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 األطراف مؤمتر
 والعشرون الرابعة الدورة

  2018 األول/ديسمرب كانون  14-2 كاتوفيتسه،
 من جدول األعمال 4البند 

 ملؤؤمتر األوىل الدورة ولعقد ابريس اتفاق لتنفيذ التحضريية األعمال
 ابريس اتفاق يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف

األعمؤؤؤال التحضؤؤؤريية لتنفيؤؤؤذ اتفؤؤؤاق ابريؤؤؤس ولعقؤؤؤد الؤؤؤدورة األوىل ملؤؤؤؤؤمتر   
 اجتماع األطراف يف اتفاق ابريساألطراف العامل بوصفه 

 اقرتاح من الرئيس  
 توصية مؤمتر األطراف  

أوصىىم مىىاألط األ،ىىطاور ه اوراىىة الطاشرىى، والرعىىطقنر اعىىطوك اينىىطر ال ىىا   ىى  قن ىىط   ىىة  
 ماألط األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقس وقر مده ه اوراة األوىل:

 1-ت أ م/- املقرر مشروع  

 يف إليؤؤه املشؤار ابلتكيؤ  املتعلؤ  الؤالغ  خيؤؤ  فيمؤا اإلرشؤادات مؤن مزيؤد  
 ،من اتفاق ابريؤس بوصؤفه، يف ةلؤة أمؤور 7من املادة  11و 10الفقرتني 
  وطنيا   احملددة املسامهات عناصر من عنصرا  

 إن ماألط األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقسر 
 منةر ٧األحكام ذات الصل، من االافاق ، ومن اافاق ابرقسر وخباص، ايااة إىل  إذ قعري 
مىىن  ٧مىىن ايىىااة  ١١و ١٠أبمه ىى، ايطو ىى، اي احىى، لمب،ىىطاو اوجىى  الفنىىطا   مقسىىل   وإذ 

 اافاق ابرقس ل ندمي البالغ اي رلق ابل ك ف وحتدقثةر
 ر١٧-م أ/5و 8-م أ/١٧و 5-م أ/4إىل اينطرات  قعري وإذ 
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ابلطواشط النائم، شى  ال ك ىف وال نم ى، ايسى دام،ر اىا ه ذلىف ألىداو ال نم ى،  سلمق وإذ 
 ر ٢٠٣٠-٢٠١5ايس دام، وإ،ار سنداي للحد من خما،ط الكوارث 

وإذ قا ىىد مىىا لرجىىطااات اي رلنىى، ش اىىري اينىىاا وعمل ىىات ال صىىدي لىىة و  ره مىىن عالقىى،  
 وث ن، ابلوصول اينصف إىل ال نم ، ايس دام، والنضاا علم الفنطر

إىل أن اعماً اول اً م واصاًل ومرززاً سى ندمم إىل البلىدان النام ى، األ،ىطاو ل نف ى   قعري وإذ 
 ١١و ١٠و 9مىىن اافىىاق ابرقىىسر و نىىاً ألحكىىام ايىىواا  ٧مىىن ايىىااة  ١١و ١٠و 9و ٧الفنىىطات 

 من اافاق ابرقسر
 ق مثل ه:أن الاطض من البالغ اي رلق ابل ك ف  قالحظ -١ 
 زاياة إشطاز أمه ، ال ك ف واواز ة مع ال خف ف؛ )أ( 
 ارزقز إجطااات ال ك ف والدعم ايندم إىل البلدان النام ، ه ل ا اجملال؛ )ب( 
 ايسامه، ه اس خالص احلص ل، الراي ،؛ )ج( 
 ارزقز ارل م و هم اح  اجات ال ك ف وإجطااااة. )ا( 
 رلق ابل ك ف:   ما خيص البالغ اي  قنطر -٢ 
أن قكون قطىطي ال وجىة ومىط ًر اىا ه ذلىف ه ا   ىار الىبالغ أو الوث نى،ر علىم  )أ( 

 من اافاق ابرقس؛ ٧من ايااة  ١١و ١٠النحو اينصوص عل ة ه الفنطا  
أال قعكل أي ع ا إضىاه علىم البلىدان النام ى، األ،ىطاور وأال قأ خى  أساسىاً  )ب( 

