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 مؤمتر األطراف
 الدورة الثالثة والعشرون

 2017تشرين الثاين/نوفمرب  17-6بون، 
 البند 21)أ( من جدول األعمال

 اختتام الدورة
 عن دورته الثالثة والعشرين اعتماد مشروع تقرير مؤمتر األطراف

 مشروع تقرير مؤمتر األطراف عن دورته الثالثة والعشرين  
 املقرر: السيد غيورغ بورستينغ )النرويج(

 احملتوايت
 )ُتستكمل الحقاً(

 افتتاح الدورة -أولا  
 )البند 1 من جدول األعمال(

 افتتتتا الستتيد اتتين التتدين متتبوار )امل تترو(، رلتتيي التتدوري الثانيتتط وال شتترين ملتت  ر األ تترا ، -1
متتن االت اةيتتط،    7متتن املتتاري  4التتدوري الثالثتتط وال شتترين ملتت  ر األ تترا ، امل قتتوري عمتتًي  ل قتتري 

 .(1)2017تشتترين الثتتاين/نوفمرب  6مل تتب بت تتن املنتتاو،   بتتون يفملانيتتا،   إ تتار متت  ر األمتتد املت تتدي ا
 وأرىل السيد مبوار ببيان افتتاحي.

ومشتتتتل االفتتتتتتان بيتتتتاألت أرلتتتتف ذتتتتا األمينتتتتط التن يايتتتتط الت اةيتتتتط األمتتتتد املت تتتتدي ا  اريتتتتط  -2
 امليتتتط لاراتتتار ا ويتتتط، ت تتتنمل املنتتتاو، الستتتيدي  تريستتتيا إمتتتبينو ا، واألمتتت  ال تتتا  ل من متتتط ال بشتتت ن

الستتتيد بيتتتتن  رالي، ورلتتتيي اميةتتتط ايكوميتتتط الدوليتتتط امل نيتتتط بت تتتن املنتتتاو، الستتتيد  ومتتتن   ، 
__________ 

ُعقتدت التدوري الثالثتط وال شتترون ملت  ر األ ترا   الةتلان متتل التدوري الثالثتط عشتري ملتت  ر األ ترا  ال امتل بواتت    (1)
اجتمتتتتاط األ تتتترا    بروتووتتتتول ويوتتتتتو )م  ر/اجتمتتتتاط أ تتتترا  ويوتتتتتو( وا تتتتب  الثتتتتاين متتتتن التتتتدوري األوىل ملتتتت  ر 

وتتتر ر متتتداوالت م  ر/اجتمتتتاط أ تترا   ريتتي(. األ تترا  ال امتتل بواتت   اجتمتتتاط األ تترا    ات تتا   ريتتي )
م  ر/اجتمتتتاط أ تتترا   ويوتتتتو وم  ر/اجتمتتتاط أ تتترا   ريتتتي   تقريتتترين من صتتت  . وأمتتتا متتتداوالت ا  ستتتات 
املشلوط ب  م  ر األ را  وم  ر/اجتماط أ را   ويوتو وم  ر/اجتماط أ را   ريتي امل قتوري أثنتا  التدورات 

 فلر   التقارير الثيثط مجي ها. 
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البيةتط وح تا اليبي تط والبنتا  والستيمط النوويتط   أملانيتا، الستيدي  ربترا  نتدريكي، وعمتدي  وو يري
 .(2)ألكسندر مريداران - مدينط بون، السيد أشوك

 املسائل التنظيمية -اثنياا  
 )البند 2 من جدول األعمال(

 انتخاب رئيس مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة والعشرين -ألف 
 )البند ال رعي 2)أ( من جدول األعمال(

تتتر الستتتيد متتتبوار، رلتتتيي التتتدوري الثانيتتتط وال شتتترين ملتتت  ر األ تتترا ،   ج ستتتط املتتت  ر  -3 ذوَّ
متتتن مشتتتروط الن تتتا   22متتتن املتتتاري  1تشتتترين الثتتتاين/نوفمرب، يفن ال قتتتري  6امل قتتتوري    (3)األوىل

