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

 2015 /أكتوبراألولتشرين  23-19بون، 
 من جدول األعمال 5البند 

    تقرير الدورة
للعمرررل  مشرررروق تقريرررر الفريرررق العامرررل المخصرررص المعنررري بمنهررراج ديربررران   

عشررر مررج دورتررن الثانيررة، المعقررفد  رري بررفن  رري حررادي المعررز ز عررج الجررزء ال
         2015 /أكتفبراألولتشريج  23إلى  19مج  الفترة

        )من طرف غري مدرج يف املرفق األول( ليف: السيدة يانغ املقررة 
  

  احملتويات
        )ُيستكمل الحقاً( 
  

 ا تتاح الدورة -أوالا  
         من جدول األعمال( 1)البند   

عشــر مــن الــدورة اللانيــ  لعاريــق ال امــل املاجــي امل ــ   ن ــاج ييربــان اي  ُعقــد اءــل  ا ــ -1 
 19لع مل امل ـل  )فريـق من ـاج ييربـان( يف املركـل ال ـاملمت لعمـديرات  دينـ  بـون، أملانيـا، يف الاـ ة مـن 

        .2015 تشرين األول/أكتوبر 23إىل 
وافتــتر رسيســا فريــق من ــاج ييربــان املتشــاركان، الســيد أفــد جدــ ف )مــن طــرف غــري مــدرج  -2 

يف املرفــــق األول( والســــيد يانيــــال راياشــــنايدر )مــــن طــــرف مــــدرج يف املرفــــق األول(، اءعســــ  ال امــــ  
ـــــ  وال شـــــرين ـــــ  يف  ا ايي ـــــيف اللاني ـــــق يف يورت ـــــوبراألولتشـــــرين  19لعاري ـــــا  ميـــــ  2015 /أكت ، ورحب
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 ورحبــا أيًــاً بالســيدة يــانغ ليــو )مــن طــرف غــري مــدرج يف املرفــق األول( بجــات ا األطــراف واملــرا ب .
        .(1)مقررة الاريق

        )ُيستكمل الحقاً( 
  

   المسائل التنظيمية  -ثانياا  
              من جدول األعمال( 2)البند  
 

  المكتبانتخاب أعضاء  -ألف 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند 

 
        )ُيستكمل الحقاً( 
 

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

 
، 2013نيســــــان/أبريل  29اعتمــــــد فريــــــق من ــــــاج ييربــــــان، يف جعســــــتيف األوىل امل قــــــوية يف  -3

   .FCCC/ADP/2013/2يف الوثيق   ةالواريبجيدتيف جدول أعمال يورتيف اللاني  
  مج جدول األعمال 4)ج( إلى 2التقارير المتعلقة بالبنفد مج  -ثالثاا  

        )يُستكمل الحقاً( 
 

  ةتقرير الدور  -رابعاا  
        من جدول األعمال( 5)البند  
يف  ،2015 تشــرين األول/أكتــوبر xx، امل قــوية يف xx  لانظــر فريــق من ــاج ييربــان، يف جعســتيف  -٤

ويف اءعســ  ناســ ا،   (.(FCCC/ADP/2015/L.4عشــر مــن يورتــيف اللانيــ  اي  مشــروت تقريــر اءــل  ا ــ
أِذن فريق من اج ييربان لعمقررة، بنـاً  ععـا ا ـ امن مـن الرسيسـ  املتشـارك ، با ـتكمال تقريـر الـدورة، 

        بتوجييف من الرسيس  و ساعدة من األمان .
  

  المر قات
        )ُيستكمل الحقاً( 

                                                           
، الـــأ  أيـــد  مـــدير FCCC/ADP/2012/2مـــن الوثيقـــ   7انُتِاـــك مكتـــك فريـــق من ـــاج ييربـــان وفقـــاً لع تيـــك الـــواري يف الاقـــرة  (1) 

وانتاك الاريق أعًا  مكتبيف ا الي  يف اءل  الساب  من يورتيف اللاني ، كما هـو مبـ  يف  . 1٨-/م أ2األطراف  وجك املقرر 
        .FCCC/ADP/2014/4الوثيق  


