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 اهليئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة التاسعة واألربعون

 2018كانون األول/ديسمرب   8-2كاتوفيتسه، 
 من جدول األعمال 5البند 

األطر الزمنية املشرتكة للمساااا  اداددة وطنياامل املشاار 
 من اتفاق ابريس 4من املادة  10إليها يف الفقرة 

 10األطر الزمنية املشرتكة للمسااا  ادددة وطنيامل املشار إليهاا يف الفقارة   
 تفاق ابريسمن ا 4من املادة 

 مشروع استنتاجا  مقرتح من الرئيس  
 توصية من اهليئة الفرعية للتنفيذ  

أوصتتا ائة تتف الة عةتتف ل، نةةتتهتا ا توسعتتا ال انيتتمبف واألسملمبتت ا تاتت وي ا  تت س ال تتا  ل تت   
ينظتت  هةتتمت متتطر  األلتت ا  المبامتتت ملعصتتةمت اج متتاي األلتت ا  ا اهةتتاو تسيتت  ويمب متتد  ا توسهتتمت 

 األوىل:

 1-م ا  /-مشروع املقرر   
مان  10األطر الزمنية املشرتكة للمساااا  اداددة وطنياامل املشاار إليهاا يف الفقارة   

 من اتفاق ابريس 4املادة 
 إن مطر  األل ا  المبامت ملعصةمت اج ماي األل ا  ا اهةاو تسي ا 
 من اهةاو تسي ا 4من ا اتة  10و 9إىل الة  ه   إذ ياري 
 ا21-م أ/1من ا   س  25إىل  23إىل الة  ات من  ضا  وإذ ياري أي 

 FCCC/SBI/2018/L.27 األمم ا  حدة 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير املناخ
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ا حبتتتأل األلتتت  الامنةتتتف ا اتتت اف ل،م تتتا ات ا تتتدتة  (1)تل  تتتدم ا تتت   ي حتتت  -1 
مل بتاتل ارسا  الرت    من اهةاو تسيت ا ويتةع ع،متا   4من ا اتة  10ولنةا ا ااس إلةها ا الة  ة 

 ؛(2)وتجمععف اخلةاسات اليت حبر ها األل ا  واق ح ها ملاأن ههت  ا  ألف
 أن هطبتتا األلتت ا  األلتت  الامنةتتف ا اتت اف ع،تتد م تتا اعا ا تتدتة ولنةتتا   ي تت س -2 

 ؛هصاعدا   2031اليت ي مب  هنةةهتها من عام 
  ا األلتتت  الامنةتتتف ا اتتت اف إىل ائة تتتف الة عةتتتف ل، نةةتتتهت أن هعاصتتتت النظتتت يط،تتت  -3 

( ملغةتتتف ه تتتدة هعصتتتةف  تتتهتا 2019ا توسعتتتا اخلم تتت  )حاي ان/يع ةتتتمت  ل،م تتتا ات ا تتتدتة ولنةتتتا  
  الاأن لةنظ  هةها مطر  األل ا  المبامت ملعصةمت اج ماي األل ا  ا اهةاو تسي  ويمب مدها.

    

__________ 

مي تتن االلتتلي ع،تتد أحتتدغ ورة تتف أتتري ساةتتف ملاتتأن ا تتداوالت ا  مب، تتف  تتهت  ا  تتألف ا الصتتةحف ا ل  و ةتتف:  (1)
https://unfccc.Int/documents/186278.   واأله تتاس ا مبتت ه عنهتتا ا ه،تتة العرة تتف لة تتا حصتت يفا وال همب تت

 . ع ارسا ا وال ر  آبسا  األل ا ا ارسا  أو مجة هعاه ا  

ا اخلةتتتاسات 1ت ا الة تتت ة -3-1)اجلتتتا  الرتتتاف(ا الةصتتتت  APA-SBSTA-SBI.2018.Informal.2.Add.1ا ظتتت  العرة تتتف  )2)
االلتتتتتلي ع،تتتتتد  . ومي تتتتتنhttps://unfccc.Int/documents/183352ا م احتتتتتف ا الصتتتتتةحف ا ل  و ةتتتتتف: 3إىل  1متتتتتن 

-https://unfccc.int/process/conferences/bonn ا نيتتتتهامات ا  دمتتتتف ا أرنتتتتا  التتتتدوسة ا الصتتتتةحات الاتتتتب ةف:

climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-16  األسملمبتتت  )اجلتتا  األول متتتن التتدوسة الرامنتتتف و
)اجلتتتتا  الرتتتتاف متتتتن التتتتدوسة الرامنتتتتف واألسملمبتتتت  ئة تتتتف  https://unfccc.int/event/sbi-48-2#eq-4ئة تتتتف ال نةةتتتتهت(ا و

)التتتدوسة ال انيتتتمبف واألسملمبتتتعن ئة تتتف ال نةةتتتهت(ا وا نيتتتهامات  https://unfccc.int/event/sbi-49#eq-19ال نةةتتتهت(ا و 
  .https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspxا  دمف قبت الدوسة ا الصةحف الاب ةف: 

https://unfccc.int/documents/186278
https://unfccc.int/documents/183352
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-16
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-16
https://unfccc.int/process/conferences/bonn-climate-change-conference-april-2018/sessions/sbi-48#eq-16
https://unfccc.int/event/sbi-48-2#eq-4
https://unfccc.int/event/sbi-49#eq-19
https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx

