای سازگاری در سطوح مختلف دولت
 .3ارزیابی هزینههای سازگاری؛ که مستلزم بررسی و شناخت رویکردهای روششناختی مختلفی است که کشورهای در حال
توسعه برای ارزیابی هزینههای سازگاری در پیش میگیرند ،از جمله در مورد اطالعات و دادهها ،نرخهای تخفیف و سایر
مالحظات.
 .4تعامل با ذینفعان در حوزه برنامهریزی و اجرای سازگاری
 .5تأمین هزینههای سازگاری ،شناخت ابزار ،عاملین و رویکردها؛ از جمله از طریق تخصیص اعتبارات مالی ملی ،درصد افت
تولید ناخالص داخلی ،سرمایهگذاریهای بخش خصوصی و ...
جمعبندی:


موضوع مبسوط هزینههای سازگاری برای گزارش تلفیقی دوم مورد توافق قرار گرفت .همچنین موضوعات پیشنهادی سوم
و پنجم (ارزیابی هزینه سازگاری و تأمین هزینههای سازگاری) ترکیب شدند.



مقرر شد برای اصالح بیشتر موضوع و تهیه یک طرح کلی و بررسی امکان همکاری با ذینفعان با دبیرخانه همکاری شود و
بررسی بیشتر موضوع به  AC 20موکول گردد.
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Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement
2Adaptation Committee
3Least Developed Countries Expert Group
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.7الف) فعالیتهای  ACدر حوزه برنامهریزی سازگاری در سطح ملی (کارگروه ویژه)NAP4
سابقه:


کارگروه ویژه  NAPمستقیماً به برنامهریزی و اجرای مبحث سازگاری در سطح ملی میپردازد.



کارگروه ویژه  NAPدر سال  2013و در  AC 4برای حمایت بی شتر از ک شورهای در حال تو سعه که به دنبال تدوین و
اجرای  NAPهستند تأسیس گردید.



از اعضای  ACو نمایندگانی از TEC9،LEG8،GEF7،GCF6،AF5و SCF10تشکیل شده است.



برنامه کاری سالهای  2019تا  2021کارگروه ویژه  NAPدر  AC 15مورد تایید قرار گرفته بود.

فعالیتهای در نظر گرفته شده در سال  2021برای برنامه کاری  3ساله کارگروه ویژه :NAP


جابجایی اجباری مربوط به تأثیرات نامطلوب تغییر اقلیم :همکاری با  LEGو ،WIM11به منظور مشخخخص نمودن مراحل
پیش رو در پا سخ به د ستور  COP1224برای کمک به ک شورهای در حال تو سعه در ان سجامبخ شی به رویکردهای آنها
در جلوگیری ،به حداقل رساندن و بطور کلی رسیدگی به مبحث جابجایی اجباری و آوارگی نشات گرفته از آثار سوء تغییر
اقلیم در فرآیندهای برنامهریزی ملی مربوطه ،از جمله فرآیند تدوین و اجرای برنامههای سازگاری ملی (.)NAP



مالحظات جنسیتی در عملکرد سازگاری و فعالیتهای برنامه کاری AC



مشارکت در نگارش مقاالت فنی  ACدر حوزه فناوریهای سازگاری شامل :روشهای ارزیابی پیشرفت در افزایش ظرفیت
انطباقپذیری ،تقویت تابآوری و کاهش آسیبپذیری در برابر تغییر اقلیم



بروزرسانی گزارش سال  2015در مورد چشمانداز پشتیبانی از فرآیندهای تدوین و اجرای NAP



 :NAP Expoبرگزاری یک نمای شگاه بر ا ساس بهترین تجارب و عملکردها ،آموختهها ،چالشها و فر صتهای مربوط به
مشارکت بخش خصوصی در فرآیندهای مرتبط با NAP



فعالیتهای بعدی که در برنامه کاری  3ساله گنجانده نشدهاند:
 oکمبودها و نیازهای مربوط به فرآیندهای مرتبط با NAP

 oچالشهای مربوط به تامین اعتبار
 oاشتراک اطالعات مرتبط
جمعبندی:


کارگروه ویژه  NAPدر  30آوریل  2021برگزار میگردد.
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National Adaptation Plans
Adaptation Fund
6
Green Climate Fund
7
Global Environment Facility
8
Least Developed Countries Expert Group
9
Technology Executive Committee
10
Standing Committee on Finance
11
Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts
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12

Conference of Parties
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کیته سخخازگاری از دبیرخانه درخواسخخت کرد که جلسخخات منظم کارگروه ویژه را ترتیب داده ،عضخخویت فعلی گروه را حفظ
کرده و در صورت لزوم متخصصان بیشتری را نیز اضافه نماید.

