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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  للتنفيذاهليئة الفرعية 
   األربعونالدورة 

  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٥-٤، بون
   من جدول األعمال٨البند 

  خطط التكّيف الوطنية

  خطط التكّيف الوطنية    

  رئيسمشروع استنتاجات مقترح من ال     
باملعلومات املتعلقة باخلربات املكتسبة من     ) اهليئة الفرعية (رّحبت اهليئة الفرعية للتنفيذ       -١

 عما ورد يف مالحظات    تطبيق املبادئ التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية، فضالً        
 .)١(األطراف واملنظمات املعنية من معلومات بشأن صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية

 بالعمل الذي اضطلعت به املنظمات واملؤسسات ذات        وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -٢
 ١ املشار إليها يف الفقرة      اإلسهاماتالصلة فيما يتعلق بعملية خطط التكيف الوطنية بناء على          

 .أعاله، ودعت هذه املنظمات واملؤسسات إىل مواصلة هذا العمل

 ما تقوم به املنظمات الثنائية واملتعددة األطـراف         والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير      -٣
 وغريها من املنظمات لدعم عملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطراف األقـل منـواً              

  .وغريها من البلدان األطراف النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً

__________ 

)١( FCCC/SBI/2013/9  ،FCCC/SBI/2014/MISC.1  ،FCCC/SBI/2013/MISC.2 و Add.1 .يتاح املزيد من   و
 http://unfccc.int/5900> under SBI 40 and the> :اإلسهامات ذات الصلة على الروابط اإللكترونية التالية

heading “National adaptation plans”, <http://unfccc.int/8016> under the heading “Guidelines for 

the formulation of national adaptation plans” and <http://unfccc.int/7481> under the heading 

“National adaptation plans”  . 
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تقدمـة األطـراف يف      مسامهات البلدان امل   والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير أيضاً       -٤
، ودعت هذه األطراف إىل أن تواصـل مـسامهتها يف           )الصندوق (صندوق أقل البلدان منواً   

، الصندوق لتيسري أنشطة إعداد عملية خطط التكيف الوطنية يف البلدان األطراف األقل منـواً       
 . وأن حتافظ يف الوقت ذاته على التقدم يف تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكّيف

 مبا يضطلع به برنامج الـدعم العـاملي خلطـط     أيضاًأحاطت اللجنة الفرعية علماً و  -٥
 ودعت البلـدان األطـراف املتقدمـة        ،)٢(التكيف الوطنية من أنشطة لفائدة أقل البلدان منواً       

ومنظمات األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة وغريها من املنظمات ذات الصلة، وكـذلك      
ددة األطراف، إىل تعزيز الدعم املقدم إىل الربنامج وغريه من الـربامج            الوكاالت الثنائية واملتع  

 فيما يتعلق ببدء عملية خطـط       ذات الصلة لتلبية احتياجات مجيع البلدان األطراف األقل منواً        
 .التكيف الوطنية

ورّحبت اهليئة الفرعية مبوافقة مرفق البيئة العاملية على املـشروع العـاملي املعنـون                -٦
 يف العمليات القطرية الرامية إىل املضي        البلدان النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً        مساعدة"

 . )٣("قدما يف خطط التكيف الوطنية

والحظت اهليئة الفرعية مع التقدير مسامهات البلدان املتقدمة األطراف يف الصندوق             -٧
لوكاالت املتخصصة وغريها   اخلاص لتغري املناخ، ودعت األطراف ومنظمات األمم املتحدة وا        

من املنظمات املعنية إىل مواصلة تعزيز برامج دعم عملية خطط التكيف الوطنية يف حـدود               
والياهتا، حسب االقتضاء، لتيسري تقدمي الدعم املايل والتقين إىل البلدان األطراف النامية الـيت           

