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و طتتف  (2)وإعتتين ومنجتتال عمتتل  ة تت  (1)اتةاقةتتف الرءتتاى ع،تتأ كةتتا أمتتكال ال مةةتت   تتد ارتترأة
 ، (3)2030ال نمةف ار، دامف ل ام 

أنتتته، ساتتتم ال رتتتدم التتتهتر أحرزتتتته األطتتتراف ا تنةةتتتهت اررتتترسامل ارشتتتاس إلةجتتتا  وإذ ييحتتت  
أعتتيه، فتتةن اتتف حاجتتف إىل متثةتتل ارتترأة ا كةتتا جوانتت، عم،ةتتف اقتةاقةتتف، مبتتا ا ذلتت  متتن  تتيل 

  ر الرمسةف وتة،ر أعمائا،عءويف الوفوا الوطنةف وسئايف أفرقف ال ةاوض الرمسةف وا
 أةةتتف اوس  رنتتامل عمتتل لةمتتا  شتتأن ار،تتائل ا ن،تتانةف، ومدتتته  وإذ ي تت ف متتا ال رتتدير 
 تنةةهت اقتةاقةف، ا يةاق ، ا إاسال ارنظوس ا ن،اين ا عمل األطراف واألمانف ين ان

 ن،را مت من عمل حىت اآل ار،اةامل الواساة اعما   وإذ ييح  ما ال ردير 
ق تتت ال جاجتتف ال،ةايتتامل ارنا ةتتف ارراعةتتف ليع بتتاسامل ا ن،تتانةف أن  وإذ ييحتت  أيءتتا   

ا كةا األنشطف ار  ،رتف  تال كةو وال يةةتو وأيتالة، ال نةةتهت ذامل الصت،ف إىل م يد من ال   ي  
 ،رتتتف )ال مويتتل، وتطتتوير ال كنولوجةتتتا ونر،جتتا، و نتتاى الرتتتدسامل( وكتتهتل  ا عم،ةتتف صتتتنا الرتتراس ار 

   نةةهت ال،ةايامل ارنا ةف،
  رريتر األمانتف عتن ح،رتف ال متل ار رتواة أثنتاى التدوسة  شتأن ال،ةايتامل  يرح، -1 

ارنا ةتتتتتف ارراعةتتتتتف ليع بتتتتتاسامل ا ن،تتتتتانةف، متتتتتا ال كةتتتتت  ع،تتتتتأ ال كةتتتتتو و نتتتتتاى الرتتتتتدسامل وتتتتتتدسي، 
لرا  تف واألس  ت  لكتل متن ، الت  عرتدمل  تيل التدوسة ا(4)فةما ي  ،ق  ار،ائل ا ن،تانةف ارندو  

 ائة    الةرعة  ؛
البةانتتتامل ارردمتتتف متتتن األطتتتراف وارتتتراقب  كم،تتتاةامل ا  ييحتتت  متتتا ال رتتتدير -2 

 أعيه؛ 1ح،رف ال مل ارشاس إلةجا ا الةررة 
  رريتتتر األمانتتتف عتتتن ال كةبتتتف ا ن،تتتانةف ل،جة تتتامل ارنشتتتأة مبر ءتتتأ  حيتتتةل ع،متتتا   -3 

، و احلاجتتف ار،حتتف ل ح،تت  متثةتتل ارتترأة ا كةتتا ائة تتامل (5)اقتةاقةتتف و روتوكتتول كةوتتتو ار،حتتق  تتا
 ارنشأة مبر ءأ اقتةاقةف، و روتوكول كةوتو، واتةاق  اسيس؛

النجتتتتتتتتتوض   نةةتتتتتتتتتهت األطتتتتتتتتتراف ع،تتتتتتتتتأ تكثةتتتتتتتتتو ججوا تتتتتتتتتا الرامةتتتتتتتتتف إىل  حيتتتتتتتتت  -4 
 ؛ 20-/م أ18، و18-/م أ23، و16-/م أ1، و7-/م أ36 ارررسامل

