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 يةاهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوج
 الدورة السابعة واألربعون

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  15-6بون، 
 من جدول األعمال 13البند 

 منرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية

 منرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية  
 مشروع استنتاجات مقرتح من الرئيس  
 توصية من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  

أوصتتتتي ا التتتتة المرعاتتتتة ليمشتتتتونو الييماتتتتة واللسنولوجاتتتتة،    ون تتتتا ال تتتتابية واألنبيتتتت ،  
 ليشرين:ثالثة وامبشروع املقرن اللايل لسي ينظر فاه مؤمتر األطراف وييلمده    ونته ال

 23-م أ/-مشروع املقرر   

 منرب اجملتمعات احمللية والشعوب األصلية  
 ،األطراف مؤمتر إن 
 21-م أ/1ىل إعتت ن األمتتت امللبتتدو بشتتان عقتتوأل الشتتيوق األصتتياة واملقتترن إ يشتتر إذ 

 واتماأل ابنيس،
أبنه ينبغي لألطتراف، عنتد اذتاذ ااجترااار الراماتة إىل اللتتد  للغتر املنتا ،  ي يت وإذ 

ق األصتياة أل الشتيو يلييت  ققتو  يقت  عيتك  تن منمتا متن اللزامتار فامتا أن حترتم وتيزز وتراعي ما
 ر احملياة،واجمللميا
عيتتك  ون اجمللميتار احملياتتة والشتيوق األصتتياة   حتقات  األاتتداف والغتتا ر  يشتدد  وإذ 

ي تيت بقابيالمتا ليلتا ر و ، 2030 احملد و   االتماقاة واتمتاأل ابنيتس وة تة اللنماتة امل تلدامة ليتام
 بلغر املنا ،
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شتتتتيوق األصتتتتياة عيتتتتك ةتتتترونو تيزيتتتتز ميتتتتانف اجمللميتتتتار احملياتتتتة وال اللا اتتتتد يياتتتتد وإذ 
 يته، وعيتك أةاتةلليامتن ميلييت  ابللتتد  للغتر املنتا  وا وتسنولوجاا ا وممانستا ا وجمو اتا فامتا

ملنتا  واللسات  ن تغتر ااملنرب املنَشا للبا ل اللجانق واملمانستار الملتيك بشتان اللفمات  متن  ا
 ميما عيك حنو شامن وملسامن،

ومنظمتتتار الشتتتيوق  (1)ة متتتن األطتتترافاملييومتتتار املقدمتتت اللقتتتدير متتت  ي عتتت  -1 
بشتتتان مقاصتتتد وملتتتمون وااستتتن منتتترب اجمللميتتتار  (2)األصتتتياة واملنظمتتتار األةتتترل ذار التتتتية

 احملياة والشيوق األصياة )املشان إلاه فاما ييي ابملنرب(؛
بلبا ل اآلناا املثمر ة ل احلتوان اململتوب بت  أصتباق املتتيبة املليتد ين  يقرد  -2 

الذ   عا إلاه نئاس ا الة المرعاة ليمشونو الييماة واللسنولوجاة واشرتك   إ انته ممثتن ملنظمتار 
ةتتت ل التتتدونو ال ا ستتتة واألنبيتتت   2017أ ن/متتتايو  17و 16الشتتتيوق األصتتتياة وعمقتتتد يتتتومي 

 ؛ (3)ليمشونو الييماة واللسنولوجاةليمالة المرعاة 
التتدعت التتذ  قدملتته بيجاستتا وناوزيينتتدا متتن أجتتن مشتتان ة  اللقتتدير متت  ي عتت  -3 

لاتتته   إاملشتتتان  ممثيتتت  ملنظمتتتار الشتتتيوق األصتتتياة   احلتتتوان بتتت  أصتتتباق املتتتتيبة املليتتتد ين
 أع ه؛ 2المقرو 

