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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الحادية واألربعون

 4112كانون األول/ديسمرب   6-1ليما، 
 لمن جدول األعما 2البند 

 تقرير لجنة التكيف
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

 4112كانون األول/ديسمرب   8-1ليما، 
 من جدول األعمال 8البند 

 تقرير لجنة التكيف

 تقرير لجنة التكيف  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 ة الفرعية للتنفيذتوصية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئ  

أوصتتا ائي تتف الة عيتتف ل ملتتوية الل ميتتف والوانولوجيتتف وائي تتف الة عيتتف ل ونةيتت    التتدوية ا اديتتف  
 واأليبلني لال منهما مبل وع املق ي الوايل لينظ  فيه مؤمت  األط اف ويلومده   دويته اللل ين.

 02-/م أ-مشروع المقرر   

 تقرير لجنة التكيف  
 ألط اف،إن مؤمت  ا 
 ،(1)بوق ي  جلنف الوايف ي حب -1 
__________ 

(1) FCCC/SB/2014/2.  
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بالوقدم ال ي أح زته جلنف الوايتف   تنةيت  ة تف عم هتا الة  يتف  ي حب أيضا   -4 
 السنوات،   جماالت تلمل ما ي ي:

تلزيتتز اتستتات الوايتتف مبوجتتب االتةاسيتتف، وال اتتيما بالولتتاون متت  ف يتت  ا تتربا   )أ( 
الونةي يتف امللنيتف بالوانولوجيتا، وال  نتف الداامتف امللنيتف بالومويتل،  امللين بأستل الب تدان اتوا ، وال  نتف

 و  ايات ب نامج عمل نريويب املول   بوأ ريات تغري املناخ والقاب يف ل وأ   به والوايف مله؛
 إش اك املؤاسات واملنظمات واألط  واللباات وامل اكز ذات الص ف؛ )ب( 
ل نريويب بلأن األدوات املواحف الاوخدام عقد اجوماع ملرتك م  ب نامج عم )ج( 

ملتتايف اللتتلوب األصتت يف وااياتتارا وامللتتايف واملماياتتات الوق يديتتف   جمتتال الوايتتف، وتقيتتيم 
احوياجتتتات اعوملتتتات اا يتتتف واألصتتت يف، وت بيتتت  التتتنه ج واألدوات امل اعيتتتف ل منظتتتوي اجلنستتتا    

 ؛(4)جمال الوايف
بلأن تلزيز الوآزي ومتوني اللمل م  املنظمات   الدوية أ ناتنظيم حدث ةاص  )د( 

 ؛(3)وامل اكز واللباات الوطنيف واإلس يميف والدوليف
أ نتتتا  التتتدوية بالولتتتاون متتت  الة يتتت  اللامتتتل الةتتتا  تنظتتتيم اجومتتتاع جلنتتتف الوايتتتف  ( )ه 

 ؛(2)الواب  ل هي ف ا اوميف الدوليف امللنيف بوغري املناخ
بلتتتتأن الرتتيبتتتتات املؤاستتتتيف لوخ تتتتتي   4112نلتتتت  تق ي هتتتتا املوامتتتتيلي للتتتتتام  )و( 

 ؛(5)الوايف وتنةي ه ع ى الصليد الوطين
اللمتتتل املوواصتتتل التتت ي تضتتت    بتتته جلنتتتف الوايتتتف لوقتتتد   ي حتتتع متتت  الوقتتتدي  -3 

ستف الدعم الوقين والووجيه إىل األط اف بلأن إج ا ات الوايف، مبا   ذلك متن ةت ل أنلت ف ف  
 اللمل امللنيف خب   الوايف الوطنيف الوابلف ل  نف؛

إىل األطتتت اف والايانتتتات الولتتتغي يف ليليتتتف املاليتتتف والايانتتتات األةتتت   ي  تتتب  -2 
ذات الص ف اللام ف   جمال الوايف أن تنظ    الووصيات التوايدة   الةصتل ا تامن متن تق يت  

 جلنف الوايف، كما هي مديجف   امل ف ؛
متتتتن تلتتتت ي   11-/م أ4متتتتن املقتتتت ي  113متتتتا أعتتتت ب عنتتتته   الةقتتتت ة  ياتتتت ي -5 

لألط اف ع ى أن ت شح ل  نف الوايف ةرباَ  ذوي ةربات وملايف مونوعف ذات ص ف بتالوايف 
متتتت  تغتتتتري املنتتتتاخ، وأن ت اعتتتتي   الوستتتتا نةستتتته ا اجتتتتف إىل  قيتتتت  الوتتتتوازن بتتتتني اجلنستتتتني وفقتتتتا  

 ؛1-/م أ36 ل مق ي
وايتتتتتتف نظ هتتتتتتا   ة تتتتتتف عم هتتتتتتا املقب تتتتتتف ان  ستتتتتتا  متتتتتتن ببتتتتتتد  جلنتتتتتتف ال ي حتتتتتتب -6 

 .4116 عام
__________ 

 .<unfccc.int/8020>انظ   (4)

 .<unfccc.int/8246>انظ   (3)

