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الجزء الثاني من الدورة األولى
مراكش 14-7 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2016
البند (2ب) من جدول األعمال
المسائل التنظيمية
إقرار جدول األعمال

جدول األعمال وشروحه
مذكرة من األمينة التنفيذية

أولا -جدول أعمال
-1

افتتاح الدورة.

-2

املسائل التنظيمية:

-٣


(أ)

انتخاب أعضاء املكتب؛

(ب)

إقرار جدول األعمال؛

(ج)

تنظيم أعمال الدورة.

مزيدد مددن اارادافام فيمددا يتجلزد خلددابزء افدا
ما يزي:
(أ )

خلددالتخ ي

خصائص املسامهام احملدفة وطنياً ،املنصو

امل درر /1م أ 21-خلشد
عزيها

ال رة

 26؛ 

(ب) مجلزومددام لتيسددر وضددوح املسددامهام احملدددفة وطني داً وا د افيتها وفهمهددا ،عز د
ال رة  28؛ 
النحو املشار إليه
(ج)
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-4

مزيددد مددن ااراددافام فيمددا ددص الددبلت املتجلز د خلددالتكي املشددار إليدده ال درت 10
زدة أمدور أخددرا ،عنصدراً مدن عنافددر
و 11مدن املدافة  7مددن ات دا خلداري خلوفد ه،
املسامهام احملدفة وطنياً.

-٥

خل ددااجراءام وال دددعم

-6

الطرائ د وااج دراءام واملب ددافي التوجيهي ددة اطددار الش د افية اف ددا
املشار إليه املافة  1٣من ات ا خلاري .
املس ددائل متجلز ددة خلجلمزي ددة اس ددتخل
ات ا خلاري :
(أ)
(ب)

احلص دديزة الجلاملي ددة املش ددار إليه ددا

حتديد مصافر املدخلم الستخل
وضع طرائ استخل

امل ددافة  14م ددن

احلصيزة الجلاملية؛

احلصيزة الجلاملية.

-7

الطرائد د وااجد دراءام اللعم ددة ل جلالي ددة س ددر عم ددل الزلن ددة املجلني ددة خلتيس ددر التن يد د وتجلزي ددز
االمتثال املشار إليها ال رة  2من املافة  1٥من ات ا خلاري .

-8

مسائل أخرا تتجلز خلتن ي ات ا خلاري :

-٩

(أ)

التحضر لبدء ن اذ ات ا خلاري ؛

(ب)

التحضددر لجل ددد الدددورة األو ملددافر األطدراف الجلامددل خلوفد ه اجتمددا األطدراف
ات ا خلاري ؛

(ج)

ت ي دديم الت دددم الد د ي أحرعت دده ا ي ددام ال رعي ددة واملنشد د ة فيم ددا يتجلزد د خلاألعم ددال
املنوطددة ددا وجددب ات ددا خلدداري وابددزء الثال د مددن امل ددرر /1م أ ،21-خلغيددة
تن ي خلرنامج الجلمل ،وعند االقتضاء ،اختداذ
تجلزيز وتيسر التنسي واالتسا
إجراءام قد تشمل ت دمي توفيام.

مسائل أخرا.

الدورة .
 -10إغل الدورة وت رير 
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ثانيا -شروح جدول األعمال
 -١افتتاح الدورة
 -1عزَّ ال ري الجلامل املخصص املجلين خلات دا خلداري (ال ريد الجلامدل) اسدتثنائياً أعمدال فورتده
األو املجل ددوفة خلددو  ،أملانيددا ،ال د ة مددن  16إ  26أيار/مددايو  ،2016خلدداالق ا مددع الدددورة
الراخلجلددة واألرخلجلد لكددل مددن ا ي تد ال ددرعيت  .وسددياجل مد ابددزء الثدداين مددن الدددورة األو لز ريد الجلامددل
م دراكش ،املغددرب ،وت تتحدده
خلدداالق ا مددع الدددورة افامسددة واألرخلجل د لكددل مددن ا ي ت د ال ددرعيت
الرئيس د ددتا املتش د دداركتا لز ري د د الجلام د ددل ،الس د دديدة س د ددارة خلاا د ددا (غ د ددر األط د دراف املرفد د د األول)
والسيدة جو تيندال (األطراف املرف األول) ،يوم االثن  7 ،تشرين الثاين/نوفمرب .2016

