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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
 الدورة الثالثة واألربعون

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

 تقرير لجنة التكيف
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثالثة واألربعون

 2015األول/ديسمرب كانون   4-1باريس، 
 من جدول األعمال املؤقت 8البند 

           التكيف لجنة تقرير 
   * التكيف لجنة تقرير   

  

 موجز 
 هبــــــا تنــــــت الت اــــــ  بــــــ    ــــــلين ال ــــــا /يغطــــــا تــــــألا التاليــــــل األعمــــــال الــــــ  ا ــــــط  ت  
. وتــو يتنــمن م  ومــام  نواماــت و جلافاــت،  ــا با ــا 2015و  ــلين األول/تكتــوبل  2014 نــوبمرب

م  ومــام عــن ااجتماعــام امل اــودة والتغاــاام و اللفاةــت وال نــويت. ويســ ع التاليــل النــو  ع ــ  
ـــتز   زيـــز اا ســـا  و الت اـــ  التاـــدحمل ا ـــلف و  نةاـــأل نطـــت عمـــا تنـــت الت اـــ  و ا ـــاا م التالا

 والتوجاـــم تاـــي وجـــال اا ةاقاـــت وتوجـــم التـــافر مـــك املنومـــام وامللاكـــز وال ـــب ام  و اـــد  الـــدعم ال
ويتنــمن التاليــل و بــادل امل  ومــام.  اــال لألطــلاب ب ــجن  جــلا ام الت اــ  ووةــافا التنةاــأل  واا

بتوصــاام  م مــؤألل األطــلاب عــن طليـــ   . وخيتــتم2018-2016نطــت عمــا ال لنــت ل ةــ ة  تينــا  
 .)اهلائتان الةلعاتان( اهلائت الةلعات ل م ورة ال  مات والت نولوجات واهلائت الةلعات ل تنةاأل
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 مقدمة -أوالا  
 

       الوالية  -ألف 
 

قـــلر مـــؤألل األطـــلاب تن   مـــا تنـــت الت اـــ  فـــت ةـــ طت مـــؤألل األطـــلاب و  ـــون مســـؤولت  -1
 .(1)الا ت تمامم، وتن يالر مؤألل األطلاب ةااةاهتا ال امت أل اا  مك مالرا م ذام

وط ــال مــؤألل األطــلاب  م تنــت الت اــ  تن  اــدحمل  م مــؤألل األطــلاب، عــن طليـــ  اهلائـــت   -2
الةــــلعات ،  اــــاريل ةــــنويت عــــن تن ــــطتم، وتدا  م ام ــــا، و وجا اهتــــا، و وصــــااهتا، و ــــا ذلــــ  مـــــن 

  قـــد امل  ومــام ذام الاـــ ت النانــئت عـــن عم  ــا، و ســـال ااقتنـــا ، عــن اإلجـــلا ام اإل ــابات الـــ
 .(2)  ون مط وبت  وجال اا ةاقات، لانول با ا مؤألل األطلاب

  
 نطاق التقرير -باء 

 
 يتنــمن تـــألا التاليـــل م  ومـــام عـــن ال مـــا الـــأل  قامـــت بـــم تنـــت الت اـــ  بـــ    ـــلين ال ـــا / -3

ــــوبل  2014نــــوبمرب  ــــ  نطــــت عم  ــــ2015و  ــــلين األول/تكت . 2018-2016ل ةــــ ة  ا،  ــــا و ذل
 تدناه. 4 وصاام م لو ت ع   نول مؤألل األطلاب، ع   النحو امل ار  لام و الةالة  ويتنمن تينا  

  
اإلجررراءات التررك يمكررت أن تتلررذةا الهيئررة الفرعيررة للمشررورة العلميررة والتكنولوجيررة  -جيم 

 والهيئة الفرعية للتنفيذ
 
التاليـل. وقـد  ـود اهلائتـان مدعو ان  م النول و امل  ومـام الـواردة و تـألا تان الةلعا تاناهلائ -4

الةلعاتـــان تن  نوـــلا ع ـــ  وجـــم اياـــوو و التوصـــاام الـــواردة و الةاـــا اللابـــك تدنـــاه، وفا  ـــا  م 
 مؤألل األطلاب ملواص ت النول با ا،  سال ااقتنا .

  
 جرائيةاإلالمسائل التنظيمية و  -ثانياا  

 
 ااجتماعام و  اام ال ما  

ــــــامن و ، عاــــــدم 2015نــــــ ل عــــــاحمل  -5 ــــــ  اجتماعا ــــــا ال ــــــادي  الســــــابك وال  تنــــــت الت ا
 تي ول/ةـــبتمرب، ع ـــ  التـــواا. وت ـــان البـــ  عـــرب اإلن نـــت  12-9نـــبارب/بربايل و 27-24 الة  ـــ 

 

_________________ 

 .95، الةالة 17-/حمل ت2املالر  (1) 
 .96، الةالة 17-/حمل ت2املالر  (2) 
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. (3)لتم ــ  التغطاــت الاــت ل مناق ــام ال امــت و ااجتماعــام و  ا ــت   ــ  التغطاــت  ســال الط ــال
 .(4)احمل امللاقب وكانت مجاك اجتماعام ال لنت مةتو ت تم

وعـــ وة ع ـــ  ذلـــ ، عاـــدم تنـــت الت اـــ    اـــت عمـــا ب ـــجن وةـــافا التنةاـــأل مـــن تجـــا  -6
ك يــل يــربا  ب ــجن   زيــز ةــبا ال ــا  والتنو  ا  آذار/مــار ( واجتماعــ 4-2فســ   جــلا ام الت اــ  )

يب تي ول/ةـبتمرب(، بت ـاون مـك املنومـام ذام الاـ ت ال ـلي ت لربنـامج عمـا نـاو  8-7ااقتااد  )
 املت    بتجثاام  غا املناخ والااب ات ل تجثل بم والت ا  م م.

، نومــت (5)و  ــابت  م ذلــ ، اةــتلابت لــدعوة مــن اهلائــت الةلعاــت ل تنةاــأل و دورهتــا األرب ــ  -7
ــــادل ايــــربام  ــــت الت اــــ ، بت ــــاون مــــك بليــــ  ايــــربا  امل ــــي بجقــــا الب ــــدان  ــــوا ،   اــــت عمــــا لتب تن

والـــدرو  املســــتةادة وال غـــلام واا تااجـــام و عم اــــت صـــاا ت و نةاـــأل نطــــع  واملمارةـــام اتاـــدة
 ناسان/تبليا(. 17و 16الت ا  الوطنات )

عاــــدم مجاــــك ااجتماعــــام املــــألكورة تعــــ ه و بــــون، بجملاناــــا. كمــــا نومــــت تنــــت الت اــــ  و  -8
 آذار/مار . 7، و منتدى نب ت الت ا  ال املات و مدينت بنما، ببنمامك اق ان امنتدى ل ت ا  ب

ع ـــ   2016وا ةاـــت تنـــت الت اـــ ، و اجتماع ـــا ال ـــامن، ع ـــ  مواعاـــد اجتماعاهتـــا عـــاحمل  -9
 النحو التااز
 آذار/مار   3-1ااجتماع التاةكز  )ت( 
 تي ول/ةبتمرب. 15-13ااجتماع ال انلز  )ب( 

ـــوارد مـــن   ـــوم  الاابـــان -10 وتولنـــدا ملنتـــدى  ور بـــت تنـــت الت اـــ  بتاـــديل بالـــدعم املـــاا ال
تعــ ه ومل ــاركت ايــربا  املــدعوين و ااجتمــاع الســابك ل لنــت  8امل ــار  لاــم و الةاــلة ال ــا  الت اــ  

 الت ا ، ع   التواا.
 

 ()ال نويت6  
، تعـــــاد ااجتمـــــاع الســـــابك ل لنـــــت الت اـــــ  19-/حمل ت16، و17-/حمل ت2بـــــاملالرام  عمـــــ    -11

ا  لةـــ ة ثاناـــت وانتيبـــت الســـاد دونالـــد لـــامن رفاســـا  م ـــاركا  توبمايســـ  رفاســـانتيـــاب الســـاد نـــوان 
 لة ة توم.ا  م ارك

_________________ 

ــــــــــــــــــالا ز  (3)  ــــــــــــــــــلابط  الت -http://unfccc6.meta >و </http://gaia.world-television.com/unfccc/ac07>متا ــــــــــــــــــت و ال

fusion.com/ac08/channels/ac08-livehttp://unfccc4.meta-fusion.com/kongresse/ac06/templ/ovw_small.php? 

id_kongressmain=278>، .ع   التواا 
الـلابط  التـالا ز و مجاك الوثاف  وال لوض اإلينا ات ومواجاز النتافج املت  ات ب ا بند من بنود جـدول األعمـال متا ـت  (4) 

<unfccc.int/8785> بالنسبت ل جتماع السابك ل لنت الت ا ( و(<unfccc.int/9029> .)بالنسبت ل جتماع ال امن( 
 .106، الةالة FCCC/SBI/2014/8انول الوثاات  (5) 
 ل ط ع ع   قافمت جبماك األعنا . <unfccc.int/6944>انول  (6) 
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ــــــت الت اــــــ  17-/حمل ت2وقــــــلر مــــــؤألل األطــــــلاب،  وجــــــال ماــــــلره  -12 ، تن ي ــــــغا تعنــــــا  تن
 . واةــتنادا  (7)مناصــب م ملــدة ةــنت  وتن ي ونــوا مــؤت   لا ــغ وتا ملــدة وايتــ  متتــالات  كحــد تقاــ 

 م تـــأله الاواعـــد، يُنتيـــال ناـــ  تعنـــا  تنـــت الت اـــ  و البدايـــت ملـــدة ثـــ   ةـــنوام ويُنتيـــال 
ناــ  األعنــا  قبــا ااجتمــاع الســابك  دة عنــويتالةــ ة األوم ملــناــة م ملــدة ةــنت . وقــد انت ــت 

ل لنـــت. وتعاـــد انتيـــاب األعنـــا  التالاـــت تاـــايتم و الـــدورة ال  ـــلين ملـــؤألل األطـــلابز الســـاد لـــو  
وناةــــالو، والســــاد نــــوان توبمايســــ ، والســــاد بلدريــــ  كوةــــاحمل، والســــاد ك اةــــورد مــــالون ، والســــاد  د

كـــ و  رادونســـ ا، والســـادة ااـــت ت.ـــد فكـــا الـــدين. وال نـــوان ال ـــألان ينتيبـــان ل مـــلة األوم  ـــا 
 الساد دونالد لامن والساد ع ا نلي .

ااجتمـاع التاةـك ل لنـت وةـاةتن بـاب وةتنت ا مدة عنـويت األعنـا  ال ماناـت املتباـ  قبـا  -13
 ال ناحام هلأله الوظاف  و الدورة الاديت وال  لين ملؤألل األطلاب.

و  ـــــابت  م  نـــــور ااجتماعـــــام ال اديـــــت ل لنـــــت، ي مـــــا تعنـــــايتا بامـــــا بـــــ  الـــــدورام  -14
نـــ ل  و ال مــا املت  ــ   وا ــاك م انــت مــنا  باةــتيداحمل الوةــافا اإلل  وناــت مــن تجــا املنــا قــدم

 تبلقت خماات  ن ج لت ىن  لموعت من األولويام املتة  ع ا ا.
  

