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GE.16-20509(A) 

 

 مؤتمر األطراف
 والعشرون الثانية الدورة

 2016/نوفمبر الثاني تشرين 18-7 مراكش،
 من جدول األعمال 4البند 

 التحضيييرال لييداوف اتفيياس بييارين اييي  النفييا 

لميييؤتمر األطيييراف العامييي  ولعقيييد اليييدورة األولييي  
    بوصفه اجتماع األطراف في اتفاس بارين

التحضييييرال ليييداوف اتفييياس بيييارين ايييي  النفيييا  ولعقيييد اليييدورة األولييي    
لمؤتمر األطراف العام  بوصفه اجتماع األطراف في اتفاس بارين

 
   مقترح مقدم من الرئين  
   22-/م أ-مشروع المقرر   

بيييارين ايييي  النفيييا  ولعقيييد اليييدورة األولييي   التحضييييرال ليييداوف اتفييياس  
لمؤتمر األطراف العام  بوصفه اجتماع األطراف في اتفاس بارين

  
 إن مؤمتر األطراف، 
 إىل اتفاق باريس، املعتمد مبوجب االتفاقية،  إذ يشري 
 ،21-/م أ1إىل املقرر  وإذ يشري أيضا 
إجنـــــاا بر ـــــامن العمـــــ  النا ـــــ  عـــــن أمهيـــــة الشـــــمول والشـــــفا ية واال فتـــــا     وإذ يؤكـــــد 

 ،21-/م أ1الطلبات ذات الصلة الواردة   املقرر 
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اتفــــاق بــــاريس بــــ   يالــــقض يقضــــعلــــا ا اجــــة امللحــــة اجنــــاا بر ــــامن العمـــ   وإذ يشـــدد 
بغيــة التعليــ   21-/م أ1مــن املقــرر  “ثالثــا”النــاجم عــن الطلبــات ذات الصــلة الــواردة   الفــر  و 

 بتنفيقه،
ينتهـــي العمـــ  املتصـــ  بتنفيـــق اتفـــاق بـــاريس إىل  صـــلة  ديـــة  أن ا اجـــة إىل وإذ يـــدر  
 و اجحة، 

 
 بدء نفا  اتفاس بارين والتوقيع عليه -أوال  

 ؛2016تشرين الثاين/ و مرب  4ببدء  فاذ اتفاق باريس    يرحب - 1 
 بتوقيع مجيع أطراف االتفاقية تقريبا علا اتفاق باريس؛ أيضا يرحب - 2 
 وييدعواألطراف اليت صدقت علا اتفـاق بـاريس أو قبلتـ  أو وا قـت عليـ   يهن  - ٣ 

موا قتهـا عليـ   األطراف اليت مل تقم بقلك إىل إيـدا  صـك تصـديقها علـا االتفـاق أو قبو ـا لـ  أو
 أو ا ضمامها إلي ، حسب االقتضاء، لدى الوديع   أقرب وقت ممكن؛

الر يـع  ياملتحـدة لتنييمـ  االحتفـال التـارخ لألمـ  العـام لألمـم عـن تقـديره يعرب - 4 
طر ــا  175الــقض قــام مبنا ــبت   2016 يســان/أبري   22املســتوى للتوقيــع علــا اتفــاق بــاريس   

قبو ــا لــ  أو  تصــديقها علــا االتفــاق أوبإيــدا  صــك طر ــا  15بــالتوقيع علــا اتفــاق بــاريس وقــام 
 ؛ موا قتها علي  لدى الوديع

لألمـــ  العـــام لألمـــم املتحـــدة لتنييمـــ  ا ـــد  الر يـــع  تقـــديرهيعـــرب أيضـــا عـــن  - 5 
الـــقض قــــام  2016أيلول/ ــــبتمرب  21املســـتوى ا ــــاا بشـــ ن التصــــدير علـــا اتفــــاق بـــاريس   

طر ــــا بإيــــدا  صــــك تصــــديقها علــــا االتفــــاق أو قبو ــــا لــــ  أو موا قتهــــا عليــــ  لــــدى  ٣1مبنا ــــبت  
 ؛ الوديع
 

 إطار اتفاس بارينبرنامج العم  في إنجاز  - ثانيا 
اآلليــــة املاليــــة وا ياــــات  هياــــات تشــــغي بتقــــارير ا ياــــات الفرعيــــة و  ي  علمــــايــــ - 6 

عـــن الطلبـــات ذات الصـــلة الـــواردة    نبثـــراملنشـــ ة بشـــ ن التقـــدم ايـــرا   تنفيـــق بر ـــامن العمـــ  امل
 و قا لوالية ك  منها؛ 21-/م أ1 املقرر
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بالــدعوة املوجهــة مــن مــؤمتر األطــراف العامــ  بوصــف  اجتمــا   أيضــاي  علمــا يــ - 7 
مواصـــلة اا ـــراف علـــا تنفيـــق بر ـــامن العمـــ    إىل األطـــراف   اتفـــاق بـــاريس   دورتـــ  األوىل 

