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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والثالثون

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

  خطط التكيُّف الوطنية

  خطط التكيُّف الوطنية    

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  توصية مقدمة من اهليئة الفرعية للتنفيذ    
قررت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا التاسعة والثالثني، أن توصي مؤمتر األطراف              

  . يف دورته التاسعة عشرةبالنظر يف مشروع املقرر التايل واعتماده

  ١٩-م أ/-مشروع املقرر     
  التكيُّف الوطنيةخطط     

  ،إن مؤمتر األطراف  
  ، ١٨-م أ/١٢، و١٧-م أ/٥، و١٦-م أ/١ إىل املقررات إذ يشري  
طيط والعمـل املبكـرين    أن التكيف األفضل قيمة يتحقق من خالل التخ       إذ يؤكد   و  
  مجيع املستويات، على واملتكاملني

  ، األوسع نطاقاًستدامةلتنمية املأمهية تناول التخطيط للتكيف يف سياق ا إذ يؤكد جمدداًو  
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أن معاجلة خماطر تغري املناخ وآثاره سوف تساهم يف حتقيـق التنميـة             إذ يالحظ   و  
  املستدامة على األمد الطويل،

 عملية مستمرة وتدرجييـة     طيط للتكيف على املستوى الوطين    التخ أن    إىل إذ يشري و  
توى الوطين، مبا فيها تلـك      متكررة، ينبغي تنفيذها باالستناد إىل أولويات حمددة على املس        و

كما ينبغـي تنـسيقها مـع       املبينة يف الوثائق واخلطط واالستراتيجيات الوطنية ذات الصلة،         
  األهداف واخلطط والسياسات والربامج الوطنية يف جمال التنمية املستدامة،

 استثمار للمستقبل   الع بعملية خطط التكيف الوطنية    االضط أن   علىيشدد    -١  
 بطريقـة متـسقة     ن من تقييم احتياجات التكيف وترتيبها حسب أولويتـها        ن البلدا سيمكّ

  واستراتيجية؛
، الـيت   )١(طط التكيف الوطنيـة   بادئ التوجيهية التقنية لعملية خ    امل ب يرحب  -٢  

 يف االضطالع بعملية خطط التكيف الوطنية اخلاصة هبا،         ستساعد البلدان األطراف األقل منواً    
  راف أخرى؛واليت ميكن أن تستخدمها أط

 خلطط التكيف الوطنية لـصاحل أقـل        إنشاء برنامج الدعم العاملي    ب يرحب  -٣  
  ؛البلدان األطراف األقل منواً من أجل تيسري تقدمي الدعم التقين إىل )٢(البلدان منواً
 ومنظمات األمـم املتحـدة والوكـاالت        البلدان األطراف املتقدِّمة   يدعو  -٤  

الثنائية واملتعددة األطـراف إىل      املعنية، وكذلك الوكاالت     تاملتخصصة وغريها من املنظما   
البلـدان األطـراف     مواصلة زيادة دعمها املايل والتقين لعملية خطط التكيف الوطنية لصاحل         

  ؛األقل منواً والبلدان األطراف النامية األخرى املعنية اليت ليست من أقل البلدان منواً
 تكاالت املتخصصة وغريها من املنظما    منظمات األمم املتحدة والو    يدعو  -٥  
الثنائية واملتعددة األطراف إىل النظر يف إنشاء برامج لدعم عمليـة           وكذلك الوكاالت    املعنية،

خطط التكيف الوطنية أو تعزيز هذه الربامج يف إطار والياهتا، حسب االقتضاء، مما قد يسهل               
، اليت ليست من أقـل البلـدان منـواً         ميةتقدمي الدعم املايل والتقين إىل البلدان األطراف النا       

، مبعلومات بشأن الطريقة اليت     ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٦يدعوها إىل موافاة األمانة، حبلول       كما
  استجابت هبا هلذه الدعوة؛

 / آذار ٢٦حبلـول   أن تقـدم،     األطراف واملنظمـات املعنيـة إىل        يدعو  -٦  
ئ التوجيهية األولية لـصياغة     ملبادخرباهتا املكتسبة من تطبيق ا     معلومات عن    ،٢٠١٤ مارس

 عن أي معلومات أخرى متصلة بـصياغة هـذه اخلطـط            ، فضالً )٣(طط التكيف الوطنية  خ
__________ 

)١( <unfccc.int/7279>. 
.  بشراكة مع منظمات ووكاالت أخـرى      ة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئ        ينفذه )٢(

<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>.  
  .، املرفق١٧-م أ/٥املقرر  )٣(
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 لتنظر فيها اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتـا        ت جتمعها األمانة يف وثيقة متفرقا     لكيوتنفيذها،  
  ؛)٢٠١٤ يونيه/حزيران(األربعني 
لتوجيهية األولية لصياغة ُخطط التكيـف      ملبادئ ا ااستعراض  مواصلة   يقرر  -٧  
مراعياً   إذا اقتضى احلالتنقيحها، و)٢٠١٤ديسمرب /كانون األول (العشرين  يف دورته    الوطنية
  . أعاله٦ املعلومات املشار إليها يف الفقرة يف ذلك

        


