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(A)     GE.08-71062    051208    051208 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
     الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 

   من جدول األعمال٧البند 
  التقرير املتعلق بالدورة

  مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن دورته الرابعة

  )باراغواي (والسيدة ليليان بورتّي: املقررة

  احملتويات

  )يستكمل فيما بعد(

   افتتاح الدورة–أوالً 
  ) من جدول األعمال١البند (

رة الرابعة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف             عقدت الدو   - ١
  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١، يف بوزنان، بولندا، يف الفترة من الدويلمعرض بوزنان 

وجب االتفاقية، السيد وافتتح الدورةَ رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مب  - ٢
كما رحب بالـسيد مايكـل زاميـت        . ، ورحب جبميع األطراف واملراقبني    )الربازيل(لويس فيغويريدو ماشادو    

  .مقررة) باراغواي(و نائباً لرئيس الفريق العامل املخصص والسيدة ليليان بورتّي) مالطة(كوتاجار 

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

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

ديسمرب، نظر الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين / كانون األول١يف اجللسة األوىل املعقودة يف   - ٣
ـ                ت وشـروحه   الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف مذكرة من األمني التنفيذي تتضمن جـدول األعمـال املؤق

(FCCC/AWGLCA/2008/14).  

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

  .افتتاح الدورة  - ١  
  :املسائل التنظيمية  - ٢  

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(    
  .انتخاب أعضاء املكتب  )ج(    

لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن         التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام         -٣
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢وحىت عام 

  شتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛املرؤية ال )أ(
  الدويل املعزَّز من أجل التخفيف من آثار تغيُّر املناخ؛/العمل الوطين )ب(
  العمل املعزَّز من أجل التكيف مع تغيُّر املناخ؛ )ج(
العمل املعزَّز من أجل تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من            )د(

  آثار تغري املناخ والتكيف معه؛
  مـن  تخفيفال إجراءاتدعم  لالعمل املعزَّز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار          )ه(
  .ناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجيآثار تغري امل

  .٢٠٠٩برنامج العمل لعام   -٤

  .ىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة عن التقدم احملَرزم إتقرير الذي سيقدَّال  -٥

  .مسائل أخرى  -٦

  .الدورةبالتقرير املتعلق   - ٧
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   من جدول األعمال٦إىل ) ب(٢ تقارير عن البنود من –ثالثاً 

  )ما بعديستكمل في(

   التقرير املتعلق بالدورة–رابعاً 
  ) من جدول األعمال٧البند (

ديسمرب، نظر الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين        /كانون األول ... املعقودة يف   ... يف اجللسة     - ٥
ويف . (FCCC/AWGLCA/2008/L.9)الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف مشروع التقرير املتعلق بدورته الرابعة           

اجللسة ذاهتا، وبناًء على اقتراحٍ من الرئيس، أذن الفريق العامل املخصص للمقرر بأن يكمـل التقريـر املتعلـق                   
  .بالدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات

  )يستكمل فيما بعد(

_ _ _ _ _  

 


