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 الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
 الدورة األولى

 2016أيار/مايو  26-16بون، 
 (1)8-3جدول األعمال د و بن

 8إلى  3من  بنود جدول األعمال  
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيسين المتشاركين  

أشار الفريق العامل املخصص املعين باتفاا  بااري) )الفرياق العامال( نه أاار باشار عم ار  -1
 د املوضوعية املدرجة ع ى جدول أعمالر.بنجاح ووضع طرائق لتنظيم عم ر بشأن مجيع البنو 

ودعا الفريق العامل الرئيسني املتشاركني نه نعداد مذكرة سيناريوهات حتدد النهج الذي  -2
 يقرتحان اتباعر يف الدورة األوه املستأافة.

 17طرفااايف يف افتفا يااة ع ااى اتفااا  باااري) وتصااديق  177ورحا  الفريااق العاماال بتو يااع  -3
 ع ير.طرفايف فيها 

وشااجع الفريااق األطاارامل الاا  ع تو ااع بعااد ع ااى اتفااا  باااري) ع ااى أن تفعاال  لاا  يف  -4
أ رب و ت ممكن، وشجع األطرامل أيضايف ع ى أن تاود  كاكوت تصاديقها أو  بوأاا أو موافقتهاا 
لااادل الودياااع، مااادركايف أن ع اااى األطااارامل أن تتخاااذ نجراواااااا التشاااريعية و/أو الدساااتورية الضااارورية 

 إيدا  ت   الصكوت.ل سماح ب
وأشاااار الفريااااق العامااال نه أن هنااااات حاجااااة نه ضااامان وضااااع مجياااع القواعااااد وال رائااااق  -5

الالزماااة اكماااال برااااامج العمااال يف نطاااار اتفاااا  بااااري)، ونه أن لاااذل  أ ياااة  اكاااة يف ضاااوو 
نمكاايااة باادو افااا  اتفااا  باااري) يف و اات مبكاار. ورحاا  باملشاااورات الاا   ريهااا رئاسااة الاادورة 
احلاديااة والعشاارين ملااطرر األطاارامل والرئاسااة املقب ااة ل اادورة ال اايااة والعشاارين ملااطرر األطاارامل بشااأن 

__________ 

 لالطال  ع ى عناوين بنود جدول األعمال. FCCC/APA/2016/L.1ااظر الوثيقة  (1)
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اخليارات الكفي ة بضمان استمرار مجيع األطرامل يف افتفا ياة يف املشااركة التاماة يف وضاع برااامج 
 العمل يف نطار اتفا  باري).

األمااااة بشاأن املت  بااات ااجرائياة واملطسسااية  وأحاا  الفرياق العاماال ع ماايف بااالعرق الاذي  دمتار -6
 واادارية لعقد الدورة األوه ملطرر األطرامل العامل بوكفر اجتما  األطرامل يف اتفا  باري).

 واتفق الفريق العامل ع ى ال رائق التالية لتنظيم عم ر يف دورتر األوه املستأافة: -7
واحاااااد معاااااين ببناااااود جااااادول  سيواكااااال الفرياااااق عم ااااار يف نطاااااار فرياااااق اتصاااااال )أ( 
 ؛8-3 األعمال

سيجتمع فريق افتصال ثالث مرات ع ى األ ل، ع ى النحو التايل: يف ج سة  )ب( 
افتتاحيااة لتحديااد ا ااال العماال؛ ويف ج سااة تصعقااد يف منتصاام الاادورة لتقياايم التقااد  ا اارز وتعااديل 

 واعتماد استنتاجات؛اارشادات، عند اف تضاو؛ ويف ج سة  تامية لتقييم اتائج الدورة 
سي قي فريق افتصال  الل ج ستر ال  تصعقد يف منتصم الادورة اظارة شاام ة  )ج( 

ع ااى مجيااع البنااود املدرجااة يف جاادول أعمااال الفريااق العاماال،  ااا يف  لاا  القضااايا الشااام ة لعاادة 
   اعات، وسيصعدَّل ا ال العمل التقين حس  اف تضاو؛

ل تقين يتناول كل بند من البناود املوضاوعية الساتة سيض  ع فريق افتصال بعم )د( 
اران متشااركان. وسايع ن  يف جدول األعمال من  االل مشااورات  امس ر ياة ييسار كااليف منهاا ميسش
رئيسا الفريق العامل املتشاركان عن فريق امليسرين يف بالغ نه األطرامل  بال ااعقااد الادورة األوه 

الفريااق العاماال املتشاااركان املشاااورات  اامس الر يااة بشااأن املسااتأافة بو اات كااامل. وسييساار رئيسااا 
 من جدول األعمال؛ 8 البند

سااتصبذ ل جهااود لضاامان عااد  نجااراو أك اار ماان مشاااورتني  اامس ر يتااني يف و اات  )ه( 
)د( أعاالل؛ وينبياي تفاادي نجاراو مشااورات  ت فاة 7واحد من بني املشااورات املاذكورة يف الفقارة 

 بينهما روابط موضوعية؛ يف و ت واحد بشأن بندين
سيقد  رئيسا الفريق العامل املتشاركان، عن طريق ج سة فريق افتصال، وفياة  )و( 

