
GE.16-20441(A) 



 مؤتمر األطراف
 الدورة الثانية والعشرون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7 ،مراكش
  )ز( من جدول األعمال2البند 

 المسائل التنظيمية

 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة

 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة  
 اقتراح مقدم من الرئيس  
  22-/م أ-مشروع المقرر   

 الدورات المقبلةمواعيد وأماكن انعقاد   
 إن مؤمتر األطراف، 
 من االتفاقية، 7من املادة  4إىل الفقرة  إذ يشري 
كريريريانون   18املريريريؤجل   40/243ة إىل قريريريراجل ايم يريريرية ال امريريرية ل مريريري  امل  ريريريدوإذ يشريريريري اي ريريريا   
 بشأن خطة املؤمترات، 1985ديسمرب األول/

مريرين مشريريرون الناريرياخ الريريداخل  امل مريريول بريري   22مريرين املريريادة  1إىل الفقريريرة  وإذ يشريريري كريري ل  
 فيما خيص تناوب اجملموعات اإلقليمية اخلمس على منصب الرئيس، 

من مشرون النااخ الداخل  امل مول ب ، واليت تنص على ان ت قد  3إىل املادة  وإذ يشري 
ؤمتر األطريريراف  ريريري ذلريري  او ت ريري، األمانريرية، دوجلات مريريؤمتر األطريريراف ر مقريرير األمانريرية، مريريا   يقريرير جل مريري

 بال شاوجل م، األطراف، ترتيبات مالئمة اخرى،

 FCCC/CP/2016/L.10 األم  امل  دة 

 
االتفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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 مواعيد وأماكن انعقاد الدورات المقبلة -أوالا  
 2٠١٧ -ألف 

سرييوون الريرئيس  ،م، مبدا ال ناوب بني اجملموعات اإلقليميرية متشيا   ،ان  يالحظ -1 
مريريرين  2017تشريريريرين الثريريرياين/نوفمرب  17إىل  6الفريريريمة مريريرين ا ر املقريريريرجل عقريريريدم الريريريدوجلتنياملن خريريريب ر 

 ؛جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ
للمشريي  الريواجلد مرين دول آسرييا واحملرييط اهلريادئ ملمثري  حوومرية  عرين تقريدير  ي رب -2 

 ؛اعال  1فيج  ك  ي وىل الرئاسة ر الدوجلتني املشاجل إليهما ر الفقرة 
 ؛اعال  ر مقر األمانة 1هما ر الفقرة ان تُ قد الدوجلتان املشاجل إلي يقرجل -3 
إىل األمينة ال نفي ية ان ت خ  المتيبات الالزمة مرين اجري  عقريد الريدوجلتني يطلب  -4 

 ؛اعال  ر مقر األمانة 1املشاجل إليهما ر الفقرة 
بريريأن تناريريي  دوجلات اهلياريريات ال ليريريا لالتفاقيريرية ر مقريرير األمانريرية ال امريرية ي طلريريب  يقريرير -5 

 ؛متوي  ه   الدوجلاتترتيبات ا ر ذل  مب، ترتيبات خاصة
اجلتفريريريريريريان ال وريريريريريرياليق املرتبطريريريريريرية ب قريريريريريريد دوجلات اهلياريريريريريريات ال ليريريريريريريا لالتفاقيريريريريريرية  يالحريريريريريريظ -6 
 إىل اهلياريرية الفرعيريرية لل نفيريري  ان تناريرير ر هريري   املسريريألة ر دوجلاريريا السادسريرية واألجلب ريريني )ايريرياجل/ ويطلريريب
 ؛( ر سياق ترتيبات عقد االج ماعات احلوومية الدولية2017مايو 

 2٠١٨ -باء 
الفريريمة الدوجلاتيريرية الثانيريرية ر دوجليت ل قريريد  امل فريريع عليهريريا سريريابقا   املواعيريريدت ريريدي   يقريريرجل -7 
كريريريريريانون   14إىل ايم ريريريريرية  ،كريريريريريانون األول/ديسريريريريريمرب  3 ،الفريريريريريمة مريريريريرين اال نريريريريريني ل صريريريريريب  2018عريريريريرياخ 

