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 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعزز
 الدورة الثانية، الجزء السابع

 2112كانون األول/ديسمرب   11-2ا، ليم
 من جدول األعمال 5البند 

 تقرير الدورة

مشررروت تقريررر الفريررق العامررل المخصررص المعنرري بمنهرراج ديربرران للعمررل   
المعزز عن الجزء السابع مرن دورترا الثانيرة، المعقريد يري ليمرا يري الف ررة 

 2112كانين األول/ديسمبر   11إلى  2من 
 املرفق األول(السيدة آنا سريزيسكو )من األطراف املدرجة يف  املقررة:

 احملتويات
 )ُتستكمل فيما بعد(

 اي  اح الدورة -أولا  
 من جدول األعمال(  1)البند 

عقد اجلزء السابع من الدورة الثانية للفريق العامل املخصص املعين مبنهاج ديرباان للعمال  -1
املعزز )فرياق منهااج ديرباان( يف مااألر األماح املتملادة املعاين بتخاري املناا،، يف ليماا، بباريو، يف الفا ة 

 .2112كانون األول/ديسمرب   11إىل  2من 
لسايد كيااان كومارسانم )مان األطاراف داري املدرجاة وافتتح رئيسا فرياق منهااج ديرباان، ا -2

ميتساخر )ماان األطاراف املدرجااة يف املرفاق األول(، اجللسااة  -يف املرفاق األول( والساايد ورتاور روناام 
، ورحبااا يمياااع 2112كاااانون األول/ديساامرب   2العامااة الثالثااة عااارة للفرياااق يف دورتاا  الثانيااة يف 

 
 FCCC/ADP/2014/L.4 األمح املتملدة

 
التفاقية اإلطارية بشأن 
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فاق األول( دة آناا سريزيساكو )مان األطاراف املدرجاة يف املر األطراف واملراقبني. ورحباا وياااب بالساي
 .(1)بصفتها مقررة الفريق
 )ُيستكمل فيما بعد(

 المسائل ال نظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

 ان خاب أعضاء المك ب  -ألف 
 )و( من جدول األعمال(2)البند 

 )ُيستكمل فيما بعد(

 إقرار جدول األعمال -باء 
 )ب( من جدول األعمال( 2 )البند

، 211٣نيساااان/وبريل  22اعتماااد فرياااق منهااااج ديرباااان يف جلسااات  األوىل، املعقاااودة يف  -٣
 .FCCC/ADP/2013/2جدول وعمال دورت  الثانية الوارد يف الوثيقة 

 من جدول األعمال 2)ج( إلى 2د من ال قارير الم علقة بالبني  -ثالثاا  
 )ُيستكمل فيما بعد(

 رير الدورةتق -رابعاا  
 من جدول األعمال(  5)البند 

، 2112...، املعقاودة يف ... كاانون األول/ديسامرب   نظر فريق منهااج ديرباان، يف جلسات  ال -2
( ويف اجللسااة نفسااها، FCCC/ADP/2014/L.4يف ماااروت تقرياار اجلاازء السااابع ماان دورتاا  الثانيااة )

باااتن تساااتكمل تقريااار الااادورة بتوجيااا  مااان  وِذن الفرياااق للمقاااررة، بنااااءب علاااا اقااا ا   مااان الرئيساااني،
 الرئيسني ومساعدة من األمانة. 

 المريقات 
 )ُتستكمل فيما بعد(

    
__________ 

 .1١-/م و2، الاا أ وقاارق املقاارر 7، الفقاارة FCCC/ADP/2012/2لل تياام الااوارد يف الوثيقااة  انتخاام مكتاام الفريااق وفقاااب  (1)
هاااج ديربااان وعااااء مكتباا  اااااليني يف اجلاازوين الثااال والثالاان ماان الاادورة الثانيااة، علااا النملااو وانتخاام فريااق من
 ، علا التوايل.CCC/ADP/2013/3من الوثيقة  5والفقرة  FCCC/ADP/2013/2من الوثيقة  6الوارد يف الفقرة 


