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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  بالعمل التعاوين الطويل املخصص املعين الفريق العامل 
  األجل مبوجب االتفاقية

  السابعةالدورة 
  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩ -سبتمرب / أيلول٢٨بانكوك، 

  ٢٠٠٩نوفمرب /ين الثاين تشر٦-٢وبرشلونة، 
   من جدول األعمال ٥البند 

  التقرير املتعلق بالدورة

بالعمل التعاوين الطويل األجـل     مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين           
  السابعةعن أعمال دورته مبوجب االتفاقية 

  )باراغواي (بورتّيوليليان  ةالسيد: ةاملقرر    

  احملتويات    
  )ُيستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (
بالعمل التعاوين  لفريق العامل املخصص املعين     ُعقد اجلزء األول من الدورة السابعة ل        -١

يف مركز مؤمترات األمم املتحـدة يف       ) فريق العمل التعاوين  (الطويل األجل مبوجب االتفاقية     
 آلسيا واحمليط اهلادئ يف بانكوك بتايلند يف الفتـرة  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية  

  .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٩سبتمرب إىل / أيلول٢٨من 
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 لفريق العمل التعاوين يف مركز فريا للمؤمترات يف برشلونة          وُعقدت الدورة املستأنفة    -٢
  .٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢بإسبانيا يف الفترة من 

، بافتتـاح   )مالطة( العمل التعاوين، السيد مايكل زاميت كوتاجار        وقام رئيس فريق    -٣
ورحب أيضاً بالسيد لـويس ألربتـو فيغرييـدو         . الدورة ورحب جبميع األطراف واملراقبني    

  .مقررةً له) باراغواي(نائباً لرئيس الفريق وبالسيدة ليليان بورتّيو ) الربازيل(ماتشادو 
  )ُيستكمل فيما بعد(

   تنظيميةمسائل  –ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

سبتمرب، نظر فريق االلتزامات اإلضـافية يف       / أيلول ٢٨يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٤
مذكرة مقدمة من األمـني التنفيـذي تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 

)FCCC/KP/AWGLCA/2009/11و Add.1.(  
  :ويف اجللسة نفسها، اعُتمد جدول األعمال كما يلي  -٥

  .افتتاح الدورة  -١
  :مسائل تنظيمية  -٢

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

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

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

  آثار تغري املناخ والتكيف معه؛    
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   تخفيفالب العمل املتعلق دعم  لالعمل املعزَّز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار          )ه(
  . آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجيمن    

  .مسائل أخرى  -٤
  . التقرير املتعلق بالدورة  -٥

   من جدول األعمال٤إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة باملواد   - ثالثاً  
  )ُيستكمل فيما بعد(

  التقرير املتعلق بالدورة  –رابعاً   
  ) من جدول األعمال٥البند (
نوفمرب، نظر فريق العمـل التعـاوين يف      / تشرين الثاين  xx، املعقودة يف    xxيف اجللسة     -٦

ويف اجللسة نفسها،   ). FCCC/AWGLCA/2009/L.4(مشروع التقرير املتعلق بدورته السابعة      
أذن فريق العمل التعاوين للمقررة، بناًء على اقتراح من الرئيس، باستكمال التقريـر املتعلـق               

  .بالدورة، مبساعدة من األمانة وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات
  )ُيستكمل فيما بعد(

        


