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 الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
 الدورة األولى

 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 من جدول األعمال 10البند 

 إغالق الدورة وتقرير الدورة

مشروع تقرير الفريق العامل المخصص المعني باتفااق بااريس  او تورتا    
 األولى

 املقرر ]يُنتخب يف اجللسة العامة اخلتامية[
 احملتويات

 )ُتستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة -أولا  
 جدول األعمال(من  1)البند 

ُعقدددت الدددورو األوف لل ريددم العامددل املخبددف املعددي بات ددا  بدداري  يف مر دد  املدد  رات  -1
 . 2016أيار/مايو  26إف  16العاملي يف بون، أملانيا، يف ال رتو من 

ته احلادية ر و عن رئي  م  ر األطراف يف دوافتتحت الدورو السيدو لوران  توبيانا، نيابًة  -2
ومد  ر األطدراف العامدل بو د ه اجتمدار األطدراف يف بروتو دول  يوتدو يف دورتده احلاديددة  والعشدرين

 عشرو، ورحبت جبميع األطراف واملراقبني.

 FCCC/APA/2016/L.2 األمم املتحدو 

 
التفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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  المسائل التنظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

  انتخاب أ ضاء المكتب  
 )أ( من جدول األعمال(2)البند ال رعي 

 17ف يف هدد ا البنددد ال رعددي يف جلسددته األوف املعقددودو يف نظددر ال ريددم العامددل املخبدد -3
 أيار/مايو.

ويف اجللسة األوف، وبناًء على اقرتاح من السيدو توبيانا، نيابًة عن رئي  مد  ر األطدراف  -4
يف دورتدده احلاديددة والعشددرين ومدد  ر األطددراف العامددل بو دد ه اجتمددار األطددراف يف دورتدده احلاديددة 

العامددل املخبددف السدديدو اددارو بارددان )األطددراف اددف املدرجددة يف املرفددم  عشددرو، انتخددب ال ريددم
األول( والسيدو جو تيندال )األطراف املدرجة يف املرفم األول( رئيستني متشار تني لل ريم العامل 

 املخبف.
طرفدداً،  ددا يف بلددا بيانددات بالنيابددة عددن ايموعددة األفريقيددة، و ددال   14وأدف ببيانددات  -5

 ريددددة البددددمفو، وايموعددددة العربيددددة، والتحددددال  البولي ددددار  لشددددعو  قارتنددددا األمريكيددددة، الدددددول اجل
وائددددتمف أمددددم المابددددات املاددددفو، ويموعددددة السددددممة البي يددددة، وا  دددداد األورو  ودولدددده األع دددداء، 

اً، والبدني، والرابادة املسدتقلة ألمريكدا المتينيدة والبحدر الكداري ، وأقدل البلددان  دو  77  ويموعة ال
وايموعددددة اجلامعددددة. وأُدت ببيانددددات أي دددداً بالنيابددددة عددددن منظمددددات اددددف حكوميددددة تُعدددد  بقادددداعي 
األعمدددددال والبدددددناعة، ومنظمدددددات ادددددف حكوميدددددة بي يدددددة، ومنظمدددددات تُعددددد  بالشدددددعو  األ دددددلية، 
ومنظمدددات ادددف حكوميدددة نقابيدددة، ومنظمدددات ادددف حكوميدددة تُعددد  بالنسددداء والق دددايا اجلنسدددانية، 

 ومية تُع  بالشبا .ومنظمات اف حك

  إقرار جدول األ مال  
 ) ( من جدول األعمال(2)البند ال رعي 

نظر ال ريم العامل املخبف يف ه ا البند ال رعي يف جلسته األوف، و  لا يف جلسته  -6
 أيار/مايو. 20الثانية يف 

التن يدددد   ونظددددر ال ريددددم العامددددل املخبددددف، يف جلسددددته األوف، يف مدددد  رو مددددن األمددددني  -7
(. ويف اجللسدة باادا، وافدم علدى FCCC/APA/2016/1تت من جدول األعمال امل قدت وردروحه )

ا قددرتاح املقددد  مددن الرئيسددتني املتشددار تني فيمددا يتعلددم بددأجراء مشدداورات بشدد ن جدددول األعمددال 
 امل قت وتقدمي تقرير عن التقد  احملرز.

 تان تقريددراً عددن مشدداورااما بشدد ن جدددول ويف اجللسددة الثانيددة، قدددمت الرئيسددتان املتشددار  -8
الدددددم تت ددددددمن عرتدددددداً لنتددددددائ  تلددددددا  FCCC/APA/2016/L.1األعمدددددال امل قددددددت وقدددددددمتا الو يقددددددة 
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املشدداورات. وبنددداًء علدددى اقدددرتاح مددن الرئيسدددتني املتشدددار تني، أقدددر ال ريددم العامدددل املخبدددف جددددول 
 األعمال الوارد يف تلا الو يقة على النحو التات:

 الدورو.افتتاح  -1
 املسائل التنظيمية: -2

 انتخا  أع اء املكتب؛ )أ( 
 إقرار جدول األعمال؛ ) ( 
 تنظيم أعمال الدورو. )ج( 

 21-/  أ1م يد من اإلررادات فيما يتعلم باجل ء اخلاص بالتخ ي  يف املقرر  -3
 بش ن ما يلي:

خبدددددائف املسددددداوات احملدددددددو وطنيددددداً، علدددددى النحدددددو املشدددددار إليددددده يف  )أ( 
 ؛26  قروال

