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  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
     الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨ابريل / نيسان٤ - مارس / آذار٣١بانكوك، 

   من جدول األعمال٣البند 
  وضع برنامج عمل

  وضع برنامج عمل
  مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس

الفريـق العامـل     (الطويل األجل مبوجب االتفاقية    التعاوينبالعمل  الفريق العامل املخصص املعين     أشار    - ١
ىل العناصر اليت ينبغي للفريق ، وإ)خطة عمل بايل (١٣- م أ/١إىل واليته احملددة يف املقرر ) AWG-LCAاملخصص 

  .من املقرر) ١(تناوهلا، حسبما هو مبني يف الفقرة 

وأحاط الفريق العامل املخصص علماً مبا أبدته األطراف واملنظمات اليت هلا صفة املراقـب مـن آراء يف                    - ٢
لفريق بتبادل لآلراء بشأن    وقام ا .  اليت قدمتها والبيانات اليت أدلت هبا خالل الدورة احلالية         )١(مذكرات املعلومات 

ودعا الفريق رئيسه .  من خطة عمل بايل٧وضع برنامج عمل مدته سنتان على حنو ما هو منصوص عليه يف الفقرة 
  .إىل إعداد موجز الرئيس لآلراء اليت أُبديت يف إطار هذا التبادل

ة اليت هلا صـفة املراقـب       ودعا الفريق العامل املخصص كذلك إىل أن تقوم األطراف واملنظمات املعتمد            - ٣
.  من برنامج عمل بايل، وفقاً ملا قد تقتضيه كـل دورة ١بتقدمي معلومات وآراء ومقترحات إضافية بشأن الفقرة  

                                                      

 .Add.1-3 و FCCC/AWGLCA/2008/Misc.1ترد مذكرات املعلومات املقدمة من األطراف يف الوثيقتني          )١(
على  موقع االتفاقية اإلطارية     يفاألمانة مذكرات املعلومات املقدمة من املنظمات       أدرجت  شياً مع املمارسة املعتمدة،     ومت

 .<http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php> شبكة اإلنترنت على العنوان
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وطلب من األمانة نشر هذه املذكرات، بالصيغة اليت ترد هبا، على موقع االتفاقية اإلطارية على شبكة اإلنترنت،                 
  .ة من األطراف يف وثيقة معلومات متنوعة كي ينظر فيها الفريقوجتميع مذكرات املعلومات املقدم

بطريقة متسقة ومتكاملة وتتسم بالشفافية، والسعي  واتفق الفريق العامل املخصص على االضطالع بعمله        - ٤
كما اتفق على تنظيم عملـه      . إىل إحراز تقدم فيما يتعلق جبميع العناصر اليت ُحددت له يف إطار خطة عمل بايل              

نسبة لكل دورة حبيث يتضمن كل واحد من هذه العناصر، مع مراعاة أوجه الترابط فيما بينها ومع عمل اهليئات بال
وستنظّم هذه الدورات بطريقة تتيح ما يكفـي مـن الوقـت            . )٢(الفرعية لالتفاقية يف سياق خارطة طريق بايل      

وصل إىل نتائج متفق عليها واعتماد مقرر يف        للمفاوضات اليت جيريها الفريق من أجل متكني مؤمتر األطراف من الت          
  .دورته اخلامسة عشرة

، ملدة  إمجالية    ٢٠٠٩ورأى الفريق العامل املخصص أنه سيحتاج إىل عقد أربع دورات على األقل خالل عام                 - ٥
اعـات  عقد االجتم تسهيالت  وطلب من األمانة أن توفر، خالل دورته الثانية، معلومات عن           . تصل إىل مثانية أسابيع   

 ٢٠٠٨ويف هذا الصدد، سيبدأ الفريق خالل دورته الثانية لعام          . ٢٠٠٩واملوارد املطلوبة واملتاحة لعمل الفريق يف عام        
  . كموعد أقصى٢٠٠٨، وسيكمل ذلك خالل الدورة الرابعة لعام ٢٠٠٩النظر يف برنامج عمله لعام 

م حلقات عمل وغريها من األنشطة مـن  فق الفريق العامل املخصص على تيسري عمله عن طريق تنظي         توا  - ٦
وعليه، طلب الفريق من األمانة القيـام، حتـت         . أجل ترسيخ الفهم وتوضيح العناصر الواردة يف خطة عمل بايل         

وطلب الفريق من الرئيس أن     . إشراف الرئيس وبالتشاور مع األطراف، بتنظيم حلقات العمل املذكورة يف املرفق          
  .ل دورةوجز الذي يعده ألعمال كل حلقات العمل يف امليدرج اآلراء اليت أُبديت خال

