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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

 2015حزيران/يونيه  11-1بون، 
 من جدول األعمال 7البند 

 خطط التكيف الوطنية

 خطط التكيف الوطنية  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

رحبتتتهل اةياتتتع اللرعيتتتع لهلينليتتتر ياةياتتتع اللرعيتتتعل بيتريتتتر حهلتتتتع ال متتت  ا ي هلتتتتع بالي تتتار   -1
ياجتا    طاتتار عمهليتع ةتيانع و نليتتر وا مارستا  اييتدو والتدرومل ا ليةهلوتتع وال وترا  وا حي

 .ل1ي2015نيلان/أبري   17و 16خطط اليكيف الوانيع، اليت نُظمهل   بون، بأ انيا، يومي 
ورحبتتتتهل اةياتتتتع اللرعيتتتتع أي تتتتاي بالي تتتتديئ ال تتتتلوت التتتترت  دمتتتته ر يلتتتتا ينتتتتع اليكيتتتتف  -2

خلتاا  ا  تب بأ ت  البهلتدان ، وأحااهل عهلماي بيترير ا جيماع اللابع وال  رين للريق ال2يا ي اركان
، التترت يتتتدل م هلومتتا  عتتن نظتتر ينتتع اليكيتتف ويريتتق اخلتتاا ، بالي تتاون متتع ل3يمنتتواي ييريتتق اخلتتاا ل

الوتتندوا األخ تتر لهلمنتتتاض،   أي تت  اريتتتع لتتتدعم البهلتتدان الناميتتع األاتتترا    ا وتتول عهلتتت  
 نيع.اليموي  من الوندوا من أج  عمهليع ةيانع و نلير خطط اليكيف الوا

وأعربتتتهل اةياتتتتع اللرعيتتتتع عتتتتن  تتتتديرةا للريتتتتق اخلتتتتاا  وينتتتتع اليكيتتتف عهلتتتت  عمهل متتتتا متتتتع  -3
الوندوا،   الب ئ عن أي   اريتع لدعم البهلدان الناميتع األاترا    ا وتول عهلت  اليمويت  
متتتن الوتتتندوا متتتن أجتتت  عمهليتتتع ةتتتيانع و نليتتتر خطتتتط اليكيتتتف الوانيتتتع، و عي متتتا ط  مواةتتتهلع 

 ندوا، مبا ي م  الي اون ييما ييو  بانامج اليأةب اليابع لهلوندوا.  اوهنما مع الو

__________ 

 .FCCC/SBI/2015/INF.6 ل1ي

 .<http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/sbi42_ac_oral-update.pdf>مياح   الرابط اليايل:  ل2ي
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و عتتهل اةياتتع اللرعيتتع ينتتع اليكيتتف ويريتتق اخلتتاا  ط  أن يتتتدما    تريري متتا م هلومتتا   -4
 أعاله. 3عن الطريتع اليت اسي ابا هبا لهلدعوو ا  ار طلي ا   اللترو 

أمتوال   ةتندوا أ ت  البهلتدان منتواي والوتندوا و حظهل اةياع اللرعيع بتهلق عتدل وجتو   -5
اخلتا  ليوتا ا نتاض، مبتا   التو األمتوال الالممتتع ل مهليتع ةتيانع و نليتر خطتط اليكيتف الوانيتتع، 
وكرلو الي ديا  اليت  واج  ا البهلدان الناميع   اإلعدا  لهل وول عهل  اليمويت  متن الوتندوا 

 األخ ر لهلمناض.
أ   البهلدان منواي وناةا من البهلدان الناميتع األاترا  نكتن  وأشار  ط  أن األارا  من -6

أن حتوتتت  متتتن ختتتالل برنتتتامج اليأةتتتب اليتتتابع لهلوتتتندوا األخ تتتر لهلمنتتتاض عهلتتت  اليمويتتت  التتتالمل 
 لألن طع ا ي هلتع ب مهليع ةيانع و نلير خطط اليكيف الوانيع.