.8ب) فناوریهای سازگاری (هدف ،دامنه و طرح کلی مقاله فنی در مورد فناوریهای سازگاری)
سابقه:


کمیته سازگاری توافق کرده بود که در سال  2021یک مقاله فنی حول محور کاربرد فناوریها در مبحث سازگاری و با
عنوانی که بعدا مشخص خواهد شد ،تهیه کند.



در  AC 18تعیین شد که در نیمه دوم سال  ،2020عنوان مقاله م شخص شده و ا سکوپ نوت آماده گردد .پس از آن
عنوان مقاله بدین صورت مشخص شد:

Priorities and needs: technologies for adaptation in agriculture, water resources and coastal zones; including
experiences in stakeholder engagement and regulatory issues pertaining to the development, transfer and
uptake of technologies in those sectors



بخشهایی که درباره موضوع مذکور فعالیت میکنند TEC ،LEG ،AC :وCTCN13



ب سیاری از ک شورهای در حال تو سعه در حال نهایی کردن ا ستراتژیها و برنامههای سازگاری ملی خود ،از جمله ،NAP
هسخختند ،ازین رو این مقاله میتواند بر اجرای چنین برنامهها و معیارهای شخخناسخخایی شخخده موجود و اینکه چگونه افزایش
جذب فناوریها میتواند در تقویت سازگاری مفید باشد ،متمرکز باشد.

فهرست مطالب مقاله:
 .1مقدمه
 .2برنامهریزی برای سخخازگاری :مروری بر اولویتها و نیازهای شخخناسخخایی شخخده در  TNA ، NAPsو غیره برای فناوریهای
14

سازگاری در حوزه کشاورزی ،منابع آب و مناطق ساحلی
 .3اجرای اقدامات سازگاری در کشاورزی ،منابع آب و مناطق ساحلی از طریق افزایش جذب فناوریها:
الف) تعامل با ذینفعان
ب) مسائل نظارتی
ج) رویکردهای نوآورانه
د) اقدامات مناسب ،شکافها و نیازها
 .4نتیجه گیری
جمعبندی:
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Climate Technology Centre and Network

14

Technology Needs Assessments
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کمیته با موارد اشخخاره شخخده در خصخخوه مقاله موافقت نمود و مقرر شخخد پیش از بررسخخی پیشنویس اولیه در  AC 20نظرات و
بازخوردهای کارگروه ویژه  NAPتوسط دبیرخانه کمیته احصا گردد.

.6الف) اهداف جهانی سازگاری (تعیین رویکردهای برر سی پی شرفت کلی حا صل شده در د ستیابی به هدف جهانی در
زمینه سازگاری)
سابقه:


ماده  7توافقنامه پاریس در سال  ،2015هدفی جهانی را برای سازگاری تعیین کرده:
 oافزایش ظرفیت سخخازگاری ،تقویت انعطافپذیری و تابآوری و کاهش آسخخیبپذیری ناشخخی از تغییر اقلیم با
دیدگاه مشخخارکت در توسخخعه پایدار و اطمینان از پاسخخخ مناسخخب در خصخخوه هدف دمایی مندرج در ماده 2
توافقنامه.
 oماده  :2حفظ و نگهداشت میزان افزایش دمای میانگین جهانی کمتر از  2درجه سلسیوس روی سطح دما قبل
از دوران صنعتی شدن و پیگیری فعالیتهای الزم برای محدود کردن افزایش دما تا یک و نیم درجه روی سطح
دما قبل از دوران صنعتی شدن.



