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 مسائل أخرى. -5
 اختتام الدورة: -6

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس؛ )أ( 
 إغالق الدورة. )ب( 

 التنظيم املقرتَح ألعمال الدورة: نبذة عامة -اثنياا  
 يف مجيع اهليئات هسيناريو بدء العمل وإجناز  )أ( 

لمييؤمتر، لؤمتر األطييراف الييدورة الثالثيية والعشييرين ملييالثانييية والعشييرين الييدورة س سيييفتتر رئييي -1
الثالثيية عشييرة  ة الييدورةوسيييق ح انتخيياب رئيييس الييدورة الثالثيية والعشييرين، الييذر سيييتو  أيضييا  ر سيي

طييييراف  أاجتميييياع /ملييييؤمتر األطييييراف العامييييل بوصييييفه اجتميييياع األطييييراف يف بروتو ييييول  يوتييييو )مؤمتر
ع األطيراف يف وصيفه اجتميا بالعاميل سة اجلزء الثاين من الدورة األو  ملؤمتر األطراف ور ،  يوتو(

لبنييود بعييض اليي  بعييد  يتناول مييؤمتر األطييراف سيياتفيياق ابريييس )مؤمتر/اجتميياع أطييراف ابريييس(. و 
تنظيييييم ألعمييييال و يف  ليييي  إقييييرار جييييدول ا ، مبييييااملؤقيييي  التنظيمييييية وائجرائييييية ميييين جييييدول أعمالييييه

ئتيييني إ  اهلي بنيييودا  مييين جيييدول أعماليييه، حسيييب اضقتضييياء ،يل ميييؤمتر األطيييرافُيحسييياألعميييال. و 
يفتيييييتر  بعيييييد  لييييي ،و الفيييييرعيتني. وتُرفيييييع بعيييييد  لييييي  اجللسييييية العامييييية اضفتتاحيييييية مليييييؤمتر األطيييييراف. 

رائيييية مييين ظيميييية وائجويتنييياول بعيييض البنيييود التن عشيييرة يوتيييو دورتيييه الثالثييية أطيييراف  مؤمتر/اجتمييياع 
يوتيو. ويسيتفن   أطيراف   مث تُرفيع اجللسية العامية اضفتتاحيية ملؤمتر/اجتمياع جدول أعماله املؤقي .

تنظيمييييية لبنييييود الا، ويتنيييياول بعييييض األو  مؤمتر/اجتميييياع أطييييراف ابريييييس اجلييييزء الثيييياين ميييين دورتييييه
اع أطيييراف ؤمتر/اجتميييملالعامييية املسيييتفنفة وائجرائيييية مييين جيييدول أعماليييه. وتُرفيييع بعيييد  لييي  اجللسييية 

 .ابريس
يعقد ميييييؤمتر األطييييييراف، ومؤمتر/اجتمييييياع أطييييييراف  يوتييييييو، سييييييوبعيييييد انطييييييالق األعميييييال،  -2

ومؤمتر/اجتميييياع أطييييراف ابريييييس جلسيييية عاميييية مشيييي  ة لالسييييتماع إ  بييييياان  ابسييييم  موعييييا  
رؤسياء الث األطيراف و اليذر  ياهليئة الفرعية للتنفييذ )ييئية التنفييذ( توجيه األطراف. واستنادا  إ  

 توقع أن تكون يذه البياان  خمتصرة.، فيُ (2)املناسباملوعد يف  اختتام املؤمترعلى 
ؤمتر مليالثالثية والعشيرين اليدورة دد موعد الدورا  التالية للهيئا  الفرعية ابضقي ان ميع وحُ  -3

األو  رة الييييدو ين ميييين اجلييييزء الثيييياو ؤمتر/اجتميييياع أطييييراف  يوتييييو، ملالثالثيييية عشييييرة الييييدورة األطييييراف، و 
 ف ابريس:ؤمتر/اجتماع أطرامل

الييدورة السييابعة واألربعييون للهيئيية الفرعييية للمشييورة العلمييية والتكنولوجييية )ييئيية  )أ( 
 املشورة(؛
 الدورة السابعة واألربعون للهيئة الفرعية للتنفيذ؛ )ب( 
اجليييزء الرابيييع مييين اليييدورة األو  للفرييييق العاميييل املخصييي  املعييي  ابتفييياق ابرييييس  )ج( 

 )فريق اتفاق ابريس(.
__________ 

(2) FCCC/SBI/2014/8 ، 218الفقرة. 



