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 مقدمة -أوالا  
 الوالية -ألف 

 ،من بروتووول ويوتؤو ١4من املارة  ٢والجقرة  ،من التجاقية 8من املارة  ٢تنص الجقرة  -١
ر، اختؤؤامل مؤؤن اتجؤؤا  بؤؤاري  علؤؤ  أن ماؤؤام األمانؤؤة تشؤؤمب، يف  لؤؤة أمؤؤو  ١٧مؤؤن املؤؤارة  ٢والجقؤؤرة 

الرتتيبؤؤات امل علقؤؤة بؤؤدورات مؤؤؤمتر األطؤؤراف، ومؤؤؤمتر األطؤؤراف العامؤؤب بوهؤؤجت اج مؤؤاا األطؤؤراف يف 
بروتووول ويوتو )مؤمتر/اج ماا أطؤراف ويوتؤو( ومؤؤمتر األطؤراف العامؤب بوهؤجت اج مؤاا األطؤراف 

لتجاقيؤؤؤة، يف اتجؤؤؤا  بؤؤؤاري  )مؤمتر/اج مؤؤؤاا أطؤؤؤراف بؤؤؤاري (، واهليرؤؤؤات الجرعيؤؤؤة املنشؤؤؤ ة شوجؤؤؤب ا
الج ماعؤؤات اةكوميؤؤة الالزمؤؤة ل  ومؤؤن أجؤؤب اختؤؤامل الرتتيبؤؤات ومؤؤدها شؤؤا   ؤؤاج دليؤؤت مؤؤن خؤؤدمات

 الدولية، تل م  األمانة بصجة رورية در ارات من اهليرة الجرعية لل نجيذ 

 اإلجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذ -باء 
 اخلطوات ال الية:تتدع  اهليرة الجرعية دأل اختامل  -٢

 وهؤؤؤيات دأل مؤؤؤؤمتر األطؤؤؤراف ومؤمتر/اج مؤؤؤاا أطؤؤؤراف  الدسؤؤؤدا  املشؤؤؤورة وتقؤؤؤد   )أ( 
خؤالل مؤؤمتر األمؤا امل ريؤدة  ،أعمؤال وؤب مناؤاويوتو ومؤمتر/اج ماا أطراف بؤاري  بشؤ ن تنظؤيا 
يف ، (١)انيؤا(، املقؤرر عقؤده يف بؤون، ب مل"املؤؤمتر"بش ن تغل املناخ )الذي يشار دليت فيما بعد باسا 

، ٢٠١٧تشؤرين الثؤام/نوفمإ  ١٧ا معؤة يؤوم تشؤرين الثؤام/نوفمإ دأل  6الثنؤ  يؤوم مؤن الجرتة 
ر ؤؤارات دأل مك ؤب الؤدورة الثانيؤة والعشؤرين ملؤؤمتر األطؤؤراف اُفيؤالا عؤن دسؤدا  املشؤورة وتوجيؤت 

/اج مؤؤؤاا أطؤؤؤراف بؤؤؤاري  والؤؤؤدورة الثانيؤؤؤة عشؤؤؤرة ملؤمتر/اج مؤؤؤاا أطؤؤؤراف ويوتؤؤؤو والؤؤؤدورة األوأل ملؤمتر
 والرئاسات واألمانة بش ن ختطيط الدورات؛

دسؤؤؤؤدا  املشؤؤؤؤورة دأل األمانؤؤؤؤة بشؤؤؤؤ ن العناهؤؤؤؤر الؤؤؤؤ  ميكؤؤؤؤن درراجاؤؤؤؤا يف جؤؤؤؤدوع  )ب( 
األعمؤؤؤال املؤؤؤؤق   للؤؤؤدورة الثالثؤؤؤة والعشؤؤؤرين ملؤؤؤؤمتر األطؤؤؤراف والؤؤؤدورة الثالثؤؤؤة عشؤؤؤرة ملؤمتر/اج مؤؤؤاا 

 ؛(٢)أطراف ويوتو
لكؤؤؤي يع مؤؤؤدها مؤؤؤؤمتر  ٢٠٢٢ ن تؤؤؤواريخ فؤؤؤرتات رورات عؤؤؤام تقؤؤؤد  توهؤؤؤية بشؤؤؤ )ج( 

 األطراف يف رورتت الثالثة والعشرين؛
را  وتقؤؤد  در ؤؤارات بشؤؤ ن تنظؤؤيا العمليؤؤة اةكوميؤؤة الدوليؤؤة، بسؤؤبب تبؤؤارل اآل )ر( 

مناا النظر يف الجرص امل احة لزيارة  س  املشاروة الجعالة ألهرياب املصلرية من غل األطراف 
  ٢١-/م أ١ نجيذ أحكام املقرر تعزيزاا ل

__________ 

    4، الجقرة ٢٢-/م أ٢4املقرر  (١)
، فؤؤ ن جؤؤدول أعماهلؤؤا ٢٠١6ملؤمتر/اج مؤؤاا أطؤؤراف بؤؤاري  عتلقؤؤت يف تشؤؤرين الثؤؤام/نوفمإ شؤؤا أن الؤؤدورة األوأل  (٢)

 ي غل   مل



FCCC/SBI/2017/5 

GE.17-05119 4 

الدورة الثالثة والعشرون لمؤتمر األطراف، والدورة الثالثةة عشةرة لمةؤتمر  -ثانياا  
األطةراف العامةب بوصةفج اجتمةاط األطةراف وةي بروتوكةو، كيوتةو، وال ةة ء 
الثةةةةاني مةةةةن الةةةةدورة األولةةةةا لمةةةةؤتمر األطةةةةراف العامةةةةب بوصةةةةفج اجتمةةةةاط 

 األطراف وي اتفاق باريس
 مقدمة -ألف 

 س تعقد، خالل فرتة رورات املؤمتر ال  تس مر أسؤبوع ، رورات مؤؤمتر األطؤراف ومؤؤمتر/ -3
اج ماا أطراف ويوتو ومؤمتر/اج ماا أطراف باري  واهليرة الجرعية للمشورة العلمية وال كنولوجيؤة 
)هيرة املشورة( وهيرة ال نجيذ والجريق العامب املخصص املعين باتجا  باري  )فريق اتجا  بؤاري (  

أطؤراف ويوتؤو  /اج مؤااواا يعقؤده مؤؤمتر األطؤراف ومؤمترر جز اا رفيؤع املسؤ وى مشؤرت املؤمت وسيشمب
ومؤمتر/اج مؤؤؤاا أطؤؤؤراف بؤؤؤاري  خؤؤؤالل األسؤؤؤبوا الثؤؤؤام لالسؤؤؤ ماا دأل البيانؤؤؤات الوطنيؤؤؤة وبيانؤؤؤات 

هؤؤؤذه  يف مقؤؤؤررات أي تتع مؤؤؤد ولؤؤؤنممثلؤؤي املنظمؤؤؤات اةكوميؤؤؤة الدوليؤؤؤة واملنظمؤؤؤات غؤؤل اةكوميؤؤؤة  
 ا لسات املشرتوة 

