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مؤتمر األطراف


والعشرون

الدورة الثانية
مراكش 18-7 ،تشرين الثاين/نوفمرب 2016
البند (2ج) من جدول األعمال املؤقت

المسائل التنظيمية
إقرار جدول األعمال

جدول األعمال المؤقت وشروحه
مذكرة مقدمة من األمينة التنفيذية
إضافة

جدول األعمال المؤقت التكميلي
أولا -مقدمة
 -1تلق تتت األمانت ت طلب تتا م تتن تركا تتا ،ة تتال مؤ ت ت  10تشت ترين األول/بك تتو ر ،2016
إلد اج ند بو ند فرعي ة جدول األعمال املؤقت للدو ة الثانا والعشرين ملؤمتر األطراف.
 -2ووفق تتا للم تتادة  12م تتن مش تتروا الند تتا ال تتدا لي املاب تتر ،و التو تتا م ت تتا ال تتدو ة
احلاديت والعشترين مل تؤمتر األطتراف ،يتُتد ج نتتد فرعتتي ة جتتدول األعمتتال املؤقتتت ال مالتتي ال توا د
بدناه ،وصوه البند الورعي (19ب).

ثانيا -جدول األعمال المؤقت التكميلي
 -3فامتتا يلتتي جتتدول األعمتتال املؤقتتت ال مالتتي للتتدو ة الثانا ت والعش ترين مل تؤمتر األط تراف،
املقرتح عد ال شاو م الر ا :
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-1

اف اح الدو ة.

-2

املسا ل ال نداما :

-3

(ب)

ان خاب ا مؤمتر األطراف ة دو ته الثانا والعشرين؛

(ب)

اع ماد الندا الدا لي؛

(ج)

إقرا جدول األعمال؛

(د)

ان خاب بعضاء امل ب غري الر ا ؛

(ه)

قبول املندمات صو مراقب؛

(و)

تندام األعمال ،مبا ة ذلك بعمال دو يت اهلائ ني الورعا ني؛

(ز)

مواعاد وبماكن انعقاد الدو ات املقبل ؛

(ح)

اع ماد ال قرير امل علر وثا ر ال وويض.

تقا ير اهلائات الورعا :
(ب)

تقرير اهلائ الورعا للمشو ة العلما وال نولوجا ؛

(ب) تقرير اهلائ الورعا
(ج)

لل نواذ؛


تقرير الورير العامل املخصص املعين اتوا ا ي

.

-٤

ال حض ت تريات ل تتد ول اتو تتا تتا ي ات تتة النو تتاذ ولعق تتد ال تتدو ة األو مل ت تؤمتر
األطراف العامل وصوه اج ماا األطراف ة اتوا ا ي .

-٥

الندتتر ة املقرت تتات املقدم ت متتن األط تراف إلد تتال تعتتديالت علتتال التواقا ت
مبوجب املادة :1٥

(ب)

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


(ب) مقتترتح مقتتد متتن تتا وا غاناتتا اجلديتتدة وامل ستتاك ل عتتديل املتتادتني 7
و 18من التواقا .

-6

تقرير جلن ال

-7

آلا وا و الدولا املعنا اخلسا ر واألضرا املرتبا أثريات تغري املناخ.

-8

تاوير ال نولوجاات ونقلها:
(ب)

2

اف.


ال قريتتر الس تتنوك املش تترتل للين ت ال نواذي ت املعنا ت ال نولوجا تتا ومرك تتة
وشب ت نولوجاا املناخ؛
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(ب)
-9

الروا ط ني آلا ال نولوجاا واآللا املالا لالتواقا.

ال ت ت عرال الث تتاين مل تتدا كوايت ت ب تتا الوقت ترتني الو تترعا ني (2ب) و(ب) م تتن
املادة  ٤من التواقا.

 -10املسا ل امل علق

ال مويل:


(ب)


املناخ؛
ال مويل الاويل األجل امل علر

(ب)

تقرير اللين الدا مت املعنات ال مويتل وا ت عرال مهتا اللينت الدا مت
املعنا ال مويل؛

(ج)

تقري ت ت تتر الص ت ت تتندو األ ض ت ت تتر للمن ت ت تتاخ املق ت ت تتد إ مت ت ت تؤمتر األطت ت ت تراف

للمناخ؛
واإل شادات املوجه إ الصندو األ ضر

(د)

تقريت تتر مرفت تتر البائ ت ت العاملا ت ت املقت تتد إ م ت تؤمتر األط ت تراف واإل شت تتادات
املوجه إ مرفر البائ العاملا ؛



(هت) ال عرال السادس لآللا املالا ؛
(و)

الشت تتروا ة عملا ت ت ل حديت تتد املعلومت تتات ال ت ت ي عت تتني علت تتال األط ت تراف
تقدميها وفقا للوقرة  ٥من املادة  9من اتوا ا ي (.)1

 -11املعلومتتات املقدم ت متتن األط تراف املد ج ت ة املرفتتر األول لالتواقا ت وا ت عرال
هذه املعلومات.
 -12املعلومات املقدم من األطراف غري املد ج ة املرفر األول لالتواقا .
-13

ناء القد ات مبوجب التواقا .