 .ليست من أقل البلدان منواً

 ملا قدمه من    ا لفريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً      وأعربت اهليئة الفرعية عن تقديره      -٨
، وللجنة التكيـف    إرشادات تقنية ودعم إىل عملية خطط التكيف الوطنية يف أقل البلدان منواً           

 .لنظرها يف طرائق دعم البلدان األطراف النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً

فرقة عملها املعنية خبطط التكيف الوطنية      ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكيف إىل حث          -٩
 .على تسريع وترية عملها

 وجلنـةَ التكيـف إىل      ودعت اهليئة الفرعية فريَق اخلرباء املعين بأقل البلـدان منـواً            -١٠
 استكشاف السبل اليت ميكن هبا إشراك البلدان األطراف النامية اليت ليست من أقل البلدان منواً             

__________ 

: ميكن االطالع على معلومات إضـافية بـشأن هـذا الربنـامج علـى الـرابط اإللكتـروين التـايل                    )٢(
<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>. 

)٣( http://unfccc.int/resource/docs/2014/smsn/igo/156.pdf .       ميكن االطالع على معلومات إضافية يف املرفق
: ، وهـو متـاح علـى الـرابط اإللكتـروين التـايل            GEF/LDCF.SCCF.16/04الثاين مـن الوثيقـة      

http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/GEF.LDCF_.SCCF_.16.04%2C%20Pr

ogress%20Report%20on%20the%20LDCF%20and%20the%20SCCF%2C%2004-30-14.pdf .  
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  الذي سينظمه فريق اخلرباء يف إطـار برنـامج عملـه           )٤(نيةيف معرض خطط التكيف الوط    
 .)٥(٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة

وأقّرت اهليئة الفرعية بالدعوة املوجهة من مؤمتر األطراف يف دورته التاسعة عشرة إىل   -١١
 مبعلومات عن   ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٦األطراف واملنظمات ذات الصلة لتزويد األمانة حبلول        

  تطبيق املبادئ التوجيهية األولية لصياغة خطط التكيف الوطنية، فـضالً          اخلربات املكتسبة من  
 ومّددت اهليئـة    .)٦(عن أي معلومات أخرى متصلة بصياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها         

 .٢٠١٤أغسطس / آب١٨الفرعية أجل هذه الدعوة حىت 

العلميـة  والحظت اهليئة الفرعية الدعوة املوجهة من اهليئـة الفرعيـة للمـشورة               -١٢
والتكنولوجية إىل األطراف واملنظمات الشريكة يف برنامج عمل نريويب املتعلق بتأثريات تغري            
املناخ والقابلية للتأثر به والتكيف معه بغرض تقدمي معلومات عـن أفـضل املمارسـات يف              
التخطيط الوطين للتكيف والدروس املستفادة منه، والحظـت أنـه سـتتاح يف كـانون               

 . )٧( ورقة إعالمية تشتمل على هذه املعلومات٢٠١٤ ديسمرب/األول

 / بتنظيم معـرض خطـط التكيـف الوطنيـة يف آب    وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -١٣
 للمضي يف تعزيز وحشد اجلهود والدعم لعملية خطط التكيف الوطنيـة،            ٢٠١٤ أغسطس

 .النشاطوشّجعت األطراف واملنظمات ذات الصلة واملتخصصني على املشاركة يف هذا 

ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكيف إىل أن تنظّم، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقل                -١٤
، حلقة عمل مباشرة بعد عقد اجتماع ذي صلة حيثما أمكن، وباالستعانة خبـرباء              البلد منواً 

ومتخصصني من خمتلف املستويات لتبادل اخلربات واملمارسات احلسنة والدروس املـستفادة           
والثغرات واالحتياجات فيما يتعلق بعملية صياغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها، علـى أن             

 ). ٢٠١٥يونيه /حزيران(تنظم قبل أن تعقد اهليئة الفرعية دورهتا الثانية واألربعني 

 وجلنةَ التكّيف إىل إعـداد      ودعت اهليئة الفرعية فريَق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً          -١٥
المية بشأن اخلربات واملمارسات احلسنة والدروس املستفادة والثغرات واالحتياجات         ورقة إع 

