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  CMA.1/1 المقرر  
 باريس اتفاق بتنفيا المتصلة المسائل

  باريس، اتفاق يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف مؤمتر إن 

 وجب االتفاقية،مب املعتَمد باريس، اتفاق إىل يشري إذ 

 ،21-أ م/1 املقرر إىل أيضا   يشري وإذ 

 بالشدددمولية بددداريس اتفددداق مبوجدددب العمدددل برندددام  إجندددا  يتسدددم أن أمهيدددة علددد  يؤكدددد وإذ 
  واالنفتاح، والشفافية

 بفعدل بداريس اتفداق مبوجدب املوضدوع العمدل برندام  إلجندا  امللح الطابع عل  يشدد وإذ 
 بغية التعجيل بتنفيذه، 21-/م أ1املقرر  لصلة الواردة يف اجلزء الثالث منا ذات الطلبات

 وأن جددو  ذات بداريس اتفداق بتنفيدذ املتصدل العمل نتائ  تكون أن بضرورة يسلم وإذ 
 بالنجاح، تتكلل

 بمل نفاذ اتفاق باريس  التوقيع عليه  -أ الا  

 ؛2016اين/نوفمرب الث تشرين 4 يف باريس اتفاق نفاذ ببدء يرحب -1 

 باريس؛ اتفاق عل  تقريبا   االتفاقية أطراف مجيع بتوقيع أيضا   يرحب -2 

 بدددده قبلدددد  أو بدددداريس اتفدددداق علدددد  صدددددق  الددددي االتفاقيددددة يف األطددددراف يهندددد  -3 
 موافقتهدددددا أو قبوهلدددددا أو تصدددددديقها صدددددكو  تُدددددود ع مل الدددددي األطدددددراف ويددددددعو عليددددده، وافقددددد  أو
 ممكن، حسب االقتضاء؛يع بعُد، إىل القيام بذلك يف أقرب وق  الود لد  انضمامها أو

 باريس اتفاق إطار في العمل برنامج إنءاز -ثانياا  

 العمدددل برندددام  تنفيدددذ علددد  أشدددرف الدددذ  األطدددراف ملدددؤمتر تقدددديره عدددن يعدددرب -4 
 ؛21-أ م/1 املقرر يف الواردة للرتتيبات وفقا باريس اتفاق مبوجب

طددراف إىل مواصددلة إشددرافه علدد  تنفيددذ برنددام  العمددل يف إطددار األ مددؤمتر يدددعو -5 
، وإىل تسدددريع وتدددرية العمدددل 21-/م أ1اتفددداق بددداريس وفقدددا  للرتتيبدددات املنصدددو  عليهدددا يف املقدددرر 

وإحالددة نتائجدده، علدد  أقصدد  تقدددير، إىل اجلددزء الثالددث مددن الدددورة األوىل ملددؤمتر األطددراف العامددل 
بدداريس، املزمددع عقدددقا بدداالقرتان مددع الدددورة الرابعددة والعشددرين بوصددفه اجتمدداع األطددراف يف اتفدداق 

 ( كي تنظر فيها وتعتمدقا؛ 2018ملؤمتر األطراف )كانون األول/ديسمرب 
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 مدن املزيدد لتقددم العمدل علد  اإلشدراف مواصلة إىل األطراف مؤمتر أيضا   يدعو -6 
مجلددة أمددور، عنصددرا  مددن عناصددر  يف باعتبدداره، بددالتكي ، املتعلدد  بددالب   يتصددل فيمددا التوجيهددات

 من اتفاق باريس؛ 7من املادة  11و 10املسامهات احملددة وطنيا ، املشار إليها يف الفقرتني 

 السددتحدا  العمددل علدد  اإلشددراف مواصددلة إىل األطددراف مددؤمتر كددذلك يدددعو -7 
مدن  7دة ملداا مدن 12 الفقدرة يف إليده املشدار العمدومي السدجل واستخدام تشغيل وإجراءات طرائ 

 اتفاق باريس؛

 باملشدددورة املعنيدددة الفرعيدددة اهليئدددة مدددن كدددل إىل يطلدددب أن األطدددراف مبدددؤمتر يهيدددب -8 
 باتفددداق املعدددي املخصددد  العامدددل والفريددد  بالتنفيدددذ، املعنيدددة الفرعيدددة واهليئدددة والتكنولوجيدددة، العلميدددة
وضدع برندام  العمدل بنداء  علد  ل عملهدا وتدرية تسرِّع أن االتفاقية، مبوجب املنشأة واهليئات باريس،

، وأن حتيددل مددا حتققدده 21-/م أ1مددا ورد مددن طلبددات علدد  قددذا األمددر يف اجلددزء الثالددث مددن املقددرر 
 من نتائ  إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة والعشرين عل  أقص  تقدير؛ 

 املعدددي املخصددد  العامدددل الفريددد  مدددن يطلدددب أن األطدددراف مبدددؤمتر أيضدددا   يهيدددب -9 
باريس مواصلة النظر فيما متكدن إضدافته مدن مسدائل تتعلد  بتنفيدذ اتفداق بداريس ويف عقدد  اقباتف

 الدورة األوىل ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق باريس؛

 مددؤمتر مددع مشددرتكا   اجتماعددا   األوىل دورتدده مددن الثدداين اجلددزء أثندداء يعقددد أن يقددرر -10 
دَر  مدن 2017والعشدرين )تشدرين الثداين/نوفمرب لثة الثا دورته يف األطراف َُ ( بقصدد اسدتعرام مدا 