  .<unfccc.int/8467>املواحف ع ى ال اب  الوايل:  AC/2014/24ي د تق ي  االجوماع   الو يقف  (2)

  .<unfccc.int/6997.php#AC>مواح ع ى ال اب  الوايل  (5)
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 المرفق

 توصيات مقدمة إلى مؤتمر األطراف  
كتتي ينظتت  فيهتتا متتؤمت  . (1)اتةقتتا جلنتتف الوايتتف ع تتى إدياج الووصتتيات الواليتتف   تق ي هتتا -1

 األط اف   دويته اللل ين.
الايانتتات الولتتغي يف ليليتتف وتوصتتي جلنتتف الوايتتف متتؤمت  األطتت اف بتتأن يتتدعو األطتت اف و  -4

املاليتف والايانتتات ذات الصت ف اللام تتف   جمتال الوايتتف إىل م اعتاة الووصتتيات الواليتف، التت  تستتوند 
 33و 38إىل نوتااج اجومتتاع ف ستتف اللمتتل امللنيتتف خب ت  الوايتتف الوطنيتتف امللتتاي إليهتتا   الةقتت تني 

 أع ه: 1من تق ي  جلنف الوايف امل كوي   الةق ة 
الوستتت يم بأ يتتتف توعيتتتف  يتتت  أصتتتحاب املصتتت حف ومتتتمان ا تتت اطهم   عم يتتتف  ()أ 

 ة   الوايف الوطنيف، من أجل ما ي ي:
حةتتتز االهومتتتام بلم يتتتف ة تتت  الوايتتتف الوطنيتتتف وال  تتتب ع يهتتتا وييادرتتتا ع تتتى  '1'

 الصليد الوطين؛
 زيادة الول يف مبا هو مواح من دعم للم يف ة   الوايف الوطنيف؛ '4'
 سي  والولاون والومااك فيما بني: سني الون )ب( 
الوكتتتتاالت واملؤاستتتتات الةناايتتتتف واملولتتتتددة األطتتتت اف، مبتتتتا   ذلتتتتك الايانتتتتات  '1'

 الولغي يف ليليف املاليف؛
 خمو ف الوزايات الوطنيف؛ '4'
 األط اف واملناط ، هبدف: '3'

  سني ف ص ا صول ع ى دعم ة   الوايف الوطنيف؛ أ( ) 
حقيتتت  أهتتتداف عم يتتتف ة تتت  زيتتتادة فهتتتم الستتتبل الةلالتتتف لو ب( ) 

 الوايف الوطنيف، ااونادا  إىل ا ربة املاوسبف؛
تلزيتتتتتز االتستتتتتات   تقتتتتتد  التتتتتدعم، بواتتتتتاال منهتتتتتا م ابقتتتتتف  ج( ) 

االحوياجات م  التدعم ع تى  تو أفضتل، وإشت اك مزيتد متن املؤاستات املاليتف 
لب تتتتتتدان ع تتتتتتى االاتتتتتتولداد   عم يتتتتتتف ة تتتتتت  الوايتتتتتتف الوطنيتتتتتتف، ومستتتتتتاعدة ا

 ل حصول ع ى الومويل، مبا   ذلك الومويل من الصندوت األةض  ل مناخ؛

__________ 

(1) FCCC/SB/2014/2. 
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تلزيز الول م   ظل زيادة اشرتاك أصحاب املصت حف   عم يتف ة ت  الوايتف  )ج( 
 الوطنيف، ال ايما فيما يول   جبوانب مةل دوي الرتتيبات املؤاسيف ودوي ال صد والوقييم.

وايف،   إطاي دعم يصد الوايتف وتقييمته، متؤمت  األطت اف بتأن يتدعو وتوصي جلنف ال -3
األطت اف والايانتات الولتغي يف ليليتف املاليتف والايانتات ذات الصت ف اللام تف   جمتال الوايتتف إىل 

 م اعاة الووصيات الواليف:
متتتن التتت زم أن تاتتتون أطتتت  ال صتتتد والوقيتتتيم منااتتتبف وذات صتتت ف باالحوياجتتتات  )أ( 

  ظتت وف الب تتد. ولتين متتن املةيتتد ومتت  جمموعتتف موحتدة متتن املؤشتت ات اللامليتتف، نظتت ا  وموماشتيف متت
 ل بيلف الوايف ا اصف بال ايات؛

ميان أن تض    الوقييمتات ع تى املستوو  التوطين بتدوي   سيتار القتدية ع تى  )ب( 
يمتتات الوايتف خمو تتف عتتن الوقييمتات ع تتى املستتوو  دون التوطين أو املستتوندة إىل ملتتايي . فالوقي

ع تتى املستتوو  التتوطين مياتتن، ع تتى اتتبيل املةتتال، أن تقتتين ديجتتف تنستتي  الوايتتف وتاام تته متت  
 األولويات الوطنيف؛

من املهم ري تف بي تف إبابيتف ل تول م تلت   ع تى التول م النظتامي ومتري النظتامي،  )ج( 
 ف اوا  بسوا ؛مبا   ذلك الول م من األس ان، وتل   ع ى الول م من الو ايب الس بيف واإلبابي

خت تتتي  املتتتوايد الوقنيتتتف منهتتتا واملاليتتتف وختصيصتتتها  تتتا اتتت  نظتتتم ال صتتتد والوقيتتتيم  )د( 
 الةلالف.

