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 مؤتمر األطراف
 الدورة الثانية والعشرون

 2016تشرين الثاين/نوفمرب  18-7مراكش، 
 ت)ج( من جدول األعمال املؤق2البند 

 المسائل التنظيمية

 لإقرار جدول األعما

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  
 مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية  
 إضافة  

 جدول األعمال المؤقت التكميلي  
 مقدمة -أولا  

، 2016تشتتتترين األول/بك تتتتو ر  10طلبتتتتا  متتتتن تركاتتتتا، ة   تتتتال  مؤ  تتتت  تلقتتتتت األمانتتتت   -1
 إلد اج  ند بو  ند فرعي ة جدول األعمال املؤقت للدو ة الثانا  والعشرين ملؤمتر األطراف.

متتتن مشتتتروا الندتتتا  التتتدا لي املاب تتتر، و التوتتتا  متتت    تتتا  التتتدو ة  12ووفقتتتا  للمتتتادة  -2
يُتتد ج  نتتد فرعتتي ة جتتدول األعمتتال املؤقتتت ال  مالتتي التتوا د احلاديتت  والعشتترين ملتتؤمتر األطتتراف، 

 )ب(.19بدناه،  وصوه البند الورعي 

 التكميلي جدول األعمال المؤقت -ثانياا  
ملتتؤمتر األطتتراف،  الثاناتت  والعشتترينفامتتا يلتتي جتتدول األعمتتال املؤقتتت ال  مالتتي للتتدو ة  -3

 املقرتح  عد ال شاو  م  الر ا :

 FCCC/CP/2016/1/Add.1 األمم امل حدة 

 
التفاقية اإلطارية بشأن 

 تغّير المناخ
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 اف  اح الدو ة. -1
 املسا ل ال نداما : -2

 ن؛ان خاب   ا  مؤمتر األطراف ة دو ته الثانا  والعشري )ب( 
 اع ماد الندا  الدا لي؛ )ب( 
 إقرا  جدول األعمال؛ )ج( 
 ان خاب بعضاء امل  ب غري الر ا ؛ )د( 
 مراقب؛  صو  املندمات قبول )ه( 
 الورعا ني؛ اهلائ ني دو يت بعمال ذلك ة مبا األعمال، تندام )و( 
 املقبل ؛ الدو ات انعقاد وبماكن مواعاد )ز( 
 .ال وويض  وثا ر امل علر ال قرير اع ماد )ح( 

 :تقا ير اهلائات الورعا  -3
 تقرير اهلائ  الورعا  للمشو ة العلما  وال  نولوجا ؛ )ب( 
 لل نواذ؛ الورعا  اهلائ  تقرير )ب( 
 تقرير الورير العامل املخصص املعين  اتوا   ا ي . )ج( 

ال حضتتتتريات لتتتتد ول اتوتتتتا   تتتتا ي   اتتتتة النوتتتتاذ ولعقتتتتد التتتتدو ة األو  ملتتتتؤمتر  -٤
 األطراف العامل  وصوه اج ماا األطراف ة اتوا   ا ي .

يالت علتتتال التواقاتتت  الندتتتر ة املقرت تتتات املقدمتتت  متتتن األطتتتراف إلد تتتال تعتتتد -٥
 :1٥مبوجب املادة 

من  ٤)و( من املادة 2 الوقرة ل عديل الرو ي الحتاد من مقد  مقرتح )ب( 
 التواقا ؛

 7 املتتتادتني ل عتتتديل وامل ستتتاك اجلديتتتدة غاناتتتا  تتتا وا متتتن مقتتتد  مقتترتح )ب( 
 من التواقا . 18و

 تقرير جلن  ال  اف. -6
 آلا  وا  و الدولا  املعنا   اخلسا ر واألضرا  املرتبا    أثريات تغري املناخ. -7
 تاوير ال  نولوجاات ونقلها: -8

ال قريتتتر الستتتنوك املشتتترتل للينتتت  ال نواذيتتت  املعناتتت   ال  نولوجاتتتا ومركتتتة  )ب( 
 وشب   ت نولوجاا املناخ؛
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 .لالتواقا  املالا  واآللا  ال  نولوجاا آلا   ني الروا ط )ب( 
)ب( و)ب( متتتتن 2ال تتت عرال الثتتتتاين ملتتتتدا كوايتتتت  ب  تتتتا  الوقتتتترتني الوتتتترعا ني  -9

 .من التواقا  ٤املادة 
 املسا ل امل علق   ال مويل: -10

  املناخ؛ امل علر األجل الاويل ال مويل )ب( 
مهتا  اللينت  الدا مت   تقرير اللين  الدا مت  املعنات   ال مويتل وا ت عرال )ب( 

 املعنا   ال مويل؛
 األطتتتتتتتتراف متتتتتتتتؤمتر إ  املقتتتتتتتتد  للمنتتتتتتتتاخ األ ضتتتتتتتتر الصتتتتتتتتندو  تقريتتتتتتتتر )ج( 

 للمناخ؛ األ ضر الصندو  إ  املوجه  واإل شادات
 واإل شتتتتادات األطتتتتراف متتتتؤمتر إ  املقتتتتد  العاملاتتتت  البائتتتت  مرفتتتتر تقريتتتتر )د( 

