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(A)     GE.09-70164    030609    040609 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
      الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة السادسة
  ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢- ١بون، 

  
  من جدول األعمال ٥البند 

  التقرير املتعلق بأعمال الدورة

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

  )باراغواي (السيدة ليليان بورتيّو: املقررة

  احملتويات
  )يستكمل فيما بعد(

   افتتاح الدورة- أوالً 
  ) األعمال من جدول١البند (

تفاقيـة  ال للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب ا           السادسةعقدت الدورة     - ١
  .٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢ إىل ١يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا يف الفترة من ) العامل املخصص  الفريق(

، الدورة ورحب جبميـع     )مالطة( كوتاجار   وافتتح رئيس الفريق العامل املخصص، السيد مايكل زاميت         - ٢
بصفته نائباً لرئيس الفريق العامل     ) الربازيل(كما رحب بالسيد لويز ألربتو فيغرييدو ماتشادو        . األطراف واملراقبني 

  .بصفتها مقررة له) باراغواي(املخصص، وبالسيدة ليليان بورتيّو 

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

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

يونيه، نظر الفريق العامل املخصص يف مذكرة مقدمة من األمني          / حزيران ١يف اجللسة األوىل املعقودة يف        - ٣
  .(FCCC/AWGLCA/2009/6)التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

  :دول األعمال على النحو التايلويف اجللسة ذاهتا، أُقر ج  - ٤

  .افتتاح الدورة  -١  

  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛ )أ(  
  .تنظيم أعمال الدورة )ب(  

لتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل             ا  - ٣
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢من اآلن وحىت عام 

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

  آثار تغري املناخ والتكيف معه؛

  من تخفيفالب العمل املتعلق دعم  ل إتاحة املوارد املالية واالستثمار      بشأنالعمل املعزَّز    )ه(  
  .آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

  .مسائل أخرى  -٤

 .التقرير املتعلق بأعمال الدورة  -٥
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   من جدول األعمال٤إىل ) ب(٢ تقارير عن البنود من –ثالثاً 
  )يستكمل فيما بعد(

   التقرير املتعلق بأعمال الدورة–رابعاً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

، نظر الفريق العامل املخصص يف مـشروع التقريـر املتعلـق       يونيه/حزيران... املعقودة يف   ... يف اجللسة     - ٥
بناًء على اقتراحٍ من الـرئيس، أذن       وويف اجللسة ذاهتا،    . (FCCC/AWGLCA/2009/L.3) السادسةدورته    بأعمال

  . األمانة وبتوجيه من الرئيسنجز التقرير املتعلق بأعمال الدورة مبساعدة منالفريق العامل املخصص للمقررة بأن ُت

  املرفقات
  )يستكمل فيما بعد(

 -  -  -  -  -  

 