 خيضع للمطاجر،؛  للمنار ، ش  األ،طاو وأال
مىىىن اافىىىاق ابرقىىىس  ٧مىىىن ايىىىااة  ١١و ١٠إىل مىىىا اىىىنص عل ىىىة الفنىىىط ن  قعىىىري -٣ 

أ ة قنبا  لكل ،طور حس  االق ضاار أن قند ِّم شالغىاً عىن ال ك ىف وثد ثىة اورايًر  رنصىط  من
مىىن شالغىىات أو و ئىىق أ ىىطان أو منىىب ً قىىار حسىى  االق ضىىاار اىىا قعىىمل  طىى، اك ىىف و،ن ىى، 

مىىن اافىىاق ابرقىىسر  4مىىن ايىىااة  ٢مه، حمىىداة و،ن ىىاً و ىىق مىىا لىىو معىىار إل ىىة ه الفنىىطة مسىىا و/أو
 و/أو شالغاً و،ن اً؛

أن األ،ىىطاو نكنهىىا أقضىىاًر حسىى  االق ضىىاار أن انىىدم وحتىىدث شالغهىىا  قنىىطر -4 
اي رلىىق ابل ك ىىف  رنصىىط مىىن ال نىىارقط اي رلنىى، ابل ىىأثريات وال ك ىىف أو منىىب ً قىىار و ىىق مىىا اىىنص 

 من اافاق ابرقس؛ ١٣من ايااة  8ل ة الفنطة ع
إىل أن البالغات اي رلن، ابل ك ىف سى ن مد ه سىعل عىام ا رهىده األما ى،  قعري -5 

 ؛(١)١-م أ ت/-و ناً للططائق واإلجطااات الواراة ه اينطر
األ،طاو اليت خت ار اندمي شالغ عن ال ك ف إىل الن ىام شى لف ه الوقى   قدعو -6 

 لالس فااة منة ه  ل عمل ، من عمل ات اس خالص احلص ل، الراي ،؛ ايناس  

 __________ 

 ٧مىن ايىااة  ١٢معطوك اينطر ايرنون "،طائق وإجىطااات اعىا ل واسى خدام السىعل الرىام ايعىار إل ىة ه الفنىطة  (١)
 جدول أعمال الدورة الطاشر، والرعطقن ياألط األ،طاو.من  4من اافاق ابرقس"ر ال ي اقبأح ه إ،ار البند 
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األ،طاور و ناً ل طو ها وقدراهتا الو،ن ،ر إىل أن اندم ه شالغها اي رلق  قدعو -٧ 
ابل ك ىىىف مرلومىىىات عىىىن الرناصىىىط ايعىىىار إل هىىىا ه الفنىىىطات الفطع ىىى، )أ( إىل )ا( مىىىن ايط ىىىق وأن 

إضىىا  ، عىىن الرناصىىط ايعىىار إل هىىا ه الفنىىطات الفطع ىى، ) ( انىىدمر حسىى  االق ضىىاار مرلومىىات 
 )ط( من ايط ق؛  إىل
األ،ىىىطاو إىل أن اىىىدرجر حسىىى  االق ضىىىاار مرلومىىىات مسىىىبن، ه  أقضىىىاً  قىىدعو -8 

 شالغها اي رلق ابل ك فر اس ناااً إىل الرناصط ايب ن، ه ايط ق؛
فر أن ارىدل ايرلومىات أبن األ،طاو نكنهار عند اندمي شىالغ عىن ال ك ى قنط -9 

 ايندم، اطاعاة ما اس خدمة من شالغات أو و ئق حمداة؛
األ،طاو علم أن حتدا شوضوح أي جىزا مىن الىبالغ ايخ ىار أو الوث نى،  قععع -١٠ 

ر قعىىىكل شالغهىىىا اي رلىىىق ابل ك ىىىفر وأن اىىىطق م ٧مىىىن ايىىىااة  ١١ايخ ىىىارةر و نىىىاً ألحكىىىام الفنىىىطة 
 ابل سلسل؛ شالغاهتا اي رلن، ابل ك ف

األ،طاو اليت خت ار اندمي شالغ عن ال ك ف  رنصىط مىن مسىامه،  أقضاً  قععع -١١ 
 حمداة و،ن اً أو منب ً قا علم اس خدام اإلرشااات الواراة ه ل ا اينطرر حس  االق ضاا؛ 

