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 مؤتمر األطراف
 الدورة السابعة والعشرون 

 2022تشرين الثاني/نوفمبر   18-6شرم الشيخ،  
 األعمال المؤقت)ج( من جدول 2البند  

 المسائل التنظيمية
 إقرار جدول األعمال

 جدول األعمال المؤقت وشروحه  

 مذكرة من األمينة التنفيذية  

 إضافة  

 جدول األعمال المؤقت التكميلي  

 مقدمة -أولا  
بعد المشااااااولاي الري اجرترا الر الااااا ل المد دأل لمؤتمر األررا  في بولتو الشاااااابع  والعشااااارين م   -1

لمؤتمر األررا ، بصاياة  جدول األعمال  26األرراِ ، قامت األمين  الرنفيذي ، باالتفاق م  ل الا  الدولأل  
 لمؤتمر األررا . 27المؤقت للدولأل 

 جدول األعمال المؤقت التكميلي -ثانياا  
لمؤتمر األررا ، المقررح بعد الرشاااااااااول م   27فيما  لي جدول األعمال المؤقت الركميلي للدولأل   -2

 لمؤتمر األررا : 26ل يس الدولأل 

 افرراح الدولأل. -1

 المشا ل الرنظيمي : -2

 انرخاب ل يس مؤتمر األررا  في بولتو الشابع  والعشرين؛ )ا( 

 اعرماب النظام الداخلي؛ )ب( 

 ل جدول األعمال؛إقرا )ج( 

 
 FCCC/CP/2022/1/Add.2 األمم المرحدأل
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 انرخاب اعضاء المكرب ةير الر يس؛ )ب( 

 قبول المنظماي بصف  مراِقب؛ )ه( 

 تنظيم األعمال، بما في ذلك اعمال بولتي الريئرين الفرعيرين؛ )و( 

 مواعيد واماكن انعقاب الدولاي المقبل ؛ )ز( 

 اعرماب الرقرير المرعلق بوثا ق الرفويض. )ح( 

 فرعيرين:تقريرا الريئرين ال -3

 تقرير الريئ  الفرعي  للمشولأل العلمي  والركنولوجي ؛ )ا( 

 تقرير الريئ  الفرعي  للرنفيذ. )ب( 

ماا  من األررا  الماادلجاا  في المرفق األول لستفااا ياا  والاااااااااااااارعرا   -4 المعلوماااي المقاادم
 المعلوماي. هذه

م  من األررا  ةير المدلج  في المرفق  -5  األول لستفا ي .المعلوماي المقدم

 المشا ل المرعلق  بالركيف: -6

 تقرير لمن  الركيف؛ )ا( 

 الرعرا  تقدم لمن  الركيف وفعاليررا وابا را. )ب( 

 .( 1) آلي  واللو الدولي  المعني  بالخشا ر واألضرال المرتبط  برأثيراي تغير المناخ -7

 المشا ل المرعلق  بالرمويل: -8

 المناخي الطويل األجل؛الرمويل  )ا( 

 المشا ل المرعلق  باللمن  الدا م  المعني  بالرمويل؛ )ب( 

م إلت مؤتمر األررا  وادلشاااباي الموجر   )ج(    تقرير الصااندوق األخضاار للمناخ المقدم
 إلت الصندوق األخضر للمناخ؛

ّجر   تقرير مرفق البيئ  العالمي  المقدم إلت مؤتمر األررا  وادلشااااااااباي المو  )ب( 
 إلت مرفق البيئ  العالمي ؛

 االلرعرا  الشاب  لآللي  المالي ؛ )ه( 

المشاااااااااا ل المرعلق  بررتيباي الرمويل المشااااااااارميب  إلت الخشاااااااااا ر واألضااااااااارال   )و( 
المرتبطا  باااثاال الضااااااااااااااالأل لرغير المنااخ، بماا في ذلاك الرر ي  علت معاالما   

 .( 2) الخشا ر واألضرال

  

ليس في إبلاج هذا البند من جدول األعمال وال في شااااااروحو ام حكم مشاااااابق علت نرا ل النظر في المشااااااا ل المرصاااااال  ب بالأل آلي   (1)
 واللو الدولي .

