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(A)     GE.08-70039    020408    020408 

  الفريق العامل املخصص املعين باإلجراء التعاوين
      الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨ل أبري/ نيسان٤ –مارس / آذار٣١بانكوك، 

  
   من جدول األعمال٥البند 

  التقرير املتعلق بالدورة

  مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين باإلجراء التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن دورته األوىل

  )باراغواي(السيدة ليليان بورتيلو : املقررة

  احملتويات
  )يستكمل فيما بعد(

   افتتاح الدورة–أوالً 
  ) من جدول األعمال١د البن(

عقدت الدورة األوىل للفريق العامل املخصص املعين باإلجراء التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف                - ١
مركز مؤمترات األمم املتحدة بلجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف بانكوك بتايلند               

  .٢٠٠٨أبريل / نيسان٢إىل مارس / آذار٣١يف الفترة من 

وافتتح رئيس الفريق العامل املخصص املعين باإلجراء التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، السيد لويز   - ٢
كما رحب بالسيد ميـشيل زاميـت       . ، الدورة ورحب جبميع األطراف واملراقبني     )الربازيل(فيغويريدو ماشارو   

  .العامل املخصصنائباً لرئيس الفريق ) مالطة(كوتاجار 

  )يستكمل فيما بعد(
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   املسائل التنظيمية–ثانياً 
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

مارس، نظر الفريق العامل املخصص املعين باإلجراء التعاوين الطويل / آذار٣١يف اجللسة األوىل املعقودة يف   - ٣
 تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه      ياألجل مبوجب االتفاقية يف مذكرة مـن األمـني التنفيـذ    

(FCCC/AWGLCA/2008/1).  

  :ايلويف اجللسة ذاهتا، أقر جدول األعمال على النحو الت  - ٤

  .افتتاح الدورة  - ١  
  :املسائل التنظيمية  - ٢  
  إقرار جدول األعمال؛  )أ(    
  ؛تنظيم أعمال الدورة  )ب(    
  .انتخاب أعضاء املكتب خبالف الرئيس ونائب الرئيس  )ج(    

  .امج عملنوضع بر  - ٣  
  .مسائل أخرى  - ٤  
  .التقرير املتعلق بالدورة  - ٥  

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

   التقرير املتعلق بالدورة–رابعاً 
  ) من جدول األعمال٥البند (

أبريل، نظر الفريق العامل املخصص املعين باإلجراء التعاوين الطويل         /نيسان... املعقودة يف   ... يف اجللسة     - ٥
ويف اجللـسة  . (FCCC/AWGLCA/2008/L.1) األجل مبوجب االتفاقية يف مشروع التقرير املتعلق بدورته األوىل     

املخصص للمقرر بأن ُينجز التقرير املتعلق بالدورة مبساعدة ذاهتا، بناًء على اقتراحٍ من الرئيس، أذن الفريق العامل     
  .من األمانة وبتوجيه من الرئيس

  املرفقات
  )يستكمل فيما بعد(

 -  -  -  -  -  