وب مواهؤلة تنجيؤذ وليؤات وسيشكب املؤمتر خطوة هامة هوب تنجيذ اتجا  بؤاري  ووؤذلت هؤ -4
    العامب املخصصجريق الوأنشطة أخرى يف دطار اهليرات اُرارية واهلير   الجرعي   الدائم   و 

 األعما، التحضيرية للدورات -باء 
قَبِؤؤؤب مؤؤؤؤمتر األطؤؤؤراف، يف رورتؤؤؤت الثانيؤؤؤة والعشؤؤؤرين، مؤؤؤع ال قؤؤؤدير تر ؤؤؤي   موعؤؤؤة رول  سؤؤؤيا  -5

كومة فيجي للأس الدورة الثالثؤة والعشؤرين ملؤؤمتر األطؤراف والؤدورة الثالثؤة واحمليط اهلارئ ممثالا عن ح
عشؤؤؤرة ملؤمتر/اج مؤؤؤاا أطؤؤؤراف ويوتؤؤؤو وا ؤؤؤز  الثؤؤؤام مؤؤؤن الؤؤؤدورة األوأل ملؤمتر/اج مؤؤؤاا أطؤؤؤراف بؤؤؤاري ، 

 وطلب دأل األمينة ال نجيذية أن ت خذ الرتتيبات الالزمة لعقد هذه الدورات يف مقر األمانة 
، تقريؤراا عؤن األعمؤال ٢٠١٧ ملار/مؤارس  ١٧األمانة، يف اج ماعاا املعقؤور يف وقدمت  -6

ف والؤؤدورة الثانيؤؤة ة الثانيؤؤة والعشؤؤرين ملؤؤؤمتر األطؤؤراال رييؤؤلية هلؤؤذه الؤؤدورات وأوؤؤدت ملك ؤؤب الؤؤدور 
أن العمليؤؤة تسؤؤل اري  عشؤؤرة ملؤمتر/اج مؤؤاا أطؤؤراف ويوتؤؤو والؤؤدورة األوأل ملؤمتر/اج مؤؤاا أطؤؤراف بؤؤ

رام  وسؤؤؤؤ تقدم مزيؤؤؤؤد مؤؤؤؤن املعلومؤؤؤؤات عؤؤؤؤن األعمؤؤؤؤال ال رييؤؤؤؤلية للمؤؤؤؤؤمتر خؤؤؤؤالل الؤؤؤؤدورة علؤؤؤؤ  مؤؤؤؤا يؤؤؤؤ
 السارسة واألربع  هليرة ال نجيذ 

 تنظيم الدورات -جيم 
  رئؤي  الؤدورة الثانيؤة والعشؤرين ملؤؤؤمتر األطؤراف والؤدورة الثانيؤة عشؤرة ملؤمتر/اج مؤؤاا يج ؤ ِ  -٧

ملؤمتر/اج مؤؤؤاا أطؤؤؤراف بؤؤؤاري  أعمؤؤؤال املؤؤؤؤمتر يؤؤؤوم أطؤؤؤراف ويوتؤؤؤو وا ؤؤؤز  األول مؤؤؤن الؤؤؤدورة األوأل 
ح ان خؤؤؤاب يقرتِ سؤؤؤتشؤؤؤرين الثؤؤؤام/نوفمإ، خؤؤالل ا لسؤؤؤة الف  احيؤؤؤة ملؤؤؤمتر األطؤؤؤراف، و  6الثنؤؤ ، 

رئي  املؤمتر  مث ي ناول مؤمتر األطراف بعض البنور ال نظيمية واُجرائية من جؤدول أعمالؤت، مناؤا 
 اهليرؤؤؤات الجرعيؤؤؤة دأل أعمالؤؤؤت جؤؤؤدول مؤؤؤن بنؤؤؤوراا  يرييبسؤؤؤو دقؤؤؤرار جؤؤؤدول األعمؤؤؤال وتنظؤؤؤيا العمؤؤؤب  

  األطراف ملؤمتر الف  احية ا لسة تترفع مث  الق يا  حسب
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/اج ماا أطراف ويوتؤو رورتؤت الثالثؤة عشؤرة وي نؤاول بعؤض البنؤور وبعد مللت، يج    مؤمتر -8
 بنؤوراا  وحييؤبلعمؤب  ال نظيمية واُجرائية من جؤدول أعمالؤت، مناؤا دقؤرار جؤدول األعمؤال وتنظؤيا ا

 /ملؤؤؤمتر الف  احيؤؤة ا لسؤؤة تترفؤؤع مث  الق يؤؤا  حسؤؤب الجؤؤرعي  ، اهلير ؤؤ  دأل أعمالؤؤت جؤؤدول مؤؤن
  ويوتو أطراف اج ماا

يسؤؤ  نف مؤمتر/اج مؤؤاا أطؤؤراف بؤؤاري  ا ؤؤز  الثؤؤام مؤؤن رورتؤؤت األوأل وي نؤؤاول بعؤؤض  مث -9
 البنور ال نظيمية واُجرائية من جدول أعمالت 

 وتلي مللت جلسة مشرتوة يعقدها مؤمتر األطراف ومؤمتر/اج ماا أطؤراف ويوتؤو ومؤؤمتر/ -١٠
 ويعقؤداج ماا أطؤراف بؤاري  لالسؤ ماا دأل بيانؤات مق يؤبة مقدمؤة باسؤا  موعؤات األطؤراف  

طؤراف بؤاري  جلسؤات عامؤة مؤن أ اج مؤاا/ومؤؤمتر ويوتؤو أطؤراف اج مؤاا/ومؤؤمتر األطراف مؤمتر
الؤؤؤ  وؤؤؤب مناؤؤؤا   البنؤؤؤور املدرجؤؤؤة يف جؤؤؤداول أعمؤؤؤال األسؤؤؤبوا ل نؤؤؤاولجديؤؤؤد يف وقؤؤؤت لحؤؤؤق مؤؤؤن 

 يلاا دأل اهليرات الجرعية   ت  مل
يعقد مؤؤؤمتر األطؤؤراف ومؤمتر/اج مؤؤاا أطؤؤراف بؤؤاري  جلسؤؤة مشؤؤرتوة أثنؤؤا  الؤؤدورات سؤؤو  -١١

   (3)لس عرا  ال قدم احملرز يف تنجيذ برنامج العمب يف دطار اتجا  باري 
مناؤا يرة املشورة وهيرة ال نجيذ وفريق اتجا  باري  يف مسائب عديدة، هوب من  نظريوس -١٢

عن الؤدورت  اةاريؤة والعشؤرين والثانيؤة والعشؤرين املنبثقة م صلة بالعمب ا اري والوليات مسائب 
ملؤؤؤمتر األطؤؤراف والؤؤدورت  اةاريؤؤة عشؤؤرة والثانيؤؤة عشؤؤرة ملؤمتر/اج مؤؤاا أطؤؤراف ويوتؤؤو وا ؤؤز  األول 

