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                                           الفريق العامل املخصص املعين باإلجراء التعاوين 
                                 الطويل األجل مبوجب االتفاقية

             الدورة األوىل
      ٢٠٠٨    ريل   اب /       نيسان ٤  -      مارس  /      آذار  ٣١        بانكوك، 

                      من جدول األعمال املؤقت  )  أ ( ٢      البند 
                  املسائل التنظيمية

                   إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  *مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي

   جدول األعمال املؤقت-    ً أوال  
   .             افتتاح الدورة  -  ١

   :                املسائل التنظيمية  -  ٢
                    إقرار جدول األعمال؛   ) أ (    
    ة؛                 تنظيم أعمال الدور   ) ب (    
                                             انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس ونائب الرئيس؛   ) ج (    

   .              وضع برنامج عمل  -  ٣
   .          مسائل أخرى  -  ٤

   .                      التقرير املتعلق بالدورة  -  ٥

                                                      

  .                                 يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف                                                              قدمت هذه الوثيقة بعد املوعد املقرر ألن قرار عقد الدورة مل يتخذ إال    *
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   اخللفية–     ً ثانيا  
                                                             ، يف دورته الثالثة عشرة، يف عملية شاملة ترمي إىل تيسري             ١٣-     م أ  / ١                               مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره         بدأ  -  ١

      ٢٠١٢                             طويل األجل اآلن وحىت عـام         ال       تعاون    لل    ات                           لالتفاقية من خالل إجراء      صل ا و   املت                           التنفيذ الكامل والفعال و   
                أن جتري العملية         املؤمتر        وقرر    .                                                                                  بعده، قصد التوصل إىل نتيجة متفق عليها واعتماد مقرر يف دورته اخلامسة عشرة             و

                            الطويل األجل مبوجب االتفاقية  ين           جراء التعاو  اإل                                                          هيئة فرعية يف إطار االتفاقية، وهي الفريق العامل املخصص املعين ب
                                                      ويقدم نتيجة عمله إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها             ٢٠٠٩                            الذي ينهي أعماله يف عام        )                      الفريق العامل املخصص   (

                                                                                 على أن تعقد الدورة األوىل للفريق يف أقرب وقت ممكن ويف موعـد ال يتجـاوز                      املؤمتر         واتفق    .                اخلامسة عشرة   ه       يف دورت 
   .    ٢٠٠٨      أبريل  /     نيسان

                                                                           ، تقرر عقد الدورة األوىل للفريق العامل املخصص يف مركز مؤمترات األمـم               ١٣-     م أ  / ١    ً          وعمالً باملقرر     -  ٢
    ٣١                                                                                                               املتحدة التابع للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف بـانكوك، بتايلنـد، يف الفتـرة مـن                   

                                       لدورة اخلامسة للفريق العامل املخـصص                                        ، بالتزامن مع اجلزء األول من ا          ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان  ٤          مارس إىل    /    آذار
   .                                                                        للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  روح جدول األعمال املؤقتش –     ً ثالثا  
   افتتاح الدورة- ١

    .     ٢٠٠٨     مارس  /      آذار  ٣١   ،                                                      يفتتح الرئيس الدورة األوىل للفريق العامل املخصص يوم االثنني س  -  ٣

   املسائل التنظيمية- ٢

                   إقرار جدول األعمال   ) أ (  

                 ات بعد إقـرار    ـ                      راف إىل اإلدالء ببيان   ـ    األط      تدعى   و  .                                           سيعرض جدول األعمال املؤقت للدورة إلقراره       -  ٤
   .           جدول األعمال

FCCC/AWGLCA/2008/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه                              

                    تنظيم أعمال الدورة   ) ب (  

       وإىل   )١ (                                                                              األطراف إىل الرجوع إىل العرض العام للدورة مبوقع االتفاقية على شبكة ويـب                  تدعى     :    لفية  اخل  -  ٥
                                                                                                الرجوع إىل الربنامج اليومي، املنشور يف أثناء الدورة، لالطالع على اجلدول الزمين املفصل واحملدث ألعمال الفريق 

   .            العامل املخصص

                                                      

) ١ (  >http://unfccc.int/meetings/intersessional/awg-lca_1_and_awg-kp_5/items/4288.php<.  
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                              والدعوة موجهة إىل املنـدوبني       .                         سيناريو الدورة األوىل                                               وأعد رئيس الفريق العامل املخصص مذكرة عن        -  ٦
   .        ً        استعداداً للدورة                      للرجوع إىل هذه املذكرة