الداخ ي امل مول ب  تنص ع ى أن ُيش ل منصب رليي م  ر األ ترا   لتنتاوو بت  اعموعتات 
ا ة يميتط اممتي. وأب ت  األ ترا و   تول رور رول ومتيا واحملتي  امتار  وبت قتي ترشتيا متن  تتا  

ستتتيد فرانتتتم  ينيمارامتتتا، رلتتتيي و را  فيصتتتي، ميشتتت ل منصتتتب التتترليي. اعموعتتتط يشتتتن إىل أن ال
وبنتتاً  ع تتى اةلاحتت ، انترتتب متت  ر األ تترا   لتبويتتط الستتيد  ينيمارامتتا رليستتاً لتت . وأرىل التترليي 

 .(4)املنترب ا ديد ببيان

 اعتماد النظام الداخلي -ابء 
 )البند ال رعي 2)و( من جدول األعمال(

 ()ُيستكمل الحقاً 

 إقرار جدول األعمال -جيم 
 )البند ال رعي 2)ج( من جدول األعمال(

ن تر مت  ر األ ترا ،   ج ستت  األوىل،   متاوري مقدمتط متن األمينتط التن يايتط تت تمن  -4
. وةتد أعتدت (5)جدول األعمتال امل ةتف وشتروح ، ف تًي عتن جتدول األعمتال امل ةتف التكمي تي

امل ةتف وجتدول األعمتال امل ةتف التكمي تي  الت تا  متل رلتيي األمينط التن يايط جتدول األعمتال 
متتتن مشتتتروط الن تتتا  التتتداخ ي  12و 9التتتدوري الثانيتتتط وال شتتترين ملتتت  ر األ تتترا ، وفقتتتاً ل متتتارت  

 امل مول ب .
واتتدر جتتدول األعمتتال امل ةتتف التكمي تتي امتتتصابًط لي بتت  من صتت  . ف متتا األول فقتتد  -5

يط  مد الب تدان الناميتط املتقاربتط الت كتن، التت   بتف إرراج بنتد   ورر من مجهوريط إيران ا ميم
و لرفتل  2020الت صيتل بتن يتا التبامتات وإجترا ات مرح تط متا ةبتل عتا  "جدول األعمال م نون 

 ."19-  أ/1متن املقترر  4و 3وفقتاً ل  قترت   2020من مستوى  مون أ دا  مرح ط ما ةبل عتا  

__________ 

  .https://cop23.unfccc.int/cop23/opening-statementsمتاحط   الراب  التا :  (2)

 ج سات م  ر األ را  املشار إليها    اا التقرير  ي ج سات عامط.  (3)

  .https://cop23.unfccc.int/cop23/opening-statementsالراب  التا :  متان   (4)

(5) FCCC/CP/2017/1و ،Add.1/Rev.1و ،Add.2.  

https://cop23.unfccc.int/cop23/opening-statements
https://cop23.unfccc.int/cop23/opening-statements
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ط الن تتا  التتداخ ي امل متتول بتت ، و الت تتا  متتل رلتتيي التتدوري الثانيتتط متتن مشتترو  12ووفقتتاً ل متتاري 
 .5وال شرين مل  ر األ را ، أُررج  اا البند   جدول األعمال امل ةف التكمي ي بوا   البند 

وأمتتتا الثتتتاين فقتتتد ورر متتتن مجهوريتتتط الكون تتتو الدزقرا يتتتط، وأيدتتتت  مو امبيتتت ، حيتتت    بتتتتا  -6
متتدخل لتشتتصيل مبيتتد متتن اليمتتون لتتدى ويتتاألت "ألعمتتال م نتتون إرراج بنتتد فرعتتي   جتتدول ا

الشتتروات واملستتتثمرين واملنتتا   والوالايت/املقا  تتات واملتتدن ومن متتات اعتمتتل املتتدين، ولقيتتاي 
ووفقاً  ل ماري 12 من مشروط الن ا  الداخ ي . " اا اليمون وا بيغ عن  والت ق  من  وت سن 

امل مول ب ، و الت تا  متل رلتيي التدوري الثانيتط وال شترين ملت  ر األ ترا ، أُررج البنتد ال رعتي   
 جدول األعمال امل ةف التكمي ي بوا   البند ال رعي 21)أ(.