يف رورتؤؤؤؤؤت الثانيؤؤؤؤؤة طؤؤؤؤؤراف بؤؤؤؤؤاري   وطلؤؤؤؤؤب مؤؤؤؤؤؤمتر األطؤؤؤؤؤراف، ة األوأل ملؤمتر/اج مؤؤؤؤؤاا أمؤؤؤؤؤن الؤؤؤؤؤدور 
والعشؤرين، دأل هيرؤة املشؤورة وهيرؤة ال نجيؤذ وفريؤق اتجؤا  بؤاري  واهليرؤات املنشؤ ة شوجؤب التجاقيؤؤة 

 ١-/م أت١ملقؤرر مؤن ا ٧دأل  5أن تسرا يف عملاؤا بشؤ ن برنؤامج العمؤب املبؤ  يف الجقؤرات مؤن 
 يؤؤؤور قؤؤؤد الصؤؤؤدر، هؤؤؤذا ويف  (4)الن ؤؤؤائج دأل مؤؤؤؤمتر األطؤؤؤراف يف رورتؤؤؤت الرابعؤؤؤة والعشؤؤؤرين وأن  يؤؤؤب
 ال نجيؤؤذ هيرؤؤة وسؤؤ نظا  اهليرؤؤات  يؤؤع يف الوليؤؤات تنجيؤؤذ يف التسؤؤا  وجالؤؤة اهليرؤؤات هؤؤذه رؤسؤؤا 
  راف وحلقة عمب تيسلية ل بارل اآلرا  األط امل عدر بال قييا املعين العامب للجريق رورةا أيياا 
 وي ما   السيناريو املذوور أعاله مع النتاج السابقة ال  اتتبعت يف تنظيا املؤمترات  -١3
ؤؤبب ٢٠١٧ ملار/مؤؤارس  ١٧وقؤؤد نظؤؤر املك ؤؤب، يف اج ماعؤؤت املعقؤؤور يف الربؤؤا  يف  -١4 ، يف ست

تنظيا العمب بجعالية خالل املؤمتر  وحدر أعيا  املك ب املسؤائب الؤ  قؤد تؤور األطؤراف النظؤر فياؤا 
وسؤؤبب وجالؤؤة  اهليرؤؤات الجرعيؤؤة الؤؤثال وتقؤؤد  در ؤؤارات بشؤؤ  ا، شؤؤا يف مللؤؤت موعؤؤد اخ  ؤؤام رورات 

 ق املسائب ملات الصلة واتساقاا ودرارهتا فيما ب  هذه اهليرات ضمن األطر الزمنية املقررة تنسي
وتتدع  األطراف دأل النظر يف هذه ا وانب وغلها من جوانب تنظيا املؤمتر ودأل تقد   -١5

 عل  الناو  بعملاا بجعالية  در ارات بش  ا لكجالة أن تكون  يع اهليرات قاررةا 
سؤت خؤالل املؤؤمترات السؤابقة، شبؤارئ النج ؤاح ر  املبؤارئ الؤ  وت ب عمالا ، ؤمترامل د ويسرت  -١6

دأل درراك هؤذه الغايؤات مؤن خؤالل عقؤد  الراميؤة ا اؤور بؤذل سي واهؤب لذا،  الشموليةوالشجافية 
جلسؤات عامؤة، ودتاحؤؤة الوثؤائق وبيانؤات ا لسؤؤات العامؤة دلكرتونيؤاا، واُعؤؤالن عؤن ا لسؤؤات يف 

ت املناسب، وبث معلومات ا لسات عإ رائؤرة تلجزيونيؤة مغلقؤة ومؤن خؤالل املوقؤع الشؤبكي الوق
 لالتجاقية اُطارية 

__________ 

    ١٠، الجقرة ١-/م أت١املقرر  (3)
    ١٠، الجقرة ٢٢-/م أ١املقرر  (4)
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 ال  ء الرويع المستوى -دا، 
ا ا ؤؤز  الرفيؤؤع املسؤؤ وى مؤؤن الؤؤدورة الثالثؤؤة والعشؤؤرين ملؤؤؤمتر األطؤؤراف والؤؤدورة الثالثؤؤة سؤؤيتنظَ  -١٧

الثؤؤام مؤؤن الؤؤدورة األوأل ملؤمتر/اج مؤؤاا أطؤؤراف بؤؤاري  عشؤؤرة ملؤمتر/اج مؤؤاا أطؤؤراف ويوتؤؤو وا ؤؤز  
 الرفيؤؤع ا ؤؤز  ويتج ؤؤ  ة مؤؤؤخراا فيمؤؤا ي صؤؤب ب نظؤؤيا الوقؤؤت   ما ؤؤ  مؤؤع املمارسؤؤة الجيؤؤل  امل بعؤؤي شؤؤا
 رفيعؤؤؤة  خصؤؤؤيات ويتؤؤؤدع ببيانؤؤؤاتتشؤؤؤرين الثؤؤؤام/نوفمإ   ١4يؤؤؤوم الثالثؤؤؤا ،  بعؤؤؤد  اؤؤؤرملسؤؤؤ وى ا

   الق يا  حسب ،األطراف  موعات عن وممثلون املس وى
ويعقؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤمتر األطؤؤؤؤراف ومؤمتر/اج مؤؤؤؤاا أطؤؤؤؤراف ويوتؤؤؤؤو ومؤمتر/اج مؤؤؤؤاا أطؤؤؤؤراف بؤؤؤؤاري   -١8

 ١5تشؤؤرين الثؤؤام/نوفمإ ويؤؤوم األربعؤؤا   ١4جلسؤؤ   عؤؤام   مشؤؤرتو   بعؤؤد  اؤؤر يؤؤوم الثالثؤؤا  
مؤؤن رؤسؤؤا   هبؤؤا الؤؤوزرا  وغؤؤلها ا دأل البيانؤؤات الوطنيؤؤة الؤؤ  يؤؤدعتشؤؤرين الثؤؤام/نوفمإ، لالسؤؤ ما 

 باسؤؤؤا هبؤؤؤا املؤؤؤدأل للبيانؤؤؤات بالنسؤؤؤبة مللؤؤؤت يف شؤؤؤا واحؤؤؤدة، م كلمؤؤؤ  قائمؤؤؤة هنؤؤؤاك وتكؤؤؤونالوفؤؤؤور  
  ويوَهؤؤؤؤؤري  املع مؤؤؤؤؤد شوجباؤؤؤؤؤا  بؤؤؤؤؤا واتجؤؤؤؤؤا  هبؤؤؤؤؤا امللريؤؤؤؤؤق ويوتؤؤؤؤؤو وبروتووؤؤؤؤؤول التجاقيؤؤؤؤؤة أطؤؤؤؤؤراف