 -2المسائل التنظيمية
(أ) انتخاب أعضاء المكتب
 -2انتخب ال ري الجلامل ،ابزء األول من فورتده األو  ،السديدة خلاادا والسديدة تينددال
خلص تهما رئيست متشاركت والسيدة آنا سرعيسكو (األطراف املرف األول) م ررة له.
(ب) إقرار جدول األعمال
-٣

أقر ال ري الجلامل جدول أعمال فورته األو

 20أيار/مايو .)1(2016

(ج) تنظيم أعمال الدورة
 -4ات ال ري الجلامل،
فورته األو املست ن ة(:)2
(أ )
األعمال  8-٣؛ 

ابزء األول من فورته األو  ،عز الطرائ التالية لتنظديم أعمدال

سيوافل ال ري الجلامل

إطار فريد اتصدال واحدد عمزده املتجلزد خلبندوف جددول

(ب) سيلتمع فري االتصال ما ال ي دل عدن ثدلر مدرام عزد النحدو التداس :جزسدة
افتتاحي ددة لتحدي ددد ال دداج الجلم ددل؛ و جزس ددة تاجل ددد منتصد د ال دددورة لت ي دديم الت دددم احمل ددرع وتجل ددديل
ااراافام ،عند االقتضاء؛ و جزسة ختامية لت ييم نتائج الدورة واعتماف االستنتاجام؛
(ج) سيز ي فري االتصال خلل جزسته اليت تاجل د منتص الددورة نظدرة ادامزة
عز د يددع البنددوف املدرجددة جدددول أعمددال ال ري د الجلامددل ،ددا ذل د ال ضددايا الشددامزة لجلدددة

االقتضاء؛
قطاعام ،وسياجلدَّل الاج الجلمل الت ين حسب

__________

()1
()2
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(ف) سيضطزع فري االتصال خلجلمل ت ين يتناول كل خلند من البندوف املوضدوعية السدتة
ميسدرا متشداركا  .وسدتجلزن
جدول األعمال من خدلل مشداورام غدر ر يدة ييسدر كدلً منهدا ش
الرئيستا املتشاركتا لز ري الجلامل عن فري ميسدري البندوف  7-٣مدن جددول األعمدال خلدلت
إ األط دراف قبددل انجل دداف الدددورة األو املس ددت ن ة خلوق د كدداف .وستايسددر الرئيسددتا املتش دداركتا
لز ري الجلامل املشاورام غر الر ية خلش البند  8من جدول األعمال؛
(ه) س ددتاب م ل جه ددوف لض ددما ع دددم إجد دراء أكث ددر م ددن مش دداورت غ ددر ر يتد د م ددن
املشداورام املشددار إليهددا ال ددرة (4ف) أعددلج الوقد ن سدده؛ وينبغددي ت ددافي إجدراء مشدداورام
الوق ن سه عز اثن من البنوف املرتبطة جوهرياً؛
(و) ست دم الرئيستا املتشاركتا لز ري الجلامدل ،عدن طريد جزسدة فريد االتصدال،
واليددة وإراددافام واضددحة لزميس درين املتشددارك خلش د الدداج الجلمددل والنتددائج املتوقجلددة .ومددع تطددور
الجلمددل ،سددياجلاف ت يدديم ااراددافام ،وعنددد االقتضدداء ،تاجلدددَّل عددن طريد جزسددة فريد االتصددال الدديت
تاجل د منتصد الددورة .وسيسدم أسدزوب الجلمدل هد ا خلإعدداف مدا يزدزم مدن اسدتنتاجام ونتدائج

األعمال؛
أخرا فيما يتجلز خلكل خلند موضوعي من خلنوف جدول
(ع) خلل ابزسة افتامية ل ري االتصال ،سينظر ال ريد الجلامدل
فورته امل بزة وميكنه تغير النهج التنظيمي عند االقتضاء.

تنظديم أعمدال

 -٥وستانش د ددر عز د د الص د د حة الش د ددبكية افاف د ددة خلال د دددورت األو والثاني د ددة لز ري د د الجلام د ددل
مجلزومددام م صددزة عددن أعمددال الدددورة( .)٣ويداددع املندددوخلو إ الرجددو إ ابدددول الددزمين الجلددام
وإ الربنددامج اليددومي ال د ي يانشددر أثندداء الدددورة( )4كمددا يادددعو إ الجلددوفة خلانتظددام إ اااددام
الدددائرة التز زيونيددة املغز ددة للطددل عز د فدديغة َّدثددة لزلدددول الددزمين ألعمددال ال ري د الجلامددل.
وستاغزم الدورة يوم االثن  14 ،تشرين الثاين/نوفمرب ،مدن أجدل ضدما إ داع الجلمدل قبدل وفدول
رؤسدداء الدددول واحلكومددام والددوعراء لزلددزء الرفيددع املسددتوا وخلدددء املناسددبام الجلديدددة امل ددررة خددلل
ذل ابزء .وللست افة إ أقص حد ممكن من وق الت اوض وك الدة إغدل الددورة املوعدد
امل ددرر ،س دت ح الرئيس دتا املتشدداركتا لز ري د الجلامددل ،خلالتشدداور مددع األط دراف وخلطري ددة ا د افة،
س دديا تنظ دديم جزس ددام ال دددورة وحتدي ددد ج دددو ا ال ددزمين ،م ددع مراع دداة
ندا اهلد داً لكس ددب الوقد د
()٥
االس ددتنتاجام السد داخل ة ذام الص ددزة الص ددافرة ع ددن ا ي ددة ال رعي ددة لزتن يد د  .و هد د ا الس دديا ،
سددي ح رؤسدداء ال ري د الجلامددل وهي ددة التن ي د وهي ددة املشددورة أوقات داً لوق د أعمددال األفرقددة ومواعيددد
هنائيددة لت دددمي االسددتنتاجام لض ددما إتاحتهددا امي ددع لغ ددام األمددم املتح دددة الر يددة الس د أثن دداء
ابزسام الجلامة افتامية لكل منها .
__________

()٣
()4
()٥
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 -3مزيددد مددن اإلرشدداما فيمددا يتعءددق بددالجزء الخدداب بددالتخفي فددي الم ددرر /١م أ2١-
بشأن ما 
يءي:

26
(أ) خصائص المساهما المحدمة وطني ا ،المنصوب عءيها في الف رة

(ب) معءومددا لتيسددير و ددوح المسدداهما المحدددمة وطني د ا وشددفافيتها وفهمهددا ،عءددى النحددو

28
المشار إليه في الف رة
(ج) حساب مساهما األطراف المحدمة وطني ا ،عءى النحو المشار إليه في الف رة 3١

 -6مجلزومددام أساسددية :ت تضددي ال ددرة  2مددن املددافة  4مددن ات ددا خلدداري مددن كددل طددرف أ
يجلددد املسددامهام احملدددفة وطني داً املتتاليددة الدديت يجلتددزم حت ي هددا وأ يبزدد ،ه د ج املسددامهام ويتجلهدددها،
فضلً عن موافزة تداخلر التخ ي احملزية من أجل حت ي أهداف ه ج املسامهام.
-7

وطزب مافر األطراف إ ال ري الجلامل ما يزي(:)6
(أ)

أ يضع مزيداً من ااراافام خلش خصائص املسامهام احملدفة وطنياً؛

(ب) أ يضددع مزيددداً مددن ااراددافام خلش د املجلزومددام الدديت سددت دمها األط دراف مددن
أجل تيسر وضوح املسامهام احملدفة وطنياً وا افيتها وفهمها؛
(ج) أ يبزددور ،خلاالسددتناف إ الددناهج املكرسددة وجددب االت اقيددة والصددكو ال انونيددة
املتصزة ا ،حسب االقتضاء ،إراافام من أجل حساب مسامهام األطراف احملدفة وطنياً(.)7
 -8وطزب مافر األطدراف إ ال ريد الجلامدل أ يضدع اارادافام املشدار إليهدا ال درة 7
أعلج لزنظر فيها واعتمافها الدورة األو ملدافر األطدراف الجلامدل خلوفد ه اجتمدا األطدراف
ات ا خلاري (.)8
 -٩واستهل ال ري الجلامل ،ابزء األول من فورته األو  ،الجلمل املتجلزد د ا البندد مدن جددول
األعمددال وفعددا األطدراف إ ت دددمي آرائهددا خلشد البنددد وزددول  ٣0أيزول/سددبتمرب  .2016وطزددب إ
األمانة أ ل شمع ه ج الرسائل وثي ة إعلمية وتتيحها وزول  7تشرين األول/أكتوخلر .2016
 -10ااجدراء :سدديادع ال ري د الجلامددل إ موافددزة نظددرج
ا ذل آراء األطراف املشار إليها ال رة  ٩أعلج.
FCCC/APA/2016/INF.1

__________

()6
()7
()8
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ه د ا البنددد مددن جدددول األعمددال،

آراء األط د د دراف خلش د د د اارا د د ددافام املتجلز د د ددة خل د د ددابزء اف د د ددا
امل رر /1م أ .21-وثي ة إعلمية من األمانة
خلالتخ ي

امل رر /1م أ ،21-ال رام  26و 28و .٣1وانظر أيضاً ال رة  1٣من املافة  4من ات ا خلاري
ال رة  1٣من املافة  4من ات ا خلاري .
امل رر /1م أ ،21-ال رام  26و 28و.٣1

.
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 -4مزيددد مددن اإلرشدداما فيمددا يخددص الددف ا المتعء ددق بددالتكي المشددار إلي دده فددي
الف درتين  ١0و ١١مددن المددامة  7مددن اتفدداق بدداريس بومددفه ،فددي جمءددة أمددور
أخرى ،عنصرا من عنامر المساهما المحدمة وطني ا
 -11مجلزومام أساسية :تنص ال رة  10من املافة  7من ات ا خلاري عز أنده ينبغدي لكدل
طددرف ،حسددب االقتضدداء ،أ ي دددم خللغ داً عددن التكي د و شدثدده فوري داً ،وميكددن أ يشددمل ه د ا
ال د ددبلت أولويات د دده واحتياجات د دده د د ددال التن يد د د وال د دددعم وخطط د دده وإجراءات د دده ،فو التس د ددبب
أي عبء إضا لزبزدا الناميدة األطدراف .وتشدر ال درة  11مدن املدافة  7مدن ات دا خلداري إ
أ البلت املتجلز خلالتكي يا دَّم وا شدر فورياً ،حسب االقتضداء ،كجلنصدر خللغدام أو وثدائ
أخددرا أو م نداً د ج البلغددام والوثددائ  ،الدديت تشددمل خطددة تكيد وطنيددة و/أو مسددامهة دددفة
وطنياً و/أو خللغاً وطنياً(.)٩
 -12وات د د ال ريد د الجلام ددل ،اب ددزء األول م ددن فورت دده األو  ،عزد د النظ ددر هد د ج املسد د لة
املطروحددة عز د جدددول أعمالدده وخلدددأ النظددر فيهددا .وفعددا ال ري د الجلامددل األط دراف إ ت دددمي آرائهددا
خلش د البن ددد وز ددول  ٣0أيزول/س ددبتمرب  .2016وطز ددب إ األمان ددة أ ل شم ددع هد د ج الرس ددائل
وثي ة إعلمية وزول  7تشرين األول/أكتوخلر .2016
 -1٣ااجدراء :سدديادع ال ري د الجلامددل إ موافددزة نظددرج
ا ذل آراء األطراف املشار إليها ال رة  12أعلج.
FCCC/APA/2016/INF.2

