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(A)     GE.08-71300    101208    101208 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  مبوجب االتفاقية  الطويل األجل  

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 

  
   من جدول األعمال٤البند 

  ٢٠٠٩برنامج العمل لعام 

  ٢٠٠٩برنامج العمل لعام 

  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

أعرب الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية عن تقديره لرئيسه                - ١
داد وحتديث وثيقة ُتجّمع فيها األفكار واملقترحات املقدمة الستجابته للدعوة اليت وجهها إليه الفريق لكي يقوم بإع

واعترب الفريق العامل   ). ١٣ - م أ   /١املقرر  ( من خطة عمل بايل      ١من األطراف بشأن العناصر الواردة يف الفقرة        
ار  قد أسهمت وسوف تظل تسهم إسهاماً قيماً يف نظر الفريق يف هذه األفك)١(املخصص أن هذه الوثيقة التجميعية

واملقترحات، مما ميكّن األطراف من حتديد جماالت التقارب واالختالف يف آرائها وبالتايل املساعدة يف املضي قدماً       
  .٢٠٠٩باملفاوضات يف عام 

ودعا الفريق العامل املخصص رئيسه إىل القيام، على مسؤوليته، بإعداد الـوثيقتني التـاليتني لتيـسري                   - ٢
 باالستناد إىل األفكار واملقترحات املقدمة من األطراف وإىل الوثيقـة التجميعيـة             املفاوضات فيما بني األطراف،   

  : أعاله، ومع مراعاة تنظيم العمل يف إطار الفريق العامل املخصص١املذكورة يف الفقرة 
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وثيقة ينظر فيها الفريق خالل دورته اخلامسة، مع مراعاة  املعلومات اإلضـافية الـواردة مـن              )أ(  
، تزيد من تركيز العملية التفاوضية على إجناز خطة عمل بايل وعلى عناصر ٢٠٠٩فرباير / شباط٦لول األطراف حب

النتائج املتفق عليها اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، وتصف جماالت التقارب يف األفكار                
ملقدمة من األطراف، وتستكشف اخليارات املتاحة للتعامل مع جماالت االختالف وحتديد أية فجوات        واملقترحات ا 

  قد يتعني سدها من أجل التوصل إىل نتيجة متفق عليها؛

، يأخذ ٢٠٠٩يونيه /خالل دورته السادسة اليت سُتعقد يف حزيرانالفريق نص تفاوضي ينظر فيه   )ب(  
عامل املخصص يف دورته اخلامسة واملعلومات اإلضافية الواردة من األطراف حبلول           يف االعتبار مداوالت الفريق ال    

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤

  :وهاتان الوثيقتان جيب  - ٣

  أن تشمال مجيع جوانب خطة عمل بايل بطريقة متوازنة؛  )أ(  

  أن ال تنسبا األفكار واملقترحات إىل مصادرها؛  )ب(  

   الشكل الذي ستتخذه النتائج املتفق عليها؛أن تصاغا بلغة ال حتدد مسبقاً  )ج(  

أن تتيحهما األمانة يف وقت مناسب، ويفضل أن يكون ذلك قبل أسبوعني من انعقاد الدورات                 )د(  
  . فيهاماناليت سُتقّد

 من خطة عمل بايل واالستنتاجات اليت خلص إليها الفريق العامـل املخـصص يف               ٣ومع مراعاة الفقرة      - ٤
 طلب الفريق من رئيسه إبقاء مسألة احلاجة إىل ختصيص وقـت         ،)٢(٢٠٠٩ن برنامج عمله لعام     دورته الثالثة بشأ  

 قيد االستعراض بالتشاور مع األطراف ومع مكتب مؤمتر األطراف واألمـني            ٢٠٠٩إضايف لالجتماعات يف عام     
فل املشاركة الفعالـة    التنفيذي، وأن يقترح أية إجراءات قد يتعني أن يتخذها الفريق العامل املخصص بطريقة تك             

  .جلميع األطراف، وخباصة األطراف من البلدان النامية

 -  -  -  -  -  

 

                                                      

)٢( FCCC/AWGLCA/2008/12 ، ٣٧ و٣٦ و٣٣الفقرات. 


