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(A)     GE.08-70649    110608    110608 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
     الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢- ٢بون، 

  ن جدول األعمال م٤البند 
  ٢٠٠٩ لعام  برنامج عملالنظر يف

  ٢٠٠٩ لعام عملالبرنامج 
  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

الفريـق العامـل     (الطويل األجل مبوجب االتفاقية    التعاوينبالعمل  الفريق العامل املخصص املعين     أشار    - ١
 يف دورته ٢٠٠٩ظر يف برنامج عمله لعام إىل أنه اتفق، يف دورته األوىل، على أن يبدأ الن) AWG-LCAاملخصص 

 وبدأ الفريـق العامـل      .)١( كموعد أقصى  ٢٠٠٨عام  ته الرابعة يف    دوريف  يكمل ذلك   ، وأن   ٢٠٠٨الثانية يف عام    
  .٢٠٠٩ اجلوانب التنظيمية املتعلقة بتخطيط وجدولة أعماله يف عام املخصص نظره يف دورته الثانية بالتركيز على

 لالزمـة تسهيالت عقد االجتماعات واملـوارد ا املقدمة عن علومات   بامل امل املخصص علماً  وأحاط الفريق الع    - ٢
  .)٢(٢٠٠٩ يف عام هواملتاحة لعمل

                                                      

 .FCCC/AWGLCA/2008/3، الوثيقة ٢٥الفقرة  )١(

 .FCCC/SBI/2008/4/Add.1-FCCC/AWGLCA/2008/5الوثيقة  )٢(
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   أنه سـيحتاج إىل عقـد أربـع دورات          وأشار الفريق العامل املخصص إىل أنه اتفق، يف دورته األوىل، على            - ٣
ـ      ، ملدة ٢٠٠٩ عام   يفعلى األقل      /، وأكـد أن أربـع دورات سـتعقد يف آذار          )٣(ة أسـابيع   إمجالية تـصل إىل مثاني

يونيه باالقتران مع الدورتني الثالثني للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية          /أبريل، ويف حزيران  / نيسان - مارس  
  ، )٤(سبتمرب باالقتران مع الدورة اخلامسة عشرة ملـؤمتر األطـراف         / أيلول - أغسطس  /واهليئة الفرعية للتنفيذ، ويف آب    

وأشار الفريق العامل املخصص إىل أنه ينبغـي، ألغـراض          . وفقاً للجدول الزمين العام لالجتماعات مبوجب االتفاقية      
 قرار بشأن ما إذا كان      التخطيط، التوصل، يف موعد ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األطراف، إىل             

  .٢٠٠٩سيلزم عقد دورة إضافية يف عام 

وأشار الفريق العامل املخصص إىل أن اهليئة الفرعية للتنفيذ نظرت، يف دورهتا الثامنة والعشرين، يف اجلوانـب                   - ٤
بعـد،  ، مبا يف ذلك أماكن ومدد انعقاد فترات الدورات الـيت مل حتـدد     ٢٠٠٩التنظيمية األخرى جلدول اجتماعات     

  .)٥(وكذلك اآلثار املالية

ومؤمتر األطـراف العامـل     ورحب الفريق العامل املخصص بالبحث اجلاري من قبل رئيس مؤمتر األطراف              - ٥
عن الطرق املمكنة لزيادة التركيز علـى       بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو ورئيسي اهليئتني الفرعيتني          

  .٢٠٠٩ يف عام خارطة طريق بايل

 -  - - -  -  

                                                      

 .FCCC/AWGLCA/2008/3، الوثيقة ٢٥الفقرة  )٣(

 .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠من  )٤(

 .فرعية للتنفيذ من جدول أعمال اهليئة ال١٣سيعتمد مشروع االستنتاجات يف إطار البند  )٥(


