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 مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع اتفاق باريس
 الدورة األولى

 2016تشرين الثاني/نوفمبر  18-15مراكش، 
 من جدول األعمال 3البند 

    المسائل المتصلة بتنفيذ اتفاق باريس
  المسائل المتصلة بتنفيذ اتفاق باريس  
  مقترح مقدم من الرئيس  
  -CMA.1/مشروع القرار   
   المسائل المتصلة بتنفيذ اتفاق باريس  

 باريس، اتفاق في األطراف اجتماع بوصفه العامل األطراف مؤتمر إن 
 اتفاق باريس املعتمد مبوجب االتفاقية،  إىل يشري إذ 
 ،21-/م أ1القرار إىل  أيضا يشري وإذ 
أمهية الشمولية والشفافية واالنفتاح يف إجناز برنامج العمل مبوجب  يؤكد وإذ 
 باريس، اتفاق

الطــــابل امل ــــر اجنــــاز برنــــامج العمــــل املو ــــو  مبوجــــب اتفــــاق بــــاريس  يشــــدى ع ــــ  وإذ 
بغيــة التعليــل  21-/م أ1والنــاجم عــن الط بــاا ذاا الوــ ة الــوارىة يف ا ــ ا الاالــ  مــن القــرار 

 بتنفيذه، 
بضرورة أن تكون نتائج العمل املتول بتنفيذ اتفاق باريس ذاا جدوى وأن  يس م وإذ 

 تتك ل بالنلاح، 
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 ول اتفاق باريس حيز النفاذ وتوقيعهدخ -أوال  
 ؛2016تشرين الااين/نوفمرب  4بدخول اتفاق باريس حي  النفاذ يف  يرحب  - 1 
 بتوقيل اتفاق باريس من قبل مجيل األطراف يف االتفاقية تقريبا؛ أيضا يرحب  - 2 
األطراف يف االتفاقيـة الـص قـدقل ع ـ  اتفـاق بـاريس أو انضـمل إليـ  أو  يهنئ   - 3 

انضـمامها  وافقل ع ي ، ويـدعو األطـراف الـص ُ تِـوىك  قـكوي توـديقها أو قبومـا أو موافقتهـا أو
 لدى الوىيل بعِد، إىل أن تقوم بذلك يف أقرب وقل ممكن، حسب االقتضاا؛ 

 
 إنجاز برنامج العمل بموجب اتفاق باريس -ثانيا  

ع ـــ  تنفيـــذ برنــــامج تقـــديره ملــــرار األطـــراف ع ـــ  قيامـــ  باا ــــراف عـــن  يعـــرب - 4 
 ؛21-/م أ1العمل مبوجب اتفاق باريس وفقا ل رتتيباا الوارىة يف القرار 

مــرار األطــراف إىل أن يواقــل إ ــراف  ع ــ  تنفيــذ برنــامج العمــل مبوجــب  يــدعو - 5 
، وأن يسـرع  العمــل و يـل نتائلـ ، ع ــ  21-/م أ1اتفـاق بـاريس وفقـا ل رتتيبــاا الـوارىة يف القـرار 

، إىل ا ـ ا الاالــ  ل ـدورة األوىل ملـرار األطـراف العامــل بوقـف  اجتمـا  األطــراف يف أقوـ  تقـدير
اتفـــــاق بـــــاريس امل مـــــل عقـــــداا بـــــاقرتان مـــــل الـــــدورة الرابعـــــة والعشـــــرين ملـــــرار األطـــــراف   ـــــانون 

 ( ل نظر فيها واعتماىاا؛2018األول/ىيسمرب 
العمـــل بشـــين امل يـــد مـــرار األطـــراف إىل أن يواقـــل اا ـــراف ع ـــ   أيضـــا يــدعو - 6 

مـــن التوجيهـــاا فيمـــا يتوـــل بـــالبيف املتع ـــك بـــالتكير، مبـــا يف ذلـــك يف مج ـــة أمـــور،  عنوـــر مـــن 
 من اتفاق باريس؛ 7من املاىة  11و  10املسامهاا احملدىة وطنيا، املشار إليها يف الفقرتني 

مـــرار األطـــراف إىل مواقـــ ة اا ـــراف ع ـــ  العمـــل بشـــين و ـــل   ـــذلك يـــدعو - 7 
مـــن  7مـــن املـــاىة  12ئـــك وإجـــراااا تشـــغيل واســـتلدام الســـلل العـــام املشـــار إليـــ  يف الفقـــرة طرا

 اتفاق باريس؛
مـــرار األطـــراف إىل أن يط ـــب مـــن اميملـــة الفرعيـــة املعنيـــة باملشـــورة الع ميـــة  يـــدعو - 8 

اريس والتكنولوجيــــة، واميملــــة الفرعيــــة املعنيــــة بالتنفيــــذ، والفريــــك العامــــل امللوــــ  املعــــ  باتفــــاق بــــ
واميملــاا املنشــية مبوجــب االتفاقيــة، أن تســرب  أعمامــا بشــين برنــامج العمــل النــاجم عــن الط بــاا 

، وأن حتيـــل نتـــائج ت ـــك األعمـــال إىل 21-/م أ1ذاا الوـــ ة الـــوارىة يف ا ـــ ا الاالـــ  مـــن القـــرار 
 مرار األطراف يف ىورت  الرابعة والعشرين ع   أقو  تقدير؛
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ألطــراف إىل أن يط ــب مــن الفريــك العامــل امللوــ  املعــ  مــرار ا أيضــا يــدعو - 9 
باتفـــاق بـــاريس أن يواقـــل نظـــره يف املســـائل اا ـــافية املمكنـــة فيمـــا يتوـــل بتنفيـــذ اتفـــاق بـــاريس 

 وعقد الدورة األوىل ملرار األطراف العامل بوقف  اجتما  األطراف يف اتفاق باريس؛
ـــاا ا ـــ ا الاـــاين مـــن ىور  يقـــرر - 10  تـــ  األوىل اجتماعـــا مشـــرت ا مـــل مـــرار أن يعقـــد أءن

( الســـتعرال التقـــدم احملـــرز يف 2017األطـــراف يف ىورتـــ  الاالاـــة والعشـــرين  تشـــرين الاـــاين/نوفمرب 
 تنفيذ برنامج العمل مبوجب اتفاق باريس؛

 
 صندوق التكيف -ثالثا  

سـتتلذ أن يقوم قندوق التكير خبدمـة اتفـاق بـاريس، تبعـا ل قـراراا الـص  يقرر - 11 
يف ا ـــ ا الاالــــ  مـــن الــــدورة األوىل ملـــرار األطــــراف العامـــل بوقــــف  اجتمـــا  األطــــراف يف اتفــــاق 
بـــاريس امل مـــل عقـــداا بـــاقرتان مـــل الـــدورة الرابعـــة والعشـــرين ملـــرار األطـــراف، واملتلـــذة مـــن جانـــب 

ائل املتع قـة مرار األطراف العامل بوقـف  اجتمـا  األطـراف يف بروتو ـول  يوتـو، والـص تتنـاول املسـ
 بإىارة قندوق التكير وترتيبات  املرسسية و مانات  وطرائك تشغي  .

 