ه د ا البنددد مددن جدددول األعمددال،

آراء األط دراف خلش د مزيددد مددن ااراددافام فيمددا ددص الددبلت
املتجلز خلالتكي املشار إليه ال رت  10و 11من املدافة 7
من ات ا خلاري  .وثي ة إعلمية من األمانة

 -5الطرائددق واإلجددراءا والمفددامج التوجيهيددة إلطددار الشددفافية الخدداب بدداإلجراءا
والدعم المشار إليه في المامة  ١3من اتفاق باريس
 -14مجلزوم د ددام أساس د ددية :قضد د د امل د ددافة  1٣م د ددن ات د ددا خل د دداري خلإنش د دداء إط د ددار الشد د د افية
لإلج دراءام والدددعم .وأنش د مددافر األط دراف مبددافرة لبندداء ال دددرام مددن أجددل الش د افية( )10وقدددم
إراافام لزنهدوض خلشد افية ااجدراءام والددعم إطدار ات دا خلداري ( .)11وخلاالسدتناف إ افدربة
املستمدة من ال تيبام املتصزة خلالش افية وجب االت اقية وخلتوضي أحكام املافة  1٣مدن ات دا
خلدداري  ،سدديجلمد مددافر األط دراف الجلامددل خلوف د ه اجتمددا األط دراف ات ددا خلدداري  ،فورتدده

__________

( )٩ال رة  2من املافة  4من ات ا خلاري
( )10امل رر /1م أ ،21-ال رام  88-84.
( )11امل رر /1م أ ،21-ال رام .٩8-8٩
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األو  ،إ إقرار طرائ وإجراءام ومبافي توجيهية مش كة ،حسب االقتضاء ،من أجدل اد افية
()12
ااجراءام والدعم  .
 -1٥وطزب مافر األطدراف إ ال ريد الجلامدل أ يضدع توفديام خلشد الطرائد وااجدراءام
واملبافي التوجيهية وف داً لز درة  1٣مدن املدافة  1٣مدن ات دا خلداري  ،وأ ددف سدنة استجلراضدها
وحت ددديثها األو وعمزي ددام االس ددتجلراض والتح دددي اللح ددة ،حس ددب االقتض دداء ،عز د د ف د د ام
منتظم ددة ،ك ددي ينظ ددر فيه ددا م ددافر األطد دراف فورت دده الراخلجل ددة والجلشد درين ،خلغي ددة إحالته ددا إ م ددافر
األطد دراف الجلام ددل خلوفد د ه اجتم ددا األطد دراف ات ددا خل دداري لينظ ددر فيه ددا ويجلتم دددها فورت دده
األو ( .)1٣وطز ددب م ددافر األط د دراف إ ال ري د د الجلام ددل أيض د داً أ ي دددم ت ري د دراً ع ددن حال ددة ت دددم
األعمال املتجلز ة ج الطرائ وااجراءام واملبافي التوجيهية إ الدورام امل بزة ملدافر األطدراف،
()14
موعد ال يتلاوع عام  . 2018
وأ تتم ه ج األعمال
 -16واسددتهل ال ريد الجلامددل ،ابددزء األول مددن فورتدده األو  ،الجلمددل املتجلزد د ا البنددد مددن
جدول األعمدال وفعدا األطدراف إ ت ددمي آرائهدا خلشد البندد وزدول  ٣0أيزول/سدبتمرب .2016
وطز د ددب إ األمان د ددة أ ل شم د د دع ه د د د ج الرس د ددائل وثي د ددة إعلمي د ددة وتتيحه د ددا وز د ددول  7تش د د درين
األول/أكتوخلر .2016
 -17ااجدراء :سدديادع ال ري د الجلامددل إ موافددزة نظددرج
ا ذل آراء األطراف املشار إليها ال رة  16أعلج.
FCCC/APA/2016/INF.3

