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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الثانية عشرة
   ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٩-٤تياجنني، 

   من جدول األعمال٥البند 
  ر الدورةتقري

مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل              
  األجل مبوجب االتفاقية عن أعمال دورته الثانية عشرة

  )مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة( غرنكاروفيسكا -السيدة تيودورا أوبرادوفيك : املقررة

  احملتويات
  )ُيستكمل(

  افتتاح الدورة  -أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (
ُعقدت الدورة الثانية عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل              -١

األجل مبوجب االتفاقية يف مركز تياجنني مييجيانغ للمؤمترات واملعارض يف تياجنني بالصني يف             
  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٩ إىل ٤الفترة من 
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 سـانغاروي   -ئيسة الفريق العامل، السيدة مرغريت موكاهانانا       وافتتحت الدورة ر    -٢
  .، ورّحبت جبميع األطراف واملراقبني)زمبابوي(
  )ُيستكمل(

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (
أكتوبر، / تشرين األول  ٤ األوىل املعقودة يف     نظر الفريق العامل املخصص، يف جلسته       -٣

يف مذكرة مـن األمـني التنفيـذي تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                  
(FCCC/AWGLCA/2010/12).  

  :ويف اجللسة نفسها، أُقّر جدول األعمال بصيغته التالية  -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  
  .تقرير الدورة  -٥  

   ٤إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة ببنود جدول األعمال   -لثاً ثا  
  )ُيستكمل(



FCCC/AWGLCA/2010/L.5 

3 GE.10-70396 

  تقرير الدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٥البند (
أكتوبر، / تشرين األول  XX املعقودة يف    XXيف جلسته   نظر الفريق العامل املخصص،       -٥

لسة نفـسها،   ويف اجل . (FCCC/AWGLCA/2010/L.5)يف مشروع تقرير دورته الثانية عشرة       
وبناًء على اقتراح من الرئيسة، أذن الفريق العامل املخصص للمقررة بأن تـستكمل تقريـر               

  .الدورة مبساعدة من األمانة وبتوجيهات من الرئيسة

  املرفقات
  )ُيستكمل(

        


