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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

قرر مؤمتر األ را   ن تومية  نية الأتشي  سيت سيلطة ميؤمتر األ يرا  وتتيون مايؤولة  -1
 .(1) مام ، و ن يعرر مؤمتر األ را  سشاساهتا الوامة متاملشا  مع معررات   ان الصلة

و ليييب ميييؤمتر األ يييرا  ئىل  نييية الأتشييي   ن تعيييدا ئلشييي ، عييين  ريييي  ا ش أييي  الأيييرعشأ ،  -2
تعييارير سيينوية عيين  نشييطأها و  اا مهامهييا وتوجشهاهتييا وتوصييشاهتا، وويي   ليي  ميين املولومييان  ان 
الصييلة النامليي ة عيين عملهييا، وحاييب االقأميياا، عيين اإلجييرااان اإلنييافشة الييد قييد تتييون مطلوبيية 

 .(2)قشة، لشنير فشها مؤمتر األ را ذوجب االتأا

 نطاق التقرير -ابء 
يأمييمن  ييقا الأعرييير مولومييان عيين األعمييال الييد انييطلوت اييا  نيية الأتشيي  أل الأييبر  -3

أل  ليي  اإلجييرااان املأرييقر  ذييا ،2017وهناييية  يلول/سييبأمرب  2016بيي  تشييرين األول/  أييوبر 
توصيشان لتيذ ينيير فشهيا  ويأميمن الأعريير  يميا  . 21-ا  /1بشي ن اليوالئن الناملي ة عين املعيرر 

 مؤمتر األ را  و/ و مؤمتر/اجأما    را  ابري .

اإلجررراءاا الررن أكررت أن تتهلررذ ا اهليئررة الفرعيررة للمشررورة العلميررة والتكنولوجيررة  -جيم 
 واهليئة الفرعية للتنفيذ

ش ية الأرعشية للأنأشيق ) ش ية ا ش ة الأرعشة للمشيورر الولمشية والأتنولوجشية ) ش ية املشيورر( وا  -4
الأنأشييق( مييدعوىلن ئىل النييير أل املولومييان الييوار ر أل  ييقا الأعرييير. وقييد تييو  ا ش أييان الأرعشأييان  ن 
تنييييرا عليييا وجييي  اخلصيييو  أل الأوصيييشان اليييوار ر أل الأصييية الرابيييع    ل، و ن سشل يييا ئىل ميييؤمتر 

 ير فشها، حاب االقأماا.األ را  و/ و مؤمتر/اجأما    را  ابري  ملواصلة الن

 املسائل التنظيمية واالجرائية -اثنياا  
 االجتماعاا وحلقاا العمل -ألف 

هلل الأبر املشمولة ابلأعرير، ععدن  نة الأتش  اجأماعشها الوا ي  احليا   والثياين  -5
، 2017 يلول/سييبأمرب  22ئىل  19وميين  2017آ ار/مييار   10ئىل  7عشيير أل الأبتيي  ميين 

يُأح بي  مباملير عيرب اإلنبنيت للجأميا  احليا   عشير  مل الأوايل. ونيرا  لنعص املوار  املالشة،علا 

__________ 

 .95، الأعرر 17-ا  /2ر املعر  (1)
 .96، الأعرر 17-ا  /2املعرر  (2)
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االجأما  الثاين عشر، جرى اهأبار توف  تغطشة االجأما  مباملرر وبنياا عليا الطليب  وأل للكنة.
 .(3)و انت  لأا ا لاأ  مأأوحأ   ماا املراقب ‘. ستايب‘ابسأومال بر مج 

 ر علييا  ليي ، اجأمييع  عميياا  نيية الأتشيي  وفرييي  اخلييرباا املوييين  قيية البلييدان  ييوا  وعييلو  -6
ملناقشييية الأعيييدا ازيير  بييي  اليييدورت  اسيييأكابة لليييوالئن  2017آ ار/ميييار   8)فرييي  اخليييرباا( أل 

. وقيييد عييير  (4)   ل( 37ئىل  35مييين )انيييير الأعيييران  21-ا  /1املشيييب ة الناملييي ة عييين املعيييرر 
  أل  ييقا الوميية ونييوقأل مييع األ ييرا  مييرت  هييلل الأييبر املشييمولة ابلأعرييير،  وال ييا الأعييدا ازيير 

هييلل الييدورر الثانشيية والوشييرين ملييؤمتر األ ييرا  أل مييرا أل،  2016تشييرين الثيياين/نوفمرب  10 أل
هلل الدورر الاا سة واألربوي  للهش أي  الأيرعشأ   2017 ئر/مايو  12ابملغرب، واثنشأهما أل 

 ن،  ملانشا.أل بو 
  ئر/ 13ويأوييي  ععيييد اجأميييا  هيييرباا وييي  رحيييذ بشييي ن تعشيييشا احأشاجيييان الأتشييي  أل  -7

 مليييدر ييييوم  أل    ل( واجأميييا  للريييرباا الأعنشييي  34ئىل  32مييين )انيييير الأعيييران  2017 ميييايو
انيييييير ) 2017 ئر/ميييييايو  17و 16سيييييشاا عملشييييية الأحيييييص الأعيييييين اخلاصييييية ابلأتشييييي  ييييييومذ 

علييييييا ععييييييد     ل(. واتأعييييييت  نيييييية الأتشيييييي ، أل اجأماعهييييييا الثيييييياين عشيييييير، 40و 39 الأعييييييرت 
 .2018آ ار/مار   2ملباط/فرباير ئىل  27اجأماعها الثال  عشر أل الأبر من 

ورحبت  نة الأتش  مع الأعدير ابلدعا املايل املعدا من املأونيشة األوروبشية وحتوميان   -8
يغيييييع اليييييدعا املعيييييدا مشيييييع امليييييوار  الأتمشلشييييية  ومل والشييييياابن. نيييييدا واليييييوالئن املأحيييييدر األمريتشييييية 

. و مليارن اللكنية بعلي  (6)ئنيافشا   اي و ان إبمتان اللكنة  ن سع  املزيد لو تلعيت  عميا  (5)الل مة
ئىل الأكور التب ر ب  املهاا واملاؤولشان املأزاييدر املايندر ئلشهيا وامليوار  املأاحية للنيطل  ايقل 

 األعمال.

 (7)الرتتيباا املتعلقة ابلرائسة والعضوية -ابء 
، انأربيييييت  نييييية الأتشييييي  مييييين جدييييييد أل 19-ا  /16و 17-ا  /2عميييييل  ابملعيييييررين  -9

لايشد  لشأيور  انأربيت او اجأماعها احلا   عشير الايشد  و ليد ليشمن ر شايا  مأشيار ا  لأيبر اثلثية، 
 ص (.ش  )التاشدر مشنبنغ مالونغ )جامايتا( ر شاا  مأشار ا  لأبر  وىل، لشحة حمة ال

__________ 

وتاكشلن الأشديو )املأولعة ابالجأما  الثاين عشر فعع( ومواجشز النأا ج املأولعية بتية مشع الواث   والورو   (3)
)ابلنايبة للجأميا  احليا    http://unfccc.int/10060 بند من بنو  جدول األعمال مأاحة أل الرابط  الأيالش ت

 )ابلنابة للجأما  الثاين عشر(. http://unfccc.int/10375عشر للكنة الأتش ( و
 .http://unfccc.int/9785ترِ  مولومان ئنافشة عن الوالئن واالجأما  و قا تعرير االجأما  أل الرابع الأايلت  (4)
 .FCCC/SBI/2015/3/Add.2 انير الوثشعة (5)
 ثييير االفأعيييار ئىل امليييوار  املالشييية عليييا قيييدرر  نييية الأتشييي  عليييا تيييوف  البييي  الشيييبتذ الجأماعاهتيييا الوا يييية )انيييير  (6)

أيدى للأتشي  نموعليا تنييشا  ئىل حمور اجأماعاهتا،  علل(، وعلا  عور اخلرباا القين يألعون معابل   5 الأعرر
ر مج الأ  ييييب بييييئنييييافة ئىل  ليييي ، تويييي  لجشيييية حلعيييية عميييية بشيييي ن الوصييييول ئىل    ل(. و  79)انييييير الأعييييرر 

 تيأمتن اللكنية مين . وعيلور عليا  لي ، مل2018   ل( ئىل عياا  74للصندوا األهمر للمناخ )انير الأعيرر 
 خ.املنا  ماا تغ   لا الصمو عحمور منأدى نيمأ  اللكنة الدا مة املونشة ابلأموية بش ن البىن الأحأشة العا رر 

 لل ل  علا قا مة  عماا  نة الأتش . http://unfccc.int/6944انير  (7)

http://unfccc.int/10060
http://unfccc.int/10375
http://unfccc.int/9785
http://unfccc.int/6944
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وقييرر مييؤمتر األ ييرا   ن يشييغة  عميياا  نيية الأتشيي  مناصييبها ملييدر سيينأ  و ن يتونييوا  -10
. و عشد انأراب الاشد ليشمن والايشد عليذ (8)مؤ ل  لششغلو ا ملدر واليأ  مأأالشأ   حد  قصا

عمييياا املنأربيييون للميييرر مليييري  )مليييدي ( أل اليييدورر الثانشييية والوشيييرين مليييؤمتر األ يييرا ، و يييان األ
األوىل  ييا الاييشدر مييارئ  ييية بييشلر بوينييو )األرجنأيي (، والاييشد هولشييو  ور انييو )ملييشلذ(، والاييشد 
هييافش   نطونشييو ووتش ييي  )نشتيياراووا(، والاييشد فريييديري  ملييافرير )فرناييا(، والاييشدر سشاييشلشا  ا 

 سشلأا بر ر و ) نغوال(.
ثيييية املأبعيييي  قبيييية االجأمييييا  الثاليييي  عشيييير للكنيييية وسييييأنأهذ مييييدر عمييييوية األعميييياا الثل -11

أل يييرا . امليييؤمتر  الأتشييي  وسيييشأأح ابب البمليييشحان  يييقل الوةيييا   أل اليييدورر الثالثييية والوشيييرين
 بيةا )  ريتيون درو ني والايشد ،(منغولشيا)  افغيا ور   اميدين الايشد حالشيا   الوةيا    قل ويشغة
تشييان  در  رياييأشناوئنييافة ئىل  ليي ، اسييأعالت الاييشتذ بشييب  ) ولنييدا(. رنايي والاييشدر ،(األسييو 

اييييعو ةموعيييية ورملييييح من 2017 ئر/مييييايو  13)الييييوالئن املأحييييدر األمريتشيييية( ميييين منصييييبها أل 
( أحيدر األمريتشيةئن املاأل را  املدرجة أل املرف  األول للتأاقشة الايشدر  يار  بشدرسيون )اليوال

 ا.ورحبت  نة الأتش  بأوششنه ا للأبر املأبعشة من مدر الوموية.  هلأا  
، اليق  17-ا  /2وأل مور  البحشب ابألعمياا ا يد ،   يرن  نية الأتشي  ابملعيرر  -12

 ينص علا  ن يومة األعماا بصأأها الشرصشة.

 ترتيباا العمل -جيم 
عميية  عميياا  نيية الأتشيي ، فشمييا عييدا حمييور اجأماعاهتييا الوا ييية، ابسييأرداا الوسييا ة  -13

خمصصية تنشي   ل  فرقيةن  جة املمذ قدما  أل الومة املأول  ذوانشع حمد ر مين هيلاإللتبونشة م
 تيني حيدر، عليا ميةمه لتية املعيدرر امليدر وحبايبلُأوىن ذكموعة من األوليوئن املأأي  علشهيا. 