 ويتسؤ عان  السؤابقة الؤدورات يف اةؤال وان مثلما الوقت، من رقائق ثال  بيان وب ي جاوز ب لّ 
 الرمسيؤة البيانؤات نصؤوص وتتنَشؤر  امل ؤاح احملؤدور الوقؤت مؤن حؤد أقصؤ  دأل لالس جارة تنبيت بنظام
   لالتجاقية الشبكي املوقع عل  واملة
ويعقؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤمتر األطؤؤؤؤراف ومؤمتر/اج مؤؤؤؤاا أطؤؤؤؤراف ويوتؤؤؤؤو ومؤمتر/اج مؤؤؤؤاا أطؤؤؤؤراف بؤؤؤؤاري   -١9

لالسؤؤؤؤ ماا دأل بيانؤؤؤؤات  الثؤؤؤؤام/نوفمإتشؤؤؤؤرين  ١6اخلمؤؤؤؤي  جلسؤؤؤؤة مشؤؤؤؤرتوة أخؤؤؤؤرى هؤؤؤؤباح يؤؤؤؤوم 
 وؤان مثلمؤا الوقت، من رقيق   بيان وب ي جاوز ب ل  ويوهَ راقب  املاملنظمات املشاروة بصجة 

أطؤؤراف ويوتؤؤو ومؤمتر/اج مؤؤاا د مؤؤؤمتر األطؤؤراف ومؤمتر/اج مؤؤاا ويعقؤؤ  السؤؤابقة الؤؤدورات يف اةؤؤال
  ا لسات اجات ال  ت مخض عناا باري  جلسات منجصلة لع مار املقررات والس نأطراف 

د اةؤؤؤؤؤد  الرفيؤؤؤؤؤع املسؤؤؤؤؤ وى بشؤؤؤؤؤ ن العمؤؤؤؤؤب امل علؤؤؤؤؤق باملنؤؤؤؤؤاخ خؤؤؤؤؤالل ا ؤؤؤؤؤز  الرفيؤؤؤؤؤع ويتعَقؤؤؤؤؤ -٢٠
 يف الوقت املناسب     وتت اح معلومات دضافية عن هذا اةد (5)املس وى

 العناصر التي يمكن إدراجها وي جداو، األعما، المؤقتة -هاء 
تصؤؤوا األمانؤؤة، بالتجؤؤا  مؤؤع "مؤؤن مشؤؤروا النظؤؤام الؤؤداخلي املعمؤؤول بؤؤت،  9وفقؤؤاا للمؤؤارة  -٢١

 الؤرئي  مؤع مشؤاورات بعؤد األمانؤة، أعؤّدت وقؤد  (6)"الرئي ، جؤدول األعمؤال املؤقؤت لكؤب رورة
راجاؤؤؤؤا يف جؤؤؤؤدوع األعمؤؤؤؤال املؤؤؤؤؤق   للؤؤؤؤدورة الثالثؤؤؤؤة والعشؤؤؤؤرين ملؤؤؤؤؤمتر در ميكؤؤؤؤن عناهؤؤؤؤر واملك ؤؤؤؤب،
لدورة الثالثة عشؤرة ملؤمتر/اج مؤاا أطؤراف ويوتؤو، وتؤرر هؤذه العناهؤر يف املؤرفق  األول األطراف وا
 أييؤؤاا  وتعكؤؤ  األخؤؤلة األعمؤؤال جؤؤداول وثيؤؤق بشؤؤكب درراجاؤؤا املمكؤؤن العناهؤؤر بؤؤعوت ّ والثؤؤام  
/اج مؤاا راف والؤدورة الثانيؤة عشؤرة ملؤمترديدة للؤدورة الثانيؤة والعشؤرين ملؤؤمتر األطؤا  اهلامة الن ائج

 املسؤؤؤ وى رفيؤؤؤع وجؤؤؤز اا  ودجرائيؤؤؤة تنظيميؤؤؤة عناهؤؤؤر مللؤؤؤت، دأل باُضؤؤؤافة وتشؤؤؤمب،أطؤؤؤراف ويوتؤؤؤو  
 بؤاري  أطؤراف اج مؤاا/مؤؤمتر أقؤره الؤذي األعمؤال جؤدول ويؤرر  الوفور رؤسا  من وغلها للوزرا 
 ثام من رورتت األوأل يف املرفق الثالث  ال للجز 

__________ 

    ١٢٠الجقرة  ،٢١-/م أ١املقرر  (5)
(6) FCCC/CP/1996/2  
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ا بش ن العناهر ال  ميكن درراجاا يف جؤدوع األعمؤال وتتدع  األطراف دأل دبدا   رائا -٢٢
املؤق   للدورة الثالثة والعشرين ملؤمتر األطراف والدورة الثالثؤة عشؤرة ملؤمتر/اج مؤاا أطؤراف ويوتؤو  
وس يع األمانة، مع مراعاة تلت اآلرا ، جدوع األعمال املؤق   يف هيغ اما الناائيؤة، بالتجؤا  

بلغؤؤات األمؤؤا امل ريؤؤدة الرمسيؤؤة قبؤؤب اف  ؤؤاح الؤؤدورت  بسؤؤ ة أسؤؤابيع علؤؤ     يرياماسؤؤمؤؤع الؤؤرئي ، و 
 من مشروا النظام الداخلي املعمول بت  ١١األقب، وفقاا للمارة 

 وترات الدورات المقبلة -ثالثاا  
مةةةؤتمر األطةةةراف العامةةةب بوصةةةفج و  األطةةةراف، لمةةةؤتمر المقبلةةةة الةةةدورات وتةةةرات -ألف 

كيوتةو، ومةؤتمر األطةراف العامةب بوصةفج اجتمةاط اجتماط األطةراف وةي بروتوكةو،  
 األطراف وي اتفاق باريس

أ ار مؤمتر األطراف، يف رورتت الثانية والعشرين، دأل أن رئي  رورتت الرابعة والعشرين سيكون  -٢3
 قؤرر السؤيا ، هؤذا ويفمن  موعة رول أوروبا الشرقية، عمالا شبؤدأ ال نؤاوب بؤ  اعموعؤات اُقليميؤة  

   (٧)والعشرين الرابعة رورتت اس يافة بولندا حكومة عر  ال قدير مع يقبب أن األطراف رمؤمت
لعقؤد رورتؤت الرابعؤة والعشؤرين مؤن قبؤب وقرر مؤؤمتر األطؤراف أييؤاا أن يتعؤد ل املواعيؤد امل جؤق علياؤا  -٢4

  (8)٢٠١8وانون األول/ريسمإ   ١4وانون األول/ريسمإ دأل ا معة   3ل صب  من الثن  
وأ ؤؤار مؤؤؤمتر األطؤؤراف، يف رورتؤؤت الثانيؤؤة والعشؤؤرين أييؤؤاا، دأل أن رئؤؤي  رورتؤؤت اخلامسؤؤة  -٢5

