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

 ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٤-٢كاتوفيتسه، 
 )أ( من جدول األعمال6البند 

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

مؤؤمتر األطؤراف العامؤل بوصؤفه اجتمؤاع األطؤراف يف اتفؤاق مشروع تقرير   
 ابريس عن اجلزء الثالث من دورته األوىل

 املقرر: السيد غيورغ بورستينغ )النرويج(
 احملتوايت

 )ُتستكمل الحقاً(

  افتتاح الدورة -أولا  
 من جدول األعمال( 1)البند 

يف املركتتتتتتتتل التتتتتتتتدو  ل متتتتتتتتت  رات يف   ،2018كتتتتتتتتا وي األول  يستتتتتتتتم    2، يف استتتتتتتتت    -1
 دورة األوىل مل  ر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف جللء الثالث لكاتوفيتسه، بولندا، ا

ًً ابلفقترة  متن اتفتاق  16متن املتا ة  6اتفاق ابريس )م  ر اجتماع أطراف ابريس(، املعقو ة عمت
 .(1)ميشال كورتيكاابريس، ع ى يد رئيس اجللء الثالث ل دورة، السيد 

__________ 

ُعقتتتد اجلتتتلء الثالتتتث متتتن التتتدورة األوىل مل  ر اجتمتتتاع أطتتتراف ابريتتتس ابلتتتتلامن متتت  التتتدورة الرابعتتت  والعشتتترين ملتتت  ر  (1)
وتترد  متتداوالت  األطتراف يف مت  ر كيوتتو. اجتمتاععامتل بوصتفه األطتراف والتدورة الرابعت  عشترة ملت  ر األطتراف ال

م  ر اجتمتتتاع أطتتتراف كيوتتتتو وم  ر اجتمتتتاع أطتتتراف ابريتتتس يف تقريتتترين منفاتتت  . وتتتتر  متتتداوالت اجل ستتتات 
املشرتك  ب  م  ر األطراف وم  ر اجتماع أطراف كيوتو وم  ر اجتماع أطراف ابريس املعقو ة ختًل التدورت  

 رير م  ر األطراف وُُيال إليها يف تقريري م  ر اجتماع أطراف كيوتو وم  ر اجتماع أطراف ابريس.يف تق
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  املسائل التنظيمية -اثنياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

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

أقتتتترمت م  ر اجتمتتتتاع أطتتتتراف ابريتتتتس جتتتتدول أعمتتتتال  ورتتتتته األوىل يف ج ستتتتته ا امستتتت ،  -2
عمتتتتال املعتمتتتتد و تتتتروحه يف ويتتتتر  جتتتتدول األ .(2)2016تشتتتترين الثتتتتا   وفم   16املعقتتتتو ة يف 

 . FCCC/PA/CMA/2018/1الوثيق  

  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 
 ) ( من جدول األعمال(2)البند الفرعي 

بناًء ع ى اقرتاح من الرئيس، قرر م  ر اجتماع أطتراف ابريتس أي يتبت  يف تن تيم أعمالته  -3
 .(3)اء اجل س  العام  مل  ر األطرافالنهج  فسه الذي ُقد دم أثن

 )ُيستكمل الحقاً(

 من جدول األعمال 5)ه( إىل ٢البنود من  -اثلثاا  
 )ُتستكمل الحقاً(

__________ 

(2) FCCC/PA/CMA/2016/3 4، الفقرة . 
(3) FCCC/CP/2018/L.1.  
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  اختتام الدورة -رابعاا  
 من جدول األعمال( 6)البند 

 اعتمؤؤاد تقريؤؤر مؤؤؤمتر األطؤؤراف العامؤؤل بوصؤؤفه اجتمؤؤاع األطؤؤراف يف اتفؤؤاق ابريؤؤس -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(6)البند الفرعي 

 كتتتتتا وي األول   XXاملعقتتتتتو ة يف  XX  تتتتتر م  ر اجتمتتتتتاع أطتتتتتراف ابريتتتتتس، يف ج ستتتتتته  -4
 يسم ، يف مشروع التقرير املتع ق ابجللء الثالث من  ورته األوىل، وبناًء ع ى اقترتاح متن الترئيس، 

 أذدي ل مقرر أبي يستكمل التقرير بتوجيه من الرئيس ومبساعدة األما  .

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

 )ُيستكمل الحقاً(
    


