
 

(A)   GE.13-70913    191113    191113 

 ية اإلطارية بشأناالتفاق
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١١وارسو، 
   من جدول األعمال١٠ البند

  خطط التكيُّف الوطنية

  خطط التكيُّف الوطنية    

  وع استنتاجات مقترح من الرئيسمشر    
الوثيقتـان  لدورة، مبـا فيهـا      لبالوثائق اليت أُعدَّت    اً  أحاطت اهليئة الفرعية للتنفيذ علم      -١

  :التاليتان
اخلربات املكتسبة من تطبيق املبادئ التوجيهية لعمليـة        عن  التقرير التوليفي     )أ(  

  ؛)١(البلدان األطراف األقل منواًيف ُخطط التكيف الوطنية 
  .)٢(تقرير مرفق البيئة العاملية املقدم إىل مؤمتر األطراف  )ب(  

ورحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ باملبادئ التوجيهية التقنية لعملية خطط التكيف الوطنية             -٢
ملا أجنزه من عمل فيما خيص تقدمي       اً  وأعربت عن تقديرها لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منو        

لعملية خطط التكيُّف الوطنية ألقل البلدان منواً، كما أعربت عـن          والدعم  اإلرشادات التقنية   
دان األطراف  تقديرها للجنة التكيف ملا أجنزته من عمل فيما خيص النظر يف طرائق لدعم البل             

  .اًالنامية اليت ليست من أقل البلدان منو
مواصلة تقـدمي   اً  لدان منو فريق اخلرباء املعين بأقل الب    إىل   وطلبت اهليئة الفرعية للتنفيذ     -٣

ـ    اً  اإلرشادات التقنية والدعم ألقل البلدان منو      اً فيما خيص عملية خطط التكيُّف الوطنيـة وفق
  .٢٠١٤-٢٠١٣لفترة للربنامج عمله 

__________ 

)١( FCCC/SBI/2013/9. 
)٢( FCCC/CP/2013/3. 
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 ٩مبعرض خطط التكيف الوطنيـة الـذي ُعقـد يف            رحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ   و  -٤
لتعزيز الفهم وتبـادل    اً  فعلي  أنه أتاح حمفالً   يف بون، بأملانيا، والحظت      ٢٠١٣يونيه  /حزيران

اخلربات بني البلدان األطراف األقل منواً وغريها من األطراف واملنظمات والوكاالت املعنيـة             
  .املقرر خطط التكيُّف الوطنية، مبا يف ذلك الدعم املتاح والدعم بشأن عملية

التجاوب مع  يف  البيئة العامليةمرفق بالتقدم الذي أحرزه اهليئة الفرعية للتنفيذ  ورحبت  -٥
اهليئـة الفرعيـة    وأشارت   .)٤(خطط التكيف الوطنية   بشأن دعم    )٣(إرشادات مؤمتر األطراف  

احلصول على املوارد من صندوق أقل      البلدان األطراف األقل منواً      إىل أنه بات بإمكان      للتنفيذ
 مرفق البيئة العامليـة    طرائق   خطط التكيُّف الوطنية من خالل    من أجل دعم عملية     اً  البلدان منو 

مبـا  ج الربناجمية،   ُهباملشاريع املتوسطة احلجم، واملشاريع الكبرية احلجم، والنُّ      القائمة واملتعلقة   
ومبادئه، وضمن النطاق الذي حددته املبـادئ       اً  صندوق أقل البلدان منو    تماشى مع أهداف  ي

  .)٥(التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيُّف الوطنية
األطـراف الناميـة    البلدان  إىل أنه بات بإمكان     اً   أيض اهليئة الفرعية للتنفيذ  وأشارت    -٦

خطط التكيُّـف    من أجل دعم عملية      الصندوق اخلاص بتغري املناخ    املوارد من    احلصول على 
  . القائمةمرفق البيئة العامليةالوطنية من خالل طرائق 

 خلطط التكيف الوطنيـة     مج الدعم العاملي  إنشاء برنا  ب اهليئة الفرعية للتنفيذ   ورحبت  -٧
، البلدان األطراف األقل منـواً     من أجل تيسري تقدمي الدعم التقين إىل         )٦(لصاحل أقل البلدان منواً   

األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وغريها من  ومؤسسات البلدان األطراف املتقدِّمة   ودعت
ملتعددة األطراف إىل زيادة دعمهـا للربنـامج    الثنائية وا  املعنية، وكذلك الوكاالت     تاملنظما

البلدان األطراف األقل منواً فيما  وغريه من الربامج ذات الصلة، من أجل تلبية احتياجات مجيع     
  .يتعلق ببدء عملية خطط التكيف الوطنية

للجنة التابعة   فرقة العمل املعنية خبطط التكيف الوطنية،        اهليئة الفرعية للتنفيذ  ودعت    -٨
اهليئـة  اهليئة الفرعية للتنفيذ و   جلنة التكيف، إىل    بواسطة  أعماهلا،  عن  ف إىل تقدمي تقرير     التكي

كـانون  (الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف الدورة احلادية واألربعني لكل منـهما            
  ).٢٠١٤ديسمرب /األول

ـ     مقرر  شروع  مب اهليئة الفرعية للتنفيذ  وأوصت    -٩ ه مـؤمتر   بشأن هذه املسألة لينظر في
، انظـر   املقـرر نص مـشروع    لالطالع على   (األطراف ويعتمده يف دورته التاسعة عشرة       

  ).FCCC/SBI/2013/L.10/Add.1 الوثيقة
        

__________ 

  .٢ و١، الفقرتان ١٨-م أ/١٢املقرر  )٣(
)٤( FCCC/CP/2013/3.  
ـ  GEF/LDCF.SCCF.14/06وثيقة مرفق البيئة العامليـة       ) ٥(  /http://www.thegef.org/gef>: ة يف املوقـع التـايل     ، املتاح

council_document/operationalizing-supoprt-preparation-national-adaptation-plan-process-response-guid>.  
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  .<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs> . أخرىووكاالت


