
  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ
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(A)     GE.08-70483    060608    060608 

   التعاوينلعملاالفريق العامل املخصص املعين ب
      الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  لثانيةالدورة ا
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢- ٢بون، 

  
   من جدول األعمال٦البند 

  تعلق بالدورةالتقرير امل

   التعاوينلعملمشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين با
  لثانيةالطويل األجل مبوجب االتفاقية عن دورته ا

  )باراغواي(و يالسيدة ليليان بورتي: املقررة

  احملتويات
  )يستكمل فيما بعد(

   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

التعاوين الطويل األجل مبوجـب االتفاقيـة       لعمل   للفريق العامل املخصص املعين با     ةلثانيقدت الدورة ا  ُع  - ١
  .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢ إىل ٢ يف الفترة منفندق ماريتيم ببون، أملانيا، يف ) الفريق العامل املخصص(

حب جبميع  ، ور )الربازيل(يدو ماتشادو   لويس فيغري رئيس الفريق العامل املخصص، السيد      الدورة  وافتتح    - ٢
 نائباً لرئيس الفريق العامل املخـصص     ) مالطة(زاميت كوتاجار   ميكائيل  كما رحب بالسيد    . األطراف واملراقبني 

  .مقررةً له) باراغواي(وبالسيدة ليليان بورتييو 

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

   إقرار جدول األعمال–ألف 
  )من جدول األعمال) أ(٢ البند(

 ي، نظر الفريق العامل املخصص يف مذكرة من األمني التنفيذيونيه/ حزيران٢يف اجللسة األوىل املعقودة يف   - ٣
  .(FCCC/AWGLCA/2008/4)تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  :ويف اجللسة ذاهتا، أقر جدول األعمال على النحو التايل  - ٤

  .افتتاح الدورة  - ١

  :مسائل تنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(  

  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(  

من  لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل طردذ الكامل والفعال واملالتمكني من التنفي  - ٣
  :بعده، بتناول مجلة أمور منها ما يليما  و٢٠١٢اآلن وحىت عام 

  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  )أ(  

  الدويل املعزَّز بشأن التخفيف من آثار تغيُّر املناخ؛/العمل الوطين  )ب(  

  العمل املعزَّز بشأن التكيف؛  )ج(  

العمل املعزَّز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف            )د(  
  ؛معه والتكيفمن آثار تغري املناخ 

العمل املعزَّز بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق بالتخفيف   )ه(  
  .التعاون التكنولوجيمعه ووالتكيف من آثار تغري املناخ 

  .٢٠٠٩النظر يف برنامج عمل لعام   - ٤

  .مسائل أخرى  - ٥

  .التقرير املتعلق بالدورة  - ٦
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   من جدول األعمال٥ىل إ) ب(٢ تقارير عن البنود من - ثالثاً 
  )يستكمل فيما بعد(

   التقرير املتعلق بالدورة–رابعاً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

يونيه، نظر الفريق العامل املخصص يف مشروع التقرير املتعلـق          /حزيران... املعقودة يف   ... يف اجللسة     - ٥
 على اقتراحٍ من الـرئيس، أذن الفريـق         ويف اجللسة ذاهتا، بناءً   . (FCCC/AWGLCA/2008/L.3)بدورته الثانية   

  .العامل املخصص للمقررة بأن ُتنجز التقرير املتعلق بالدورة مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات
  )يستكمل فيما بعد(

 -  -  -  -  -  

  


