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 اقية اإلطارية بشأناالتف
  تغري املناخ

  العامل املخصص املعين مبنهاج ديربان للعمل املعّزز الفريق
  الدورة األوىل، اجلزء الثاين

  *–٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧الدوحة، 
   من جدول األعمال٥البند 

  تقرير الدورة

شروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان للعمـل           م    
املعزَّز عن اجلزء الثاين من دورته األوىل، املعقود يف الدوحة يف الفتـرة             

  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول... نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٧من 
  )االحتاد الروسي(شامانوف السيد أوليغ : املقرر

  احملتويات
  )بعدُيستكمل فيما (

  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
لفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان        ل األوىل الدورة   افُتتح اجلزء الثاين من     -١

يف مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحـة، بقطـر،              ) فريق منهاج ديربان  (للعمل املعّزز   
  .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٧يوم 
رئيسا فريق منهاج ديربان املتشاركان ومهـا الـسيد           اجلزَء الثاين من الدورة    افتتحو  -٢

، ورحبا جبميع األطراف )النرويج(والسيد هارالد دوفالند   ) اهلند(جايانت موريشفر موسكار    

__________ 

اج ديربـان للعمـل     د موعد اختتام اجلزء الثاين من الدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين مبنه            سُيحّد  *  
 .املعّزز يف الوقت املناسب
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وأعربا عن تقديرمها حلكومة قطـر الستـضافة   . واملراقبني احلاضرين يف اجللسة العامة األوىل   
  .من الدورة األوىل لفريق منهاج ديرباناجلزء الثاين 

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
اتفق فريق منهاج ديربان يف اجلزء األول من دورته األوىل على أن يعمـل الـسيد                  -٣

 وأن يكون السيد شامانوف مقرراً على أساس        موسكار والسيد دوفالند رئيسني متشاركني    
مؤقت، ريثما يوافق مؤمتر األطراف يف دورته الثامنة عشرة على الترتيب املتعلـق مبكتـب               

  .)١(الفريق

  إقرار جدول األعمال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
جـدول    ، يف مـايو / أيار ١٩، املعقودة يف    لثالثة يف جلسته ا   فريق منهاج ديربان  نظر    -٤

  .FCCC/ADP/2012/1املؤقت الوارد يف الوثيقة  األعمال
مايو، أُقر جدول أعمال مـنقح بالـصيغة   / أيار٢٥ويف اجللسة اخلامسة املعقودة يف        -٥

  :التالية
  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(    
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(    
  .تنظيم أعمال الدورة  )ج(    
  :)٢(١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر   -٣  
  ؛٦ إىل ٢املسائل املتعلقة بالفقرات من   )أ(    

__________ 

)١( FCCC/ADP/2012/2 ٨، الفقرة. 
 ومبوجب االتفاقية، دون املساس مبوقف أي طرف أو بعمـل           ١٧-م أ /١سُينظر يف هذا البند يف سياق املقرر         )٢(

 ).ب(٣رة  واآلخر بالفق ) أ(٣وقد ُشرع يف مسارين للعمل، يتعلق أحدمها بالفقرة         . اهليئتني الفرعيتني األخريني  
 .وقد ُينظر يف حتديد مسارات عمل أخرى عند احلاجة
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  .٨ و٧املسائل املتعلقة بالفقرتني   )ب(    
  .مسائل أخرى  -٤  
  .تقرير الدورة  -٥  

   من جدول األعمال٤إىل ) ج(٢التقارير املتعلقة بالبنود من   -ثالثاً  
  )فيما بعدُيستكمل (

  تقرير الدورة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٥البند (
    /كـانون األول  ...  املعقـودة يف      اخلتاميـة  ، يف جلـسته   فريق منهاج ديربان   نظر  -٦

). FCCC/ADP/2012/L.X ( األوىل دورتهاجلزء الثاين من    ، يف مشروع تقرير     ٢٠١٢ديسمرب  
ني بناًء علـى اقتـراحٍ مـن الرئيـس        ،  قررللم  فريق منهاج ديربان   ن أذِ ويف اجللسة نفسها،  

ني املتـشاركني   بتوجيه من الرئيـس   الدورة،  اجلزء الثاين من    بأن يستكمل تقرير     املتشاركني،
  .ومبساعدة من األمانة

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


