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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة واألربعون

 2015كانون األول/ديسمرب   4-1باريس، 
 من جدول األعمال 7البند 

    خطط التكيف الوطنية
 خطط التكيف الوطنية   

 
 مشروع استنتاجات مقدم من الرئيس  

 
 إضافة  

 
 الفرعية للتنفيذتوصية من الهيئة   

 
مبشـرو  املرـرر التـاي كـظ ينيـر  يـ   ،أوصت اهليئة الفرعية للتنفيذ، يف دورهتا الثالثـة واألربيـن 

  مؤمتر األطراف يف دورت  احلادية واليشرين: 
  

 21-/م أ-مشروع المقرر   
  

 خطط التكيف الوطنية  
 إن مؤمتر األطراف، 
 ، 18-/م أ12، و17-/م أ5، و17-أ /م3، و16-/م أ1إىل املرـــــــــــــــــــــــــررا   إذ يشـــــــــــــــــــــــــر 

 ،20-/م أ3، و19-/م أ18و
 تزال يف مراحلها املبكرة،  بأن عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية ال موإذ يسل   
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التيهـــدا  املردمـــة مـــن األطـــراف املســـاخة يف ال ـــندو  األخ ـــر  وإذ يالحـــع مـــد الترـــدير 
 ،(1)للمناخ

عــدم وجــود أمــوال يف صــندو  أاــمن البلــدان قــواص وال ــندو  ا ــا  لت ــر  وإذ يالحــع برلــ  
 املناخ لتمويمن عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية،

مســاخا  البلــدان املتردمــة األطــراف يف صــندو  أاــمن البلــدان قــواص  وإذ يالحــع مــد الترــدير 
 وال ندو  ا ا  لت ر املناخ،

ءمــة الـدعم الترــد املرــدم إىل البلـدان الناميــة مـن أجــمن عمليــة علــا احلاجـة إىل موا وإذ يشـدد 
صــياغة وتنفيــذ خطــط التكيــف الوطنيــة مــد املبــادمل وامل ــطلحا  واملبــادمل التوجيهيــة ليمليــة صــياغة 

 واملرررا  الالحرة ذا  ال لة،  17-/م أ5وتنفيذ خطط التكيف الوطنية الواردة يف املررر 
باملنشــورا  ذا  ال ــلة للانــة التكيــف ولفريــ  ا ــرباء امليــد بأاــمن البلــدان قــواص  وإذ يرحــ  

 اليت ُوزعت يف هذه الدورة، واملتيلرة ب ياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، 
ــــاخ  وإذ يشــــر  بشــــأن تنفيــــذ برنــــام  اال ــــتيداد  B.11/04إىل اــــرار ال ــــندو  األخ ــــر للمن

يــ  ال ــندو  ًــدداص أنــ  اــد يــدعم أيــة عمليــة طوعيــة لو ــد خطــط ، الــذأ أكــد  (2))الترريــر املرحلــظ(
تكيف وطنية ذا  منحـا اطـرأ عـن طريـ  برنـام  اال ـتيداد ودعـم األنشـطة التح ـرية، بالتنسـي  

 مد الربام  والرنوا  األخرى،
التردم الـذأ أحرزتـ  البلـدان الناميـة األطـراف يف عمليـة صـياغة  حع مد الترديريال -1 

 ؛ (3)التكيف الوطنيةوتنفيذ خطط 
 ا ـــو والكـــامرون  ططهمـــا الوطنيـــة املتيلرـــة بـــالتكيف عـــن  بترـــدو بوركينـــا يرحـــ  -2 

األطــراف األخــرى علــا إحالــة النــوات  والنتـــا   ذا   ويشـــادطريــ  مركــز خطــط التكيــف الوطنيــة، 
ال ــلة بيمليــة صــياغة وتنفيــذ خطــط التكيــف الوطنيــة إىل مركــز خطــط التكيــف الوطنيــة، علــا النحــو 

 ؛20-/م أ3من املررر  9الذأ دعت إلي  الفررة 
يتيلــــ  بيمليــــة صــــياغة وتنفيــــذ  ا ــــتمرار وجــــود ح ــــرا  واحتياجــــا   يمــــا حــــعيال -3 

