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 األطراف مؤمتر
 والعشرون الرابعة الدورة

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

 األوىل الااادورة ولعقااد ابريااا  اتفااا  لتنفيااا  التحضااةية األعمااال
 ابري  اتفا  يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف ملؤمتر

األعماااال التحضاااةية لتنفيااا  اتفاااا  ابريااا  ولعقاااد الااادورة األوىل ملااااؤمتر   
 اجتماع األطراف يف اتفا  ابري األطراف العامل بوصفه 

 الرئي  من مقرتح  
 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:

 ١-ت أ م/- املقرر مشروع  

 ماان 5 للفقاارة وفقااا   تقاادا ا األطااراف علاا  يتعااّ   الااي املعلومااات حتديااد  
 ابري  اتفا  من 9 املادة

 إن ماألط األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقسر 
 من االافاق ،ر 11و 4اياااني  إىل قعري إذ 
 ابرقسرمن اافاق  9من ايااة  5-1الفنطات  إىل أقضا   قعري وإذ 
 من اافاق ابرقسر 14و 11و 10و 7و 4و 3ايواا  إىل  ذلك  قعري وإذ 
 ر 23-م أ/12و 22-م أ/13و 21-م أ/1و 19-م أ/3اينطرات  إىل قعري وإذ 
 احلاج، إىل مواصل، وارزقز الدعم الدو  ل نف ذ اافاق ابرقسر علم قعدا وإذ 
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رلومىات اي رلنى، ابلىدعم ايىا  أبمه ، قاشل ، ال نبىا والووىوف   مىا اى  اي قسلم -1 
 ل نف ذ اافاق ابرقس؛

أبن علم البلدان اي ندمى، األ،ىطاو أن انىدم  ىل  ىن ني مرلومىات  جمداا   قذّ ط -2 
مىن اافىاق ابرقىسر  سىق االق ضىا ر  9مىن ايىااة  3و 1إرشااق،  م ى، وووع ى، ا رلىل ابلفنىطاني 

ايال ىىى، الرامىىى، اي وقىىىإ انىىىدانا إىل البلىىىدان اىىىا ه ذلىىىكر  سىىىق مىىىا وىىىو م ىىىافر مسىىى و ت ايىىىوارا 
النام ىى، األ،ىىطاوُ واععىىطرإ األ،ىىطاو األتىىط  الىىد انىىدم ايىىوارا علىىم انىىد  وىىذه ايرلومىىات  ىىل 

  ن ني علم أ اس ،وع ؛ 
 من اافاق ابرقس شعأن وذه ايسأل،؛ 9من ايااة  3و 1علم أمه ، الفنطاني قعدا  -3 
مىىى، األ،ىىىطاو أن انىىىدم  ىىىل  ىىىن ني ايرلومىىىات ايعىىىار البلىىىدان اي ند إىل قطلىىىق -4 

 ؛2020أعاله واحملداة ه ايط لر اع بارا  من عام  2إل نا ه الفنطة 
األ،ىىىطاو األتىىىىط  الىىىد انىىىدم ايىىىىوارا علىىىم أن انىىىدم مىىىىطة  ىىىل  ىىىىن ني  قعىىىطإ -5 

 أعالهر علم أ اس ،وع ؛ 2ايرلومات ايعار إل نا ه الفنطة 
أن انعى  شواشى، إلونوو ى، موط ى، لنعىط واسىط ل ايرلومىات األماو،  إىل قطلق -6 

 ايندم، مطة  ل  ن ني؛
األماو، أن ارد جتم را  واول فا  للمرلومات الواراة ه البالغات  إىل أقضا   قطلق -7 

ر مىىن أجىىل اوج ىىة 2021أعىىاله اع بىىارا  مىىن عىىام  2ايندمىى،  ىىل  ىىن ني وايعىىار إل نىىا ه الفنىىطة 
 ص ل، الراي ،؛عمل ، ا  خالص احل

األماوىى، أن اىىن م مىىطة  ىىل  ىىن ني  لنىىات عمىىل أ نىىا  الىىدورة  إىل  ىىذلك  قطلىىق -8 
أعىالهر  2اش دا   مىن السىن، الىد الى  انىد  البالغىات األوىل لفىنة السىن ني ايعىار إل نىا ه الفنىطة 

 وإعداا انطقط موجز عن  ل  لن، عمل؛
أعىاله  7وال ول فىات ايعىار إل نىا ه الفنىطة مواصل، الن ىط ه ال طم رىات  قنطر -9 