 التقدم المحرز فك تنفيذ خطة عمل لجنة التكيف -ثالثاا  
 
األن ــطت  1ت ــلفم تنــت الت اــ   اــدما  كبــاا  و  نةاــأل و ألــاحمل نطــت عم  ــا. ويبــ  اتــدول  -15

و ــلد التوصــاام الــ   .ا مزيــد مــن التةاصــاااملنـط ك هبــا وي ــا  م باــلام تــأله الوثااــت الــ  يوجـد هبــ
 تألا ال ما و الةاا اللابك تدناه.وال   ستند  م يت   تن ينول با ا مؤألل األطلاب 

   1اتدول 
   2015أنشطة خطة عمل لجنة التكيف المضطلع بها عام   

 
 الةالام امللج ات الوص 

 17 بالت ا  ذام الا تو ك خمططام ل وايام و/تو نطع ال ما و/تو املالرام 
 17 التافر ماارنت امليططام وف ا  ا بغات فديد جماام اافدواجات وال غلام وتوجم

 83-17 التافر  نةاأل تن طت من تجا الد من اافدواجات وةد ال غلام و  زيز توجم
 38-34 عاد اجتماع ب جن ةبا كسال ال ا  والتنويك ااقتااد 

 50-49 وةافا التنةاألعاد   ات عما ب جن 
ب ــجن  فديــد الانــايا اللفاســات )بنــا  ع ــ  ال مــا الســاب ( مــن تجــا  ــوبا التوجاــم
 وةافا التنةاأل، والنول و مدى  لورة  ن ا  بلقت عما م  كت ونطاق ا

48-52 

_________________ 

 .106، الةالة 17-/حمل ت2املالر  (7) 



 FCCC/SB/2015/2 

 

6/27 GE.15-18175 

 

 الةالام امللج ات الوص 
 عداد وثاات مسا ت  تنمن م  ومام و وصاام ب ـجن وةـافا التنةاـأل ل ـا ينوـل 

 با ا مؤألل األطلاب 
51-52 

 64-63 عاد مناةبت جانبات تثنا  الدورة الاديت وال  لين ملؤألل األطلاب ب جن وةافا التنةاأل
 71-67  نوام منتدى ل ت ا 

 63  عداد  اليل ل ةت لاض ال احمل
  
 .2015األن طت اإل ابات ال  صدر هبا    ا   م تنت الت ا  عاحمل  2يب  اتدول و  -16
 

   2اتدول 
   2015األنشطة اإلضافية التك صدر بها تكليف إلى لجنة التكيف عام   

 
 الةالام امللج ات الوص 

 61-53  اليل عن الت اون مك الاندو  األننل ل مناخ
عاــد   اــت عمــا ب ــجن نطــع الت اــ  الوطناــت بالت ــاون مــك بليــ  ايــربا  امل ــي 

 بجقا الب دان  وا  
30-31 

الوطناـــت كلـــز  مـــن طـــع الت اـــ  اإلبـــ مل املتاـــا خاةت  ـــاب ناـــارام   زيـــز 
   ات ال ما امل ار  لا ا تع ه

31 

الت ــاون مــك املنومــام ال ــلي ت لربنــامج عمــا نــاويب املت  ــ  بتــجثاام  غــا املنــاخ 
 جــلا  والااب اــت ل تــجثل بــم والت اــ  م ــم وبليــ  ايــربا  امل ــي بجقــا الب ــدان  ــوا  و 

 عن التيطاع ل ت ا دراةام  اام  بلاديت 

42-43 

النوـــل و بـــألل ج ـــود مـــن تجـــا الـــد مـــن ايســـافل واأل ـــلار و توةـــارب الب ـــدان 
النامات الن اةت ع   حنو نـاو والةئـام السـ انات النـ اةت والـنوم اإلي ولوجاـت 

، و ااةم النتافج مك ال لنت التنةاأليت آللات و ةاد  تأله ايسافل ال    تمد ع ا ا
 امل نات بايسافل واأل لار املل بطت بتجثاام  غا املناخوارةو الدولات 

79  

   
التكيرررررف بموجررررر  االتفاقيرررررة وتعزيرررررز أوجررررر  التررررر زر مرررررع إجرررررراءات تعزيرررررز اتسررررراق  -ألف 

 المنظمات والمراكز والشبكات
 

 التكيف فك إطار االتفاقيةإجراءات تعزيز اتساق  -1 
و/تو نطــــع ال مــــا و/تو املاــــلرام ذام الاــــ ت  نوــــل تنــــت الت اــــ  بانتوــــاحمل و الوايــــام  -17

بــالت ا  و  طــار اا ةاقاــت مــن تجــا فديــد جمــاام اافدواجاــت وةــد ال غــلام و  زيــز توجــم التــافر. 
ولتس اا تألا النول، ط بت  م األمانـت  عـداد ورقـت م  ومـام )ب ـد الـدورة ال  ـلين ملـؤألل األطـلاب( 

رب ــ  ل  ائتــ  الةــلعات ( ل وايــام امل ناــت، وكــألا ايطــوام و  اطــت نــةويت )ب ــد الــدورة ال اناــت واأل
 املاب ت املا  ت ل ت اون من تجا   زيز اا سا  والد من اافدواجات.
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وكانـــت تنـــت الت اـــ  مدركـــت أل اـــت تـــأله املناق ـــت و ةـــاا  نطـــت عم  ـــا املاب ـــت،  اـــ   -18
 عم  ا الطمو ت.تنارم  م  لورة  و اد ال ما، ولاس اإل ابت  م مسارام 

و كةالـــت اا ســـا  و جمـــال وةـــافا  نةاـــأل  جـــلا ام الت اـــ . وقـــد جاـــد وقـــد ت ـــلف  اـــدحمل  -19
تدنــاه، وكــألل  مــن نــ ل الت ــاون  2-بــا -فاــ  ذلــ  مــن نــ ل األن ــطت املبانــت و الةاــا ثال ــا  

ة، اةــتط ك الليةــا  املبانـل مــك اهلائــام امل ناــت املن ــجة  وجــال اا ةاقاــت. وبامــا يت  ــ  باملســجلت األنــا 
ــــت ل  اانــــام امل ناــــت والةــــلو  ــــت لتبــــادل امل  ومــــام ب ــــجن األعمــــال الالاــــت واملاب  الطــــل   ــــا اللاا
املســـــتاب ات ل ت ـــــاون. وي ـــــما تـــــألا اجتمـــــاع   ـــــا رااـــــ  ل لفاســـــ  امل ـــــارك  ل لنـــــت الت اـــــ ، 

فـــاس ال لنـــت التنةاأليـــت امل ناـــت ، ورفـــاس ونافـــال ر تمويـــاواللفاســـ  امل ـــارك  ل لنـــت الدافمـــت امل ناـــت بال
. امل ــي بجقــا الب ــدان  ــوا بالت نولوجاــا، ومــديل ملكــز ونــب ت   نولوجاــا املنــاخ، ورفــاس بليــ  ايــربا 

وقــد عاــد تول تـــأله ااجتماعــام نـــ ل الــدورة ال  ـــلين ملــؤألل األطـــلاب وعاــد اجتمـــاع ثــان ع ـــ  
 تام  الدورة ال انات واألرب   ل  ائت  الةلعات .

كمــا عــزفم تنــت الت اــ  ج ودتــا الت اوناــت مــك جم ــس الاــندو  األننــل ل منــاخ )انوــل  -20
التاب ــت ل لنــت التنةاأليــت امل ناــت  بــالت ا  تدنــاه(، ونــاركت و بلقــت ال مــا امل ناــت 60-54الةاــلام 

ملكـــز ونـــب ت   نولوجاـــا املنـــاخ، وكـــألل  و ة ســـ ت مـــن املناةـــبام  بالت نولوجاـــا، وو اجتماعـــام
  الـــدورة ال اناـــت واألرب ـــ  ل  ائتـــ  الةـــلعات ،  ـــا و ذلـــ  دورام  ـــوار ايـــربا  املـــنوم ب ــــجن تثنـــا

 ملدى م  مت اهلدب ال املا الطويا األجا. 2015-2013اةت لاض الة ة 
وبامــا يت  ـــ  بال مـــا ب ــجن نطـــع الت اـــ  الوطناـــت، و  ــابت  م   اـــام ال مـــا والوثـــاف   -21

تدنـــاه، واصـــ ت تنـــت الت اـــ    اوخلـــا مـــك بليـــ  ايـــربا  امل ـــي  1-بـــا -ثال ـــا  امل ـــار  لا ـــا و الةاـــا 
بجقــا الب ــدان  ــوا  وعزف ــم. وي ــما تــألا ال مــا امل ــ   و  طــار بلقــت ال مــا امل ناــت خطــع الت اــ  

، وامل ــــاركت و   اــــام (9)، والت ــــاون و م ــــلض نطــــع الت اــــ  الوطناــــت(8)الوطناــــت التاب ــــت ل لنــــت
الوطناــــت. نطــــع الت اــــ  باــــت اإلق اماــــت لةليــــ  ايــــربا  امل ــــي بجقـــا الب ــــدان  ــــوا  ب ــــجن ال مـــا التدري

ويواصــــا عنــــو مــــن تنــــت الت اــــ  ال مــــا و الةليــــ  ااةت ــــار  التــــابك لةليــــ  ايــــربا  امل ــــي بجقــــا 
وو بليــ  اةــت لاض املن لاــت وانتاــا   (10)الب ــدان  ــوا  مــن تجــا و ــك مناــت نطــع الت اــ  الوطناــت

 املمارةام والدرو  املستةادة و م اتت مسجلت الت ا .تبنا 
و األعمــال املت  اــت با ســا   اــد  التاــاريل  وجــال  تينــا  ومــا بتئــت تنــت الت اــ    ــار   -22

اا ةاقاــت، مــن نــ ل مواصــ ت اإلةــ احمل و عمــا بليــ  ايــربا  ااةت ــار  امل ــي بالب  ــام الوطناــت 
و امللبــــ  األول ل  ةاقاــــت )بليــــ  ايــــربا  امل ــــي بالب  ــــام(.  املادمــــت مــــن األطــــلاب  ــــا املدرجــــت

املــواد مــن املت  اــت بتااامــام الااب اــت ل تــجثل والت اــ   بــوابوقــدمت تنــت الت اــ  مــدن م  م األ
_________________ 

 .<unfccc.int/8858>انول  (8) 
 .<http://unfccc.int/8887>انول  (9) 
 تدناه. 72انول تينا  الةالة  (10) 
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التدريبات لةلي  ايربا  امل ـي بالب  ـام مـن تجـا  عـداد الب  ـام الوطناـت املادمـت مـن األطـلاب  ـا 
 لب  األول ل  ةاقات.املدرجت و امل

 
 تعزيز أوج  الت زر مع المنظمات والمراكز والشبكات -2 

مــــك املؤةســــام واملنومــــام وتطــــل ال مــــا  مــــا  م تنــــت الت اــــ  ال ط ــــال مــــؤألل األطــــلاب -23
وال ــب ام وامللاكــز امل ناـــت نــارت  طــار اا ةاقاـــت وااةــتةادة مــن نرباهتـــا،  ــا با ــا   ـــ  الاافمــت ع ـــ  

، عنـــــد وطي ـــــوما الـــــدوا، واإلق امـــــا، والـــــوطي، ومـــــن ن هلـــــا، ع ـــــ  الاـــــ اد دون الـــــالاـــــ اد ال
ل لنــت، و ةــاا  ا ــط ع ا ب م  ــا،  م الاــول ا ااقتنــا . وا ةــ  مــؤألل األطــلاب ع ــ  تن  ســ  

ع ــ  مــدن م مــن املنومــام وامللاكــز وال ــب ام ال وماــت الدولاــت والدولاــت واإلق اماــت والوطناــت ودون 
، وتن  ــدعو مست ــارين مــن تــأله و  جنافتــا ألعماهلــا مــن الاطــاع ايــاو وا تمــك املــد كــألا ت، و الوطناــ

 .(11)اهلائام  م امل اركت و اجتماعاهتا بوصة م نربا  اةت اري  م نا  بانايا حمددة عند  ثارهتا
ل مــلاقب  و اجتماعاهتــا. ةاع ــت وو تـألا الســاا ، ةــ ت تنــت الت اــ   م   زيـز امل ــاركت ال -24

وُدعـــــا امللاقبـــــون  م  اـــــد  باانـــــام عامـــــت و ابتتـــــاق ااجتماعـــــام وانتتام ـــــا، و اـــــد  اق ا ـــــام 
و عمـــا الةاع ـــت م موةـــت نـــ ل املناق ـــام املت  اـــت ببنـــود حمـــددة مـــن جـــدول األعمـــال، وامل ـــاركت 

جتــارب ونــربام  تن  اــالو م اناــت  ل مــلاقب ةاع ــت تبلقــت ال مــا الةلعاــت. واعُتــربم تــأله امل ــاركت ال
  ـــابات و املناق ـــام تمـــلا  مةاـــدا  ملواصـــ ت عمـــا تنـــت الت اـــ  وألتـــداب ا اللاماـــت  م فااـــ  التـــافر 

 والةاظ ع   ال ةابات.
 م امل ــاركت و   اــام ال مــا و اتــا ا  ودعــا ل  ــو املنومــام وامللاكــز وال ــب ام امل ناــت تينــ -25

بلنـــامج األمـــم من ـــا مـــن املناةـــبام الـــ   نوم ـــا تنـــت الت اـــ . و  اونـــت ال لنـــت مـــك كاانـــام تنـــلى، 
املتحـــدة ل بائـــت وال ـــب ت ال املاـــت ل ت اـــ ، عـــن طليـــ  منتـــدى الت اـــ   وبالتمـــا  مـــدن م مـــن بليـــ  

الوطناـــت ورصـــد  نطـــع الت اـــ  املاـــت و عم ـــم ب ـــجن امل ـــورة ال  ماـــت والتاناـــت التـــابك لاـــندو  البائـــت ال
الت ا   وبنمان الت اون املتس  مك بلنامج الدعم ال املا يطـع الت اـ  الوطناـت عـن  جلا ام و ااام 

طلي    ا  عنو كل ت ا اال دافمت ب  تنت الت ا  وتـألا الربنـامج. ونـاركت تنـت الت اـ  بةاع اـت  
يتاـا هبـا مـن  ال املا مللاقبـت املنـاخ ب ـجن   زيـز امللاقبـت املن لاـت ومـاكألل  و   ات عما نوم ا النواحمل 

 قدرام، وخاصت و الب دان النامات، من تجا دعم التجتال لتغا املناخ والت ا  م م.
  