غ عن عمهليع ةيانع و نلير وبدأ  اةياع اللرعيع نظرةا   اخليارا  ا ياحع لي زيز اإلبال -7
خطتتتتط اليكيتتتتف الوانيتتتتع، وا لتتتتتهل عهلتتتت  مواةتتتتهلع نظرةتتتتا يي تتتتا أ نتتتتا   ور تتتتا الراب تتتتع واألرب تتتتت  

 .ل4يل آخرو   ا عيبار ا  هلوما  اا  الوهلع2016يأيار/مايو 
ونظتتتر  اةياتتتع اللرعيتتتع   رةتتتد و تيتتتيم اليتتتتدل اوتتترم   عمهليتتتع ةتتتيانع و نليتتتر خطتتتط  -8

. و تتترر  مواةتتتهلع النظتتتر   ةتتتره ا لتتتألع    ور تتتا ال ال تتتع واألرب تتت  ي  تتترين ل5ياليكيتتتف الوانيتتتع
ل، استينا اي ط  لهلتع أمتور من تا ا الحظتا  التتوار و 2015كتانون األول/ يلتما   -ال تا//نويما 
، والتتو هبتتد  اليوةتتيع مب تتروع متتترر لينظتتر ييتته متتدهر األاتترا  وي يمتتده   ل6ي  ا ريتتق األول

 ل.2015كانون األول/ يلما   -يع وال  رين ي  رين ال ا//نويما  ور ه ا ا 

__________ 

 .FCCC/SBI/2015/INF.6الو يتع  ل4ي

 .، وا ريق ال ا/ ةره ا سينياجا 37، اللترو 17-/ل أ5انظر ا ترر  ل5ي

 .بأن األارا  مل  نظر   أت من اللترا  الوار و   ا ريق األول عهلماي  ل6ي
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 المرفق األول

 مالحظات الرئيسين المتشاركين  
   19-/ل أ18، و18-/ل أ12، و17-/ل أ5، و17-/ل أ3، و16-/ل أ1ا تتتتتتتتتتررا ،

 ؛20-/ل أ3و
 زال عمهليع ةيانع و نلير خطط اليكيف الوانيع   مراحهل ا األو ؛    
 الي  دا  ا تدمع من األارا  ا لامهع   الوندوا األخ ر لهلمناض؛ 
 وا أ تت  البهلتتدان منتتواي والوتتندوا اخلتتا  ليوتتا ا نتتاض ليمويتت  عتتدل وجتتو  أمتتوال   ةتتند

 عمهليع ةيانع و نلير خطط اليكيف الوانيع؛
  ا اجع ط  موا مع الدعم اليتب ا تدل ط  البهلدان الناميع من أج  عمهليع ةتيانع و نليتر

خطتتتط اليكيتتتف الوانيتتتع متتتع ا بتتتا ب وا وتتتطهل ا  وا بتتتا ب اليوجي يتتتع ل مهليتتتع ةتتتيانع 
 وا تررا  الالحتع؛ 17-/ل أ5ير خطط اليكيف الوانيع، الوار و   ا ترر و نل

 اليتدل الرت أحرم ه البهلدان الناميع األارا    عمهليع ةيانع خطط اليكيف الوانيع؛ 
    اسيمرار ال ورا  وا حيياجا    عمهليتع ةتيانع و نليتر خطتط اليكيتف الوانيتع، مبتا

 ا ايل والبيانا ، وما يي هلق باإلبالغ؛الو ما يي هلق با وول عهل  الدعم 
  واةتتتت  البهلتتتتدان ا يتدمتتتتع األاتتتترا  ومنظمتتتتا  األمتتتتم ا ي تتتتدو والوكتتتتا   ا يةووتتتتع 

وال نا يتتع وا ي تتد  األاتترا  وناةتتا متتن ا نظمتتا  ا  نيتتع   زيتتز متتا  تدمتته متتن  عتتم متتايل 
ةتا متن البهلتدان و تب ل مهليتع خطتط اليكيتف الوانيتع لألاترا  متن أ ت  البهلتدان منتواي ونا 

 الناميع األارا  ا  يمع اليت ليلهل من أ   البهلدان منواي؛
    ،ينظتتر الوتتندوا األخ تتتر لهلمنتتاض، بوةتتتله طحتتدل اي تتا  الي تتتويهليع ل ليتتع ا اليتتتع

ا بتتاع طجتترا ا  مبلتتطع وستتري ع ليتتتدا التتدعم ا تتايل ط  أ تت  البهلتتدان منتتواي والتتدول ايزريتتع 
 ريتيع   عمهليع ةيانع و نلير خطط اليكيف الوانيع؛الوواو الناميع والدول األي

  لتت م البهلتتدان ا يتدمتتع األاتترا    ةتتندوا أ تت  البهلتتدان منتتواي والوتتندوا اخلتتا  ليوتتا 
 ا ناض من أج  عمهليع ةيانع خطط اليكيف الوانيع؛