ونرشادات واضحة ل ميسرين املتشاركني بشأن ا ال العمل والنتائج املتو عاة. وك ماا ت اور العمال، 
تصاال الا  تصعقاد يف سيصعاد تقييم اارشادات، وتعدي ها عند اف تضاو، عن طرياق ج ساة فرياق اف

منتصاام الاادورة. وسيساامب أساا وب العماال هااذا بإعااداد مااا ي اات  ماان اسااتنتاجات واتااائج أ اارل 
 فيما يتع ق بكل بند موضوعي من بنود جدول األعمال؛

 ااالل ج سااة فريااق افتصااال اخلتاميااة، سااينظر الفريااق العاماال يف تنظاايم أعمااال  )ز( 
 مي عند اف تضاو.دورتر املقب ة وميكنر تييمس النهج التنظي
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 ،2016أي ول/ساابتم   30، يف أجاال أ صااال (2)ودعااا الفريااق العاماال األطاارامل نه أن تقااد  -8
 آراوها بشأن البنود التالية من جدول أعمالر، من أجل تركيت عم ر:

متيااااد ماااان اارشااااادات فيمااااا يتع ااااق بااااا تو اخلااااا  بااااالتخفيم يف "، 3البنااااد  )أ( 
 صائص املسا ات ا ددة وطنيايف، ع ى النحو املشاار نليار : )أ( بشأن ما ي ي 21-/  أ1 املقرر

مع ومات لتيسمس وضوح املسا ات ا ددة وطنياايف وشافافيتها وفهمهاا، ع اى )ب(  ؛26يف الفقرة 
حساااب مسااا ات األطاارامل ا ااددة وطنيااايف، ع ااى النحااو )ج(  ؛28النحااو املشااار نلياار يف الفقاارة 

 ؛"31املشار نلير يف الفقرة 
متيااد ماان اارشااادات فيمااا  ااص الاابالغ املتع ااق بااالتكيم بوكاافر، "، 4البنااد  )ب( 

يف مج ااة أمااور أ اارل، عنصاارايف ماان عناكاار املسااا ات ا ااددة وطنيااايف، وفااق مااا هااو مشااار نلياار يف 
 ؛"، من اتفا  باري)11و 10، الفقرتني 7 املادة

ر الشاااافافية اخلااااا  ال رائااااق وااجااااراوات واملبااااادإل التوجيهيااااة اطااااا"، 5البنااااد  )ج( 
 ؛"من اتفا  باري) 13بااجراوات والدعم املشار نلير يف املادة 

ليهااا يف املسااائل املتع قااة بعم يااة اسااتخال  احلصااي ة العامليااة املشااار ن"، 6البنااد  )د( 
 حتديااااد مصااااادر املااااد الت فسااااتخال  احلصااااي ة العامليااااة؛ماااان اتفااااا  باااااري): )أ(  14املااااادة 
، ماااااع مراعااااااة العمااااال املضااااا  ع بااااار يف نطاااااار "اساااااتخال  احلصاااااي ة العاملياااااةوضاااااع طرائاااااق  )ب(
املسااائل املتع قااة ")ب( ماان جاادول أعمااال اأيرااة الفرعيااة ل مشااورة الع ميااة والتكنولوجيااة، 6 البنااد

بااالع م وافسااتعراق: مشااورة بشااأن ال ريقااة الاا  ميكاان أن تصسااتخد   ااا تقييمااات اأيرااة احلكوميااة 
(3)"من اتفا  باري) 14مس املناخ يف احلصي ة العاملية املشار نليها يف املادة الدولية املعنية بتي

. 
نه أن تقااد   (4)ودعااا الفريااق العاماال أيضااايف األطاارامل واملنظمااات املعتماادة بصاافة مرا اا  -9

 مع ومات وآراو ومقرتحات بشأن أي عمل يض  ع بر الفريق  بل كل دورة من دوراتر.
 تشااااااارين األول/ 7 األماااااااااة أن  ماااااااع، يف أجااااااال أ صاااااااال وط ااااااا  الفرياااااااق العامااااااال نه -10

أعاااالل يف وثاااائق مع وماااات، ع اااى أن  8، آراو األطااارامل املشاااار نليهاااا يف الفقااارة 2016 أكتاااوبر
  مع اآلراو املتع قة بكل بند من بنود جدول أعمال الفريق يف وثيقة مع ومات منفص ة.

 آب/ 30كني أن يصعااد،ا، يف أجاال أ صااال وط اا  الفريااق العاماال أيضااايف نه رئيسااير املتشااار  -11
، جمموعااة ماان األسااار ة اارشااادية ملساااعدة األطااارامل يف زيااادة ت ااوير تصاااورها 2016أ ساا ) 

 .ال جنة املعنية بتيسمس التنفيذ وتعتيت افمت ال املفاهيمي خلصائص وعناكر
    

__________ 

  ينبيي أن تقد  األطرامل آراوها عن طريق بوابة املسا ات ع ى الرابط الشبكي التايل:  (2)
<http://www.unfccc.int/5900>. 

 .FCCC/SBSTA/2016/L.16ااظر الوثيقة  (3)
  ينبيي أن ترسل املنظمات املعتمدة بصفة مرا   آراوها بال يد االكرتوين ع ى العنوان التايل:  (4)

<secretariat@unfccc.int>. 