 ٧األ،ىىىىطاو الىىىىيت خت ىىىىار اسىىىى خدام مسىىىىامه، حمىىىىداة و،ن ىىىىاً و نىىىىاً للفنىىىىطة  قىىىىدعو -١٢ 
أعىىىاله إىل انىىىدمي مرلومىىىات عىىىن الرنصىىىط الىىىوارا ه الفنىىىطة  ١١وألاشىىى اً مىىىع الفنىىىطة ر 4ايىىىااة  مىىىن

 الفطع ، )و( ه ايط ق؛
أبن األ،ىىىىىطاو الىىىىىيت خت ىىىىىار انىىىىىدمي شالغهىىىىىا اي رلىىىىىق ابل ك ىىىىىف  عىىىىىزا مىىىىىن  قنىىىىىط -١٣ 

و،ىىأ أو  طىى، اك ىىف و،ن ىى، نكنهىىا انىىدمي ايرلومىىات اطاعىىاة ايبىىااة ال وج ه ىى، الىىواراة ه  شىىالغ
 ؛ ١٧-م أ/5و 8-م أ/١٧وه اينطرقن  FCCC/CP/1999/7ث ن، الو 
أبن البالغىىىات اي رلنىىى، ابل ك ىىىف وايرلومىىىات األ ىىىطان ذات الصىىىل،  أقضىىىاً  قنىىىط -١4 

ر وس سىىهم ه اسىى رطاض (٢)١-م أ ت -)ب( مىىن اينىىطر ٢٣سىى عطي اول فهىىا ألاشىى اً مىىع الفنىىطة 
 اي رلق ابل ك ف؛ال ندم الرام احملطز ه حتن ق اهلدو الراي  

ر اعىار ، الفطقىق ٢٠٢٢إىل جلن، ال ك ف أن اضع حبلول حزقطان/قو  ىة  قطل  -١5 
الرامىىل الثىىات ال ىىاشع لله وىى، احلكوم ىى، الدول ىى، ايرن ىى، ش اىىري اينىىاار وابسىى خدام اإلرشىىااات النائمىى، 

الطىوع  ذات الصل،  ننط، ا طالقر حس  االق ضاار معىطوك إرشىااات اكم ل ى، السى خدامها 
من جا   األ،طاو ه إشالغ ايرلومىات و نىاً للرناصىط الىواراة ه ايط ىقر  ى  ان ىط   هىا اهل و ىان 

( ه سىىى اق   طمهىىىا ه ٢٠٢٢الفطع  ىىىان ه اورا همىىىا السىىىاشر، وايمسىىى  )اعىىىطقن الثىىىات/ و م  
 انطقط جلن، ال ك ف؛

راة ه لى ا اينىطرر مىع أن قنى  مر وأن قىننع عنىد الضىطورةر اإلرشىااات الىوا قنطر -١6 
 ١8أا ه وال نطقىىط ال ىىول ف  ايعىىار إل ىىة ه الفنىىطة  ١٧مطاعىىاة اإلسىىهامات ايعىىار إل هىىا ه الفنىىطة 

 (؛٢٠٢5أا هر ه اوراة الثامن، )

 __________ 

مىىىىن اافىىىىاق  ١4معىىىىطوك اينىىىىطر ايرنىىىىون "ايسىىىىائل اي رلنىىىى، ابسىىىى خالص احلصىىىى ل، الراي ىىىى، ايعىىىىار إل هىىىىا ه ايىىىىااة  (٢)
 من جدول أعمال الدورة الطاشر، والرعطقن ياألط األ،طاو. 4ابرقس"ر ال ي اقبأح ه إ،ار البند 
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ر حبلىىىىول (٣)األ،ىىىىطاو إىل أن انىىىىدم عىىىىن ،طقىىىىق شواشىىىى، انىىىىدمي ايرلومىىىىات قىىىىدعو -١٧ 
 اطب ق اإلرشااات الواراة ه ل ا اينطر؛ ر مرلومات عن جتارقا ه ٢٠٢5شباط/  اقط 