FCCC/PA/CMA/2017/1 

3 GE.17-14775 

ومؤمتر/اجتمييياع أطيييراف ابرييييس  يوتيييو أطيييراف  قد ميييؤمتر األطيييراف ومؤمتر/اجتمييياع يعسيييو  -4
ل إ  ييئية ُتي لي  مأعماهليا اجيداول جلسا  عامة خالل األسبوع األول مين امليؤمتر لتنياول بنيود 

 فريق اتفاق ابريس. ييئة التنفيذ، أو املشورة، أو
أثنيياء امليييؤمتر يف يعقد مييؤمتر األطييراف ومؤمتر/اجتميياع أطييراف ابريييس جلسيية مشيي  ة سييو  -5

 . (3)ضستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل يف إطار اتفاق ابريس
لضييييمان احيييي ام  (4)تُنظَّم اجللسييييا  وفقييييا  ضسييييتنتاجا  ييئيييية التنفيييييذسييييوخييييالل املييييؤمتر،  -6

 ممارسا  العمل الواضحة والفعالة ال  اتفق  عليها مجيع األطراف.
ولضيييمان القيييدرة عليييى يهييييز مشييياريع النصيييوغ وإاحتهيييا ممييييع الل يييا  الر يييية ل ميييم  -7

أطيراف  ر/اجتمياع يوتيو، ومؤمتأطيراف  املتحدة قبل عرضيها عليى ميؤمتر األطيراف، ومؤمتر/اجتمياع 
ن ُُتتييتم أسييب،  ييب عتماديييا، ولكييي يتسيي  إغييالق املييؤمتر يف الوقيي  املناابريييس للنظيير فيهييا وا

 اجتميييياع أطييييراف يوتييييو، ومؤمتر/أطييييراف  مجيييييع املفاوضييييا  يف مييييؤمتر األطييييراف، ومؤمتر/اجتميييياع 
 تشرين الثاين/نوفمرب. 15 ،ابريس حبلول يوم األربعاء

، ُحييدد  مواعيييد (5)ألربعيينيووفقييا  لالسييتنتاجا  اليي  اعتمييداا ييئيية التنفيييذ يف دوراييا ا -8
يوميييييا  ئاحيييية وقيييي   يييياف  ل طييييراف السادسيييية مسيييياء السيييياعة حبلييييول انتهيييياء مجيييييع اجللسييييا  

سيتثنائية، وحسيب  اضظيروف ال يوز يف لكين واجملموعا  ائقليمية للتحضري للجلسيا  اليوميية؛ و 
 ، مواصلة اجللسا  ملدة ساعتني إ  ثالث ساعا .على حدة  ل حالة

أبن تتبيييع األمانييية، يف تنظييييم فييي ا  اليييدورا ، املمارسييية  (6)يئييية التنفييييذ أيضيييا  وأوصييي  ي -9
القائمة على عدم عقد أ ثر من جلستني من اجللسا  العامة و/أو مين جلسيا  أفرقية اضتصيال 

فيهييييا  يف وقيييي  واحييييد، وعييييدم ييييياوز العييييدد ائمجيييياو للجلسييييا  املعقييييودة يف وقيييي  واحييييد، مبييييا
لسييا ، قييدر ائمكييان. وأوصيي  ييئيية التنفيييذ األمانيية  ييذل  أبن اجللسييا  غييري الر ييية، سيي  ج

تستمر، عند وضع اجلدول الزم  للجلسا ، يف مراعاة القيود ال  تواجههيا الوفيود، وأن تتجنيب 
 قدر ائمكان التعارض بني مواعيد اجللسا  ال  تتناول قضااي مماثلة.

مببيييييادف اضنفتييييياح والشيييييفافية  يس شيييييد تنظييييييم العميييييل اليييييذر يسيييييبق امليييييؤمتر ويتخلليييييهسو  -10
طبييييق ييييذه خيييرية، لتتسيييتمر اجلهيييود، عليييى غيييرار امليييؤمترا  األسوالشيييمول. وتقيقيييا  هليييذه ال ايييية، 

إلك ونييييا ،  الواثئيييق املبيييادف مييين خيييالل اضسيييتعانة ابجللسيييا  العامييية غيييري الر يييية، وتعزييييز إاحييية
ليييييدائرة   عيييييرب نظيييييام اوائعيييييالن عييييين اجللسيييييا  يف الوقييييي  املناسيييييب، وبيييييث معلوميييييا  اجللسيييييا

