
  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ

    األمم املتحدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K08-30272 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين     
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية   

  الثالثةالدورة 
  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧- ٢١أكرا، 
   من جدول األعمال٦البند 

 التقرير املتعلق بالدورة

  ريق العامل املخصص املعينمشروع تقرير الف
  طويل األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته الثالثةال التعاوين بالعمل

  )الربازيل ( لويس فيغرييدو مشادوالسيد: الرئيس
  بيان احملتويات

  )تستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة - أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

 املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب عقدت الدورة الثالثة للفريق العامل  -  ١
  .٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧ إىل ٢١ من ،االتفاقية يف مركز أكرا الدويل للمؤمترات، أكرا، غانا

وافتتح رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية   -  ٢
 ميكائيل كما رحب بالسيد. رة ورحب جبميع األطراف واملراقبنيالدو) الربازيل(فيغرييدو مشادو السيد 

  .رئيس الفريق العاملل اًنائببوصفه ) مالطا (زاميت كوتاجار

  )تستكمل فيما بعد(
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   التنظيميةاملسائل - ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

   جدول األعمالإقرار
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

 املعين بالعمل التعاوين ، نظر الفريق العامل املخصصأغسطس/آب ٢١عقودة يف يف اجللسة األوىل امل  -  ٣
 يف مذكرة من األمني التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه الطويل األجل مبوجب االتفاقية
(FCCC/AWGLCA/2008/9).  

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

  .افتتاح الدورة  - ١
  :مسائل تنظيمية  - ٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(

 لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل واملستدام الكامل والفعال التنفيذالتمكني من   - ٣
  :ببحث مجلة أمور منها وما بعده، ٢٠١٢األجل من اآلن وحىت عام 

  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  )أ(
  املناخ؛ التخفيف من آثار تغير من أجلالدويل املعزز /العمل الوطين  )ب(
  ؛ مع تغري املناخ التكيفمن أجلالعمل املعزز   )ج(

 تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف        من أجل العمل املعزز     )د(
   تغري املناخ والتكيف معه؛من آثار

 املوارد املالية واالسـتثمار لـدعم العمـل املتعلـق           من أجل إتاحة  العمل املعزز     )ه(
  .بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

  .٢٠٠٩النظر يف برنامج عمل لعام   - ٤

  .مسائل أخرى  - ٥

  .التقرير املتعلق بالدورة  - ٦
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   من جدول األعمال٥إىل ) ب (٢ارير عن البنود تق - ثالثاً 
  )تستكمل فيما بعد(

  التقرير املتعلق بالدورة  - رابعاً 
  ) من جدول األعمال٦البند (

خالل جلسته   املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيةاملخصصنظر الفريق العامل   -  ٥
xx  يفاملعقودة xxاملتعلق بدورته الثالثة مشروع التقرير يف أغسطس / آب(FCCC/AWGLCA/2008/L.6) .

ويف نفس اجللسة، وبناء على اقتراح الرئيس، فوض الفريق العامل الرئيس استكمال التقرير املتعلق بالدورة 
  .مبعاونة األمانة

  املرفقات

  )تستكمل فيما بعد(

 ـ ـ ـ ـ ـ