واةلن رليي الدوري الثالثط وال شرين مل  ر األ را  إةرار جدول األعمال بصي ت  الوارري  -7
 )أ( ال اين يت ت  التشتاور بشت .ما.21و 5 ،  متثنا  البندينFCCC/CP/2017/1/Add.2  الوثيقط 

 م  ق . 10و (6))أ(6واةلن أي اً أن ي ل البندان 
 وبناً  ع ى اةلان الرليي، أةر م  ر األ را  جدول األعمال ع ى الن و التا : -8

 افتتان الدوري. -1
 املسالل التن يميط: -2

 وال شرين؛انتراو رليي م  ر األ را    رورت  الثالثط  )أ( 
 اعتمار الن ا  الداخ ي؛ )و( 
 إةرار جدول األعمال؛ )ج( 
 انتراو أع ا  املكتب غن الرليي؛ )ر( 
 ةبول املن مات بص ط مراةب؛ ) ت( 
 تن يد األعمال، مبا   ذلم أعمال رورات اميةات ال رعيط؛ )و( 
 مواعيد وأماون ان قار الدورات املقب ط؛ ) ( 
 اعتمار التقرير املت    بواثل  الت ويض. )ن( 

 تقارير اميةات ال رعيط: -3
 تقرير اميةط ال رعيط ل مشوري ال  ميط والتكنولوجيط؛ )أ( 
 تقرير اميةط ال رعيط ل تن يا؛ )و( 
 تقرير ال ري  ال امل املرصص امل ب  ت ا   ريي. )ج( 

ملتت  ر األ تترا  األعمتتال الت  تتنيط لتن يتتا ات تتا   ريتتي ول قتتد التتدوري األوىل  -4
 ال امل بوا   اجتماط األ را    ات ا   ريي.

__________ 

(6) FCCC/CP/2016/10 72، ال قري . 
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الن تتتر   املقلحتتتات املقدمتتتط متتتن األ تتترا   رختتتال ت تتتدييت ع تتتى االت اةيتتتط  -5
 :15مبوجب املاري 

من  4)و( من املاري 2مقلن مقد  من االحتار الرومي لت ديل ال قري  )أ( 
 ؛(7)عمال م  قاً(االت اةيط )ي ل  اا البند ال رعي من جدول األ

 7مقتتلن مقتتتد  متتتن  بتتتوا غينيتتتا ا ديتتتدي واملكستتتيم لت تتتديل املتتتارت   )و( 
 من االت اةيط. 18و

 تقرير  نط التكيف. -6
 وليط وارمو الدوليط امل نيط  مسالر واألضرار املرتبيط بت ثنات ت ن املناو. -7
 تيوير التكنولوجيات ونق ها وتن يا وليط التكنولوجيا: -8

التقريتتتر الستتتنو  املشتتتلك ل صنتتتط التن يايتتتط امل نيتتتط  لتكنولوجيتتتا ومروتتتب  )أ( 
 وشبكط تكنولوجيا املناو؛

 امت راض ف اليط عمل مروب وشبكط تكنولوجيا املناو. )و( 
)أ( و)و( متتتتن 2االمتتتت راض الثتتتتاين ملتتتتدى و ايتتتتط أحكتتتتا  ال قتتتترت  ال تتتترعيت   -9

 .(8)من جدول األعمال م  قاً(من االت اةيط )ي ل  اا البند  4املاري 
 املسالل املت  قط  لتمويل: -10

 التمويل املناخي اليويل األجل؛ )أ( 
 املسالل املت  قط  ل صنط الدالمط امل نيط  لتمويل؛ )و( 
تقريتتر الصتتندو  األخ تتر ل منتتاو املقتتد  إىل متت  ر األ تترا  وا رشتتارات  )ج( 