                                                                                                    ويرجى من ممثلي األطراف واملنظمات الدولية إجياز بياناهتم الشفوية إىل أقصى حد ممكن وإعطاء نسخة                 -  ٧
                                         يرجى من الراغبني يف تقدمي بيانات خطية            كما    .                            ً                                 ورقية إىل موظفي املؤمترات سلفاً لتيسري عمل املترمجني الشفويني        

   .                             إحضار نسخ منها من أجل توزيعها

                              بأن تنتهي اجللسات عـادة يف         ،   )٢ (                                                                      وكانت اهليئة الفرعية للتنفيذ قد أوصت، يف دورهتا الرابعة والعشرين           -  ٨
              لساعة التاسعة                                                                                      موعد أقصاه الساعة السادسة مساء لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل ا

   . ً      اً لذلك   تبع                                      وسيجري تنظيم دورة الفريق العامل املخصص   .         كحد أقصى

   .                                                         الفريق العامل املخصص إىل االتفاق على هنج تنظيم أعمال الدورة ى      سيدع :      اإلجراء  -  ٩

FCCC/AWGLCA/2008/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه                              

FCCC/AWGLCA/2008/2 مذكرة مقدمة من الرئيس  .           لدورة األوىل   ا       سيناريو     بشأن   ة     مذكر                       

                                            انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس ونائب الرئيس   ) ج (  

ـ                                                                                         انتخب مؤمتر األطراف، يف اجللسة العامة اخلتامية للدورة الثالثة عشرة، السيد لويبس فيغري        :      اخللفية  -   ١٠    دو    ي
     ً    نائبـاً    )      مالطة (             يت كوتاجار    م                    والسيد مايكل زا       ٢٠٠٨   م               املخصص لعا   ل     ً               رئيساً للفريق العام    )        الربازيل (         ماتشادو  
  .                                 تنتخب كل هيئة فرعية مقررهـا         أن      ب                               ً       من النظام الداخلي املطبق حالياً       ٢٧              من املادة     ٦           الفقرة       تقضي و  .       للرئيس

   .          ملنصب املقرر  )         باراغواي (                           ترشيح السيدة ليليان بورتيو     ورد            بعد الدورة  و

   .                 إىل انتخاب مقرره                           سيدعى الفريق العامل املخصص :      اإلجراء  -   ١١

   وضع برنامج عمل- ٣

                                ، الفريق العامل املخصص وأوكل       ١٣-     م أ  /      ُ       ً                                         كما ذُكر آنفاً، أنشأ مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره         :      اخللفية  -   ١٢
        طويـل   ال       تعاون    ال                               لالتفاقية من خالل إجراءات          واصل             والفعال واملت         الكامل              التنفيذ        إلتاحة                             مهمة القيام بعملية شاملة           إليه  

   .                                                                        وبعده، قصد التوصل إىل نتيجة متفق عليها واعتماد مقرر يف دورته اخلامسة عشرة    ٢٠١٢                 األجل اآلن وحىت عام 

                                                                                                   وأصدر مؤمتر األطراف توجيهات إىل الفريق العامل لوضع برنامج عمله يف دورته األوىل بأسلوب متسق                 -   ١٣
                       ، آراءها فيما يتعلق        ٢٠٠٨       فرباير   /       شباط   ٢٢                                                                   ومتكامل، ودعا األطراف إىل أن تقدم إىل األمانة، يف موعد أقصاه          

                                                      

) ٢ (  FCCC/SBI/2006/22 ١٠٢         ، الفقرة   .  
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   ١                               املخصص املشار إليه يف الفقرة              العامل                                                                              بربنامج العمل، آخذة يف اعتبارها العناصر اليت ينبغي أن يعاجلها الفريق            
   .  ١٣-    م أ /          من املقرر م

      أن                             ينبغي، ضمن مجلـة أمـور،                      تعزيز اإلجراءات    ل                أربعة جماالت      ١٣-     م أ  / ١              من املقرر     ١              وحتدد الفقرة     -   ١٤
                                            التخفيف، والتكيف، والتكنولوجيا، والتمويل      :                                                              يعاجلها الفريق العامل املخصص على مدى العامني القادمني وهي        