حشييية ا بصيييورر   ثييير ر جيييير  ترتشبهييي  ن  و رحشييية ووييي  األجييية قصييي ر ئميييا تتيييون  ن الواملييية لأفرقييية
لواملييية اوالأرقييية  أل حالييية فرقييية الومييية املونشييية لطيييع الأتشييي  الو نشييية  ميييا  حميييد ر،ابهأصاصيييان 

شيييي  نيييية الأت املونشيييية بوملشيييية الأحييييص الأعييييين اخلاصيييية ابلأتشيييي ، و ل ييييا تمييييمان  عميييياا ميييين 
خلاصيييية االأعييييين  و ش ييييان منشيييي ر  هييييرى و ييييقا، أل حاليييية الأرقيييية الوامليييية املونشيييية بوملشيييية الأحييييص

 ن موشنة من املنيمان و  احلتومشة.ابلأتش ، من ممثلذ ف ا
وقيييد  صيييبحت ممارسييية مأشيييدر للكنييية الأتشييي   ن تبيييد   ول اجأميييا   يييا بويييد  ورر ميييؤمتر  -14

 سلاييييا   األ ييييرا  ذوأتيييي  ويييي  رحييييذ ملييييدر نصيييي  يييييوا لأعميييياا فعييييع. و ييييقا يشايييير انييييدماجا  
الناملي ة عين   ديدرا لأعماا ا د ، وياها أل بناا فها مشبك فشما ب   عماا اللكنة للمهاا

 شة من الانة.ر املأبع ورر مؤمتر األ را ، ويوز  األ اا والأوالشة الوام  للكنة هلل الأب 
وعلور علا  ل ،  يورن  نية الأتشي  ممارسية أل عملهيا تأمثية أل الأميا  ميدهلن  -15

مية عمج ة ليرب ميدهلن قشممية مينت املنيميان الشيريت  لي  ويشيمةمن اخلرباا بصورر منأيمية. 
 اييشةاملؤس البتشبييان وممثلييذ اينيي وا املأوليي  بأيي ث ان تغيي  املنيياخ والعابلشيية للأيي ثر بيي  والأتشيي  مويي 

 تأمأيع ليدا األهيرى ملونشيةا وا هيان املالشيةاي آلشأهيا  لي  أل ذيا االتأاقشية، ذوجيب املنشي ر األهرى
 .حمد ر لربر

__________ 

 .106، الأعرر 17-ا  /2املعرر  (8)
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الأاعليييية للمييييراقب  أل اجأماعاهتييييا. وأل  ييييقا الاييييشاا، ملييييكوت  نيييية الأتشيييي  املشييييار ة  -16
وُ عييذ املراقبييون ئىل تعييدمي اقباحييان ملموسيية هييلل املناقشييان املأولعيية ببنييو  حمييد ر ميين جييدول 
األعمال، وئىل املشار ة الأاعلة أل عمة األفرقة الأرعشة. واعُأربن  يقل املشيار ة الأاعلية للميراقب  

ناقشيان  ميرا  مأشيدا  ملواصيلة عمية  نية الأتشي  وئمتانشة  ن تصب جتيارب وهيربان ئنيافشة أل امل
 وأل دافها الرامشة ئىل سعش  الأآ ر واحلأاظ علا الشأافشة.

 التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل جلنة التكيف -اثلثاا  
، عليييا هطييية عملهيييا 2015 عييياا اتأعيييت  نييية الأتشييي ، أل اجأماعهيييا الثيييامن املوعيييو  -17

 ج  ان صيلة يتأيذ إل ميا     نأيا ذيا هطية الومية مرنية ، علا  ن تبعا2018-2016للأبر 
  احلا يييية أل  ورتييي تنبثييي  مييين اليييدورر احلا يييية والوشيييرين مليييؤمتر األ يييرا . ورحيييب ميييؤمتر األ يييرا 
ا  للييدورر اا سميي  والوشييرين لطيية الوميية تليي  و لييب ئىل  نيية الأتشيي  االنييطل  ذزيييد ميين املهيي

بيت  نيية الأتشيي  . ورح2020 عيياا الوميية املويز  قبيية األوىل ملؤمتر/اجأميا    ييرا  ابريي  و عييا
را  ونعحيت متر األ ابلأصويت العو  ابلثعة الق  حيشت ب  هلل الدورر احلا ية والوشرين ملؤ 

رين مليييؤمتر شييية والوشيييرحبيييت بييي  األ يييرا  أل اليييدورر الثان ميييا ليييقل ، و يييو هطييية عملهيييا املرنييية تبويييا  
ىل لأعريير ويشي  ئة ايقا امطلع اا هلل الأبر املشمولاأل را . ويب  ا دول    ل األنشطة امل

 فعران  قل الوثشعة الد يوجد اا مزيد من الأأاصشة.
 2016أكترروبر /أنشررطة خطررة عمررل جلنررة التكيررف املضررطل  نيررا يف الفرررتة برر  تشررريت األو 

 2017وأيلو /سبتمرب 
 الأعران املرجوشة وص  النشاط ا د 

  االتااا الشامة

 19و 18 ش ابلأت ونع خمططان للوالئن و/ و هطع الومة و/ و املعرران  ان الصلة 1ا د  

ر  ن الأعدا ازيعرير عالأواون مع ا ش ان األهرى املنش ر ذوجب االتأاقشة وتعدمي ت  1ا د  
 وتوصشان لأوزيز االتااا

 25ئىل  20من 

ل اليييدورر حبليييو  21-ا  /1 ونيييع املنهكشيييان والطرا ييي  اليييد  لييي  بونيييوها املعيييرر 1 ا د 
 األوىل ملؤمتر/اجأما    را  ابري .

 37ئىل  26من 

ونشييية، هيييرى املالأوييياون ميييع املؤسايييان واملنيميييان واأل ييير والشيييبتان واملرا يييز األ 2 ا د 
 والنير أل ئجيا  منرب للشرا ان

 56ئىل  53من 

 جرااان الأتش ماار الومة  ل ت تعدمي الدعا الأعين والأوجش  ئىل األ را  بش ن ئ
نويييع أل والأاإلبييلع عيين خمأليي  اليينهج ئ اا الأتشيي ، مييع مراعييار سييبة  اييب الوييش 1 ل  

 االقأصا  
66 

 59ئىل  57من  ئعدا  ورقة تعنشة بش ن الأرطشع للأتش  أل األجة الطوية 1 ل  

 52ئىل  49من   ئعدا  هطة عمة مرنة لأرقة الومة املونشة لطع الأتش  الو نشة 1 ل  
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 الأعران املرجوشة وص  النشاط ا د 
 65ئىل  62من  الومة علا رصد وتعششا الأتش  1 ل  

ا تأريقل مين ا  فشميمواصلة النير أل مزيد مين الطرا ي  ليدعا البليدان النامشية األ ير  2 ل  
 ئجرااان الأتش 

 خمأل  فعران الأعرير

 ماار الومة ابات تعدمي الدعا الأعين والأوجش  ئىل األ را  بش ن وسا ة الأنأشق
اللكنية و خليرباا اورقة مولومان، بأواون مع الصندوا األهمر للمنياخ وفريي  ئعدا   1 ابا

ج الأ  يييب بييير م الدا مييية املونشييية ابلأمويييية، بشييي ن جتيييارب البليييدان أل الوصيييول ئىل
 للأتش  للصندوا األهمر للمناخ.

 71و 70

ملشييية ة الواالأوييياون ميييع صيييندوا الأتشييي  والصيييندوا األهمييير للمنييياخ ومرفييي  البش ييي  1 ابا
 را  املونشيييةر األ يييو  يييا مييين و ييياالن األميييا املأحيييدر واملنيميييان الثنا شييية واملأويييد و 

تنأشيق ا،  نشة و واملنيمان و  احلتومشة الداعمة لوملشة صشاوة هطع الأتش  الو 
  ة والصنا ياملاحن من  جة توزيز الأواصة والأوعشة والأناش  والأتامة ب  ا هان

 77ئىل  67من 

ا ا يييز الأأييعميية إلملييراك املونشيي  ميين  صييحاب املصييلحة ميين  جيية توز تنيييشا حلعيية  1 ابا
تانشييييية شييييية وئموالأغلييييب عليييييا الأحيييييدئن املأصيييييلة إبنشييييياا التشيييييا ن املنأيييييقر الو ن

 الوصول ئىل بر مج الأ  ب للأتش  للصندوا األهمر للمناخ

 74و 73

ييد هريطية   سدأل  لي سديد ا هان الأاعلية املوثيوا ايا مين العطيا  اخليا ، ذيا  1 ابا
أل ئ ييييار  اخلييييا  نأو  ييييا، وسديييييد اخلطييييوان املعبليييية، اسييييأنا ا  ئىل مبييييا رر العطييييا 

 بر مج عمة ن وا

 77ئىل  75من 

 ماار الومة جشات الأوعشة والأواصة وتبا ل املولومان 
 80و 79 تنيشا منأدى الأتش ، حاب االقأماا 2جشا 

 ) (اخلاصة ابلأتش ماار الومة  الت عملشة الأحص الأعين 

أ   أي  الأيرعش للهشتنيشا اجأماعان للررباا الأعنشي  أل اليدورر الاا سية واألربوي   1  ال
 وئعدا  ورقة تعنشة

 46ئىل  39من 

  ل .-أل الأصة اثلثا   21-ا  /1ترِ  مشع الوالئن النامل ة عن املعرر  ) (

 21-م أ/1يف ذلك تنفيذ املقرر  االتساق الشامل، مبا -ألف 
 لبييييت  نيييية الأتشيييي  ئىل األمانيييية  ن توييييد، أل ئ ييييار جهو  ييييا الرامشيييية ئىل توزيييييز تنأشييييق  -18

تأييياا لأتشييي  وائجيييرااان الأتشييي  أل ئ يييار االتأاقشييية بطريعييية مأايييعة تأمامليييا وئ يييار  يييانتون ل
أل ئ يار  ابلأتش  ابري ، هريطة حمدثة ابلوالئن و/ و هطع الومة و/ و املعرران  ان الصلة

 تأاقشة بود  ة اجأما  من اجأماعان مؤمتر األ را .اال
زييية عامييية عييين الأطيييوران  (9)وقيييدمت الورقييية اليييد  عيييدن بويييد اليييدورر الثانشييية والوشيييرين -19

أل  لي  تلي  اليد تأطليب ئجيرااان مين  ذيا ا ديدر  ان الصلة عن الأتش  أل ئ ار االتأاقشة،
__________ 

 .http://unfccc.int/10060. مأاحة أل الرابع الأايلت AC/2017/2وثشعة  نة الأتش   (9)

http://unfccc.int/10060
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ابملولوميان اليوار ر أل   ت  نية الأتشي  علميا   نة الأتش  وتل  الد قد تو   ن ترصد ا. و حا
الوثشعيييية، واتأعييييت علييييا  ن تنهيييية منهييييا، حاييييب االقأميييياا، أل مناقشيييية بنييييو  جييييدول األعمييييال 

 اللحعة وتنأشق األنشطة الوار ر أل هطة عملها.
بويد اليدورر الثانشيية والوشيرين مليؤمتر األ ييرا   مييا و تيت بويا املولومييان األساسيشة لوثشعية -20
  ا هييا، و ة الأتشيي  االسييأورا  األهيي  الييق   جييرال مييؤمتر األ ييرا  للأعييدا الييق   حر تيي   نييميين 

ا ش ييييان و الأتشيييي   والييييق   ملييييارن فشيييي  األ ييييرا  بأعييييدير ئىل الأويييياون ا ييييار  واملوأييييزا بيييي   نيييية
 مج عميييية رباا، وبيييير ومنهييييا فرييييي  اخليييي - األهييييرى املنشيييي ر والبتشبييييان املؤساييييشة ذوجييييب االتأاقشيييية

الأنأشقيية  أمويية، واللكنيةونشية ابل، واللكنة الأنأشقية املونشة ابلأتنولوجشيا، واللكنية الدا مية املن وا
 ، ، وصييندوا الأتشيي املنيياخآللشيية وارسييو الدولشيية املونشيية ابخلاييا ر واألنييرار املرتبطيية بأيي ث ان تغيي 

، و نية ابريي  املنياخا ومرف  البش ية الواملشية، والصيندوا األهمير للمنياخ، ومر يز ومليبتة تتنولوجشي
شيييي  ااان الأتو ليييي  بغشيييية توزيييييز عملشيييية صييييشاوة وتنأشييييق هطييييع وئجيييير  - املونشيييية ببنيييياا العييييدران

البلييييدان النامشيييية  ، وحصييييول21-ا  /1الو نشيييية، وتنأشييييق الييييوالئن  ان الصييييلة الييييوار ر أل املعييييرر 
 ، حاييييبسييييشما ميييين الصييييندوا األهميييير للمنيييياخ وال األ ييييرا  علييييا متوييييية ئجييييرااان الأتشيييي ،

