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 مؤمتر األطراف 
 الدورة الرابعة والعشرون

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

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

الااادورة األوىل ملااااؤمتر لعقاااد تنفياااذ اتفااااق ابرياااس و لاألعماااال التحضاااريية   
 األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس

 مقرتح من الرئيس  
 توصية مؤمتر األطراف  

نظىا يهى  كى   دورتى  الااعةىو والةيىا ن  ويىاوق ا اىار ال ىا  لأوصى  مىر ا األاىاايف     
   دورت  األوىل: و ة مده ألااايف   اتفاق ابر سااج ماق عوصف  مر ا األااايف الةامل 

 1-م أ ت/-مشروع املقرر   

 املسائل املتعلقة بصندوق التكيف  
  س إن مر ا األااايف الةامل عوصف  اج ماق األااايف   اتفاق ابر  
ع وجهى  وماىاةلو مىن  أن  كىون صىندوق ال كهى    ةدمىو اتفىاق ابر ىس  اار -1 

  ةلىىىم عمهىىىئ ا اىىىا ل  مىىىر ا األاىىىاايف الةامىىىل عوصىىىف  اج مىىىاق األاىىىاايف   اتفىىىاق ابر ىىىس يهمىىىا
عيىى ن  اىىار الصىىادر رهنىىا  ابو   2019كىىانون اليناين نىىا ا   1ا  صىىلو ابتفىىاق ابر ىىس  اع بىىارا  مىىن 

 مر ا األااايف الةامل عوصف  اج ماق األااايف   عاوتوكول كهوتو؛ عن هذه ا ا لو
مىر ا األاىاايف الةامىل عوصىف  اج مىاق األاىاايف   عاوتوكىول   اارأبن    وص  -2 
 12و 6ا ىواد األنيىةو ا نصىوع عله ىا    عىن اا ىمصىندوق ال كهى    اى ما  و ىلكهوتو أن 

 عاوتوكول كهوتو؛ من 17و
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ا األاىىىاايف الةامىىىل عوصىىىف  اج مىىىاق األاىىىاايف   عاوتوكىىىول  مىىىر   وصىىى  أ  ىىىا   -3 
حصو الةا ىدا   تصبح عندما حصاي   اتفاق ابر س  ةدمو صندوق ال كه   كون ن أبكهوتو 

 ؛م واياةاتفاق ابر س  من 6من ا ادة  4الفااة  ا نصوع عله ا  
إىل كىول كهوتىو مىر ا األاىاايف الةامىل عوصىف  اج مىاق األاىاايف   عاوتو   دعو -4 

البلىىدان النامهىو األاىىاايف والبلىىدان ا  ادمىو األاىىاايف الىى  هى  أاىىاايف   اتفىىاق  ضىمان أن تكىىون
 ابر س مرهلو لة و و جملس صندوق ال كه ؛

ىىو لأن   اىىار -5  اتفىىاق ابر ىىس  مىىن ما  كىىون   ةدمىىو صىىندوق ال كهىى   عنىىد ُيم
مىن و   اتفىاق ابر ىس مىن 6ا ىادة مىن  4الفاىاة و مىن اللهىو ا نيى ة ووجى    تهىحصو الةا دا  ا 

 ؛لل ربعا  جمموعو م نوعو من ا صادر الةامو واخلاصو
إىل مىر ا األاىاايف الةامىل عوصىف  اج مىاق األاىاايف   عاوتوكىول كهوتىو   دعو -6 

تاتهبىىا  صىىندوق و   أن  ةلىى  إىل جملىىس صىىندوق ال كهىى  النظىىا   النظىىام الىىداةل  للم لىىس
لىىم ابتفىىاق ابر ىىس والتر ا لتبىىو علىى  تلاىى  صىىندوق ال كهىى  حصىىو ا  ىىاادا    ة ال كهىى  يهمىىا

كىىون مىىن عاوتوكىىول كهوتىىو عنىىدما   17و 12و 6 وادا   تهىىو مىىن األنيىىةو ا نصىىوع عله ىىا   ا ىى
هبىىديف إحالىىو ال وصىىها  إىل مىىر ا األاىىاايف وذلىى  اتفىىاق ابر ىىس   ةدمىىو صىىندوق ال كهىى   

  اتفىىىىىىاق ابر ىىىىىىس للنظىىىىىىا يه ىىىىىىا   دورتىىىىىى  الينانهىىىىىىو  تيىىىىىىا ن  الةامىىىىىىل عوصىىىىىىف  اج مىىىىىىاق األاىىىىىىاايف
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