 إلى األطرافتوجي  تقديم الدعم التقنك وال -باء 
 
 اــــد  الــــدعم التاــــي  و جمموعــــت مــــن األن ــــطت اللاماــــت  ما  ت ــــلفم تنــــت الت اــــ   اــــدم -26
ــــم وال  م األطــــلاب و جمــــال  رفاســــ   ــــاز  جــــلا ام الت اــــ  ووةــــافا التنةاــــأل، الــــ    ــــما توجا

 التمويا والت نولوجاا وبنا  الادرام.
_________________ 

 .105و 100الةال ان  ،17-/حمل ت2املالر  (11) 
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 بشأن إجراءات التكيفتوجي  الدعم التقنك وال -1 
نطــع ع ــ  توجاــم يناــال ال كاــز األةاةــا ل مــا تنــت الت اــ  املت  ــ  بالــدعم التاــي وال -27

الوطناــت ل ب ــدان الناماــت، بت ــاون وثاــ  مــك بليــ  ايــربا  امل ــي بجقــا الب ــدان  ــوا . و  ــابت  م الت اــ  
و تـــألا  ان اـــب   حمـــدد ت لج، واصـــ ت تنـــت الت اـــ  ال كاـــز ع ـــ  مســـ2015ذلــ ، نـــ ل عـــاحمل 
املزيــد ا  ناق ــت تينــال ــا  والتنويــك ااقتاــاد ، ورصــد و ااــام الت اــ . و كســال ال مــا، ت  ةــبا  

مــن الطلافــ  مــن تجــا  اــد  الــدعم التاــي  م الب ــدان الناماــت،  ــا و ذلــ  مــن نــ ل عمــا الةليــ  
 املياص امل ي بالدعم التاي.

 
 نطع الت ا  الوطنات  

تيــــدم بلقــــت ال مــــا امل ناــــت خطــــع الت اــــ  الوطناــــت التاب ــــت ل لنــــت الت اــــ ، و ااجتمــــاع  -28
. 2015عـــاحمل  نةاــألتا موعـــت مــن األن ــطت ذام األولويـــت وايطــوام املاب ــت املاـــلر الســابك ل لنــت، جم

ومشــــا ذلــــ  النوــــل و مــــألكلة فديــــد نطــــا  لورقــــت  اناــــت ب ــــجن التيطــــاع الطويــــا األجــــا و جمــــال 
الت ا ، وورقت اةت لاض عاحمل ل دعم املتاق ل ب ـدان الناماـت و عم اـت صـاا ت نطـع الت اـ  الوطناـت 

ااجتماع ال ـامن ل لنـت الت اـ  و ايطـورب ال لينـت ل ـوثاات  وتيـد ا، وا ةـ  ع ـ  و نةاألتا. ونول 
و نسـيت مطبوعـت و ـول الـدورة الاديـت ا   صـدار األنـاة و نـ ا من ـور ةـ ا الاـلا ة ةـاتاق تينـ

. وةتاـــدر الورقـــت التاناـــت املت  اـــت بـــالتيطاع الطويـــا األجـــا و جمـــال (12)وال  ـــلين ملـــؤألل األطـــلاب
 .  2016ا  عاحمل الت 
وعــ وة ع ــ  ذلــ ، ا ةاــت بلقــت ال مــا امل ناــت خطــع الت اــ  الوطناــت ع ــ   ــلورة  لمجــت  -29

املبادئ التوجا ات التانات يطع الت ا  الوطنات الـ  و ـ  ا بليـ  ايـربا  امل ـي بجقـا الب ـدان  ـوا   م 
والةلنســــات  إلن  ازيــــت والرب غالاــــتاللااــــت،   ــــابت  م النســــا اإلةــــبانات وا ألمــــم املتحــــدةابــــاقا لغــــام 
وو البدايـــت، ا ةاــت بلقـــت ال مــا ع ــ   لمجـــت املبــادئ التوجا اـــت  م ال غــت ال لباـــت،  .(13)املتا ــت ةــ ةا  

 وتأله ال م ات جاريت و الوقت اللاتن.
نومــت تنــت الت اــ  بت ــاون  ،(14)عاــال دعــوة مــن الــدورة األرب ــ  ل  ائــت الةلعاــت ل تنةاــألو  -30

  اـــت عمـــا   اـــد مبانـــلة ب ـــد م ـــلض نطـــع الت اـــ  ا  مـــك بليـــ  ايـــربا  امل ـــي بجقـــا الب ـــدان  ـــو 
الوطناـــــت، مســـــت انت خـــــربا  ولارةـــــ  مـــــن خمت ـــــ  املســـــتويام لتبـــــادل ايـــــربام واملمارةـــــام اتاـــــدة 

الت اــــــ  الوطناــــــت  والــــــدرو  املســــــتةادة وال غــــــلام واا تااجــــــام املتاــــــ ت ب م اــــــت صــــــاا ت نطــــــع
واةــتةادم   اــت ال مــا مــن نتــافج اجتمــاع الســنت الســابات الــأل  نومتــم بلقــت ال مــا  .(15)و نةاــألتا

_________________ 

، والنســـيت اإلل  وناـــت متا ـــت و الـــلابع <AC@unfccc.int>ز  م بليـــد  ل ـــ و  بإرةـــالت ـــن ط ـــال نســـيت ورقاـــت  (12) 
 .<unfccc.int/6997.php#AC> زالتاا

 .<unfccc.int/7279> ولان (13) 
 (14) FCCC/SBI/2014/8 106، الةالة. 
 .FCCC/SBI/2015/INF.6يلد التاليل املت    و ات ال ما و الوثاات  (15) 
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، وال مــــا املت  ــــ  بوةــــافا التنةاــــأل مــــن تجــــا فســــ   جــــلا ام (16)امل ناــــت خطــــع الت اــــ  الوطناــــت
ا  ل مــا ع مــالت اــ ، وامل  ومــام املتبادلــت نــ ل م ــلض نطــع الت اــ  الوطناــت. وت اطــت   اــت ا

 .(17)بورقت م  ومام
 اـــد  التاـــاريل ب ـــجن ســـ  قـــلر مـــؤألل األطـــلاب و دور ـــم ال  ـــلين تن تنـــا   اجـــت  م فو  -31

عم ات صـاا ت نطـع الت اـ  الوطناـت و نةاـألتا وتنـار  م تن تنـا   اجـت  م   زيـز صـاغت اإلبـ مل 
م اإلبـ مل كلـز  مـن   اـت ال مـا الاافمت املتا ت بال م اـت. وقـلر مـؤألل األطـلاب اةت  ـاب ناـارا

اإلبــ مل ســ  تعــ ه. وقــلر تن يواصــا النوــل و ال اةاــت الــ  ت ــن هبــا ف 30امل ــار  لا ــا و الةاــلة 
. (18)ل  ائـــت الةلعاـــت ل تنةاــــأل ذ  الاـــ ت ب م اـــت نطـــع الت اـــ  الوطناـــت و دور ـــم ال اناـــت واألرب ـــ 

نوــــل و اياــــارام املت  اــــت هبــــأله الدتا عنــــل تنةاــــأل  وبانــــلم الــــدورة ال اناــــت واألرب ــــ  ل  ائــــت الةلعاــــت
املســجلت، مــك ملاعــاة امل  ومــام الــواردة و التاليــل املت  ــ  و اــت ال مــا. وا ةاــت اهلائــت الةلعاــت ل تنةاــأل 

 .(19)ع   مواص ت النول و تأله املسجلت و دورهتا اللاب ت واألرب  
ب ــجن اةــتحدا  ا    امل ــي بجقــا الب ــدان  ــو وواصــ ت تنــت الت اــ    اوخلــا مــك بليــ  ايــربا -32

ز نــار  ت ــد تعنــا  ال لنــت و الةليــ  ااةت ــار  الــأل  تن ــجه (20)مناــت نطــع الت اــ  الوطناــت
وتب ــ  عـن التاــدحمل ا ــلف ب ـجن مناــت نطـع الت اــ  الوطناــت و ا  امل ـي بجقــا الب ــدان  ـو  بليـ  ايــربا 

 ااجتماع  السابك وال امن ل لنت الت ا .
وا ةات تنت الت ا  و اجتماع ا السـابك ع ـ   دمـات عم  ـا املت  ـ  بالـدعم املـاا يطـع  -33

 الت ا  الوطنات و نولتا املتواصا و وةافا  نةاأل  جلا ام الت ا .
 

   زيز ةبا كسال ال ا  والتنويك ااقتااد   
ةـبا ال ـا  والتنويـك  ل يـربا ، بااـادة تعنـاف ا، ب ـجن   زيـزا  عادم تنت الت اـ  اجتماعـ -34

بنـــا  الاـــدرة ع ـــ  الت اـــ  و ةـــاا  التيطـــاع إلجـــلا ام الت اـــ  وفديـــد مـــن تجـــا ااقتاـــاد  
)مبانــــلة قبــــا ااجتمــــاع  2015تي ول/ةــــبتمرب  8و 7يــــوما تولوياهتــــا و نةاــــألتا. وعاــــد ااجتمــــاع 

نـــامج عمـــا مـــن األعمـــال ذام الاـــ ت املنـــط ك هبـــا و  طـــار بل ا  ال ـــامن ل لنـــت الت اـــ (، مســـتةاد
 ناويب ب جن تأله املسجلت.

وو تـــــــألا الســـــــاا ، واةـــــــتلابت لتوصـــــــات مادمـــــــت مـــــــن تنـــــــت الت اـــــــ ، ن اـــــــت الـــــــدورة  -35
فـت ، اـدحملتنـم ينبغـا لألمانـت تن   م واألرب ون ل  ائت الةلعاـت ل م ـورة ال  ماـت والت نولوجاـت  الاديت

_________________ 

 .<unfccc.int/8858>انول  (16) 
 (17) FCCC/SBI/2014/INF.14. 
 .10و 8-6، الةالام 20-/حمل ت3املالر  (18) 
 (19) FCCC/SBI/2015/10 75، الةالة. 
 (20) <unfccc.int/nap/sitepages/Home.aspx> . 
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الـــ فحمل دعم ، الـــذام الاـــ ت نـــاويبوبت ـــاون مـــك منومـــام بلنـــامج عمـــا   وجاـــم رفـــاس اهلائـــت الةلعاـــت
 .(21)جتماع ايربا ا
بســـبا كســــال ال ـــا  والتنويـــك ااقتاــــاد  م ناـــون ا  نبــــا  44 (22)و نـــل اجتمـــاع ايـــربا  -36

وقدمت لم م  ومـام عـن جمموعـت متنوعـت مـن دراةـام الـاام اإلبلاديـت املادمـت مـن نـلكا  بلنـامج 
 .(23)عما ناويب

التنويــــك ااقتاــــاد  ع ــــ  الاــــ ادين اإلق امــــا والــــوطي، و نويــــك ةــــبا  ونــــاق  امل ــــاركون  -37
كســال ال ــا  ع ــ  مســتوى األةــل امل ا ــات وا تمــك ا  ــا، وكــألا اياــارام املتا ــت لت زيــز الــلوابع 

، وا ةــاما عم اــت ب ــاا  ا  بان مــا،  ــا و ذلــ  ال م اــام واألدوام الــ  ت ــن تن  ــدمج ات ــود دجمــ
 ات.نطع الت ا  الوطن

وةــاتاق التاليــل املت  ــ  بااجتمــاع ل نوــل باــم و ااجتمــاع التاةــك ل لنــت الت اــ . و  ــابت  -38
ااةـــــت مال لن ـــــل  تةـــــ   ت ع ماـــــادة مـــــ 2016عـــــاحمل ا   م ذلـــــ ، ةتاـــــدر تنـــــت الت اـــــ  تينـــــ

 ااجتماع. ال  أليض عن ا ةتنتاجاماا
 

 اللصد والتااام  
بتنوــام   اــت عمــا.  2013و ااــام الت اــ  عــاحمل  بــدتم تنــت الت اــ  عم  ــا ب ــجن رصــد -39

واعتمــد مــؤألل األطــلاب و دور ــم ال  ــلين مــا جنــم عــن ذلــ  مــن  وصــاام قــدمت ا تنــت الت اــ   م 
 .(24)ال ام ت و جمال الت ا  األطلاب وال اانام الت غا ات لآللات املالات وال اانام ذام الا ت

نســات تنــت الت اــ  مــك ال اانــام األنــلى ذام ، 2015وو  طـار متاب ــت ذلــ  ال مــا عــاحمل  -40
الاــ ت. ومشــا ذلــ  النوــل و ااجتمـــاع الســابك ل لنــت الت اــ  و امل  ومـــام املادمــت مــن بليــ  ايـــربا  

ب ـــجن تدا ـــم للصـــد و ااـــام التاـــدحمل ا ـــلف والة الاـــت والةلـــوام و عم اـــت نطـــع ا  امل ـــي بجقـــا الب ـــدان  ـــو 
 ةات تنت الت ا  ع   تن  زيد ب ورة الت اون املم ن مك بليـ  ايـربا  الت ا  الوطنات. ونتالت لألل ، ا

 . اان ب جن رصد الت ا  و ااامم، و  طار وايت كا وا د من الا  امل ي بجقا الب دان  و 
م  ومــام ب ــجن األعمــال ذام الاــ ت الــ  ا  وو ات ســت نةســ ا،   اــت تنــت الت اــ  تينــ -41

