
GE.16-19672(A) 



 ية للمشورة العلمية والتكنولوجيةالهيئة الفرع
 واألربعون الخامسةالدورة 
 2016 تشرين الثاين/نوفمرب 14-7، مراكش
 من جدول األعمال 4البند 

 تقرير جلنة التكيف

 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 ة واألربعونخامسالدورة ال
 2016 تشرين الثاين/نوفمرب 14-7، مراكش
 من جدول األعمال 10البند 

 تقرير جلنة التكيف

 تقرير لجنة التكيف  
   استنتاجات مقترح من الرئيسينمشروع   
 توصية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ  

أوصت اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيةة واهليئةة الفرعيةة للتنفية ، ر يورتي مةا  
 التةةةةةات ويعتمةةةةةد  ر يورتةةةةة  اخلامسةةةةةة واألربعةةةةةر، بةةةةةطر ينيفةةةةةر مةةةةة  ر األ ةةةةةرا  ر مشةةةةةرو  ا قةةةةةرر

 والعشرين: الثانية

 22-أ م/- المقرر مشروع  

 استعراض لجنة التكيف وتقريرها  
 إر م  ر األ را ، 
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إىل قرار  القاضي باستعراض التقدم ال ي أحرزت  جلنة التكيف وأيائ ا ر يورت   إذ يشري 
 ،(1)ه ا االستعراضمناسب بشطر نتائج الثانية والعشرين هبد  اعتماي مقرر 

إىل  لباتةة  إىل جلنةةة التكيةةف باالضةةطة  بطنشةةطة لةةدعم اتفةةا  بةةاري   وإذ يشةةري أي ةةا   
 ،(2)ألنشطةوحتديد مواعيد لتنفي  تلك ا

، 2018-2016بطر جلنةة التكيةف عاكفةة علةف تنفية  مطةة عمل ةا للفةرتة  وإذ يعرت  
 ويسل م بعبء العمل ا نوط هبا،

 أحرزت  جلنة التكيف وأياءها، ل يالتقدم ا وقد استعرض 
 بتقريةةةةةةةةر جلنةةةةةةةةة التكيةةةةةةةةف ومطةةةةةةةةة العمةةةةةةةةل ا نقحةةةةةةةةة لل نةةةةةةةةة التكيةةةةةةةةف يرحةةةةةةةةب -1 

 ؛(3)التقرير الوارية ر ذلك 2018-2016 للفرتة
بالتقدم ال ي أحرزت  جلنةة التكيةف ر تنفية  مطةة عمل ةا،  ةا ر  ي ا  يرحب أ -2 

ذلك التقدم احملرز بشطر تعزيز االتسا  العام فيما يتعلة  بةالتكيف والواليةاا ذاا ال ةلة الةوارية 
، ومةةا أبل ةت عنةة  مةن ج ةةوي مةن أجةةل تعزيةز أيائ ةةا، ر إ ةار اهلةةد  العةةام 21-/م أ1ر ا قةرر 

 ا التكيف؛ا تمثل ر تعزيز إجراءا
التعةةاور اجلةةاري وا زمةةن بةةر جلنةةة التكيةةف واريهةةا مةةن اهليئةةاا  يةحةةب بتقةةدير -3 

 ا ، ةةا ر ذلةةك فريةة  اخلةةرباء ا عةةل بطقةةل البلةةدار  ةةو  ،ا نشةةطة والرتتيبةةاا ا  سسةةية  وجةةب االتفاقيةةة
معةةة ، والل نةةةة وبرنةةةامج عمةةةل نةةةريوب ا تعلةةة  بتةةةطورياا ت ةةةري ا نةةةا  والقابليةةةة للتةةةطور بةةة  والتكيةةةف 

والل نةةة الدائمةةةة ا عنيةةةة بالتمويةةةل، والل نةةة التنفي يةةةة  ليةةةة وارسةةةو  ،التنفي يةةة ا عنيةةةة بالتكنولوجيةةةا
الدوليةةة ا عنيةةة باخلسةةائر واألضةةرار ا رتبطةةة بتةةطورياا ت ةةري ا نةةا ، وصةةندو  التكيةةف، ومرفةة  البيئةةة 