 تقدم يف تنفيذ برنام  العمل مبوجب اتفاق باريس؛

 صنم ق التكيف  -ثالثاا  

 الدي للمقدررات تبعدا   بداريس، اتفداق خدمدة يف التكيد  صدندوق يكدون أن يقرر -11 
بروتوكددول بدداريس يف اجلددزء الثالددث اف يف األطددر  اجتمدداع بوصددفه العامددل األطددراف مددؤمتر سدديتخذقا

مدددن دورتددده األوىل املزمدددع عقددددقا بددداالقرتان مدددع الددددورة الرابعدددة والعشدددرين ملدددؤمتر األطدددراف، ومدددؤمتر 
األطددددراف العامددددل بوصددددفه اجتمدددداع األطددددراف يف بروتوكددددول كيوتددددو الددددذ  سدددديتناول ُحسددددن إدارة 

 صندوق التكي  وترتيباته املؤسسية وضماناته وطرائ  تشغيله.

 لسة العامة الثامنةاجل
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  CMA.1/2 المقرر  
النظرراا الررماللي لمررؤتمر األطررراف العامررل بوصررفه اجتمرراع األطررراف فرري 

 اتفاق باريس 

  باريس، اتفاق يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف مؤمتر إن 

 من اتفاق باريس،  18و 16إىل املادتني  إذ يشري 

 5 بدالفقرة عمد    ،(1)األطدراف ملدؤمتر الدداخلي النظدام مشدروع تطبيد  عندد ينبغي أنه يقرر 
  :يلي ما يُفهم أن باريس، اتفاق من 16 املادة من

 بدددديل عضدددو أ  واليدددة مددددة تنتهدددي ،26 إىل 22 املدددواد مبشددداريع يتعلددد  فيمدددا (أ) 
مددددن  3وللفقددددرة  16مددددن املددددادة  3األطددددراف يف اتفدددداق بدددداريس مددددن بينهددددا، وفقددددا  للفقددددرة  تنتخبدددده
مدددن اتفددداق بددداريس، يف نفدددس الوقددد  الدددذ  تنتهدددي فيددده مددددة واليدددة العضدددو الدددذ  تدددتم  18 املدددادة

 االستعاضة عنه؛ 

 :21إىل 17 املواد مبشاريع يتعل  فيما (ب) 

اتفددداق بددداريس علددد  ممثلدددي األطدددراف  يف األطدددراف ممثلددد  تفدددوي  وثدددائ  تسدددر  '1'
املشدداركني يف دورات مددؤمتر األطددراف ومدددؤمتر األطددراف العامددل بوصددفه اجتمددداع 

 األطراف يف اتفاق باريس؛ 
 واحددددا   تقريدددرا   بددداريس أطدددراف اجتمددداع/مدددؤمتر إىل األطدددراف مدددؤمتر مكتدددب يقددددِّم '2'

 بعة؛ املت لإلجراءات وفقا   عليه، للموافقة التفوي  وثائ  بشأن
 :7و 6 املادتني مبشروعي يتعل  فيما (ج) 

 األطددددراف ملددددؤمتر سددددابقة دورات يف مراقددددب بصددددفة املقبولددددة للمنظمددددات ُيسددددمح '1'
  باريس؛ أطراف اجتماع/ملؤمتر األوىل الدورة حبضور

 دورات حلضدددور مراقدددب بصدددفة املنظمدددات قبدددول يف واحدددد إجرائدددي مسدددار يُدّتبدددع '2'
ر/اجتمدداع أطددراف بدداريس، علدد  أن يعددود ملددؤمتر األطددراف ومؤمت األطددراف مددؤمتر

 قرار قبول املنظمات بصفة مراقب من عدمه. 
 اجللسة العامة الثامنة

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18
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  CMA.1/1 القرار  
 مرا   ممينة  لسكان المغربية المملكة لحكومة االمتنان عا اءعراب

 فيءي ما مقما قرار مشر ع  

 بروتوكددددول يف األطددددراف اجتمدددداع بوصددددفه العامددددل األطددددراف ومددددؤمتر األطددددراف، مددددؤمتر إن 
 باريس، اتفاق يف األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف ومؤمتر كيوتو،

 ،2016 نددددوفمرب/الثدددداين تشددددرين 18 إىل 7 مددددن الفددددرتة يف مددددراكش، يف اجتمعدددد  وقددددد 
 املغربية، اململكة حكومة من بدعوة

عددن عميدد  امتناكددا حلكومددة اململكددة املغربيددة علدد  إتاحتهددا عقددَد الدددورة  تعددرب -1 
الثانيدددة والعشدددرين ملدددؤمتر األطدددراف، والددددورة الثانيدددة عشدددرة ملدددؤمتر األطدددراف العامدددل بوصدددفه اجتمددداع 
األطراف يف بروتوكدول كيوتدو، والددورة األوىل ملدؤمتر األطدراف العامدل بوصدفه اجتمداع األطدراف يف 

 يف مراكش؛اتفاق باريس، 

إىل حكومدة اململكدة املغربيدة أن تبلّدي مديندة مدراكش وسدكاكا عدن مدؤمتر  تطلب -2 
األطددراف ومددؤمتر األطددراف العامددل بوصددفه اجتمدداع األطددراف يف بروتوكددول كيوتددو ومددؤمتر األطددراف 
العامل بوصفه اجتمداع األطدراف يف اتفداق بداريس عبدارات االمتندان علد  مدا حظدي بده املشداركون 

 م الضيافة وحفاوة االستقبال.من كر 

 اجللسة العامة الثامنة
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