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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 واألربعونالدورة الخامسة 

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 
 من جدول األعمال 9البند 

  خطط التكيف الوطنية

   خطط التكيف الوطنية  
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس  
 إضافة  

  توصية من الهيئة الفرعية للتنفيذ  
املقتترس ال تتاي ل تت   أوصتتا ائة تتف الةرعةتتف ل، نةةتتهت، ا اوسةتتا ابام،تتف واألس  تت ،  شتترو  

 ينظر فةه مؤمتر األطراف وي  مده ا اوسته الثانةف وال شرين:

  22-/م أ-مشروع المقرر   

   خطط التكيف الوطنية  
   إن مؤمتر األطراف، 
، 18-/م أ12، و17-/م أ5، و17-/م أ3، و16-/م أ1إىل املقتتتتتتتتتتتتتترسا   إذ يشتتتتتتتتتتتتتتر 

  ،21-/م أ4، و21-/م أ1و ،20-/م أ3، و19-/م أ18و
ا اً  ال قتدم التهتأ أحرهتته  نتف ال  ةتي وفريتء ابترباب امل تل  دات  الب،تدان  تو  وإذ يرحب 

الوفتتاب  وتي ةامتتا امل  ،ق تت    قتتدا امل ،ومتتا  عتتن اموتتول ع،تتن ال مويتت  متتن الوتتندو  األ  تتر 
 ل،مناخ من أج  عم،ةف صةاغف وتنةةهت  طط ال  ةي الوطنةف،

 FCCC/SBI/2016/L.32/Add.1 األمم امل حدة 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ

Distr.: Limited 

11 November 2016 

Arabic 

Original: English 



FCCC/SBI/2016/L.32/Add.1 

GE.16-19848 2 

ديتتد متتن الب،تتدان النامةتتف األطتتراف ا عم،ةتتف صتتةاغف ال قتتدم التتهتأ أحتترهه ال  وإذ يالحتت  
 ،(1)وتنةةهت  طط ال  ةي الوطنةف

أن الب،تدان النامةتف األطتتراف ت تتوال تواجته يفتديا  ا اموتول ع،تتن  وإذ يالحت  أي تاً  
 ال موي  من الوندو  األ  ر ل،مناخ من أج  صةاغف وتنةةهت  طط ال  ةي الوطنةف،

إىل ال وجةتتته والتتتدعم ال قنةتتت  ل نةةتتتهت  طتتتط  ا ديتتتدةاتح ةاجتتتا   وإذ يالحتتت  كتتتهتل  
 ال  ةي الوطنةف،

 ،وال تتتتتتتتامرون ،و وسكةنتتتتتتتتا فا تتتتتتتتو ،الرباهيتتتتتتتت املقدمتتتتتتتتف متتتتتتتتن   امل ،ومتتتتتتتتا  يرحتتتتتتتتب -1 
   ؛(2)وال،واان  شدن  طط ت ةةاا الوطنةف عن طريء منوف  طط ال  ةي الوطنةف ،تن ا و رأ

األطتتتتراف األ تتتترا ع،تتتتن إحالتتتتف النتتتتوات  والن تتتتا   ذا  الوتتتت،ف   م،ةتتتتف  يشتتتت   -2 
 ؛(3)صةاغف وتنةةهت  طط ال  ةي الوطنةف إىل منوف  طط ال  ةي الوطنةف

 ن تتتان تنظتتتةم م تتترك  طتتتط ال  ةتتتي الوطنةتتتف التتتهتأ جتتترا ا الةتتت ة  يرحتتتب -3 
مةتتتف وا اتتتا  امل نةتتتف لب،تتتدان النااا  تتتون،  دملانةتتتا، و شتتتاسكف  2016متوه/يولةتتته  15إىل  11 متتتن

 ؛فةه مشاسكف نشطفً  األ را
اراس جم،س الوتندو  األ  تر ل،منتاخ ا اج ماعته الثالت   يالح  م  ال قدير -4 

مالي  اوتس من اوتسا  الوتيا   3عشر الهتأ يق    املوافقف ع،ن ختوةص مب،غ ا حدوا 
صتتةاغف  طتتط ال  ةتتي  امل حتتدة ل تت   ،تتد عتتن طريتتء  رنتتام  ال دتتتب والتتدعم ال ح تترأ لتتدعم

 ؛(4)ال  ةي الوطنةف ختطةطالوطنةف و/أو غرتا من عم،ةا  
ال قدم الهتأ أحرهه الوتندو  األ  تر ل،منتاخ ا ت،تري  التدعم لوتةاغف  يقدس -5 

 وتندو  األ  تر ل،منتاخ الب،تدان  الهبتا   تةدعم طط ال  ةي الوطنةتف، وي ط،ت  إىل ال ةةةتف الت  
ةا تتتتتا ، واملشتتتتتاسي  والتتتتتربام  تحقتتتتتاً ع،تتتتتن النحتتتتتو املط،تتتتتو  ا النامةتتتتتف األطتتتتتراف ا تنةةتتتتتهت ال،

 ؛21-/م أ1من املقرس  46 الةقرة
الب،تتتتدان النامةتتتتف األطتتتتراف إىل اموتتتتول ع،تتتتن ال مويتتتت  املشتتتتاس إلةتتتته ا  يتتتتدعو -6 
 ا صةاغف  طط ت ةةاا الوطنةف؛اً أعاله من أج  امل   ادم 4 الةقرة