أعىىالهر اع بىىارا  مىىن  8وه ال نطقىىط ايىىوجز عىىن  لنىىات الرمىىل أ نىىا  الىىدورة ايعىىار إل نىىا ه الفنىىطة 
 (؛2021اوراة الطاشر، )اعطقن الثاين/وو مرب 

عنىىد  ىىوار و اري ر  ىىإ مسىى و  شعىىأن ال موقىىل اينىىات  اش ىىدا   مىىن  أقضىىا   قنىىطر -10 
ر قعسنشىىىد   ىىىة أبمىىىور مىىىن يل نىىىا ال نىىىارقط ايىىىوجزة عىىىن  لنىىىات الرمىىىل أ نىىىا  الىىىدورة 2021عىىىام 

 أعاله؛ 2أعاله وشالغات  نة السن ني ايعار إل نا ه الفنطة  8ايعار إل نا ه الفنطة 
رئىى س مىىاألط األ،ىىطاو الرامىىىل شوصىىفة اج مىىاك األ،ىىطاو ه اافىىىاق  إىل قطلىىق -11 

أعىاله ل ن ىط   ىة مىاألط األ،ىطاو  10ت احلىوار ايعىار إل ىة ه الفنىطة ابرقس أن قرد موجزا  يىداوال
 الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقس ه اوراة الال ن،؛

ماألط األ،طاو إىل الن ط ه ال طم رات وال ول فات وال نارقط ايوجزة عن  قدعو -12 
 أعالهر علم ال وا ؛ 8و 7 لنات الرمل أ نا  الدورة ايعار إل نا ه الفنطاني 
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 (2023الن ط ه حتدقث أوىواك ايرلومىات الىواراة ه ايط ىل ه اوراىة الساا ى، ) قنطر -13 
علم أ اس جتارب األ،طاو وارو نا ايس فااة من إعداا شالغىات  ىنة السىن ني الىد انىدم   نىا 

 ايرلومات اإلرشااق، الوم ، والنوع ،؛
ندقطق، ايناب، ه اي زاو ى، علىم األوعىط، اينىطر أن اضىطلإ ابآلاثر ال  علما   حي ط -14 

 أعاله؛ 10و 8-6هبا األماو، عمال  ابأل وام الواراة ه الفنطات 
أن اىع رَخذ اإلجطا ات الد ععند هبا إىل األماو، ه وىذا اينىطر رونىا  ش ىوا ط  قطلق -15 

 ايوارا ايال ،ُ
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 املرفق

 ماان 5 للفقاارة وفقااا   تقاادا ا األطااراف علاا  يتعاا  الااي املعلومااات أنااواع  
 ابري  اتفا  من 9 املادة

انىىىىدم البلىىىىدان اي ندمىىىى، األ،ىىىىطاو  ىىىىل  ىىىىن ني مرلومىىىىات إرشىىىىااق،  م ىىىى، وووع ىىىى، ا رلىىىىل  
مىن اافىاق ابرقىسر  سىق االق ضىا ر اىا ه ذلىكر  سىق مىا وىو  9من ايااة  3و 1ابلفنطاني 

وقىىىىإ انىىىىدانا إىل البلىىىىدان النام ىىىى، األ،ىىىىطاوُ واععىىىىطرإ م ىىىىافر مسىىىى و ت ايىىىىوارا ايال ىىىى، الرامىىىى، اي 
األ،ىىطاو األتىىط  الىىد انىىدم ايىىوارا علىىم انىىد  وىىذه ايرلومىىات  ىىل  ىىن ني علىىم أ ىىاس ،ىىوع ُ 

 وقنبغ  أن قعمل ذلك ما قل :
مرلومىىات مرىىزر ة مىىن أجىىل   اة الووىىوف شعىىأن مسىى و ت ايىىوارا ايال ىى، الرامىى،  ()أ 

 البلدان النام ،ر  سق ما وو م اف؛اي وقإ اندانا إىل 
مرلومات إرشااق،  م ى، وووع ى، عىن الىربامار اىا ه ذلىك ايسى و ت والننىوات  ()ب 

 والو ائل اي وقر،ر  سق ما وو م اف؛
مرلومات عن الس ا ات واألولو تر اا ه ذلىك اينىا،ل وارغطا  ىار والبلىدان  )ج( 

