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 متر األطرافمؤ 
 الدورة الرابعة والعشرون

 ٢٠١٨األول/ديسمرب  كانون  ١٤-٢يتسه، كاتوف
 )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  
ابؤتتت   ،طلبتتتان متتتن م تتت  2018تشتتت ان ال/تتتارب يف  م   28تلقتتتت األمايفتتتا ة مؤتتتالا مؤم تتتا  -1

 إلدماج بند ة جدول األعمال املؤقت للدومة ال ابعا والعش ان ملؤمت  األط اف.  ،اجملم عا األ  اقيا
من مش وع النظام الدا لي املطّبق، وابالتفاق مع مئيس التدومة ال/ال/تا  12وو قان للمادة  -2

يلتتتي التتت امد  د  ، والعشتت ان ملتتتؤمت  األطتتت اف، ا تتتدمج  تتتلا البنتتتد ة جتتتدول األعمتتتال املؤقتتتت ال  م
 .16ب صفه البند 

 جدول األعمال املؤقت التكميلي -اثنياا  
 يمتتا التتي جتتدول األعمتتال املؤقتتت ال  ميلتتي للتتدومة ال ابعتتا والعشتت ان ملتتؤمت  األطتت اف،  -3

 املقرتح بعد ال شاوم مع مئيس الدومة ال/ال/ا والعش ان ملؤمت  األط اف:

 FCCC/CP/2018/1/Add.1 األم  امل حدة 
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 ا   اح الدومة.  -1
 ظيميا:مسائل تن -2

 األط اف ة دومته ال ابعا والعش ان؛ ايف خاب مئيس مؤمت   ) (
 اع ماد النظام الدا لي؛ )ب(
  ؛إق ام جدول األعمال )ج(
 ايف خاب  عضاء امل  ب غري ال ئيس؛  )د(
 قب ل منظمات ب فا م اقب؛  ) ت(
 تنظي  األعمال، مبا ة ذلك  عمال دومات اهليئات الف عيا؛  )و(
 و ماكن ايفعقاد الدومات املقبلا؛م اعيد  )ز(
 اع ماد تق ا  واثئق ال ف اض.  )ح(

 تقاما  اهليئات الف عيا:  -3
 تق ا  اهليئا الف عيا للمش مة العلميا وال  ن ل جيا؛  ( )
 تق ا  اهليئا الف عيا لل نفيل؛ (ب)
 تق ا  الف اق العامل املخ ص املعين ابتفاق ابماس. (ج)

 نفيتتل اتفتتاق ابماتتس ولعقتتد التتدومة األور ملتتؤمت  األطتت اف األعمتتال ال حضتترياا ل -4
 العامل ب صفه اج ماع األط اف ة اتفاق ابماس. 

النظتتت  ة املقرت تتتات املقدمتتتا متتتن األطتتت اف إلد تتتال تعتتتدا ت علتتت  االتفاقيتتتا  -5
 :15مب جب املادة 

 من 4)و( من املادة 2مقرتح مقدم من االحتاد ال وؤي ل عدال الفق ة  ( )
 االتفاقيا؛

 7مقتتترتح مقتتتدم متتتن اببتتت ا غينيتتتا اتداتتتدة وامل ستتتيك ل عتتتدال املتتتادت   (ب)
 من االتفاقيا؛ 18و

مقرتح مقتدم متن ت كيتا  تلف اؤت  ت كيتا متن القائمتا الت امدة ة امل  تق  (ج)
 األول ل تفاقيا؛

 تق ا  تنا ال  يف. -6
 امل تبطا ب أثريات تغري املناخ.آليا وامؤ  الدوليا املعنيا ابخلسائ  واألض ام  -7
 تط ا  ال  ن ل جيات ويفقلها وتنفيل آليا ال  ن ل جيا: -8

ال ق اتتت  الستتتن ك املشتتترتل للينتتتا ال نفيلاتتتا املعنيتتتا ابل  ن ل جيتتتا وم كتتت   ( )
 وشب ا ت ن ل جيا املناخ؛

 ال وابط ب  آليا ال  ن ل جيا واآلليا املاليا ل تفاقيا. (ب)
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 4) ( و)ب( متن املتادة 2رب ملدى كفااتا    تام الفقت ت  الفت عي   االؤ ع اض ال/ا -9
 من االتفاقيا. 

 املسائل امل علقا ابل م ال: -10
 ؛ال م ال املنا ي الط ال األجل ( )
 املسائل امل علقا ابللينا الدائما املعنيا ابل م ال؛ (ب)
تق اتتتتتتتت  ال تتتتتتتتندوق األ ضتتتتتتتت  للمنتتتتتتتتاخ املقتتتتتتتتدم إر متتتتتتتتؤمت  األطتتتتتتتت اف  (ج)

 واإلمشادات امل جها إر ال ندوق األ ض  للمناخ؛
تق اتتتت  م  تتتتق البيئتتتتا العامليتتتتا املقتتتتدم إر متتتتؤمت  األطتتتت اف واإلمشتتتتادات  (د)

 امل جها إر م  ق البيئا العامليا؛
متن  5حتداد املعل مات اليت ا ع  عل  األط اف تقدميها و قان للفقت ة  (ه)