 املوجهط إىل الصندو  األخ ر ل مناو؛
تقريتتتتر مرفتتتت  البيةتتتتط ال امليتتتتط املقتتتتد  إىل متتتت  ر األ تتتترا  وا رشتتتتارات  )ر( 

 املوجهط إىل مرف  البيةط ال امليط؛
 االمت راض الساري لآلليط املاليط؛ )ه( 
عم يتتتتط حتديتتتتد امل  ومتتتتات التتتتت يت تتتت  ع تتتتى األ تتتترا  تقتتتتدزها وفقتتتتاً  )و( 

 من ات ا   ريي. 9من املاري  5 ل  قري
قدمتتط متتن األ تترا  املدرجتتط   املرفتت  األول ليت اةيتتط وامتتت راض امل  ومتتات امل -11

  ا  امل  ومات.
 امل  ومات املقدمط من األ را  غن املدرجط   املرف  األول ليت اةيط. -12

__________ 

امل ةتتف ل تتدوري ع تتى الن تتو املت تت  ع يتت    التتدوري الثانيتتط وال شتترين )أ(   جتتدول األعمتتال 5ررج البنتتد ال رعتتي أُ  (7)
 مل  ر األ را ، ع ى أن ي ل م  قاً   رورت  الثالثط وال شرين. 

وةتتتد أُررج   متتتن جتتتدول األعمتتتال م  قتتتاً أي تتتاً ختتتيل التتتدوري الثانيتتتط وال شتتترين ملتتت  ر األ تتترا .  9ظتتتل البنتتتد  (8)
 جدول األعمال امل ةف ل دوري و فقاً  ل ماري 16 من مشروط الن ا  الداخ ي امل مول ب . 
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 بنا  القدرات مبوجب االت اةيط. -13
 من االت اةيط. 4من املاري  9و 8تن يا ال قرت   -14

ني ويتتري بشتت ن تتتدابن التكيتتتف واالمتصابتتتط تن يتتا بتترألمج عمتتل بتتوي )أ( 
 (؛10-  أ/1)املقرر 

 املسالل املت  قط يفةل الب دان منواً. )و( 
 تقييد عم يات ال  ص التقب املت  قط  لتر يف والتكيف. -15
 الق ااي ا نسانيط وت نر املناو. -16
 عيط.املسالل األخرى احملالط إىل م  ر األ را  من اميةات ال ر  -17
 املسالل ا راريط واملاليط وامل مسيط: -18

 ؛2016تقرير مراج ط ايسا ت والبياألت املاليط ل ا   )أ( 
 ؛2017-2016أرا  امليبانيط   فلي السنت   )و( 
 ؛2019-2018امليبانيط الربألجميط ل لي السنت   )ج( 
 ن ت ن املناو؛اختاذ القرارات   ميا  عم يط االت اةيط ا  اريط بش  )ر( 
فيمتتتتا يت  تتتت   ختيتتتتار  1-  أ/14امتتتتت راض ال م يتتتتط الناشتتتتةط عتتتتن املقتتتترر  )ه( 

وت يتت  األمتت  التن يتتا  )برتبتتط وويتتل أمتت  عتتا ( وأللتتب األمتت  التن يتتا  
 )برتبط أم  عا  مساعد(.

 ا ب  الرفيل املستوى: -19
 بياألت األ را ؛ )أ( 
 مراةب.بياألت املن مات املشاروط بص ط  )و( 

 مسالل أخرى. -20
 اختتا  الدوري: -21

 اعتمار مشروط تقرير م  ر األ را  عن رورت  الثالثط وال شرين؛ )أ( 
 إغي  الدوري. )و( 

)أ(   جدول األعمال، 21و 5وأفار الرليي يفن  أجرى مشاورات بش ن إرراج البندين  -9
رلتتتيي التتتدوري الثالثتتتط وال شتتترين ملتتت  ر  لكتتن ذلتتتم ب وتتتا بتوافتتت  اًرا . وبنتتتاً  ع تتتى ذلتتم، اةتتتلن

األ تتترا  أن  تتتر  رلتتتيي رورتتتت  الثانيتتتط وال شتتترين، نيابتتتًط عنتتت ، مبيتتتداً متتتن املشتتتاورات بشتتت ن وتتتل 
 مس لط ويُب   م  ر األ را  بنتالصها.

