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 مؤمتر األطراف
 الدورة الرابعة والعشرون

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

األعمااااال التة اااايية لتاقياااا  اتقااااا   رياااا  ولع ااااد 
الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصقه اجتماع 

 األطراف يف اتقا   ري 

الااادورة األوىل ملااااؤمتر لع اااد تاقيااا  اتقاااا   ريااا  و لاألعماااال التة ااايية   
 ع األطراف يف اتقا   ري األطراف العامل بوصقه اجتما 

 م رتح من الرئي   

 توصية مؤمتر األطراف  
ة والعشىىط،نر رشىىطوق ا اىىط  ال ىىار فىى  ،ن ىىط   ىى  طابعىىأوصىىم مىىاألط األ،ىىطاور ه او  ىى  ال 

 :و،ع مده ه او    األوىل ماألط األ،طاو العامل بوصف  اج ماق األ،طاو ه ا فاق اب ،س

 ١-تم أ /-مشروع امل رر   

طرائااااج وءجاااارايات لتشاااا يل وا اااات دام الساااايفل العااااام املشااااار ءليااااه يف   
 من اتقا   ري  ٤من املادة  ١٢ الق رة
 إن ماألط األ،طاو العامل بوصف  اج ماق األ،طاو ه ا فاق اب ،سر 
 ر21-م أ/1من ا اط   29والفاطة  ا فاق اب ،سمن  4من ا ااة  12الفاطة إىل  إذ ،شري 
ماقى   سجل عىام عهد و  من أجل وضع اجلهوا اليت  بذهلا األمانة إىل  اد،ط،شري بوإذ  
 ر21-م أ/1من ا اط   30ابلفاطة عماًل 
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،طائىىىىىر وإجىىىىطا اا  شىىىىىل ل واسىىىى ملدام اليىىىىىجل العىىىىام ا شىىىىىا  إل ىىىىى  ه  ،ع مىىىىد -1 
 ر مثلما  طا ه ا ط ر؛من ا فاق اب ،س 4من ا ااة  12 الفاطة

من  30ابلفاطة اق  الذي أعد   األمانة عماًل أن ،كون اليجل العام ا  ،اط  -2 
 ا فىاق اب ،ىسمىن  4مىن ا ىااة  12الفاىطة ه  اليىجل العىام ا شىا  إل ى رثابة  ر21-م أ/1ا اط  

 1أي  نا حىىىاا ة مىىىة جلعلىىى  ، فىىىر مىىىع ال طائىىىر وااجىىىطا اا ا شىىىا  إل هىىىا ه الفاىىىطة  بعىىىد إجىىىطا 
ل بوصىىف  اج مىىاق األ،ىىطاو ه ا فىىاق اب ،ىىس ه او  ىى  مىىاألط األ،ىىطاو العامىى ب أف ىىدأعىىالهر  انىىاً 

 ؛(2019الثان ة ) شط،ن الثاين/نو مرب 
إىل أعىىالهر  1العىىام ا شىىا  إل ىى  ه الفاىىطة األمانىىة اليىىجل    ىى   أن ،اىىط  أ، ىىاً  -3 

بوابىىىىة  عىىىىربا فىىىىاق اب ،ىىىىسر  مىىىىن 7مىىىىن ا ىىىىااة  12ه الفاىىىىطة  اليىىىىجل العىىىىام ا شىىىىا  إل ىىىى نىىىى  اج
ل ك ى،ر علىم البالغىاا ا  علاىة ابا يامهاا احملداة و،ن ىاً و   شملجزأ،نر  مكونة من سجالا
 ال وار؛

 ،ل : إىل األمانة ما ، ل  -4 
 مىىىن 4مىىىن ا ىىىااة  12ه الفاىىىطة  وضىىىع جىىىوذل أور لليىىىجل العىىىام ا شىىىا  إل ىىى  )أ( 