 يتيل  باحل ول علا الدعم املاي والبيانا  وباإلبالغ؛  يف ذلك  يما لوطنية، مباخطط التكيف ا
بــأن مــن املبكــر جــداص تريــيم الكيفيــة الــيت أ ــهمت تــا عمليــة صــياغة وتنفيــذ  ميســل   -4 

خطط التكيف الوطنيـة يف التففيـف مـن اابليـة التـأحر بت ـر املنـاخ، وبـأن التـدابر الـيت ااـذهتا البلـدان 
 يرود تدرجييا حنو حتري  أهداف عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛ آلن هظ مماحىت ا

__________ 

 .<http://www.greenclimate.fund/contributions/pledge-tracker>انير  (1) 
 .<http://www.greenclimate.fund/-/b-11>متاح يف املواد  (2) 
 .FCCC/SBI/2015/INF.11و Corr.1و FCCC/SBI/2015/19انير الوحا    (3) 
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الترــدم الـذأ أحرزتــ  بيــف األطـراف يف إدمــاع التكيــف مـد ت ــر املنــاخ يف  حـعيال -5 
 ـــيما يف عمليـــة وا ـــ اتيايا   السيا ـــا  والـــربام  واألنشـــطة ذا  ال ـــلة، امديـــدة والرا مـــة، وال

 ظ يف الرطاعا  ذا  ال لة وعلا خمتلف مستويا  اااذ الررارا ؛التفطيط اإلقا 
ـــــدعو -6  ـــــة، و رـــــاص  ي ـــــة املالي ـــــان تشـــــ يمن اآللي ـــــاخ، بوصـــــف  كي ال ـــــندو  األخ ـــــر للمن
، إىل النيـــر يف كيفيـــة حتســـن  ـــبمن احل ـــول علـــا (4)مـــن صـــك إدارة ال ـــندو  40و 36 للفرـــرتن

 تكيف الوطنية؛الدعم املاي الالزم ليملية صياغة وتنفيذ خطط ال
البلـــدان املتردمـــة األطـــراف إىل املســـاخة يف صـــندو  أاـــمن البلـــدان قـــواص  يـــدعو أي ـــاص  -7 

 وال ندو  ا ا  لت ر املناخ؛
منيمـا  األمـم املتحـدة والوكـاال  املتف  ـة والثنا يـة واملتيـددة األطـراف  يشاد -8 

تنســي  الــدعم املرــدم ليمليــة صــياغة  وغرهــا مــن املنيمــا  املينيــة علــا مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل
 وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛

منيمــا  األمــم املتحــدة والوكــاال  املتف  ــة والثنا يــة واملتيــددة األطــراف  يــدعو -9 
وغرهـــا مـــن املنيمـــا  املينيـــة إىل النيـــر يف الث ـــرا  واالحتياجـــا  ا ـــددة يف الترـــارير امليـــدة بشـــأن 

ردو الدعم املـاي والترـد للبلـدان الناميـة األطـراف مـن أجـمن عمليـة صـياغة واملتيلرة بت (5)هذه املسألة
 وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛

إىل  ري  ا رباء امليد بأامن البلـدان قـواص وإىل منـة التكيـف النيـر يف الكيفيـة  يطل  -10 
 ــندو  األخ ــر الــيت نكنهمــا تــا أن يرــدما مزيــداص مــن امليلومــا  عــن احل ــول علــا التمويــمن مــن ال

للمناخ من أجمن عمليـة صـياغة وتنفيـذ خطـط التكيـف الوطنيـة، وأن يـدرجا هـذه امليلومـا ،  سـ  
 االات اء، يف تراريرخا؛ 

إىل اهليئــة الفرعيـة للتنفيــذ أن قــرأ ترييمـاص، يف دورهتــا الثامنــة واألربيــن  يطلـ  أي ــاص  -11 
 عمليــــــة صــــــياغة وتنفيــــــذ خطــــــط التكيــــــف (، للترــــــدم ا ــــــرز يف2018أيار/مــــــايو  -)نيســــــان/أبريمن 

 الوطنية، تدف تردو توصيا  بشأهنا إىل مؤمتر األطراف،  س  االات اء؛
ااـاذ اإلجـراءا  وا طـوا  التاليـة الالزمـة لكـظ تبـدأ اهليئـة الفرعيـة للتنفيـذ يف  يررر -12 

