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 األطراف مؤمتر
 والعشرون الرابعة الدورة

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

 األوىل الاادورة ولعقااد ابرياا  اتفااا  لتنفياا  التحضااةية األعمااال
 ابري  اتفا  يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف ملؤمتر

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

 مقرتح من الرئي   
 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/-مشروع املقرر   

طرائااامل املنتاااد  املعااان بتاااابة تنفيااا  تااادابة الت اااد  وبااار م  عم اااه    
 ووظائفه مبوجب اتفا  ابري 

 إن ماألط األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقسر 
 من االافاق ،ر  4إىل ايااة  إذ قعري 
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أن األ،طاو قد ال ا أثط ش غري ايناخ  حسبر شل أقضىا  اثرر ال ىداشري اي ةى ة  وإذ قدرك 
 لل صدي لةر

 أتثريات إجياش ، وسلب ، مطابط، ابل داشري اي ة ة لل صدي ل غري ايناخر  أبن هناك وإذ قّنط 
أبن اداشري ال صدي قنبغ  أن اُفَهم ه الس اق األوسع لالن نال إىل انم ى،  ط أقضا  وإذ قنّ  

 خف ض، انبرارت غازات الد  ئ، وقاارة علم حتمل اغري ايناخر
اون مىن أجىل ارزقىز ن ىام اق صىااي او  أن األ،طاو قنبغ  أن ا ر وإذ قا د من جدقد 

 ااعم وشامل قااي إىل منو وانم ، اق صااقني مس دامني لدى مج ع األ،طاور
ر أن قرمىىل اين ىىدى ايرىىري ش ىىأثري 21-م أ/1مىىن اينىىطر  33ر و نىىا  للفنىىطة قنىىطر -1 

انف ىى  اىىداشري ال صىىدي  ايعىىار إل ىىة   مىىا قلىى  ابين ىىدىت حتىىر إشىىطاو ا  ئىىات الفطع ىى، علىىم  ىىو 
 خيدم اافاق ابرقس   ما ق رلق ابيسائل اينصوص عل ها ه اافاق ابرقس؛ 

 لة ووظائفة الواراة ه ايط ق؛،طائق اين دى وشطانمج عم قر مد -2 
أبن هنىىاك من ىىدى وا ىىدا  قغطىى  أعمىىال مىىاألط األ،ىىطاور ومىىاألط األ،ىىطاو  طّ قنىى -3 

الرامىىل شوصىىفة اج مىىاك األ،ىىطاو ه شطواو ىىول   واىىىور ومىىاألط األ،ىىطاو الرامىىل شوصىىفة اج مىىىاك 
  صدي؛ األ،طاو ه اافاق ابرقس شعأن مج ع ايسائل اي رلن، ش أثري انف   اداشري ال

أن علىىىىم اين ىىىىدى أن قنىىىىدم انىىىىارقط إىل مىىىىاألط األ،ىىىىطاو الرامىىىىل شوصىىىىفة  قا ىىىىد -4 
 4مىن ايىااة  15اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقس   ما ق رلق ابيسائل ايندرج، ه إ،ىار الفنىطة 

من اافاق ابرقسر عندما حي اج اين دى إىل اوج هات من ماألط األ،طاو الرامىل شوصىفة اج مىاك 
 او ه اافاق ابرقس؛ األ،ط 

 ال صىىىىدي اىىىىداشري انف ىىىى  ش ىىىىأثريات مرن ىىىى، للةىىىى ا   ااو   سىىىىة  جلنىىىى، إنعىىىىا  قنىىىطر -5 
 و نىىىىىا   اهامهىىىىىا واضىىىىىطلع ال صىىىىىدير اىىىىىداشري انف ىىىىى  ش ىىىىىأثري ايرىىىىىري اين ىىىىىدى أعمىىىىىال اعىىىىىم   وىلسىىىىى

 لالخ صاصات الواراة ه ايط ق؛
إىل ا  ئ ىىىىني الفىىىطع  ني أن اس رطوىىىىار ه اورا همىىىا ال اسىىىىر، وا مسىىىىني  قطلىىىب -6 

تر ،طائىىق اين ىىدى وشىىطانمج عملىىة ووظائفىىةر وىىدو انىىد  اوصىى ات 2٠23 اعىىطقن الينىىاف/نو م  
تر ومىىاألط 2٠23ل ن ىىط   هىىا مىىاألط األ،ىىطاو ه اوراىىة ال اسىىر، والرعىىطقن  اعىىطقن الينىىاف/نو م  