ا ا نةةا ، وجلنةة بةاري  ا عنيةة ببنةةاء العا يةة، وال ةندو  األم ةر للمنةةا ، ومركةز وكةبكة تكنولوجية
القةةدراا، ب يةةة تعزيةةز عمليةةة صةةيااة وتنفيةة  مطةةك وإجةةراءاا التكيةةف الو نيةةة، وتنفيةة  الواليةةاا 

البلةدار الناميةة األ ةرا  علةف  ويةل إجةراءاا  وح ةول 21-/م أ1ذاا ال لة الةوارية ر ا قةرر 
 ت اء؛التكيف، وال سيما من ال ندو  األم ر للمنا ، حسب االق

إىل جلنةةةةةةة التكيةةةةةةف أر تسةةةةةةتةدم الطرائةةةةةة  ا ضةةةةةةافية لةسةةةةةةت ابة إىل  يطلةةةةةةب -4 
 ا ر ذلك االكرتاك من برنةامج عمةل نةريوب  ،21-/م أ1الوالياا ذاا ال لة الوارية ر ا قرر 

 وا نيفماا الشريكة، وم سساا البحوث واريها من الرتتيباا ا  سسية مارج إ ار االتفاقية؛
ة تماعي اخلةرباء التقنيةر بشةطر التكيةف اللة ين نيفيفمةا ر إ ةار عمليةباج يرحب -5 

عةةن الورقةةة التقنيةةة بشةةطر الفةةر  واخليةةاراا ا تاحةةة  ف ةةة  ، (4)الفحةةا التقةةل اخلاصةةة بةةالتكيف
 ؛(5)من ال عف، وتعميم منيفور التكيف لتعزيز إجراءاا التكيف ويعم تنفي ها، واحلد

__________ 

 .119، الفقرة 17-/م أ2ا قرر  (1)

 .126و 124و 45و 42و 41الفقراا  ،21-/م أ1ا قرر  (2)

(3) FCCC/SB/2016/2. 
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العامةةةةل التةةةةابن لل نةةةةة التكيةةةةف وا عةةةةل بعمليةةةةة بإنشةةةةاء الفريةةةة   ا  يرحةةةةب أي ةةةة -6 
الفحةةا التقةةل اخلاصةةةة بةةالتكيف وا  لةةةف مةةن أع ةةاء الل نةةةة الدائمةةة ا عنيةةةة بالتمويةةل والل نةةةة 

 واجل اا ا ست دفة ا راقبة؛ا  و وفري  اخلرباء ا عل بطقل البلدار   ،التنفي ية ا عنية بالتكنولوجيا
ع ةةل، ر إ ةةةار عمليةةةة الفحةةا التقةةةل اخلاصةةةة إىل جلنةةةة التكيةةةف أر ت يطلةةب -7 

 ةةا ر ذلةةك  ،2017بةةالتكيف، بالتح ةةرياا الجتماعةةاا اخلةةرباء التقنيةةر بشةةطر التكيةةف لعةةام 
 امتيار ا واضين؛

إىل جلنةةة التكيةةف أر تكفةةل بلةةوا عمليةةة الفحةةا التقةةل اخلاصةةة  ا  يطلةةب أي ةة -8 
أجل تعزيز القدرة علف التحمل واحلد مةن بالتكيف هدف ا ا تمثل ر حتديد الفر  ا لموسة من 
 بوسائل من ا الورقاا التقنية؛ ،القابلية للتطور وزياية ف م إجراءاا التكيف وتنفي ها

حرزتةةةة  جلنةةةةة التكيةةةةف وأياءهةةةةا علةةةةف أسةةةةا  أاسةةةةتعراض التقةةةةدم الةةةة ي  ييفن ةةةةي -9 
 ، عةن  رية  اهليئتةرا علوماا الوارية ر تقاريرها السةنوية الةأ أعةدا لينيفةر في ةا مة  ر األ ةرا 

