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 مؤمتر األطراف

 الدورة الثالثة والعشرون
 2017تشرين الثاين/نوفمرب  17-6بون، 
 )ج( من جدول األعمال املؤقت2البند 

 مسائل تنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت والشروحات  
 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية  
 إضافة  

 املنقح جدول األعمال املؤقت التكميلي  

 مقدمة -أولا  
إيران اإلسالممةة، سسالا البلالدان النامةالة املبقاربالة الب  ال ،  تلقت األمانة طلباً من مجهورية -1

ال املؤقالالالالت ، إبدراج بنالالالالد يف جالالالالدول األعمالالالال2017تشالالالالرين األول/بربالالالالوبر  26يف رسالالالالالة مؤر الالالالة 
 للدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف.

انةالة من مشروع النظام الدا لي املطّبق، وسالت اق مع رئةس الدورة الث 12ووفقاً للمادة  -2
وارد بدانه،  مةلالالالي الالالالوالعشالالرين ملالالالؤمتر األطالالالراف، ي الالالدرج  الالاللا البنالالالد يف جالالالدول األعمالالالال املؤقالالالت الب

 . 5بوص ه البند 

 جدول األعمال املؤقت التكميلي -اثنياا  
فةمالالا يلالالي جالالدول األعمالالالال املؤقالالت الب مةلالالي للالالدورة الثالثالالالة والعشالالرين ملالالؤمتر األطالالالراف،  -3

 لدورة الثانةة والعشرين ملؤمتر األطراف:املقرتح بعد البشاور مع رئةس ا
 افبباح الدورة. -1

 FCCC/CP/2017/1/Add.1/Rev.1 األما املبحدة 
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 مسائل تنظةمةة: -2
 انبخاب رئةس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة والعشرين؛ )ب( 
 اعبماد النظام الدا لي؛ )ب( 
 إقرار جدول األعمال؛ )ج( 
 انبخاب بعضاء امل بب غ  الرئةس؛ )د( 
 قبول املنظمات بص ة مراقب؛ )ه( 
 يف ذلك بعمال دورات اهلةئات ال رعةة؛ مبا تنظةا األعمال، و() 
 مواعةد وبمارن انعقاد الدورات املقبلة؛ )ز( 
 اعبماد البقرير املبعلق بواثئق الب ويض. )ح( 

 تقارير اهلةئات ال رعةة: -3
 تقرير اهلةئة ال رعةة للمشورة العلمةة والب نولوجةة؛ )ب( 
 للبن ةل؛تقرير اهلةئة ال رعةة  )ب( 
 تقرير ال ريق العامل املخصص املعين ست اق سريس. )ج( 

األعمالالال البحضالال ية لبن ةالالل ات الالاق سريالالس ولعقالالد الالالدورة األو  ملالالؤمتر األطالالراف  -4
 العامل بوص ه اجبماع األطراف يف ات اق سريس.

وسلرفالالع مالالن  2020 عالالام قبالالل مالالا البعجةالالل ببن ةالالل البتامالالات وإجالالراءات مر لالالة -5
مالالن  4و 3وفقالالاً لل قالالرت   2020 عالالام قبالالل مالالا طمالالوح ب الالداف مر لالالةمسالالبو  
 . 19-م ب/1املقرر 

النظالالالر يف املقرت الالالات املقدمالالالة مالالالن األطالالالراف إلد الالالال تعالالالديمت علالالال  االت اقةالالالة  -6
 :15مبوجب املادة 

من  4)و( من املادة 2مقرتح مقدم من االحتاد الروسي لبعديل ال قرة  )ب( 
 االت اقةة؛

 7مالالالن سبالالالوا غةنةالالالا اكديالالالدة وامل سالالالةك لبعالالالديل املالالالادت  مقالالرتح مقالالالدم  )ب( 
 من االت اقةة. 18و

 تقرير كنة الب ةف. -7
 آلةة وارسو الدولةة املعنةة سخلسائر واألضرار املرتبطة ببأث ات تغ  املناخ. -8
 تطوير الب نولوجةات ونقلها وتن ةل آلةة الب نولوجةا: -9

البن ةليالالالة املعنةالالالة سلب نولوجةالالالا ومررالالالت  البقريالالالر السالالالنوك املشالالالرت  للجنالالالة )ب( 
 وشب ة ت نولوجةا املناخ؛

 اسبعراض فعالةة تن ةل مررت وشب ة ت نولوجةا املناخ. )ب( 
)ب( و)ب( مالالالالن 2االسالالالبعراض الثالالالالاين ملالالالالد  ر ايالالالالة ب  الالالالام ال قالالالالرت  ال الالالالرعةب   -10

 من االت اقةة. 4املادة 
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 املسائل املبعلقة سلبمويل: -11
 نا ي الطويل األجل؛البمويل امل )ب( 
 املسائل املبعلقة سللجنة الدائمة املعنةة سلبمويل؛ )ب( 
 تقريالالر الصالالندوق األ ضالالر للمنالالاخ املقالالدم إ  مالالؤمتر األطالالراف واإلرشالالادات )ج( 

 املوجهة إ  الصندوق األ ضر للمناخ؛
تقريالالالالر مرفالالالالق البةئالالالالة العاملةالالالالة املقالالالالدم إ  مالالالالؤمتر األطالالالالراف واإلرشالالالالادات  )د( 

 إ  مرفق البةئة العاملةة؛املوجهة 
 االسبعراض السادس لآللةة املالةة؛ )ه( 
عملةالالالالة حتديالالالالد املعلومالالالالات الالالالالف يبعالالالال  علالالالال  األطالالالالراف تقالالالالد ها وفقالالالالاً  )و( 