 إىل معرض خطط التكيف      استناداً اغة خطط التكيف الوطنية وتنفيذها    فيما يتعلق بعملية صي   
 ١٢ و ١١ و ١الوطنية والوثائق ذات الصلة، مبا فيها املالحظات املشار إليهـا يف الفقـرات              

، )٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول (ها اهليئة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني        أعاله، لكي تنظر في   
 .  أعاله١٤ يف حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة على أن تشكل الورقة مسامهة أيضاً

__________ 

 .١٦ إىل ١٣، الفقرات من FCCC/SBI/2014/4الوثيقة  )٤(
 .، املرفق األولFCCC/SBI/2014/4الوثيقة  )٥(
 . ٦، الفقرة ١٩-م أ/١٨املقرر  )٦(
 . ١٣، الفقرة FCCC/SBSTA/2013/5الوثيقة  )٧(
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ودعت اهليئة الفرعية جلنة التكّيف إىل أن تعّد، بالتعاون مع فريق اخلرباء املعين بأقـل        -١٦
.  أعـاله  ١٤ عن حلقة العمل املشار إليها يف الفقـرة          دعم من األمانة، تقريراً    وب البلدان منواً 

 ١٢ و ١١ و ١ املشار إليهـا يف الفقـرات        واإلسهاماتوستنظر اهليئة الفرعية يف هذا التقرير       
أعاله، وسائر الوثائق ذات الصلة يف دورهتا احلادية واألربعني، لدى رصدها وتقييمها التقدم             

 من أجل تقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف حسب    ،)٨(طط التكيف الوطنية  خاحملرز يف عملية    
 .االقتضاء

 باآلثار التقديرية املترتبة يف امليزانية على األنشطة الـيت          وأحاطت اهليئة الفرعية علماً     -١٧
وطلبـت إىل   .  أعاله ١٦ إىل   ١٤ستضطلع هبا األمانة على النحو املشار إليه يف الفقرات من           

 .تضطلع باإلجراءات الواردة يف هذه االستنتاجات رهنا بتوافر املوارد املاليةاألمانة أن 

وقررت اهليئة الفرعية مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورهتا احلاديـة واألربعـني                -١٨
 املشار إليهـا يف     واإلسهامات أعاله   ١٥باالستناد إىل الورقة اإلعالمية املشار إليها يف الفقرة         

  .  أعاله واملالحظات الواردة يف املرفق١٢ و١١ و١الفقرات 

__________ 

 .٣٧، الفقرة ١٧-م أ/٥املقرر  )٨(
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Annex 

 [English only] 

  Co-chairs’ notes 

• progress made by some developing country Parties on the national adaptation plan 
process, and encourage all other developing country Parties to embark on their national 
adaptation plan process as soon as possible; 

• Placeholder for outcomes and effectiveness; 

I. Guidelines 

• revision of the initial guidelines for the formulation of national adaptation plans is 
not necessary at this time; 

• technical guidelines for the national adaptation plan process are flexible, and can be 
applied to different regions and/or country circumstances; 

• least developed country Parties and interested developing country Parties to apply 
the technical guidelines for the national adaptation plan process when formulating and 
implementing national adaptation plans; 

• Least Developed Countries Expert Group, in collaboration with the Adaptation 
Committee, to explore options to facilitate the application of the technical guidelines for the 
national adaptation plan process in the developing country Parties that are not least 
developed countries, as appropriate; 

• Parties to provide information on the experiences with the application of the 
technical guidelines for the national adaptation plan process through their national 
communications, as well as through other channels; 

• supplementary materials to the technical guidelines for the national adaptation plan 
process that are being developed by relevant organizations and agencies, and stressed the 
importance of their alignment with these guidelines; 

