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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٤-٢كاتوفيتسه، 
 من جدول األعمال 4البند 

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

األعماااال التحضاااريية لتنفياااذ اتفااااق ابرياااس ولعقاااد الااادورة األوىل ملااااؤمتر   
 جتماع األطراف يف اتفاق ابريساألطراف العامل بوصفه ا

 مقرتح من الرئيس  
 توصية مؤمتر األطراف  

أوصى  مىر ا األاىاايف  و تو اىر الااواىع والا ىارن  ا ىاو  اتاىا  اليىار ليى  رن ىا   ىر  
 مر ا األااايف الاامل ووصفر اجيما  األااايف و اافاق اب رس ورايمده و تو ار األوىل:

 ١-تم أ /-مشروع املقرر   

مااان  ٤٠-36مااان اتفااااق ابرياااس والفقااارات  6املساااائل املتع قاااة ابملاااادة   
 ٢١-م أ/١املقرر 
 إن مر ا األااايف الاامل ووصفر اجيما  األااايف و اافاق اب رس  
 من اافاق اب رس  6من اتاتة  8و 4و 2الفااات  إذ ر ري إىل 
  21-م أ/1من اتاا   40إىل  36الفااات من  وإذ ر ري أرضاً إىل 
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ون ىا اي ةىع الفاع ىع للم ىو ة الالم ىع واليينولوج ىع ومىر ا األاىاايف  حي ط علمىاً  -1 
 ؛(1)21-م أ/1من اتاا   40إىل  36و الوالايت الوا تة و الفااات من 

اىىع أبن األاىىاايف ر ىىات و م ىىا ر  رقىىوت اتاىىا ات اتيال حيىى ط علمىىاً أرضىىاً  -2 
هبىىىىمله ات ىىىىارتل و اتاىىىى ا الىىىىملل ندمىىىىر الىىىىارت س  ولينتىىىىا ر اىىىىيمين مىىىىن اليوصىىىىل إىل اوا ىىىى    ا  

 ؛(2)و أهنا
اي ةىىىع الفاع ىىىع للم ىىىو ة الالم ىىىع واليينولوج ىىىع أن اواصىىىل ر ا ىىىا و  رطلىىىل إىل -3 

و  أعىى،ه  مىى  مااعىىاة م ىىا ر  رقىىوت اتاىىا ات ات ىىا  إل تىىا 1الىىوالايت ات ىىا  إل تىىا و الفاىىاة 
أعىىى،ه  و  ىىىع اليوصىىى ع ا ىىىاو  ماىىىا  ل ن ىىىا   ىىىر مىىىر ا األاىىىاايف الاامىىىل ووصىىىفر  2و 1الفاىىىاا  

 (؛ 2019اجيما  األااايف و اافاق اب رس ورايمده و تو ار الثار ع )ا ارن الثاين/رو مرب 
)ت( مىن ٧٧أن اتالومات اتادمع و موجز من م م ىا  إل ىر و الفاىاة  حظر، -4 

 .ال  س النيارتج اتيالاع هبمله ات ارتل (3)1-م أ ت/-اتاا 
    

 

__________ 

 https://unfccc.int/documents/186331, https://unfccc.int/documents/186333و اتون  اليار: النقوتار ا م ا ر   (1)

and https://unfccc.int/documents/186334.  
 ال بي :مياا عل  اتون   (2)

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Katowice%20text%2C%2014%20Dec2018_1015AM.pdf. 
جىى م اوا اىىاً و ا  ا  و ىىأن  ىىمله ات ىىارتل  و ىى  ال  ىىس  - و لثىىاً اب    - ألىى   و لثىىاً  - ال اايىىس الفىىاو   لثىىاً 

 آب ا  األااايف أو ون ا مر ا األااايف الاامل ووصفر اجيما  األااايف و اافاق اب رس و ات ألع.
اتاىىىا  اتانىىىون ئالطاارتىىى  وااجىىىاا ات واتبىىىاتر اليوج ت ىىىع ااىىىا  ال ىىىفا  ع ا ىىىات اباجىىىاا ات والىىىدعم  م ىىىاو  (3)

مىن جىدول أعمىال الىدو ة الااواىع والا ىارن  4من اافاق اب رسئ  اتا ا و إاىا  البنىد  13ت ا  إل ر و اتاتة ا
 تر ا األااايف.
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