إىل األما ىى، أن اأرىىد  انطقىىطاً اول ف ىىاً عىىن ايرلومىىات ايندمىى، ايعىىار إل هىىا ه  قطلىى  -١8 
 (؛ ٢٠٢5أعاله    ان ط   ة اهل و، الفطع ، لل نف   ه اورهتا الثا  ، والس   )أاير/ماقو  ١6الفنطة 

علم مواصل، حعد الدعم أل عىط، ال ك ىف ه البلدان اي ندم، األ،طاو  ثث -١9 
إىل ذلىف األ،ىطاو األ ىطان الىيت انىدم ايىوارا علىم أسىا  ،ىوع   وقدعوالبلدان النام ، األ،طاو 

ومن مىىىات األمىىىم اي حىىىدة والو ىىىاالت اي خصصىىى، واياسسىىىات األ ىىىطان ذات الصىىىل،  ضىىىاًل عىىىن 
 الو االت الثنائ ، واي رداة األ،طاو؛

و، الراي ى،ر ألاشى اً مىع والق ىة احلال ى،ر إىل الن ىط ه اوج ىة الىدعم مط ق الب  قدعو -٢٠ 
إىل البلىىىدان النام ىىى، األ،ىىىطاو مىىىن أجىىىل إعىىىداا وانىىىدمي شالغاهتىىىا اي رلنىىى، ابل ك ىىىفر  رنصىىىط مىىىن 
شالغات أو و ئق أ طان أو منب ً، قار اا قعمل  ط، اك ف و،ن ى، و/أو مسىامه، حمىداة و،ن ىاً 

 من اافاق ابرقسر و/أو شالغاً و،ن اً؛  4من ايااة  ٢ الفنطة و ق ما لو معار إل ة ه
الصىىندوق األ ضىىط للمنىىاار ومط ىىق الب وىى، الراي ىى،ر وصىىندوق ال ك ىىفر  قعىىعع -٢١ 

ومط ز وشبك، اكنولوج ا ايناار وجلن، ابرقس ايرن ، شبناا الندراتر ألاش اً مىع والايهتىا وصىكو ها 
الىىدعم إىل البلىىدان النام ىى، األ،ىىطاو مىىن أجىىل انف ىى   ططهىىا الناظمىى، احلال ىى،ر أن اواصىىل اوج ىىة 

 وإجطاااهتا اي رلن، ابل ك ف و ناً لمبولوايت واالح  اجات ايب ن، ه شالغاهتا اي رلن، ابل ك ف؛
ابآل ر ايندرة ايباب، ه اي زا  ، علم انف   األ عط، اليت س ضىطلع  علماً  ث ط -٢٢ 

 أعاله؛ ١8ه الفنطة  قا األما ، وايعار إل ها
أن اأ خىىى  اإلجىىىطااات الىىىيت عأهىىىد قىىىا إىل األما ىىى، ه لىىى ا اينىىىطر رلنىىىاً ش ىىىوا ط  قطلىىى  -٢٣ 

 ايوارا ايال ،.

 __________ 

(٣) https://unfccc.int/submissions_and_statements. 

https://unfccc.int/submissions_and_statements
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Annex 

Elements of an adaptation communication 

[English only]* 

An adaptation communication may include the following elements: 

(a) National circumstances, institutional arrangements and legal frameworks; 

(b) Impacts, risks and vulnerabilities, as appropriate; 

(c) National adaptation priorities, strategies, policies, plans, goals and actions; 

(d) Implementation and support needs of, and provision of support to, developing 

country Parties; 

(e) Implementation of adaptation actions and plans, including:  

(i) Progress and results achieved; 

(ii) Adaptation efforts of developing countries for recognition; 

(iii) Cooperation on enhancing adaptation at the national, regional and 

international level, as appropriate; 

(iv) Barriers, challenges and gaps related to the implementation of adaptation; 

(v) Good practices, lessons learned and information-sharing; 

(vi) Monitoring and evaluation; 

(f) Adaptation actions and/or economic diversification plans, including those that result 

in mitigation co-benefits;  

(g) Information on how adaptation actions contribute to other international frameworks 

and/or conventions; 

(h) Information on gender-responsive adaptation action and information on traditional 

knowledge, knowledge of indigenous peoples and local knowledge systems related to 

adaptation, where appropriate; 

(i) Any other information related to adaptation. 

    

 __________ 

 * This annex will be made available in all six official languages in the report on the session.  


