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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة احلادية عشرة
   ٢٠١٠أغسطس / آب٦-٢بون، 
   من جدول األعمال٥البند 

  تقرير الدورة

الطويـل    تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين       مشروع    
  احلادية عشرةاألجل مبوجب االتفاقية عن دورته 

  مجهوريـة مقـدونيا     ( غرنكـا روفـسكا    - أوبرادوفيك  السيدة تيودورا     :املقررة    
  )اليوغوسالفية السابقة    

  احملتويات
  )يستكمل فيما بعد(

  افتتاح الدورة  - أوالً 
  )ن جدول األعمال م١البند (
 للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل        احلادية عشرة قدت الدورة   ُع  -١

يف الفـترة  يف فندق ماريتيم يف بون بأملانيا       ) العامل املخصص  الفريق(األجل مبوجب اتفاقية    
  .٢٠١٠أغسطس /آب ٦إىل  ٢من 
 -ميوكاهانانـا    غريـت مرالـسيدة   وافتتحت رئيسة الفريق العامل املخـصص،         -٢

  . ، الدورة ورحبت جبميع األطراف واملراقبني)زمبابوي( سانغاروي
  )يستكمل فيما بعد(
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  املسائل التنظيمية   -ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
لفريق العامـل املخـصص يف      ، نظر ا  أغسطس/آب ٢يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٣

مذكرة مقدمـة مـن األمـني التنفيـذي تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                   
(FCCC/AWGLCA/2010/9).  

  :ويف اجللسة ذاهتا، أُقر جدول األعمال على النحو التايل  -٤
  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  إقرار جدول األعمال؛ )أ(    
  .تنظيم أعمال الدورة )ب(    
إعداد نتائج لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته الـسادسة              - ٣  

عشرة للتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريـق           
  . وبعده٢٠١٢العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام 

  .مسائل أخرى  -٤  
 . الدورةتقرير  -٥  

   من جدول األعمال٤إىل ) ب(٢تقارير عن البنود من   - ثالثاً  
  )يستكمل فيما بعد(

   الدورةتقرير  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٥البند (
، نظر الفريق العامـل املخـصص يف        أغسطس/آب... املعقودة يف    ... يف اجللسة   -٥

ويف . (FCCC/AWGLCA/2010/L.4) احلاديـة عـشرة    دورته مشروع التقرير املتعلق بأعمال   
نجـز   بأن ُتللمقررة أذن الفريق العامل املخصص  وبناء على اقتراح من الرئيسة، اجللسة ذاهتا، 

  . وبتوجيه من الرئيسةالتقرير املتعلق بأعمال الدورة مبساعدة من األمانة
  املرفقات

  )يستكمل فيما بعد(
        