وفيمتتتا يت  تتتت   لي تتتتب التتتتا  ةدمتتتتت  ترويتتتتا   التتتتدوري الثانيتتتتط وال شتتتترين ملتتتت  ر األ تتتترا   -10
ل األ تتترا  التتتتت ي تتتتل  متتت  ر األ تتتترا  ب روفهتتتتا امااتتتط ع تتتتى رعتتتتد متتتتن م تمستتتًط فيتتتت  حصتتتتو 

الصتتندو  األخ تتر ل منتتاو ومروتتب وشتتبكط تكنولوجيتتا املنتتاو   إ تتار ات تتا   ريتتي، أب تت  رلتتيي 
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التتتدوري الثالثتتتط وال شتتترين ملتتت  ر األ تتترا  املتتت  رو يفن املشتتتاورات التتتت أجرا تتتا رلتتتيي التتتدوري الثانيتتتط 
ي ال اا ط ب  الدورت  ب تس ر عن أ  نتيصط. وأشتار الترليي أي تاً إىل أنت  وال شرين خيل ال ل 

  تتب إىل الستتيد يوشتت  فيمتتبارا، و يتتر الدولتتط   و اري البيةتتط وح تتا اليبي تتط والبنتتا  والستتيمط 
 النوويط   أملانيا، أن يواال إجرا  مشاورات نيابًط عن  ويقد  إلي  تقريراً عن نتالصها.

ستتتط األوىل، أرلتتتف رستتتط أ تتترا  ببيتتتاألت، منهتتتا بيتتتان  متتتد جمموعتتتط الستتتيمط و  ا   -11
 البيةيط.

 )ُيستكمل الحقاً(

 انتخاب أعضاء املكتب غّي الرئيس -دال 
 )البند ال رعي 2)ر( من جدول األعمال(

 )ُيستكمل الحقاً(

 قبول املنظمات بصفة مراقب -هاء 
 )البند ال رعي 2)ه( من جدول األعمال(

ن ر م  ر األ را ،   ج ست  األوىل،   ماوري أعتدملاا األمانتط بشت ن ةبتول املن متات  -12
من متتط غتتن حكوميتتط  132من متتات حكوميتتط روليتتط و 6، تت تتمن ةالمتتط ت تتد (9)بصتت ط مراةتتب

ووفقاً  لتوايات املكتب، وبنا ً  ع ى اةلان من الرليي، ةب ل م  ر التمسف ةبوما بص ط مراةب. 
 األ را  ةالمط املن مات الوارري   ماوري األمانط املشار إليها أعي .

 تنظيم األعمال، مبا يف ذلك أعمال دورات اهليئات الفرعية -واو 
 )البند ال رعي 2)و( من جدول األعمال(

وجتتت  التتترليي ا تمتتتا  متتت  ر األ تتترا ،   ا  ستتتط األوىل، إىل شتتترون جتتتدول األعمتتتال  -13
أن اميةتتات ال رعيتتط متتُت  در مشتتاريل مقتتررات وامتتتنتاجات وتتي ين تتر فيهتتا  . وأشتتار إىل(10)امل ةتتف

متت  ر األ تترا . وأشتتار أي تتاً إىل أن اميةتتط ال رعيتتط ل مشتتوري ال  ميتتط والتكنولوجيتتط واميةتتط ال رعيتتط 
، 2017تشتتترين الثتتتاين/نوفمرب  14ل تن يتتتا متتتت قدان ا تتتب  األول متتتن ج ستتتتيهما امتتتتاميت    