من مىىع ،عاىىد ابل ىىزا /ىىد ر و ادميىى  إىل األ،ىىطاو ه 2019ا فىىاق اب ،ىىسر  لىىول /ز،طان/،ون ىى  
 ؛(2019)/ز،طان/،ون    اهل ئ ني الفطع  ني ة اخلميني لكل مندو  ال

ا فىاق اب ،ىسر مىن  4من ا ااة  12 شل ل اليجل العام ا شا  إل   ه الفاطة  )ب( 
 واجلمهو ؛ واجلهاا صا/بة ا صلحةاأل،طاو إىل  بشأن اس ملدام   ا ياعدةميو اد

مىىا إذا فىىان النمىىوذل األور      الثان ىىةاو  ىى خىىاللو،ُنهىى  ن ىىطه ن ىىط ،أن  اىىط ، -5 
 أعاله؛ 1)أ( أعاله م وا ااً مع ال طائر وااجطا اا ا شا  إل ها ه الفاطة 4ا شا  إل   ه الفاطة 

 راليىىىجل العىىىام ا اقىىى  الىىىذي أعد ىىى  األمانىىىة ،ُواَصىىىل اسىىى ملدام أن اىىىط  أ، ىىىاً ، -6 
من  4من ا ااة  12ألغطاض  نف ذ الفاطة  ةماق  بصفةر 21-م أ/1من ا اط   30ابلفاطة عماًل 

 ؛او    الثان ة س /ىتا فاق اب ،
ابآلاث  ا اد ة ا رت بة ه ا  زان ة علم  نف ذ األنش ة اليت س  ى لع  حي ط علماً  -7 

 أعاله؛ 6-2 طااالفا عماًل ابأل/كام الوا اة ههبا األمانة 
األمانىة ه اىذا ا اىط   انىاً ب ىوا ط أن  ُ ملذ ااجطا اا اليت ُعهد هبا إىل  ، ل  -8 

 .ا وا ا ا ال ة
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 املرفج

طرائااااج وءجاااارايات لتشاااا يل وا اااات دام الساااايفل العااااام املشااااار ءليااااه يف   
 من اتقا   ري  ٤من املادة  ١٢ الق رة

 ش يل السيفل العامتطرائج  -أوالا  
 :من ا فاق اب ،س 4من ا ااة  12اليجل العام ا شا  إل   ه الفاطة  -1

صىى،  وُُيصَّىى عىىطض ا يىىامهاا احملىىداة و،ن ىىاً ا يىىجلة ه  ىىكل جىىداولر ، )أ( 
وعنىىىوان  /يىىى  اةق  ىىىا ر اسىىىم ال ىىىطووُ  هىىىط األعمىىىدةر  وا/ىىىد لكىىىل ميىىىامهة اىىىداة و،ن ىىىاً 

 ؛ا يامهة  ادمي ر وعدا النيخر واحلالةر والللةر وات ،خالوث اةص لة نوق الوث اةر و 
 ؛و،ن اً احملداة  ها  ب عو ااً لاحملداة و،ن اً  ا يامهااحيا ظ علم سالمة  )ب( 
 ا يامهاا احملداة و،ن اً؛بطؤ،ة علم الفط  واليماح حي م ابلاد ة  )ل( 
 واي ىىىىى  مىىىىىن خىىىىىالل حمل اغىىىىىري ا ىىىىىأذون هبىىىىىوالشىىىىى    عىىىىىد،ل /ىىىىىاةا ال، فىىىىىاا   )ا( 
 اانرتن ؛ال دابري األمن ة علم اس ملدام 
اليىىجالا األخىىط  ذاا الصىىلة حنىىو اليىىجل و  ال صىىف  ااخىىلسىىهولة ، ىىمن  )ه( 

ه ه ذلىىىىس اليىىىىجل العىىىىام ا شىىىىا  إل ىىىى   األمانىىىىةر رىىىىاالىىىىيت  شىىىىللها و عهىىىىداا ا ىىىىوا ا الشىىىىبك ة و 
 من ا فاق اب ،س؛ 7ا ااة  من 12 الفاطة

