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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثانية والعشرون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 
 من جدول األعمال 4البند 

التحضيييرال لييداتف اتبيياس حييارلن ايييل ال بييار ولعوييد الييدورة األوليي  
 لمؤتمر األطراف العامل حتصبه اجتماع األطراف في اتباس حارلن

ال ظيياا الييداامي لمييؤتمر األطييراف العامييل حتصييبه اجتميياع األطييراف فييي   
 اتباس حارلن

 اقتراح مودا من الرئين  
 تتصية مؤتمر األطراف  

مبشىىروا اررىىرر الكىىان كىىي ين ىىر فيىى   الثانيىىو والرشىىرين،دورتىى  أوصىىم مىىاألر األ،ىىرا ،    
 (ماألر/اجكماا أ،را  بىاريس اتفاق باريس )ماألر األ،را  الرامل بوصف  اجكماا األ،را    

 :األوىلويركمده   دورت  

 1-أ ب /ا-مشروع المورر   

ال ظيياا الييداامي لمييؤتمر األطييراف العامييل حتصييبه اجتميياع األطييراف فييي   
 اتباس حارلن

 الرامل بوصف  اجكماا األ،را    اتفاق باريس، إن ماألر األ،را  
 من اتفاق باريس، 18و 16ارادتني إىل إذ يشري  
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ً  بىالفررة ، (1)عند تطبيق مشروا الن ام الداخلي رىاألر األ،ىرا  ،أن  ينبغييررر    5عمى
 من اتفاق باريس، أن يُفهم ما يلي: 16من ارادة 
، تنكهىي مىدة وةيىو أض عبىو بىديل تنك بى  26-22فيما يكرلق مبشاريع ارىواد  )أ( 

مىىن  18مىىن ارىىادة  3والفرىىرة  16مىىن ارىىادة  3األ،ىىرا    اتفىىاق بىىاريس مىىن بينهىىا وفرىىا  للفرىىرة 
 في  مدة وةيو الربو الذض ألت اةسكراضو عن ؛  اتفاق باريس   نفس الوقت الذض تنكهي

 :21-17فيما يكرلق مبشاريع ارواد  )ب( 
األ،را    اتفاق باريس علم ممثليها ارشاركني    يتسرض وثائق تفويض ممثل '1'

 أ،را  باريس؛ /اجكماادورات ماألر األ،را  وماألر
ترريىىىرا  واًىىىدا   إىل ماألر/اجكمىىىاا أ،ىىىرا  بىىىاريس يرىىىدم م كىىى  مىىىاألر األ،ىىىرا  '2'

 بشأن وثائق الكفويض للموافرو علي ، وفرا  لإلجراءات اركبرو؛ 
 :7و 6فيما يكرلق مبشروعي ارادتني  )ج( 

ُيسىىمل للمن مىىات ارربولىىو باىىفو مراقىى    الىىدورات السىىابرو رىىاألر األ،ىىرا   '1'
 أ،را  باريس؛ /اجكمااحببور الدورة األوىل راألر

ارن مىىات الىى  فىىا صىىفو مراقىى   بىىور دورات  ُتسىىك دم عمليىىو واًىىدة لربىىول '2'
أ،ىىرا  بىىاريس، علىىم أن يك ىىذ مىىاألر األ،ىىرا   /اجكمىىاامىىاألر األ،ىىرا  وماألر

 الررارات اركرلرو بربول ارن مات بافو مراق .
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