ه د ا البنددد مددن جدددول األعمددال،

آراء األطد دراف خلشد د الطرائد د وااجد دراءام واملب ددافي التوجيهي ددة
اط ددار الش د د افية اف ددا خل ددااجراءام وال دددعم املش ددار إلي دده
املافة  1٣من ات ا خلاري  .وثي ة إعلمية من األمانة

 -6المسد ددائل المتعء د ددة بعمءيد ددة اسد ددتخ ب الحصد دديءة العالميد ددة المشد ددار إليهد ددا فد ددي
المامة  ١4من اتفاق باريس
(أ) تحديد مصامر المدخ

لستخ ب الحصيءة

العالمية

(ب) و ع طرائق استخ ب الحصيءة العالمية
 -18مجلزومام أساسية :ت تضي ال رة  1من املافة  14من ات ا خلاري من مافر األطراف
الجلامل خلوف ه اجتما األطراف ات ا خلاري أ ي وم فورياً خلاستخل حصيزة تن ي ات ا
خلدداري لت يدديم الت دددم ابمدداعي احملددرع ددو حت ي د غ ددرض ه د ا االت ددا وأهداف دده الطويزددة األج ددل

__________

( )12ال رة  1٣من املافة  1٣من ات ا خلاري
( )1٣امل رر /1م أ ،21-ال رة .٩1
( )14امل رر /1م أ ،21-ال رة .٩6
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(عمزي ددة تاس ددتخل احلص دديزة الجلاملي ددةت) ،وذلد د خلطري ددة ا ددامزة وتيسد درية ،م ددع مراع دداة مسد د ليت
التخ ي والتكي ووسائل التن ي والدعم ،و ضوء اانصاف وأفضل املجلارف الجلزمية املتاحة.
وس د دديلري م د ددافر األطد د دراف الجل ام د ددل خلوفد د د ه اجتم د ددا األطد د دراف ات د ددا خل د دداري أول عمزي د ددة
السددتخل احلصدديزة الجلامليددة عددام  202٣مث كددل د سددنوام خلجلددد ذلد مددا ي ددرر مددافر
األطراف/اجتما األطراف ات ا خلاري خلف ذل (.)1٥
 -1٩وطزب مافر األطراف إ ال ري الجلامل أ دف مصافر املدخلم لجلمزية اسدتخل
احلصيزة الجلاملية وأ يطور طرائ ه ج الجلمزية كمدا طزدب إليده أ ي ددم ت ريدراً عدن ذلد إ مدافر
األطدراف لكددي يتسددق لدده ت دددمي توفددية إ مددافر األط دراف الجلامددل خلوف د ه اجتمددا األط دراف
ات ا خلاري لينظر فيها ويجلتمدها فورته األو (.)16
 -20وطزب مافر األطراف أيضاً إ هي ة املشورة أ تسدي املشورة خلش الكي ية الديت ميكدن دا
لت ييمام ا ي ة احلكومية الدولية املجلنيدة خلتغدر املنداه (هي دة املنداه) أ توجده عمزيدة اسدتخل احلصديزة
الجلاملية لتن ي ات ا خلاري عمدلً خلاملدافة  14منده ،وأ ت ددم ت ريدراً عدن هد ج املسد لة إ ال ريد الجلامدل
فورتده الثانيدة()17؛ و إطدار مدداوالم هي دة املشدورة خلشد هد ج املسد لة ،نظمد هي دة املشدورة وهي دة
املناه نشاطاً خافاً خلل الدورة الراخلجلة واألرخلجل ي ة املشورة(.)18
 -21واسددتهل ال ريد الجلامددل ،ابددزء األول مددن فورتدده األو  ،الجلمددل املتجلزد د ا البنددد مددن
جدول األعمدال وفعدا األطدراف إ ت ددمي آرائهدا خلشد البندد وزدول  ٣0أيزول/سدبتمرب .2016
وطز د ددب إ األمان د ددة أ ل شم د د دع ه د د د ج الرس د ددائل وثي د ددة إعلمي د ددة وتتيحه د ددا وز د ددول  7تش د د درين
األول/أكتوخلر .2016
 -22ااجدراء :سدديادع ال ري د الجلامددل إ موافددزة نظددرج ه د ا البنددد مددن جدددول األعمددال،
ددا ذل د آراء األط دراف املشددار إليهددا ال ددرة  21أعددلج وأي ت ريددر مددن هي ددة املشددورة ،وف داً
لزوالية املشار إليها ال رة  20أعلج.
FCCC/APA/2016/INF.4

