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 يف اتفاق ابريس مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف
 اجلزء الثاين من الدورة األوىل

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  17-6بون، 
 )أ( من جدول األعمال6البند 

 اختتام الدورة
 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس

طؤراف العامؤل بوصؤفه اجتمؤاع األطؤراف يف اتفؤاق مشروع تقرير مؤؤمتر األ  
  ابريس عن اجلزء الثاين من دورته األوىل

 )النرويج( بورستينغالسيد غيورغ  املقرر:
 احملتوايت

 )ُتستكمل الحقاً(

 افتتاح الدورة -أولا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

التتتدورأل األوؤ ملتتتطرر األ تتترا   افتتتتتل الستتتيد فرانتتتا اينيمارامتتتا، راتتتي  ا تتت   الثتتتاين متتتن -1
  الثاين من  (، ا   العامل بوصفه اجتماع األ را  يف اتفاق اري  )مطرر/اجتماع أ را  اري

 ، املعقتتتوم عمتتت ً 2017تشتتترين الثتتتاين/نوفمرب  6التتتدورأل األوؤ ملطرر/اجتمتتتاع أ تتترا  اريتتت  يف 
 من اتفاق اري . 16من املامأل  6الفقرأل 

 FCCC/PA/CMA/2017/L.1 األمم املتحدأل 
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 التنظيميةاملسائل  -اثنياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 إقرار جدول األعمال -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

اعتمتتد مطرر/اجتمتتاع أ تترا  اريتت  جتتدول أعمتتال مورتتته األوؤ يف ج ستتته ا امستت ،  -2
عمتتتتال املعتمتتتتد و تتتتروحه يف ويتتتترم جتتتتدول األ .(1)2016نوفمرب /تشتتتترين الثتتتتاين 16املعقتتتتومأل يف 

. وبنتتتا  ع تتتح انتتتراي متتتن التتتراي ، نتتترر مطرر/اجتمتتتاع أ تتترا  FCCC/PA/CMA/2017/1 الوثيقتتت 
 إؤ جدول األعمال هذا.اً ناماري  مواص   عم ه است

 تطبيق النظام الداخلي ملؤمتر األطراف -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

 )ُيستكمل الحقاً(

 انتخاب أعضاء إضافيني يف املكتب -جيم 
 )ج( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

 )ُيستكمل الحقاً(

 تنظيم األعمال -دال 
 ل األعمال()م( من جدو 2)البند الفرعي 

تشترين  16بنا  ع ح انراي من الراي ، نرر مطرر/اجتماع أ ترا  اريت  أن يعقتد، يف  -3
ا  اريتتتتت  ، ج ستتتتت  مشتتتتتر   بتتتتتم متتتتتطرر األ تتتتترا  ومطرر/اجتمتتتتتاع أ تتتتتر 2017الثتتتتتاين/نوفمرب 

عقتد ج ستات  اً نرر أيضتالستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برانمج العمل يف إ ار اتفاق اري ، و 
ول  يوتتتو،  بروتو تتفصتت   ملتتطرر األ تترا ، ومتتطرر األ تترا  العامتتل بوصتتفه اجتمتتاع األ تترا  يفمن

متتتتام مقتتتتررات ليتستتتتت اعت 2017تشتتتترين الثتتتتاين/نوفمرب  17ومطرر/اجتمتتتتاع أ تتتترا  اريتتتت  يف 
 واستنتاجات، مبا فيها ت ا املوصح هبا يف مورات اهليئات الفرعي .

 )ُيستكمل الحقاً(

 من جدول األعمال 5)ه( إىل 2ن البنود م -اثلثاا  
 )ُيستكمل الحقاً(

__________ 

(1) FCCC/PA/CMA/2016/3 4، الفقرأل.  
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 اختتام الدورة -رابعاا  
 من جدول األعمال( 6)البند 

 اعتماد تقرير مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف اتفاق ابريس -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(6)البند 

 تشتتترين الثتتتاين/نوفمرب، XXيف  املعقتتومأل XXنظتتر مطرر/اجتمتتتاع أ تترا  اريتتت ، يف ج ستتتته  -4
يف مشروع تقريره عن الدورأل وبناً  ع تح انتراي متن التراي ، ألن ل مقترر استتكمال تقريتر التدورأل، 

 بتوجيه من الراي  ومبساعدأل األمان .

 إغالق الدورة -ابء 
 )ب( من جدول األعمال(6)البند 

 )ُيستكمل الحقاً(
    