 .التلفزيونية امل لقة، واملوقع الشبكي لالتفاقية ائطارية، وخدمة توي 

 اجلزء الرفيع املستوى )ب( 
تشيييرين الثييياين/نوفمرب )انظييير  15األربعييياء ييييوم بعيييد  هييير ُيفتتر اجليييزء الرفييييع املسيييتوى سييي -11

 أدانه(. 32-26الفقرا  
__________ 

 .10، الفقرة 1-م أ /1، واملقرر 11، الفقرة 22-م أ/1املقرر  (3)
)4( FCCC/SBI/2014/8 ،  221-218الفقرا.  
)5( FCCC/SBI/2014/8 ، 219الفقرة. 
(6) FCCC/SBI/2010/10 ، 164الفقرة. 
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 شروح جدول األعمال -اثلثاا  
 الدورة افتتاح -1 

فتتر رئييييييييُس اليييييييدورة الثالثييييييية والعشيييييييرين مليييييييؤمتر األطيييييييراف، واليييييييدورة الثالثييييييية عشيييييييرة سيييييييي -12
لثيياين ميين اجييي( اجلييزء  يوتييو السيييد جوسييااي فرانيي  فييوريكي ابينيمارامييا )فيأطييراف  ملؤمتر/اجتميياع 

يط آسيييييا واحمليييي دولرشييييح  ؤمتر/اجتميييياع أطييييراف ابريييييس، ويتييييو  ر سييييته. وقييييد األو  مل ةالييييدور 
 لر سة.ااهلادف السيد ابينيماراما وفقا  ملبدأ تناوب اجملموعا  ائقليمية على 

 املسائل التنظيمية -2 
 إقرار جدول األعمال )أ( 

تشييييييرين  15 اعتمييييييد مؤمتر/اجتميييييياع أطييييييراف ابريييييييس جييييييدول أعمييييييال دورتييييييه األو  يف -13
 .2016الثاين/نوفمرب 

FCCC/PA/CMA/2017/1  تنفيذية رة من األمينة الجدول األعمال وشروحه. مذ 

 تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف )ب( 
، 1-م أ /2مين اتفياق ابرييس، واملقيرر  16من امليادة  5عمال  ابلفقرة معلوما  أساسية:  -14

يلزم تعديله مبوجب اضتفاق، ابستثناء  ، بعد تعديل ما(7)النظام الداخلي ملؤمتر األطرافمشروع يُطبق 
 .مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس خالف  ل  بتوافق اآلراء هقد يقرر  ما

 يف املكتب إضافينيأعضاء انتخاب  )ج( 
ميثيييل دولييية غيييري طيييرف يف كتيييب املإ ا  يييان أر عضيييو مييين أعضييياء  معلوميييا  أساسيييية: -15

ل ييذا ليحيل  ي ريسطرفا  يف اتفاق ابميثل سيلزم إجراء مشاورا  لتحديد مرشر ف، اتفاق ابريس
وة إ  الرجيوع إ  واألطيراف ميدع من اتفياق ابرييس. 16من املادة  3فقا  للفقرة و و ل  ، العضو

اصييب اضنتخابييية والتفكييري جييداي  يف ترشييير نسيياء لشيي ل املن 18-م أ/23و 7-م أ/36املقييررين 
 .اتفاق ابريس يف أر ييئة منشفة مبوجب اضتفاقية أو

قتضياء، إ  انتخياب أعضياء ، حسيب اضابرييسسُيدعى مؤمتر/اجتماع أطيراف  ائجراء: -16
ؤمتر/اجتميييياع ثيييية عشييييرة ملكتييييب الييييدورة الثالثيييية والعشييييرين ملييييؤمتر األطييييراف، والييييدورة الثالملإضييييافيني 

 ا  ل أر أعضاءيس ليحلو أطراف  يوتو، واجلزء الثاين من الدورة األو  ملؤمتر/اجتماع أطراف ابر 
 .ميثلون دوض  ليس  أطرافا  يف اتفاق ابريس

 األعمال تنظيم )د( 
علييى تنظيييم أعمييال الييدورة، اضتفيياق سيييدعى مؤمتر/اجتميياع أطييراف ابريييس إ   ائجييراء: -17
 أعاله(. 11-1 ا قر فيف  ل  اجلدول الزم  املق ح للجلسا  )انظر ال مبا

__________ 

(7) FCCC/CP/1996/2. 
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يكفيي  وسُيدعى مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس أيضا  إ  تنظييم األعميال تنظيميا  يتسيم مبيا -18
تاح والشيفافية بادف اضنفوالتطورا  املستجدة، ويس شد مباملت رية من املرونة لالستجابة للظروف 