 -1٤تنواذ الوقرتني  8و 9من املادة  ٤من التواقا :
(ب)

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


(ب)

املسا ل امل علق أقل البلدا منوا.

وتغري املناخ.
 -1٥القضايا اجلنسانا ر
 -16مسا ل ب را ب ال ها اهلائ ا الورعا ا إ مؤمتر األطراف.
 -17املسا ل اإلدا ي واملالا واملؤ سا
(ب)

:


تقرير مراجع احلسا ات والباانات املالا لعا  201٥؛

__________

()1
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(ب)

بداء املاةانا ة فرتة السن ني 2017-2016؛

(ج)

اختاذ القرا ات ة اا عملا التواقا اإلطا ي

(د)

ا ت عرال العملات الناشتتئ عتن املقتر  /1٤ب 1-فامتتا ي علتر ا اتتا
وتعا تتني األم تتني ال نوا تتذك ( رتب ت وكا تتل لألم تتني الع تتا ) ونا تتب األم تتني
ال نواذك ( رتب بمني عا مساعد).

؛

 -18اجلةء الرفا املس وا:
(ب)
(ب)

 اانات األطراف ؛
اانات املندمات املشاك صو مراقب.

 -19مسا ل ب را:
(ب)

صتتول األطتراف الت اعتترتف متؤمتر األطتراف دروفهتتا اخلاصت علتتال
الدعم من الصندو األ ضر للمناخ ومركتة وشتب ت نولوجاتا املنتاخ
مبوجب اتوا ا ي ؛

(ب)

بك مسا ل ب را.

 -20ا ا

الدو ة:


(ب)

اع ماد تقرير مؤمتر األطراف عن دو ته الثانا والعشرين؛

(ب)

إغال الدو ة.

ثالثا -شروح جدول األعمال المؤقت التكميلي
 -19مسائل أخرى
(أ) حصول األطراف التي اعترف مؤتمر األطراف بظروفها الخاصةة علةا الةدعن مةن الصةندو
األخضر للمناخ ومركز وشبكة تكنولوجيا المناخ بموجب اتفا باريس
 -٤معلومتتات ب ا تتا  :اعتترتف م تؤمتر األطتراف ،مبوجتتب مقر اتتته  /26ب 7-و /1ب16-
و /2ب 17-و /1ب ،18-الدروف اخلاص لرتكاا.
 -٥و تتالل اجللست العامت اخل امات للتتدو ة احلاديت والعشترين ملتؤمتر األطتراف ،شتتددت تركاتتا
عل تتال بت تتا ت وقت ت تس تتوي املس تتأل امل علقت ت دروفه تتا اخلاصت ت تتالل م تتدة الر ا ت ت الورنس تتا ملت تؤمتر
األطت تراف .وق تتد عق تتدت الر ا ت ت  ،ة ه تتذا الس تتاا  ،مش تتاو ات مس واضت ت مت ت األطت تراف ش تتأ
الدروف اخلاص لرتكاا (اندر الوقرتني  71و 73من الوثاق .)FCCC/CP/2015/10
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 -6وطلبتتت تركاتتا ،ة تتال مؤ ت  10تش ترين األول/بك تتو ر  ،2016إضتتاف هتتذا البنتتد
الورعتتي إ جتتدول األعمتتال املؤقتتت للتتدو ة الثانات والعشترين ملتؤمتر األطتراف .وبشتتا ت ة طلبهتتا
إ ب الغرل من هذا البند الورعي هو دعوة األطراف إ الندر ة ظروفها اخلاص غا اع متاد
مقر يضمن صوهلا علال ال مويل ونقل ال نولوجاا امل علقني املناخ ل عةية طموح تركاا ة جمتال
ال خواف من آثا تغري املناخ.
 -7اإلج ت تراء :تتاُدعال م ت تؤمتر األط ت تراف إ الند تتر ة ه تتذه املست تتأل واخت تتاذ بك إج ت تراء ي ت تراه
منا با ة هذا الصدد.
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