 االقأماا.
وقييد تطييور  ييقا الأويياون ذييرور الييزمن اسييأكابة لالاييلة ميين الييوالئن الصييا رر عيين مييؤمتر  -21

د تاييوا ئىل أاقشيية اليياأل ييرا  والييدعوان املوجهيية ميين ويي ل ميين البتشبييان املؤساييشة أل ئ ييار االت
 ش يان  هيرى ع روابع مي توزيز االتااا واحلد من ا  واجشة املهاا املماثلة. و نش ن  نة الأتش 

تلي  ا ش يان،   و لأتشي أل  ل  من هلل اجملموعان الأالشة الد   لعأها ئميا  نية ا ذا منش ر،
 والد توجد أل  ور الأشغشة التامة والد  سأرن عن نأا ج ملموسةت

 فرقة الومة املونشة لطع الأتش  الو نشة الأابوة للكنة الأتش اي ) ( 
بوملشييية الأحيييص الأعيييين اخلاصييية ابلأتشييي  الأابوييية للكنييية الأرقييية الواملييية املونشييية  )ب( 
 الأتش اي
الأري  الوامة املشبك ب   نة الأتش  وفري  اخليرباا املويين ابليوالئن املشيب ة  ) ( 

 ةاي، مع ممثلذ اللكنة الدا مة املونشة ابلأموي21-ا  /1النامة عن املعرر 
املويييين ذنصييية هطيييع  قييية البليييدان  يييوا  فريييي  اليييدعا الأيييابع لأريييي  اخليييرباا املويييين   ) ( 

 الأتش  الو نشةاي
 الأري  االسأشار  املوين ذور  هطع الأتش  الو نشة الأابع لأري  اخلرباااي )ه( 
 فرقة الومة املونشة ابلنزوح الأابوة للكنة الأنأشقية آللشة وارسو الدولشةاي )و( 
 ية املونشة ابلأتنولوجشاايفرقة الومة املونشة ابلأتش  الأابوة للكنة الأنأشق ) ( 
 اجملل  االسأشار  ملر ز وملبتة تتنولوجشا املناخاي )ح( 
  نة ابري  املونشة ببناا العدران. )ط( 

وتوميية  نيية الأتشيي  جا ييدر  ييقل  ميين  جيية سايي  االتايياا ميين هييلل اسأتشييا   -22
 ن املونشييية والأييير  الطيييرا وييي  الرحشييية لأبيييا ل املولوميييان بشييي ن األعميييال احلالشييية واملعبلييية للتشيييا
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 ييقا ععييد اجأماعييان ثنا شيية ويي  رحشيية علييا  ييامأل الييدورر الاا سيية  ومشييةاملاييأعبلشة للأويياون. 
واألربو  للهش أ  الأرعشأ  مع املؤا رين رفشوذ املاأوى، ومع فري  اخليرباا واللكنية الدا مية املونشية 

)احلصشلة  6ول  ابلأتش ( والبند من جدول األعمال )البلع املأ 4ابلأموية، ومع مشار  البند 
الواملشيية( ابلأرييي  الواميية املرصييص املوييين ابتأيياا ابرييي . وُععييدن اجأماعييان مماثليية  ثنيياا الييدورر 

سييشما  عمييا   وال الثانشيية والوشييرين ملييؤمتر األ ييرا  وميين املعييرر ععييد ا أل  ورتيي  الثالثيية والوشييرين،
أل  ليي  الييوالئن املأصييلة بوملشيية الأحييص  ذييا ،21-ا  /1للوفيياا ابلييوالئن النامليي ة عيين املعييرر 

 الأعين اخلاصة ابلأتش .
وعلييا وييرار الايينوان الاييابعة، رحبييت  نيية الأتشيي  ابسييأمرار املنيمييان الشييريتة لييرب مج  -23

عمة ن وا أل تعدمي املولومان الد  ثرن عمة  نة الأتش  مع مرور الوقت. ونو يت  ش ية املشيورر 
أل  ورهتيييا اخلاماييية واألربوييي  ابألنشيييطة اليييد انيييطلوت ايييا األمانييية بأوييياون ميييع املنيميييان الشيييريتة 
ليييرب مج عمييية نييي وا وو  يييا مييين املنيميييان املونشييية اسيييأكابة للأوصيييشان اليييد قيييدمأها  نييية الأتشييي ، 
و قرن  ن تل  األنشطة قد عز ن الوةشأية اليد يأوال يا بير مج عمية ني وا أل تعيدمي اليدعا املويرأل 

ملنيييابر للكنييية الأتشييي . واسيييأكابة لأوصيييشة  نييية الأتشييي ، جيييرى ئعيييدا  زييية عامييية عييين  امييية  شييي  ا
املوجو ر اليد تعيدا اليدعا الأعيين أل ةيال الأتشي  بأوياون ميع مر يز ومليبتة تتنولوجشيا املنياخ، و لي  

 56ئىل  53مييييين لتيييييذ تنيييييير فشهيييييا أل  نييييية الأتشييييي  أل اجأماعهيييييا الثييييياين عشييييير )انيييييير الأعيييييران 
 .(10)   ل(
دوا األهميير وواصييلت  نيية الأتشيي  توزيييز جهو  ييا الأواونشيية مييع األمانيية و مانيية الصيين -24

ناسييييبان الييييد    ل( و سييييهمت بأاعلشيييية أل خمأليييي  امل 74ئىل  68 ميييين للمنيييياخ )انييييير الأعييييران
 ،ش أيي  الأييرعشأ بوييون للهملييهدهتا الييدورر الثانشيية والوشييرون ملييؤمتر األ ييرا  والييدورر الاا سيية واألر 

لايا   بشي ن ان  ييراب أل  ل  االجأما  األول للكنية ابريي  املونشية ببنياا العيدران، ومنأيدى ذا
  األول ا  الاييييينو بنييييياا العيييييدران، واالجأميييييا  الأاسيييييع للحيييييوار البحثيييييذ  ش ييييية املشيييييورر، واالجأمييييي
ان منأييييدى جهييييو للصييييندوا األهميييير للمنيييياخ مييييع ا ش ييييان املنشيييي ر ذوجييييب االتأاقشيييية اإل ارييييية، 

ش ية شيورر وا  ية املك بي   شاجأميا  للأريي  الوامية املشيب  وأل الأناش  الأابوة لرب مج عمة ني وا،
 احلتومشة الدولشة املونشة بأغ  املناخ.

، نيمييييت  نيييية الأتشيييي   ورر تعنشيييية أل منأييييدى آسييييشا وازييييشع ا ييييا   اخلييييام  و هيييي ا   -25
 املميييذ قيييدما   بشييي ن 2016تشيييرين األول/  أيييوبر  19للأتشييي  ميييع تغييي  املنييياخ أل  ولومبيييو أل 

 لعييية عمييية  حالر شاييي  املأشيييار    جبيييدول  عميييال الأتشييي  ذوجيييب اتأييياا ابريييي ، وحمييير  حيييد
نشيييية لأا ييييدر بلييييدان ، و ارر البش يييية الشااب2017ملييييباط/فرباير  16و 15نيمأهييييا أل مييييانشل، يييييومذ 

اان أشييييق ئجييييرامنطعيييية آسييييشا وازييييشع ا ييييا  ، ر ييييزن علييييا توزيييييز الأرطييييشع الييييو ين للأتشيييي  وتن
 الأتش  أل املنطعة.

 2017 صلة ابلتكيف يف إطار االتفاقية، يف عاماستعراض أعما  الرتتيباا املؤسسية ذاا ال -1 
 عمييال البتشبييان  2017 عيياا  لييب مييؤمتر األ ييرا  ئىل  نيية الأتشيي   ن تاييأور  أل -26

املؤسايشة  ان الصيلة ابلأتشيي  ذوجيب االتأاقشيية، مين  جية سديييد الايبة التأشليية بأوزييز اتايياا 
و مل يا، عليا  ن تراعيذ أل  لي   عما ا، حاب االقأماا، لألبشية احأشاجيان األ يرا  عليا حني

__________ 

 لل ل  علا الأأاصشة. FCCC/SBSTA/2017/INF.1انير الوثشعة  (10)
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واليأهييا وهطيية عملهييا الييد تييدوا ثييل  سيينوان، و ن تعييدا توصييشان أل  ييقا الشيي ن لشنييير فشهييا 
 .(11)مؤمتر/اجأما    را  ابري  ويوأمد ا أل  ورت  األوىل

لليييييوالئن األساسيييييشة للبتشبيييييان  ومشليييييت اسيييييأكابة  نييييية الأتشييييي   يييييقل الواليييييية مايييييحا   -27
  جرى النير فشي  وسلشلي  أل االجأميا  الواملير للكنية. ما ، و و(12)صلة ابلأتش املؤساشة  ان ال

وجهيييت  نييية الأتشييي  ئىل األ يييرا  وا هيييان املونشييية مييين وييي  األ يييرا   عيييور ئىل تعيييدمي   ميييا
 ئىل األسيي لة اإلرملييا ية. وملييتلت آراىل ييا، ئىل جانييب نأييا ج الأحلشيية،  ساسييا   ماييا ان، اسييأنا ا  

، واليييد انُأهيييذ مييين صيييشاوأها أل (13)للأوصيييشان اليييد ونيييوت أل االجأميييا  احليييا   عشييير للكنييية
 االجأما  الثاين عشر للكنة.

وتلحييجل  نيية الأتشيي ، أل سييشاا انييطلعها بوملهييا أل ئ ييار  ييقل الوالييية،  ن بوييا  -28
 مطلع اا خمألي ت اا الداألعمال ا ارية أل ئ ار عملشة االتأاقشة يتن  ن يؤ   ئىل تودية امله

 يلذت ما أل  ل  ذا البتشبان املؤساشة  ان الصلة ابلأتش ،
اسييأورا  مهيياا اللكنيية الدا مييية املونشيية ابلأموييية املعيييرر االنأهيياا منيي  أل اليييدورر  ) ( 

 الثالثة والوشرين ملؤمتر األ را اي
 املنش ر حديثا . نأا ج جهو  الأرطشع الد تبق ا  نة ابري  املونشة ببناا العدران )ب( 

 وتر  الأوصشان الصا رر عن  نة الأتش  اسأكابة  قل الوالية أل الأصة اخلام     ل. -29

 منهجياا تقييم احتياجاا التكيف -2 
 ليب مييؤمتر األ ييرا  ئىل  نية الأتشيي   ن تنييير أل ونيع منهكشييان لأعشييشا احأشاجييان  -30

ليييييزوا لييييي  عليييييا  ال مييييين  ون ئلعييييياا عيييييبا الأتشييييي  بغشييييية ماييييياعدر البليييييدان النامشييييية األ يييييرا ،
، مع مراعار واليأها وهطية عملهيا الثانشية اليد تيدوا ثيل  سينوان، و لي  بغشية ئعيدا  (14)عاتعها

 توصشان لشنير فشها مؤمتر/اجأما    را  ابري  ويوأمد ا أل  ورت  األوىل.
ن العا مية ونيرن  نة الأتش ، أل جلاأها الواملرر، أل اسأورا  مايأند  للمنهكشيا -31

أل  ليي  االحأشاجييان ميين ئجييرااان  ذييا لأعشييشا احأشاجييان الأتشيي  وتطبشعاهتييا وحييدو  ا احلالشيية،
ئىل  ييييقل املناقشييييان،  . واسييييأنا ا  (15)ةييييال العييييدران( وأل الأتشيييي  والييييدعا )املييييايل والأتنولييييوجذ

مييا  أل  ليي  ميين هييلل ععييد اجأ ذييا اتأعييت  نيية الأتشيي  علييا مواصييلة النييير أل  ييقل املايي لة،
وييي  رحيييذ للريييرباا وتوجشييي  نيييداا ئىل األ يييرا  وو  يييا مييين ا هيييان املونشييية لأعيييدمي ورقيييان إلثيييراا 

 عملها بش ن  قا املونو .
ونيييرن  نيية الأتشيي ، أل جلاييأها احلا ييية عشييرر، أل وثشعيية تاييأند ئىل املناقشييان الييد  -32

عليا  مانة  ن تومة، اعأميا ا  . و لبت ئىل األ(16)جرن أل اجأماعها الواملر وئىل الورقان الوار ر
__________ 