در  CMAمادرید سخخال  ،2019از  ACدرخواسخخت گردید روشهایی به منظور بررسخخی پیشخخرفت کلی حاصخخل شخخده در
دستیابی به اهداف جهانی سازگاری تعیین و نتیجه در گزارش ساالنه خود در سال  2021انعکاس یابد.



در برنامه کاری  ACطی سخخخال های  2019تا  ،2021جهت تهیه مقاله فنی در مورد اطالعات و روشهای مفید ارزیابی
میزان پیشرفت در افزایش ظرفیت سازگاری ،تقویت انعطافپذیری و کاهش آسیبپذیری ناشی از تغییر اقلیم ،برای سال
 2021برنامهریزی شد.

رئوس خالصه یادداشت مربوط به مقاله فنی ،که در سایت برنامه بارگذاری شده است:


پیشینه و دستور کار



چالشهای اصلی



مرور ادبیات موضوعی رویکردهای ارزیابی میزان پیشرفت تجمعی در زمینه سازگاری



بررسی سیستمهای موجود جهت ارزیابی پیشرفت سازگاری در سطوح جهانی ،فراملی ،ملی و فروملی



مضامین تکراری و مالحظات کالن و فراگیر



تأمل در باب روشهای بالقوه

جمعبندی:


به دنبال اعمال برخی بازنگریهای نهایی ،مقرر شخخد در راسخختای فعالیتهای برنامه کاری  ACدر زمینه تهیه مقاله فنی،
ضمیمه مقاله  AC 19در دسترس قرار گیرد.



در نیمه اول سخخخال  2021وبیناری برگزار میگردد و در آن از طرفها و سخخخایر ذینفعان ،اطالعات الزم به منظور تحلیل
میزان پیشرفت اهداف جهانی سازگاری احصا میگردد و نتیجه در گزارش ساالنه  ACدر سال  2021منتشر خواهد شد.
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.6هـ) روشهای بررسی کفایت و اثربخشی سازگاری و پشتیبانی
در  ،CMA 1توصیههای اولیه ارائه شده توسط  ACو  LEGدر مورد روشهای بررسی کفایت و اثربخشی سازگاری و پشتیبانی مد
نظر قرار گرفت و همچنین نسخخخبت به دریافت کارهای فنی آتی دعوت بعمل آمد .به منظور تدوین و گردآوری روشهای موجود از
 ACو  LEGو همچنین  SCFدعوت بعمل آمد ،که در نتیجه آن مجموعه گردآوری شخخخده در  AC 18ارائه شخخخد و پس از آن هم
پیشنهاد جدیدی در این خصوه دریافت نشده است.
مجموعه مورد نظر شامل یک یادداشت کلی و یک ضمیمه فنی است که یادداشت کلی شامل:


مشاهدات حاصل از تدوین روشها



مالحظات در مورد نحوه کارهای فنی  ACو  LEGدر را ستای پی شبرد مو ضوع برر سی کفایت و اثربخ شی سازگاری و
پشتیبانی به عنوان بخش مهمی ازGST15



سایر مراحل محتمل

ضمیمه نیز شامل سند فنی اصلی است که با توجه به نظرات دریافت شده از اعضای  ACهرچند وقت یک بار اصالح شده است.
گامهای بعدی:


بحث و تبادل نظر در خصوه مسیر پیش روی مشارکت در فعالیتهای فنی منتج به توسعه روشها و ارائه توصیهها حول
محور برر سی کفایت و اثربخ شی سازگاری و پ شتیبانی؛ که در بند ( 14ج) ماده  7توافقنامه پاریس هم به آن ا شاره شده
است.



تداوم تدوین روشهای موجود به عنوان بخشی از بستر و پلتفرم دانش سازگاری در راستای تکمیل پایگاه اطالعاتی



برر سی ایجاد یک گروه از متخ ص صان مو ضوع به منظور اح صای نظرات و دیدگاههای جدید حول محور برر سی کفایت و
اثربخشی سازگاری و پشتیبانی در چارچوب بند ( 14ج) ماده 7؛ و سازماندهی جلسه این گروه در نیمه اول سال 2021