 ألو . امن دورته  يف اجلزء الثاينإ  املؤمتر والشمول، ويكفل الوفاء ابلوضاي  املسندة 
FCCC/PA/CMA/2017/1 مذ رة من األمينة التنفيذية .جدول األعمال وشروحه 

FCCC/CP/2017/1 يةتنفيذمذ رة من األمينة ال .جدول األعمال املؤق  وشروحه 
FCCC/KP/CMP/2017/1 يةتنفيذمذ رة من األمينة ال .جدول األعمال املؤق  وشروحه 

FCCC/SBSTA/2017/5   ةتنفيذيمذ رة من األمينة ال .وشروحهجدول األعمال املؤق 
FCCC/SBI/2017/8 يةتنفيذمذ رة من األمينة ال .جدول األعمال املؤق  وشروحه 

FCCC/APA/2017/3 مذ رة من األمينة التنفيذية .جدول األعمال وشروحه 

 حالة التصديق على اتفاق ابريس )ه( 
تقريييييرا  شييييفواي  عيييين صييييكو   جيييير  العييييادة، سييييتقدم األمانيييية  مييييامعلومييييا  أساسييييية:  -19

 ريس.ابيتعلق ابتفاق  املوافقة ال  تلقايا الوديع فيما القبول أو التصديق أو
يييودم مؤمتر/اجتميياع أطييراف ابريييس ائحاطيية علمييا  ابملعلومييا  املقدميية ميين  رمبييا ائجييراء: -20

رييييس، اباتفييياق  األمانييية ودعيييوة األطيييراف يف اضتفاقيييية إ  تسيييريع إييييداع صيييكو  تصيييديقها عليييى
 .انضمامها إليه موافقتها عليه، أو قبوهلا به، أو أو

 املوافقة على التقرير املتعلق بواثئق التفويض )و( 
سينظر املكتب يف واثئق التفويض املقدمة من أطراف اتفاق ابريس، معلوما  أساسية:  -21

 .عليهة للموافقوسُيقدم تقريره عن واثئق التفويض إ  مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس 
سييُيدعى مؤمتر/اجتميياع أطييراف ابريييس إ  املوافقيية علييى التقرييير املتعلييق بواثئييق  ائجييراء: -22

وز للممثلييني متر. و ييتفييويض ممثلييي األطييراف الييذين  ضييرون اجلييزء الثيياين ميين الييدورة األو  للمييؤ 
 املشار ة يف أعمال الدورة بصفة مؤقتة يف انتظار يذا ائجراء.
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  (8)ة بتنفيذ اتفاق ابريساملسائل املتعلق -3 
مؤمتر األطراف إ  دعا مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس يف دورته األو   معلوما  أساسية: -23

يف الييييواردة مواصييييلة إشييييرافه علييييى تنفيييييذ بييييرانمج العمييييل يف إطييييار اتفيييياق ابريييييس وفقييييا  لل تيبييييا  
مييين اليييدورة األو   الثاليييثإ  اجليييزء  ، وإ  تسيييريع وتيييرية العميييل وإحالييية نتائجيييه21-م أ/1 املقيييرر

 . (9)على أقصى تقدير ؤمتر/اجتماع أطراف ابريسمل
األو  جلسيييية تيييه الثييياين ميييين دور  أن يعقيييد يف اجلييييزءؤمتر/اجتميييياع أطيييراف ابريييييس موقيييرر  -24

مشيي  ة مييع مييؤمتر األطييراف يف دورتييه الثالثيية والعشييرين ضسييتعراض التقييدم احملييرز يف تنفيييذ بييرانمج 
 . (10)اتفاق ابريسالعمل يف إطار 

سيدعى مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس إ  إجراء استعراض، ابضش ا  مع مؤمتر  ائجراء: -25
ه   أر إجيراء ييراإ  اُتيااألطراف، للتقدم احمليرز يف تنفييذ بيرانمج العميل يف إطيار اتفياق ابرييس، و 

 مناسبا .
FCCC/SBSTA/2017/4 

 
دوراييا  ة عيينالتكنولوجيييتقرييير اهليئيية الفرعييية للمشييورة العلمييية و 

 18 إ  8 السادسيية واألربعييني، املعقييودة يف بييون يف الفيي ة ميين
 2017أاير/مايو 

FCCC/SBI/2017/7  عييييني، األربو تقرييييير اهليئيييية الفرعييييية للتنفيييييذ عيييين دوراييييا السادسيييية
 2017 أاير/مايو 18إ   8 املعقودة يف بون يف الف ة من