 من خطة عمل بايل، بتجميع      ١١وطلب الفريق العامل املخصص كذلك أن تقوم األمانة، عمالً بالفقرة             - ٧
 من خطـة    ١وإتاحة مذكرة معلومات عن العمل اجلاري مبوجب االتفاقية فيما يتعلق باملسائل الواردة يف الفقرة               

  .عمل بايل

دعا الفريق العامل املخصص العمليات احلكومية الدولية األخرى ذات الصلة، وجمتمعـات األعمـال              و  - ٨
دعا إىل القيام، يف الوقت املناسب      والتجارية والبحوث واجملتمع املدين إىل اإلحاطة علماً بربنامج العمل املذكور،           

ة عن العمليات احلكومية الدولية ذات الصلة،       النواتج املنبثق  من خطة عمل بايل، بتقدمي       ١١ومبا يتسق مع الفقرة     
  .ووجهات نظر قطاع األعمال وأوساط البحث واجملتمع املدين

                                                      

  .FCCC/CP/2007/6 من الوثيقة ١٣٥انظر الفقرة  )٢(
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  مرفق

  ٢الدورة 
  حلقات العمل  بنود جدول األعمال

 رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل •
عزَّزة بشأن التخفيف من املدولية ال/وطنيةالجراءات اإل •

 آثار تغري املناخ
 راءات املعززة للتكيف مع آثار تغري املناخاإلج •
بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلـها     املعززة  جراءات  اإل •

مـن آثـار تغـري املنـاخ لدعم إجراءات التخفيف    
  معهاوالتكيف

تـوفري املـوارد املاليـة      ب املعززة املتعلقة جراءات  اإل •
آثار تغري املنـاخ    واالستثمار لدعم إجراءات ختفيف     

  لتعاون التكنولوجيوامعها والتكيف 

إحراز تقدم يف جمال التكيف مع آثار تغري املناخ عن           •
برامج العمل طريق التمويل والتكنولوجيا، مبا يف ذلك 

 الوطنية للتكيف
 االستثمار والتدفقات املالية من أجل التصدي لتغري املناخ •
اآلليات الفعالة واألدوات املعّززة إلزالـة العراقيـل،        •

 وغريها من احلوافز مـن أجـل        وتوفري حوافز مالية  
حتسني النهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان 

قـصد تـشجيع الوصـول إىل       بالناميـة،   األطراف  
ُسـبل  ؛ و تكنولوجيات سليمة بيئياً تكون يف املتناول     

تعجيل التنمية، ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً اليت 
  تكون يف املتناول وتروجيها ونقلها

  ٣ة الدور
  حلقات العمل  بنود جدول األعمال

 رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل •
عزَّزة بشأن التخفيف من املدولية ال/وطنيةالجراءات اإل •

 آثار تغري املناخ
 اإلجراءات املعززة للتكيف مع آثار تغري املناخ •
بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلـها     املعززة  جراءات  اإل •

مـن آثـار تغـري املنـاخ يف  لدعم إجراءات التخف  
  معهاوالتكيف

تـوفري املـوارد املاليـة      ب املعززة املتعلقة جراءات  اإل •
آثار تغري املنـاخ    واالستثمار لدعم إجراءات ختفيف     

  والتعاون التكنولوجيمعها والتكيف 

جيابية بـشأن املـسائل     اإلوافز  احلسياساتية و الُنُهج  ال •
الة الغابـات   املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إز     

 يف البلدان الناميـة، ودور احلفـاظ علـى          رديهاوت
خمزونات الكربون يف الغابات وإدارهتـا املـستدامة        

 وتعزيزها يف البلدان النامية
اصـة  اخلجـراءات   اإلتعاونيـة و  القطاعية  الُنُهج  ال •

 من) ج(١قصد تعزيز تنفيذ الفقرة    ببقطاعات حمددة،   
   من االتفاقية٤املادة 

  ٤الدورة 
  حلقات العمل  نود جدول األعمالب

 رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل •
عزَّزة بشأن التخفيف من املدولية ال/وطنيةالجراءات اإل •

 آثار تغري املناخ
 اإلجراءات املعززة للتكيف مع آثار تغري املناخ •
بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلـها     املعززة  جراءات  اإل •

آثـار تغـري املنـاخ مـن   لدعم إجراءات التخفيف    
  معهاوالتكيف

تـوفري املـوارد املاليـة      ب املعززة املتعلقة جراءات  اإل •
آثار تغري املنـاخ    واالستثمار لدعم إجراءات ختفيف     

  والتعاون التكنولوجيمعها والتكيف 

استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك          •
 آليات تقاسم املخاطر وحتويلها مثل التأمني

ون يف جمال البحث وتطوير التكنولوجيات احلالية   التعا •
 اجلديدة واملبَتكَرة، مبا يف ذلك احللول املُجدية للجميع

  الرؤية املشتركة فيما يتعلق بالعمل التعاوين الطويل األجل •

 -  -  -  -  -  