 ) (.42، الأعرر 21-ا  /1املعرر  (11)
 .http://unfccc.int/9653. مأاحة أل الونوان الأايلت AC/2016/12وثشعة  نة الأتش   (12)
 .http://unfccc.int/10060ايلت . مأاحة أل الرابع الأAC/2017/3وثشعة  نة الأتش   (13)
 )ب(.42، الأعرر 21-ا  /1املعرر  (14)
 .http://unfccc.int/9653. مأاحة أل الرابع الأايلت AC/2016/13وثشعة  نة الأتش   (15)
 .http://unfccc.int/10060. مأاحة أل الرابع الأايلت AC/2017/4وثشعة  نة الأتش   (16)
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مدهلن من فرقة الومة املونشة لطع الأتش  الو نشة، علا مواصلة تنعشح الوثشعة واسأردامها 
ابعأبار يييا مولوميييان  ساسيييشة الجأميييا  اخليييرباا وييي  الرحيييذ املوعيييو  عليييا  يييامأل اليييدورر الاا سييية 

 واألربو  للهش أ  الأرعشأ .
. وقييييد تييييوىل تشايييي ل الاييييشد  ششييييان  2013آ ار/مييييار   13وععييييد اجأمييييا  اخلييييرباا أل  -33

أتشي ، وفريي  اخليرباا هيرباا، مين بشينها هيرباا  نية ال 10 ومارسشنغ )ترينشدا  وتوابويو( وحميرل 
شية األول للتأاق  املرفي االسأشار  املوين ابلبلوان الو نشة املعدمية مين األ يرا  وي  املدرجية أل

ريييي  اخليييرباا، ملشييية، وفوا األهمييير للمنييياخ، ومرفييي  البش ييية الوا)فريييي  اخليييرباا االسأشيييار (، والصيييند
 ر للبش ة.ا املأحدوموهد سأو هومل للبش ة، وبر مج األما املأحدر اإل ا ذ، وبر مج األم

ئىل املناقشان الد  ارن أل اجأما  اخلرباا، هموت الوثشعية ملزييد مين الأنعيشح  واسأنا ا   -34
، حشيي  اتأعييت اللكنيية علييا (17)أل االجأمييا  الثيياين عشيير للكنيية الأتشيي  ومت النييير فشهييا الحعييا  

توصشان  ن ينير فشها مؤمتر/اجأما    را  ابري . وتر  الأوصشان الصيا رر عين  نية الأتشي  
 اسأكابة  قل الوالية أل الأصة اخلام     ل.

 الوالايا املشرتكة م  فريق اخلرباء املعين أبقل البلدان منواا  -3 
 ليييب ميييؤمتر األ يييرا  أل  ورتييي  احلا يييية والوشيييرين ئىل  نييية الأتشييي  وفريييي  اخليييرباا  ن  -35

 يو مشيار  ما يموا موا   را   للعبا  جبهو  الأتش  الد تبق ا البلدان النامشة األ را ، وف 
ميين اتأيياا ابرييي ، و ن يعييدما توصييشان أل  ييقا الشيي ن لشنييير فشهييا  7ميين املييا ر  3ئلشيي  أل الأعييرر 

 .(18)ؤمتر/اجأما    را  ابري  ويوأمد ا أل  ورت  األوىلم
و لييب مييؤمتر األ ييرا   ييقل  ئىل  نيية الأتشيي  وفرييي  اخلييرباا  ن يمييوا، ابلأويياون مييع  -36

ما توصيشان و ن يعيد اللكنة الدا مة املونشة ابلأموية واملؤساان األهيرى  ان الصيلة، منهكشيان
 يلذت ما أل  ورت  األوىل، بش نلشنير فشها/اجأما    را  ابري  ويوأمد ا 

اختييييا  اخلطييييوان الل ميييية لأشايييي  حشييييد الييييدعا ميييين  جيييية الأتشيييي  أل البلييييدان  ) ( 
 2النامشيية أل سييشاا احلييد املأييرو  علييا ارتأييا  مأوسييع  رجيية احلييرارر الواملشيية املشييار ئلشيي  أل املييا ر 

 اي(19)من اتأاا ابري 
) ( 14ملشار ئلشهما أل الأعيرر اسأورا  مدى  أاية وفوالشة الأتش  والدعا ا )ب( 
 .(20)من اتأاا ابري  7من املا ر 

وييير  مزيييد ميين الأأاصييشة عيين  ييقا الوميية املشييبك بيي   نيية الأتشيي  وفرييي  اخلييرباا و ييقا  -37
 .(21)توصشان للنير فشها أل الدورر األوىل ملؤمتر/اجأما    را  ابري  أل ئنافة  قل الوثشعة

__________ 

 .http://unfccc.int/10375. مأاحة أل الرابع الأايلت AC/2017/12وثشعة  نة الأتش   (17)
 .41، الأعرر 21-ا  /1املعرمر  (18)
 ) (.45، الأعرر 21-ا  /1املعرر  (19)
 )ب(.45، الأعرر 21-ا  /1املعرر  (20)
(21) FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1. 
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 ة ابلتكيفعملية الفحص التقين اخلاص -4 
أل ئ يييار  21-ا  /1 نشييي ت عملشييية الأحيييص الأعيييين اخلاصييية ابلأتشييي  ذوجيييب املعيييرر  -38

 ا ش أيييان أحيييصال عملشييية تنييييشا تأيييوىل  ن األ يييرا  ميييؤمتر وقيييرر. 2020 عييياا توزييييز الومييية قبييية
 .األمانة وتدعمها الأتش   نة وتاش  ا الأرعشأان

تعيييين سييينوية هاصييية ابلأتشييي ، حشييي  وتشيييمة عملشييية الأحيييص ععيييد اجأماعيييان تعشيييشا  -39
تمييييا ةموعيييية واسييييوة ميييين ا هييييان املونشيييية ملناقشيييية الاشاسييييان واإلجييييرااان والأيييير  امللموسيييية 

 وتنأشق ا.
لأرطييشع  2016  عيياا ساسييشا   عييامل   و نشيي ن  نيية الأتشيي ، اسييأكابة لواليأهييا، فريعييا   -40

ولشات  مين امية ومايؤ الأريي  الووتنيشا اجأماعان الأعشيشا الأعيين لألي  الاينة، س توسيوت عميوية 
  الأريييي  بويييدل. ويأييي ل وميييا 2017 عييياا  جييية تنييييشا عملشييية الأحيييص الأعيييين اخلاصييية ابلأتشييي 

اللكنة نشة ابلأموية و  مة املومن  عماا  نة الأتش  وممثلذ فري  اخلرباا واللكنة الدا الوامة حالشا  
الصيييييناعة، كاريييييية، و األعميييييال الأ عييييين ممثلييييي  مييييين قطيييييا  الأنأشقيييييية املونشييييية ابلأتنولوجشيييييا، فميييييل  

 مين ا ش يان ة ملمثلي والبحو ، واملنيمان و  احلتومشة البش شية. وقيد ثبيت  ياح اإلمليراك الأاعي
أتش  وتنأشق ا اصة ابلاملنش ر واجملموعان املونشة األهرى أل الأرطشع لوملشة الأحص الأعين اخل

ا الأعييين ن الأعشييشبييقل   ييون اجأماعييا أل مييع ُمييدهلن وتولشعييان مأوا نيية  ييوال الويياا، نييامنا  
 والورقان الأعنشة وافشة وملاملة للكمشع ومراجوة  بصورر  قشعة.

والورقيية الأعنشيية عملشيية اسأتشيييا   2016 وبشنمييا   لعييت اجأماعييان الأعشييشا الأعيييين لويياا -41
لأتشيي ، اعييت  نيية واسييوة للأيير  املأاحيية لأوزيييز ئجييرااان وهشيياران الأتشيي  ولييدعا تنأشييق ا، اتأ

علييا نطيياا  نييش   بوييدل تر ييز ومييا 2017 اسييأنا ا  ئىل توصييشان فريعهييا الواميية، علييا موانييشع لويياا
 جيييرى انيييشع اليييدويتييين مييين س  ن تايييمح ببحييي    ثييير تومعيييا  للأييير  واخلشييياران. وفشميييا يليييذ املو 

 .االتأاا علشها
ئ يييار ت ئ ميييا  الأتشييي  ميييع تغييي  املنييياخ أل   يييدا  الأنمشييية املايييأدامة و 2017 ) ( 

 اي2030-2015سندا  للحد من خما ر التوار  للأبر 
ت الأرطييييييييشع للأتشيييييييي  لصيييييييياو الأ ييييييييان واجملأموييييييييان ازلشيييييييية واليييييييينيا 2018 )ب( 

 اإليتولوجشة الموشأةاي
 يشمة العطا  اخلا . ذا متوية ئجرااان الأتش ،ت 2019 ) ( 

سييافجل علييا  حبشيي  مأأوحييا   2020 عيياا واتأعييت  نيية الأتشيي  علييا  ن تُبعييذ مونييو  -42
 املرونة أل موا ة املوانشع املاأكدر.

 ئر/مييايو  17و 16يييومذ  2017 لويياا وععييد اجأمييا  الأعشييشا الأعييين اخلييا  ابلأتشيي  -43
تشي  و  يدا  ولي  ابلأواسأعطب ممثل  من منيمان األما املأحيدر املونشية اليد تيدعا الومية املأ

ن، ومشوها العطاعا عن ممارس  من ةموعة واسوة من الأنمشة املاأدامة وئ ار سشندا ، فمل  
لرسييييا ة ا. وتشييييمة جلبييييوا ثييييرور ميييين اخلييييربر واملعبحييييان ملوا يييية اخلطييييع الييييثل  بطريعيييية مأتامليييية

 يلذت ما الر شاشة املاأمدر من اجأما  الأعششا الأعين
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يتيين إل مييا  الأتشيي  أل   ييدا  الأنمشيية املاييأدامة وئ ييار سييشندا   ن يتييون  ) ( 
ظ علييييا مييييع احلأيييياو للغاييييية أل بنيييياا العييييدرر علييييا الأحميييية بصييييورر مليييياملة عييييرب اجملأموييييان.  أشييييدا  م

ن الل ميية ، يتيين لأحايي  اتايياا اإلجييرااا2015 عيياا بوييد مييا اسييأعللشة  يية هطيية ميين هطييع
ملزيييد ميين  لويأييشح اجملييا لأنأشييق األ يير الثلثيية  ن وعيي  وفييوران أل املييال والوقييت، ويوييز  التأيياار،

 الأتش ايئجرااان 
 نييياك الودييييد مييين الأييير  ليييدعا املزييييد مييين الأتامييية بييي  سشاسيييان الأتشييي   )ب( 

لنطاقييييان انييييشع وائىل املو  والأنمشيييية املاييييأدامة واحلييييد ميييين خمييييا ر التييييوار ، ويوييييزى  ليييي  جز شييييا  
 واأل دا  املشب ة للرطع الواملشة الثل اي

تتامييييية سيييييألزا مايييييأوئن وييييي  مايييييبوقة مييييين الأنايييييش  واالتاييييياا مييييين  جييييية  ) ( 
ؤولشان، ار واملاييالاشاسييان. وسشايياعد بنيياا العييدران الرامييذ ئىل سعشيي   ييقا علييا تونييشح األ و 

 وعلا تشكشع الشرا ان فشما ب   ا أة واسوة من ا هان الأاعلةاي
 - أل  ليي  البشييا ن املناهشيية واالجأماعشييية ذييا سييشبعا تييوافر وسلشيية البشييا ن، ) ( 

 ىل ساي  ئ اررئك حاجية  ن  نيا  ميا  ما ابلنابة لليدول األفريعشية.سش ال ،االقأصا ية، يثة سدئ  
 لعدراناياالبشا ن، و ئ ر ئثراا عملشان ونع الاشاسان ابملولومان، وتوزيز بناا 

ممييا يتأاييذ   شيية حاحيية الييدعا التيياأل واملاييأداا  هييو  الأتشيي  ميين املصييا ر  )ه( 
، نولوجشيا ونعلهياطيوير الأتفالوصول ئىل الأمويية وتالوامة واخلاصة، الدولشة والو نشة علا الاواا. 