CMA.1/1مــن القــرار  7 إىل 5، املبــ    الفقــرات إطــار اتفــاق بــاريس
و قــا لليتيبــات الــواردة  ،(1)

 ؛21-/م أ1 املقرر  
ــــر العامــــ  امل صــــ   كــــقلكعلمــــا  ي  يــــ - 8  ــــاريس ب املعــــيبنيــــر الفري   اتفــــاق ب
مــن  7مــن املــادة  11و  10املشــار إليــ    الفقــرت   التكيــ عــن الــب    إضــا ية بشــ نإر ــادات 

 ددة وطنيا؛ايسامهات ، مبا   ذلك،   مجلة أمور، باعتباره جزءا من املاتفاق باريس
ــــة ب ي  علمــــايــــ - 9  طرائــــر وإجــــراءات لتشــــغي  للتنفيــــق   وضــــع نيــــر ا ياــــة الفرعي

 من اتفاق باريس؛ 7املادة من  12وا ت دام السل  العام املشار إلي    الفقرة 
ا ياـــة الفرعيـــة للتنفيـــق و إىل ا ياـــة الفرعيـــة للمشـــورة العلميـــة والتكنولوجيـــة  يطلـــب - 10 

   أن تســـر ا ياـــات املنشـــ ة مبوجـــب االتفاقيـــة اتفـــاق بـــاريس و ب املعـــيوالفريـــر العامـــ  امل صـــ  
CMA.1/1مـــــن القـــــرار  7إىل  5الفقـــــرات    بـــــ عملهـــــا بشـــــ ن بر ـــــامن العمـــــ  امل

أن حتيـــــ  و  ،(2)
كــا ون األول/ديســمرب دورتــ  الرابعــة والعشــرين )أجــ  أقصــاه ا عقــاد النتــائن إىل مــؤمتر األطــراف   

 (؛2018
(، 2017)تشـــــرين الثـــــاين/ و مرب عقـــــد،   دورتـــــ  الثالثـــــة والعشـــــرين يأن  قـــــرري - 11 

اجلــزء    ،اجتماعــا مشــيكا  مــع مــؤمتر األطــراف العامــ  بوصــف  اجتمــا  األطــراف   اتفــاق بــاريس
 تنفيق بر امن العم    إطار اتفاق باريس؛  دورت  األوىل ال تعراض التقدم ايرا الثاين من 
إحالــة و مــا نكــن بر ــامن العمــ    إطــار اتفــاق بــاريس ب  ــر   إهنــاء أيضــا قــرري - 12 

لــــدورة األوىل ملــــؤمتر األطــــراف العامــــ  بوصــــف  ا اجلــــزء الثالــــ  مــــن أجــــ  أقصــــاه ا عقــــادالنتــــائن   
__________ 

 كما يلي:  CMA.1/1من القرار  7-5ترد الفقرات  (1) 
مؤمتر األطراف إىل أن يواص  إ ـرا   علـا تنفيـق بر ـامن العمـ  مبوجـب اتفـاق بـاريس و قـا لليتيبـات  يدعو - 5”  

، وأن يسـرع  العمـ  وييـ   تائلـ ، علـا أقصـا تقـدير، إىل اجلـزء الثالـ  للـدورة األوىل 21-أ/م 1الواردة   القـرار 
ملؤمتر األطراف العام  بوصف  اجتما  األطراف   اتفاق باريس، املزمع عقدها بـاقيان مـع الـدورة الرابعـة والعشـرين 

 ( للنير  يها واعتمادها؛2018ملؤمتر األطراف )كا ون األول/ديسمرب 
مــؤمتر األطــراف إىل أن يواصــ  اا ــراف علــا العمــ  بشــ ن املزيــد مــن التوجيهــات  يمــا يتصــ   أيضــا يــدعو - 6  

بالب   املتعلر بالتكي ، مبا   ذلك   مجلة أمور، كعنصر من املسامهات ايددة وطنيا، املشار إليهـا   الفقـرت  
 من اتفاق باريس؛ 7من املادة  11و  10

مــؤمتر األطــراف إىل مواصــلة اا ــراف علــا العمــ  بشــ ن وضــع طرائــر وإجــراءات تشــغي   كــقلك يــدعو - 7  
 .“من اتفاق باريس؛ 7من املادة  12وا ت دام السل  العام املشار إلي    الفقرة 

 .1ا ير ا ا ية  (2) 
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للنيـــر  ،اجتمـــا  األطـــراف   اتفـــاق بـــاريس بـــالتزامن مـــع الـــدورة الرابعـــة والعشـــرين ملـــؤمتر األطـــراف
 ؛اواعتماده ا يه
 

 ية المتعلقة بتنفيذ اتفاس بارينفمسائ  اإلضاال -ثالثا  
بـــدعوة مـــؤمتر األطـــراف العامـــ  بوصـــف  اجتمـــا  األطـــراف   اتفـــاق  علمـــا يــي  - 1٣ 