 ونرا مو بالنظر في مشا ل مماثل  في المشرقبل.ال يخل هذا البند الفرعي  (2)
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 ر الركنولوجياي ونقلرا:المشا ل المرعلق  برطوي  -9

الرقرير الشاااانوم المشااااررا للمن  الرنفيذي  المعني  بالركنولوجيا ومر   وشاااابك    )ا( 
 تكنولوجيا المناخ؛

 الروابط بين آلي  الركنولوجيا واالي  المالي  لستفا ي . )ب( 

 بناء القدلاي بموجب االتفا ي . -10

 المشا ل المرعلق  بأقل البلدان نموًا. -11

 تقرير المنردى المعني برأثير تنفيذ تدابير الرصدم. -12

االلرعرا  الدولم الثاني للرد  العالمي الطويل األجل بموجب االتفا ي  وللرقدم العام  -13
 المحرز نحو تحقيقو.

 القضايا المنشاني  وتغيُّر المناخ. -14

ماا  من األررا  دبخااال تعااد سي علت االتفااا ياا  بموجااب   -15 النظر في المقررحاااي المقاادم
 :15المابأل 

 من االتفا ي ؛   4)و( من المابأل  2مقررح مقدم من االتحاب الرولي لرعد ل الفقرأل  )ا(  

لرعاااد ااال الماااابتين   )ب(     18و   7مقررح مقااادم من باااابوا ةينياااا الماااد ااادأل والمكشاااااااااااااياااك 
 االتفا ي .  من 

 4)ا( و)ب( من المااابأل  2االلاااااااااااااارعرا  الثاااني لماادى  فااايا  احكااام الفقرتين الفرعيرين   -16
 االتفا ي . من

 المشا ل ادبالي  والمالي  والمؤلشي : -17

 ؛2021تقرير مراجع  الحشاباي والبياناي المالي  لعام  )ا( 

 ؛2021-2020اباء المي اني  لفررأل الشنرين   )ب( 

 القرالاي في لياق عملي  االتفا ي  ادرالي . اتخاذ )ج( 

 الم ء الرفي  المشروى: -18

 بياناي األررا ؛ )ا( 

 ياناي المنظماي المشال   بصف  مراِقب.ب  )ب( 

 مشا ل اخرى. -19

 اخررام الدولأل: -20

 اعرماب مشروع تقرير الدولأل؛ )ا( 

 إةسق الدولأل. )ب( 
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 الشروح التكميلية -ثالثاا  

 المسائل المتعلقة بالتمويل -8 

  27فيماا  لي الوثاا ق الري اعادي في إراال هاذا البناد من جادول األعماال ليلنظر فيراا في الادولأل   -3
  لمؤتمر األررا  باعربالها ج ءا من تقرير اللمن  الدا م  المعني  بالرمويل:

FCCC/CP/2022/8-

FCCC/PA/CMA/2022/7 

 تقرير اللمن  الدا م  المعني  بالرمويل

 

FCCC/CP/2022/8/Add.1-

FCCC/PA/CMA/2022/7/Add.1 

Report of the Standing Committee on Finance. 

Addendum. Summary and recommendations of the fifth 

Biennial Assessment and Overview of Climate Finance 

Flows 

FCCC/CP/2022/8/Add.2-

FCCC/PA/CMA/2022/7/Add.2 

Report of the Standing Committee on Finance. 

Addendum. Work on definitions of climate finance 

FCCC/CP/2022/8/Add.4-

FCCC/PA/CMA/2022/7/Add.4 

Report of the Standing Committee on Finance. 

Addendum. Mapping of available information relevant 

to Article 2, paragraph 1(c), of the Paris Agreement, 

including its reference to Article 9 thereof 

FCCC/CP/2022/8/Add.5-

FCCC/PA/CMA/2022/7/Add.5 

Report of the Standing Committee on Finance. 

Addendum. Draft guidance to the operating entities of 

the Financial Mechanism 

FCCC/CP/2022/8/Add.6-

FCCC/PA/CMA/2022/7/Add.6 

Report of the Standing Committee on Finance. 

Addendum. High-level summary of the second part of 

the Standing Committee on Finance Forum on finance 

for nature-based solutions 
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