__________

()1٥
()16
()17
()18
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آراء األطراف خلشد املسدائل املتجلز دة خلجلمزيدة اسدتخل احلصديزة
الجلامليد ددة املشد ددار إليهد ددا املد ددافة  14مد ددن ات د ددا خلد دداري  .وثي د ددة
إعلمية من األمانة

.

ال رة  2من املافة  14من ات ا خلاري
امل رر /1م أ ،21-ال رتا  ٩٩و.101
امل رر /1م أ ،21-ال رة .100
ميكن االطل عز املجلزومام املتجلز ة ا النشاط عز الجلنوا التاس.<http://unfccc.int/9535.php> :
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 -7الطرائددق واإلجددراءا ال لمددة لفعاليددة سددير عمددل الءجنددة المعنيددة بتيسددير التنفيددذ
وتعزيز المتثال المشار إليها في الف رة  2من المامة  ١5من اتفاق باريس
 -2٣مجلزومام أساسية :قض ال رة  1من املافة  1٥من ات ا خلاري خلإنشداء آليدة لتيسدر
تن ي أحكام ه ا االت ا وتجلزيز االمتثدال لده .وتدنص ال درة  2مدن املدافة ن سدها عزد أ تتد ل
اآللية من بنة تجلمل ،وف اً لز رة  ٣من املافة ن سها ،وجب الطرائ وااجراءام اليت يجلتمددها
فورته األو .
مافر األطراف الجلامل خلوف ه اجتما األطراف ات ا خلاري
 -24وطز ددب م ددافر األطد دراف إ ال ريد د الجلام ددل( )1٩أ يض ددع الطرائد د وااجد دراءام اللعم ددة
ل جلالية سر عمل الزلنة املشدار إليهدا ال درة  2٣أعدلج لكدي يتسدق لز ريد الجلامدل اسدتكمال
عمزه خلش ه ج الطرائ وااجراءام لينظر فيها مافر األطراف الجلامل خلوف ه اجتمدا األطدراف
ات ا خلاري ويجلتمدها فورته األو .
 -2٥وخل دددأ ال ريد د الجلام ددل ،اب ددزء األول م ددن فورت دده األو  ،الجلم ددل املتجلزد د د ا البن ددد م ددن
جدددول األعمددال .وطزددب ال ريد الجلامددل إ الرئيسددت املتشدداركت أ تاجلد شدا ،أجددل أقصدداج ٣0
آب/أغسد ددط  ، 2016دموعد ددة مد ددن األس د د زة ااراد ددافية ملسد دداعدة األط د دراف عيد ددافة تطد ددوير
تصورها امل اهيمي فصائص وعنافر الزلنة املجلنية خلتيسر التن ي وتجلزيز االمتثال.
 -26ااجراء :سيادع ال ري الجلامل إ موافزة نظدرج هد ا البندد مدن جددول األعمدال ،مس ادداً
ذل خلاألس زة التوجيهية اليت أعدهتا الرئيستا املتشاركتا واملشار إليها ال رة  2٥أعلج(.)20

