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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثالثة والعشرون

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

 املسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال املؤقت وشروحه  
 مذكرة من األمينة التنفيذية  
 إضافة  

 جدول األعمال املؤقت التكميلي  

 مقدمة -أولا  
مةن هوررةةة النرة ةر  ا  ، تلقةت األماةةة بلبة2٠1٧آب/أغسةس   ٣1يف رسالة مؤرخةة  -1

، ؤمتر األبةرا العشةرةن ملةدراج بند فرعي يف جدول األعمةال املؤقةت للةدورل الثالثةة و إل الدميقرابية
 هذا السلب. مرزامبيقوأةدت 

ة ثاةيةمن مشروع النظام الداخلي املسّبق، وابالتفاق مع رئي  الدورل ال 12ووفقا  للمادل  -2
 الةةرارد أد، ، ت التنميلةةيفرعةةي يف جةةدول األعمةةال املؤقةةالبنةةد ال هةةذاوالعشةةرةن ملةةؤمتر األبةةرا ، ة ةةدرج 

 .)أ(21برصفه البند الفرعي 

 جدول األعمال املؤقت التكميلي -اا اثني 

فيمةةا ةلةةي جةةدول األعمةةةال املؤقةةت التنميلةةي للةةدورل الثالثةةةة والعشةةرةن ملةةؤمتر األبةةةرا ،  -٣
 ملؤمتر األبرا :املقرتح بعد التشاور مع رئي  الدورل الثاةية والعشرةن 

 افتتاح الدورل. -1 
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 مسائل تنظيمية: -2 
 اةتخاب رئي  مؤمتر األبرا  يف دورته الثالثة والعشرةن؛ )أ(  
 اعتماد النظام الداخلي؛ )ب(  
 إقرار جدول األعمال؛ )ج(  
 اةتخاب أعضاء املنتب غري الرئي ؛ )د(  
 قبرل املنظمات بصفة مراقب؛ )ه(  
 يف ذلك أعمال دورات اهليئات الفرعية؛ مبا تنظيم األعمال، )و(  
 مراعيد وأماكن اةعقاد الدورات املقبلة؛ )ز(  
 اعتماد التقرةر املتعلق براثئق التفرةض. )ح(  
 تقارةر اهليئات الفرعية: -٣ 
 تقرةر اهليئة الفرعية للمشررل العلمية والتننرلرجية؛ )أ(  
 تقرةر اهليئة الفرعية للتنفيذ؛ )ب(  
 ةق العامل املخصص املعين ابتفاق ابرة .تقرةر الفر  )ج(  
األعمةةال التحضةةريةة لتنفيةةذ اتفةةاق ابرةةة  ولعقةةد الةةدورل األو  ملةةؤمتر األبةةرا   -4 

 العامل برصفه اجتماع األبرا  يف اتفاق ابرة .
وابلرفةةع مةةن  2٠2٠ عةةام قبةةل مةةا التعجيةةل بتنفيةةذ التتامةةات وإجةةراءات مر لةةة -5 

مةةن  5و ٣وفقةةا  للفقةةرت   2٠2٠ عةةام قبةةل مةةا مسةةترط بمةةرح أهةةدا  مر لةةة
 . 19-م أ/1املقرر 

النظةةةر يف املقرت ةةةات املقدمةةةة مةةةن األبةةةرا  إلدخةةةال تعةةةدة ت علةةة  االتفاقيةةةة  -6 
 :15مبرجب املادل 

من  4)و( من املادل 2مقرتح مقدم من االحتاد الروسي لتعدةل الفقرل  )أ(  
 االتفاقية؛

 ٧املنسةةةيك لتعةةةدةل املةةةادت  مقةةرتح مقةةةدم مةةةن اببةةةرا غينيةةةا ا دةةةةدل و  )ب(  
 من االتفاقية. 18و

 تقرةر  نة التنيف. -٧ 
 آلية وارسر الدولية املعنية ابخلسائر واألضرار املرتبسة بتأثريات ت ري املناخ. -8 
 تسرةر التننرلرجيات وةقلوا وتنفيذ آلية التننرلرجيا: -9 
نرلرجيةةةا ومركةةةت التقرةةةةر السةةةنرك املشةةةرتل للجنةةةة التنفيذةةةةة املعنيةةةة ابلتن )أ(  

 وشبنة تننرلرجيا املناخ؛
 استعراض فعالية تنفيذ مركت وشبنة تننرلرجيا املناخ. )ب(  
)أ( و)ب( مةةةةن 2االسةةةتعراض الثةةةةاف ملةةةةدط كفاةةةةةة أ نةةةةام الفقةةةةرت  الفةةةةرعيت   -1٠ 

 من االتفاقية. 4املادل 
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 املسائل املتعلقة ابلتمرةل: -11 
 التمرةل املناخي السرةل األجل؛ )أ(  
 املسائل املتعلقة ابللجنة الدائمة املعنية ابلتمرةل؛ )ب(  
تقرةةةر الصةةندوق األخضةةر للمنةةاخ املقةةدم إ  مةةؤمتر األبةةرا  واإلرشةةادات  )ج(  

 املرجوة إ  الصندوق األخضر للمناخ؛
تقرةةةر مرفةةق البيئةةة العامليةةة املقةةدم إ  مةةؤمتر األبةةرا  واإلرشةةادات املرجوةةة  )د(  

 ؛إ  مرفق البيئة العاملية
 االستعراض السادس لآللية املالية؛ )ه(  
 5 عملية حتدةد املعلرمات الة  ةتعة  علة  األبةرا  تقةدميوا وفقةا  للفقةرل )و(  

