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مؤمتر األطراف

الدورة الرابعة والعشرون
كاتوفيتسه ١٤-٢ ،كانون األول/ديسمرب ٢٠١٨
البند  14من جدول األعمال
تنفيذ الفقرتني  ٨و 9من املادة  ٤من االتفاقية

تنفيذ الفقرتني  ٨و 9من املادة  ٤من االتفاقية
مقرتح من الرئيس
مشروع املقرر /-م أ٢٤-

طرائق املنتدى املعين بتأثري تنفيذ تدابري التصدد وبدرجمع لم ده ووفائفده
مبوجب االتفاقية
إن مؤمتر األطراف،
إذ يشري إىل املادة  4من االتفاقية،
وإذ يشري أيضا إىل املادة  2والفقرة  14من املادة  3من بروتوكول كيوتو،
وإذ يؤكد من جديد الفقرة  15من املادة  4من اتفاق ابريس،
وإذ يش ي ي ي ي ي ي ييري إىل املق ي ي ي ي ي ي ييررا /1م أ ،16-و/2م أ ،17-و/8م أ ،17-و/1م أ،21-
و/11م أ،21-
وإذ يدرك أن األطراف قد ال تتأثر بتغري املناخ فحسب ،بل أيضيا اثرر التيدابري املتةي ة
للتصدي له،
وإذ يقر أبن هناك أتثريا إجيابية وسلبية مرتبطة ابلتدابري املتة ة للتصدي لتغري املناخ،
فهم يف السياق األوسع لالنتقال إىل تنميية
وإذ يقر أيضا أبن تدابري التصدي ينبغي أن تُ َ
خفيضة انبعار غازا الدفيئة وقادرة على حتمل تغري املناخ،
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وإذ يؤكد من جديد أن األطراف ينبغي أن تتعاون مين أجيل تعزييز ن يام اقتصيادي دو
داعم وشامل يؤدي إىل منو وتنمية اقتصاديني مستدامني لدى مجيع األطراف،
 -1يشييري إىل الفقييرة  4ميين املقييرر /5م أإ 7-والفقييرة  33ميين املقييرر /1م أ،21-
اللتييني تقييرر جوجبهمييا ،يف مجليية أمييور ،أن خيييدم املنتييدى املعي بتييأثري تنفيي تييدابري التصييدي أيضييا
بروتوكول كيوتو واتفاق ابريس؛
 -2يعتمد طرائق املنتدى املع بتأثري تنفي تدابري التصدي وبيرمم عمليه ووئائفيه
الواردة يف مرفق املقرر /-م أ  )1(1-فيما خيص عمل املنتدى جوجب االتفاقية؛
 -3يقيير أبن هنيياك منتييدى واحييدا يغطييي أعمييال ميؤمتر األطيراف ،وميؤمتر األطيراف
العامييل بوهييفه اجتميياا األط يراف يف بروتوكييول كيوتييو ،وم يؤمتر األط يراف العامييل بوهييفه اجتميياا
األطراف يف اتفاق ابريس بشأن مجيع املسائل املتعلقة بتأثري تنفي تدابري التصدي؛
 -4يؤكييد أن علييى املنتييدى أن يواهييل تقييد تقيارير إىل ميؤمتر األطيراف فيمييا يتعلييق
ابملسائل املندرجة يف إطار الفقرتني  8و 10من املادة  4مين االتفاقيية ،عنيدما تتيا املنتيدى إىل
توجيها من مؤمتر األطراف.
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مشيروا املقييرر املعنييون طرائييق املنتييدى املعي بتييأثري تنفيي تييدابري التصييدي وبييرمم عملييه ووئائفييه جوجييب اتفيياق
ابريس  ،املقرتح يف إطار البند  4من جدول أعمال مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة والعشرين.
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