__________ 

 ، "اتةاقةف الرءاى ع،أ كةا أمكال ال مةة   د اررأة".A/RES/34/180قراس ا م ةف ال امف لألمم ار حدة  (1)

 تشتترين األول/ 27األمتتم ار حتتدة، إعتتين ومنجتتال عمتتل  ة تت ، ار  متتد ا ارتتؤمتر ال تتار  الرا تتا ار تت   تتاررأة،  (2)
 .  1995أك و ر 

 ".2030حتويل عارنا:  طف ال نمةف ار، دامف ل ام ، "A/RES/70/1 م ةف ال امف لألمم ار حدة قراس ا (3)

(4) FCCC/SBI/2016/10. 
(5) FCCC/CP/2016/4. 
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 البةانتتامل ارردمتتف متتن األطتتراف وارتتراقب   شتتأن ال ناصتتر واربتتاا   حيتتةل ع،متتا   -5 
، مبتتتا ا ذلتتت  (6)واصتتت،ف وت  يتتت   رنتتتامل عمتتتل لةمتتتا  شتتتأن ار،تتتائل ا ن،تتتانةفرال وجةجةتتتف ارمكنتتتف 

طتتتتتراف  شتتتتتأن ال رتتتتتدم ااتتتتترز لتتتتتو حترةتتتتتق  تتتتتدا ال تتتتتوازن ا ن،تتتتتاين ار ،ومتتتتتامل ارردمتتتتتف متتتتتن األ
متتن  1اقع بتتاسامل ا ن،تتانةف ا ال،ةايتتامل ارنا ةتتف ايتت  ا ف ل،تتدعوة اروججتتف ا الةرتترة  ومراعتتاة
 ؛20-/م أ18 ارررس

مواصتت،ف وت  يتت   رنتتامل عمتتل لةمتتا  شتتأن ار،تتائل ا ن،تتانةف لةتت ة ثتتي   يرتترس -6 
أانتاه، وإجتراى ايت  راض لربنتامل ال متل ا التدوسة  30-7  ا الةرترامل ينوامل ع،أ النحتو اربت

 (؛2019 تشرين الثاين/نوفمربابام،ف وال شرين رؤمتر األطراف )
 األطراف إىل مواص،ف ار،اعدة فةما ي، : يدعو -7 
تتتتدسي، ارنتتتدو   وارنتتتدو امل وإذكتتتاى وعتتتةجم  شتتتأن ار،تتتائل ار  ،رتتتف  تتتال وازن  )أ( 

 ؛ا ن،اين وتغر ارناخ
ةن ع،تتتتتأ ارشتتتتتاسكف  ة الةتتتتتف ا اقج ماعتتتتتامل ا نتتتتتاى مجتتتتتاسامل ارنتتتتتدو امل وقتتتتتدس  )ب( 

وصتتةااف  ،ار رتتواة ا إطتتاس اقتةاقةتتف، متتن  تتيل ال تتدسي، ع،تتأ م،تتائل منجتتا مجتتاسامل ال ةتتاوض
 اقتصال اقي اتة  ؛و  ،النصوص الرانونةف

األطتتتتراف وارنظمتتتتامل ار نةتتتتف إىل مواصتتتت،ف ار،تتتتاعدة ا األنشتتتتطف  يتتتتدعو أيءتتتتا   -8 
أعيه، ما ال كة   وجته  تاص ع،تأ تتدسي، و نتاى قتدسامل ارنتدو   متن  7ارشاس إلةجا ا الةررة 

 ؛األطراف ار ر ف  شكل  اص ل، أثرامل الءاسة ل غر ارناخ
و نتتاى الرتتتدسامل  إىل األمانتتف أن تواصتتل اعمجتتا ل نظتتتةم ججتتوا ال تتدسي، يط،تت، -9 

أعتتتتيه،  ويتتتتائل تشتتتتمل عرتتتتد ا  تتتتال  امن متتتتا اوسامل ائة  تتتت   8و 7ارشتتتتاس إلةجتتتتا ا الةرتتتترت  
 الةرعة  ؛ 
األطتتتراف إىل زيتتتااة متثةتتتل ارتتترأة ومشتتتاسك جا النشتتتطف ا ائة تتتامل ارنشتتتأة  يتتتدعو -10 

