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 الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
 الثاني من الدورة األولى الجزء

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  14-7مراكش، 

 (1)من جدول األعمال 8-3البنود 

 من جدول األعمال 8-3البنود   

 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيستين المتشاركتين  

 إضافة   

 توصية من الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس  

املخصل  املعلب تاتفلاا تلا ي ، ز االثا الثلاين ملن دو تل  األو ، أوصى الفريق العامل   
 مبشروع املقر  التايل كي ينظر في  مؤمتر األطراف ويعتمده ز دو ت  الثانية والعشرين:

 22-/م أ-مشروع المقرر   

النظااام الاادالمي لمااألتمر األلاارا  العاماال بوصاافر اجتماااع األلاارا  فااي   
 اتفاق باريس

 راف،إن مؤمتر األط 

 من اتفاا تا ي ،  18و 16تاملادتني  إذ حييط علما   

 ،21-/م أ1من املقر   8تالفقرة  أيضا   وإذ حييط علما   

__________ 
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ز التوصيات ذات الصلة الصاد ة علن الفريلق العامل  املخصل  املعلب تاتفلاا  وقد نظر 
 تا ي  ز ااثا الثاين من دو ت  األو  املستأنفة،

تأن يعتمد مؤمتر األطراف العام  توصف  اجتماع األطلراف ز اتفلاا تلا ي ، ز  يوصي 
 دو ت  األو ، مشروع املقر  الوا د ز املرفق.
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 المرفق

 1-/م أ ب-مشروع المقرر   

 النظام الداخلي ملؤمتر األطراف العام  توصف  اجتماع األطراف ز اتفاا تا ي  

 إن مؤمتر األطراف العام  توصف  اجتماع األطراف ز اتفاا تا ي ، 

 من اتفاا تا ي ،  18و 16إ  املادتني  إذ يشري 

مللن  5تللالفقرة  ، عمللال  (1)أنلل  عنللد ت بيللق مشللروع النظللام الللداخلي ملللؤمتر األطللراف يقللر  
 من اتفاا تا ي ، ينبغي أن يُفهم ما يلي: 16املادة 

، فلللمن ملللدة و يلللة أل عضلللو تلللدي  تنتخبللل  26-22فيملللا يتعللللق مبشلللا ي  امللللواد  )أ( 
من اتفاا  18من املادة  3والفقرة  16من املادة  3للفقرة ا  تا ي  من تينها وفقاألطراف ز اتفاا 

 تا ي ، تنتهي ز نف  الوقت الذل تنتهي في  مدة و ية العضو الذل متت ا ستعاضة عن ؛

 :21-17فيما يتعلق مبشا ي  املواد  )ب( 

ا كني ز تسرل وثائق تفويض ممثلى األطراف ز اتفاا تا ي  على ممثليها املش '1'
دو ات ملللؤمتر األطلللراف وملللؤمتر األطلللراف العامللل  توصلللف  اجتملللاع األطلللراف ز 

 اتفاا تا ي ؛

تشلللأن وثلللائق التفلللويض للموافقلللة ا  واحلللدا  يقلللدم م تللل  ملللؤمتر األطلللراف تقريلللر  '2'
لإلجلللرااات املتبعلللة، إ  ملللؤمتر األطلللراف العامللل  توصلللف  اجتملللاع ا  عليهلللا، وفقللل

 األطراف ز اتفاا تا ي ؛

 :7و 6ما يتعلق مبشروعي املادتني في )ج( 

ُيسمح للمنظمات املقبولة تصفة مراق  ز الدو ات الساتقة ملؤمتر األطراف حبضو   '1'
 الدو ة األو  ملؤمتر األطراف العام  توصف  اجتماع األطراف ز اتفاا تا ي ؛

ُتستخدم عملية واحدة لقبول املنظملات اللهل  لا صلفة مراقل  دضلو  دو ات ملؤمتر  '2'
راف ومؤمتر األطلراف العامل  توصلف  اجتملاع األطلراف ز اتفلاا تلا ي ، عللى األط

 أن يتخذ مؤمتر األطراف القرا ات املتعلقة تقبول املنظمات تصفة مراق .

    

__________ 
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