مواصتتتتت،ف اً إىل  نتتتتتف ال  ةتتتتتي وفريتتتتتء ابتتتتترباب امل تتتتتل  داتتتتت  الب،تتتتتدان  تتتتتو  يط،تتتتتب -7 
مشتتتتتتاسك اما ا الوتتتتتتندو  األ  تتتتتتر ل،منتتتتتتاخ ومواصتتتتتت،ف إاسا  م ،ومتتتتتتا  عتتتتتتن ت،تتتتتت  املشتتتتتتاسكف، 

__________ 

 FCCC/SBI/2016/INF.11.و FCCC/SBI/2016/18انظر الوثةق    (1)
(2) <http://www4.unfccc.int/nap/Pages/national-adaptation-plans.aspx> . 
   .20-/م أ3من املقرس  9املوجاف ا الةقرة ح،ب الدعوة  (3)
  ، الةقرة )ه(. م ان ا املوا  ال اي: B.13/09مقرس جم،س الوندو  األ  ر ل،مناخ  (4)

<http://www.greenclimate.fund/boardroom/on-record/documents>  . 
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ذلتت   شتتدن ال،تتب  ال ةة،تتف    ويتتو عم،ةتتف اموتتول ع،تتن التتدعم متتن أجتت  صتتةاغف وتنةةتتهت  ا  تتا
نظتتتر فةاتتتا ائة تتتف الةرعةتتتف ل، نةةتتتهت ا اوسةتتتا ال،تتتا  ف  طتتتط ال  ةتتتي الوطنةتتتف، ا تقاسير تتتا ل تتت  ت

( هبتتتدف تقتتتدا توصتتتةا  إىل متتتؤمتر األطتتتراف ا اوستتتته 2017واألس  تتت  )تشتتترين الثتتتاين/نوفمرب
 (، ح،ب اتا  اب؛2017الثالثف وال شرين )تشرين الثاين/نوفمرب 

وتنةةتتهت  التتدعم املقتتدم متتن مرفتتء البة تتف ال املةتتف متتن أجتت  عم،ةتتف صتتةاغف  يرحتتب -8 
  طط ال  ةي الوطنةف؛

ل، مويتتتت  ي،تتتت ن إىل اعتتتتم عناصتتتتر متتتتن عمتتتت  اً مق حتتتت 12أن  يالحتتتت   ق،تتتتء -9 
الب،تتدان فةمتتا متتص عم،ةتتف صتتةاغف وتنةةتتهت  طتتط ال  ةتتي الوطنةتتف اتتد أجاهتتتا متتن الناحةتتف الةنةتتف 

 ، تن ظتتتر ال مويتتت  ا إطتتتاس2016تشتتترين الثتتتاين/نوفمرب  10 حتتتىمرفتتتء البة تتتف ال املةتتتف ول ناتتتا، 
 ؛صندو  أا  الب،دان  واً 

اً الب،تتدان امل قدمتتف األطتتراف ع،تتن امل،تتا ف ا صتتندو  أاتت  الب،تتدان  تتو  يشتت   -10 
والوتتندو  ابتتاغ   ملتتر املنتتاخ ويتتدعو إىل تقتتدا تربعتتا  مالةتتف إقتتافةف إىل صتتندو  أاتت  الب،تتدان 

الةتف، ح،تب اتا  تاب، والوندو  اباغ   ملر املناخ والوناايء األ ترا ا إطتاس ايلةتف املاً،  و 
 منه  د ةف عم،ةف صةاغف وتنةةهت  طط ال  ةي الوطنةف؛اً إاراس 

أن م ظم الب،دان الت  رترعا ا عم،ةتف صتةاغف وتنةةتهت  طتط  يالح  م  ال قدير -11 
 ال  ةي الوطنةف ت ،قن الدعم إما من الوكات  الثنا ةف وامل  داة األطراف أو من املواسا احمل،ةف؛

األطتتراف إىل أن تقتتدم م ،ومتتتا  عتتن ال قتتدم التتتهتأ أحرهتتته  تتو يفقةتتتء  يتتدعو -12 
أتتتتداف عم،ةتتتف صتتتةاغف وتنةةتتتهت  طتتتط ال  ةتتتي الوطنةتتتف، وعتتتن ال  تتتاس ، وأف تتت  املماس تتتا ، 
والتتدسوا امل،تتت ةااة، والثملتتترا  واتح ةاجتتتا ، والتتتدعم املقتتتدم وامل ،قتتتن، ا إطتتتاس عم،ةتتتف صتتتةاغف 

ات تتت بةان ارتل تتت وين املوجتتتوا ع،تتتن منوتتتف  طتتتط  عتتترب ، وذلتتت وتنةةتتتهت  طتتتط ال  ةتتتي الوطنةتتتف
 ؛(5)ال  ةي الوطنةف

)أ( متتن 12تملةتتر املوعتتد الناتتا   ل قتتدا امل ،ومتتا  املشتتاس إلةتته ا الةقتترة  يقتترس -13 
  .2017تشرين األول/أك و ر  4إىل  21-/م أ4املقرس 

    

__________ 

   .<http://www4.unfccc.int/nap/Pages/assessingprogress.aspx>م ان ع،ن املوا  ال اي:  (5)