 مبر ءأ اقتةاقةف؛
من متتتا اوسهل ائة  تتت  تنظتتتةم ح،رتتتامل عمتتتل يتتتنويف أثنتتتاى التتتدوسامل  تتتال  ا يرتتترس -11 

 ؛2019و 2018الةرعة   ا الة ة األوىل قن راا الدوسامل ل ام  
موا تتتةا ح،رتتتامل ال متتتل ت تتتد  ال ةصتتتةل إىل ائة تتتف الةرعةتتتف ل، نةةتتتهت أن  يط،تتت، -12 

عما توصت   ته متن موا تةا  وأن تردم ترريرا   2017أعيه  يل عام  11ارشاس إلةجا ا الةررة 
 (؛2017ؤمتر األطراف ا اوسته الثالثف وال شرين )تشرين الثاين/نوفمرب حل،رامل ال مل إىل م

__________ 

  ميكن اقطيا ع،أ البةانامل ارردمف من األطراف ا اروقا الشبك  ال ا :  (6)
<http://www.unfccc.int/5900> : و ةانامل ارراقب  ا اروقا ال ا ،<http://www.unfccc.int/7478>. 
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إىل األمانف أن تُ ّد وسقف ترنةف حتدا نراط ال د ل ارنايبف إلامتال  يط،، أيءا   -13 
اقع باسامل ا ن،انةف ا م،اسامل ال مل ا إطاس عم،ةف اقتةاقةف ل نظر فةجا ائة ف الةرعةف ل، نةةتهت 

 (؛2018أياس/مايو  -ا اوسةا الثامنف واألس    )نة،ان/أ ريل 
إىل كةتتا ائة تتامل ارنشتتأة مبوجتت، عم،ةتتف اقتةاقةتتف أن تتتدسل ا  يط،تت، كتتهتل  -14 

لنرتاط  تراسير ا ال اايف م ،ومامل عتن ال رتدم ااترز لتو إامتال ارنظتوس ا ن،تاين ا عم،ةاةتا وفرتا  
 أعيه؛ 13ال د ل ارنايبف ااداة ا الوسقف ال رنةف ارشاس إلةجا ا الةررة 

رتتتاسير تولةةةتتتف كتتتل يتتتن   عتتتن ار ،ومتتتامل التتتواساة إىل األمانتتتف أن ت تتتد تيط،تتت،  -15 
أعتتيه لةنظتتتر فةجتتا متتؤمتر األطتتتراف، ع،تتأ أن يُ تتد ال رريتتتر  14ال رتتاسير ارشتتاس إلةجتتتا ا الةرتترة  ا

ال تتتولةة  األول لةتتت ة ال،تتتن   لةنظتتتر فةتتته متتتؤمتر األطتتتراف ا اوستتتته ابام،تتتف وال شتتترين )تشتتترين 
 (؛2019فمرب /نو الثاين

اف واألمانتتف ع،تتأ مراعتتاة ارنظتتوس ا ن،تتاين ا تنظتتةم اج ماعتتامل األطتتر  يشتت ا -16 
 ؛ 21-/م أ1من ارررس  129و 111ل،ةررت   ابرباى ال رنة   شأن ال يةةو وال كةو، وفرا  

األطتتراف إىل ت متتةم مراعتتاة ارنظتتوس ا ن،تتاين ا يتتةاق النجتتوض   طتتوير  يتتدعو -17 
 تكنولوجةا ارناخ ونر،جا؛ 

ألمانتتف، ا حالتتف حتتتدي  عم،ةتتف اقع متتاا اباصتتف  تتاألطراف، أن إىل ا يط،تت، -18 
رشتاسك  كويتة،ف ل توفر  ةانتامل عتن نتوا جتنس امتن اقتف البةانتامل  -ح،، اقق ءتاى  -حت،ن 

