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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

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

  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٥-٢٠بون، 
   من جدول األعمال٥البند 

  تقرير الدورة

روع تقرير الفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان للعمـل           مش    
املعزَّز عن اجلزء السادس من دورته الثانية، املعقود يف بون يف الفتـرة             

  ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٥ إىل ٢٠من 
  )بولندا (سريزيسكو السيدة آنا :املقررة    

    احملتويات
  )ُيستكمل فيما بعد(

    افتتاح الدورة  -أوالً  
  ) من جدول األعمال١البند (

ُعقد اجلزء السادس من الدورة الثانية للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديربـان               -١
يف املركز الدويل للمؤمترات مبدينة بون يف أملانيا، يف الفترة          ) فريق منهاج ديربان  (للعمل املعّزز   

  .٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول٢٥ إىل ٢٠من 
) ترينيـداد وتوبـاغو  (ريق منهاج ديربان، السيد كيشان كومارسنغ      وافتتح رئيسا ف    -٢

، اجللسة العامة احلادية عـشرة للفريـق يف   )االحتاد األورويب( ميتسغر  -والسيد أرتور رونغ    
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ورحبا . ، ورحبا جبميع األطراف واملراقبني    ٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠دورته الثانية يف    
  .)١(بصفتها مقررة الفريق) ندابول(أيضاً بالسيدة آنا سريزيسكو 

  )ُيستكمل فيما بعد(

    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 (

، ٢٠١٣أبريـل   / نيسان ٢٩أقر فريق منهاج ديربان، يف جلسته األوىل املعقودة يف            -٣
  .FCCC/ADP/2013/2جدول أعمال دورته الثانية الوارد يف الوثيقة 

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

    تقرير الدورة  -رابعاً  
  )دول األعمال من ج٥البند (

             /تـشرين األول  ... املعقـودة يف    ... نظر فريق منـهاج ديربـان، يف جلـسته            -٤
). FCCC/ADP/2014/L.3(، يف مشروع تقرير اجلزء السادس من دورته الثانية          ٢٠١٤أكتوبر  

 ويف اجللسة نفسها، أِذن فريق منهاج ديربان للمقررة، بناًء على اقتراحٍ من الرئيـسني، بـأن       
  .تستكمل تقرير الدورة، بتوجيه من الرئيسني ومبساعدة من األمانة

    املرفقات  
  )ُيستكمل فيما بعد(

        
__________ 

، الذي أيـده مـؤمتر      FCCC/ADP/2012/2 من الوثيقة    ٧انُتخب أعضاء مكتب الفريق وفقاً للترتيب احملدد يف الفقرة           )١(
حلاليني يف اجلزأين الثاين والثالث من دورته الثانية،        وانتخب الفريق أعضاء مكتبه ا    . ١٨-م أ /٢األطراف مبوجب املقرر    
 . على التوايلFCCC/ADP/2013/3 من الوثيقة ٥ والفقرة FCCC/ADP/2013/2 من الوثيقة ٦كما هو مبني يف الفقرة 