 نامشةايبلدان السشما ابلنابة لل وال و قا  عا بناا العدران تتأاذ بدور ا   شة حاحة،
يتييين لوملشييية صيييشاوة وتنأشيييق هطيييع الأتشييي  الو نشييية  ن تيييدعا بأوالشييية تنأشيييق  )و( 

ا ر حلييييد ميييين خميييياملاييييأدامة وائجييييرااان الأتشيييي  املوييييز ر وونييييع هنييييج مأتامليييية للأتشيييي  والأنمشيييية 
 التوار .

 وملوا ة الأولشعان الوار ر من اجأما  الأعششا الأعين األول اخلا  ابلأتش  الق   جر  -44
طريعييية   ثييير ب 2017 لوييياا ، ععيييد اجأميييا  الأعشيييشا الأعيييين الثييياين اخليييا  ابلأتشييي 2016 عييياا

 اش واتأييياحلعيييان النعييياتأاعلشييية، ذشيييار ة مشاييير نشيييع ومأأاعييية مييين  جييية تشيييكشع املناقشييية و 
تأاعلشية  ريي    ار علا تأا   اسأرداا عيرو  برباةشية وابوربوينيتو. وُ مليرك ا مهيور عين  عاا

تي  الق شية يي  ا واإل ارر ماا ان ا مهور  ىلحت ئمتانشية تعيدمي األسي لة وامللحييان عين  ر 
 واأللواح اإللتبونشة واحلواسشب ازمولة أل الزمن احلعشعذ.

املناقشييان الييد عرفهييا  ييقا االجأمييا  و ييقل  املولومييان األهييرى  ان الصييلة اييقا  وتيير  -45
، و ذ ورقة  عدهتا األمانة ابلأشاور مع  نية الأتشي . (22)2017  لواا املونو  أل الورقة الأعنشة

 عييلل، تعييدا الورقيية  43وئنييافة ئىل املزيييد ميين الأأاصييشة عيين الرسييا ة الر شاييشة املييق ورر أل الأعييرر 
أعنشيييية مولوميييييان عيييين الأحيييييدئن اليييييد يطرحهييييا تتامييييية الاشاسيييييان واخلشيييياران املأاحييييية ليييييدعا ال

أل  لييي  مييين هيييلل هطيييع الأتشييي  الو نشييية، وعييين الأييير  املأاحييية العأميييا  هنيييج  ذيييا الأتامييية،
 مأتاملة ئ اا الأتش  والأنمشة املاأدامة واحلد من خما ر التوار .

__________ 

(22) FCCC/TP/2017/3. 
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الثيياين عشيير، أل تعرييير ملييأو  قدميي   حييد  عميياا ونيييرن  نيية الأتشيي ، أل اجأماعهييا  -46
حييص الأعييين ملشيية الأعالأرييي  الواميية بشيي ن اخلييربان والييدرو  املاييأأا ر ميين الوييام  األوليي  ميين 
، ميع 2018 الويا أعييناخلاصة ابلأتش ، و لبت ئىل الأري   ن يشر  أل تنيشا اجأما  الأعشيشا ال

 .ؤمتر األ را الوشرين ملالثالثة و سأكرى أل الدورر مراعار نأا ج تعششا عملشة الأحص الأعين الد 

 تقدمي الدعم التقين والتوجيه إىل األطراف -ابء 
 حييير ن  نييية الأتشييي  تعيييدما  أل ةموعييية مييين األنشيييطة الرامشييية ئىل تعيييدمي اليييدعا الأعيييين  -47

شييمة  ييذ تو لأنأشييق، والأوجشيي  ئىل األ ييرا  أل ةييال  ر شاييش   ييات ئجييرااان الأتشيي  ووسييا ة ا
 الأموية والأتنولوجشا وبناا العدران.

 إجراءاا التكيف -1 
ابليييدعا الأعيييين والأوجشييي  عليييا هطيييع الأتشييي   يأولييي  فشمييياتر يييز  عميييال  نييية الأتشييي   -48

ملونشية لطيع اة الومية الو نشة، و ذ تنأيق ا أل ئ يار توياون وثشي  ميع فريي  اخليرباا وبيدعا مين فرقي
ر   رب ، بصور 2017 عاا ر زن  نة الأتش ،  ل ، ئىل افةوئنالأتش  الو نشة الأابوة للكنة. 

ة، دى الطوييأل  لي  جوانيب الأرطيشع للأتشي  عليا املي ذيا علا ماا ة تصب أل  قا الومية،
 .تعششم والشرا ان العا مة الد تعدا الدعا الأعين بش ن الأتش ، ورصد الأتش  و 

 فرقة العمل املعنية خبطط التكيف الوطنية )أ( 
، وافعيييييت فرقييييية الومييييية املونشييييية لطيييييع الأتشييييي  الو نشييييية الأابوييييية للكنييييية 2016 عييييياا أل -49

هأصاصييان ، ووافعييت اللكنيية علييا اال2018-2016الأتشيي  علييا هطيية عملهييا املرنيية للأييبر 
ئىل  نييية   نشيييطأها املنعحييية لأرقييية الومييية. ويأوييي  عليييا فرقييية الومييية  ن تعيييدا تعيييارير منأيمييية عييين

 أماعشها احلا   عشر والثاين عشر.الأتش  وقد فولت  ل  هلل اج
 ومشلت األنشطة الر شاشة لأرقة الومة هلل الأبر املشمولة تعدمي مدهلن فشما يلذت -50

ئعدا  موا  مولومان  ساسشة ملشار ة الر ش  املأشارك للكنة الأتش  أل ميؤمتر  ) ( 
 ش  الو نشةايطع الأتذ خلبواسطة الأشديو نيم  الأري  االسأشار  الأعين لرب مج الدعا الوامل

الوميييية علييييا ورقيييية مولومييييان بشيييي ن هييييربان البلييييدان أل الوصييييول ئىل بيييير مج  )ب( 
 الأ  ب للأتش  للصندوا األهمر للمناخاي

ابلومية  الأواون مع اللكنية الأنأشقيية املونشية ابلأتنولوجشيا مين  جية املميذ قيدما   ) ( 
 ع الأتش  الو نشةاياملأول  ذواامة تعششا االحأشاجان الأتنولوجشة وهط

 الومة علا ونع الورقة الأعنشة املأولعة ابلأرطشع للأتش  أل األجة الطوية. ) ( 
وتأيييوها هطييية عمييية فرقييية الومييية اسيييأمرار الأوامييية ميييع صيييندوا الأتشييي ، والصيييندوا  -51

بيير مج الييدعا و لو نشيية، ااألهميير للمنيياخ، ومرفيي  البش يية الواملشيية، والشييبتة الواملشيية خلطييع الأتشيي  
 هطيييع لبليييدان ألاالوييياملذ خلطيييع الأتشييي  الو نشييية وو  يييا مييين املنيميييان اليييد تعيييدا اليييدعا ئىل 

 الأتش  الو نشة لتة منها.
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عين هطية عملهيا املوأميدر  ويتن اال ل  علا تأاصشة عن  عمال فرقة الومية، فميل   -52
 .(23)واهأصاصاهتا، أل الصأحان الشبتشة للكنة الأتش 

 املنظماا الوطنية واإلقليمية والدوليةمنرب الشراكاا م   )ب( 
قيييرر ميييؤمتر األ يييرا   ن تومييية  نييية الأتشييي  عليييا توزييييز  وجييي  الأيييآ ر وتيييدعشا الومييية ميييع  -53

. واتأعييت اللكنيية، لييدى نير ييا أل  ييقل (24)املنيمييان واملرا ييز والشييبتان الو نشيية واإلقلشمشيية والدولشيية
ثغران التامنة أل توف  الدعا الأعين لأ را ، املا لة، علا اسأرداا ةموعة من الطرا   لأحديد ال

 يييقا الايييشاا،  قشيييت اللكنييية ئمتانشييية ئنشييياا منيييرب الشيييرا ان ميييع  والطرا ييي  التأشلييية بايييد ا. وأل
املنيميييان واملرا يييز والشيييبتان الو نشييية واإلقلشمشييية والدولشييية لأعيييدمي اليييدعا الأعيييين ئىل البليييدان النامشييية 

 الرابوة الدورر  ثناا نيمت جانبشة مناسبة هلل الأتش ،  نة وتشاورناأل را  أل ةال الأتش . 
، ميع املنيميان واملرا يز والشيبتان الو نشية واإلقلشمشية والدولشية بشي ن (25)الأيرعشأ  للهش أ  واألربو 

 فشما  ص الأواون من  جة الدعا الأعين.‘ الور  والطلب‘ لاحلالة الرا نة 
 ور ن هيييييلل  يييييقل املناسيييييبة واملناقشيييييان اليييييد  ارن أل ئىل امليييييدهلن اليييييد واسيييييأنا ا   -54

نية عليا عيدا أعيت اللكأل  لي  ميع امليراقب ، ات ذيا االجأماع  الأاسع والواملير للكنية الأتشي ،
أل  لييي   اذييي وجيييو ر،ئنشييياا منيييرب جدييييد للشيييرا ان، وئ يييا ئعيييدا  زييية عامييية عييين مشيييع املنيييابر امل

. و عييييت شيييير للكنييييةعييييدا ازيييير  أل االجأمييييا  الثيييياين عالثغييييران العا ميييية، وتعييييدمي تعرييييير عيييين الأ
مليييييبتة ع مر يييييز و املنيميييييان الشيييييريتة ليييييرب مج عمييييية نييييي وا واألمانييييية ئىل  ن تعوميييييا، بأوييييياون مييييي

ا أعنشييية، بنييياا علييياييياعدر التتنولوجشيييا املنييياخ، بوصيييأها ا ش ييية املنشييي ر ذوجيييب االتأاقشييية، بأعيييدمي امل
أل  ليي   اذيي ملنيياخ،نعيية الأتنولوجشييان املأولعيية اب  لييب البلييدان النامشيية، و ليي  ميين  جيية بأاييريع
 الأتش ، من  جة ئعدا   قا اللمحة الوامة.

وحيشييت االهأصاصييان املأولعيية ابللمحيية الواميية وسلشلهييا ذوافعيية  نيية الأتشيي ، و مانيية  -55
شيية آللشييان ريطيية  ولبيير مج عميية نيي وا، و مانيية مر ييز وملييبتة تتنولوجشييا املنيياخ، وجييرى جتمشييع ه

د  أل نحييييييو ازييييييالييييييدعا الأعييييييين العا ميييييية. وتمييييييمنت اخلريطيييييية مشييييييع الوناصيييييير واملويييييياي ، علييييييا ال
 االهأصاصان، وقامت ابسأورانها ةموعة من هرباا االسأورا  املاأعل .

 ييو  مييا ونييرن  نيية الأتشي ، أل  ورهتييا الثانشية عشييرر، أل اللمحيية الوامية املأولعيية جبمشيع -56
ا الأعييييين ئىل البليييدان النامشيييية األ يييرا  أل ةييييال الأتشييي ، وسلشيييية موجيييو  ميييين منيييابر تعييييدا اليييدع

. و لبيييت ئىل األمانييية ئىلحييية  يييقل الأحليييشلن، ابإلنيييافة ئىل اللمحييية (26)املولوميييان اليييوار ر فشهيييا
الوامة، أل بوابة املوار  املأولعة ابلأتش ، وئن  متين  لي  أل مليتة سيهة االسيأومال، وتعيدمي 

أل  ليي  ئحصييااان االسييأرداا، أل االجأمييا  الثاليي  عشيير للكنيية.  اذيي تعرييير عيين الأعييدا ازيير ،
و عت املنيابر األهيرى العا مية اليد تايأوأل املوياي  ازيد ر ئىل االتصيال ابألمانية بغشية ئ راجهيا أل 
اللمحة الوامة، و عت املنيمان الد سب  ئ راجها أل اللمحة الوامة ئىل سدي  املولوميان اليد 

__________ 

(23) http://unfccc.int/9917. 
 ) (.20، الأعرر 16-ا  /1املعرر  (24)
 .http://unfccc.int/9653ايلت الأ، مأاحة أل الرابع AC/2016/15ير  الأعرير املأول  ابالجأما  أل وثشعة  نة الأتش   (25)
 .http://unfccc.int/10375ومرفعها. مأاحة أل الرابع الأايلت  AC/2017/14وثشعة  نة الأتش   (26)
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 لبييت اللكنيية ئىل األمانيية واملنيمييان الشييريتة لييرب مج عميية نيي وا ومر ييز   مييا  قييدمأها ابنأييياا.
 .ا واسعوملبتة تتنولوجشا املناخ البويج للمحة الوامة علا نطا

 الورقة التقنية املتعلقة ابلتهلطيط للتكيف يف األجل الطويل )ج( 
لأرطيشع للأتشي  أل األجية علا الروا من  ن املق رر املأا شمشة للورقة الأعنشة املأولعية اب -57

، تويي  لجشيية االنأهيياا ميين (27)2015 عيياا أل  واهيير الطوييية حيشييت ذوافعيية  نيية الأتشيي  فوييل  
 الورقة بابب األولوئن ا ديدر الد   هلها اتأاا ابري .