والعشرين سيكون من  موعة رول أمريكا الالتينية ومنطقؤة البريؤر الكؤاريع، عمؤالا شبؤدأ ال نؤاوب 
 ب  اعموعات اُقليمية 

ويف هذا السيا ، قد تور هيرة ال نجيذ تشجيع  موعة رول أمريكا الالتينيؤة ومنطقؤة البريؤر  -٢6
السارسؤؤؤؤة واألربعؤؤؤؤ ، عرضؤؤؤؤاا لس يؤؤؤؤافة الؤؤؤؤدورة اخلامسؤؤؤؤة اهليرؤؤؤؤة  ةرور يف الكؤؤؤؤاريع علؤؤؤؤ  أن تقؤؤؤؤدم، 

  والعشرين ملؤمتر األطراف ُحال ت دأل مؤمتر األطراف وي ينظر فيت يف رورتت الثالثة والعشرين
 موعؤؤؤة رول أوروبؤؤؤا الغربيؤؤؤة ورول أخؤؤؤرى دأل تقؤؤؤد   ال نجيؤؤؤذ أييؤؤؤاا رعؤؤؤوة وقؤؤؤد تؤؤؤور هيرؤؤؤة -٢٧

 عر  لس يافة الدورة السارسة والعشرين ملؤمتر األطراف  

 ال دو، ال مني الجتماعات هيئات االتفاقية -باء 
خ ال اليؤة لجؤؤرتات سؤ تدع  هيرؤؤة ال نجيؤذ يف رورهتؤؤا السارسؤة واألربعؤؤ  دأل ال وهؤية بؤؤال واري -٢8

 :٢٠٢٢رورات عام 
 حزيران/يونيت؛ ١6حزيران/يونيت دأل اخلمي   6فرتة الدورات األوأل: من الثن   )أ( 
تشرين  ١8تشرين الثام/نوفمإ دأل ا معة  ٧فرتة الدورات الثانية: من الثن   )ب( 

 الثام/نوفمإ 

__________ 

    9و 8، الجقرتان ٢٢-/م أ٢4املقرر  (٧)
    ٧، الجقرة ٢٢-/م أ٢4املقرر  (8)
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 وتوجيؤؤؤؤتتؤؤؤؤور هيرؤؤؤؤة ال نجيؤؤؤؤذ النظؤؤؤؤر يف ال ؤؤؤؤواريخ املقرتحؤؤؤؤة لجؤؤؤؤرتات الؤؤؤؤدورات املؤؤؤؤذوورة  وقؤؤؤؤد -٢9
هبؤؤدف تقؤؤد  توهؤؤية بشؤؤ  ا دأل مؤؤؤمتر األطؤؤراف   ن مواعيؤؤد فؤؤرتات الؤؤدورات املقبلؤؤةدر ؤؤارات بشؤؤ

 لينظر فياا ويع مدها يف رورتت الثالثة والعشرين 

 تنظيم العملية الحكومية الدولية -رابعاا  
 تنظيم العملية الحكومية الدولية وي ضوء بدء نفاذ اتفاق باريسعلا ثار المترتبة اآل -ألف 

ناقشؤة تنظؤيا العمليؤة اةكوميؤة الدوليؤؤة فرهؤةا ملروريؤة لططؤؤراف  بصؤجةت ؤي  هيرؤة ال نجيؤذ  -3٠
 هيرؤات ثؤال  أضؤريت باري ، اتجا  نجامل بد  ومع  (9)وتبارل اآلرا  بش ن املسائب ملات الصلة

 وتتؤؤؤؤؤدع   املخصؤؤؤؤؤص العامؤؤؤؤؤب والجريؤؤؤؤؤق الؤؤؤؤؤدائم   الجؤؤؤؤؤرعي   اهلير ؤؤؤؤؤ  دأل باُضؤؤؤؤؤافة جت مؤؤؤؤؤع عليؤؤؤؤؤا
ةا جترب اؤا يف مؤؤؤمتر األمؤا امل ريؤؤدة املعؤين ب غؤؤل املنؤاخ يف مؤؤراوىل، بؤؤاملغرب، دأل مسؤؤ لام األطؤراف،

دضؤافة مؤمتر/اج مؤاا ن يجؤة العمليؤة اةكوميؤة الدوليؤة علؤ  مشاطرة تقييماا األوع لآلثؤار املرتتبؤة 
أطراف باري  دأل اهليرات اُرارية  وقد تور األطراف النظر فيما يرتتب عل  مللت من  ثار عل  

 دجناز  يع اهليرات عملاا يف الوقت املناسب أثنا  الدورات 
وولؤؤف مؤؤؤمتر األطؤؤراف هيرؤؤة املشؤؤورة وهيرؤؤة ال نجيؤؤذ بوليؤؤات جديؤؤدة متخؤؤض عناؤؤا اتجؤؤا   -3١

الوليؤؤؤات ا ديؤؤؤدة أو بؤؤؤرامج العمؤؤؤب ا ديؤؤؤدة مؤؤؤع بنؤؤؤور بؤؤؤاري  ومؤؤؤؤمتر مؤؤؤراوىل  وت ؤؤؤداخب بعؤؤؤض 
ببلؤوا  بب ترويز العمب عل   قيق ن ائج وجيلؤةجدول األعمال اةالية  وقد تور األطراف حبث ست 

 أهداف التجاقية وب يسل تنجيذ اتجا  باري  

وأصةحا  المةةلحة  للمنظمةات المعتمةدة بةةفة مراقة الةة تع ي  المشاركة الفعّ  -باء 
 ير األطرافمن غ
أوؤؤؤدت هيرؤؤؤة ال نجيؤؤؤذ  ؤؤؤدراا، يف رورهتؤؤؤا الرابعؤؤؤة واألربعؤؤؤ ، أ يؤؤؤة دسؤؤؤاامات املنظمؤؤؤات  -3٢

يف املؤؤؤداولت امل علقؤؤؤة باملسؤؤؤائب املوضؤؤؤوعية وأقؤؤؤرت بيؤؤؤرورة زيؤؤؤارة تعزيؤؤؤز  املع مؤؤؤدة بصؤؤؤجة مراقؤؤؤب
املشؤؤاروة الجعالؤؤة هلؤؤذه املنظمؤؤات يف  ؤؤب ميؤؤي عمليؤؤة التجاقيؤؤة اُطاريؤؤة قؤؤدماا  ؤؤو تنجيؤؤذ اتجؤؤا  

   (١٠)باري  وتجعيلت
ويف هؤؤذا السؤؤيا ، اتجقؤؤت هيرؤؤة ال نجيؤؤذ علؤؤ  أن تعقؤؤد خؤؤالل رورهتؤؤا السارسؤؤة واألربعؤؤ   -33
لقؤؤة عمؤؤب أثنؤؤا  الؤؤدورة بشؤؤ ن الجؤؤرص امل احؤؤة لزيؤؤارة تعزيؤؤز املشؤؤاروة الجعالؤؤة ألهؤؤرياب املصؤؤلرية ح