 اقةرف ل رةةم ال ردم اارز ا يبةل مشاسكف ارندو امل ا اج ماعامل اقتةاقةف وائة امل ارنشأة؛ 
ف أن تواصتتل إعتتداا ترريتتر يتتنور عتتن ال كةبتتف ا ن،تتانةف إىل األمانتت يط،تت، أيءتتا   -19 

 ؛20-/م أ18و 18-/م أ23ل،مررسين  وفرا  
ال حتتديامل الرائمتتف أمتتام  شتتأن إىل األمانتتف إجتتراى جتت  وحت،ةتتل  يط،تت، كتتهتل  -20 

مشاسكف اررأة  صوسة كام،ف وع،أ قدم ار،اواة متا الرجتل ا ال م،ةتامل واألنشتطف ار  ،رتف  ارنتاخ، 
وسقتتف ترنةتتف عتتن حترةتتق  تتدف ال تتوازن ا ن،تتاين ع،تتأ النحتتو الصتتااس  تته تك،ةتتو مبوجتت، وإعتتداا 
إىل البةانتتتتامل ارردمتتتتف وإىل جثجتتتتا  ، ايتتتت نااا  18-/م أ23و، 16-/م أ1، و7-/م أ36اررتتتترسامل 

 اباص، وذل  لةنظر فةجا مؤمتر األطراف ا اوسته الثالثف وال شرين؛
ن تدسل ا تراسير ا ال،تنويف ارردمتف أا ال شغة،ةف إىل اآللةف ارالةف وكةاناة يط،، -21 

 إىل مؤمتر األطراف م ،ومامل عن إامال اقع باسامل ا ن،انةف ا كةا أوجه عم،جا؛ 
األطراف إىل ت ة  من،ق وطت  ل،شتؤون ا ن،تانةف ألاتراض ارةاو تامل  يدعو -22 

 وال نةةهت والرصد ا جمال ارناخ، وتوفر الدعم له؛ 
األطتتتتراف، عنتتتتد اإل تتتتيهت  شتتتتأن يةايتتتتاةا ارنا ةتتتتف ا إطتتتتاس عم،ةتتتتف  يشتتتت ا -23 

 اقتةاقةف، أن تدسل م ،ومامل عن كةةةف إاماججا اقع باسامل ا ن،انةف ا  هته ال،ةايامل؛
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األطراف ع،أ إاسال ار اسف اا،ةف وال ر،ةديف ا صةااف ال،ةايف  يش ا أيءا   -24 
الشتتت   ا اإلجتتتراىامل ارنا ةتتتف ارراعةتتتف ار،تتت و  ارتتترأة ع،تتتأ ارنا ةتتتف، واقعتتت اف  رةمتتتف مشتتتاسكف 

 ليع باسامل ا ن،انةف ع،أ الص د كافف؛ 
 (7)إىل األمانف أن ت  جد وحتد   ان ظام صةحاةا ع،أ مبكف اإلن نتا يط،، -25 

 ةف؛ ل باال ار ،ومامل  شأن مشاسكف اررأة و شأن ال،ةايامل ارنا ةف ارراعةف ليع باسامل ا ن،ان
األطتتتتتراف وا جتتتتتامل صتتتتاحبف ارصتتتتت،حف متتتتتن اتتتتر األطتتتتتراف إىل تبتتتتتاال  يتتتتدعو -26 

التت  تتت م ا إطتتاس ار ،ومتتامل عتتن عم،جتتا ار  ،تتق  ةامتتال ارنظتتوس ا ن،تتاين ا األنشتتطف واألعمتتال 
 اقتةاقةف و روتوكول كةوتو واتةاق  اسيس؛

إىل ائة تتف الةرعةتتف ل، نةةتتهت أن تءتتا  طتتف عمتتل ل،شتتؤون ا ن،تتانةف متتن  يط،تت، -27 
أجتتل اعتتم تنةةتتهت اررتترسامل والوقيتتامل ار  ،رتتف  الشتتأن ا ن،تتاين ا إطتتاس عم،ةتتف اقتةاقةتتف، حةتت  
ميكن أن تشمل اجملاقمل ذامل األولويف، واألنشطف وارؤمرامل الرئة،ةف، وا تداول ال منةتف ل، نةةتهت، 