 وعات ايس ند ،ر والنطاعاتر ومطاعاة االع بارات ارنساو ،؛اي لن ،ر وارنات ايس ف دةر واجملم
مرلومىىات عىىن أوىىداو وأوىىواك الىىدعم: ال خف ىىأل وال و ىىأل واألوعىىط، العىىامل،  )ا( 

 لردة قطاعات وونل ال ونولوج ا وشنا  الندرات؛
مرلومىىات عىىن الروامىىل الىىد قبحىىث عننىىا منىىدمو ال موقىىل اينىىات  عنىىد ان ىى م  )ه( 

 ل ايساعدة ه إرشاا البلدان النام ،؛اينن ات من أج
إشارة إىل ايوارا اردقدة واإلوا  ، الد قنبغ  اندانار و  ف ، حتدقد األ،ىطاو  )و( 

 هلذه ايوارا علم أهنا جدقدة وإوا  ،؛
 مرلومات عن ال طوو الو،ن ، والن وا اي صل، ش ند  ايرلومات ايسبن،؛ ) ( 
اال ناوىات ذات الصىل، ايسى خدم، ل وقىإ مسى و ت مرلومات عن ايننط ىات و  )ف( 

 ال موقل اينات ؛
مرلومىىىات عىىىن ال حىىىد ت واحلىىىواجز ايواجنىىى، ه اياوىىى  والىىىدروس ايسىىى فااة  )ط( 

 وال داشري اي خذة لل غلق عل نا؛
مرلومىات عىىن الو ف ى، الىىد  ىىدو هبىا األ،ىىطاو إىل حتن ىىل اىوا ن شىىني ال و ىىأل  )ي( 

مطاعىىىاة اال ىىىناا ط ات النططقىىى، ال وج ىىىة وا   اجىىىات البلىىىدان النام ىىى، األ،ىىىطاو وال خف ىىىألر مىىىإ 
وأولو  ار وال   ما الك الد و  قاشل، لل أ ط شوجة تاص ابآلاثر الضارة ل غري ايناخ والد اراين 
مىىىن ق ىىىوا  بىىىرية ه النىىىدراتر مىىىن قب ىىىل أقىىىل البلىىىدان ةىىىوا  والىىىدول ارزرقىىى، الصىىىغرية النام ىىى،ر و ىىىطا  

 ؛م، علم أ اس اينح من أجل ال و ألللحاج، إىل ايوارا الرام، وايوارا النائ
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مرلومات عن اإلجطا ات اي خذة واخلطط ايط وم، حلعد ألوقل منات  إوىاه  )ك( 
ه إ،ىىار ارنىىد الرىىاي  حلعىىد ال موقىىل اينىىات  مىىن ،ائفىى، وا ىىر، مىىن ايصىىاارر اىىا ه ذلىىك عىىن 

 ، الد   س خدم وألوقل النطاك اخلاص احملعوا؛الرالق، شني ال دتالت الرام
مرلومىىىىات عىىىىن مىىىىد   رال ىىىى، الب ىىىى، الىىىىدعم ايىىىىا  ال   اجىىىىات البلىىىىدان النام ىىىى،  )ل( 

 األ،طاو وأولو  ا ومد  اعمة لال ناا ط ات النططق، ال وجة؛
مرلومىىات عىىن   ف ىى، اوج ىىة الىىدعم اينىىدم واحملعىىوا يسىىاعدة البلىىدان النام ىى، ه  )م( 

وىىا الطام ىى، إىل حتن ىىل أوىىداو اافىىاق ابرقىىس علىىم ايىىد  الطوقىىلر شسىىبل مننىىا مسىىاعد ا ه جنوا
ارنىوا الطام ىى، إىل جرىل ال ىىد نات ايال ى، م ماشىى ، مىإ مسىىار قىااي إىل تفىى  اوبرىااثت غىىا ات 

 الد  ئ، وانم ، قاارة علم حتمل اغري ايناخ؛
اي رلنىى، ش غىىري اينىىاخر ومننىىا مرلومىىات عىىن ارنىىوا ايبذولىى، إلامىىاج االع بىىارات  )ن( 

 الندرة علم ال حملر ه اعمنا لل نم ،؛
مرلومات عن الو ف ، الىد قسىاوم هبىا الىدعم الىذي  ى عندرم إىل البلىدان األ،ىطاو  )س( 

 النام ، ه ارزقز قدرا اُ
    


