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 الفريق العامل المخصص المعني بمنهاج ديربان للعمل المعّزز
 الدورة الثانية، الجزء الثامن

 5132شباط/فرباير  31-8جنيف، 
 جدول األعمال من 2البند 

 تقرير الدورة

مشررروت تقريررر الفريررق العامررل المخصررص المعنرري بمنهرراج ديربرران للعمررل   
المعزَّز عن الجزء الثامن من دورته الثانية، المعقود في جنيف فري الفرررة 

 5132شباط/فبراير  31إلى  8من 
 )من طرف غري مدرج يف املرفق األول( ليوالسيدة يانغ  املقررة:

 احملتويات
 )ُيستكمل فيما بعد(

 افرراح الدورة -أولا  
 من جدول األعمال( 3)البند 

لفريق العامل املخصص  املعصمب هنجصاج بيربصاع للعمصل ل الثانيةالدورة  ُعقد اجلزء الثامن من -3
 شصباط/ 31إىل  8املعّزز )فريق منجاج بيرباع( يف قصر األمم جبنيف، يف سويسصرا، يف الفص ة مصن 

 .5132 فرباير
رئيسا فريق منجاج بيرباع املتشصارااع، السصيد د صد ج صمف )مصن طصرف غصري مصدرج  وافتتح -5

يف املرفصصصق األول( والسصصصيد بانيصصصال رايفشصصصنايدر )مصصصن طصصصرف مصصصدرج يف املرفصصصق األول(، اجللسصصصة العامصصصة 
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 ، ورحبا جبميع األطصراف واملصراقب .5132شباط/فرباير  8اخلامسة عشرة للفريق يف بورته الثانية يف 
 .(3)ورحبا ديضاً بالسيدة يانغ ليو )من طرف غري مدرج يف املرفق األول( بصفتجا مقررة الفريق

 )ُيستكمل فيما بعد(

 المسائل الرنظيمية -ثانياا  
 من جدول األعمال( 5)البند 

 انرخاب أعضاء المكرب -ألف 
 )د( من جدول األعمال(5)البند 

 )ُيستكمل فيما بعد(

 إقرار جدول األعمال -باء 
 )ب( من جدول األعمال(5)البند 

 ،5131نيسصصصصصاع/دبريل  52دقصصصصصر فريصصصصصق منجصصصصصاج بيربصصصصصاع، يف جلسصصصصصته األوىل املعقصصصصصوبة يف  -1
 .FCCC/ADP/2013/2جدول دعمال بورته الثانية الوارب يف الوثيقة 

 من جدول األعمال 4( إلى ج)5الرقارير المرعلقة بالبنود من  -ثالثاا  
 ستكمل فيما بعد()يُ 

 تقرير الدورة -رابعاا  
 من جدول األعمال( 2)البند 

، يف 5132... شصصصصباط/فرباير املعقصصصصوبة يف ...  ، يف جلسصصصصتهفريصصصصق منجصصصصاج بيربصصصصاع نظصصصصر -4
 عدذ   ويف اجللسصة نفسصجا،(. FCCC/ADP/2015/L.1) الثانيصة بورتصهاجلصزء الثصامن مصن مشروع تقريصر 

ستكمل تقرير الدورة، يبأع    املتشارا ،ًء على اق اٍح من الرئيسبناة، للمقرر  فريق منجاج بيرباع
 .  وهساعدة من األمانةبتوجيه من الرئيس

 المرفقات
 )ُيستكمل فيما بعد(

    
__________ 

، الصي  ديصد  FCCC/ADP/2012/2مصن الوثيقصة  7نُتخب دعضاء مكتب الفريق وفقاً لل تيب احملدب يف الفقرة ا (3)
. وانتخب الفريصق دعضصاء مكتبصه ايصالي  يف اجلصزء السصابع مصن بورتصه الثانيصة،  38-/م د5يف املقرر  مؤمتر األطراف

 .FCCC/ADP/2014/4اما هو مب  يف الوثيقة 