 من ات اق سريس. 9من املادة  5 لل قرة
املعلومالالات املقدمالالة مالالن األطالالراف املدرجالالة يف املرفالالق األول لمت اقةالالة واسالالبعراض  -12

  له املعلومات.
 املعلومات املقدمة من األطراف غ  املدرجة يف املرفق األول لمت اقةة. -13
 بناء القدرات مبوجب االت اقةة. -14
 :من االت اقةة 4من املادة  9و 8تن ةل ال قرت   -15

تن ةالالل بالالرانمل عمالالل بالالوينس آيالالرس بشالالأن تالالداب  الب ةالالالف واالسبجابالالالة  )ب( 
 (؛10-م ب/1)املقرر 

 بعلقة أبقل البلدان منواً.املسائل امل )ب( 
 .ملبعلقة سلبخ ةف والب ةُّفتقةةا عملةات ال حص البقين ا -16
 القضااي اكنسانةة وتغ ُّ املناخ. -17
 املسائل األ ر  احملالة إ  مؤمتر األطراف من اهلةئات ال رعةة. -18
 املسائل اإلدارية واملالةة واملؤسسةة: -19

 ؛2016 لعام والبةاانت املالةةتقرير مراجعة احلساست  )ب( 
 ؛2017-2016بداء املةتانةة يف فرتة السنب   )ب( 
 ؛2019-2018املةتانةة الربانجمةة ل رتة السنب   )ج( 
 اختاذ القرارات يف سةاق عملةة االت اقةة اإلطارية بشأن تغ  املناخ؛ )د( 
س بةالالار  يبعلالالق فةمالا 1-م ب/14اسالبعراض العملةالالة الناشالئة عالالن املقالالرر  )ه( 

وتعةالالال  األمالالال  البن ةالالاللك )برتبالالالة ورةالالالل ل مالالال  العالالالام( وانئالالالب األمالالال  
 مساعد(. عام البن ةلك )برتبة بم 



FCCC/CP/2017/1/Add.1/Rev.1 

GE.17-19476 4 

 اكتء الرفةع املسبو : -20
 بةاانت األطراف؛ )ب( 
 بةاانت املنظمات الف حتظ  مبررت مراقب. )ب( 

 مسائل ب ر . -21
 ا ببام الدورة: -22

 مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة والعشرين؛اعبماد مشروع تقرير  )ب( 
 الدورة. إغمق )ب( 

 شروح جدول األعمال املؤقت التكميلي -اثلثاا  
مسنتى  طمنىح منن رفع ابلو  2020 عام قبل ما رحلةملتزامات وإجراءات االتعجيل بتنفيذ  -5 

 19-م أ/1من املقرر  4و 3للفقرتني  وفقاا  2020 عام قبل ما مرحلةأهداف 
، طلبالالالالت مجهوريالالالالة إيالالالالران 2017تشالالالالرين األول/بربالالالالوبر  26يف رسالالالالالة مؤر الالالالة  اخلل ةالالالالة: -4

اإلسالالممةة، سسالالا البلالالدان النامةالالة املبقاربالالة الب  الال ، إضالالافة   الاللا البنالالد إ  جالالدول األعمالالال املؤقالالت 
 للدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف.

غالالرض مالالن  الاللا البنالالد مالالن جالالدول ويف  الاللا الطلالالب، بّةنالالت مجهوريالالة إيالالران اإلسالالممةة بن ال -5
 األعمال  و رالبايل:

الرفالالالع مالالالن  ويف تقةالالالةا البقالالالدم اكمالالالاعي احملالالالرز يف تن ةالالالل االلبتامالالالات واإلجالالالراءات )ب( 
 ببقدمي الدعا؛ يبعلق فةماسةما  ال ،2020 عام قبل ما مسبو  طموح ب داف مر لة

لعملةالات األ الر  جدول األعمال واابط وتعتيت بوجه البآزر مع بنود حتديد الرو  )ب( 
يف إطالالار مالالؤمتر األطالالراف، ومالالؤمتر األطالالراف العامالالل بوصالال ه اجبمالالاع األطالالراف يف بروتورالالول رةوتالالو 
واهلةئالات ال رعةالالة ذات الصالاللة ببن ةالل االلبتامالالات واإلجالالراءات وسلرفالالع مالن مسالالبو  طمالالوح ب الالداف 

ي للالدورة مالن جالدول األعمالال املؤقالت الب مةلال 16يف ذلالك البنالد  مبا ،2020 عام قبل ما مر لة
 الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف، "تقةةا عملةات ال حص البقين املبعلقة سلبخ ةف والب ةف"؛

يبصالالل بالاله مالالن  الالربة  ومالالا 2016 لعالالام حلالالوار البةسالال كس املبعلالالقمناقشالالة البقريالالر  )ج( 
 ؛2018 لعام ودروس مسب ادة بغةة االسبنارة به يف املشاورات بشأن تنظةا احلوار البةس ك

حتديد متيد من األنشالطة امللموسالة واألعمالال البقنةالة الالف يبعال  االضالطمع  الا  )د( 
 2020 عالام قبالل مالا مالن بجالل تسالريع تن ةالل البتامالات وإجالراءات مر لالة 2020 عالام  ىت  لالول

 . 2020 عام قبل ما والرفِع من مسبو  طموح ب داف مر لة
لبنالالالالد وإ  اختالالالالاذ بك إجالالالالراء يالالالالراه سالالالالة دع  مالالالالؤمتر األطالالالالراف إ  النظالالالالر يف  الالاللا ا اإلجالالالراء: -6

 مناسباً.
    