  .                                                                        اإلجراءات يف جمال التكنولوجيا والتمويل هو دعم وتيسري التخفيف والتكيـف             تعزيز                            على أن يكون الغرض من      
   .                           يف إطار كل جمال من جماالت العمل    ثها  حب                                                  ويقدم املقرر كذلك قائمة غري حصرية باملسائل اليت ينبغي 

                 يف تنفيذ االتفاقية        املتاحة                                                                       واتفق مؤمتر األطراف على أن تستفيد العملية بأفضل املعلومات العلمية واخلربات   -   ١٥
                                                                        ارية يف إطارمها، ونتائج العمليات احلكومية الدوليـة األخـرى ذات الـصلة         اجل                              وبروتوكول كيوتو، والعمليات    

   .                                     ة من دوائر األعمال والبحوث واجملتمع املدين             واألفكار املقدم

                                                                 ً        ً                         واتفق مؤمتر األطراف كذلك على أن تعقد دورات الفريق كلما كان ذلك ممكناً وضرورياً إلجناز عمل                  -   ١٦
   .                                                                         الفريق، وعلى أنه جيوز أن تستكمل الدورات حبلقات عمل وأنشطة أخرى، حبسب االقتضاء

                                                      إىل وضع برنامج عمله بأسلوب متسق ومتكامل بتحديد كيفية                                سيدعى الفريق العامل املخصص     :      اإلجراء  -   ١٧
                                                                     ، واإلسهامات املطلوبة وكيفية استفادة العملية من العلم واخلربة يف            ١٣-     م أ  / ١                                    النظر يف القضايا احملددة يف املقرر       

ـ               رر مبوجـب                                                          ً                                  التنفيذ واألفكار املقدمة من قطاع األعمال واجملتمع املدين، واضعاً يف اعتباره العمل اجلـاري واملق
                  ً               ً                                               وسيدعى الفريق أيضاً إىل اإلحاطة علماً مبوعد دورته الثانية اليت ستعقد بالتزامن مع       .                           االتفاقية وبروتوكول كيوتو  

             ، يف بـون،        ٢٠٠٨         يونيـه    /         حزيران   ١٣       إىل    ٢                                                                     الدورة الثامنة والعشرين لكل من اهليئتني الفرعيتني يف الفقرة من           
   .    ٢٠٠٨      سبتمرب  /              أغسطس أو أيلول /      يف آب د  عق                                    بأملانيا، وموعد دورته الثالثة، اليت ست

FCCC/AWGLCA/2008/Misc.1    ـ      جراء   اإل                                                        اآلراء املتعلقة بربنامج عمل الفريق العامل املخصص املعـين ب
                      آراء مقدمة من األطراف   .                           الطويل األجل مبوجب االتفاقية       التعاوين

FCCC/AWGLCA/2008/2  لرئيس                مذكرة مقدمة من ا  .           لدورة األوىل   ا       سيناريو     بشأن       مذكرة       

   مسائل أخرى- ٤

   .                  نشأ يف أثناء الدورة ت                                     ستبحث يف إطار هذا البند أي مسائل أخرى   -   ١٨

   التقرير املتعلق بالدورة- ٥

   .                                                                ر بشأن أعمال الدورة لكي يعتمده الفريق العامل املخصص يف هناية الدورة ي  قر ت                    سيجري إعداد مشروع  :      اخللفية  -   ١٩

                                       ً                          إىل اعتماد مشروع التقرير ومنح املقرر إذناً باستكمال التقرير                                          سيدعى الفريق العامل املخصص       :      اإلجراء  -   ٢٠
   .                                        بعد الدورة، بتوجيه الرئيس ومساعدة األمانة
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  املرفق

               ُ                                     الوثائق اليت أ عدت للفريق العامل املخصص املعين بإجراءات
  التعاون الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته األوىل

               ُ          الوثائق اليت أ عدت للدورة

FCCC/AWGLCA/2008/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي  .                         جدول األعمال املؤقت وشروحه                              

FCCC/AWGLCA/2008/2  مذكرة مقدمة من الرئيس  .           لدورة األوىل ا        سيناريو      بشأن       مذكرة                       

FCCC/AWGLCA/2008/Misc.1    ـ                                                      اآلراء املتعلقة بربنامج عمل الفريق العامل املخصص املعـين      جراء   اإل   ب
                      آراء مقدمة من األطراف  .              مبوجب االتفاقية              الطويل األجل        التعاوين

 -  -  -  -  -  

 