 من اتفاق ابماس. 9املادة 
واؤتت ع اض  ملقدمتتا متتن األطتت اف املدمجتتا ة امل  تتق األول ل تفاقيتتااملعل متتات ا -11

  ل  املعل مات.
 املعل مات املقدما من األط اف غري املدمجا ة امل  ق األول ل تفاقيا. -12
 بناء القدمات مب جب االتفاقيا. -13
 من االتفاقيا: 4من املادة  9و 8تنفيل الفق ت   -14

تنفيتتل بتت  مل عمتتل بتت انس آاتت ب بشتتأي تتتدابري ال  يتتف واالؤتت يابا  ( )
 (؛ 10-م   1املق م )

 املسائل امل علقا أبقل البلداي من ان. (ب)
 القضااي اتنسايفيا وتغرير املناخ. -15
 اتفاق ابماس.ة ؤياق اال  ياجات اخلاصا والظ وف اخلاصا أل  اقيا  -16
 الف عيا إر مؤمت  األط اف.مسائل    ى حمالا من اهليئات  -17
 املسائل اإلداماا واملاليا واملؤؤسيا: -18

 ؛2017تق ا  م اجعا ا ساابت والبيا ت املاليا لعام  ( )
 ؛2019-2018 داء املي ايفيا لفرتة السن    (ب)
 .اختاذ الق امات ة ؤياق عمليا االتفاقيا اإلطاماا بشأي تغري املناخ (ج)

 املس  ى:ات ء ال  يع  -19
 بيا ت األط اف؛ ) (

 بيا ت املنظمات املشامكا ب فا م اقب. )ب(
 مسائل    ى. -20
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 ا   ام الدومة: -21
 اع ماد مش وع تق ا  مؤمت  األط اف عن دومته ال ابعا والعش ان؛ () 

 إغ ق الدومة. ()ب

 جدول األعمال املؤقت التكميلي شروح -اثلثاا  
 اتفاق ابريسيف سياق الحتياجات اخلاصة والظروف اخلاصة ألفريقيا  -١6 

، طلبتتت م تت  ابؤتت  2018تشتت ان ال/تتارب يف  م   28: ة مؤتتالا مؤم تتا معل متتات  ؤاؤتتيا -4
 اجملم عا األ  اقيا إدماج  لا البند ة جدول األعمال املؤقت للدومة ال ابعا والعش ان ملؤمت  األط اف.  

تتتت وة  تتتتلا الطلتتتتب، -5 ابملشتتتتاومات التتتتيت  ج  تتتتا  ،ابؤتتتت  اجملم عتتتتا األ  اقيتتتتا ، ت م تتتت ذك 
التتتدومات ا اداتتتا والعشتتت ان وال/ايفيتتتا والعشتتت ان وال/ال/تتتا والعشتتت ان ملتتتؤمت  األطتتت اف بشتتتأي  مائؤتتتات

تنتاول  اؤت  مالاخلاصا هبتدف  هااخلاصا وظ و  امسألا قابليا أتث     اقيا واالعرتاف اب  ياجا 
ستاوم  عضتاء اجملم عتا األ  اقيتا متن قلتق ابلتع إزاء عتدم إ ت از تقتدم و  شتري إر متا ا  .  ل  املسألا

منتتل اع متتاد اتفتتاق  بشتتأ ا متت وم ثتت و ؤتتن ات متتن املفاوضتتاتة  تتل  املستتألا علتت  التت غ  متتن 
ابماتتس. وابل تتاق، اقرت تتت م تت  ابؤتت  اجملم عتتا األ  اقيتتا إدماج  تتل  املستتألا ة جتتدول األعمتتال 

لتتتتدومة ال ابعتتتتا والعشتتتت ان ملتتتتؤمت  األطتتتت اف. واقرت تتتتت كتتتتللك إدماج املستتتتألا ة جتتتتدول املؤقتتتتت ل
 األعمال املؤقت للدومة ال/ايفيا ملؤمت  األط اف العامل ب صفه اج ماع األط اف ة اتفاق ابماس. 

: ؤي دع  مؤمت  األط اف إر النظ  ة  ل  املستألا واختتاذ  ك إجت اء ات ا  مناؤتبان اإلج اء -6
 ا ال دد.ة  ل

االتفاقيتتتا اإلطاماتتتا بشتتتأي 
 تغري املناخ

 )ه(1، الفق ة 4املادة 

FCCC/CP/2016/10  تق اتتتت  متتتتؤمت  األطتتتت اف عتتتتن دومتتتتته ال/ايفيتتتتا والعشتتتت ان، املعقتتتت دة ة
، 2016تشتتتت ان ال/تتتتارب يف  م   18إر  7متتتت اكا ة الفتتتترتة متتتتن 

 155و 154 لفق ت ا

FCCC/CP/2017/11  والعشت ان، املعقتت دة ة بتت ي تق ات  متتؤمت  األطت اف عتتن دومتته ال/ال/تتا
، الفقتتتت ت  2017تشتتتت ان ال/تتتتارب يف  م   18إر  6ة الفتتتترتة متتتتن 

 34و 33

 ،20-م   8، و20-م   7، و17-م   3، و16-م   1، و14-م   4، و13-م   1املقتتتتتتت مات 
 22-م   17و

     