و  ايات يصد الوايف وتقييمه، توصي جلنف الوايف أيضتا  بتأن يتدعو متؤمت  األطت اف  -2
 ي:جم ن الصندوت األةض  ل مناخ إىل النظ ، فيما يول   بإطايه إلداية النوااج، فيما ي 

 ا  ص ع ى بساطف املؤش ات؛ )أ( 
 إعداد مؤش ات نوعيف وكميف ملا ؛ )ب( 
تصميم املؤش ات ب  يقف تلان ما ميان أن   زه الب دان من تقتدم   إدمتاج  )ج( 

 الوايف   ة  ها وايااارا وإج ا ارا اإلااايف والق اعيف؛
ارا مبتا يوماشتى مت  ة  هتا إع ا  الب دان سديا  كافيا  من امل ونف لوحديد مؤشت   )د( 

 واارتاتي يارا وأولويارا الوطنيف واا يف.
وعتت وة ع تتى ذلتتك، اتةقتتا جلنتتف الوايتتف ع تتى أن  يتتل الووصتتيات الواليتتف الناشتت ف عتتن  -5

ح قتتتتف اللمتتتتتل بلتتتتتأن أفضتتتتل املماياتتتتتات لتتتتتد  اعوملتتتتتات األصتتتت يف واا يتتتتتف واحوياجتتتتتات هتتتتت ه 
أعتت ه، لاتتي ينظتت  فيهتتا  1متتن تق ي هتتا املتت كوي   الةقتت ة  25اعوملتتات، امللتتاي إليهتتا   الةقتت ة 

 مؤمت  األط اف. وللل مؤمت  األط اف يود أن:
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يتتدعو األطتت اف إىل تأكيتتد أ يتتف امللتتايف واملماياتتات األصتت يف والوق يديتتف، مبتتا  )أ( 
يونااتتب متت  الل تتوم ا ديةتتف، متتن أجتتل خت تتي  الوايتتف وتنةيتت ه بةلاليتتف، بواتتاال منهتتا تلتت ي  

 دماج امللايف األص يف والوق يديف واا يف   عم يف ة   الوايف الوطنيف؛إ
يل   صندوت الوايف وم ف  البي ف اللامليف والصتندوت األةضت  ل منتاخ ع تى  )ب( 

تلزيز النظ    امللايف واملماياتات اا يتف واألصت يف والوق يديتف وإدماجهتا   ا  ت  واملماياتات 
 عن إج ا ات ال صد والوقييم واإلب غ. املول قف بالوايف، فض   

وفيما يول   بالايانات الولغي يف ليليتف املاليتف، توصتي جلنتف الوايتف بتاإلج ا ات الواليتف   -6
 كي ينظ  فيها مؤمت  األط اف:

دعتتتتتتوة جم تتتتتتن الصتتتتتتندوت األةضتتتتتت  ل منتتتتتتاخ، بصتتتتتتةوه اجلهتتتتتتف القاامتتتتتتف بتتتتتتإداية  )أ( 
   بتتته مبوجتتتب إطتتتاي كتتتاناون ل وايتتتف و  عم يتتتف الصتتتندوت، إىل النظتتت    اللمتتتل ائتتتام املضتتت 

 ة   الوايف الوطنيف؛
دعوة جم ن الصندوت األةضت  ل منتاخ إىل الولتاون مت  املؤاستات الت  بتدأت  )ب( 

مبتتتتتتاديات بلتتتتتتأن ااتتتتتتولداد الب تتتتتتدان ل حصتتتتتتول ع تتتتتتى متتتتتتتوي ت الصتتتتتتندوت األةضتتتتتت  ل منتتتتتتاخ، 
 ديات؛وااوالاف ابل ااوةادة مزيد من الب دان من مةل ه ه املبا

دعوة م ف  البي تف اللامليتف،   إطتاي دعتم عم يتف ة ت  الوايتف الوطنيتف، وعنتد  )ج( 
تنةي  اارتاتي يوه الربناجميف اجلديدة املول قف بالوايف لصندوت أسل الب دان اوا  والصندوت ا اص 

ل ، إىل أن ينظتت    النوتتااج الصتتادية عتتن اجومتتاع ف ستتف اللمتتت4118-4112لوغتتري املنتتاخ ل ةتترتة 
واالاتتونواجات األوليتتف ل  نتتف الوايتتف  82امللنيتتف خب تت  الوايتتف الوطنيتتف امللتتاي إليهتتا   الةقتت ة 
متتتن تق يتتت  جلنتتتف الوايتتتف املتتت كوي    85بلتتتأن يصتتتد الوايتتتف وتقييمتتته امللتتتاي إليهتتتا   الةقتتت ة 

 أع ه. 1 الةق ة
    