الييييد جييييرى  (28)ونيييييرن  نيييية الأتشيييي ، أل اجأماعهييييا الثيييياين عشيييير، أل مشييييرو  الورقيييية -58
املولوميان عين ختطيشع الأتشي  أل األجية الطويية بغشية ماياعدر األ يرا  ئعدا  ا اد  تبا ل 

أل  ليي  عملشيية صييشاوة وتنأشييق هطييع  ذييا (،7أل تنأشييق ا ألحتيياا اتأيياا ابرييي  )ولاصيية املييا ر 
 الأتش  الو نشة.

وقدمت  نة الأتش ، أل اجأماعها الثياين عشير، توجشهيان ئىل فرقية الومية املونشية لطيع  -59
ليول االجأميا   يا ل حبئشة ولأمانة بش ن ونع الصيشغة النها شية للمشيرو  اليق  يأوي  الأتش  الو ن

 .منها  ن تشأ  أل  ل  ئمتانشة ئعدا  مشاريع الأوصشان الد يتن الثال  عشر للكنة، ذا

 تعزيز سبل كسب العيش والتنوي  االقتصادي )د( 
أل تعرير ييا الايياب  املعييدا ئىل مييؤمتر  لبييت  نيية الأتشيي  ئىل األمانيية، علييا النحييو املبيي   -60

، تطييييوير منأكييييان ئعلمشيييية وتوعوييييية ميييين  جيييية ئيصييييال النأييييا ج والرسييييا ة الر شاييييشة (29)األ ييييرا 
الصا رر عن اجأما  اخلرباا الأيابع  يا بشي ن سيبة  ايب الويشأل والأنوييع االقأصيا  ، املوعيو  أل 

 .2015 يلول/سبأمرب 
اإلعلمشة وُنشرن قبة الدورر الثانشية والوشيرين مليؤمتر  وقد ونوت الصشغة النها شة للموا  -61

األ ييرا  عيين  رييي  قنييوان قا ميية، مثيية املوقييع الشييبتذ للتأاقشيية )الصييأحان الشييبتشة اخلاصيية 
، والصيأحة اخلاصية بأبيا ل املولوميان (31)وورفية األهبيار (30)بلكنة الأتش  وبير مج عمية ني وا

، و ييييقل  علييييا املنيمييييان (33)الأتشيييي  الو نشيييية، ومنصيييية هطييييع (32)عيييين الأتشيييي  أل فشاييييبوك
 .تو يع الربيد اإللتبوين املونشةالر شاشة واملرا ز اإلقلشمشة ونيا 

 وض  قائمة جرد ابألعما  اجلارية بشأن رصد التكيف وتقييمه )ه( 
ملأابوة األعمال الاابعة املأولعة برصد الأتش  وتعششم ، اتأعت  نية الأتشي ، أل هطية  -62

أل  لي  األعميال اليد انيطلع  ذيا لا ئعدا  قا مة جر   عمال الرصد والأعششا ا ارية،عملها، ع
__________ 

(27) FCCC/SB/2015/2 28، الأعرر. 
 .http://unfccc.int/10375. مأاحة أل الرابع الأايلت AC/2017/12وثشعة  نة الأتش   (28)
(29) FCCC/SB/2016/2 38-34، الأعران. 
(30) http://unfccc.int/6997.php#NWP. 
(31) http://newsroom.unfccc.int. 
(32) www.facebook.com/The.Adaptation.Exchange/. 
(33) http://www4.unfccc.int/nap/Pages/Home.aspx. 
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اييييا فرييييي  اخلييييرباا ومرفيييي  البش يييية الواملشيييية ومبييييا ران  هييييرى ميييين هييييار  االتأاقشيييية. و عييييت اللكنيييية 
 املنيمان الشريتة لرب مج عمة ن وا ئىل جتمشع قوا ا ا ر  والأحع  منها.

لأبيييا ل اآلراا  ، اجأماعيييا  2018 عييياا شييي   يييقل  عليييا  ن توعيييد، ألواتأعيييت  نييية الأت -63
لأنمشيييية أولعيييية اببشيييي ن األ ييييدا  واملؤملييييران الو نشيييية للأتشيييي  وصييييلأها ابأل ييييدا  واملؤملييييران امل

 املاأدامة واحلد من  هطار التوار  أل سشاا ئ ار سندا .
الليييييقين  (34)شيييييةونيييييرن  نييييية الأتشييييي ، أل اجأماعهييييا الواملييييير، أل قا مييييية ا يييير  والأحل -64

 عيييدهتما األمانييية ابسيييأرداا ميييدهلن مييين بييير مج عمييية نييي وا. و لبيييت اللكنييية ئىل األمانييية  ن 
أل  ليي  تليي  املشييار  ذييا تمييش  املزيييد ميين   وان و  يير الرصييد والأعشييشا العا ميية ئىل قا ميية ا يير ،

وهييلل عملشيية الأحييص  املوأزميية، توهييدان املاييا ة ازييد ر و نشييا     وئلشهييا املاييا ة ازييد ر و نشييا  
 الأعين اخلاصة ابلأتش .

، أل اجأماعها احلا   عشر، بأعرير عن حالة  قل املاي لة و حا ت  نة الأتش  علما   -65
 .شرواتأعت علا مواصلة النير أل قا مة ا ر  املنعحة أل اجأماعها الثال  ع

 يش والتنوي  االقتصادياإلبالغ عت خمتلف النهج إزاء التكيف، م  مراعاة سبل كسب الع )و( 
إلعييدا  تعرييير  (35)نيييرن  نيية الأتشيي ، أل جلاييأها احلا ييية عشييرر، أل مييق رر مأا شمشيية -66

خلطيية  عيين اليينهج املرألأيية للأتشيي ، مييع مراعييار سييبة  اييب الوييشأل والأنويييع االقأصييا  . ووفعييا  
يوييدل ىلرييي  اي بشييد  هنييا اتأعييت علييا  ن 2016 عيياا عميية اللكنيية،  ييان ميين املعييرر ئعييدا  الأعرييير

لتييييذ يتييييون ابإلمتييييان  ن تؤهييييق أل االعأبييييار  2018 عيييياا ونييييع الصييييشغة النها شيييية للأعرييييير ئىل
 املولومان  ان الصلة املعدمة ئىل بر مج عمة ن وا.

 وسائل التنفيذ -2 
يأمثيية  حييد األ ييدا  التامنيية وراا عميية  نيية الأتشيي  أل تعييدمي الأوجشيي  بشيي ن الاييبة  -67

سيييييشما  وال دران،أل  لييييي   عيييييا الأمويييييية والأتنولوجشيييييا وبنييييياا العييييي ذيييييا اليييييدعا،التأشلييييية بيييييزئ ر 
عملشيية صييشاوة  يشييمة اذيي إبمتانشيية الوصييول والبتشبييان املؤساييشة والبش ييان الأمتشنشيية، يأوليي  فشمييا

  األنشيطة ذرألي 2017 عياا  يوال الأتش   نة وانطلوتهطع الأتش  الو نشة وتنأشق ا. 
العطيا    ئمليراكأل لأوياون ميع الصيندوا األهمير للمنياخ واملميذ قيدما  أل  لي  ا ذيا  ان الصلة،

 اخلا  أل ةال الأتش .
 ييقا الوميية  ييو الأويياون بيي   نيية الأتشيي  والصييندوا أل ب شييز املاييأمر الو حييد ةيياالن  -68

األهميير للمنيياخ. واتأعييت  نيية الأتشيي ، أل هطيية عملهييا، علييا الوميية ابسييأمرار مييع الصييندوا 
سيشاا  وأل من  جة فها سشاسات  و ولوئت  الرب ةشة مين حشي  صيلأها ابلأتشي  األهمر للمناخ

  يرب عليا  يقا بطلبي  ئىل  رحشة صبغة والوشرين احلا ية  ورت  أل األ را  مؤمتر و نأاتطور ا. 
فريييي  اخليييرباا و نييية الأتشييي  النيييير أل التشأشييية اليييد يتنهميييا ايييا تعيييدمي مزييييد مييين املولوميييان عييين 

الأمويييية مييين الصيييندوا األهمييير للمنييياخ مييين  جييية عملشييية صيييشاوة وتنأشيييق هطيييع  احلصيييول عليييا
__________ 

 .http://unfccc.int/9653. مأاحة أل الونوان الأايلت AC/2016/16وثشعة  نة الأتش   (34)
 .http://unfccc.int/10060. مأاحة أل الرابع الأايلت AC/2017/6وثشعة  نة الأتش   (35)
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ميييؤمتر  و ليييب. (36)الأتشيي  الو نشييية، و ن يييدرجا  يييقل املولوميييان أل تعارير ييا، حبايييب االقأميياا
األ ييرا  أل  ورتيي  الثانشيية والوشييرين ئىل  نيية الأتشيي  وفرييي  اخلييرباا  ن ياييأمرا أل تواملهمييا مييع 

فشها مولومان عن سبة توزيز هطع  ذا خ و ن يواصل ئ را  مولومان،الصندوا األهمر للمنا 
الأتشي  الو نشية، أل تعارير ييا، و لي  ايد  تعييدمي توصيشان ئىل ميؤمتر األ ييرا  أل  ورتي  الثالثيية 

 .(37)والوشرين، حاب االقأماا
وقد توزَّ   ل  من هلل سلالة ماأمرر من اإلجيرااان والأأياعلن بي   عمياا  نية  -69

 ميييياند و أييييرعشأ  الأتشيييي  وةليييي  الصييييندوا األهميييير للمنيييياخ، والرىلسيييياا املأشييييار   للهش أيييي  ال
 يلذت ما يشمة ذا االتأاقشة والصندوا األهمر للمناخ،

قيييرار ةلييي  الصيييندوا األهمييير للمنييياخ اليييق ، رحبيييت بييي   نييية الأتشييي ،  ن  ) ( 
يوعيييد اجأماعييييا  سيييينوئ  مييين  جيييية توزيييييز الأوييياون واالتايييياا أل األعمييييال املشيييب ة بيييي  الصييييندوا 

 والوشييرين الثانشيية الييدورر  ثنيياا األول الايينو  االجأميا  وععييدوا ش يان املنشيي ر أل ئ ييار االتأاقشيية. 
. وقيييد حميير االجأمييا  فيييشمن حمييرل الييير ش  2016تشيييرين الثيياين/نوفمرب  9 أل األ ييرا  ملييؤمتر

املأشارك للكنة الأتش ، الق  سلع الموا علا األنشطة الد تمطلع اا اللكنية واليد  يا صيلة 
 وثشعة  نشطة الصندوا األهمر للمناخاي

ان املشييار ة املنأيميية ملمثيية عيين  مانيية الصييندوا األهميير للمنيياخ أل االجأماعيي )ب( 
 أل  ل  اجأماعا ا احلا   والثاين عشراي ذا املنأيمة للكنة الأتش ،

 لب ةل  الصندوا األهمر للمناخ املوج  ئىل  مانأ   ن توز  هنكي  احليايل  ) ( 
( املشيار ة أل 2مياناي و)( تبا ل املولو 1أل  ل  من هللت ) ذا أل الأوامة مع ا ش ان املنش ر،

شي ر اليد يتين ( سديد متو ن برامج وهطيع عمية ا ش يان املن3و)االجأماعان  ان الصلةاي 
 ئ راجها أل األجزاا  ان الصلة من بر مج عمة األمانةاي

اليييدعور الدا مييية املوجهييية ئىل الصيييندوا األهمييير للمنييياخ للمشيييار ة أل  عميييال  ( ) 
 فرقة الومة املونشة لطع الأتش  الو نشة الأابوة للكنة الأتش .