   واةتتتت  منظمتتتتا  األمتتتتم ا ي تتتتدو والوكتتتتا   ا يةووتتتتع وال نا يتتتتع وا ي تتتتد و األاتتتترا 
ا نظمتتتا  ا  نيتتتع ج و ةتتتا الراميتتتع ط   نلتتتيق التتتدعم ا تتتتدل ل مهليتتتع ةتتتيانع وناةتتتا متتتن 

 و نلير خطط اليكيف الوانيع؛
  نظتتر منظمتتا  األمتتم ا ي تتدو والوكتتا   ا يةووتتع ال نا يتتع وا ي تتد و األاتترا  وناةتتا 

متتتن ا نظمتتتا  ا  نيتتتع   ال وتتترا  وا حيياجتتتا  اوتتتد و   اليتتتتارير ا  تتتدو ةتتتره التتتدورو 
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واليتتتتارير األختتترل اا  الوتتتهلع ييمتتتا يي هلتتتق بيتتتتدا التتتدعم ا تتتايل واليتتتتب لهلبهلتتتدان الناميتتتع 
 األارا  من أج  عمهليع ةيانع و نلير خطط اليكيف الوانيع؛

  يتتتتدل يريتتتتق اخلتتتتاا   مزيتتتتداي متتتتن ا  هلومتتتتا  عتتتتن ا وتتتتول عهلتتتت  اليمويتتتت  متتتتن الوتتتتندوا
يتف الوانيتع ختالل حهلتتا  األخ ر لهلمناض من أج  عمهليتع ةتيانع و نليتر خطتط اليك

 ؛2015عمهله اليدريبيع اإل هليميع ا ترر عتدةا   اللرتو ا يبتيع من عال 
    متتن اللتتابق ألوانتته  تيتتيم كيليتتع طستت ال عمهليتتع ةتتيانع و نليتتر خطتتط اليكيتتف الوانيتتع

اليةليتتف متتن  ابهليتتع اليتتأ ر بيوتتا ا نتتاض، نتتا أن اليتتدابا التتيت انتتر ا البهلتتدان حتت  ا ن 
  خطتتتوا   وتتتاعديع قتتتو حتتيتتتق أةتتتدا  عمهليتتتع ةتتتيانع و نليتتتر خطتتتط اليكيتتتف   تتتك

 الوانيع؛
   اليتتتتتدل اوتتتترم متتتتن ب تتتت  األاتتتترا    ط متتتتاا اليكيتتتتف متتتتع  وتتتتا ا نتتتتاض   اللياستتتتا

والاامج واألن طع اا  الوتهلع ايديتدو والتا متع، وخووةتاي   عمهليتا  واسترتا ي يا  
 هلع وعهل  خميهلف مليويا  اناا الترارا ؛اليةطيط اإلمنا ي   التطاعا  اا  الو

   تتتيم اةياتتع اللرعيتتع اليتتتدل اوتترم   عمهليتتع ةتتيانع و نليتتر خطتتط اليكيتتف الوانيتتع أ نتتا 
 ور ا ]اللا سع واألرب  [ ]ال انيع واخلمل [، هبد   تدا  وةيا  ب أن التو ط  

 مدهر األارا ، حلب ا  ي ا ؛
  ريع ل روع اةياع اللرعيع   اليتييم ا  ار طليه أعاله:اإلجرا ا  واخلطوا  الياليع ضرو 

 تتتتتتتتتتدل األاتتتتتتتتترا  وا نظمتتتتتتتتتا  اا  الوتتتتتتتتتهلع ط  األمانتتتتتتتتتع،  هلتتتتتتتتتول  يأل 
[، م هلوما  عن جتارهبا وعن أي   2019شباط/يااير  1[ ]2017شباط/يااير  1]

 ا مارستتتا  والتتتتدرومل ا ليةهلوتتتع وال وتتتترا  وا حيياجتتتتا  والتتتدعم ا تتتتتدل وا يهلتتتتت   
 عمهليع ةيانع و نلير خطط اليكيف الوانيع؛

عتتتن  ل1ي تتتدل األاتتترا  أي تتتاي باستتتيمرار م هلومتتتا  بنتتتا ي عهلتتت  استتتيبيان ي ل 
 اريق منوع خطط اليكيف الوانيع؛

