
 

(A)   GE.11-70450    160611    160611 

 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة الرابعة والثالثون

  ٢٠١١يونيه / حزيران١٦-٦بون، 
   من جدول األعمال٨البند 

  خطط التكيف الوطنية

  خطط التكيف الوطنية    

  ن الرئيسمشروع استنتاجات مقدم م    
ببدء املناقشات املتعلقة خبطط التكيـف      ) اهليئة الفرعية  (رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -١

وناقشت اهليئة، وفقاً جلدول أعمال دورهتا الرابعة والثالثني، املسائل التالية عند النظر      . الوطنية
  :يف هذا البند

،  وتنفيـذها  طنيةعملية لتمكني أقل البلدان منواً من صياغة خطط تكيف و           )أ(  
  ؛)١( وتنفيذهااستناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف

 أقل البلدان منواً والبلدان     منالطرائق واملبادئ التوجيهية اليت تتيح لألطراف         )ب(  
  .)٢(النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة يف دعم خطط التكيف الوطنية

والحظت اهليئة الفرعية أن عملية متكني أقل البلدان منواً من صياغة خطط التكيـف                -٢
فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً، مبا يف ذلك         إشراك   من   تستفيدينبغي أن   وتنفيذها  الوطنية  

األطراف مـن  املتوسط والطويل يف يف األجلني  عمله بشأن التكيف نتائجعن طريق النظر يف    
  .لدان األقل منواًالب

__________ 

 .١٨ و١٧ و١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )١(
 .١٨-١٥، الفقرات ١٦-م أ/١املقرر  )٢(
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الناميـة  البلـدان   و أقل البلدان منـواً      اليت تبذهلا والحظت اهليئة الفرعية أن اجلهود        -٣
فيد مـن   ست خطط التكيف الوطنية ميكن أن ت      وضع تعزيز عمليات    صوباألخرى  األطراف  

 ا وخرباهتـا يف    وأفضل ممارساهت   يف البلدان األخرى   الدروس املستفادة بشأن  تبادل املعلومات   
 مواصلة النظر يف هـذه       الفرعية وقررت اهليئة . إدماج ُنهج التكيف يف التخطيط الوطين     جمال  

  .املسألة يف دوراهتا التالية
 مبـا يف ذلـك      ،١٦-م أ /١ بأمهية إتاحة الدعم وفقاً للمقرر       الفرعية وذكَّرت اهليئة   -٤

  .ذات الصلةمؤمتر األطراف ، وغريه من مقررات ١٨الفقرة 
مع اجتماع خرباء،   إىل عقد   دعوة  الإىل األمانة النظر يف إمكانية      الفرعية  ئة  وطلبت اهلي   -٥

 وغريها مـن    فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      إسهاماتهذه االستنتاجات، وكذلك    مراعاة  
آخر ذي صلة ُيعقد قبل     نشاط  مع أي   باالقتران  وذلك  ذات الصلة، رهناً بتوافر املوارد،      املصادر  

اء من األطراف واملنظمات ذات     يشمل مشاركة خرب  رة السابعة عشرة ملؤمتر األطراف، مبا       الدو
  :مبا يلي وغريه من اجلهات املعنية من أجل القيام ،فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواًالصلة، و
 أقل البلدان منـواً مـن       تمكنيلومناقشتها   العملية ونتائجها حتديد عناصر     )أ(  

، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد بـرامج           وتنفيذها تكييف وطنية صياغة خطط   
  ؛وتنفيذها العمل الوطنية للتكيف

إعداد مشروع طرائق ومبادئ توجيهية تتيح لألطراف من أقل البلدان منواً             )ب(  
  .ةوالبلدان النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة يف دعم خطط التكيف الوطني

       إىل األمانة إعداد تقرير عن اجتماع اخلرباء املـشار إليـه يف              الفرعية وطلبت اهليئة   -٦
  . أعاله٥الفقرة 

آرائها بشأن ب األمانة موافاةإىل األطراف واملنظمات ذات الصلة الفرعية اهليئة دعت  و  -٧
إسهامات يف  كمراعاهتا   و ها، من أجل جتميع   ٢٠١١أغسطس  / آب ١٥املسائل التالية، حبلول    
  : أعاله٥املشار إليه يف الفقرة و  عقدهاجتماع اخلرباء احملتمل

،  وتنفيـذها  عملية متكني أقل البلدان منواً من صياغة خطط تكيف وطنيـة            )أ(  
  ؛ وتنفيذهااستناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد برامج العمل الوطنية للتكيف

 أقل البلدان منواً والبلدان     منيت تتيح لألطراف    الطرائق واملبادئ التوجيهية ال     )ب(  
  .النامية األطراف األخرى استخدام الطرائق املصوغة يف دعم خطط التكيف الوطنية

  . يستند إىل هذه الورقاتتوليفيإىل األمانة إعداد تقرير اهليئة الفرعية وطلبت   -٨
املشار إليها   يف الورقات  ،ثنيدورهتا اخلامسة والثال  ، أثناء    النظر الفرعية وقررت اهليئة   -٩

 تقدمي توصـيات إىل     هبدفاجتماع اخلرباء،   نتائج  وتوليفي  ال أعاله، ويف التقرير     ٧يف الفقرة   
  .مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة

        