درخواست از دبیرخانه برای نشر ضمیمه این مجموعه گردآوری شده

.7ب) سیستم های نظارت و ارزیابی در سطح ملی و فروملی
یکی از اهداف م شخص شده در برنامه کاری  2021-2019کمیته سازگاری ،به ا شتراک گذا شتن تجربیات و آموختههای حا صل از
 )M&E16است.
توسعه و اجرای سیستم های نظارت و ارزیابی (
فعالیتهای برنامهریزی شده شامل:


برنامهریزی یک همایش در سخخال ( 2020به اکتبر  2021موکول شخخد) به منظور به اشخختراک گذاشخختن دانش موجود و
ابزارهای  M&Eحول محورهای:
 oتبادل نتایج M&E
15

Global Stocktake

16

Monitoring and Evaluation systems
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 oاشخختراک دانش و ابزار موجود در بررسخخی میزان پیشخخرفت اقدامات سخخازگاری ،و همچنین پرداختن به دادهها و
اطالعات


انتشار مقاله فنی در سال  2021بر مبنای مطالعات موردی

.8الف) شکاف ظرفیتی در دسترسی به بودجه سازگاری
در برنامه کاری  2021-2019کمته مقرر شد ن سبت به تهیه یک مقاله بر ا ساس مو ضوعات ار سالی از نهادها و طرفهای مختلف
حول محور شکافهای ظرفیتی در دسترسی به بودجه سازگاری اقدام گردد .موارد ارسالی موجب شد:


خالهای مربوط به مهارتها ،منابع انسانی و نهادها آشکار گردد



روشهای رفع شکافها شرح و بسط یابد



انواع خالهایی که در کشورها ،بخشها یا سطوح مختلف بسیار مشابه بودند ،مشخص شوند

مقاله تجدیدنظر شده درباره ظرفیتهای موجود در زمینههای زیر بحث کرده است:


افزایش آگاهی از تأثیرات تغییر اقلیم؛ درک خطرات و نیاز به سازگاری



ایجاد پرونده برای سازگاری؛ نیاز مالی ،اثبات بازگشت سرمایه و توسعه پروژههای قابل تأمین



پیمایش و دسخختیابی به ابزارها و سخخازوکارهای مختلف اعتبارات مالی؛ درک معماری مالی تغییر اقلیم ،از جمله فرآیندها و
نیازهای بودجهها و صندوقهای مختلف



اطمینان از توانایی متقاضی بودجه؛ اعتبارسنجی



استفاده و مدیریت منابع مالی؛ صرف هزینههای سازگاری متناسب با سیاستها و مقررات

آموختهها در این زمینه:


روشهای فعلی ظرفیتسازی به ظرفیت سازی پایدار کمکی نمیکند و منجر به ایجاد سیستم ظرفیتسازی در کشورهای
دریافت کننده نمیشود.



صندوقهای بین المللی اقلیمی از طریق طیف وسیعی از نهادها برای توزیع منابع خود اقدام میکنند.



ظرفیتسازی یک فرآیند است.



ابتکارات ظرفیتسازی باید با برنامهریزی توسعهای بلندمدت و اولویتهای کشورها مرتبط باشد.



تالشها در راستای ظرفیتسازی باید برای ایجاد یک مجموعه حیاتی از ظرفیتها هماهنگ شود.



هیچ راه حل واحدی برای رفع شکاف ظرفیتی در دسترسی به امور مالی وجود ندارد.



روشهای ثمربخش در رفع شکاف ظرفیتی:
 oرویکرد فراگیر در سطح کشوری
 oاستراتژی هماهنگ در سطوح مختلف و در میان بخشهای مختلف
 oایجاد و حفظ ظرفیت برای بلندمدت
 oتقویت همکاری دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی
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نقش احتمالی  ACدر رفع این شکافها:


شناسایی روشهای ابتکاری حمایت از طرفها ،متفاوت از آنچه نهادهای دیگر ارائه میدهند



پرداختن به شکاف ظرفیت فنی و نهادی



افزایش همکاری با طرفها ،ارگانهای تحت نظر ،UNFCCC17نهادهای مالی و ...