 مىىاك األ،ىىطاو ه شطواو ىىول   واىىو ه اوراىىة ال اسىىر، ععىىطة  اعىىطقن األ،ىىطاو الرامىىل شوصىىفة اج
ت ومىىىاألط األ،ىىىطاو الرامىىىل شوصىىىفة اج مىىىاك األ،ىىىطاو ه اافىىىاق ابرقىىىس ه 2٠23الينىىىاف/نو م  

 ت؛2٠23اوراة السااس،  اعطقن اليناف/نو م  
إىل األمانىىى، أن اىىىن م االج مىىىاك األول للينىىى،  ااو   سىىىة للةىىى ا  الىىى ي  قطلىىىب -7 

 سى رند يىدة قىومنير ابالقىمان مىع اورئ ا  ئ ىني الفىطع  ني شىد ا  مىن اورا همىا ا مسىني   زقىطان/
 ت؛2٠1٩قون ة 

األ،ىىطاو إىل اطشىى ض أعضىىا  للرمىىل ه جلنىى،  ااو   سىىة للةىى ا ر وقعىىري  قىىدعو -8 
 ؛2٠1٩ ن سان/أشطقل 15إىل أنة ق رني إخطار رئ س  ا  ئ ني الفطع  ني و ه ال ر  نات حبلول 
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أن قضىىع اين ىىدى خطىى، عمىىل مىىدتا سىىر سىىنوات وقوصىى  وىىا ألعىى ا  مىىع  قنىىطر -٩ 
،طائق اين دى وشطانمج عملة ووظائفةر اطاعاة النضااي الس اساا ، ذات الصل، اليت تىم األ،ىطاور 

 لك  ان ط   ها ا  ئ ان الفطع  ان ه اورا هما ا مسني وار مدها؛
  ني أن جتىىىىطاي اسىىىى رطاا من صىىىىم ايىىىىدة  طىىىى، عمىىىىل إىل ا  ئ ىىىىني الفىىىىطع قطلىىىىب -1٠ 

تر 2٠22اين دىر اش دا   من الدورة السااسى، وا مسىني لكىل مىن ا  ئ ىني الفىطع  ني   زقطان/قون ىة 
 شغ ، ارزقز  رال ، اين دى؛

األ،طاو إىل أن اندم آرا ها شعأن خط، عمل اين دى وجلنى،  ااو   سىة  قدعو -11 
 ؛2٠1٩ن سان/أشطقل  15حبلول  ت1  البواش، العبك ، ل ند  اآلرا للة ا  ال اشر، لة ع 

أن قنىىدم اين ىىدى ايرىىري ش ىىأثري انف ىى  اىىداشري ال صىىدي اوصىى ات  ىى  ان ىىط  قنىىطر -12 
  هىىا ا  ئىىات الفطع ىى، شغ ىى، أن انىىدم هىى ه ا  ئىىات اوصىى ات ابؤىىاذ إجىىطا ات إىل مىىاألط األ،ىىطاور 
ومىىاألط األ،ىىطاو الرامىىل شوصىىفة اج مىىاك األ،ىىطاو ه شطواو ىىول   واىىور ومىىاألط األ،ىىطاو الرامىىل 

 و ه اافاق ابرقس من أجل الن ط   ها واع مااها؛شوصفة اج ماك األ،طا
إىل األمانىىى، أن اىىىدعم انف ىىى  شىىىطانمج عمىىىل اين ىىىدى ايرىىىري ش ىىىأثري انف ىىى   قطلىىىب -13 

 اداشري ال صدي؛
ابآلرر ايندرة ايماب، ه اي زان ، علم انف   األنعط، اليت س ضىطلع  حي ط علما   -14 

 أعاله؛ 7و 5و 2 وا األمان، وايعار إل ها ه الفنطات
أن اُ ة  اإلجطا ات اليت ُعهد وا إىل األمانى، ه هى ا اينىطر رهنىا  ش ىوا ط  قطلب -15 

 ايوارا ايال ،.