  (١١)٢١-/م أ١من غل األطراف بغية تعزيز تنجيذ أحكام املقرر 
ورتعيؤؤؤت األطؤؤؤراف واملنظمؤؤؤات املع مؤؤؤدة بصؤؤؤجة مراقؤؤؤب وووؤؤؤالت األمؤؤؤا امل ريؤؤؤدة املا مؤؤؤة دأل  -34

، بشؤؤؤؤ ن الجؤؤؤؤرص امل احؤؤؤؤة لزيؤؤؤؤارة تعزيؤؤؤؤز ٢٠١٧ ؤؤؤؤبا /فإاير  ٢8 تقؤؤؤؤد   رائاؤؤؤؤا، حبلؤؤؤؤول موعؤؤؤؤد أقصؤؤؤؤاه
  (١٢)٢١-/م أ١املشاروة الجعالة ألهرياب املصلرية من غل األطراف بغية تعزيز تنجيذ أحكام املقرر 

__________ 

(9) FCCC/SBI/2014/8 أ(  ٢١6، الجقرة( 
(١٠) FCCC/SBI/2016/8 ١6٢، الجقرة   
(١١) FCCC/SBI/2016/8 ١63، الجقرة   
(١٢) FCCC/SBI/2016/8 ١64، الجقرة   
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سؤ خدم ، لكؤي يت (١3)اآلرا  تلت عن موجزاا  تقريراا  تعد أن األمانة دأل ال نجيذ هيرة وطلبت -35
 وطلبؤت  (١4)أعؤاله 33تس ند دلياؤا حلقؤة العمؤب املشؤار دلياؤا يف الجقؤرة شثابة معلومات أساسية 

 رورهتؤؤؤا يف اهليرؤؤؤة فيؤؤؤت تنظؤؤؤر وؤؤؤي العمؤؤؤب حلقؤؤؤة عؤؤؤن تقريؤؤؤراا  تعؤؤؤد أن األمانؤؤؤة دأل أييؤؤؤاا  ال نجيؤؤؤذ هيرؤؤؤة
  (١5)واألربع  السارسة

 مسائب تنظيمية أخرى -جيم 
ال كؤاليف املرتبطؤة بعقؤد رورات  لحظ مؤؤمتر األطؤراف يف رورتؤت الثانيؤة والعشؤرين ارتجؤاا -36

اهليرؤؤؤات العليؤؤؤا لالتجاقيؤؤؤة وطلؤؤؤب دأل هيرؤؤؤة ال نجيؤؤؤذ أن تنظؤؤؤر يف هؤؤؤذه املسؤؤؤ لة يف رورهتؤؤؤا السارسؤؤؤة 
  (١6)واألربع  يف سيا  ترتيبات عقد الج ماعات اةكومية الدولية

__________ 

  FCCC/SBI/2017/INF.3يصدر بوهجت الوثيقة  (١3)
 أعاله   ١٢انظر اةا ية  (١4)
 أعاله   ١٢انظر اةا ية  (١5)
    6، الجقرة ٢٢-/م أ٢4املقرر  (١6)
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 المروق األو،

العناصر التي يمكن إدراجها وي جدو، األعما، المؤقة  للةدورة الثالثةة   
 والعشرين لمؤتمر األطراف

 اف  اح الدورة   )أ(
 املسائب ال نظيمية: )ب(

 ان خاب رئي  مؤمتر األطراف يف رورتت الثالثة والعشرين؛  '١'
 اع مار النظام الداخلي؛ '٢'
 دقرار جدول األعمال؛  '3'
 ان خاب أعيا  املك ب غل الرئي ؛  '4'
 قبول منظمات بصجة مراقب؛  '5'
 ؛(١)تنظيا األعمال، شا يف مللت أعمال رورات اهليرات الجرعية '6'
 مواعيد وأماون انعقار الدورات املقبلة؛ '٧'
 ار تقرير وثائق ال جويض  اع م '8'

 تقارير اهليرات الجرعية:  )ج(
 تقرير اهليرة الجرعية للمشورة العلمية وال كنولوجية؛  '١'
 تقرير اهليرة الجرعية لل نجيذ؛ '٢'
 تقرير الجريق العامب املخصص املعين باتجا  باري  '3'

اف العامؤؤؤب األعمؤؤؤال ال رييؤؤؤلية ل نجيؤؤؤذ اتجؤؤؤا  بؤؤؤاري  ولعقؤؤؤد الؤؤؤدورة األوأل ملؤؤؤؤمتر األطؤؤؤر  )ر(
   (٢)بوهجت اج ماا األطراف يف اتجا  باري 

النظؤؤؤر يف املقرتحؤؤؤات املقدمؤؤؤة مؤؤؤن األطؤؤؤراف ُرخؤؤؤال تعؤؤؤديالت علؤؤؤ  التجاقيؤؤؤة شوجؤؤؤب  )هؤ(
 :١5املارة 

 من التجاقية؛ 4)و( من املارة ٢مقرتح مقدم من ال ار الروسي ل عديب الجقرة  '١'
 من التجاقية  ١8و ٧ل عديب املارت   مقرتح مقدم من بابوا غينيا ا ديدة واملكسيت '٢'
__________ 

سي يمن  رح هذا العنصر تجاهيب عن ا لسة املشرتوة الؤ  سؤيعقدها مؤؤمتر األطؤراف ومؤؤمتر األطؤراف العامؤب  (١)
بوهؤؤؤجت اج مؤؤؤاا األطؤؤؤراف يف اتجؤؤؤا  بؤؤؤاري  لسؤؤؤ عرا  ال قؤؤؤدم احملؤؤؤرز يف تنجيؤؤؤذ برنؤؤؤامج العمؤؤؤب يف دطؤؤؤار اتجؤؤؤا  

دطؤؤار هؤؤذا العنصؤؤر الجرعؤؤي أييؤؤاا   وسؤؤ تبريث يف ١-/م أت١مؤؤن املقؤؤرر  ١٠بؤؤاري ، املنصؤؤوص عليؤؤت يف الجقؤؤرة 
 ن ائج مشاورات الرئي  امل علقة بقابلية أفريقيا لل  ثر 

متخيؤؤت املشؤؤاورات الؤؤ  جؤؤرت يف دطؤؤار هؤؤذا العنصؤؤر، يف الؤؤدورة الثانيؤؤة والعشؤؤرين ملؤؤؤمتر األطؤؤراف، عؤؤن دسؤؤنار  (٢)
  ومؤن ٢٠١8اةوار ال يسلي لعام ولية دأل الرئاسة وتكليف الرئاسة املقبلة بال شاور مع األطراف بش ن تنظيا 

 مث، س جري م ابعة ن ائج هذه املشاورات يف دطار هذا البند  



FCCC/SBI/2017/5 

11 GE.17-05119 

 تقرير  نة ال كيف  )و(
  لية وارسو الدولية املعنية باخلسائر واألضرار املرتبطة ب  ثلات تغل املناخ  )ز(
 :(3)تطوير ال كنولوجيا ونقلاا وتنجيذ  لية ال كنولوجيا )ح(