ال  ماــت والتاناــت التــابك لاــندو  البائــت ال املاــت بت ــاون مــك الربنــامج ال ــاملا ا ــط ك هبــا بليــ  امل ــورة 
لألوـا  و جمــال قاب اـت التــجثل بتغـا املنــاخ وتثـله والت اــ  م ـم. وتدرجــت تنـت الت اــ  الانـايا الــ  
 ــددم نــ ل املناق ــت و نطــت عم  ــا املاب ــت، ومن ــا ع ــ  ةــباا امل ــال و ــك قافمــت جــلد ألعمــال 

 د والتااام اتاريت واا ط ع بجعمال   ابات ب جن نوم اللصد والتااام و ااامام األثل.اللص
_________________ 

 (21) FCCC/SBSTA/2014/5 ت(.16، الةالة( 
 .<unfccc.int/9030>انول  (22) 
 .<unfccc.int/9189>انول  (23) 
 ، امللب .20-/حمل ت4املالر  (24) 
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  م اام التيطاع ل ت ا ب ما يتاااملمارةام اتادة والدرو  املستةادة با  
ط بت اهلائت الةلعات ل م ـورة ال  ماـت والت نولوجاـت و دورهتـا األرب ـ   م األمانـت تن جتـل ،  -42

ا  امل ـــي بجقـــا الب ـــدان  ـــو  رفـــاس اهلائـــت الةلعاـــت وبت ـــاون مـــك تنـــت الت اـــ  وبليـــ  ايـــربا  وجاـــم فـــت 
ال ـــلي ت لربنـــامج عمـــا نــــاويب، دراةـــام  ـــاام  بلاديــــت  ذام الاــــ تو ســـا ام مـــن املنومـــام 

ب م اــام التيطــاع ل ت اــ  اــا  ســ ع النــو  ع ــ  املمارةــام اتاــدة والــدرو  املســتةادة بامــا يت
  بــالنوم اإلي ولوجاــت، واملســتوطنام الب ــليت، واملــوارد املافاــت، والاــحت، لتنوــل با ــا اهلائــت بامــا يت  ــ

. وتدم الــدعوة املوج ــت  م املنومــام ال ــلي ت لربنــامج عمــا (25)الةلعاــت و دورهتــا ال ال ــت واألرب ــ 
 .FCCC/SBSTA/2015/4دراةت  الت  بلاديت، جلى  ولاة ا و الوثاات  170ناويب  م   اا 

ونـــار  تعنـــا  تنـــت الت اـــ  كـــألل  و بليـــ  اةـــت لاض دراةـــام الـــاام اإلبلاديـــت املـــألكورة  -43
ا و  نوام منتدى ملاكز  نسا  بلنامج عمـا نـاويب املاـلر ان اـاده ع ـ  تـام   تع ه ال  صبت نتافل

املمارةــام اتاــدة املستي اــت الــدورة ال ال ــت واألرب ــ  ل  ائــت الةلعاــت. ويســ   املنتــدى  م فديــد ون ــل 
 من دراةام الاام اإلبلاديت ل مساعدة ع   فيادة  جلا ام الت ا  و خمت   املستويام.

 
 طلاف   اد  املساعدة التانات  م الب دان النامات  

التاـــي  م الب ـــدان الناماـــت تـــو دعم مثـــت جانـــال مـــن جوانـــال عمـــا ال لنـــت ب ـــجن  اـــد  الـــ -44
 وات ت املادمت لم.ا  الدعم التاي املتاق ة ةالتب ا  عن نوع 

وو تــألا الاـــدد، مج ــت تنـــت الت اــ  قافمـــت بــامللاكز وال ـــب ام اإلق اماــت ال ام ـــت و جمـــال  -45
 2014الت اـــ ، بغاـــت   زيـــز دورتـــا و دعـــم  جـــلا ام الت اـــ  الـــ   اودتـــا الب ـــدان. وت احـــت عـــاحمل 

امللاكــز وال ــب ام اإلق اماــت وقــدراهتا، و صــةحت  تن ــطت   ــ  ب ــجنم  ومــام  تنــمنقافمــت تولاــت،  
تنــت الت اــ   م األمانــت ال امــت تن  ت. وط بــ(26)خمااــت ع ــ  موقــك اا ةاقاــت اإلطاريــت ع ــ  اإلن نــت
م  ومــــــام نـــــــ ل الناـــــــ  األول مـــــــن فـــــــدي  ل جتــــــل  عم اـــــــام فـــــــدي  منتومــــــت  وتط ـــــــ  تول 

الدولاـــت ال ام ـــت ع ـــ  الاـــ اد اإلق امـــا،  ،  ـــا و ذلـــ  م  ومـــام   ـــابات عـــن املنومـــام2015 عـــاحمل
وامللاكـــــز وال ـــــب ام اإلق اماـــــت النانـــــطت و توروبـــــا. وت ـــــن ااطـــــ ع و   ـــــ  الاـــــةحت اإلل  وناـــــت 

 املياات ع   دعوة دافمت  م املنومام اإلق امات امل تمت بإدرات تااف ا و الاافمت.
 2014و 2013عـــاما    تجنزهتـــاالـــ عمـــالاألبا  الـــدبك قـــدمتنـــت الت اـــ  واصـــا ول ـــا   -46

ــــا امل  ومــــام الــــواردة مــــن املؤةســــام اإلق اماــــت ووكــــاام األمــــم  م ا  اةــــتناد ــــك و ولاــــ  وف ا جتما
،  ا و ذلـ    ـ  املت  اـت بالاافمـت امل ـار  لا ـا تعـ ه، تن ـجم (27)املتحدة ال ام ت و جمال الت ا 

 الدعم التاي.با  م ناا  خماا عام   ا  و اجتماع ا ايامس بليا
_________________ 

 (25) FCCC/SBSTA/2014/2 24و 20، الةال ان. 
 .<unfccc.int/8199>انول  (26) 
 .FCCC/SB/2014/2و FCCC/SB/2013/2انول الوثاات   (27) 
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واعتمــدم تنــت الت اــ ، عاــال النوــل و اجتماعا ــا الســابك وال ــامن، نــوع  مــن الطلافــ ،  -47
 كالتااز  املاب ت و تن طت نطت عم  الدان ي

طلافــ  الاــول ع ــ  م  ومــام عــن الــدعم التاــي املاــدحمل وفديــد ال غــلام الاافمــت،  (ت) 
الـــدورة اللاب ـــت واألرب ـــ  ل  ائتـــ  الةـــلعات ، والااـــاحمل ع ـــ  ةـــباا امل ـــال، و نوـــام مناةـــبت جانباـــت و 

 حمددة اهلدب ا ااام ب
طلافـ   اســا   ــ   ال غــلام الــ    فديـدتا، ع ــ  ةــباا امل ــال، بــإط   منتــدى  (ب) 
 ل  لاكت.

 
 بشأن وسائل التنفيذتوجي  الدعم التقنك وال -2 

 م املمارةــام ا  م والتوصــاام، اةــتناد ت  ــ    ــدى وظــاف  تنــت الت اــ  بتــوبا امل  ومــا -48
اتاــدة و جمــال الت اــ ، لانوــل با ــا مــؤألل األطــلاب عنــد  اــد  التوجاــم،  ــا و ذلــ   م ال اانــام 

 ســال ااقتنـا ، ب ــجن ةـبا  ةــز  نةاــأل  جـلا ام الت اــ ،  ــا و الت ـغا ات لآللاــت املالاـت ل  ةاقاــت، 
ام و ـــا ذلـــ  مـــن الســـبا الـــ  أل ـــن مـــن  نماـــت الاـــدرة و ذلـــ  التمويـــا والت نولوجاـــا وبنـــا  الاـــدر 

 .(28)قاب ات التجثلع   التجق م والد من 
  اــت عمــا ب ــجن  2015وو تــألا الســاا ، ا ةاــت تنــت الت اــ  ع ــ  تن   اــد و عــاحمل  -49

وةـــافا التنةاـــأل مـــن تجـــا فســـ   جـــلا ام الت اـــ . وو ات ســـت السادةـــت،  ـــاات تنـــت الت اـــ  
ا لااتاــل ع ــ  املو ــوع ال ــاما لة ــم ألويــا تن ــطت الت اــ ز كاــ  تدى ألويــا نطــا    اــت ال مــ
. واةت  ــةت   اــت ال مــا املوا ــاك  موةــت م  جــلا ام ب الــت وم - تو مل يــؤد - تن ــطت الت اــ 

ايمســت التالاــتز الاــول ع ــ  التمويــا  وال  ابــام املؤةســات ع ــ  الاــ اد الــوطي، و  بئــت التمويــا 
ات  وت اـت  دمـات  جـلا ام الت اـ  و التنماـت  ودور الاطـاع ايـاو  وعم اـت نطـع و الب دان النام

 الت ا  الوطنات. 
التيطـــاع ل اـــت ال مـــا مـــن امل  ومـــام الـــواردة و ورقـــت  ولاةاـــت  ســـتند  م الباانـــام خلـــا و  -50

قـدمت كورقـت م  ومـام تةاةـات قبـا كانـت   و اتـا مـن امل  ومـام ذام الاـ ت ب ـجن ألويـا الت اـ 
ــــت والتاليــــل املت  ــــ  و اــــت ال مــــا و اتــــا مــــن وت ــــن ااطــــ ع ع ــــ    اــــت ال مــــا.  الورقــــت التولاةا

 .(29)امل  ومام األةاةات و املوقك ال ب ا ل  ةاقات اإلطاريت
كما تعـدم تنـت الت اـ  وثااـت مسـا ت  تنـمن م  ومـام و وصـاام مـن تجـا ا ـاذ مزيـد  -51
تعــ ه،  50تولاةاــت امل ــار  لا ــا و الةاــلة ال م نتــافج   اــت ال مــا والورقــت ا  اإلجــلا ام، اةــتنادمــن 

، واملمارةــام اتاــدة و 2015و 2013و اتــا مــن األعمــال املنلــزة و الةــ ة املمتــدة بــ  عــاما 

_________________ 

 )د(.93، الةالة 17-/حمل ت2املالر  (28) 
 .<unfccc.int/8860>انول  (29) 
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، جمـــال الت اـــ ، وامل  ومــــام املادمـــت مـــن األطــــلاب عـــن رصـــدتا واةت لا ــــ ا إلجـــلا ام الت اــــ 
والــدعم املاــدحمل واملت اــ ، واا تااجــام وال غــلام ا تم ــت و اتــا مــن امل  ومــام ذام الاــ ت،  ــا و 
ذلــ  امل  ومــام املادمــت  وجــال اا ةاقاــت، كــا ينوــل با ــا مــؤألل األطــلاب عنــد  اــد  التوجاــم ب ــجن 

ام و ــا ذلــ  ةــبا  ةــز  نةاــأل  جــلا ام الت اــ ،  ــا و ذلــ  التمويــا والت نولوجاــا وبنــا  الاــدر 
 تجثل.القاب ات من السبا ال  أل ن من  نمات الادرة ع   التجق م والد من 

و تنـــمن وثااــــت املســـا ت مــــدن م مبانــــلة وردم مـــن ال اانــــام الــــ    اـــت دعــــوة تنــــت  -52
الت اـ ،  ـا و ذلــ  صـندو  الت اــ ، وبليـ  ايـربا  ااةت ــار  امل ـي بالب  ــام، وملكـز ونــب ت 

املنـــاخ، والاـــندو  األننـــل ل منـــاخ، وصـــندو  البائـــت ال املاـــت، وبليـــ  ايـــربا  امل ـــي بجقـــا    نولوجاـــا
 ،نــت التنةاأليــت امل ناــت بالت نولوجاــاال ل الب ـدان  ــوا، وبلنــامج الــدعم ال ــاملا يطــع الت اـ  الوطناــت، و

با ــا و اجتماع ــا ونوــلم  (30). ور بــت تنــت الت اــ  هبــأله الوثااــتبالتمويــا امل ناــت الدافمــت ال لنــت و
ــــامن. ونــــ  ت تةــــا  مناق ــــام مستةانــــت  ــــربف نتافل ــــا و نطــــت  ل لنــــت وو املاب ــــت  مــــا الال 

         .التوصاام املادمت  م الدورة الاديت وال  لين ملؤألل األطلاب الواردة و الةاا اللابك تدناه
 

   زيز اا سا  و  اد  الدعم  
  الــدعم والتوجاــم التاناــ   م األطــلاب، د م جانــال  اســا  اــ سـ   تنــت الت اــ  تينــا،  -53
بامــا يت  ـــ  باـــاا ت ا  الــدعم املـــاا  م الب ـــدان الناماــت، وناوصـــ وا ســـا   اــد ســ  ا ســـا   م ف
الوطناـــت. وو تـــألا الاـــدد، مـــا بتئـــت تنـــت الت اـــ   ت ـــاون مـــك الاـــندو  نطـــع الت اـــ  و نةاـــأل 

 امل نات بالتمويا، ع   النحو املب  تدناه. األننل ل مناخ وال لنت الدافمت
، ط ـــال مـــؤألل األطـــلاب  م تنـــت الت اـــ  وبليـــ  ايـــربا  امل ـــي 20-/حمل ت3و وجـــال املاـــلر  -54