تءتا وأن  ؛ف ار،ؤولف والرئة،تةف، واقح ةاجتامل اإلسمتاايف متن ارتواسا لكتل نشتاطوال ناصر الةاع،
 ؛ مب يد من ال ةصةل عم،ة جا اباصف  اقي  راض والرصد

األطتتراف، وأعءتتاى ائة تتامل ارنشتتأة، وارنظمتتامل ال ا  تتف لألمتتم ار حتتدة،  يتتدعو -28 
وس  يل اقج ماعامل، قبل الدوسة وارراقب ، وار ذل  من ا جامل صاحبف ارص،حف، إىل ال شا

( متتن أجتتل تتتوفر ارتتد يمل 2017)أياس/متتايو الةتترعة   ال،اايتتف واألس  تت  لكتتل متتن ائة  تت  
 أعيه؛ 27لصةااف  طف ال مل ار نةف  الشؤون ا ن،انةف ارشاس إلةجا ا الةررة 

 مت  واتتر م إىل األمانتف أن ت رتتد،  ال  تاون متا األطتتراف وارتراقب  ارج يط،ت، -29 
من ا جامل صاحبف ارص،حف، ح،رف عمل أثناى الدوسة  يل الدوسة ال،اايف واألس    لكل من 
ائة    الةرعة   من أجل إعتداا ال ناصتر ارمكنتف بطتف ال متل ار نةتف  الشتؤون ا ن،تانةف ارشتاس 

ال،تتا  ف واألس  تت  )تشتترين  أعتتيه ل نظتتر فةجتتا ائة تتف الةرعةتتف ل، نةةتتهت ا اوسةتتا 27إلةجتتا ا الةرتترة 
 (؛2017الثاين/نوفمرب 

األطتتتراف وارتتتراقب  واتتتر م متتتتن ا جتتتامل صتتتاحبف ارصتتت،حف إىل ترتتتتد   دعويتتت -30 
عن آسائجا  شأن ار،ائل ارطروحف ل، ناول ا ح،رف  2017كانون الثاين/يناير   25 ةانامل ج،ول 

 ؛(8)أعيه 29 أثناى الدوسة، ارشاس إلةجا ا الةررةار رواة ال مل 
 اآلثتتاس ال رديريتتف ار تبتتف ا ارة انةتتف ع،تتأ األنشتتطف اررتترس أن  ريجتتا  حيتتةل ع،متتا   -31 

 األمانف وارشاس إلةجا ا  هتا ارررس؛ 
__________ 

)7) <http://unfccc.int/gender_and_climate_change/items/7516.php>. 
ي  تتتتتتتتتت  ع،تتتتتتتتتتأ األطتتتتتتتتتتراف ترتتتتتتتتتتد  آسائجتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتترب البوا تتتتتتتتتتف الشتتتتتتتتتتبكةف ل رتتتتتتتتتتد  البةانتتتتتتتتتتامل ا اروقتتتتتتتتتتا ال تتتتتتتتتتا :  (8)

<http://www.unfccc.int/5900>بغت  ع،تأ ارتراقب  واتر م متتن ا جتامل صتاحبف ارصت،حف إسيتال  ةانتتاةم . وين
 .<secretariat@unfccc.int>عن طريق الربيد اإللك وين ال ا : 
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اق تتطيا مبتتا ُاعتت  إلةتته ا  تتهتا اررتترس متتن إجتتراىامل األمانتتف ح،تت،  يط،تت، -32 
 توفر ارواسا ارالةف؛

األطتتتراف وارنظمتتتامل ار نةتتتف إىل ارشتتتاسكف واق تتتراط ا تنةةتتتهت األنشتتتطف  يتتتدعو -33 
 ار  ،رف  الشؤون ا ن،انةف ا إطاس  رنامل ال مل.

    