 اىىىىىدمي معلومىىىىىاا ادثىىىىىة وإخ ىىىىىا  ليىىىىى ملدم األاواا الشىىىىىبك ة ذاا الصىىىىىلة ، )و( 
 وا عدلة؛اليجل اجلد،دة رح وايا  ملدمنيي ا 

 ؛و لاائ ةسهلة اةس ملدام  منصة  بك ة،شكل  ) ( 
 جبم ع الللاا الطمس ة الي  لألمم ا  حدة. واجهة سهلة اةس ملدام  ،   )ح( 

 السيفل العامءجرايات ا ت دام  -اثنياا  
 املسامهات احملددة وطاياا ت دمي  -ألف 

عن ،ط،ىر و احملداة و،ن اً ميامهة ال ط كل ،طو اخلاصة بالو،ن ة  اة صالجهة  ادم  -2
 الو/ د. ا/ياهب عن ،ط،ر اليجل العام ىلإاذه ا يامهة  حتم ل

 ،ل : و اوم األمانة را -3
 اىىدمي ا يىىاعدة ال ان ىىة لأل،ىىطاو بشىىأن حتم ىىل ا يىىامهاا احملىىداة و،ن ىىاً علىىم  )أ( 

 اليجل العامر علم النحو الال م؛
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ا يىامهاا احملىداة د  لاى   ى ىة ل أفالو،ن  صىالاة اامىع جهىإجطا  ا صىاةا  )ب( 
ا يىىامهة احملىىداة اةن هىىا  مىىن عمل ىىة  يىىج ل عنىىد اةق  ىىا  و ف ىىد ال وضىى حاا و،لىى  ر و،ن ىىاً 
 ا ادمة ه اليجل العام؛و،ن اً 

 ا ادمة ا يامهاا احملداة و،ن اً فح  أمين علم اانرتن  جلم ع اةض الق ب )ل( 
 .قبل  يج لها ه اليجل العام

 االحتقاظ بسيفل للمسامهات احملددة وطاياا  - ي 
اة/ فىا  واصىل ، اليجالا العامة غطا علم و  رسجل افوظاا اليجل العام ،شكل -4
 ا ادمة سابااً. ا يامهاا احملداة و،ن اً م ع جب

 سامهات احملددة وطاياا املالوصول ءىل  -جيم 
 ؤ،ىة ا يىامهاا احملىداة و  واجلمهى صىا/بة ا صىلحةوغرياا من اجلهىاا ميكن لأل،طاو  -5

 من اليجل العام.و،ن اً وقطا هتا و نز،لها 
للمي ملدمني الب  ئة  بكُ هم  بيهولة ،ُ اح اليجل العام ،نبل  أنه /دوا ا مكنر و  -6

 .انرتن اب ا ط ب ة

 األدوار -اثلثاا  
 اياو  اااا ة  ملدم و/ دكل ،طو /ياب مي بصة اجهة اة صال الو،ن ة اخلأُلن   -7

 ال طو ه اليجل العام.
 عهده. وهلذا اللىطضر علم اليجل العامر وا  مياولة عن  ا  ِّماألمانة بدو  ال  لع   -8

 ،ل :    لع األمانة را

ه ذلس اختىاذ  و ااً هلذه ال طائر وااجطا اار را حتد،ث اليجل العام و  شل ل  )أ( 
 ؛ عد،لها بدون إذن أوإىل ا واي   إجطا اا وقائ ة ل فااي الوصول 

و اىىىدمي واجلمهىىىو   وغرياىىىا مىىىن اجلهىىىاا صىىىا/بة ا صىىىلحةأل،ىىىطاو اة صىىىال اب )ب( 
بيىىبل منهىىا  ىىو ري ال ىىل للميىى ملدم وبىىطام   د ،ب ىىة اسىى ملدام اليىىجل العىىامر  ا يىىاعدة هلىىا علىىم

 والدعم علم اانرتن ر /ي  اةق  ا .

    