ـــا    ـــغا اا  لآللاـــت  بجقـــا الب ـــدان  ـــوا  تن ينوـــلا، بت ـــاون مـــك الاـــندو  األننـــل ل منـــاخ باعتبـــاره كاان
 ـ  ألويـا مـن الاـندو  األننـل عاـول ماـت األطـلاب و الاملالات، و تبنا ةـبا دعـم الب ـدان النا

 ةدور الــل منــاخ ل م اــت صــاا ت و نةاــأل نطــع الت اــ  الوطناــت، وتن ياــدما  اليــلا  و تــألا الاــدد  م 
  ائت الةلعات ل تنةاأل. ل ال انات واألرب  

ت وو تعاــــاب تــــألا الط ــــال، قــــدحمل ت ــــد اللفاســــ  امل ــــارك  ل لنــــت الت اــــ    اطــــت نــــةوي -55
 .(31)باملستلدام تثنا  ات ست اابتتا ات ل دورة ال انات واألرب   ل  ائت الةلعات ل تنةاأل

وتب غــت تنــت الت اــ  اهلائــت الةلعاــت ل تنةاــأل تن الت ــاون قــد انط ــ  بــ  تنــت الت اــ  وبليــ   -56
يـــــــت. الواأله والاـــــــندو  األننـــــــل ل منـــــــاخ و اا ـــــــط ع هبـــــــا  ايـــــــربا  امل ـــــــي بجقـــــــا الب ـــــــدان  ـــــــو 

وج ــت تنــت الت اــ  دعــوة  م الاــندو  األننــل ل منــاخ وبليــ  ايــربا  امل ــي بجقــا الب ــدان  ،توا  
 م اجتماع ــا الســابك، قــدحمل ن لــم ت ــد اللفاســ  امل ــارك    ــس الاــندو  األننــل ل منــاخ ا   ــو 

_________________ 

 .<unfccc.int/9029.php>متا ت و اللابعز  AC/2015/14الوثاات  (30) 
 .<unfccc.int/8854>من جدول األعمال، "نطع الت ا  الوطنات "، و اللابعز  7متا ت، و  طار البند  (31) 
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ــــت اللاتنــــت ل اــــندو . و ــــددم املناق ــــت الــــ    ــــت ذلــــ  ا ــــاام املبانــــلة ل ت ــــا ون ا تمــــا الال
والاـــندو  األننـــل ل منـــاخ،  ـــا و ا  بـــ  تنـــت الت اـــ  وبليـــ  ايـــربا  امل ـــي بجقـــا الب ـــدان  ـــو  بامـــا

 األننل ل مناخ. ذل  ما يت    بربنامج التجتال ل اندو 
تمانـت الاـندو  األننـل ل منـاخ و   اـت عمـا تنـت الت اـ  ب ـجن من ، نار  ل ا وثاناا   -57

 تجا  بادل امل  ومام واللد ع   ت  تةئ ت ب جن الاندو .التنةاأل من وةافا 
، دان  ـــوا  ب ـــ، عاـــدم تنــت الت اـــ ، بالتنســـا  مــك رفـــاس بليــ  ايـــربا  امل ـــي بجقــا بالوثال ــا   -58

، مـــن 2015تيار/مــايو  29 ــس الاــندو  األننــل ل منــاخ و    امل ــارك لفاســ المــك  اجتماعــا  
 اون و اا ط ع بالوايت.تجا مواص ت اةت  اب جماام الت 

عـــــن ل تنةاــــأل ، تعلبــــت اهلائــــت الةلعاــــت باملســـــتلدام اإل اطــــت ال ــــةويت هولــــدى   اــــا تــــأل -59
وتنــت الت اــ  ع ــ  عم  مــا مــك الاــندو  األننــل ا   اــديلتا لةليــ  ايــربا  امل ــي بجقــا الب ــدان  ــو 

بربنـــامج التجتـــال ل اـــندو ، ل منـــاخ، ودعت مـــا  م مواصـــ ت تـــألا الت ـــاون،  ـــا و ذلـــ  بامـــا يت  ـــ  
 .(32)و اد  م  ومام و  ااريلتا عن كاةات ااةتلابت لت   الدعوة

و  ــما ج ــود الت ــاون األنــلى  اــد  الاـــندو  األننــل ل منــاخ مــدن م ل وثــاف  الـــ   -60
 الوطنات.طع الت ا    دتا تنت الت ا ، م ا من ور ااةت لاض املت    بالدعم املتاق ي

 بإن ـــا  الت اـــ  تنـــت ر بـــت ،يت  ـــ  بالت ـــاون مـــك ال لنـــت الدافمـــت امل ناـــت بالتمويـــاوبامـــا  -61
 لآللاـــت الت ـــغا ات ل  اانـــام  وجا ـــام م ـــي باـــاا ت م ـــلوع خماـــص عامـــا لةليـــ  الدافمـــت ال لنـــت
 م التاــاريل ا  . وبنــا  ع ــ  دعــوة ال لنــت الدافمــت امل ناــت بالتمويــا، قــدمت تنــت الت اــ ، اةــتناداملالاــت

الســنويت لاــندو  البائــت ال املاــت والاــندو  األننــل ل منــاخ، مــدن م ةــتنول با ــا ال لنــت الدافمــت 
ـــــاه و نـــــ ا  ـــــك تدن ـــــد و ـــــك م ـــــلوع التوجا ـــــام. وتدرجـــــت تـــــأله املـــــدن م و الةاـــــا اللاب عن

  وصاام.
  

 التوعية والتواصل وتبادل المعلومات -جيم 
 
ن ــطت اللاماــت  م  اســا التوعاــت والتواصــا  تنــمن نطــت عمــا تنــت الت اــ  جمموعــت مــن األ -62

تنــت الت اــ  تجنزهتــا اــدحمل الاســم تدنــاه  ةاصــاا عــن األعمــال ذام الاــ ت الــ  يو بــادل امل  ومــام. و 
 .2015ن ل عاحمل 

 
 2015 اليل اةت لاض عاحمل   

مـــك نطـــت عم  ـــا، ع ـــ  تن  اـــوحمل باـــورة دوريـــت بإعـــداد  اـــاريل ا  ا ةاـــت تنـــت الت اـــ ، أل ـــا -63
اةـــت لاض. وعاـــال التاـــاريل املوا ـــا ات الـــ  ركـــزم ع ـــ  الت اـــ   وجـــال اا ةاقاـــت  اـــاريل موا ـــا ات و 

_________________ 

 (32) FCCC/SBI/2015/10 72، الةالة. 
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(، تنـــارم 2014)و نةاـــألتا نطـــع الت اـــ  الوطناـــت و ـــك ( وال  ابـــام املؤةســـات ل2013اإلطاريـــت )
تنــت الت اــ   م تن  اليــل ااةــت لاض ال ــاما الــأل  تعد ــم ةــاتزامن مــك و ــك الاــاغت الن افاــت يطــت 
عم  ــا ال  ثاــت األوم. ولــألل  ا ةاــت تنــت الت ااــ  ع ــ  تن يلكــز التاليــل ع ــ  مــوجز ألعمــال ال لنــت 

نةـــألم هبـــا وايت ـــا املتم  ـــت و  نـــ ل ةـــنواهتا الـــ    األوم، وتن ياـــدحمل نوـــلة عامـــت عـــن الطلياـــت الـــ 
و  طـــار اا ةاقاـــت. وةااـــدر  اليـــل ســـات الت اـــ  بطلياـــت متو جمـــال   ـــلاك  نةاـــأل  جـــلا ام حمســـنت 
 كــــــانون األول/ - وو نــــــ ا مطبـــــوع و   ــــــلين ال ــــــا /نوبمرب (33)ااةـــــت لاض و نــــــ ا  ل ــــــ و 

 .(34)وال  لين ملؤألل األطلاب ، وةاادحمل ن ل مناةبت جانبات تثنا  الدورة الاديت2015ديسمرب 
 

 ملؤألل األطلاب التيطاع ملناةبت جانبات تثنا  الدورة الاديت وال  لين  
و  اـا  2015ا ةات تنت الت ا  ع   تن  لكز،   ابت  م  اد   اليلتا ل ةت لاض ل ـاحمل  -64

نـ ل تـأله املناةـبت ع ـ   اـد  آنـل تعماهلـا ب ـجن  تناصـاـورة الت  ااام ع   تداف ا من ن لـم، ب
فــديام  اناــت وتبنــا املمارةــام و جتلبــت الب ــدان الناماــت و الاــول  ا ــما تــأليوةــافا التنةاــأل. و 

ع   ةبا  ةز  نةاأل  جلا ام الت ا ،  ا و ذل  التمويا والت نولوجاا وبنـا  الاـدرام و اتـا مـن 
 .قاب ات التجثل بمع   التجق م مك  غا املناخ والد من  السبا ال  أل ن من  نمات الادرة

 
 "الت ا  مك مناخ متغا"وثافاا   

نتالــت ملنتـــدى الت اـــ   مبوصـــة (35)نـــليع باــديو وثـــافاانتـــات ا ةاــت تنـــت الت اـــ  ع ــ    -65
 2015ط ـــ  الوثـــافاا ع ـــ  تـــام  الـــدورة ال  ـــلين ملـــؤألل األطـــلاب، ونـــ ل عـــاحمل . وتُ 2013ل ـــاحمل 

نطـــا  واةـــك مـــن نـــ ل ج ـــود خمطـــع هلـــا باـــورة اةـــ ا الات لنـــمان تكـــرب تثـــل ل ـــن.  وفع ع ـــ 
 .(36)2015ل احمل  ‘دوباا  لين‘و وا الوثافاا باتتماحمل واةك ومنن اتافزة الألتبات 

ب ــليع ال مجــت  م لغــام األمــم مــزودة د نســا جــو   كمــان  ازيــت،  الوثــافاا متــاق بال غــت اإلو  -66
  ــــابت  م الرب غالاــــت والبنغالاــــت واهلنديــــت، وذلــــ  بغاــــت   ــــدا  تثــــل واةــــك املتحــــدة اللااــــت الســــت، 

النطــا  و املاــدان. و  تــزحمل تنــت الت اــ   اســا م ــاتدة الوثــافاا لألطــلاب واملــلاقب  ع ــ  تــام  
 .(37)الدورة الاديت وال  لين ملؤألل األطلاب

 
_________________ 

 (33) <unfccc.int/6997.php#AC>. 
 م  15/13، مــن الســاعت 2015كــانون األول/ديســمرب   1تن   اــد املناةــبت اتانباــت يــوحمل ال  ثــا ،  مــن املاــلر  الاــا   (34) 

  . وقافمت املناةبام اتانبات متا ت و اللابعز 45/14الساعت 
<https://seors.unfccc.int/seors/reports/events_list.html?session_id=COP21>. 

 .<unfccc.int/8889>متاق و اللابعز  (35) 
  و اللابعز  "Category awards; 1. Climate change & society; section: corporate films; gold winner"انول  (36) 

<http://www.deauvillegreenawards.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1415&Itemid= 

654&lang=en>. 
 .2015كانون األول/ديسمرب   2وقت الغدا  يوحمل األرب ا ،  مالر عل م  الاا   (37) 
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 2015منتدى الت ا  ل احمل   
،  م تنــــت الت اــــ  النوــــل و  جةــــاس 18-/حمل ت1اــــلر ط ــــال مــــؤألل األطــــلاب،  وجــــال امل -67

منتدى ةنو  ل ت ا ، يُ اد بـااق ان مـك دورام مـؤألل األطـلاب، إلبـلاف مو ـوع الت اـ  و  طـار 
ا ســا  ســ  و اســا ف ،اا ةاقاــت، والتوعاــت وربــك ةــا  الطمو ــام بامــا يت  ــ  بــإجلا ام الت اــ 

  جلا ام الت ا .
 م الــدرو  املســتةادة مــن املنتــدى ا  و اجتماع ــا ايــامس، اةــتنادونوــلم تنــت الت اــ ،  -68

األول، و اعتمــاد نــ ا خمت ــ  ل منتــدى ال ــا  يلكــز باــورة تكــرب ع ــ  الب ــد اإلق امــا.   قــلرم، 
بــــااق ان مــــك املنتــــدى األول ل ــــب ت  2015ل ــــاحمل الت اــــ  و اجتماع ــــا الســــاد ، عاــــد منتــــدى 

 .(38)الت ا  ال املات
نول  م اار بـــارب ب ـــب ت الت اـــ  ال املاـــت، ا ةاـــت تنـــت الت اـــ  تن   ـــون األتـــداب وبـــال -69

تـــا بنــا  ال ـــلاكام و بادهلــا، وفديـــد تولويــام جمـــاام  2015املتونــاة مـــن منتــدى الت اـــ  ل ــاحمل 
ل ت اــــ ، وكــــألل    ــــلاك عمــــا  تالت ــــاون مــــن تجــــا دعــــم فســــ  ال  ابــــام املؤةســــات اإلق اماــــ

 ق امات مك تنت الت ا .ال ب ام واملؤةسام اإل
، بت ــاون مــك تنــت 2015آذار/مــار   7و 6ومــت مناةــبت نــب ت الت اــ  ال املاــت يــوما ونُ  -70

م ــار ، مــن باــن م تبــلاد مــن  100الت اــ  وامللكــز الــدوا ل زراعــت املداريــت. و ــم ااجتمــاع  ــواا 
و جمــــال  نو ن ونــــربا  عــــام و ن   وماــــو خمت ــــ  نــــب ام ومؤةســــام م ــــارب الت اــــ ، ومســــؤول

الت اــ ،  اــ  ت ــاق بلصــت ل حــوار والــت  م بامــا بــ  ات ــام الةاع ــت وال ــب ام ال ام ــت و جمــال 
 الت ا  ع   الا ادين األقالاما وال املا.

