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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١-١٢وارسو، 
   من جدول األعمال٥البند 

  تقرير الدورة

مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان للعمـل               
ة الفتـر وارسو يف    من دورته الثانية، املعقود يف       اجلزء الثالث املعزَّز عن   

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢١ إىل ١٢من 
  )مجهورية فرتويال البوليفارية (كويرويسا دي كارلو ري السيدة إيسابيل ت:املقررة

  احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (
 من الدورة الثانية للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان           الثالث اجلزء   َدُعِق  -١

 اجملمع الرياضي الوطين بوارسو، بولنـدا، يف الفتـرة          يف) فريق منهاج ديربان  (للعمل املعزز   
  .٢٠١٣نوفمرب /ين تشرين الثا٢١ إىل ١٢ من
الرئيسان املتـشاركان  اجللسةَ العامة اخلامسة لفريق منهاج ديربان يف دورته الثانية   وافتتح    -٢
االحتاد ( ميتسغر   -والسيد أرتور رونغ    ) ترينيداد وتوباغو (كيشان كومارسينغ   لفريق، ومها السيد    ل

ة  بالـسيد   ورحبا أيضاً  .راقبنيورحبا جبميع األطراف وامل   نوفمرب،  / تشرين الثاين  ١٢، يف   )األورويب
  . الفريقة مقررا بصفته)مجهورية فرتويال البوليفارية(إيسابيل ترييسا دي كارلو كويرو 

  )ُيستكمل فيما بعد(
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً  
  ) من جدول األعمال٢البند (

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
  )ُيستكمل فيما بعد(

  إقرار جدول األعمال  -باء  
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (
أبريـل، جـدول    / نيسان ٢٩ يف   املعقودةأقر فريق منهاج ديربان يف جلسته األوىل،          -٣

  .FCCC/ADP/2013/2أعمال دورته الثانية وفق الصيغة الواردة يف الوثيقة 

  عمال من جدول األ٤إىل ) ج(٢التقارير املتعلقة بالبنود من   -ثالثاً  
  )ُيستكمل فيما بعد(

  تقرير الدورة  -اًرابع  
  ) من جدول األعمال٥البند (
، يف  نوفمرب/تشرين الثاين  ... املعقودة يف    ...    نظر فريق منهاج ديربان، يف جلسته ال        -٤

ويف اجللسة نفسها،   ). FCCC/ADP/2013/L.3( من دورته الثانية     اجلزء الثالث مشروع تقرير   
ستكمل تقرير الـدورة    ت بناًء على اقتراحٍ من الرئيسني املتشاركني، بأن         ،ةأِذن الفريق للمقرر  

  .بتوجيه من الرئيسني املتشاركني ومبساعدة من األمانة

  املرفقات    
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