__________ 
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 املرفمل
طرائمل املنتد  املعن بتابة تنفي  تدابة الت اد  وبار م  عم اه ووظائفاه   

 مبوجب اتفا  ابري 
 الوظائف -أوالا  

ش ىىىأثري انف ىىى  اىىىداشري ال صىىىدي  ايعىىىار إل ىىىة   مىىىا قلىىى  ابين ىىىدىت قضىىىطلع اين ىىىدى ايرىىىري  -1
 ابيهام ال ال ،:

اىىو ري منصىى، ا ىى ض لإ،ىىطاو إمكان ىى، ابىىاال ايرلومىىات وا ىى ات واراسىىات ا ىىاالت   أت 
اإل طااقىى، وأ ضىىل ايمارسىىات واآلرا  شططقنىى، افاعل ىى،ر واسىىه ل ان ىى م وحتل ىىل أتثىىري انف ىى  اىىداشري ال صىىدير 

  ذلك اس ةدام واطوقط أاوات ومنهي ات النم ج،ر ودو ال وص ، ابؤاذ إجطا ات حمداة؛اا ه
انىىد  اوصىى ات إىل ا  ئىىات الفطع ىى، شعىىأن اإلجىىطا ات ايعىىار إل هىىا ه الفنىىطة   بت 

أعاله    ان ط   هار وذلك ودو أن اندم اوص ات شعأن ه ه اإلجطا اتر  سب االق ضا ر 
األط األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه شطواو ىول   واىور ومىاألط إىل ماألط األ،طاور وم

 األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقس؛
انىىد  أمينلىى، ملموسىى،ر واراسىىات  ىىاالت إ طااقىى، وجارسىىاتر مىىن أجىىل ارزقىىز   جت 

 ال صدي؛ قدرة األ،طاور وخباص، البلدان النام ،ر علم مراجل، أتثري انف   اداشري
مراجلىى، آرر انف ىى  اىىداشري ال صىىدي اوجىىب االافاق ىى، وشطواو ىىول   واىىو واافىىاق   ات 

ابرقىىس مىىن خىىالل ارزقىىز ال رىىاون شىىني األ،ىىطاو واجلهىىات صىىا ب، ايصىىلح، واين مىىات ا ارج ىى، 
وا  ا  واياسساتر ومن خالل ارزقز قدرات األ،طاو و همهىا آلرر إجىطا ات ال ةف ىمر ومىن 

 مكىىني مىىن ابىىاال ايرلومىىات وا ىى ات وأ ضىىل ايمارسىىات   مىىا شىىني األ،ىىطاو مىىن أجىىل خىىالل ال
 زاياة الندرة علم ال ك م مع ه ه اآلرر؛

اوجىىىىب  اجلارقىىىى، الرمل ىىىىات ية لىىىىم الصىىىىل، ذات الن ىىىىائج ومطاعىىىىاة االسىىىى ياش،  هىت 
 اافاق ابرقس؛

 ىىىىأثريات السىىىىلب ، اعىىىىي ع اإلجىىىىطا ات الطام ىىىى، إىل ال نل ىىىىل إىل أا   ىىىىد مىىىىن ال  وت 
 وحتن ق أقصم قدر من ال أثريات اإلجياش ، ل نف   اداشري ال صدي. 

 بر م  العمل -اثنياا  
قعىىمل شىىطانمج الرمىىل لىىاالت الرمىىل ال ال ىى، مىىن أجىىل مراجلىى، شىىواغل مج ىىع األ،ىىطاور  -2

 س ما البلدان النام ، األ،طاو:  وال
 ال نوقع االق صااي وال حول؛  أت 
 ل حول الراال للنوى الرامل، وإجياا  طص الرمل الالئق والوظائم اجل دة؛حتن ق ا  بت 
 ان  م وحتل ل أتثريات انف   اداشري ال صدي؛  جت 
 ا سري اطوقط األاوات واينهي ات الالزم، ل ن  م أتثريات انف   اداشري ال صدي.  ات 
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 الطرائمل -اثلثاا  
جي مىىىىع اين ىىىىدى مىىىىطاني ه السىىىىن، ابل ىىىىزامن مىىىىع اورئ ا  ئ ىىىىني الفىىىىطع  نير وقرنىىىىد ه إ،ىىىىار شنىىىىد  -3

 معمك من شنوا جدول أعمال ا  ئ ني الفطع  ني وقرمل و نا  لإلجطا ات اينطبن، علم أ طق، االاصال. 
ثىىىىريات ا ىىىوىل جلنىىىى،  ااو   سىىىىة للةىىى ا  ايرن ىىىى، ش ىىىىأثريات انف ىىىى  اىىىداشري ال صىىىىدي  جلنىىىى، أت -4