• Least Developed Countries Expert Group, in collaboration with the Adaptation 
Committee, to explore ways to ensure that the supplementary materials to the technical 
guidelines for the national adaptation process are coherent with and complementary to the 
technical guidelines for the national adaptation plan process; 

II. Support for the formulation and implementation of national 
adaptation plans 

• importance of ensuring coherence between the activities under the national 
adaptation plan process by countries and the provision of support by the operating entities 
of the financial mechanism; 
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• developing country Parties to make use of appropriate support channels and 
mechanisms, including those available through multilateral and bilateral agencies, to 
support the development and implementation of strategies and programmes for addressing 
medium- and long-term adaptation needs under the national adaptation plan process; 

• United Nations organizations, specialized agencies and other relevant organizations, 
as well as bilateral and multilateral agencies, to expand the National Adaptation Plan 
Global Support Programme for the least developed countries,1 within their mandates, as 
appropriate, to meet the needs of all least developed country Parties in relation to the 
national adaptation plan process; 

• Global Environment Facility, as an operating entity of the financial mechanism of 
the Convention, to support projects and programmes that pursue progress towards the 
formulation and implementation of national adaptation plans under relevant focal areas; 

• establishment of the national adaptation plan global support programme for 
developing country Parties that are not least developed countries;2 

• cooperation between the global support programmes mentioned in paragraph 12 and 
14 above, as well as with other similar initiatives by other international, regional and 
bilateral organizations, to create synergies and maximize the results without duplication of 
work; 

• global support programmes mentioned in paragraphs 12 and 14 above to take into 
account national and regional circumstances and priorities when providing technical 
support to countries; 

• Least Developed Countries Expert Group and the Adaptation Committee to explore 
how countries can take into consideration relevant information from the Fifth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change in their national adaptation plan 
processes; 

• value of scientific and knowledge-sharing efforts under the Nairobi work 
programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change as a valuable 
resource for advancing the national adaptation planning; 

• Least Developed Countries Expert Group to continue to invite the Adaptation 
Committee to contribute to its work in support of the national adaptation plan process, as 
appropriate; 

• invitation to developed country Parties, United Nations organizations, specialized 
agencies and other relevant organizations, as well as bilateral and multilateral agencies, to 
continue to enhance financial and technical support to the national adaptation plan process 
for least developed country Parties and other interested developing country Parties that are 
not least developed countries; 

__________ 

 1 Implemented by the United Nations Development Programme and the United Nations Environment 
Programme in partnership with other organizations and agencies. More information is available at 
<http://www.undp-alm.org/projects/naps-ldcs>. 

 2 <Placeholder for a reference to the report of the GEF to COP 20>. 
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III. Reporting, monitoring and evaluation  

• invitation to Parties to provide information, through their national communications, 
on what measures they have undertaken and on support provided or received relevant to the 
national adaptation plan process; 

• encouragement to least developed country Parties, to the extent possible, to provide 
information on their national adaptation plan process through their national 
communications, as well as other channels; 

• developing country Parties to communicate outputs of their national adaptation plan 
process to the secretariat, as a way to facilitate the exchange of experiences, best practices 
and lessons learned in the formulation and implementation of national adaptation plans; 

• developing country Parties, to the extent possible, to provide information on their 
national adaptation plan process to all stakeholders in the country, including to local 
communities and the private sector; 

• SBI to elaborate modalities for regularly monitoring and assessing progress on the 
national; adaptation plan process, pursuant to decision 5/CP.17, paragraph 37, with a view 
to making recommendations to the Conference of the Parties at its XX session; 

• Global Environment Facility, through the global support programmes for national 
adaptation plans mentioned in paragraphs 12 and 14 above, to keep the Subsidiary Body for 
Implementation informed, through the secretariat, on progress, effectiveness and gaps 
under the national adaptation plan process; 

• actions of the secretariat called for in this decision be undertaken subject to the 
availability of financial resources. 

       


