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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  ٢٠١٣يونيه / حزيران١٣-٤بون، 
   من جدول األعمال٥البند 

  تقرير الدورة

فريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان للعمـل         مشروع تقرير ال      
املعزَّز عن اجلزأين األول والثاين من دورته الثانية، املعقودين يف بون يف            

 ١٣ إىل   ٤مـايو ومـن     / أيـار  ٣أبريل إىل   / نيسان ٢٩الفترتني من   
   ٢٠١٣يونيه /حزيران

  )االحتاد الروسي (شامانوفالسيد أوليغ   :املقرر
  احملتويات

  ) فيما بعدُيستكمل(

  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
ُعقد اجلزء األول من الدورة الثانية للفريق العامل املخصص املعين مبنـهاج ديربـان                -١

يف املركز الدويل للمؤمترات مبدينة بون، أملانيا، يف الفتـرة        ) فريق منهاج ديربان  (للعمل املعزز   
  .٢٠١٣مايو /ار أي٣أبريل إىل / نيسان٢٩من 
وُعقد اجلزء الثاين من الدورة الثانية لفريق منهاج ديربان يف فندق ماريتيم، بون، يف                -٢

  .٢٠١٣يونيه / حزيران١٣ إىل ٤الفترة من 
وافتتح الدورة الرئيسان املتشاركان لفريق منهاج ديربان، ومها الـسيد جايانـت              -٣

أبريل ورحبـا   / نيسان ٢٩، يف   )النرويج(والسيد هارالد دوفالند    ) اهلند(موريشفر موسكار   
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 بالـسيد أوليـغ     ورحبا أيضاً . جبميع األطراف واملراقبني احلاضرين يف اجللسة العامة األوىل       
  .بصفته مقرر الفريق) االحتاد الروسي(شامانوف 

  )ُيستكمل فيما بعد(

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  كتبانتخاب أعضاء امل  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

  إقرار جدول األعمال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
أبريل، يف جدول   / نيسان ٢٩نظر فريق منهاج ديربان يف جلسته األوىل، املعقودة يف            -٤

  .FCCC/ADP/2013/1األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة 
  :ويف اجللسة نفسها، أُقّر جدول األعمال بصيغته التالية  -٥

  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  انتخاب أعضاء املكتب؛  )أ(  
  إقرار جدول األعمال؛  )ب(  
  .تنظيم أعمال الدورة  )ج(  

  : )١(١٧-م أ/١تنفيذ مجيع عناصر املقرر   -٣
  ؛٦ إىل ٢املسائل املتعلقة بالفقرات من   )أ(  
  .٨ و٧املسائل املتعلقة بالفقرتني   )ب(  

  .مسائل أخرى  -٤
  .تقرير الدورة  -٥

__________ 

 ومبوجب االتفاقية، دون املساس مبوقف أي طرف أو بعمل          ١٧-م أ /١سُينظر يف هذا البند يف سياق املقرر         )١(
 ).ب(٣واآلخـر بـالفقرة     ) أ(٣وقد ُشرع يف مسارين للعمل، يتعلق أحدمها بالفقرة         . اهليئتني الفرعيتني األخريني  

 .وقد ُينظر يف مسارات عمل أخرى عند احلاجة
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   من جدول األعمال٤إىل ) ج(٢التقارير املتعلقة بالبنود من   -ثالثاً  
  )ُيستكمل فيما بعد(

  تقرير الدورة  -رابعاً  
  ) من جدول األعمال٥البند (
يونيه، يف مـشروع  /يرانحز× املعقودة يف   ×   نظر فريق منهاج ديربان، يف جلسته ال        -٦

ويف اجللسة نفـسها،  ). FCCC/ADP/2013/L.1(تقرير اجلزأين األول والثاين من دورته الثانية        
أِذن الفريق للمقرر، بناًء على اقتراحٍ من الرئيسني املتشاركني، بأن يستكمل تقرير الـدورة              

  .بتوجيه من الرئيسني املتشاركني ومبساعدة من األمانة

  املرفقات    
  )ستكمل فيما بعدُي(

        