يتتتاً   ومتتتت  قان رور  ، وأن ال ريتتت  ال امتتتل املرصتتتص 2017تشتتترين الثتتتاين/نوفمرب  15تيهمتتتا ًر
 15امل تب  ت تتا   ريتي )فريتت  ات تا   ريتتي( متيرتتد ا تتب  الرابتل متتن رورتت  األوىل اتتبان يتتو  

 تشرين الثاين/نوفمرب. وأود أن  لن يتسىن  ديد رورات اميةات ال رعيط.
، ةتترر متتت  ر األ تترا  أن ويتتل البنتتتور التاليتتط متتن جتتتدول وبنتتاً  ع تتى اةتتلان متتتن التترليي -14

 األعمال إىل اميةت  ال رعيت  التاليت :
 اميةط ال رعيط ل مشوري ال  ميط والتكنولوجيط واميةط ال رعيط ل تن يا:

 تقرير  نط التكيف 6البند 
 نات ت ن املناووليط وارمو الدوليط امل نيط  مسالر واألضرار املرتبيط بت ث 7البند 

__________ 

(9) FCCC/CP/2017/2.  

(10) FCCC/CP/2017/1و ،Add.1/Rev.1و ،Add.2.  
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التقريتتتر الستتتنو  املشتتتلك ل صنتتتط التن يايتتتط امل نيتتتط  لتكنولوجيتتتا ومروتتتب وشتتتبكط  )أ(8البند 
 تكنولوجيا املناو

            تن يتتتتتتتا بتتتتتتترألمج عمتتتتتتتل بتتتتتتتويني ويتتتتتتتري بشتتتتتتت ن تتتتتتتتدابن التكيتتتتتتتف واالمتتتتتتتتصابط )أ(14البند 
 (10-  أ/1)املقرر 

 اميةط ال رعيط ل تن يا
امل  ومتتات املقدمتتط متتن األ تترا  املدرجتتط   املرفتت  األول ليت اةيتتط وامتتت راض  11البند 

  ا  امل  ومات
 امل  ومات املقدمط من األ را  غن املدرجط   املرف  األول ليت اةيط 12البند 
 بنا  القدرات مبوجب االت اةيط 13البند 
 املسالل املت  قط يفةل الب دان منواً  )و(14البند 
 الق ااي ا نسانيط وت نر املناو 16البند 

 2016 ل ا  املاليط والبياألت ايسا ت مراج ط تقرير البند 18)أ(
 2017-2016 السنت  فلي   امليبانيط أرا  البند 18)و(

تتتتر التتتترليي،   ا  ستتتتط األوىل أي تتتتاً، يفن متتتت  ر األ تتتترا  ال امتتتتل بواتتتت   اجتمتتتتاط  -15 وذوَّ
، متت  ر 12-  أإ/2وتتتو )م  ر/اجتمتتاط أ تترا  ويوتتتو( رعتتا،   مقتترر  األ تترا    بروتووتتول وي

  التكيتف  تي اتندو جماأل را  إىل توجي  ا تما  فري  ات ا   ريي إىل امل  ومات التت ةتدمها 
 عما يتي    اا الصندو  من ةيمط م افط لت  يل ات ا   ريي.

فريتت  ات تتا   ريتتي   ا تتتب   ووجتت  التترليي ا تمتتا  األ تترا  إىل التواتتيط الصتتارري عتتن -16
يفن متتت  ر األ تتترا  ةتتتد يتتتور أن يتنتتتاول مستتت لط اياجتتتط إىل وضتتتون  (11)الثالتتت  متتتن رورتتتت  األوىل

إجرالتتتتتي فيمتتتتتا يت  تتتتت  مبشتتتتتروط املقتتتتترر التتتتتا  متتتتتُي رض ع تتتتتى متتتتت  ر األ تتتتترا  ال امتتتتتل بواتتتتتت   
ملشتار إليهتا   األ را    ات تا   ريتي )م  ر/اجتمتاط أ ترا   ريتي( بشت ن املست لط ا اجتماط
متتتن تقريتتتر ا تتتب  الثالتتت  متتتن التتتدوري األوىل ل ريتتت  ات تتتا   ريتتتي، وتتتي ين تتتر ‘ 2‘)ج(28 ال قتتتري