ور بــــت تنــــت الت اــــ ، و اجتماع ــــا ال ــــامن، ب ــــلض قدمتــــم   ومــــت تولنــــدا باةتنــــابت  -71
، الــــأل  يــــنوم و 2016ل ــــاحمل ‘  م الت اــــ مســــتاب’منتــــدى الت اــــ  املابــــا بــــااق ان مــــك مــــؤألل 

 .(39)2016تيار/مايو  13-10رو لداحمل، هبولندا، و الة ة 
 

 منات نطع الت ا  الوطنات  
، الــ  ي  ــ  (40)تنــا  وةــا ت تنــلى لتبــادل امل  ومــام تــا مناــت نطــع الت اــ  الوطناــت -72

الت اــ  الوطناــت ماــممت لتــوبا ع ــ   طويلتــا بليــ  ايــربا  امل ــي بجقــا الب ــدان  ــوا . ومناــت نطــع 
 ت   ــــون متا ــــ ل م  ومــــام ذام الاــــ ت ب م اــــت نطــــع الت اــــ  الوطناــــت   مســــتودع وحمــــور ملكــــزي  

ـــرب نـــب ت اإلن نـــت. و  اونـــت تنـــت الت اـــ  طـــوال الســـنوام الـــ    املا ـــات مـــك بليـــ   ل لماـــك عش
الوطناـــت  م طـــور الت ـــغاا ايـــربا  امل ـــي بجقـــا الب ـــدان  ـــوا  ب ـــجن اانتاـــال  ناـــت نطـــع الت اـــ  
 الة  ا، وجيل  اةت لاض التادحمل ا لف و  طويل املنات باورة منتومت.

_________________ 

 .<http://ganadapt.org/forums/gan-forum-2015>انول  (38) 
 (39) <www.adaptationfutures2016.org>. 
 (40) <unfccc.int/nap/sitepages/Home.aspx>. 
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 خطة العمل المقبلة للجنة التكيف -دال 
 
ا ةاــــت ع ــــ  نطــــت عم  ــــا ال  ثاــــت الــــ   ،2015عــــاحمل  تنــــت الت اــــ  م تعمــــال ا  اةــــتناد -73

. 2012، ب ــــــــــد اجتماع ــــــــــا األول و تي ول/ةــــــــــبتمرب 2015-2013 تنــــــــــمن تن ــــــــــطت ل ةــــــــــ ة 
 .18-/حمل ت11واعتمدم نطت ال ما  وجال املالر 

واةـــــت  ت تنـــــت الت اـــــ ، و ج ســـــت ا السادةـــــت، مناق ـــــت  ـــــول نطـــــت عم  ـــــا املاب ـــــت.  -74
( 2015وة بــ  خلايـــت نطــت عم  ـــا األوم )خلايــت عـــاحمل وا ةاــت ع ــ  تنـــم يت ــ   ةـــاد   ــدو  بلـــ

ــــــت وال  ــــــلين ملــــــؤألل األطــــــلاب )خلايــــــت  ــــــدورة ال انا ــــــأل  ت لف ــــــم وتداف ــــــا و ال واةــــــت لاض التاــــــدحمل ال
و ن ـــا   2015 ـــاحمل للو ـــك نطـــت عم  ـــا  اـــز فمـــا  وم ـــا  (. وتقـــلم بالاجـــت  م 2016 عـــاحمل

دورام ب ــجن ايطـــوام األوم حنـــو و ـــك نطـــت بـــ ة مـــا بـــ  الـــنــ ل  بليــ  عامـــا ل  مـــا  ل  وناـــا  
ال مـــا املاب ـــت. ول ـــتم ن مـــن فســـ  موا مـــت عم  ـــا املســـتاب ا مـــك  وق ـــام األطـــلاب، وو الوقـــت 

مــن ا  وا ــدا  نةســم ااةــتةادة مــن ايــربة امل تســبت  ــر الوقــت الا ــل، نااــت تنــت الت اــ  يومــ
  ــابات  م تــأله املناق ــت. دن م  م  اــد  مــ اجتماع ــا الســابك لتبــادل اآلرا  مــك ايــربا  املــدعوين

وب ــدتا ط بــت تنــت الت اــ   م بليا ــا ال امــا تن ينــك، بت ــاون مــك اللفاســ  وبــدعم مــن األمانــت، 
 ما ب  الدورام واملوابات ع ا ا و ااجتماع ال امن ل لنت.ب ة  م لوع نطت عما ملناق ت ا و

ل ـــامن، ع ـــ  تن   ـــدى األولويـــام اللفاســـات يطـــت وا ةاـــت تنـــت الت اـــ ، و اجتماع ـــا ا -75
 عم  ا املاب ت تا عم ات نطع الت ا  الوطنات. كما وابات ع   تن  ن ا نطت عم  ا لا ي از

وايــت وم ــاحمل تنــت الت اــ  كمــا قلرتــا مــؤألل األطــلاب وت  ط بــام ا اــت  ــلد مــن  (ت) 
 مؤألل األطلاب واهلائام الةلعات 

  رييت تنت الت ا  (ب) 
 النتافج واملبادرام اتاريت ألعمال ال لنت ن ل السنوام ال    األوم  (ت) 
اآلرا  واا تااجـــــام اإل ـــــابات الـــــ    ـــــلب عن ـــــا األطـــــلاب وتصـــــحاب املاـــــ حت  (د) 
 امل ناون.

وا ةاـــت تنـــت الت اـــ  ع ـــ  تن  وـــا ملنـــت لتنـــط ك   ـــاحمل جديـــدة ونانـــئت،  ـــا با ـــا   ـــ   -76
ملـؤألل  نقـلارام ماب ـت صـادرة  وجـال اا ةاقاـت،  ـا با ـا الـدورة الاديـت وال  ـلو الناجتت عن ا ةاقـام و 

  ا.فل تادحمل الأل  ت لف م تنت الت ا  وتدا 2016األطلاب، وكألل  اةت لاض عاحمل 
ع ــ  تن  اــص ل ســنت األوم تن ــطت عم اــت تةاةــا. وةــاتان تــألا ملونــت  تولــألل ، ا ةاــ -77

 نال  نااحام ع   نطت ال ما  سال الاجت.باما يت    بتوقات األن طت، و د
ع ــ  تن  ــنوم نطــت عم  ــا  ــول عــدد حمــدود مــن األتــداب، ا  وواباــت تنــت الت اــ  تينــ -78

 وا   ؤد  األن طت ذام الا ت  من خلج متدرت  م جمموعت من النتافج ااة ا الات.
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الــدعوة الــواردة و نطــت  وتثنــا  نوــل تنــت الت اــ  و تن ــطت ا املاب ــت، تنــألم و ااعتبــار -79
عمـــا ال لنـــت التنةاأليـــت آللاـــت وارةـــو الدولاـــت امل ناـــت بايســـافل واأل ـــلار املل بطـــت بتـــجثاام  غـــا املنـــاخ 

و ا ــا مــن اهلائــام امل ناــت املن ــجة  وجــال ا  املوج ــت  لا ــا و م بليــ  ايــربا  امل ــي بجقــا الب ــدان  ــو 
الـــد مــن ايســـافل واأل ـــلار و توةـــارب الب ـــدان  مـــا  م ل اا ةاقاــت مـــن تجـــا النوـــل و بــألل ج ـــود 

النامات الن اةت ع ـ  حنـو نـاو والةئـام السـ انات النـ اةت والـنوم اإلي ولوجاـت الـ    تمـد ع ا ـا، 
 .(41)عندما  نط ك تأله اهلائام بجعماهلا، و ااةم النتافج مك ال لنت التنةاأليت لآللات

ا ةـ  ع ا ـا كمـا ون ات تنت الت ا ، ن ل مناق ـت نطـت عم  ـا املاب ـت،  م تن رييت ـا   -80
و اجتماع ـــا األول ا  ـــزال صـــالت. باـــد تن تنـــت الت اـــ  ا ةاـــت ع ـــ   عـــادة النوـــل و رييت ـــا و 

 ب.اجتماع ا التاةك و  و  النتافج ذام الا ت املنب ات عن الدورة الاديت وال  لين ملؤألل األطلا
وا ةاــت تنــت الت اــ  ع ــ   ــلورة تن   ــون تعماهلــا املاب ــت طمو ــت واةــ ا الات وم  مــت  -81

هبــا ل تةاعــا ا  وموج ــت حنــو فااــ  النتــافج، مــك ةــ ا تنــت الت اــ   م تن  اــبن واج ــت باناــت م  بــ
 بـــ  ال  ـــوحمل والسااةـــام واملمارةـــام. كمـــا ا ةاـــت تنـــت الت اـــ  ع ـــ  مواصـــ ت   زيـــز قـــدرهتا ع ـــ 
  زيز  م اناـت الاـول ع ـ  امل  ومـام وامل ـارب ذام الاـ ت، و  زيـز توجـم التـافر وم اتـت الـواجز، 

 و اسا الا م ب  تصحاب املا حت لتولاد ريى ونربام ودرو  مستةادة جديدة.
 و لد نطت ال ما ال  ثات كما وابات ع ا ا تنت الت ا  و امللب . -82
  

       األطراف مؤتمر إلى توصيات -رابعاا   
 
، ع ــ    الــت التوصــاام 2015 م ال مــا الــأل  تجنز ــم عــاحمل ا  ا ةاــت تنــت الت اــ ، اةــتناد -83

       زي ا باما األطلاب مؤألل يل ال وقد التالات  م مؤألل األطلاب كا ينول با ا. 
تن ـــطت اا اـــال ســـ  دعو اهلائـــت ال وماـــت الدولاـــت امل ناـــت بتغـــا املنـــاخ  م فتن يـــ (ت) 

ــــل خمت ــــ  مســــتويام اا ــــ ار  التيطــــاع و الــــ  مــــن نــــجخلا تن  اســــل ب ــــم صــــناع السااةــــام ألث
 ل ت ا  و جلا ا م 

ط ــــال  م ال لنــــت التنةاأليــــت امل ناــــت بالت نولوجاــــا تن  نوــــل، بت ــــاون مــــك ملكــــز يتن  (ب) 
، و الســبا الــ  ت ــن دان  ــوا  ونــب ت   نولوجاــا املنــاخ وتنــت الت اــ  وبليــ  ايــربا  امل ــي بجقــا الب ــ

تن  ســـاعد هبـــا األطـــلاب ع ـــ  موا مـــت عم اـــام  ااـــام ا تااجاهتـــا الت نولوجاـــت مـــك عم اـــت صـــاا ت 
 نطع الت ا  الوطنات و نةاألتا 

  الب ـدان املتادمـت األطـلاب ع ـ    بئـت الـدعم املـاا ل م اـت نطـع الت اـ  حيتن  (ت) 
والاــندو  ايــاو لتغــا املنــاخ، ا   صــندو  تقــا الب ــدان  ــو الوطناــت مــن نــ ل املســا ام املادمــت  م

   ابت  م الدعم ال نافا  
_________________ 

 (41) FCCC/SB/2012/4. امللب  ال ا ، 
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ــــــت ع ــــــ  مواصــــــ ت اةت  ــــــاب ماــــــادر   ــــــابات تن حيــــــ (د)  ــــــت ال املا   صــــــندو  البائ
 والاندو  اياو لتغا املناخ ا  ل مسا ام املادمت  م صندو  تقا الب دان  و 

ع ــ  مواصــ ت ج ــوده اللاماــت  م  بســاع الوصــول   ــلك صــندو  البائــت ال املاــتتن ي (ه) 
 والاندو  اياو لتغا املناخ ا   م صندو  تقا الب دان  و 

 دعو الاندو  األننل ل مناخ  م ما ي ازتن ي (و) 
 م الـدرو  ا  النول و السبا ال  ت ـن هبـا دعـم و ـك ما  ـام الت اـ ، اةـتناد ‘1‘

 املستةادة من خلج منحت  عداد امل لوع لاندو  البائت ال املات  
و  نةاـــأل بـــلامج ال مـــا الوطناـــت ل ت اـــ ، والتواصـــا ا  النوـــل و دعـــم املنـــا قـــدم ‘2‘

 ذل  ب ا بو وق ب جن ال اةات ال  ت ن هبا 
ادئ امل ـار  لا ــا و تولويا ــم الربناجماـت، وا ةـاما املبــ  طـار كــان ون ل ت اـ ملاعـاة  ‘3‘

  16-/حمل ت1من املالر  14دة و الةالة واألن طت الوار  12و الةالة 
و دعو األطــــــــلاب  م تن  جنــــــــأل و الســــــــبان ك ــــــــ  امليــــــــاطل املناناــــــــت تن يــــــــ (ف) 

