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(A)     GE.09-70066    080409    080409 

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
     الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  اخلامسةالدورة 
  ٢٠٠٩أبريل / نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩ بون،

   من جدول األعمال٤البند 
  مسائل أخرى

  مسائل أخرى
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

الفريـق العامـل    (أشار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية              - ١
، والذي طلب فيـه     ٢٠٠٩إىل االستنتاج الذي خلص إليه يف دورته الرابعة بشأن برنامج عمله لعام             ) املخصص

 قيد االسـتعراض    ٢٠٠٩الفريق إىل رئيسه أن يبقي مسألة احلاجة إىل ختصيص وقت إضايف لالجتماعات يف عام               
بالتشاور مع األطراف ومع مكتب مؤمتر األطراف واألمني التنفيذي، وأن يقترح أية إجراءات قد يتعني أن يتخذها 

 .)١(الفعالة جلميع األطراف، وخباصة األطراف من البلدان النامية       كفل املشاركة   بطريقة ت الفريق العامل املخصص    
 من األمني التنفيذي بشأن مسألة توافر مرافق وخدمات         وافيةأن رئيسه قد حصل على معلومات       الفريق   الحظو

استهل على هذا األساس مشاورات مع األطراف من خالل مذكرة      أنه  ، و ٢٠٠٩إضافية خاصة باملؤمترات يف عام      
وأكمل هذه املشاورات يف أثناء الدورة، كما أبلغ مكتب مؤمتر           )٢( للفريق  اخلامسة ةدورالناريوهات املتعلقة ب  السي

 .األطراف مبا أحرز من تقدم

لتمكني مؤمتر األطراف من بلوغ     الذي يتعني عليه االضطالع به      عمل  الم الفريق العامل املخصص     وإذ قيَّ   - ٢
، خلص إىل أن ختـصيص      )١٣- م أ /١املقرر  (خلطة عمل بايل    اً  ة العشرة وفق  نتيجة متفق عليها يف دورته اخلامس     
                                                      

)١( FCCC/AWGLCA/2008/17 ٢٨، الفقرة. 

)٢( FCCC/AWGLCA/2009/2. 
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 اخلامسةوقت إضايف لالجتماعات يف الفترات اليت تتخلل الدورات اليت حددت مواعيدها بالفعل إىل غاية الدورة                
األنـشطة  ن تنظم طلب الفريق إىل األمانة ألذا  .  إمتام أعماله بنجاح   يتيح له  من شأنه أن     )٣(عشرة ملؤمتر األطراف  

 : ملشاركة يف عملية االتفاقية اإلطاريةبا  اخلاصبتوافر متويل إضايف وموارد كافية يف الصندوق االسئتمايناً ، رهنالتالية

 أغسطس يف بون بأملانيا؛/ آب١٤ إىل ١٠اجتماع غري رمسي يف الفترة من   )أ(

 ٤أكتـوبر إىل    / تـشرين األول   ٢٩دورة سابعة مستأنفة للفريق العامل املخصص يف الفترة من            )ب(
 .)٤( وقت ممكنأقربنوفمرب يف مكان حيدد يف /تشرين الثاين

مبعلومات مقدمة من األمني التنفيذي بشأن نوع خدمات املؤمترات         اً  وأحاط الفريق العامل املخصص علم      - ٣
 : ما يلييستخلص هوأكد الفريق أن .م عادة يف االجتماعات غري الرمسيةقدَّاليت ُت

سيبت الفريق العامل املخصص يف تنظيم أعمال االجتماع غري الرمسي والدورة السابعة املستأنفة               )أ(
 أعاله يف دورته السادسة ويف اجلزء األول من دورته السابعة، على التوايل، كما سيتناول ٢املشار إليهما يف الفقرة 

 مجيع جوانب خطة عمل بايل؛ على حنو متوازنوسياق هذا اليف 

 يتاح حيز زمين للتنسيق اإلقليمي قبل وخالل االجتماعات املذكورة أعاله؛س  )ب(

ستتاح الترمجة الشفوية لالجتماع غري الرمسي على أساس استثنائي وبدون اإلخالل باملمارسـة               )ج(
  االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛املعمول هبا على صعيداالعتيادية 

التسجُّل رمسي، سيتاح للمنظمات املراقبة ووسائط اإلعالم إمكانية        فيما يتعلق باالجتماع غري ال      )د(
 ؛)٤- م أ/١للممارسة احلالية، مبا يف ذلك املمارسة الواردة يف املقرر اً وحضور االجتماعات وفق

تلزم لالجتماع غري الرمسي أو الدورة السابعة املستأنفة يف قد ستعمل األمانة على إتاحة أية وثائق   ) ه(
 . الوثائقموعد االجتماع أو الدورة اللذين ستقدم فيهما  بأسبوعني ذلكيستحسن أن يسبقو ،ت ممكنأسرع وق

  وأشار الفريق العامل املخصص إىل أنه بالنظر إىل الطبيعة غري الرمسية لالجتماع الذي سيعقد يف الفتـرة                   - ٤
ول من الدورة السابعة للفريق     أغسطس، فكل مقررات أو استنتاجات مطلوبة قبل اجلزء األ        / آب ١٤ إىل   ١٠من  

  .بت فيها يف الدورة السادسة للفريقفيما يتعلق بتنظيم هذه الدورة أو بأعماهلا التحضريية ينبغي أن ُي

 ـ ـ ـ ـ ـ
                                                      

ـ            سُت )٣(   / حزيـران  ١٢ إىل   ١ن  عقد الدورة السادسة للفريق العامل املخصص يف بون بأملانيا يف الفترة م
 تـشرين   ٩سـبتمرب إىل    / أيلـول  ٢٨عقد الدورة السابعة للفريق يف بانكوك بتايلند يف الفترة مـن            ، وستُ ٢٠٠٩يونيه  
 ١٨ إىل   ٧عقد الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف كوبنهاغن بالدامنرك يف الفترة مـن              ، وستُ ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

 .٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول

أن مرافق املؤمترات يف بون ويف أماكن أخرى تابعـة لألمـم            ب األمانة الفريق العامل املخصص      أبلغت )٤(
 .املتحدة لن تكون متاحة يف هذه الفترة