 ؛2016-2012الفرعيتر، ر الفرتة 
إىل جلنة التكيف أر تستمر، ر إ ار نتائج هة ا االسةتعراض، ر تنفية   يطلب -10 

مطة عمل ا ا نقحة، وال سيما عن  ري  إعطاء األولويةة لننشةطة الداعمةة التفةا  بةاري ، وأر 
 عزيز فعاليت ا وأيائ ا؛إضافية لتعزيز ما أحرزت  من تقدم وت تلتم  سبة  
أر يسةةةتعرض التقةةةدم الةةة ي أحرزتةةة  جلنةةةة التكيةةةف وفعاليت ةةةا وأياءهةةةا مةةةن  يقةةةرر -11 

مناسةةب بشةةطر نتةةائج جديةةد ر الةةدورة السةةابعة والعشةةرين  ةة  ر األ ةةرا ، هبةةد  اعتمةةاي مقةةرر 
 ذلك االستعراض؛

موعةةد أق ةةا  ، ر (6)األ ةةرا  إىل أر تقةةدم عةةرب بوابةةة تقةةد  ا علومةةاا يةةدعو -12 
وةوةةةة أكةةة ر قبةةةل انعقةةةاي الةةةدورة السةةةابعة والعشةةةرين  ةةة  ر األ ةةةرا ،  راءهةةةا بشةةةطر التقةةةدم الةةة ي 

 11أحرزتةةة  جلنةةةة التكيةةةف وفعاليت ةةةا وأياءهةةةا وبشةةةطر عمليةةةة االسةةةتعراض ا شةةةار إلي ةةةا ر الفقةةةرة 
 أعة  هبد  إوراء تلك العملية؛

 وجةةب االتفاقيةةة واجل ةةاا ا عنيةةة  الرتتيبةةاا ا  سسةةية ذاا ال ةةلة ا  يةةدعو أي ةة -13 
، والنيفةةر ر ا شةةارين، امةةن اةةري األ ةةرا  علةةف مواصةةلة تعزيةةز الةةدعم ا ةةات والتقةةل وبنةةاء القةةدرا

وال سةيما بالنسةبة  ،األيواا وا ن  ياا ا تعلقة بتعزيز التنوين االقت ايي أو تنوين سبل العةيشو 
 ارة لت ري ا نا ؛اصة لآلوار ال للبلدار النامية ا عرضة ب فة م

                                                                                                                                                                                                 
 .<unfccc.int/9542>انيفر  (4)
(5) FCCC/TP/2016/6. 
(6) <unfccc.int/5900>. 
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الةةةنقا ر ا ةةةواري ا تاحةةةة لل نةةةة التكيةةةف، واحلاجةةةة إىل ا ةةةواري  يةحةةةب بقلةةة  -14 
عمةةةةة  األمانةةةةة ا اليةةةةة التكميليةةةةة، وا وةةةةار ا قةةةةدرة ر ا يزانيةةةةة علةةةةف األنشةةةةطة الةةةةأ ست ةةةةطلن هبةةةةا 

 ؛(7)21-/م أ1 با قرر
  مطةةةة عمةةةل جلنةةةة األ ةةةرا  علةةةف إتاحةةةة مةةةواري كافيةةةة مةةةن أجةةةل تنفيةةة نيشةةة    -15 

 التكيف الثةوية السنواا بن اح ور الوقت ا طلوب؛
تنفي  ا جراءاا ا طلوبة من األمانة  وجب ه ا ا قةرر، والسةيما من ةا  يطلب -16 

 بتوافر ا واري ا الية.ا  تلك ا تعلقة بدعم مطة العمل ا نقحة لل نة التكيف، رهن
    

__________ 

وا علومةةةاا ا تعلقةةةة بةةةطياء  FCCC/SBI/2016/INF.19ا علومةةةاا ا تعلقةةةة الالةةةة االكةةةرتاكاا متاحةةةة ر الوويقةةةة  (7)
 .FCCC/SBI/2016/13ا يزانية متاحة ر الوويقة 