ومروؤؤؤؤز و ؤؤؤؤبكة  ال قريؤؤؤؤر السؤؤؤؤنوي املشؤؤؤؤرتك للجنؤؤؤؤة ال نجيذيؤؤؤؤة املعنيؤؤؤؤة بال كنولوجيؤؤؤؤا '١'
 تكنولوجيا املناخ؛

  (4)اس عرا  فعالية عمب مروز و بكة تكنولوجيا املناخ '٢'
 4)أ( و)ب( مؤؤؤن املؤؤؤؤارة ٢السؤؤؤ عرا  الثؤؤؤام ملؤؤؤؤدى وجايؤؤؤة أحكؤؤؤام الجقؤؤؤؤرت  الجؤؤؤرعي    ) (

 التجاقية   من
 املسائب امل علقة بال مويب: )ي(

 ال مويب الطويب األجب امل علق باملناخ؛  '١'
  علقة باللجنة الدائمة املعنية بال مويب؛املسائب امل '٢'
تقرير الصندو  األخير للمناخ املقدم دأل مؤؤمتر األطؤراف واُر ؤارات املوجاؤة  '3'

 دأل الصندو  األخير للمناخ؛
تقريؤؤؤر مرفؤؤؤق البيرؤؤؤة العامليؤؤؤة املقؤؤؤدم دأل مؤؤؤؤمتر األطؤؤؤراف واُر ؤؤؤارات املوجاؤؤؤة دأل  '4'

 مرفق البيرة العاملية؛
 لية املالية؛الس عرا  السارس لآل '5'
مؤؤن  5عمليؤؤة  ديؤؤد املعلومؤؤات الؤؤ  ي عؤؤ  علؤؤ  األطؤؤراف تقؤؤدمياا وفقؤؤاا للجقؤؤرة  '6'

 من اتجا  باري   9املارة 
 املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتجاقية واس عرا ت هذه البالغات املعلومات  )ك(
 األول لالتجاقية املقدمة من األطراف غل املدرجة يف املرفق املعلومات  )ل(
  (5)التجاقية شوجب القدرات بنا  )م(
 من التجاقية: 4من املارة  9و 8تنجيذ الجقرت   )ن(

 (؛ ١٠-/م أ١تنجيذ برنامج عمب بوين   يرس بش ن تدابل ال كيؤف والس جابؤة )املقرر  '١'
 املسائب امل علقة ب قب البلدان منواا  '٢'

 القيايا ا نسانية وتغلر املناخ   )س(
__________ 

دأل حؤ  عقؤد الؤدورة الرابعؤة  "الروابط بؤ   ليؤة ال كنولوجيؤا واآلليؤة املاليؤة"أترجئ النظر يف العنصر الجرعي املعنون  (3)
   لذلت، مل يتدرَج يف قائمة العناهر هذه (١٠، الجقرة ٢٢-/م أ١4والعشرين ملؤمتر األطراف )املقرر 

  ٢٠، املرفق السابع، الجقرة ١٧-/م أ٢هذا الس عرا  يف املقرر ولية ميكن الطالا عل  ال كليف ب (4)
س  يؤؤؤمن  ؤؤؤروح هؤؤؤذا العنصؤؤؤر ال قريؤؤؤر املرحلؤؤؤي ال قؤؤؤين السؤؤؤنوي املقؤؤؤدم مؤؤؤن  نؤؤؤة بؤؤؤاري  املعنيؤؤؤة ببنؤؤؤا  القؤؤؤدرات  (5)

( والسؤؤؤؤ عرا  الرابؤؤؤؤع ل نجيؤؤؤؤذ دطؤؤؤؤار بنؤؤؤؤا  القؤؤؤؤدرات يف البلؤؤؤؤدان الؤؤؤؤ  متؤؤؤؤر ١٧، املرفؤؤؤؤق، الجقؤؤؤؤرة ٢٢-/م أ٢ )املقؤؤؤرر
 (   4، الجقرة ١8-/م أ٢١اق صاراهتا شرحلة ان قالية )املقرر 
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 اهليرات الجرعية دأل مؤمتر األطراف حمالة من مسائب أخرى  )ا(
 املسائب اُرارية واملالية واملؤسسية: )ف(

 ؛٢٠١6تقرير مراجعة اةسابات والبيانات املالية لعام  '١'
 ؛٢٠١٧-٢٠١6أرا  امليزانية لجرتة السن    '٢'
 ؛٢٠١9-٢٠١8السن   امليزانية الإنا ية لجرتة  '3'
 اختامل القرارات يف سيا  عملية التجاقية اُطارية؛ '4'
فيمؤؤا ي علؤؤق باخ يؤؤار وتعيؤؤ  األمؤؤ   ١-/م أ١4اسؤ عرا  العمليؤؤة النا ؤؤرة عؤؤن املقؤؤرر  '5'

 ال نجيذي )برتبة وويب أم  عام( ونائب األم  ال نجيذي )برتبة أم  عام مساعد( 
 ا ز  الرفيع املس وى: )ص(

 طراف؛بيانات األ '١'
 بيانات املنظمات املشاروة بصجة مراقب  '٢'

 مسائب أخرى  ) (
 اخ  ام الدورة: )ر(

 اع مار تقرير مؤمتر األطراف عن رورتت الثالثة والعشرين؛ '١'
 اخ  ام الدورة  '٢'
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 المروق الثاني

الثالثةةةة العناصةةةر التةةةي يمكةةةن إدراجهةةةا وةةةي جةةةدو، األعمةةةا، المؤقةةة  للةةةدورة   
 عشرة لمؤتمر األطراف العامب بوصفج اجتماط األطراف وي بروتوكو، كيوتو

 اف  اح الدورة   )أ(
 املسائب ال نظيمية: )ب(

 دقرار جدول األعمال؛  '١'
 ان خاب أعيا  دضافي  يف املك ب؛  '٢'
 تنظيا األعمال، شا يف مللت أعمال رورات اهليرات الجرعية؛ '3'
 ال جويض؛ال قرير امل علق بوثائق اع مار  '4'
 حالة ال صديق عل  تعديب الدوحة لإوتووول ويوتو  '5'

 : تقريرا اهلير   الجرعي   )ج(
 تقرير اهليرة الجرعية للمشورة العلمية وال كنولوجية؛  '١'
 تقرير اهليرة الجرعية لل نجيذ  '٢'

 املسائب امل علقة بآلية ال نمية النظيجة  )ر(
 املسائب امل علقة بال نجيذ املشرتك  )هؤ(
 تقرير  نة الم ثال  )و(
 املسائب امل علقة بصندو  ال كيف: )ز(

 تقرير  ل  هندو  ال كيف؛ '١'
 الس عرا  الثالث لصندو  ال كيف  '٢'