نيية الأتشيي  تطييوير ورقيية مولومييان، بأويياون مييع الصييندوا األهميير للمنيياخ وواصييلت   -70
وفريييي  اخليييرباا واللكنييية الدا مييية املونشييية ابلأموييييية، بشييي ن جتيييارب البليييدان أل الوصيييول ئىل بيييير مج 

أل  ليي  لوملشيية صييشاوة هطييع الأتشيي   ذييا الأ  ييب للأتشيي  الأييابع للصييندوا األهميير للمنيياخ،
 هنيا  ئال نة الأتش  اتأعيت عليا  شتية الورقية أل اجأماعهيا الأاسيع،الو نشة وتنأشق ا. ومع  ن  

بويد اليدورر الثانشية والوشيرين مليؤمتر األ يرا   ميا اتأعت علا  ن تؤجية ئعيدا  صيشغأها النها شية ئىل
أل  لييي  بشييي ن بيييدا الأعشيييشا املايييأعة  ذيييا عنيييدما يتيييون مزييييد مييين املولوميييان  ان الصيييلة مأاحيييا ،

يييييرن  نيييية الأتشيييي  أل ونهميييير للمنيييياخ لييييرب مج الأ  ييييب الأييييابع ليييي . الييييق  جيرييييي  الصييييندوا األ
اجأماعها احلا   عشر أل مشرو   ول، ونيرن أل اجأماعها الثاين عشر أل مشرو  منعح ذزيد 
من املولوميان اليد مويت مين هيلل الدراسيان االسأعصيا شة واملعيابلن اليد  جرييت ميع ممثليذ 

صيييندوا األهمييير للمنييياخ. واتأعيييت  نييية الأتشييي  عليييا  ن األ يييرا  وامليييدهلن املعدمييية مييين ال
   ل،  73النأييا ج املاأرلصيية ميين  ييقل الورقيية سأصييب أل حلعيية الوميية املشييار ئلشهييا أل الأعييرر 

__________ 

 .10، الأعرر 21-ا  /4املعرمر  (36)
 .7، الأعرر 22-ا  /6املعرر  (37)
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واتأعت علا مواصلة الومة علا ا مع بي  اخليربان مين البليدان بشي ن  يقل املاي لة حبشي  يأياح 
 املزيد من املولومان أل حلعة الومة.

 رجييت الأوصييشان الييد اسييأمدهتا  نيية الأتشيي  ميين النييير أل مشييرو  الوثشعيية  ييقا أل و  -71
ق  نيييرن فشيي  الشيية، الييئسييهاا اللكنيية أل مشييرو  الأوجشهييان املوييد للتشييا ن الأشييغشلشة ل لشيية امل

 اللكنة الدا مة املونشة ابلأموية أل اجأماعها الاا   عشر.
 ة بويا الشيواوة اليد  ثي ن أل ورقية املولوميان،وملا  ان  حد اإلجرااان الأوريية ملوا ي -72
نييييوا الطييييابع املأطييييور للصييييندوا األهميييير للمنيييياخ والصيييينا ي  األهييييرى اخلاصيييية ابلأتشيييي ،  وأل

إبعيييدا  نشيييرر ئلتبونشييية  اتأعيييت  نييية الأتشييي  أل اجأماعهيييا احليييا   عشييير عليييا  ن تعيييوا  ورئ  
الأتش  والصيندوا األهمير للمنياخ موجزر بش ن متوية ئجرااان الأتش ، ابلأواون مع صندوا 

ومرفيي  البش يية الواملشيية وفرييي  اخلييرباا واللكنيية الدا ميية املونشيية ابلأموييية. واعبفييت  نيية الأتشيي   ن 
البليييدان النامشييية األ يييرا  وو  يييا مييين ا هيييان املونشييية قيييد جتيييد صيييووبة أل موا بييية آهييير الأطيييوران 

صيلأها ابلاشاسيان وئجيرااان الوصيول،  سيشما مين حشي  وال املأولعة بأموية ئجيرااان الأتشي ،
وميين س قييد جتييد  نيي  ميين املأشييد احلصييول علييا مشييع املولومييان ةمويية أل متييان واحييد. وقييد نشيير 
الود  األوىل من النشرر علا صأحان  نية الأتشي  أل املوقيع الشيبتذ للتأاقشية اإل اريية بشي ن 

مييين هيييلل قنيييوان الأو ييييع وو   عليييا نطييياا واسيييع  2017آب/ وايييط   8 أل (38)تغييي  املنييياخ
الأابوة للتأاقشة. واتأعت  نة الأتش ، أل اجأماعها الثياين عشير، عليا ئصيدار النشيرر ميرت  أل 
الايينة، بوييد مييؤمتر األ ييرا  وبوييد  ورر  ئر/مييايو للهش أيي  الأييرعشأ ، مييع  هييق توقشييت الأطييوران 

 املأوقوة أل ئ ار ا ش ان والتشا ن  ان الصلة أل االعأبار.
وأل سييشاا تعييدمي مولومييان عيين احلصييول علييا الأموييية ميين الصييندوا األهميير للمنيياخ  -73

، نييرن  نية الأتشي ، أل اجأماعهيا من  جة عملشة صشاوة وتنأشق هطع الأتش  الو نشة  يما  
إلمليراك  صيحاب  (39)2017 عياا الواملر، أل مق رر مأا شمشية  عيدن حللعية الومية اليد سيأوعد

فيشها اخليرباا املونشيون ابلتشيا ن الو نشية املنأيقر والايلطان الو نشية املوشنية،  املصلحة املونش ، ذن
 يلذت ذا من  جة توزيز الأأا ا والأغلب علا الأحدئن املأصلة

 ئنشاا التشا ن الو نشة من  جة الوصول املباملراي ) ( 
 الوصول ئىل بر مج الأ  ب للأتش  الأابع للصندوا األهمر للمناخ. )ب( 

 (40)ونيييييرن  نيييية الأتشيييي ، أل اجأماعهييييا احلييييا   عشيييير، أل مييييق رر مأا شمشيييية منعحيييية -74
و يييدهتا، و ييذ مييق رر تأمييمن املزيييد ميين املولومييان األساسييشة  ان الصييلة  ُعييدن حللعيية الوميية. 
و قيييرن  نييية الأتشييي  ابألسييي  املونيييوعشة ليييربع حلعييية الومييية ابجأميييا   ويل    صيييلة ينيمييي  

 ل ،  بلغت  مانة الصيندوا األهمير للمنياخ  نية الأتشي   ن  الصندوا األهمر للمناخ. ومع
، وميين س  لبييت  نيية الأتشيي  ئىل 2017 عيياا  ييقل االجأماعييان مأوقويية أل النصيي  الثيياين ميين

  ميييياند االتأاقشيييية والصييييندوا مواصييييلة الأشيييياور بشيييي ن ئمتانشييييان الأويييياون ومواعشييييد حلعيييية عميييية
ماعها الثاين عشر، بأعرير مرحليذ مليأو  مين ، أل اجأ. و حا ت  نة الأتش  علما  2018 عاا

__________ 

(38) http://unfccc.int/6053. 
 .http://unfccc.int/9653. مأاحة أل الرابع الأايلت AC/2016/20وثشعة  نة الأتش   (39)
 .http://unfccc.int/10060. مأاحة أل الرابع الأايلت AC/2017/7وثشعة  نة الأتش   (40)
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 األمانيييييية واتأعييييييت علييييييا تنيييييييشا حلعيييييية الوميييييية ابلأييييييزامن مييييييع مويييييير  هطييييييع الأتشيييييي  الو نشيييييية
 .2018، املعرر تنيشم  أل بون أل نشاان/ برية 2018 لواا
ابلنهييو  إبملييراك العطييا  اخلييا  أل ةييال الأتشيي ، اتأعييت  نيية الأتشيي   يأوليي  فشميياو  -75

، ا هيييان الأاعليييية املوثوقييية ميييين العطيييا  اخلييييا  وونيييع هريطيييية 2017 عيييياا عليييا  ن سيييد ، أل
 يأولييي  فشميييالنأو  يييا. ومييين ملييي ن  يييقا الومييية  ن يتيييون ذثابييية  سيييا  لأحدييييد اخلطيييوان املعبلييية 

ئ يار مأابوية  وأل ئىل مبا رر العطا  اخليا  ليرب مج عمية ني وا. إبملراك العطا  اخلا ، اسأنا ا  
مييين  جييية  ئ ر  ، اجأماعيييا  2018 عييياا الأتشييي  عليييا  ن توعيييد، أل يييقا الومييية، اتأعيييت  نييية 

ماييا ة العطييا  اخلييا  أل عملشيية صييشاوة وتنأشييق هطييع الأتشيي  الو نشيية وئبييرا   ييا   املشييار ة 
 احلالشة.

ونييييرن  نييية الأتشييي ، أل اجأماعهيييا احلييييا   عشييير، أل املعيييبح األويل لونيييع هريطيييية  -76
نيية  ن ىل األماال الأتشيي  ميين العطييا  اخلييا ، و لبييت ئمليياملة ألصييحاب املصييلحة املونشيي  ذكيي

ان  ابملايييا تورحبييي للرريطييية للنيييير فشييي  أل االجأميييا  الثييياين عشييير للكنييية.  ولشيييا   تأيييشح مشيييروعا  
  راقب  املهأمييلكنيية وامليييأيي ل  ميين  عميياا ال صييغ ا   عييامل   املعدميية ميين املييراقب ، و نشيي ن فريعييا  

 لدعا عملها.
شييي ، أل اجأماعهيييا الثييياين عشييير، أل ةموعييية مييين الورقيييان اليييد تميييا ونييييرن  نييية الأت -77

تعرييير عيين  راسيية اسأعصييا شة  وأل أل بشييان مشييار ة العطييا  اخلييا  أل ةييال الأتشيي ، اسأورانييا  
أل  ليي  اخلطييوان املعبليية  ذييا  جريييت لأمييد عملشيية رسييا اخلريطيية ابملولومييان، ومييوجز لنأا كهمييا،

. (41) عيييلل 75بأنييييشا االجأميييا  املشيييار ئلشييي  أل الأعيييرر  يأولييي  فشمييياسيييشما  وال املمتنييية للكنييية،
ئىل  واتأعيييت عليييا  ن تطليييب ئىل الأريييي  الوامييية  ن يومييية عليييا ونيييع ميييق رر مأا شمشييية، اسيييأنا ا  

 2018 عيياا املناقشييان الييد جييرن أل  ييقا االجأمييا ، ومواصييلة سديييد حمييور تر شييز حلعيية عميية
 علل.  74و 73املشار ئلشها أل الأعرت  

 التوعية والتواصل وتباد  املعلوماا -جيم 
تأمييييمن هطيييية عميييية  نيييية الأتشيييي  ةموعيييية ميييين األنشييييطة الرامشيييية ئىل تشايييي  الأوعشيييية  -78

لصيلة اليد ال  ان اوالأواصة وتبا ل املولوميان. ويعيدا الأصية الأرعيذ    ل تأاصيشة عين األعمي
   زهتا اللكنة هلل الأبر املشمولة ابلأعرير.