م  ر/اجتمتتتاط  ريتتتي   مشتتتروط املقتتترر ذاك وي تمتتتد    رورتتتت  األوىل. وبنتتتاً  ع تتتى اةتتتلان متتتن 
ومتات التوارري   الرليي، ات   م  ر األ را  ع ى أن يُتدرج فريت  ات تا   ريتي   مداوالتت  امل  

 ،   شكل إضافط إىل املرف  األول.FCCC/KP/CMP/2016/2الوثيقط 
 و  ا  سط ن سها، أرىل ببياألت ممث و رسط أ را . -17
و  ا  ستتتتط الثانيتتتتط ملتتتت  ر األ تتتترا  وا  ستتتتط الثانيتتتتط مل  ر/اجتمتتتتاط أ تتتترا  ويوتتتتتو وا  ستتتتط  -18

 ُعقتدت مجي تتاً   إ تار ج ستتط مشتتلوط بت  الكيتتاألت الثيثتتطالتامت ط مل  ر/اجتمتتاط أ ترا   ريتتي، التتت 
والصت (،  77 تشرين الثاين/نوفمرب، أرىل ببياألت عامط ممث و ول من إووارور ) مد جمموعتط التت 6  

جمموعتتتتتط وإمتتتتتتونيا ) متتتتتد االحتتتتتتار األوروا ورولتتتتت  األع تتتتتا  الثمانيتتتتتط وال شتتتتترين(، ومويستتتتترا ) متتتتتد 
اليا ) متد اعموعتط ا ام تط(، وم تديف ) متد حتتالف التدول ا بريتط الصت ني(، البيةيط(، وأمل  السيمط
__________ 

(11) FCCC/APA/2017/2 30، ال قري . 



FCCC/CP/2017/L.3 

GE.17-20271 8 

وإثيوبيتتتا ) متتتد أةتتتل الب تتتدان منتتتواً(، ومتتتا  ) متتتد اعموعتتتط األفريقيتتتط(، ومجهوريتتتط الكون تتتو الدزقرا يتتتط 
ملتقاربتتتط ) متتتد التتتتي  ب تتتدان ال تتتا ت امليتتتني(، ومجهوريتتتط إيتتتران ا متتتيميط ) متتتد الب تتتدان الناميتتتط ا

الت كن(، وبنو ) مد الرابيط املستتق ط لب تدان أمريكتا اليتينيتط والكتاريد(، ورومينيكتا ) متد الت تالف 
البولي ار  لش وو أمريكتنا(، والربا يتل ) متد الربا يتل وجنتوو أفريقيتا والصت  امنتد(، واملم كتط ال ربيتط 

 ل  رف .الس وريط ) مد اعموعط ال ربيط(، وأرىل ببيان ممث
 )ُيستكمل الحقاً(

 من جدول األعمال 19)ز( إىل 2البنود من  -اثلثاا  
 )ُيستكمل الحقاً(

 مسائل أخرى -رابعاا  
 )البند 20 من جدول األعمال(

وب تثتتر األ تترا  أ  مستتالل نتتوةه  تتاا البنتتد متتن جتتدول األعمتتال   ا  ستتط الثالثتتط.  -19
 أخرى.

 اختتام الدورة -خامساا  
 )البند 21 من جدول األعمال(

تشترين الثتاين/نوفمرب،   مشتتروط  XXامل قتوري    XXن تر مت  ر األ ترا ،   ج ستت   -20
التقرير عن رورت  الثالثتط وال شترين، وأذ ن ل مقترر، بنتاً  ع تى اةتلان متن الترليي،  متتكمال تقريتر 

 الدوري، بتوجي  من الرليي ومبساعدي األمانط.
 )ُيستكمل الحقاً(

    