معلومات لتيسف وتوح املساوات احملددو وطنياً ور افيتها وفهمهدا،  ) ( 
 ؛28على النحو املشار إليه يف ال قرو 

حسا  مساوات األطراف احملددو وطنياً، على النحو املشار إليه يف  )ج( 
 .31 ال قرو

مجلة أمدور م يد من اإلررادات فيما خيف البمغ املتعلم بالتكي  بو  ه، يف  -4
أخرى، عنبراً من عنا ر املساوات احملددو وطنياً، وفم مدا هدو مشدار إليده يف 

 ، من ات ا  باري .11و 10، ال قرتني 7املادو 
الارائدددم واإلجدددراءات واملبدددادي التوجيهيدددة إلطدددار الشددد افية اخلددداص بددداإلجراءات  -5

 من ات ا  باري . 13والدعم املشار إليه يف املادو 
 14املتعلقددة بعمليددة ااددتخمص احلبدديلة العامليددة املشددار إليهددا يف املددادو املسددائل  -6

 من ات ا  باري :
  ديد مبادر املدخمت  اتخمص احلبيلة العاملية؛ )أ( 
 وتع طرائم ااتخمص احلبيلة العاملية. ) ( 

الارائدددم واإلجدددراءات المزمدددة ل عاليدددة ادددف عمدددل الللندددة املعنيدددة بتيسدددف التن يددد   -7
 من ات ا  باري . 15من املادو  2 ي  ا متثال املشار إليها يف ال قرو وتع

 مسائل أخرى تتعلم بتن ي  ات ا  باري : -8
 التح ف لبدء ن اب ات ا  باري ؛ )أ( 
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التح ددف لعقددد الدددورو األوف ملدد  ر األطددراف العامددل بو دد ه اجتمددار  ) ( 
 األطراف يف ات ا  باري ؛

أحرزتدددده اتي ددددات ال رعيددددة واملنشدددد و فيمددددا يتعلددددم  تقيدددديم التقددددد  الدددد   )ج( 
باألعمددال املنوطددة وددا  وجددب ات ددا  بدداري  واجلدد ء الثالدد  مددن املقددرر 

، بميددة تع يدد  وتيسددف التنسدديم وا تسددا  يف تن يدد  برنددام  21-أ / 1
 العمل، وعند ا قت اء، اختاب إجراءات قد تشمل تقدمي تو يات.

 مسائل أخرى. -9
 الدورو وتقرير الدورو.إام   -10

وأدف ممثل عن الرئي  املقبل ملد  ر األطدراف يف دورتده الثانيدة والعشدرين ومد  ر األطدراف  -9
العامدددل بو دددد ه اجتمددددار األطدددراف يف بروتو ددددول  يوتددددو يف دورتددده الثانيددددة عشددددرو ببيدددان أخدددد  فيدددده 

و بشد ن تيسدف الشدمول يف األطراف ب ن الرئااة املقبلة ختاط لعقد مشاورات اف رمسيدة يف الددور 
 العمل امل الع به  وجب ات ا  باري  يف حال الن اب املبكر لمت ا .

  تنظيم أ مال الدورة  
 )ج( من جدول األعمال(2)البند ال رعي 

نظر ال ريم العامل املخبف يف ه ا البند ال رعي يف جلسته الثانية، و  لا يف جلسدته  -10
فم ال ريم العامل املخبف، يف جلسته الثانيدة، علدى ا قدرتاح املقدد  أيار/مايو. ووا 23الثالثة يف 

مدن الرئيسدتني املتشددار تني بدأجراء مشدداورات بشد ن تنظدديم أعمدال الدددورو وتقددمي تقريددر عدن التقددد  
 احملرز.
طرفددداً،  دددا يف بلدددا بياندددات بالنيابدددة عدددن ايموعدددة األفريقيدددة،  16وأدف ببياندددات ممثلدددو  -11

قلة ألمريكددا المتينيددة والبحددر الكدداري ، و ددال  الدددول اجل ريددة البددمفو، وايموعددة والراباددة املسددت
والبددني،  77  العربيددة، ويموعددة السددممة البي يددة، وا  دداد األورو  ودولدده األع دداء، ويموعددة ال

 وايموعة اجلامعة، وأقل البلدان  واً، والبلدان النامية املتقاربة الت كف.
سدددة الثالثدددة، قددددمت الرئيسدددتان املتشدددار تان تقريدددراً عدددن مشددداورااما بشددد ن تنظددديم ويف اجلل -12

أعمدددال الددددورو. ووافدددم ال ريدددم العامدددل املخبدددف علدددى تنظددديم األعمدددال  مدددا اقرتحتددده الرئيسدددتان 
 املتشار تان.

 9إلى  3)أ( و2التقارير المتعلقة ببنوت جدول األ مال  -ثالثاا  
 )ُتستكمل فيما بعد(
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  الق الدورة وتقرير الدورةإغ -رابعاا  
 من جدول األعمال(  10)البند 

أيار/مددايو، نظددر ال ريددم العامددل املخبددف يف مشددرور ×× ، املعقددودو يف ××يف اجللسددة  -13
تقريددر الددددورو، وأبن للمقدددرر أن يقدددو ،  سددداعدو مددن األماندددة وبتوجيددده مدددن الرئيسدددتني املتشدددار تني، 

 بأ ا  تقرير الدورو.
    