  تد  األمانتتع  تريتراي  وليليتتاي عتن الي تتار  وأي ت  ا مارستتا  والتتدرومل  يال 
يهلتتتت    عمهليتتتع ةتتتيانع و نليتتتر ا ليةهلوتتتع وال وتتترا  وا حيياجتتتا  والتتتدعم ا تتتتدل وا 

خطط اليكيف الوانيع، آخرو   ا عيبار ا  هلومتا  التوار و   اليتتارير الوانيتع ا تدمتع 
مبوجتتتتب ا  لا يتتتتع، وا  هلومتتتتا  ا  تتتتار طلي تتتتا   اللتتتتتر   اللتتتترعيي  يأل وي ل أعتتتتاله، 
 وا  هلومتتتتا  ا لتتتتيمدو متتتتن األحتتتتداف اا  الوتتتتهلع، مبتتتتا يي تتتتا م تتتتار  خطتتتتط اليكيتتتتف

 الوانيع، وا  هلوما  الوار و من موا ر أخرل اا  ةهلع؛

__________ 

 .بنا ي عهل  ا سيبيان الوار    ا ريق ال ا/ ل1ي
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ينظم يريق اخلاا  ا  ب بأ   البهلدان منواي، بالي اون مع ينتع اليكيتف،  ي ل 
اجيماعتتتاي لهلةتتتاا  متتتن األاتتترا  يُب تتتئ ييتتته اليتريتتتر ا  تتتار طليتتته   اللتتتترو اللرعيتتتع يال 

ةتتيانع و نليتتر خطتتط اليكيتتف أعتتاله، هبتتد   تتتدا متتوجز عتتن اليتتتدل اوتترم   عمهليتتع 
 الوانيع؛
يُ ّد يريق اخلاا ، بالي اون مع ينع اليكيف وبدعم من األمانع،  تريراي  يهل 

عتتن ا جيمتتاع ا  تتار طليتته   اللتتترو اللرعيتتع ي ل أعتتاله كتتي  نظتتر ييتته اةياتتع اللرعيتتع   
دل اوترم   عمهليتع  ور ا ]اللا سع واألرب  [ ]ال انيع واخلمل [   طاار  تييم ا لهليت

 ةيانع و نلير خطط اليكيف الوانيع؛
  ينبوي أن ي م  اليتييم ا  ار طليه   اللترو اللرعيع يهل أعاله  وطيع أوسع يميع ا با ب

، م   17-/ل أ5اليوجي يع ل مهليع ةيانع و نلير خطط اليكيف الوانيع، الوار و   ا ترر 
اجمليم تتا  اوهليتتع التابهلتتع لهليتتأ ر وأختتر احيياجا تتا   مراعتتاو ا عيبتتارا  اينلتتانيع وطشتترا  
 ا لبان، وم اركع أة ا  ا وهل ع؛

  دعم منظما  األمم ا ي دو والوكا   ا يةووع وال نا يع وا ي تد و األاترا  وناةتا 
متن ا نظمتا  ا  نيتع ليتع البهلتدان الناميتع   بتد  عمهليتع ةتيانع و نليتر خطتط اليكيتف 

 الوانيع.
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 المرفق الثاني

أسئئئلة توجيهيئئة لرتئئد وتقيئئي  التقئئدي الميئئري فئئي عمليئئة تئئيا ة وتنفيئئذ   
 خطط التكيف الوطنية

 اليكيف الوانيع؟أين وةهلهل عمهليع ةيانع و نلير خطط  -1
كيتتف ي تتار  أةتت ا  ا وتتهل ع   ةتتيانع و نليتتر خطتتط اليكيتتف الوانيتتع، ومتتا ةتتي  -2

 الرت يبا  ا دسليع التا مع؟
 الدعم ا تدل ل مهليع ةيانع و نلير خطط اليكيف الوانيع. -3
متتا ةتتي أي تت  ا مارستتا  والتتدرومل التتيت اسُيةهلوتتهل متتن عمهليتتع ةتتيانع و نليتتر خطتتط  -4

 ؟اليكيف الوانيع
 الرةد واليتييم واإلبالغ ييما يي هلق ب مهليع ةيانع و نلير خطط اليكيف الوانيع. -5
اليتيتتيم ال تتال لهلل اليتتع وملستتب  ا  تتي  تتدمايمل متتن أجتت   تتتدا  وةتتيا  بنتتا ي عهلتت  رةتتد  -6

 .17-/ل أ5من ا ترر  37و تييم اليتدل اورم ويتاي لهللترو 
    