ال ــــــا  والتنويــــــك كســــــال ةــــــبا  ســـــ  اةـــــ ا الاام والسااةــــــام اإل افاــــــت الوطناــــــت اللاماــــــت  م فا
 ادرة ع   التجق م الس  ااقتااد  من تجا ف

ل تنــت الت اــ  اعمــتي ــلر   ــلا م لألطــلاب ع ــ    ا ــت مــوارد كاباــت لتنةاــأل تن  (ق) 
 بنلاق وو الوقت املط وب.
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 المرفق 
  

 2018-2016خطة عمل لجنة التكيف للفترة   
 

  األن طت 

    النتافج  2018 2017 ز النا  ال ا 2016 ز النا  األول 2016 األتداب
 اا سا  ال اما

 مبادرام الت ا  بة الات وكةا ة جناف النتالت ااة ا الاتز 
  زيز  نةاأل  جلا ام الت اـ   1اهلدب 

و  طــــــــار اا ةاقاــــــــت بطلياــــــــت 
طــــار  متســــات،  ــــا يتمانــــ  و 

كــــــــان ون ل ت اــــــــ  )املاــــــــلر 
(،  ـــــــــا و ذلـــــــــ  16-/حمل ت1

 12الةالة 

فدي  نليطت الوايـام و/تو نطـع ال مـا 
و/تو املاـــــــــلرام ذام الاـــــــــ ت بـــــــــالت ا  و 

ــــــــــــــ طــــــــــــــار اا ةاقاــــــــــــــت،   امو جــــــــــــــلا  املاارن
لنوـــل و اإلجـــلا ام مـــن تجـــا ا موالتح ـــا 

 ال  قد يت   ع   تنت الت ا  ا اذتا

 اـــد   اليـــل الســـنو   م 
مــــــــؤألل األطــــــــلاب، عــــــــن 
 طلي  اهلائت  الةلعات 

فــــــــــــــــــــدي  نليطــــــــــــــــــــت 
 الوايام

 

 اـــد   اليـــل ةـــنو   م 
مــــــؤألل األطــــــلاب، عــــــن 
 طلي  اهلائت  الةلعات 

 الوايامفدي  نليطت 
 

 اـــــد   اليـــــل ةـــــنو   م 
مــــــــؤألل األطــــــــلاب، عــــــــن 
 طلي  اهلائت  الةلعات 

الــــــــد مــــــــن افدواجاــــــــت 
األن ـــــــــــــطت وم اتـــــــــــــت 
الةلوام و  زيـز توجـم 

 التافر 

 وجاــم دعــوة  م ل  ــا بليــ  ايــربا  امل ــي بجقــا 
ال لنــــت و الب ــــدان  ــــوا، وبلنــــامج عمــــا نــــاويب، 

الدافمـــت امل ناـــت بالتمويـــا، والاـــندو  األننـــل 
ل منــاخ، وال لنــت التنةاأليــت امل ناــت بالت نولوجاــا، 
وملكــز ونــب ت   نولوجاــا املنــاخ، وبليــ  ايــربا  
امل ـــــــي بالب  ـــــــام، وال لنـــــــت التنةاأليـــــــت آللاـــــــت 
وارةـــــو الدولاـــــت، ومنتـــــدى ديلبـــــان ب ـــــجن بنـــــا  
الاـــــدرام مـــــن تجـــــا مناق ـــــت  اســـــام وا ـــــن 

  مـــا املت  ـــ  بالانـــايا امل ـــ كت و اـــد   اليـــل ل
عن تأله امل اورام و ااجتماع التاةـك ل لنـت 

 الت ا 

ـــــل   درات النتـــــافج و التالي
 السنو  ل لنت الت ا 

  

 أل اا األعنا  ل لنت الت ا  و ايارت، و ادت م  ااريل  لا ا،  سال ااقتنا   
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  األن طت 

    النتافج  2018 2017 ز النا  ال ا 2016 ز النا  األول 2016 األتداب
  زيــــــــــز م ــــــــــاركت املؤةســــــــــام  2اهلدب 

واملنومـــام واألطـــل وال ـــب ام 
وامللاكــــز امل ناــــت األنــــلى نــــارت 
اا ةاقاــــت،  ــــا با ــــا املســــتويام 
ال وماـــــــت الدولاـــــــت واإلق اماـــــــت 
والوطناــــــت من ــــــا، ومــــــن ن هلــــــا 
املســــــــتوى دون الــــــــوطي وعنــــــــد 
ـــــــت  ااقتنـــــــا  اا ةاقـــــــام الدولا
ذام الاـ ت، بامـا يتاـا بوايــت 
كـــــــا وا ـــــــدة من ـــــــا وم ام ـــــــا 

  ــا، وذلــ  وتتــداب ا وةــبا عم
 نةاــــــــــأل ســــــــــ  مــــــــــن تجــــــــــا ف

ســــــــ   جــــــــلا ام الت اــــــــ  وف
اــد  الــدعم  م الب ــدان الناماــت  

 األطلاب

، ‘ ســـــــال الط ـــــــال‘الت ـــــــاون ااةـــــــ ا الا و
بوةـــــافا من ـــــا الباانـــــام تو   اـــــام عمـــــا تو 
املناةـــــبام اتانباـــــت، بالت ـــــاون مـــــك املنومـــــام 

الاـل  امل نات،  ا و ذل  ع ـ  ةـباا امل ـال ا
 ألمم املتحدة واألطلابمؤةسام ا

 درات وثــــــاف  األن ــــــطت  
امل ـــــــــــــ كت و التاليـــــــــــــل 

 السنو 

  زيــــــز اا ســــــا  بــــــ   
 جــــلا ام الت اــــ  و 
 طــــــــــــــــــــار اا ةاقاــــــــــــــــــــت 
و جـــــــــلا ام الت اـــــــــ  
و  طــــــــــــــار كاانـــــــــــــــام 

 وعم اام تنلى
الت اور،  ا و ذل  مـن نـ ل مناةـبت جانباـت  

نــــــــ ل الــــــــدورة اللاب ــــــــت واألرب ــــــــ  ل  ائتــــــــ  
الةـــلعات  ومـــن نـــ ل اا اـــال اهلـــادب، مـــك 
املنومـــــــــــام وامللاكـــــــــــز وال ـــــــــــب ام الوطناــــــــــــت 
واإلق اماــــــت والدولاــــــت ب ــــــجن الت ــــــاون و جمــــــال 
 اـــــد  الـــــدعم التاـــــي، مســـــتةادة مـــــن ال مـــــا 
املنلز مـن نـ ل التااـام اإلق امـا الـأل  جيـلى 

ومسـتندة  م مجاـك  و  طار نطت ال مـا األوم
  مسارام عما تنت الت ا

و ــــــــــــــك انتااصــــــــــــــام 
مبــــــــــادرة ال ــــــــــلاكت مــــــــــك 
املنومـــــــــــــــــام وامللاكـــــــــــــــــز 
وال ـــــــــــــــب ام الوطناـــــــــــــــت 
واإلق اماــــت والدولاــــت،  ــــا 
 ي ةا التوافن اإلق اما

 ــلاكت ال طــ   مبــادرة 
مــــك املنومــــام وامللاكــــز 
وال ـــــــــــب ام الوطناـــــــــــت 

 واإلق امات والدولات
 

 م مبـــــــــــــــــــادرة ا  ةـــــــــــــــــــتنادا
ال ـــلاكت، النوـــل و الســـبا 

الاــــــدرام ال ةا ـــــت بت زيـــــز 
ـــــــــــــــــــــت  املؤةســـــــــــــــــــــات والتانا
ملؤةســــــــــــــــام التــــــــــــــــدريال 
والبحــ  الوطناــت، وكــألل  
امللاكـــــــــــــــــــز وال ـــــــــــــــــــب ام 
اإلق اماــت، مــن تجــا فيــادة 

 الدعم  م الب دان

فيـــــــادة  اـــــــد  الـــــــدعم 
التاي  م األطـلاب و 
جمــــــــال الت اــــــــ  مــــــــن 

  مــــــانــــــ ل   زيــــــز ال
مــك املنومــام وامللاكــز 
وال ـــــــــب ام الوطناـــــــــت 

 واإلق امات والدولات

  م األطلاب ب جن  جلا ام الت ا توجام  اد  الدعم التاي وال -مسار ال ما تل 
 ل  ط ع بإجلا ام الت ا ،  ا و ذل  ما يت    ب م ات صاا ت نطع الت ا  الوطنات و نةاألتا توجام النتالت ااة ا الاتز تن ي ون لألطلاب الدعم وال

األطـــــــلاب  اـــــــد  التوجاـــــــم  م        1 تل  
ــــــــــ   ب ــــــــــجن التيطــــــــــاع ل ت ا
)ت(و نةاأله ع   الا اد الوطي

 

فديــــد تن ــــطت املتاب ــــت ب ــــجن ةــــبا كســــال 
 اللف  والتنويك ااقتااد 

و ـــــــك الاـــــــاغت الن افاـــــــت 
ل ورقــــــــت التاناــــــــت املت  اــــــــت 
بــــــالتيطاع ل ت اــــــ  و 

 األجا الطويا

اإلبـــــــ مل عـــــــن خمت ـــــــ  
ــــــــــن ج  فا  الت اــــــــــ ،  ال
م ـــا الـــن ج الاـــافم ع ـــ  

ــــــن ج  ا تمــــــك ا  ــــــا وال
الاــــــــــافم ع ــــــــــ  النوــــــــــاحمل 

ملاعـاة اإلي ولوجا، مك 
ةــــــــبا كســــــــال ال ــــــــا  

 والتنويك ااقتااد 

تن ي ــــــــون لألطــــــــلاب  
التوجاــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــ فحمل 

جـــــلا ام ل تيطـــــاع إل
،  ــا الت اــ  و نةاــألتا

و ذل  ب ـجن خمت ـ  
 خلج الت ا  
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  األن طت 

    النتافج  2018 2017 ز النا  ال ا 2016 ز النا  األول 2016 األتداب
تن  نــك بلقــت ال مــا امل ناــت خطــع الت اــ  

ع ـ  نطـت  الوطنات نطت عما جديـدة، بنـا 
 عما تنت الت ا  ومسا ت بام

   

 و ـــــك قافمـــــت جـــــلد ل مـــــا اللصـــــد والتااـــــام
،  ـــــا و ذلـــــ  مـــــا ياـــــوحمل بـــــم بليـــــ  املتواصـــــا

وصـــــندو  ا  ب ــــدان  ــــو الايــــربا  امل ــــي بجقــــا 
البائــــــــت ال املاــــــــت والوكالــــــــت األملاناــــــــت ل ت ــــــــاون 

عــــن املنتـــديام الاافمـــت الــــ   الـــدوا، بنـــ   
امل ـــــارب ب ـــــجن رصـــــد و ااـــــام   ـــــزف  بـــــادل 

ـــــــامج ال ـــــــاملا  ـــــــ ،  ـــــــا و ذلـــــــ  الربن الت ا
لألوـــا  و جمـــال قاب اـــت التـــجثل بتغـــا املنـــاخ 

 وتثله والت ا  م م

 م ا  اا ةـــــــــــا ، اةـــــــــــتناد
ف اا قافمت اتلد/الوثااـت 
التولاةاــــــت، ع ــــــ  ال مــــــا 
اإل ــــــاو املت  ــــــ  بــــــنوم 
اللصد والتااام وعم اام 

 مــــكا   ااــــام األثــــل، أل ــــا
نتالــــــــت الــــــــدورة الاديــــــــت 
 وال  لين ملؤألل األطلاب

عاــــــــد اجتمــــــــاع لتبــــــــادل 
 اآلرا  ب ــــــــجن تتــــــــداب/
مؤنــــــــــــــــلام الت اــــــــــــــــ  

توجــــم ار باط ـــــا الوطناــــت و 
 ؤنــلام/تتداب التنماــت 
املســــــــتدامت والــــــــد مــــــــن 
تنطــــــــــــار ال ــــــــــــوار  و 
ةـــــــاا   طـــــــار ةـــــــاندا  
ل حـــــــــــــد مـــــــــــــن خمـــــــــــــاطل 
ال ــــــــــــــــــــــوار  ل ةــــــــــــــــــــــ ة 
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بـ ة  ولا  عناصل  ااـام 
الســـــنت  وال ـــــلض ال ـــــاحمل 
لتــدباام التمويــا املت  ــ  
باملنـــــــــاخ الـــــــــأل  تجل ـــــــــم 
ـــــــت  ال لنـــــــت الدافمـــــــت امل نا

 2016بالتمويا عاحمل 

اةت  ـــاب ةـــبا لت زيـــز 
ـــــــــدعم  ـــــــــام ال رصـــــــــد و اا
املاــدحمل واملت اــ  مــن تجــا 

 الت ا 

تن   ـــون األطـــلاب و 
و ـــــــــــك يســـــــــــمن هلـــــــــــا 
بتحســـــــــــ  اةـــــــــــتيداحمل 
اللصـد والتااــام كوةــا ت 

 ام للصــــــــــــــد اإلجــــــــــــــلا
املتيــألة والــدعم املاــدحمل 
 اواملت اــــــــــــــ  و ااام ــــــــــــــ

