
 

(A)   GE.10-70451    011210    011210 

  اإلطارية بشأناالتفاقية
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل
  مبوجب االتفاقية
  الدورة الثالثة عشرة

  *-٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩كانكون، 
   من جدول األعمال٥البند 
  ير الدورةتقر

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

مجهورية مقـدونيا اليوغوسـالفية     ( غرنكاروفسكا   -السيدة تيودورا أوبرادوفيك    : ةاملقرر
  )السابقة
  احملتويات

  )تستكمل فيما بعد(

  ةافتتاح الدور  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

افتتحت الدورة الثالثة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل             -١
بفندق مون باالس، يف كانكون باملكـسيك،       ) فريق العمل التعاوين  (األجل مبوجب االتفاقية    

  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٩ يف
 - التعاوين، الـسيدة مارغريـت ميوكاهانانـا         وافتتحت الدورة رئيسة فريق العمل      -٢

  . اليت رحبت جبميع األطراف واملراقبني) زمبابوي(سانغاروي 
  )يستكمل فيما بعد(

__________ 

  .٢٥، الفقرة FCCC/AWGLCA/2010/3تقرر يف الوثيقة تستمر الدورة للفترة الالزمة وفق ما   *  
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  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

نوفمرب، يف  / تشرين الثاين  ٢٩سته األوىل املعقودة يف     نظر فريق العمل التعاوين، يف جل       -٣
مذكرة قدمتـها األمينـة التنفيذيـة وتتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 

)FCCC/AWGLCA/2010/16.(  
  :ويف اجللسة نفسها، أقر 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 بغية تيسري تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً عن طريـق            
  . وبعده٢٠١٢العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام 

  .ئل أخرىمسا  -٤  
  .تقرير الدورة  -٥  

  ٤إىل ) ب(٢التقارير املتعلقة بالبنود من   -ثالثاً   
  )يستكمل فيما بعد(

  تقرير الدورة  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٥البند (

ديسمرب، من  / كانون األول  XX املعقودة يف    XXنظر فريق العمل التعاوين، يف جلسته         -٥
ويف اجللـسة   ). FCCC/AWGLCA/2010/L.6(ثة عـشرة    مشروع التقرير املتعلق بدورته الثال    
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نفسها، أذن فريق العمل التعاوين للمقررة، بناء على اقتراح من الرئيسة، بأن تستكمل التقرير              
  .املتعلقة بالدورة، مبساعدة األمانة وبتوجيه من الرئيسة

  املرفقات  
  ).ستكمل فيما بعدت(

        

  