 من اتفاق ابرة . 9من املادل 
املعلرمةةات املقدمةةة مةةن األبةةرا  املدرجةةة يف املرفةةق األول ل تفاقيةةة واسةةتعراض  -12 

 هذ  املعلرمات.
 األبرا  غري املدرجة يف املرفق األول ل تفاقية. املعلرمات املقدمة من -1٣ 
 بناء القدرات مبرجب االتفاقية. -14 
 :من االتفاقية 4من املادل  9و 8تنفيذ الفقرت   -15 
تنفيةةذ بةةر،مل عمةةل بةةرةن  آةةةرس بشةةأي تةةدابري التنيةةةف واالستجابةةةة  )أ(  

 (؛1٠-م أ/1)املقرر 
 .املسائل املتعلقة أبقل البلداي منرا   )ب(  
 .ملتعلقة ابلتخفيف والتنيُّفتقييم عمليات الفحص التقين ا -16 
 القضااي ا نساةية وت ريُّ املناخ. -1٧ 
 املسائل األخرط احملالة إ  مؤمتر األبرا  من اهليئات الفرعية. -18 
 املسائل اإلدارةة واملالية واملؤسسية: -19 
 ؛2٠16 لعام تقرةر مراجعة احلساابت والبيا،ت املالية )أ(  
 ؛2٠1٧-2٠16أداء امليتاةية يف فرتل السنت   )ب(  
 ؛2٠19-2٠18امليتاةية الرب،جمية لفرتل السنت   )ج(  
 اختاذ القرارات يف سياق عملية االتفاقية اإلبارةة بشأي ت ري املناخ؛ )د(  
ابختيةةار  ةتعلةةق فيمةا 1-م أ/14اسةتعراض العمليةةة الناشةئة عةةن املقةةرر  )ه(  

 لتنفيذك )برتبة وكيل لألم  العام( و،ئب األم  التنفيذكوتعي  األم  ا
 مساعد(. عام )برتبة أم 
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 ا تء الرفيع املسترط: -2٠ 
 بيا،ت األبرا ؛ )أ(  
 بيا،ت املنظمات ال  حتظ  مبركت مراقب. )ب(  
 :مسائل أخرط -21 
كيةةا،ت الشةةركات واملسةةتثمرةن متةةةد مةةن السمةةرح لةةدط  لتشةةجيع  مةةدخل )أ(  

قيةةاس ، ولبق والرالايت/املقابعةةات واملةةدي ومنظمةةات املتمةةع املةةدفواملنةةا
 منه وتفسري ؛ والتحقق عنه واإلب غهذا السمرح 

 أك مسائل أخرط. )ب(  
 اختتام الدورل: -22 
 اعتماد مشروع تقرةر مؤمتر األبرا  عن دورته الثالثة والعشرةن؛ )أ(  
 اختتام الدورل. )ب(  

 املؤقت التكميلي شروح جدول األعمال -اثلثاا  
 مسائل أخرى -21 

كيةةةةةةةةةا،ت الشةةةةةةةةةركات واملسةةةةةةةةةتثمرةن واملنةةةةةةةةةابق متةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةن السمةةةةةةةةةرح لةةةةةةةةةدط  لتشةةةةةةةةةجيع  مةةةةةةةةةدخل )أ( 
 عنةةةةه واإلبةةةة غهةةةةذا السمةةةةرح قيةةةةاس ، و والرالايت/املقابعةةةةات واملةةةةدي ومنظمةةةةات املتمةةةةع املةةةةدف

 منه وتفسري  والتحقق
، بلبةةةةةةت هوررةةةةةةةة النرة ةةةةةةر 2٠1٧آب/أغسةةةةةةس   ٣1 يف رسةةةةةةالة مؤرخةةةةةةة اخللفيةةةةةةة: -4

للةةدورل الثالثةةة والعشةةرةن ملةةؤمتر جةةدول األعمةةال املؤقةةت  إ الدميقرابيةةة إضةةافة هةةذا البنةةد الفرعةةي 
 .ه مرزامبيقتبلب أةدوهر  األبرا .

 مةةن جةةدول األعمةةال هةةر املةةذكرر الفرعةةيأي ال ةةرض مةةن البنةةد  َ  ة بةةويف هةةذا السلةةب،  -5
كيا،ت الشركات واملستثمرةن واملنةابق متةد من السمرح لدط  لتشجيع  جدةد "مدخلالنظر يف "

 والتحقةةق عنةةه واإلبةة غهةةذا السمةةرح قيةةاس ، و والرالايت/املقابعةةات واملةةدي ومنظمةةات املتمةةع املةةدف
 اهليئةات الفرعيةةمةؤمتر األبةرا  يف دورتةه الثالثةة والعشةرةن دعر ةةكةذلك أي   لةبوب  . منه وتفسةري 
 مةةعالنظةةر يف هةةذ  املسةةألة وتقةةد  تقرةةةر  مةةن أجةةل، لمةةراقب لتةةرح مف ،فرةةةق اتصةةال إ  تشةةنيل

 .مؤمتر األبرا  يف دورته الرابعة والعشرةنإ   اترصيات بشأهن
وإ  اختةةاذ أك إجةةراء ةةةرا    املسةةألة سةةي دع  مةةؤمتر األبةةرا  إ  النظةةر يف هةةذ اإلجةةراء: -6

 مناسبا .
    


