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 الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
 الدورة األولى

 2016أيار/مايو  26-16 بون،
 )ب( من جدول األعمال املؤقت2 البند

 المسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 المنقحة بصيغته المؤقت األعمال جدول  
 الرئيسين من مقدمة مذكرة  

 افتتاح الدورة. -1
 املسائل التنظيمية: -2

 انتخاب أعضاء املكتب؛ )أ( 
 األعمال؛إقرار جدول  )ب( 
 تنظيم أعمال الدورة. )ج( 

بشدد ن  21-/م أ1اخلدا  بددالتخ ي  مل امل درر  مزيدد مددن اارادافام فيمددا يتجلزد  بددا زء -٣
 ما يزي:

 ؛ 26مل ال  رة  ة وطنياً، عزى النحو املشار إليهخصائص املسامهام احملدف (أ)
 دددا، عزدددى مجلزومدددام لتيسددد  وسدددوح املسدددامهام احملددددفة وطنيددداً واددد افيت ا وف م ب()

 ؛ 28 ال  رةالنحو املشار إليه مل 
مل  ة وطنيددددداً، عزدددددى النحدددددو املشدددددار إليدددددهحسددددداب مسدددددامهام األطدددددرا  احملددددددف (ج)

 .٣1 ال  رة
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، أخدر  ، مل مجزدة أمدوربوصد ه مزيد من ااراافام فيما خيص الدبغ  املتجلزد  بدالتكي  -٤
، 7يددده مل املددددافة إل هددددو مشدددارمدددن عناصددددر املسدددامهام احملددددفة وطنيدددداً، وفددد  مدددا  اً عنصدددر 

 ، من ات اق باريس.11و 10ال  رتني 
الطرائددد  وااجدددراءام واملبدددافي التوجي يدددة اطدددار الشددد افية اخلدددا  بدددااجراءام والددددعم  -٥

 . من ات اق باريس 1٣املشار إليه مل املافة 
ات داق مدن  1٤استخغ  احلصيزة الجلاملية املشار إلي دا مل املدافة جلمزية املتجلز ة ب املسائل -6

 .باريس
 مصافر املدخغم الستخغ  احلصيزة الجلاملية؛ حتديد (أ)
 طرائ  استخغ  احلصيزة الجلاملية. وسع (ب)

تيسددد  التن يدددي وتجلزيدددز املجلنيدددة بالطرائددد  وااجدددراءام الغعمدددة ل جلاليدددة سددد  عمدددل الز ندددة  -7
 من ات اق باريس. 1٥من املافة  2االمتثال املشار إلي ا مل ال  رة 

 مسائل أخر  تتجلز  بتن يي ات اق باريس: -8
 لبدء ن اذ ات اق باريس؛ التحض  (أ)
لجل ددد الدددورة األومت ملددؤرر األطددرا  الجلامددل بوصدد ه اجتمددا  األطددرا   التحضدد  (ب)

 ؛مل ات اق باريس
ت يدددديم الت دددددم الدددديئ أحرعتدددده امليشددددام ال رعيددددة واملنشدددد ة فيمددددا يتجلزدددد  باألعمددددال  (ج)

، بغيددة 21-/م أ1ت دداق بدداريس وا ددزء الثالددر مددن امل ددرر املنوطددة  ددا  وجددب ا
تجلزيز وتيس  التنسي  واالتساق مل تن يي برنامج الجلمل، وعند االقتضداء، ااداذ 

 إجراءام قد تشمل ت دمي توصيام.
 مسائل أخر . -٩

 إغغق الدورة وت رير الدورة. -10
    