 ؛(1)2018األول/ديسمرب 
سرييوون جلئرييس  ،مري، مبريدا ال نرياوب بريني اجملموعريات اإلقليميرية متشيا   ،ان  يالحظ -8 
 اعال  من دول اوجلوبا الشرقية؛ 7ا ر الفقرة ماملشاجل إليه نيالدوجلت

ان يقبريريري  مريريري، ال قريريريدير عريريريرد حوومريريرية بولنريريريدا اس  ريريريافة الريريريدوجلتني املشريريرياجل  يقريريريرجل -9 
  ؛اعال  7إليهما ر الفقرة 

 شريريريريرياوجل مريريريريري، حوومريريريريرية بولنريريريريريدا وان ت فريريريريرياودإىل األمينريريريريرية ال نفي يريريريريرية ان ت  يطلريريريريريب -10 
تفريريرياق البلريريريد امل ريريرييق ل قريريريد الريريريدوجلتني وفقريريريا  لقريريريراجل ايم يريريرية ال امريريرية ل مريريري  ال النهائيريريريةالصريريريي ة  وت ريريري،

هبريريريدف إبريريريراخ  ،ST/AI/342ألحوريريرياخ األمريريرير اإلداجل  ل مريريري  امل  ريريريدة  وام ثريريرياال   ،40/243امل  ريريريدة 

__________ 

 .19-/خ ا28املقرجل  (1)
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اتفريريرياق البلريريريد امل ريريرييق وتوقي ريريري  ر اجريريري  اقصريريريا  الريريريدوجلة الثالثريريرية وال شريريريرون ملريريريؤمتر األطريريريراف )تشريريريرين 
 ؛( إلتاحة تنفي   على وج  السرعة2017رب الثاين/نوفم
إىل األمينة ال نفي ية ان تزود البلد امل يق بالدع  ال قين وال وجي   يطلب اي ا   -11 

 تثريهريريامريري، مراعريرياة املسريريائ  الريرييت  ،بشريريأن سياسريريات وم طلبريريات االتفاقيريرية اإلطاجليريرية بشريريأن ت ريريري املنريريا 
 ملو ب تقاجلير من امة؛وان تقدخ إىل ا ،األطراف خبصوص تناي  ه   الدوجلات

  2٠١٩ -جيم 
سرييوون الريرئيس  ،م، مبدا ال ناوب بني اجملموعات اإلقليميرية متشيا   ،ان  يالحظ -12 

مريرين  2019تشريريرين الثريرياين/نوفمرب  22إىل  11املن خريريب ر الريريدوجلتني املقريريرجل عقريريدما ر الفريريمة مريرين 
 امريوا الالتينية والب ر الواجلييب؛دول 

جراء املزيد من املشاوجلات بشأن اس  ريافة الريدوجلتني املشرياجل األطراف إىل إ يدعو -13 
 ؛اعال  12إليهما ر الفقرة 

واألجلب ريريريني ر  السادسريريريةإىل اهلياريريرية الفرعيريريرية لل نفيريريري  ان تناريريرير، ر دوجلاريريريا  يطلريريريب -14 
اعريريال ، مريرين اجريري  ال وصريريية مبشريريرون مقريريرجل  12مسريريألة اس  ريريافة الريريدوجلتني املشريرياجل إليهمريريا ر الفقريريرة 

 بشأن ه   املسألة ك  ينار في  مؤمتر األطراف وي  مد  ر دوجلت  الثالثة وال شرين؛

 الجدول الزمني الجتماعات هيئتي االتفاقية وبروتوكول كيوتو -ثانياا  
 : 2021ان ي  مد املواعيد ال الية لفميت دوجليت عاخ  رجليُق -15 
 10اياجل/مريريريريريريريريريريايو إىل اخلمريريريريريريريريريرييس  31األوىل: مريريريريريريريريريرين اال نريريريريريريريريريريني  يريريريريريريريريريريةفريريريريريريريريريريمة الدوجلاتال )ا( 

  حزيران/يوني ؛
 19تشريريريريرين الثريريريرياين/نوفمرب إىل ايم ريريريرية  8الثانيريريريرية: مريريريرين اال نريريريريني  يريريريريةفريريريمة الدوجلاتال )ب( 

 تشرين الثاين/نوفمرب.
    


