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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الحادية واألربعون

 4112كانون األول/ديسمرب  8-1ليما، 
 من جدول األعمال 9البند 

 الوطنيةخطط التكيف 

 خطط التكيف الوطنية  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 إضافة  

 توصية من الهيئة الفرعية للتنفيذ  
ربعني، مبشروع املقرر التايل كي ينظر أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا احلادية واأل 

 فيه مؤمتر األطراف ويعتمده يف دورته العشرين:

 02-أ/م -مشروع المقرر   

 خطط التكيف الوطنية  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ،19-/م أ18، و18-/م أ14، و11-/م أ5، و11-/م أ1املقررات إذ يشري إىل  
أن ال لررررلوم لتنقرررري  املبررررادا التوجيصيررررة األوليررررة ل رررريا ة   رررر  الت يرررر  يقرررررر  -1 

 الوطنية يف الوقت احلاضر؛
ذها ضرورية لبناء قردرات بأن عملية صيا ة     الت ي  الوطنية وتنفييسّلم  -4 

 ؛الت ي  واحلد من قابلية التعرض لتأثريات تغري املناخ
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تتبرررج ً ررراا ق ريررراا يراعررري أن عمليرررة   ررر  الت يررر  الوطنيرررة يؤكرررد مرررن جديرررد  -3 
القضرررايا اانسررررانية واملشرررراركة والشرررفافية ال املررررة، مررررج أ ررررذ الفئرررات وا تمعررررات والررررنظم البيئيررررة 

وتقروم علرأ أفضرال االترتنتاجات العلميرة املتاارة، واملعرارف التقليديرة  احلسربان، املعرضة للترأثر يف
ومعارف الشعوب األصلية اسب االقتضاء، وتسرتشد هبا، هبردف دمرا الت ير  يف السياترات 

 واإلجراءات االجتماعية واالقت ادية والبيئية ذات ال لة، اسب االقتضاء؛
بج مسرتمر ومت ررر وطويرال بأن عملية     الت ير  الوطنيرة تتسرم ب رايُسّلم  -2 

األجال، وأن   ر  الت ير  الوطنيرة   رن أن تشر ال أداة هامرة ت فرال التوصرال إىل فصرم مشررت  
اإلبرر ع عررن التقرردم اىررري علررأ صررعيدل احلررد مررن قابليررة التعرررض لتررأثريات تغررري املنرراخ وإدمررا  و 

 الت ي  معصا يف التخ ي  الوطين واإلمنائي؛
عما تن ول عليه عملية صريا ة   ر  الت ير  الوطنيرة  بأمهية التبليغ املرنيقّر  -5 

 وتنفيذها، وكذا عن خمرجات هذه العملية ونتائ صا؛
أن مثة ااجة إىل تعليل اإلب ع عن عملية صيا ة     الت ي  الوطنية يقرر  -1 
 وتنفيذها؛
أن مثررة ااجررة إىل تعليررل عمليررة اإلبر ع القائمررة يف إطررار االتفاقيررة عررن ي ار   -1 

 عملية صيا ة     الت ي  الوطنية وتنفيذها؛
اتررررت  ع اايررررارات املتااررررة لتعليررررل اإلبرررر ع عررررن عمليررررة صرررريا ة   رررر  يقرررررر  -8 

مرررررن الوثيقررررررة  111الت يررررر  الوطنيرررررة وتنفيرررررذها يف إطرررررار القرررررة العمررررررال املشرررررار إليصرررررا يف الفقررررررة 
FCCC/SBI/2014/8إطرررار اتررررتعراض رصررررد وتقيرررريم التقررردم اىررررري يف عمليررررة   رررر  الت يرررر   ، ويف

 ؛11-/م أ5من املقرر  31الوطنية، املشار إليه يف الفقرة 
من يوّد من البلردان األطرراف األقرال منرواا والبلردان األطرراف الناميرة األ رر  يدعو  -9 

دمي املخرجررات، مبررا يشررمال وثررائت   رر  الت يرر  املعنيررة الررس ليسررت مررن أقررال البلرردان منررواا، إىل تقرر
 الوطنية، والنتائا املتعلقة بعملية صيا ة هذه اا   وتنفيذها، إىل من ة     الت ي  الوطنية؛

مواصررلة النظررر يف السرربال ال فيلررة بتعليررل اإلبرر ع عررن عمليررة صرريا ة   رر  يقرررر  -11 
 (؛4115صيئة الفرعية للتنفيذ )اليران/يونيه الت ي  الوطنية وتنفيذها يف الدورة الثانية واألربعني لل

إىل انررررة الت يرررر  وفريررررت اارررررباء املعررررين بأقررررال البلرررردان منررررواا أن ينظرررررا، ي لررررب  -11 
بالتعاون مج ال ندوق األ ضر للمناخ بوصفه إاد  ااصرات التشرغيلية ليليرة املاليرة ل تفاقيرة، 

ل علررأ التمويررال مررن ال ررندوق لعمليررة يف أفضررال السرربال لرردعم البلرردان األطررراف الناميررة يف احل ررو 
صيا ة     الت ي  الوطنية وتنفيذها، وأن يقدما تقريراا هبذا الشأن إىل الدورة الثانية واألربعرني 

 للصيئة الفرعية للتنفيذ.
    