مــن تجــا  اوالــت  م من ــ
جـــــــلا ام التيطـــــــاع إل

لت اــ  ع ــ  املســتوى ا
 االوطي و نةاألت

فســــ   اــــد  الــــدعم التاــــي  2تل  
ــــت األطــــلاب   م الب ــــدان الناما

جــــــــا  جــــــــلا ام الت اـــــــــ  أل
 بطليات متسات

مواصــــ ت النوــــل و مزيــــد مــــن الطلافــــ  لــــدعم 
الناماــــت األطــــلاب بامــــا  تيــــأله مــــن الب ــــدان 

  جلا ام الت ا 
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  األن طت 

    النتافج  2018 2017 ز النا  ال ا 2016 ز النا  األول 2016 األتداب
  م األطلاب ب جن وةافا التنةاألتوجام  اد  الدعم التاي وال -ل ما با امسار 

 النتالت ااة ا الاتز تن   ون لألطلاب الوةافا املالات والت نولوجات وو جمال بنا  الادرام لت زيز  نةاأل  جلا ام الت ا 
 اــــــد  التوجاــــــم ب ــــــجن الســــــبا        1 با  

ال ةا ــــت بزيــــادة الــــدعم،  ـــــا و 
ــــــــ  التمويــــــــا والت نولوجاــــــــا  ذل
وبنــا  الاــدرام، وا ةــاما بامــا 
ــــــــــــ  بإم اناــــــــــــت الوصــــــــــــول  يت  
وال  ابـــــام املؤةســـــات والبائـــــام 
التم اناـــت،  ـــا و ذلـــ  ل م اـــت 
صــاا ت نطــع الت اــ  الوطناــت 

 و نةاألتا

امل ناـت بالتمويـا التنسا  مك ال لنـت التنةاأليـت 
وال لنــت التنةاأليــت امل ناــت بالت نولوجاــا وملكــز 
ونـــب ت   نولوجاـــا املنـــاخ و اـــد  مـــدن م 
 لا ـــا، وكـــألل   م ال اانـــام املالاـــت املن ـــجة 
و  طـــار اا ةاقاـــت وبلو وكـــول كاو ـــو امل حـــ  
هبــا، عنــد ااقتنــا  و ســال الط ــال،  ــا و 
ــــــــ  فديــــــــد ايطــــــــوام املاب ــــــــت املت  اــــــــت  ذل

 لت نولوجاا وبنا  الادرام و نطت ال مابا

 اــــــد   ــــــت عامــــــت عـــــــن   
الــــــــن ج والالــــــــت اللاتنــــــــت 
مل لبـــت خمـــاطل  غـــا املنـــاخ 
ع ــــ  ة ةــــا اإلمــــداد، 

و ــــك ل ــــا ين ــــا من ــــا 
خلــــــــج  ااةــــــــم امليــــــــاطل 

 و نةاألتا

اا ســــــــــــا  والت ــــــــــــاون 
ع ـــــ  نطـــــا  كاانـــــام 
اا ةاقاـــــت بامـــــا يت  ـــــ  

 بوةافا التنةاأل

مــــــك الاـــــندو  األننــــــل  ال مـــــا باةـــــتملار  
 موتولويا ــــ مل منــــاخ مــــن تجــــا ب ــــم ةااةــــا 

كألا و الربناجمات من  ا  ص ت ا بالت ا  و 
  طورتا

 عـــــداد ورقـــــت م  ومـــــام، 
بت ـــاون مـــك بليـــ  ايـــربا  
ا  امل ــــي بجقــــا الب ــــدان  ــــو 
وال لنـــــت الدافمـــــت امل ناـــــت 
بالتمويــــــــــــا والاــــــــــــندو  
األننـــل ل منـــاخ، ب ـــجن 
جتـــــــــــــــــارب الب ـــــــــــــــــدان و 

 م بلنــــــــــــــامج  الوصــــــــــــــول
التجتــــــــــــــــال ل اــــــــــــــــندو  
األننـل ل منـاخ و دعــم 
الت اــــــ ،  ــــــا و ذلــــــ  
عم اـــــــت صـــــــاا ت نطـــــــع 
الت اـــــــــــــــــــــ  الوطناـــــــــــــــــــــت 

 و نةاألتا

  زيــــــــــــز الوصــــــــــــول  م   
الاـــــــــندو  األننـــــــــل 
ل منــــــــــاخ مــــــــــن تجــــــــــا 

 الت ا  جلا ام 
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  األن طت 

    النتافج  2018 2017 ز النا  ال ا 2016 ز النا  األول 2016 األتداب
الت اون مك صندو  البائت ال املاـت والاـندو  
األننل ل مناخ وصندو  الت ا  ووكاام 

املنومـــام مـــن لــم صـــ ت مـــن املتحـــدة و  األمــم
ـــت واملت ـــددة األطـــلاب واملنومـــام  ـــا  ال نافا
ال وماـــــت الداعمـــــت ل م اـــــت صـــــاا ت نطـــــع 
الت اـــ  الوطناـــت و نةاـــألتا، مـــن تجـــا   زيـــز 
التواصــــا والتوعاــــت والتنســــا  والت امــــا بـــــ  

 ات ام املاحنت والانادي 

اةت  ـــــــاب ال ابـــــــام  
والتحديام املتباات تماحمل 

 م مــــــــــــــوارد  الوصــــــــــــــول
الت اــــــــــــــــــ  و عــــــــــــــــــداد 
 وصـــــــــــــــــــاام  ت  ـــــــــــــــــــ  
مليت   األدوام املالاـت 

 ل  ةاقات

  اــــــــــــــــــا األطــــــــــــــــــلاب  
لتوجا ــــــــــــام واةــــــــــــ ت 
النطا  ب جن الاول 
ــــــــــــــــــــــا  ع ــــــــــــــــــــــ  التموي
ــــــ ،  إلجــــــلا ام الت ا
  مــــــــــا التوجا ــــــــــام 
املادمـــــت مـــــن صـــــنادي  

 ناصت
ـــــــد ومجـــــــك الـــــــدرو    فدي

املســــــــتةادة واملمارةــــــــام 
ــــــــدة، املســــــــتااة مــــــــن  اتا
ألة ال اانـام الوطناــت املنة ــ

التاب ــــــــــــــــــــت ل اــــــــــــــــــــنادي  
ال اانــــــــــــــام  والــــــــــــــربامج/
، ب ــــــــــجن )ب(واملبــــــــــادرام

البائــــــــــــــــــام التم اناــــــــــــــــــت 
وال  ابـــــــــــــام املؤةســـــــــــــات 
والوكمـــــــت ال فمــــــــت مــــــــن 

 تجا الت ا 
 نوـــــــــــام   اـــــــــــت عمـــــــــــا 
ـــــــــ  مـــــــــن  إلنـــــــــلا  امل نا
تصـــــــــــــحاب املاـــــــــــــ حت، 
ايـــــــــــــــــــــــــربا  امل ناـــــــــــــــــــــــــ  
بال اانــــــــــــــــام الوطناــــــــــــــــت 
املنةــــــــــــــــألة والســــــــــــــــ طام 

نات امل اَّنت وما  لـا م، الوط
مـــن تجـــا   زيـــز التةـــاتم 

 عـــداد ورقـــت م  ومـــام، 
بت ـــــــــاون مـــــــــك ال لنـــــــــت 
الدافمـــــــــــــــــــــــت امل ناـــــــــــــــــــــــت 
بالتمويا، ب جن خمت   

طل املؤةسات الوطناـت األ
 جــــــــــــــــلا ام لتمويــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــ ، و ا مـــــــــــــــا  الت ا
تم ـــــــــــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــــــــــجن 
اةــــــ ا الاام التمويــــــا 
الطوي ـــت األجـــا،  ـــا و 
ذل  فديد املمارةـام 
اتاـــــــــــــــــدة والــــــــــــــــــدرو  
املســــــــــتةادة، و ســــــــــ اع 
النــــــــو  ع ــــــــ  مــــــــواطن 
الاــــوة والااــــود، و اــــد  

 تم  ت ع   التطبا 

دعـــــــــم  نماـــــــــت األطـــــــــل  
الوطناــــــــــــــــــت لتمويــــــــــــــــــا 
 الت اـــــــــ  مـــــــــك  غـــــــــا

 املناخ
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والتغ ال ع ـ  التحـديام 
املتا ت بإن ـا  ال اانـام 
املنةــألة الوطناـــت و م اناـــت 
الوصــــــــــــــول  م بلنــــــــــــــامج 
التجتــــــــــــــــال ل اــــــــــــــــندو  
األننـــل ل منـــاخ املت  ـــ  

 بالت ا 
فديــــد ات ــــام الةاع ـــــت  

امل تمــــــــدة مـــــــــن الاطـــــــــاع 
ــــــــ   ايــــــــاو،  ــــــــا و ذل
فديـــــد نليطـــــت نةوذتـــــا، 
 وفديد ايطوام املاب ت

عاــد اجتمــاع مــن تجــا 
فيـــــادة مســـــا ت الاطـــــاع 
ايـــــــــــــــاو و عم اــــــــــــــــت 
صــاا ت نطــع الت اــ  
الوطناـــــت و نةاـــــألتا،  ـــــا 
و ذلـــ  تم  ـــت مل ـــاركت 
الاطــــــــــــــاع ايــــــــــــــاو و 

الوطناــت نطـع الت اــ  
  ر اآلن

فيـــــادة  نـــــلا  الاطـــــاع  
ايــــاو،  ــــا و ذلــــ  
  زيـــــز اياـــــارام بامـــــا 
يتاـــــا بالتمويـــــا مـــــن 

 الاطاع ال احمل

 ل و بادل امل  وماماا  ذكا  الوعا واا -مسار ال ما جام
 ن  غا املناخ ال املاع نامجتالوقت وبال  ا املناةب  ع   الت ديدام والتغااام الالنتالت ااة ا الاتز تن  در  األطلاب الاجت امل حت  م الت ا ، ل ا   ون قادرة ع   رد الة ا و 

فيــادة الــوعا بــالت ا  ودعــم  1جام 
دعــــــــم  جـــــــــلا ام ةااةــــــــام 

الت اــــــ ، وا ةــــــاما عم اــــــت 
لدى نطع الت ا  الوطنات، 

تصحاب املاـ حت امل ناـ  و 
ـــــــك املســـــــتويام، وخاصـــــــت  مجا

 املستوى الوطي

ن مو ــوع التاليــل املوا ــا ا ا ــاذ قــلار ب ــج
 2016ل احمل 

 

مـــــادة  ع ماـــــت ب ـــــجن ةـــــبا كســـــال   نتـــــات
 ال ا  والتنويك ااقتااد 

ال عــــــــــــن الالـــــــــــــت كتا ــــــــــــ
 الت ا 

التاليـــل املوا ـــا ا ل ـــاحمل 
2017   

التاليـــــل املوا ـــــا ا ل ـــــاحمل 
2018 

الــــوع باملو ــــوع فيــــادة 
املســت دب عـــن طليـــ  

  بادل امل  ومام
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امل  ومــــــام،   ــــــلاك  بــــــادل        2 جام 

ةــــــــــــــاما بامــــــــــــــا يت  ــــــــــــــ   وا
باألنــــــــــــــــياو والاطاعــــــــــــــــام 
واملنــاط  األك ــل  ــ ةا، و  زيــز 
التةاعـــــــــــــــا بـــــــــــــــ  األطـــــــــــــــلاب 

مجاـــــك و وتصـــــحاب املاـــــ حت 
املســتويام باةــتيداحمل صــ  ات 

الـــــــدعوة  م و تنـــــــت الت اـــــــ  
 مناةبام ملكزة  نوام

 2016 نوــــــــــام منتــــــــــدى الت اــــــــــ  ل ــــــــــاحمل 
بااق ان مك مـؤألل مسـتاب م الت اـ  ل ـاحمل 

2016   

عاــــد منتـــــدى الت اـــــ   
ونـــــــــور ل  ـــــــــ  عـــــــــن 
وكاام األمم املتحدة، 
واملنومـــــــــــــام ال نافاـــــــــــــت 
واملت ــــــــــــددة األطــــــــــــلاب 
امل ناــت، واملنومــام  ــا 
ال وماــــــــــــــت الداعمــــــــــــــت 
ل م اــت نطــع الت اــ  

 الوطنات 

تن ي مــــــــــــــا منتــــــــــــــدى  منتدى الت ا 
  ابــــــت منــــــرب الت اــــــ  

ذ  منحــ  عم ــا مــن 
تجــــــــــا دبــــــــــك عل ــــــــــت 

 ا  الت ا  قدم

 
 يبت با ا ب د نول تنت الت ا  و  اليل اجتماع ايربا  و اجتماع ا التاةك. )ت(
والربنـامج النمـوذجا ل اـدرة ع ـ  التـجق م مـك املنـاخ، وبلنـامج التجتـال ل تمويـا املت  ـ  ، اـندو  البائـت ال املاـتوامل لوع التللييب ل وصول املبانل لمن ب  ج ام تنلى تنا  صندو  الت ا ،  )ب(
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