ا اً إىل احلتتوان اململتتوب بتت  ابللقريتتر امللييتت  مبقرتعتتار تمياتتن املنتترب استتلن يرعدتت  -4 
أعتتت ه وإىل ااستتتمامار املقدمتتتة   اتتتذا  2أصتتتباق املتتتتيبة املليتتتد ين املشتتتان إلاتتته   المقتتترو 

 ؛ (4)التد 
أن يلمثتتتتتتن ا تتتتتتدف اليتتتتتتام ليمنتتتتترب   تيزيتتتتتتز ميتتتتتتانف اجمللميتتتتتتار احملياتتتتتتة  يقتتتتتردن -5 

نتا  والليامتن لغتر امللللتتد  يلييت  اب والشيوق األصياة وتسنولوجاا ا وممانسا ا وجمو اا فاما
ن  ان للفمات  متتاميته، للا تر تبتا ل اللجتانق واملمانستار الملتتيك والتدنود امل تلما و بشتان 

ياتة والشتيوق ميتار احملتغر املنا  واللسا  ميما عيك حنو شامن وملسامن، ولليزيز مشان ة اجملل
 األصياة   عمياة اتماقاة األمت امللبدو ااطانية؛

 أن يل ي  املنرب ابملمام اللالاة: أيلاً  نيقرد  -6 
امليانف: ينبغي ليمنترب تشتجا  تبتا ل اتتربار واملمانستار الملتيك الراماتة إىل  )أ( 

نف احملياتة، ظتت امليتات با  وتيزيتز واايتة وعمت  امليتانف اللقياديتة وميتانف الشتيوق األصتياة ون
يلييتتت   امو اتتتا فامتتتاة وممانستتتا ا وجعتتتن تسنولوجاتتتار اجمللميتتتار احملياتتتة والشتتتيوق األصتتتي فلتتت ً 

ك نرو ألصتباق تيتة وامل تلابللتد  للغر املنا  والليامتن ميته، مت  مراعتاو املوافقتة احلترو وامل تبق
 امليانف واالبلسانار واملمانسار؛

__________ 

  :ميسن االط ع عياه   املوق  الشبسي اللايل (1)
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&themes=

Adaptation&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA. 
-http://unfccc.int/documentation/submissions_from_nonميستتن االطتت ع عياتته   املوقتت  الشتتبسي اللتتايل:  (2)

party_stakeholders/items/7482.php. 
 .http://unfccc.int/10151انظر  (3)
(4) FCCC/SBSTA/2017/6. 

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&themes=Adaptation&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&themes=Adaptation&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/documentation/submissions_from_non-party_stakeholders/items/7482.php
http://unfccc.int/10151
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القتدنو عيتك املشتان ة: ينبغتي ليمنتترب بنتاا قتدنار الشتيوق األصتياة واجمللميتتار  )ق( 
ينبغتي لته بنتاا قتدنار  ان ة   عمياة اتماقاة األمت امللبتدو ااطانيتة.  متااحملياة للمسانما من املش

األطتتراف وابقتتي أصتتباق املتتتيبة امليناتت  عيتتك الليتتاون متت  املنتترب واجمللميتتار احملياتتة والشتتيوق 
   ذلك   سااأل تنماذ اتماأل ابنيس وغره من اليمياار امللتية بلغر املنا ؛ األصياة، مبا
وااجتترااار امللييقتتة بلغتتر املنتتا : ينبغتتي ليمنتترب تا تتر إ متتاج نظتتت ال ااستتار  )ج( 

امليتتتانف واملمانستتتار واالبلستتتانار امللنوعتتتة   تتتتتمات ااجتتترااار والتتتربام  وال ااستتتار الدولاتتتة 
والوطناة وتنماذاا عيتك حنتو مترتم وييتزدز عقتوأل اجمللميتار احملياتة والشتيوق األصتياة ومتتاحلما. 