FCCC/APA/2017/2  زء ن اجلييعييتقرييير الفريييق العامييل املخصيي  املعيي  ابتفيياق ابريييس
إ   8ة ميين الثالييث ميين دورتييه األو ، املعقييود يف بييون يف الفيي  

  2017أاير/مايو  18

__________ 

سيييييتناول يييييذا البنييييد ميييين جييييدول األعمييييال الطرائييييق وائجييييراءا  واملبييييادف التوجيهييييية اليييي  يتوقييييع أن ينظيييير فيهييييا  (8)
 تفياق ابرييس، فضيال  اليواردة يف قررا  بشيفاا وفقيا  لليوضاي  اممؤمتر/اجتماع أطراف ابريس يف دورته األو  ويتخذ 

س جتمياع أطيراف ابريي مؤمتر/ان طريق ميؤمتر األطيراف إ عن مشاريع املقررا  ال  ستوصي هبا اهليئتان الفرعيتان ع
ميين  4، مبييا يف  ليي  املييادة 21-أ م/1يف دورتييه األو  للنظيير فيهييا واعتماديييا وفقييا  لييربانمج العمييل الييوارد يف املقييرر 

؛ 40-36قييييييرا  ، الف21-م أ/1واملقييييييرر  6املييييييادة و ؛ 35-22، الفقييييييرا  21-م أ /1اتفيييييياق ابريييييييس، واملقييييييرر 
؛ 51-47لفقيييييرا  ا، 21-م أ/1واملقييييرر  8املييييادة و ؛ 45، و42، و41، الفقييييرا  21-م أ/1واملقييييرر  7 املييييادةو 
؛ 70-66  ، الفقييييييييييرا21-م أ/1واملقييييييييييرر  10املييييييييييادة و ؛ 64-52، الفقييييييييييرا  21-م أ/1واملقييييييييييرر  9املييييييييييادة و 
؛ 98-84الفقييرا   ،21-م أ/1واملقييرر  13املييادة و ؛ 83-81، الفقييرا  21-م أ/1واملقييرر  12و 11 املييادانو 
. 103و 102ران ، الفقيييي21-م أ/1واملقييييرر  15املييييادة و ؛ 101-99، الفقييييرا  21-م أ/1واملقييييرر  14املييييادة و 

  إطيار ييذا البنيديفاق ابريس وميكن أيضا  أن يتناول مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس أر مسفلة أخرى تتعلق بتنفيذ اتف
 شيروح جيدول ليوضاي  يفعلى النحو الذر يقيرره امليؤمتر. وييرد مزييد مين التفاصييل عين ييذه ا من جدول األعمال،

 األعمال يف الفصل الثالث.
 .5، الفقرة 1-م أ /1املقرر  (9)
 .10، الفقرة 1-م أ /1املقرر  (10)
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 اجلزء الرفيع املستوى -4 
تشييييييرين الثيييييياين/نوفمرب.  15سيييييُيفتتر اجلييييييزء الرفيييييييع املسييييييتوى بعييييييد  هيييييير يييييييوم األربعيييييياء  -26

مؤمتر/اجتمياع و ألطيراف، ا  الوطنيية يف اجللسيا  العامية املشي  ة بيني ميؤمتر وسُيستمع إ  البياان
 16واخلمييييس  15أطيييراف  يوتيييو، ومؤمتر/اجتمييياع أطيييراف ابرييييس املقيييرر عقيييديا ييييومي األربعييياء 

 املشيار ة بصيفة املنظميا و تشرين الثاين/نوفمرب، تتبعها بياان  ممثليي املنظميا  احلكوميية الدوليية 
 مراقب.

مييؤمتر األطييراف، ومؤمتر/اجتميياع أطييراف  يوتييو، ومؤمتر/اجتميياع أطييراف ابريييس  عقدوسييي -27
 .هلاتشرين الثاين/نوفمرب، ب ية اختتام أعما 17اجتماعا  منفصلة يوم اجلمعة 

 بياانت األطراف )أ( 
 رئيس الوفد. وزير، أو احلكومة، أو ميكن أن يدو ابلبياان  الوطنية رئيس الدولة أو -28
يف  لي  األطيراف يف  وستكون ينا  قائمة واحدة ابملتكلمني، وسييفخذ  يل طيرف، مبيا -29