تسهیل و سادهسازی فرآیندها و رویههای دسترسی به بودجههای سازگاری



ارائه رهنمودهایی در مورد الزامات دسترسی به منابع مختلف بودجههای سازگاری



ت شویق به در د سترس بودن منابع کافی برای کمک به ک شورهای در حال تو سعه در تحقق الزامات د ستر سی به بودجه
سازگاری ،از جمله بودجه برای تهیه ،تحلیل و تفسیر دادههای اقلیمی

گامهای آتی:


برای نشان دادن چگونگی از بین بردن شکافهای ظرفیتی شناسایی شده ،مقالههای عملیاتی یا مطالعات موردی در نظر
گرفته شود؛ برای مثال همان کاری که در زمینه آمادگی  GCFبرای پشتیبانی از  NAPانجام شده است.



هنگام بروزرسخخانی گزارش موضخخوعی سخخال  2015حول محور گذری بر چشخخمانداز پشخختیبانی از فرآیند تدوین و اجرای
 ،NAPsکه در سال  2021ارائه می شود ،میتوان بخشها و رهنمودهایی در مورد نشان دادن نیازهای مختلف د سترسی
به امور مالی سازگاری را اضافه نمود.



امکان استفاده از داوطلبان سازمان ملل (بصورت آنالین) برای ترجمه اسناد اصلی به زبانهای دیگر بررسی گردد.



در همکاری با  ،LEGشکافهای ظرفیتی و نیازهای مرتبط در یک سری نیازهای کلی مربوط به  NAPگنجانده شده و
نسبت به بسیج کارگروه فنی  NAPبرای کمک به رفع این شکافها و نیازهای مربوطه اقدام گردد.

.6ج) روشهای ارزیابی الزامات و نیازهای سازگاری
در  CMAاز  ACخواسخخخته شخخخد بخخخا همکخخخاری سخخخازمانهای شخخخریک  LEGو ،NWP18نسخخخبت بخخخه توسخخخعه و بروزرسخخخانی
روشهای موجود مخرتبط بخا ارزیخابی نیازهخای سخازگاری (از جملخه نیازهخای مربخوط بخه اقخدامات ،مباحخث مخالی ،ظرفیختسخازی
و پشتیبانی فنی) اقدام گردد .لذا مقرر گردید نتایج طی یک مقاله فنی ارائه گردد.
طرح کلی مقاله:
 .1پیشخخینه و مقدمخخه شخخامل :الخخف) مأموریخخت ب) مخاطبخخان هخخدف ج) کارهخخایی کخخه  ACقبخخل و در تهیخخه مقالخخه انجخخام
داده است
 .2مخخروری بخخر روشهخخا و دسخختورالعملهخخای موجخخود بخخرای ارزیخخابی نیازهخخای سخخازگاری (ایخخن بخخخش اطالعخخات مربخخوط بخخه
بخش ،مقیاس مکانی و منطقه جغرافیایی را منعکس میکند)
 .3کاربرد روشها و دالیل و اصول انتخاب
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 .4شکافها ،اقدامات مناسب و آموختهها
 .5نتیجهگیری
 .6ضمیمه :شامل جدول خالصه روشهای بررسخی شخده بخا توجخه بخه ویژگخیهخای کلیخدی ،ماننخد نقخاط قخوت ،ضخعف و
کاربرد مقیاسهای جغرافیایی و زمانی ،و غیره
جمعبندی:
از دبیرخانه خواسته شد تا تجزیه و تحلیل جامعتری از روشهای موجود برای بررسی در  AC 20تهیه گردد.
بعخداً از دبیرخانخه خواسخته خواهخد شخد تخا پخیشنخویس اولیخه مقالخه فنخی بخرای بررسخی در  AC 21تهیخه گخردد( .بخا در نظخر
گرفتن نظخرات در مخورد طخرح کلخی مقالخه بخرای تشخخیص بهتخر نیازهخای عملیخاتی و پشختیبانی ،و همچنخین برجسخته نمخودن
نیازها و الزامات توسط مناطق مختلف).