ىل الفريـــــر العامـــــ  امل صـــــ  املعـــــي باتفـــــاق بـــــاريس أن يواصـــــ  النيـــــر بـــــاريس إىل أن يطلـــــب إ
إىل عقــد الــدورة األوىل ملــؤمتر مســائ  إضــا ية متعلقــة بتنفيــق اتفــاق بــاريس والــدعوة مــن  نكــن مــا ي

 األطراف العام  بوصف  اجتما  األطراف   اتفاق باريس؛
 
 صندوس التكيف - رابعا 

، أثنــاء النيــر قــومإىل الفريــر العامــ  امل صــ  املعــي باتفــاق بــاريس أن ي يطلــب - 14 
اادارة واليتيبــات ترتيبــات بتنــاول صــندوق التكيــ ،  يمــا يتعلــر ب  األعمــال التحضــريية ال امــة 

 ؛باريس اقاملؤ سية والضما ات وطرائر التشغي  املتعلقة بصندوق التكي  املنبثر عن اتف
، آراءهــــا بشــــ ن 2017آذار/مــــار   ٣1، حبلـــول إىل أن تقــــدم األطــــراف يـــدعو - 15 

ــــر التشــــغي   ــــات اادارة واليتيبــــات املؤ ســــية والضــــما ات وطرائ صــــندوق التكيــــ  املتعلقــــة بترتيب
 نبثر عن اتفاق باريس؛امل

 
 2018الحوار التيسيري لعام  -اامسا  

إىل رئــيس مــؤمتر األطــراف   دورتــ  الثا يــة والعشــرين أن يقــوم، بالتعــاون  يطلــب   16 
مع الـرئيس املقبـ  ملـؤمتر األطـراف   دورتـ  الثالثـة والعشـرين، بـإجراء مشـاورات  ـاملة و ـفا ة مـع 

، مبــا   21-/م أ1مــن املقــرر  20التيســريض املشــار إليــ    الفقــرة األطــراف بشــ ن تنيــيم ا ــوار 
والـــدورة الثالثـــة والعشـــرين  2017ذلـــك أثنـــاء دورات ا ياـــات الفرعيـــة املقـــرر عقـــدها   أيار/مـــايو 

ملؤمتر األطراف، وتقدمي تقرير مشـي    هـقا الشـ ن إىل مـؤمتر األطـراف   دورتـ  الثالثـة والعشـرين 
 ؛تحضريية  قا ا واربش ن األعمال ال

 
 2020عم  قب  عام لتع ي  ا -سادسا  

 ؛األطراف اليت قبلت تعدي ت الدوحة املدخلة علا بروتوكول كيوتو يهن  - 17 
ويــدعو الــدول الــيت  ،علــا ا اجــة امللحــة إىل بــدء  فــاذ تعــدي ت الدوحــة ديشــد - 18 

 قلك   أقرب وقت ممكن؛ القيام بإىل  الوديعصكو  قبو ا لدى تود  مل 
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علـــا املـــؤاارين ر يعـــي املســـتوى، ويرحـــب بشـــراكة مـــراك  للعمـــ  املنـــاخي  ثـــيي - 19 
 ؛(٣)العاملي

  الـــدورة التا ـــعة والث ثـــ  جلمعيـــة منيمـــة  ت ـــقةامل (4)بـــالقرارات علمـــا يـــي  - 20 
 ؛2016تشرين األول/أكتوبر  6الطريان املدين الدويل   

باعتمــاد اجتمــا  األطــراف   بروتوكــول مو ييــال بشــ ن املــواد املســتنفدة  يرحــب - 21 
 لطبقة األواون،   اجتماع  الثامن والعشرين، تعدي ت كيغايل؛

التقديريـــة امليتبـــة   امليزا يـــة علـــا الشـــراكة املشـــار إليهـــا    باآلثـــار علمـــا يـــي  - 22 
ــــة أعــــ ه، ويطلــــب أن  19الفقــــرة  ــــة يكــــون اضــــط   األما  مبوجبهــــا مرهو ــــا بــــااجراءات املطلوب

 بتوا ر املوارد املالية.
 

__________ 

 .http://unfccc.int/paris_agreement/items/9951.php    املوقع التايل ةمتاح (٣) 

موحــد بسيا ــات وممار ــات اايكــاو املســتمرة    ــال بيــان ”بشــ ن تغــري املنــاو املعنــون  2-٣9قــرار اجلمعيــة  (4) 
شــ ن ا طــة العامليــة للتــدابري القائمــة علــا آليــات الســوق املعنــون ب ٣-٣9وقرارهــا “ تغــري املنــاو -محايــة البياــة 

ا طـة العامليـة للتـدابري القائمـة علـا  -يكاو املستمرة    ال محاية البياة ابيان موحد بسيا ات وممار ات ا”
 .“آليات السوق
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