اتأعيييييت  نييييية الأتشييييي ، أل هطييييية عملهيييييا، عليييييا تنييييييشا منأيييييدى للأتشييييي ، حايييييب و  -79
االجأميا   وأل ابالقبان ميع احليد  الاينو  الرفشيع املايأوى.  و ئىل سعش  الأآ ر االقأماا، سوشا  

تييير      مل توجيييد ميييوار  لأنييييشا منأيييدى  بييي ، و نييي  ال احليييا   عشييير للكنييية،  بلغيييت األمانييية  نييي 
ختطيييع  ال الأوييياون بشييي ن . واتأعيييت اللكنييية عليييا  هنيييا، وئن  انيييت  و ىعيييرو  ابسأميييافة املنأيييد
 هنيييا سيييأبعذ الأرصييية مأأوحييية  مييياا تنييييشا منأيييدى أل  ئال ،2017 عييياا لأنييييشا منأيييدى للأتشييي 

أل  ذيييا املايييأعبة، وسيييأنير أل الايييبة التأشلييية إبقامييية مليييرا ان ميييع منيميييان ومناسيييبان  هيييرى،
ط املونشيية بأغيي  املنيياخ. و عييا ن اللكنيية ئنشيياا فريعهييا بوييد األوسييا مييا  ليي  ئمتانشيية الوصييول ئىل

__________ 

 .http://unfccc.int/10375. مأاحة أل الرابع الأايلت Add.2و Add.1و AC/2017/17واث    نة الأتش   (41)
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الواميييية املوييييين ذنأييييدى الأتشيييي  للنييييير أل الطرا يييي  واملوانييييشع والييييروابع مييييع املنيمييييان األهييييرى 
 إبمتانشة تنيشا منأدئن أل املاأعبة. يأول  فشما
ة املتأايبة  مليارن ئىل هربهتيا اإلجيابشي واتأعت  نية الأتشي  أل اجأماعهيا الثياين عشير، ئ  -80

، علا  ن تاأتش  ئمتانشية ععيد  ورر هيلل ميؤمتر (42)2016 أل مؤمتر ماأعبلن الأتش  عاا
أل   2018حزيران/يونشي   21ئىل  18، املعيرر ععيدل أل الأيبر مين 2018 ماأعبلن الأتش  لوياا

، . وسأاييأردا الييدورر إل ييل  املشييار   أل املييؤمتر علييا  عمييال اللكنيية بشييتة عيياا(43) شييب ىلون
وسيييب ز عليييا مونيييو   ميييج الأتشييي  ميييع تغييي  املنييياخ أل   يييدا  الأنمشييية املايييأدامة وئ يييار سيييندا  

فشييي  التأايييية ملوا ييية  للحيييد مييين خميييا ر التيييوار . و مليييارن اللكنييية ئىل  ن  يييقا املونيييو  واسيييع ذيييا
 موانشع  هرى  ان صلة بوملها.

احيييدر مييين اليييدوران وقبليييت  نييية الأتشييي   عيييور مييين مليييبتة الأتشييي  الواملشييية لأنييييشا و  -81
املأوا ية الوديدر هلل املنأيدى اخليام  آلسيشا وازيشع ا يا   للأتشي  ميع تغي  املنياخ، املينيا أل  

. و يييان مونيييو  املنأيييدى  يييو 2016تشيييرين األول/  أيييوبر  19ئىل  17 ولومبيييو أل الأيييبر مييين 
واسأتشي   والأتش  والوشأل  ون  رجأ  م ويأ ت سد الأكوان أل الاشاسيان واملمارسيانو،

حمافة ومااران ملموسة إلقامة ملرا ان مع احلتومان واجملأمع املدين وقطا  األعميال. ور يزن 
و يييييذت النييييييير أل   ال ،21-ا  /1اللكنييييية  ورهتيييييا عليييييا ئحيييييدى اليييييوالئن الناملييييي ة عييييين املعيييييرر 

منهكشيييان لأعشيييشا احأشاجيييان الأتشييي  بغشييية ماييياعدر البليييدان النامشييية األ يييرا ، مييين  ون ئلعييياا 
 عييلل(. و ثييرن املناقشييان الييد  34ئىل  30ميين لييزوا ليي  علييا عاتعهييا )انييير الأعييران  ال عييبا

  ارن أل الدورر نير اللكنة أل  قل املا لة.
وتُنشييير مشيييع املنأكيييان اإلعلمشييية الصيييا رر عييين  نييية الأتشييي ، مييين مثييية الورقيييان الأعنشييية  -82

حة املرصصية لأبيا ل املولوميان عيين النامية عين عملشية الأحيص الأعيين اخلاصيية ابلأتشي ، أل الصيأ
،  2017 يلول/سيبأمرب  26 الأتش  أل فشابوك، اليد يأوهيد ا بير مج الأتشي  الأيابع لأمانية. وأل

 مأابوا . 13 535 ان لصأحة تبا ل املولومان 

توصررياا إىل مررؤألر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمررات األطررراف يف اتفرراق  -رابعاا  
 ابريس

أورا   نيية الأتشيي  ألعمييال البتشبييان املؤساييشة  ان الصييلة ابلأتشيي  ئىل اسيي اسييأنا ا   -83
ان الأالشية لشنيير ، اتأعت اللكنة عليا  ن سشية الأوصيش2017 عاا ذوجب االتأاقشة الق   جر 

 ذتيل ذا  فشها مؤمتر/اجأما    را  ابري . وتوصذ اللكنة مؤمتر/اجأما    را  ابري
 عميال  ان صيلة ابلأتشي  تنشي  أل املايأعبة تتلش  املؤساان العا مة     ) ( 

 وتتون نرورية للأنأشق الأوال التأاا ابري اي
الطلييييب ئىل اللكنيييية الأنأشقييييية املونشيييية ابلأتنولوجشييييا ومر ييييز وملييييبتة تتنولوجشييييا  )ب( 

للوالييية املنو ييية  املنيياخ، و ييقا البتشبيييان املؤساييشة  ان الصيييلة ببنيياا العييدران واآللشييية املالشيية، وفعيييا  
__________ 

 .74و 73، الأعرىلن FCCC/SB/2017/2انير الوثشعة  (42)
(43) http://adaptationfutures2018.capetown. 
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نهيا،  ن تايوا جا يدر ئىل سعشي  تيوا ن أل تعيدمي اليدعا ئىل األ يرا  مين  جية ئجيرااان بتة م
 الأتش  والأرأش اي

الطليييب ئىل املنيميييان الشيييريتة ليييرب مج عمييية نييي وا  ن تيييدعا، ابلأوييياون ميييع  ) ( 
هييلل  سييشما ميين وال  نيية الأتشيي ،  عمييال البتشبييان املؤساييشة األهييرى  ان الصييلة ابلأتشيي ،

 ولومان الولمشة والأعنشة  ان الصلة وتعاسا املوار ايتوف  امل
بشيييي ن  الطلييييب ئىل فرييييي  اخلييييرباا والصييييندوا األهميييير للمنيييياخ  ن يومييييل موييييا   ) ( 

تأيييياار الأييييدريب علييييا تعشييييشا المييييو  وا وانييييب األهييييرى للأتشيييي  ميييين  جيييية نييييمان سعشيييي  ال
 واالتااااي
لأشييييييياور ميييييييع الطليييييييب ئىل  نييييييية الأتشييييييي   ن تواصييييييية، حايييييييب االقأمييييييياا واب )ه( 

اا شع االتاييياملؤسايييان  ان األهيييرى الصيييلة ابلأتشييي ، تعيييدمي توصيييشان لأوزييييز الأوييياون وتشيييك
 والأآ ر بغشة موا ة احأشاجان األ را   ان الصلة ابلأتش  حاب تطور ااي

تشييكشع األ ييرا  علييا ئىلحيية مييوار   افشيية ميين  جيية تنأشييق  عمييال املؤساييان  )و( 
 الوقت املناسب.  وأل جحا   تنأشقا  املأصلة ابلأتش  ذوجب االتأاقشة 

ئىل نييير  نية الأتشيي  أل منهكشيان تعشييشا احأشاجيان الأتشيي ، بغشية مايياعدر  واسيأنا ا   -84
تويييب   ئ  - ليييزوا لييي  عليييا عاتعهيييا، قيييد تتيييون اللكنييية ال البليييدان النامشييية مييين  ون ئلعييياا عيييبا

/2017/12ACذبا   منهكشان تعششا احأشاجان الأتش  اليوار ر أل الوثشعية 
، و يقا الأكيوان (44)

أل ئمتانشيية الوصييول ئىل املنهكشييان العا ميية لأعشييشا االحأشاجييان أل ةييال الأتشيي ، والثغييران أل 
البشييييا ن األساسييييشة وسلشيييية البشييييا ن واملولومييييان املطلوبيييية أل املنهكشييييان العا ميييية، والثغييييران أل 

 ابهأشييار   وان صيينع العييرار، يأوليي  فشميياالعييدران، والأكييوان أل الأغطشيية، واالفأعييار ئىل الأوجشيي  
 - أل موا يييية الثغييييران ازييييد ر جهييييو ا   تشيييي  ئىل  ن  شييييا ن  هييييرى  ان صييييلة تبييييقل  يمييييا   وئ 

 توصذ مؤمتر/اجأما    را  ابري  ابلنير أل الأوصشان الأالشةت
 ن تطليب  ش يية املشييورر ئىل املنيمييان الشيريتة لييرب مج عميية نيي وا  ن تمييع،  ) ( 

 يشييية اط األ األ  لييي  األوسييي ذيييا اون ميييع املايييأردم  ووانيييوذ املنهكشيييان  ان الصيييلة،ابلأوييي
شي  و ن ال الأتةيلي  صيلة مين منهكشيان تعشيشا االحأشاجيان أل  ذيا والعطا  اخلا ، قا مة جر 

 الأتنولييوجذو املييايل  أل  ليي  االحأشاجييان املأصييلة ابإلجييرااان والييدعا ذييا سييدثها بصييورر  ورييية،
تأاقشيية األمييا اوهلصيية  نيياا العييدران، و ليي  ابسييأرداا املولومييان الييوار ر أل االتأاقشييةةييال ب وأل

أي ثر خ والعابلشية لل  املنيا املأحدر اإل ارية بش ن تغي  املنياخ عين  سيالشب و  وان تعشيشا لثي ان تغي
 أتش ايب  والأتش  مو و، واملولومان املاأعار من االسأورا  املاأند  للكنة ال

لييييب  ش يييية املشييييورر ئىل املنيمييييان الشييييريتة لييييرب مج عميييية نيييي وا توثشيييي   ن تط )ب( 
بأنأشييييق منهكشييييان تعشييييشا احأشاجييييان  يأوليييي  فشميييياونشيييير املمارسييييان ا شييييدر والييييدرو  املاييييأأا ر 

 اي(45)الأتش  وئىلحة املولومان أل بوابة املوار  املأولعة ابلأتش 

__________ 

 .http://unfccc.int/10375مأاحة أل الرابع الأايلت  (44)
(45) http://www4.unfccc.int/sites/nwp/Pages/Home.aspx. 
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املونشة ملواصلة سا  ئمتانشة  ن توج   ش ة املشورر الدعور ئىل مشع التشا ن  ) ( 
واليييدعا  إلجيييرااانتطبشييي  املنهكشيييان واأل وان املوجيييو ر لأعشيييشا احأشاجيييان الأتشييي  املأصيييلة اب

 ةال بناا العدراناي وأل املايل والأتنولوجذ
 ن تييييدعو  ش يييية املشييييورر املنيميييية الواملشيييية لأرصييييا  ا وييييية، ميييين هييييلل اإل ييييار  ) ( 

تشي ، ئىل اجيان الأبغشية تشاي  ونيع وتطبشي  منهكشيان تعشيشا احأشالواملذ للردمان املناهشة، و 
اييي  تيييوافر شييية ئىل س ن تبليييغ ابنأيييياا ميييؤمتر األ يييرا ، عييين  ريييي   ش ييية املشيييورر، ابألنشيييطة الرام

ار لتشأشة الد تشقبة، وابأل  ل  بشا ن املرا ذا مولومان مناهشة ملاملة وئمتانشة الوصول ئلشها،
 نبؤان وئسعا ان النما   املناهشةاياا توف  ونشر  حد  ت

 ن يييدعو مييؤمتر األ ييرا   نيية ابرييي  املونشيية ببنيياا العييدران ومعييدمذ هييدمان  )ه( 
عشييييشا نهكشييييان تمبنيييياا العييييدران ئىل مواصييييلة توزيييييز جهييييو  بنيييياا العييييدران، وتشايييي  الوصييييول ئىل 

 لأتش .علا ا اناحأشاجان الأتش  أل البلدان النامشة وتنأشق ا، أل سشاا  عا بناا العدر 
 وتر  الأوصشان املشب ة الد ونوأها  نة الأتش  وفري  اخليرباا املويين  قية البليدان  يوا   -85

، أل ئنيافة  يقل 45و 41، الأعيرىلن 21-ا  /1اسأكابة لواليأشهما املشب   النامة عن املعيرر 
 .(46)خلربااالوثشعة وئنافة الأعرير املأول  ابالجأما  الثاين والثلث  لأري  ا

    
 

__________ 

(46) FCCC/SB/2017/2/Add.1–FCCC/SBI/2017/14/Add.1. 