 -8مسائل أخرى تتعءق بتنفيذ اتفاق باريس
(أ) التحضير لفدء نفاذ اتفاق باريس
(ب) التحضير لع د الدورة األولى لمؤتمر األطراف العامل بومفه اجتماع األطراف في اتفاق باريس
(ج) ت ييم الت دم الذي أحرلته الهيئا الفرعية والمنشدأة فيمدا يتعءدق باألعمدال المنوطدة بهدا بموجدب
اتفاق باريس والجزء الثالث مدن الم درر /١م أ ،2١-بغيدة تعزيدز وتيسدير التنسديق والتسداق فدي
تنفيذ برنامج العمل ،وعند القتضاء ،اتخاذ إجراءا قد تشمل ت ديم توميا
 -27مجلزومام أساسية :قرر مافر األطراف أ يجل شد ال ري الجلامل لدخول ات ا خلاري حيدز
الن اذ ولجل د الدورة األو ملافر األطراف الجلامل خلوف ه اجتما األطراف ات ا خلاري  .وقرر
مافر األطراف أيضاً اااراف عز تن يد خلرندامج الجلمدل النداتج عدن الطزبدام ذام الصدزة الدوارفة
__________

( )1٩امل رر /1م أ ،21-ال رة .10٣
( ٩ )20آب/أغس ددط  ،2016أاتيحد د األسد د زة التوجيهي ددة مد دن الرئيس ددت املتش دداركت لز ريد د الجلام ددل
الشبكي للت اقية عز الجلنوا التاس.<http://unfccc.int/9680> :
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امل د ددرر /1م أ ، 21-الد د د ي س د ددتتو تن يد د د ج ا ي ت د ددا ال رعيت د ددا وا ي د ددام املنشد د د ة إط د ددار
االت اقية( .)21وات ال ريد الجلامدل ،ابدزء األول مدن فورتده األو  ،عزد إضدافة البندد ال رعدي (8ج)
إ جدول أعماله لت ييم الت دم ال ي أحرعته ا ي ام ال رعية واملنش ة فيمدا يتجلزد خلاألعمدال املنوطدة دا
وجددب ات ددا خلدداري وابددزء الثالد مددن امل ددرر /1م أ ،21-خلغيددة تجلزيددز وتيسددر التنسددي واالتسددا

توفيام.
تن ي خلرنامج الجلمل ،وعند االقتضاء ،اختاذ إجراءام قد تشمل ت دمي
 -28وخل دددأ ال ريد د الجلام ددل،
جدول األعمال.

اب ددزء األول م ددن فورت دده األو  ،الجلم ددل املتجلزد د

 -2٩ااج دراء :سدديادع ال ري د الجلامددل إ موافددزة نظددرج
واختاذ أي إجراء ضروري.

د ا البن ددد م ددن

ه د ا البنددد مددن جدددول األعمددال

 -9مسائل أخرى
 -٣0ستابح

إطار ه ا البند من جدول األعمال أي مسائل أخرا تنش أثناء الدورة.


الدورة
 -١0إغ ق الدورة وت رير
 -٣1خلجلددد عددرض مشددرو الت ريددر املتجلزد خلالدددورة عزد ال ريد الجلامددل لينظددر فيدده ويجلتمدددج أثندداء
ابزسة الجلامة لز ري الجلامل ،سيجلزن الرئي إغل الدورة.

__________

( )21امل رر /1م أ ،21-ال رتا  8و ٩ .وانظر أيضاً الوثي ة  ،FCCC/CP/2016/1ال رام  4٣-41.
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