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  لمؤتمر الدول األطراف تقرير الدورة االستثنائية الثالثة

  الدورةافتتاح : البند األول من جدول األعمال  -١

أبو القاسم رئيُسه، السفير ") المؤتمر("افتتح الدورة االستثنائية الثالثة لمؤتمر الدول األطراف  ١-١

 .٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٧ في ١٠:٤١، عند الساعة )السودان (عبد الواحد شيخ إدريس

يذي س التنفالمجل الداخلي بناًء على طلب ه من نظام٥هذه وفقًا للمادة  لمؤتمرا وقد ُعقدت دورة ٢-١

)EC-52/DEC.5 وقد ُاعلن عن اعتبارها دورة مغلقة). ٢٠٠٨ مارس/آذار ٥ بتاريخ. 

 : التالية البيان] ٩٣[وقد شارآت في الدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر الدول األطراف الـ ٣-١

، يانإستو، ياأسترال، إسبانيا، إرلندا، األردن، األرجنتين، أذربيجان، إثيوبيا، الروسي االتحاد

، المتحدة العربية اإلمارات، ألمانيا، ألبانيا، إآوادور، أآرانيا، أفغانستان، اسلوفينيا، لوفاآيااس

، البرازيل، باآستان، إيطاليا، )اإلسالمية – جمهورية( إيران، أورغواي، إندونيسيا، أندورا

، بيرو، يفيابول، بولندا، والهرسك البوسنة، بنغالديش، بلغاريا، بلجيكا، برآينا فاصو، البرتغال

 الجمهورية، الليبية العربية الجماهيرية، الجزائر، جامايكا، تونس، ترآيا، تايلند، بيالروس

، سريلنكا، روندا، رومانيا ،الدنمرك، جورجيا، ملدوفاجمهورية ، آوريا جمهورية، االتشيكية

، اغان، عمان، الصين، صربيا، شيلي، سويسرا، السويد، السودان، سنغفورة، السلفادور

، الكمرون، آستاريكا، آرواتيا، قطر، قرغيزستان، قبرص، الفيلبين، فنلندا، فرنسا، غواتيماال

 المملكة، المكسيك، المغرب، ماليزيا، مالطة، لتوانيا، لتفيا، الكويت، دفوار آوت، آوبا، آندا

، النمسا، النرويج، موناآو، الشمالية وإرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة المملكة، السعودية العربية

، اليمن، اليابان ،األمريكية المتحدة الواليات ،هولندا، هنغارياالهند، ، نيوزيلندا، نيجيريا، نيبال

 .اليونان
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 اعتماد جدول األعمال: البند الثاني من جدول األعمال  -٢

 ٧مؤرخة بـ الC-SS-3/1الوثيقة بع جدول األعمال المؤقت للدورة االستثنائية الثالثة للمؤتمر ُوزِّ ١-٢

 .٢٠٠٨ مارس/آذار

 : مكتبهبناًء على توصية من ،دورته االستثنائية الثالثة جدول األعمال التاليل المؤتمر اعتمد وقد ٢-٢

  افتتاح الدورة: البند األول من جدول األعمال

 اعتماد جدول األعمال: البند الثاني من جدول األعمال

 من النظام الداخلي لمؤتمر الدول األطراف ٨تعديل المادة : البند الثالث من جدول األعمال

 اعتماد التقرير: البند الرابع من جدول األعمال

 اختتام الدورة: البند الخامس من جدول األعمال

   من النظام الداخلي لمؤتمر الدول األطراف٨تعديل المادة : البند الثالث من جدول األعمال  -٣

 C-SS-3/DEC.1 (واعتمده من نظامه الداخلي ٨ القرار بشأن تعديل المادة في المؤتمر نظر  

  ).٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٧بتاريخ 

  اعتماد التقرير: البند الرابع من جدول األعمال  -٤

رئيستها، السفيرة ) ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٧ بتاريخ C-SS-3/2(قدمت تقريَر لجنة وثائق التفويض  ١-٤

ها ت التي قدمتمر بالمعلومات اإلضافيةالمؤ فأحاط). غواتيماال(آارال ماريا ُرْدريغـِس َمنِسيا 

 .)٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٧ بتاريخ C-SS-3/2/Rev.1 ( ووافق على التقريرةالرئيس

 .واعتمده تقرير دورته االستثنائية الثالثة في المؤتمر نظر ٢-٤

  اختتام الدورة: البند الخامس من جدول األعمال  -٥

 أبريل/نيسان ٧ في ١٢:٠٧للمؤتمر عند الساعة  الرئيس اختتام الدورة االستثنائية الثالثة أعلن  

٢٠٠٨.  
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