 ع الشتتيوق األصتتياة واجمللميتتار احملياتتة التت  ميسنمتتا أن ت تتمت   حتقاتت  وينبغتتي لتته تا تتر اةتت 
 امل اةار احملدد و وطنااً لألطراف امليناة بيمن مناةي أقول وأ ثر طموعاً؛

 مواصية اليمن حنو تميان املنرب تمياً   امً ؛  ذلك  يقردن -7 
  ذلتتك تميايتته، أمتتوناً  اأبن تراعتتي اليمياتتار املنميفتتذو   إطتتان املنتترب، مبتت ييوصتت -8 

تشتتمن متتتار و ناا اجمللميتتار احملياتتة والشتتيوق األصتتياة، و تتذا املبتتا ا املقرتعتتة متتن منظمتتار 
الشتتيوق األصتتياة وامللمثيتتة   حتقاتت  املشتتان ة الساميتتة والميالتتة ليشتتيوق األصتتياة؛ وامل تتاواو بتت  

القاتتتا و؛ واةلاتتتان الشتتتيوق  يلييتتت  أب وان   ذلتتتك فامتتتا مر تتتز الشتتتيوق األصتتتياة واألطتتتراف، مبتتتا
األصتتياة ملمثيامتتا بنم تتما ووفقتتاً اجرااا تتا اتتي؛ وحتتتتان اللمويتتن الستتا  متتن األمانتتة واللربعتتار 

 أع ه؛ 6للميان املمام املشان إلاما   المقرو 
أن يستتتون أول نشتتتاع يلتتت ي  بتتته املنتتترب تنظتتتاتم عيقتتتة عمتتتن ألصتتتباق  يقتتتردن -9 

أعتت ه ويشتترتك   إ ان تتا نئتتاس  6املمتتام املشتتان إلامتتا   المقتترو  املتتتيبة املليتتد ين تلنتتاول تنماتتذ
ا التتتتة المرعاتتتتة ليمشتتتتونو الييماتتتتة واللسنولوجاتتتتة وممثتتتتن ليمجلميتتتتار احملياتتتتة ومنظمتتتتار الشتتتتيوق 

يلييتتتتت   األصتتتتتياة، وأن يستتتتتون ليمشتتتتترت     إ انو عيقتتتتتة اليمتتتتتن اتتتتتذه م تتتتتاةة مل تتتتتاوية فامتتتتتا
 بلتمامما؛
إىل ا التتتة المرعاتتتة ليمشتتتونو الييماتتتة واللسنولوجاتتتة أن تنظتتتر،    ون تتتا  ي يتتت  -10 

  ذلك إنشاا  (،   مواصية تميان املنرب، مبا2018أ ن/مايو  - الثامنة واألنبي  )نا ان/أبرين
تستتون لتته صتتمة االتتة تماوةتتاة مبوجتت  االتماقاتتة، وحتديتتد طرائتت  وةتت   فريتت  عامتتن تا تتر ، لتتن

متت  ةتتمان متثاتتن ملتتوازن  ، تتام ً اً  أعتت ه تنماتتذ 6متتام املشتتان إلامتتا   المقتترو ة تتة عمتتن للنماتتذ امل
اةللتتتتام متتتتداوال ا متتتتتن ةتتتت ل تقتتتتتد   ليمجلميتتتتار احملياتتتتة والشتتتتتيوق األصتتتتياة واألطتتتتتراف، و 

 (؛2018توصاار إىل مؤمتر األطراف    ونته الرابية واليشرين ) انون األول/ ي مرب 
قدنو املرتتبة   املازاناة عيك تنماذ األنش ة ال  سللت ي  ابآلان امل عيماً  ماط -11 

 أع ه؛ 9هبا األمانة واملشان إلاما   المقرو 
أن تملفذ ااجرااار ال  عممد هبا إىل األمانتة   اتذا املقترن نانتاً بلتوافر  ي ي  -12 

 املوان  املالاة.
    