ال نف  ت اعم اين دى ايرري ش أثري انف   اداشري ال صدي ه انف ى  شىطانمج عملىةر واضىطلع اهامهىا 
 لالخ صاصات ال ال ،: و نا  

جت مىىع جلنىى، أتثىىريات ال نف ىى  مىىطاني ه السىىن،ر وخيصىىت قومىىان لكىىل اج مىىاكر   أت 
 ابالقمان مع اج ماعات ا  ئ ني الفطع  ني؛ 

من  ىل لموعى، مىن  نشواقع عضوق عضوا ر 14 من ال نف  ا ألم جلن، أتثريات   بت 
لموعات األمم اي حدة اإلقل م ، ا مسر وعضو وا د من أ د أقل البلدان منوا ر وعضىو وا ىد 

 من الدول اجلزرق، الصغرية النام ،ر وعضوقن من اين مات ا كوم ، الدول ، ذات الصل،؛ 
 هم خىى ا ر وقنبغىى  أن اكىىون لىىدقهم ايىىاهالت وا ىى ات قرمىىل األعضىىا  شصىىف  جت 

 ذات الصل، ه اي ااقن ال نن ، واالج ماع ، االق صااق، اي صل، اياالت شطانمج عمل اين دى؛ 
 بت أعاله اجملموعاُت اليت قن مىون إل هىا. 4اطشض األعضا  احملداقن ه الفنطة   ات 

  ئ، الفطع ، للمعورة الرلم ، وال كنولوج ، و ه ال ر  نات؛ وخيطط رئ سا ا  ئ، الفطع ، لل نف   وا 
 بت أعىىاله مناصىىبهم يىىدة سىىن ني و ىىم 4قعىىغل األعضىىا  احملىىداون ه الفنىىطة   هىت 

 ا ق ه والق ني م  ال  ني  حد أقصم؛
ان ةىىىىب جلنىىىى، أتثىىىىريات ال نف ىىىى  علىىىىم أسىىىىاب اوا ىىىىق اآلرا ر عضىىىىوقن مىىىىن شىىىىني   وت 

 بت أعىىاله للرمىىل  طئ سىىني معىىار ني لوالقىى، مىىدتا سىىن ان لكىىل  4الفنىىطة أعضىىائها احملىىداقن ه 
 منهمار مع مطاعاة ا اج، إىل  فال، ال مين ل اجلغطاه الراال؛ 

إذا ارىىى ر علىىىم أ ىىىد الطئ سىىىني ايعىىىار ني االوىىىطالك شواجبىىىات منصىىىبة ماق ىىىا ر   زت 
 ق وىل مهامة أي عضو آخط ار نة جلن، أتثريات ال نف  ؛ 

ن ابب  ضىىور اج ماعىىات جلنىى، أتثىىريات ال نف ىى ر شصىىف، مطاقىىبر مف و ىىا  قكىىو   حت 
 جلم ع األ،طاو واين مات ايطاقب، اير مدة ما مل انطر اللين، خالو ذلك؛

 ارمل جلن، أتثريات ال نف   علم أساب اوا ق آرا  أعضائها؛   طت 
قن ط   ة مىن أجىل قرد أعضا  جلن، أتثريات ال نف   انطقطا  سنواي  للمن دى لك    يت 

انىىىىد  اوصىىىى ات إىل مىىىىاألط األ،ىىىىطاور ومىىىىىاألط األ،ىىىىطاو الرامىىىىل شوصىىىىفة اج مىىىىاك األ،ىىىىىطاو ه 
  شطواو ول   واور وماألط األ،طاو الرامل شوصفة اج ماك األ،طاو ه اافاق ابرقس؛

قد قس ةدم اين دى وجلن، أتثريات ال نف   الططائق ال ال ،ر  سىب االق ضىا ر وعلىم  ىو  -5
 ا ق نطر ه  ل  ال، علم  دةر من أجل انف   شطانمج عمل اين دى:م

 شنا  الوع  وارزقز اباال ايرلومات من خالل اباال ا  ات وأ ضل ايمارسات؛  أت 
 إعداا ورقات انن ، واراسات  االت إ طااق، وأمينل، ملموس، ومباائ اوج ه ،؛  بت 
 واين مات اية ص،؛الن  مسامهات من ا  ا  وايمارسني   جت 
 ان  م  لنات عمل.  ات 