 العاملا ؛ البائ  مرفر إ  املوجه 
 ؛املالا  لآللا  السادس ال  عرال )هت( 
الشتتتتتروا ة عملاتتتتت  ل حديتتتتتد املعلومتتتتتات التتتتت  ي عتتتتتني علتتتتتال األطتتتتتراف  )و( 

 .(1)من اتوا   ا ي  9من املادة  ٥تقدميها وفقا  للوقرة 
رفتتر األول لالتواقاتت  وا تت عرال املعلومتتات املقدمتت  متتن األطتتراف املد جتت  ة امل -11

 هذه املعلومات.
 املعلومات املقدم  من األطراف غري املد ج  ة املرفر األول لالتواقا . -12
  ناء القد ات مبوجب التواقا . -13
 من التواقا : ٤من املادة  9و 8تنواذ الوقرتني  -1٤

 وال تت يا   ال  اتتف تتتدا ري  شتتأ  آيتترس  تتوين  عمتتل  رنتتام  تنواتتذ )ب( 
 ؛(10-ب / 1  املقر )

 .املسا ل امل علق   أقل البلدا  منوا   )ب( 
 .القضايا اجلنسانا  وتغرير املناخ -1٥
 .مسا ل ب را ب ال ها اهلائ ا  الورعا ا  إ  مؤمتر األطراف -16
 املسا ل اإلدا ي  واملالا  واملؤ سا : -17

 ؛201٥  لعا املالا  والباانات احلسا ات مراجع  تقرير )ب( 
__________ 

 .٥٥، الوقرة 21-/  ب1املقر   (1)
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 ؛2017-2016بداء املاةانا  ة فرتة السن ني  )ب( 
 اإلطا ي ؛ التواقا  عملا   اا  ة القرا ات اختاذ )ج( 
فامتتا ي علتر  ا  اتتا   1-/  ب1٤ا ت عرال العملات  الناشتتئ  عتن املقتر   )د( 

ألمتتتني العتتتا ( ونا تتتب األمتتتني ل ) رتبتتت  وكاتتتلوتعاتتتني األمتتتني ال نواتتتذك 
 ال نواذك ) رتب  بمني عا  مساعد(.

 اجلةء الرفا  املس وا: -18
 ؛األطراف  اانات )ب( 
  اانات املندمات املشا ك   صو  مراقب. )ب( 

 :مسا ل ب را -19
 صتتول األطتتراف التت  اعتترتف متتؤمتر األطتتراف  دروفهتتا اخلاصتت  علتتال  )ب( 

م من الصندو  األ ضر للمناخ ومركتة وشتب   ت نولوجاتا املنتاخ الدع
 مبوجب اتوا   ا ي ؛

 بك مسا ل ب را. )ب( 
 ا   ا  الدو ة: -20

 ؛اع ماد تقرير مؤمتر األطراف عن دو ته الثانا  والعشرين )ب( 
 إغال  الدو ة. )ب( 

 التكميلي جدول األعمال المؤقتشروح  -ثالثاا  
 مسائل أخرى -19 

حصول األطراف التي اعترف مؤتمر األطراف بظروفها الخاصةة علةا الةدعن مةن الصةندو   )أ( 
 األخضر للمناخ ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ بموجب اتفا  باريس

 16-/  ب1و 7-/  ب26اعتترتف متتؤمتر األطتتراف، مبوجتتب مقر اتتته  معلومتتات ب ا تتا : -٤
 ا.،  الدروف اخلاص  لرتكا18-/  ب1و 17-/  ب2و
و تتالل اجللستت  العامتت  اخل اماتت  للتتدو ة احلاديتت  والعشتترين ملتتؤمتر األطتتراف، شتتددت تركاتتا  -٥

علتتتتال بتتتتتا ت وقتتتت  تستتتتوي  املستتتتأل  امل علقتتتت   دروفهتتتتا اخلاصتتتت   تتتتالل متتتتدة الر ا تتتت  الورنستتتتا  ملتتتتؤمتر 
األطتتتراف. وقتتتد عقتتتتدت الر ا تتت ، ة هتتتتذا الستتتاا ، مشتتتتاو ات مس واضتتت  متتتت  األطتتتراف  شتتتتأ  

 (.FCCC/CP/2015/10من الوثاق   73و 71اص  لرتكاا )اندر الوقرتني الدروف اخل
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، إضتتتاف  هتتتذا البنتتتد 2016تشتتترين األول/بك تتتو ر  10وطلبتتتت تركاتتتا، ة   تتتال  مؤ  تتت   -6
ر األطتتراف. وبشتتا ت ة طلبهتتا الورعتتي إ  جتتدول األعمتتال املؤقتتت للتتدو ة الثاناتت  والعشتترين ملتتؤمت

هو دعوة األطراف إ  الندر ة ظروفها اخلاص   غا  اع متاد  ب  الغرل من هذا البند الورعيإ  
مقر  يضمن  صوهلا علال ال مويل ونقل ال  نولوجاا امل علقني  املناخ ل عةية طموح تركاا ة جمتال 

 ال خواف من آثا  تغري املناخ.
املستتتتأل  واختتتتتاذ بك إجتتتتراء يتتتتراه  ال متتتتؤمتر األطتتتتراف إ  الندتتتتر ة هتتتتذه تتتتُادعاإلجتتتتراء:  -7
 ا با  ة هذا الصدد.من

    