اتفاق ابرييس، الكلمية ميرة واحيدة فقيط. ورمبيا تيود األطيراف أن  بروتو ول  يوتو ويف اضتفاقية ويف
اسييتنادا  إ  توجيييه ييئيية و ليي  ثييالث دقييائق،  ااتتجيياوز مييد تيييط علمييا  أبن البييياان   ييب أض

وتشيييجَّع  .(11)املناسيييباملوعيييد رؤسييياء عليييى اختتيييام امليييؤمترا  يف الاليييذر  يييث األطيييراف و التنفييييذ 
أيخييييذ أعضيييياؤيا اآلخييييرون الكلميييية،  األطييييراف بقييييوة علييييى ائدضء ببييييياان  ابسييييم  موعييييا ، ض

تطبيقيا  صيارما . ووفقيا  ملمارسية األميم احليدود الزمنيية طبَّق تُ وسيتاح وق  إضايف هليذه البيياان . وسي
نبه آلية، ويي نظام جرس يف يذه احلالة، املتكلميني عنيدما يتجياوزون الوقي  احمليدد. ة، ستُ املتحد

 ياوزوا يذا الوق . وسُيقاطع املتكلمون إ ا ما
وستُنشييير النصيييوغ الكاملييية للبيييياان  الر يييية عليييى موقيييع اضتفاقيييية ائطاريييية الشيييبكي،  -30
يييم يف نسيييخة ورقيييية. ولكيييي يتسييي  نشييير أحيييد ال ولييين بيييياان  عليييى املوقيييع الشيييبكي لالتفاقيييية تُعمَّ

ائطارييية، يُرجييى ميين األطييراف اليي  سييُتدو ببييياان  أثنيياء اجلييزء الرفيييع املسييتوى أن ترسييل مسييبقا  
 .external-relations@unfccc.int نسخة من البيان إ  العنوان التاو:

 27 متوز/يوليييه إ  ييوم اجلمعيية 10اضثنيني وسيُيفتر التسيجيل يف قائميية املتكلميني ميين ييوم  -31
شييييعار بتييييياريو عقييييد اليييييدورا ، ائ. وأُرسيييييل  إ  األطييييراف، ضيييييمن 2017تشييييرين األول/أ تييييوبر 

 . (12)2017متوز/يوليه  10يف  ،استمارُة التسجيليف  ل    مبااملعلوما  املتعلقة بقائمة املتكلمني

 بياانت املنظمات املشاركة بصفة مراقب )ب( 
سُيدعى ممثلو املنظما  احلكومية الدوليية واملنظميا  املشيار ة بصيفة مراقيب إ  ائدضء  -32

وقيي  احملييدد يف ُيطبق الوسيي. عقيب اضنتهيياء ميين البييياان  الوطنيية ببيياان  يف اجلييزء الرفيييع املسييتوى
الكاميييل للبيييياان   نشييير الييين أعييياله(. وسيُ  29دقيقتيييني لكيييل بييييان تطبيقيييا  صيييارما  )انظييير الفقيييرة 
 اله(.أع 30ر الفقرة قية )انظعمَّم يف نسخة ور يُ  الر ية يف املوقع الشبكي لالتفاقية ائطارية، ولن

__________ 

(11) FCCC/SBI/2014/8 ، 218الفقرة.  
(12)  http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/notification_to_parties_cop 

__23.pdf. 

https://process.unfccc.int/sites/eODS/CMA/Pre%20Session%20Offical%20Documents/external-relations@unfccc.int
http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/notification_to_parties_cop__23.pdf
http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/notification_to_parties_cop__23.pdf
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 مسائل أخرى -5 
تُعييرض علييى أر مسييائل أخييرى تنيياول ألعمييال يف إطييار يييذا البنييد ميين جييدول اسيييجرر  -33

 مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس.

 اختتام الدورة -6 
 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس )أ( 

سيييييييعدم مشييييييروع تقرييييييير عيييييين أعمييييييال دورة بييييييون  ييييييي ينظيييييير فيييييييه معلومييييييا  أساسييييييية:  -34
 يف ااية الدورة. مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس ويعتمده

سييييُيدعى مؤمتر/اجتميييياع أطييييراف ابريييييس إ  النظيييير يف مشييييروع التقرييييير وائ ن  ائجييييراء: -35
 .للمقرر ابستكمال التقرير بعد الدورة ت  توجيه الرئيس ومبساعدة من األمانة

 إغالق الدورة )ب( 
 الدورة. إغالقالب  يف  يفية املضي يف دعى مؤمتر/اجتماع أطراف ابريس إ  سيُ  -36

    