.6و) آمادهسازی و جمعآوری اطالعات مربوط به GST

سابقه:
مطابق بند  1ماده  14توافقنامه پاریس ،کنفرانس اعضخخاء کشخخورهای متعاهد توافقنامه پاریس ( )CMAباید به صخخورت دورهای
و ضعیت اجرای این توافقنامه را برای ارزیابی مجموع پی شرفت حا صله از د ستیابی به هدف این توافقنامه و اهداف بلندمدت آن،
تعیین نماید .این کار باید به رو شی جامع و ت سهیل شده ،با در نظر گرفتن کاهش انت شار ،سازگاری ،ابزارهای اجرا و حمایت و در
پرتو عدالت و با بهترین دانش موجود انجام گردد.
کنفرانس اع ضاء ک شورهای متعاهد توافقنامه پاریس باید اولین و ضعیت جهانی اقدامات را در سال  2023و هر  5سال یکبار پس از
آن عهده دار شود ،مگر اینکه تصمیم دیگری اتخاذ شود .نتیجه این تعیین وضعیت باید در یک عزم ملی با روشی مترقی و به روز ،بر
طبق مقررات این توافقنامه ،همچنین با ارتقاء همکاریهای بینالمللی برای اقدامات اقلیمی ،اقدامات و حمایتهای خود را به اطالع
اعضاء برسانند.
در  CMAاز ارگانها و نهادهای ت شکیل دهنده مربوطه و سایر اع ضای تحت توافقنامه پاریس و یا کنوان سیون دعوت شد تا برای
ارزیابی فنی ،با کمک دبیرخانه ،گزارشهای تلفیقی را که در فوریه/مارس  2022به پایان میرسد آماده کنند.
جمعبندی:


در جلسه به بررسی رئوس مطالب گزارش ،به ویژه در مورد دامنه آن ،پرداخته شد.



از همکاران درخواست گردید تا با سایر نهادهای تشکیل شده و دبیرخانه ارتباط برقرار کنند تا از تکمیل تالشها در تهیه
گزارشهای مختلف ترکیبی اطمینان حاصل شود.



مقرر گردید سواالت مطرح شده در این مدت لحاظ شده و در  ،AC 20در خ صوه طرح کلی و راههای تعامل با سایر
نهادها برای ایجاد گزارش توافق گردد.
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.8ج) بروزرسانی گزارش سال  2015درباره موضوع "پیمایش چشمانداز پشتیبانی از فرآیند تدوین و اجرای برنامههای
ملی سازگاری"
در برنامه کاری  2021-2019کمیته مقرر شخخده بود گزارش سخخال  2015درباره موضخخوع "پیمایش چشخخمانداز پشخختیبانی از فرآیند
تدوین و اجرای برنامههای ملی سازگاری" بروزرسانی گردد( .فرآیند )NAP
رویکردهای پیشنهادی جهت تهیه گزارش:


منابع اطالعاتی آنالین



ارتباط و انسجام با مراکز NAP

ساختار گزارش شامل دستهبندیهای زیر است:


راهنمایی



پشتیبانی مالی



پشتیبانی فنی



پشتیبانی جهت ظرفیتسازی



مشاهدات سیستماتیک ،علوم و خدمات اقلیم



دانش و تهیه و به اشتراکگذاری اطالعات

جمعبندی:


کمیته در خ صوه م ضمون ن سخه بروز شده به عنوان منبع اطالعاتی آنالین که از سویی در مراکز  NAPگنجانیده شده
توافق کرد و همچنین متناوباً لزوم تکمیل آن با گزارشهای دیگر یا بولتنهای کوتاه ،بررسی خواهد شد.



از کارگروه ویژه  NAPدرخواست شد تا نوامبر  2021نسخه کاملی از گزارش را تهیه نماید.

 .10برنامه کاری کمیته سازگاری در سالهای  2022تا 2024
کمیته مالحظات خود جهت برنامه کاری  2024-2022آغاز نمود .مقرر شخخد یک کارگروه کوچک متشخخکل از روسخخای مشخخترک و
اعضای عالقه مند  ACنسبت به تهیه پیشنویس اول ،شامل ساختار و همچنین مواردی که پیشتر مورد توافق قرار گرفته بودند ،تا
پایان ماه آوریل اقدام نمایند .در آینده نیز تجدیدنظرهای الزم از طریق برگزاری جلسات و سایر روشهای ارتباطی با طرفها و سایر
ذینفعان صورت پذیرفته تا برای تصویب در  AC 20آماده گردد.
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