ال قرير امل علق باج ماا املائدة املس ديرة الؤوزاري الرفيؤع املسؤ وى بشؤ ن زيؤارة الطمؤوح يف  )ح(
 الل زامات شوجب بروتووول ويوتو 

 :(١)املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتجاقية واس عرا ت هذه املعلوماتاملعلومات  ) (
 البالغات الوطنية؛ '١'
تقرير ال جميع واحملاسبة السنوي امل علق بجرتة الل زام الثانية لططراف املدرجؤة يف  '٢'

 املرفق با  شوجب بروتووول ويوتو 
 بنا  القدرات شوجب بروتووول ويوتو   )ي(

__________ 

 من بروتووول ويوتو  ١من املارة  ٧يف الجقرة  "طرف مدرج يف املرفق األول"عبارة يرر تعريف  (١)
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 املسائب امل صلة شا يلي:  )ك(
 من بروتووول ويوتو؛ ٢من املارة  3الجقرة  '١'
 من بروتووول ويوتو  3من املارة  ١4الجقرة  '٢'

اهليرؤؤؤؤات الجرعيؤؤؤؤة دأل مؤؤؤؤؤمتر األطؤؤؤؤراف العامؤؤؤؤب بوهؤؤؤؤجت اج مؤؤؤؤاا حمالؤؤؤؤة مؤؤؤؤن مسؤؤؤؤائب أخؤؤؤؤرى  )ل(
 األطراف يف بروتووول ويوتو 

 املسائب اُرارية واملالية واملؤسسية:  )م(
 ؛٢٠١6تقرير مراجعة اةسابات والبيانات املالية لعام  '١'
 ؛٢٠١٧-٢٠١6أرا  امليزانية لجرتة السن    '٢'
  ٢٠١9-٢٠١8امليزانية الإنا ية لجرتة السن    '3'

 ا ز  الرفيع املس وى: )ن(
 بيانات األطراف؛ '١'
 بيانات املنظمات املشاروة بصجة مراقب  '٢'

 مسائب أخرى   )س(
 اخ  ام الدورة:  )ا(

مار تقرير مؤمتر األطراف العامب بوهجت اج ماا األطراف يف بروتووول ويوتو اع  '١'
 عن رورتت الثالثة عشرة؛ 

 اخ  ام الدورة  '٢'
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 المروق الثالث

الةدورة األولةا لمةؤتمر األطةراف العامةب  جدو، أعمةا، ال ة ء الثةاني مةن  
 بوصفج اجتماط األطراف وي اتفاق باريس

 اف  اح الدورة  -١
 املسائب ال نظيمية: -٢

 دقرار جدول األعمال؛ )أ( 
 تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف؛ )ب( 
 ؛ان خاب أعيا  دضافي  يف املك ب )ج( 
 تنظيا األعمال؛ )ر( 
 ؛حالة ال صديق عل  اتجا  باري  )ه( 
 اع مار تقرير وثائق ال جويض  )و( 

  (١)اتجا  باري  املسائب امل علقة ب نجيذ -3
 ا ز  الرفيع املس وى  -4
 مسائب أخرى  -5
 اخ  ام الدورة: -6

 اع مار تقرير مؤمتر األطراف العامب بوهجت اج ماا األطراف يف اتجا  باري ؛ )أ( 
 اخ  ام الدورة  )ب( 

    

__________ 

البنؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤن جؤؤؤؤؤدول األعمؤؤؤؤال الطرائؤؤؤؤؤق واُجؤؤؤؤؤرا ات واملبؤؤؤؤارئ ال وجيايؤؤؤؤؤة الؤؤؤؤؤ  ي وقؤؤؤؤع أن ينظؤؤؤؤؤر فياؤؤؤؤؤا  سؤؤؤؤي ناول هؤؤؤؤؤذا (١)
اتجؤا   اج ماا أطراف باري  يف رورتت األوأل وأن يبت فياا، وي خذ قرارات بشؤ  ا، وفقؤاا للوليؤات الؤواررة يف/مؤمتر

 /مؤؤؤمتردأل  ،عؤؤن طريؤؤق مؤؤؤمتر األطؤؤراف ،الجرعي ؤؤانبؤؤاري ، فيؤؤالا عؤؤن مشؤؤاريع املقؤؤررات الؤؤ  س وهؤؤي هبؤؤا اهلير ؤؤان 
، ٢١-/م أ١اج مؤاا أطؤؤراف بؤاري  يف رورتؤؤت األوأل للنظؤر فياؤؤا واع مارهؤا وفقؤؤاا لإنؤامج العمؤؤب الؤوارر يف املقؤؤرر 

، ٢١-/م أ١واملقؤرر  6؛ واملؤارة 35-٢٢، الجقؤرات ٢١-/م أ١مؤن اتجؤا  بؤاري ، واملقؤرر  4شا يف مللؤت املؤارة 
، ٢١-م أ/١واملقؤؤؤؤرر  8؛ واملؤؤؤؤارة 45و 4٢و 4١، الجقؤؤؤؤرات ٢١-/م أ١واملقؤؤؤؤرر  ٧؛ واملؤؤؤؤارة 4٠-36الجقؤؤؤؤرات 
، ٢١-/م أ١واملقؤؤؤؤؤؤؤؤرر  ١٠؛ واملؤؤؤؤؤؤؤارة 64-5٢، الجقؤؤؤؤؤؤؤؤرات ٢١-/م أ١واملقؤؤؤؤؤؤؤرر  9؛ واملؤؤؤؤؤؤؤؤارة 5١-4٧الجقؤؤؤؤؤؤؤرات 
 ،٢١-/م أ١واملقؤؤرر  ١3؛ واملؤؤارة 83-8١، الجقؤؤرات ٢١-/م أ١واملقؤؤرر  ١٢و ١١؛ واملارتؤؤان ٧٠-66 الجقؤؤرات
، ٢١-/م أ١واملقؤؤؤؤؤرر  ١5واملؤؤؤؤؤارة ؛ ١٠١-99، الجقؤؤؤؤؤرات ٢١-/م أ١واملقؤؤؤؤؤرر  ١4؛ واملؤؤؤؤؤارة 98-84الجقؤؤؤؤؤرات 
  وميكؤؤؤن أييؤؤاا أن ي نؤؤؤاول مؤمتر/اج مؤؤؤاا أطؤؤراف بؤؤؤاري  أي مسؤؤؤ لة أخؤؤرى ت علؤؤؤق ب نجيؤؤؤذ ١٠3و ١٠٢الجقرتؤؤان 

اتجؤؤا  بؤؤاري  يف دطؤؤار هؤؤذا البنؤؤد مؤؤن جؤؤدول األعمؤؤال، علؤؤ  النريؤؤو الؤؤذي يقؤؤرره مؤمتر/اج مؤؤاا أطؤؤراف بؤؤاري   
  وترر تجاهيب دضافية عن هذه الوليات يف الجصب الثالث من  روح جدول األعمال املؤقت 