 أعاله:  11الترييم املشار إلي  يف الفررة 
 شـــــبا / 1ملينيـــــة إىل أن ترـــــدم إىل األمانـــــة،  لـــــول دعـــــوة األطـــــراف واملنيمـــــا  ا )أ( 

، ميلومــا  عــن الترــدم الـذأ أحرزتــ  حنــو حتريــ  أهـداف عمليــة صــياغة وتنفيــذ خطــط 2018  ربايـر

__________ 

 ، املر  .17-/م أ3املررر  (4) 
 (5) FCCC/SBI/2015/INF.6و ،FCCC/SBI/2015/INF.11 وFCCC/SBI/2015/INF.14. 
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ـــــــــدرو  املســـــــــتفادة، والث ـــــــــرا   التكيـــــــــف الوطنيـــــــــة، وعـــــــــن التاـــــــــار ، وأ  ـــــــــمن املمار ـــــــــا ، وال
 ، يف إطار عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛ واالحتياجا ، والدعم املردم واملتلرا

دعــــوة األطــــراف أي ــــاص إىل أن ترــــدم ميلومــــا ، علــــا أ ــــا  مســــتمر، ا  شــــاداص  ) ( 
 ، عن طري  مركز خطط التكيف الوطنية؛(6)با تبيان
الطلـــ  إىل األمانــــة أن تيـــد ترريــــراص توليفيـــاص عــــن الترـــدم ا ــــرز حنـــو حتريــــ  أهــــداف  )ع( 

ــــدرو  عمليــــة صــــيا ــــة، وعــــن التاــــار ، وأ  ــــمن املمار ــــا ، وال غة وتنفيــــذ خطــــط التكيــــف الوطني
املســتفادة، والث ــرا  واالحتياجــا ، والــدعم املرــدم واملتلرــا، يف إطــار عمليــة صــياغة وتنفيــذ خطــط 
التكيـــــف الوطنيـــــة، مـــــد مراعـــــاة امليلومـــــا  الـــــواردة يف الترـــــارير الوطنيـــــة املردمـــــة مبوجـــــ  االتفاايـــــة، 

)أ( و) ( أعــاله، وامليلومــا  املســتمدة مــن األحــدا  ذا  12املشــار إليهــا يف الفرــرة وامليلومــا  
  يها ميارض خطط التكيف الوطنية، وامليلوما  الواردة من م ادر أخرى ذا  صلة؛ ال لة، مبا
ــــة  )د(  ــــنيم، بالتيــــاون مــــد من ــــ  ا ــــرباء امليــــد بأاــــمن البلــــدان قــــواص أن ي الطلــــ  إىل  ري

)ع( أعــاله، 12للفــرباء مــن األطــراف يبحــت  يــ  الترريــر املشــار إليــ  يف الفرــرة  التكيــف، اجتماعــاص 
 تدف تردو موجز عن التردم ا رز يف عملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية؛

الطل  إىل  ري  ا رباء امليد بأامن البلـدان قـواص أن ييـد، بالتيـاون مـد منـة التكيـف  )ه( 
)د( أعـــاله كـــظ تنيـــر  يـــ  اهليئـــة 12اص عـــن االجتمـــا  املشـــار إليــ  يف الفرـــرة وبــدعم مـــن األمانـــة، ترريـــر 

الفرعيــة للتنفيــذ يف دورهتــا الثامنــة واألربيــن يف إطــار ترييمهــا للترــدم ا ــرز يف عمليــة صــياغة وتنفيــذ 
 خطط التكيف الوطنية؛

ادمل أعــــــاله بيــــــد املبــــــ 11أن يشــــــممن التريــــــيم املشــــــار إليــــــ  يف الفرــــــرة  يرــــــرر أي ــــــاص  -13 
 ؛17-/م أ5من املررر  3التوجيهية ليملية صياغة وتنفيذ خطط التكيف الوطنية، الواردة يف الفررة 

ـــذ اإلجـــراءا  الـــيت دعـــت إليهـــا األمانـــة يف هـــذا املرـــرر، رهنـــاص بتـــوا ر  يطلـــ  -14  أن تُنفَّ
 املوارد املالية.

 
 

__________ 

 ، املر   الثاين.FCCC/SBI/2015/10ا تناداص إىل األ ئلة الواردة يف الوحيرة  (6) 


