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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعون الرابعة الدورة
 2016أيار/مايو  26-16 بون،
 من جدول األعمال 9 البند
 الوطنية التكيف خطط

 الوطنية التكيف خطط  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  

رحبتتا ائة تتف الة عةتتف ل )نةةتتا تنة تتف ال)نةةتتاا بالق ومتتاق ال)ق زتتف بال)زتتد  ا تت   والتتدع   -1
صتتتتةاتف وذنةةتتتتا يفتتتتط ال)اةتتتتة الوقنةتتتتف التتتتوارع  ل ذز يتتتت  ا ج)متتتتا  ال)ا تتتت  الزتتتتد   ل عم ةتتتتف 

  .ا1توالقش ين لة يق اخلرباء القين بأقل الب دان منواً تف يق اخلرباءا
يفتتط ال)اةتتة الوقنةتتف ذا)ةتت  أ ةتتتف  وذنةةتتا وأقتت ق نة تتف ال)نةةتتا بتتأن عم ةتتف صتتتةاتف  -2

  ع تا ال)ممتل، وا تد متن قاب ةتف ال)تأري  ب) تري كبري  ل ذقزيز الزتدر  ع تا ال)اةتة، وذوقةتد الزتدر 
النتتتاغ ب ةتتتف الةتتتا ف ل ال)نمةتتتف الةتتت)دامف ل الةتتتةامل األو تتت  ل تتتتد  القتتتال  ال)ق تتتق بتتتال)اةة 

 من اذةامل باريس. 7الشار إلةه ل الاع  
يفتتط ال)اةتتة الوقنةتتف  ةةتتاعد وذنةةتتا وأقتت ق نة تتف ال)نةةتتا أينتتاً بتتأن عم ةتتف صتتةاتف  -3

ع تتا الشتتاركف بةقالةتتف ل عم ةتتاق ال)كفتتةط ل )اةتتة وذنةةتتا اذجتت اءاق،  تتا ل  لتت   األقتت ا 
ا تت)مداأ أو ذقزيتتز اخلفتتط و/أو الةةا تتاق و/أو الةتتا اق  اق اللتت ف، ع تتا النمتتو الشتتار 

 من اذةامل باريس. 7إلةه ل الاع  
ةتاعد )ف  يفتط ال)اةتة الوقنةتوذنةةتا وأق ق نة ف ال)نةةتا كتال  بتأن عم ةتف صتةاتف  -4

أينتتاً األقتت ا  ع تتا الشتتاركف ل عم ةتتف يديتتد األولويتتاق وا ح)ةاجتتاق والز تت اق، وع تتا ذقزيتتز 
 إج اءاق ال)اةة.

__________ 

  .11-6، الةز اق FCCC/SBI/2016/7 ا1ت

 FCCC/SBI/2016/L.9 األم  ال)مد  
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ال)زتتد  التتار أحتت    ف يتتق اخلتترباء و نتتف ال)اةتتة إىل نة تتف ال)نةةتتا متت  ال)زتتدي   وأشتتارق -5
ا لتول ع تا ال)مويتل متن  حىت اآلن ل وفاء كتل منتمتا بو ي)ته ال)ق زتف ب)زتدل الق ومتاق بشتأن

 ذ)ف تت و  .ا2تيفتتط ال)اةتتة الوقنةتتفوذنةةتتا اللتتندومل األينتت  ل منتتاغ متتن أجتتل عم ةتتف صتتةاتف 
إىل  يتتاع  مشتتاركف ف يتتق اخلتترباء و نتتف ال)اةتتة متت  اللتتندومل األينتت  ل منتتاغ وقتتد  نة تتف ال)نةةتتا

 ق با إلةتما أن يدرجا ل ذزاري  ا مق وماق عن ذ   الشاركف.
ة تتتف ال)نةةتتتتا أينتتتاً إىل أعمتتتال  نتتتتف ال)اةتتتة وف يتتتق اخلتتتترباء ال)لتتت ف ب) تتتتار  وذ)ف تتت  ن -6

 وذنةةتا عم ةتف صتةاتف الب دان ل ا لول ع ا ال)مويتل متن اللتندومل األينت  ل منتاغ متن أجتل
، كمتتا ذ)ف تت  إىل ذزتتدل نتتاذم ا ت)تتم مق ومتتاق عتتن نتتا  األعمتتال ل يفتتط ال)اةتتة الوقنةتتف

 .ا3تذز ي يتما
 متتت ا  األقتتت ا  بتتتأن ي تتتري، ل عورذتتته الزاشةتتتف والقشتتت ين تذشتتت ين الزتتتا / نة تتتف ال)نةةتتتاوأوصتتتا  -7

 4إىل  21-/  أ4تأا متتتتن الزتتتت ر 12لنتتتتتامل  الشتتتتار إلةتتتته ل الةزتتتت   اال)زتتتتدل ا، موعتتتتد 2016 شتتتتوفمرب
   .2017ذش ين األول/أك)وب  

يفتط وذنةةتا صتةاتف بقم ةتف وواص ا نة ف ال)نةةا شظ نا ل ذقزيتز اذبت ف فةمتا ي)ق تق  -8
واألربقتتتتم ، واذةزتتتتا ع تتتتا مواصتتتت ف مناقشتتتتف نتتتتا  الةتتتتألف ل عور تتتتا الةاع تتتتف ال)اةتتتتة الوقنةتتتتف

ةتتف ل  لتت  األششتتفف  اق اللتت ف التت   تت)ناقر ل إقتتار الة يتتق القامتتل ا م اع2017تأيار/متتايو 
  الكلص القين باذةامل باريس.

    

__________ 

 .21-/  أ19 من الز ر 2، والةز   21-/  أ4 من الز ر 10الةز    ا2ت
، ال)احتتتتتتتتف ع تتتتتتتتا التتتتتتتت ابط ال)تتتتتتتتا   2018-2016اشظتتتتتتتت  يفتتتتتتتتف القمتتتتتتتتل النزمتتتتتتتتف ل  نتتتتتتتتف ال)اةتتتتتتتتة ل ةتتتتتتتت    ا3ت

<http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/applicatio

n/pdf/20160308_wp_revised.pdf>   ال)تتتا  2017-2016، وب شتتتامل القمتتتل ال) تتتدع لة يتتتق اخلتتترباء ل ةتتت ،
 .<http://unfccc.int/9516>ع ا ال ابط ال)ا   


