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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  ـراتـالفق  )تابع (ثالثاً
  ن أجل تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمـل املتعلـق          العمل املعزَّز م    
  بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه  
  العمل املعزَّز من أجل إتاحة املوارد املالية واالسـتثمار لـدعم إجـراءات           
  ٥  ٢٠- ١١  . . . . . . . . التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي   

  ٢٠٠٩ لعام برنامج العمل  - رابعاً 
  ٧  ٢٨- ٢١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  من جدول األعمال٤البند (  
  التقرير الذي سيقدَّم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعـة عـشرة عـن                - خامساً

  التقدم احملَرز  
  ٩  ٣٣- ٢٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  من جدول األعمال٥البند (  
  مسائل أخرى  - سادساً

  ٩  ٣٤     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  من جدول األعمال٦البند (  
  لدورةالتقرير املتعلق با  - سابعاً

  ١٠  ٣٥     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  من جدول األعمال٧البند (  
  ١٠  ٣٦     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختتام الدورة   - ثامناً 

  املرفقات

  املرفق
  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية املقدم إىل   - األول 

  ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة   
  روضة على الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب           الوثائق املع   - الثاين 

  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االتفاقية يف دورته الرابعة   
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  افتتاح الدورة- أوالً
  ) من جدول األعمال١البند (

معـرض  عقدت الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف               -١
 .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠ إىل ١بوزنان الدويل، يف بوزنان، بولندا، يف الفترة من 

، ورحب جبميع   )الربازيل(فيغويريدو ماشادو   ألبريتو  وافتتح الدورةَ رئيس الفريق العامل املخصص، السيد لويس           -٢
باً لرئيس الفريق العامل املخصص والـسيدة       نائ) مالطة(كما رحب بالسيد مايكل زاميت كوتاجار        .األطراف واملراقبني 

  .مقررة) باراغواي(ليليان بورتّيو 

والحظ الرئيس أن الفريق العامل املخصص وصل نقطة منتصف الطريق بني الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف                  -٣
كوبنهاغن اليت على الفريق العامل     الفريق، والدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف يف        فيها  أُنشئ   واليت   اليت عقدت يف بايل   

 إىل أن مجيع األفكار واملقترحات الواردة من األطراف واملنظمـات           وأشار أيضاً . املخصص أن يقدم عمله فيها العتماده     
يـشار  ( )١(قد ُجمعت يف وثيقة واحدة    ) ١٣-م أ /١املقرر  ( من خطة عمل بايل      ١بة بشأن العناصر الواردة يف الفقرة       املراِق

 .صدرت قبل الدورة احلالية) يةوثيقة التجميعال يلي بمايإليها ف

إىل موجز اآلراء املعرب عنها يف الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص وإىل مـذكرة            ندوبني  ووجه الرئيس انتباه امل     -٤
 .)٢(السيناريو اليت أعدها للدورة احلالية

 عمل خالل الدورات، علـى النحـو        حلقاتثالث   سينظموأبلغ الرئيس األطراف أن الفريق العامل املخصص          -٥
  .الذي اتفق عليه يف دورته األوىل

 املسائل التنظيمية - ثانياً
  ) من جدول األعمال٢البند (

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

 يف مذكرة مـن األمـني       ،ديسمرب/ كانون األول  ١ املعقودة يف    ،نظر الفريق العامل املخصص يف جلسته األوىل        -٦
 ).FCCC/AWGLCA/2008/14(التنفيذي تتضمن جدول األعمال املؤقت وشروحه 

 :ويف اجللسة نفسها، أُقر جدول األعمال على النحو التايل  -٧

                                                      

)١( FCCC/AWGLCA/2008/16 .      ة املعلومـات اجلديـدة    نقحت هذه الوثيقة خالل الدورة، مع مراعا .
 .FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1والوثيقة التجميعية املنقحة متاحة بوصفها الوثيقة 

)٢( FCCC/AWGLCA/2008/13و FCCC/AWGLCA/2008/15. 
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  .افتتاح الدورة  -١

  :تنظيميةالسائل امل  -٢

 إقرار جدول األعمال؛  )أ(    

  تنظيم أعمال الدورة؛  )ب(  

 .كتبانتخاب أعضاء امل  )ج(  

التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن                -٣
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢وحىت عام 

 رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  )أ(  

  تغيُّر املناخ؛الدويل املعزَّز من أجل التخفيف من آثار/العمل الوطين  )ب(  

 العمل املعزَّز من أجل التكيف مع تغيُّر املناخ؛  )ج(  

العمل املعزَّز من أجل تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من             )د(  
 آثار تغري املناخ والتكيف معه؛

لتخفيف مـن   العمل املعزَّز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم إجراءات ا            )ه(  
 .آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

  .٢٠٠٩عام لعمل البرنامج   -٤

  .التقرير الذي سيقدَّم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة عن التقدم احملَرز  -٥

  .خرىأمسائل  -٦

   .التقرير املتعلق بالدورة  -٧

 تنظيم أعمال الدورة - باء
  ) جدول األعمالمن) ب(٢البند (

  .ديسمرب/ كانون األول١نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلسته األوىل املعقودة يف   -٨

 من جدول األعمـال علـى       ٦ و ٥ و ٤مث البنود    ٣اقترح الرئيس أن يبدأ الفريق العامل املخصص بتناول البند          و  -٩
 .ديـسمرب / كانون األول  ١٠ ،يف اجللسة الثانية يوم األربعاء    ) ج(٢قرة الفرعية   تناول الف ُت أن   واقترح الرئيس أيضاً   .التوايل

  .ووافق الفريق العامل املخصص على تنظيم األعمال املقترح
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 انتخاب أعضاء املكتب - جيم
  )من جدول األعمال) ج(٢البند (

 وعمالً .ديسمرب/ كانون األول  ١٠ يف   نظر الفريق العامل املخصص يف هذا البند الفرعي يف جلسته الثانية املعقودة             -١٠
مبقترح رئيس مؤمتر األطراف يف اجللسة األوىل من دورته الرابعة عشرة، أبلغ الرئيس الفريق العامل املخصص أن انتخاب                  

 .)٣(ديسمرب/ كانون األول١٢ ، يومة العامة اخلتامية ملؤمتر األطرافسيف اجللسيتم أعضاء الفريق العامل املخصص 

التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية        - ثالثاً
عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت    

 : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢عام 
  ) من جدول األعمال٣البند (

  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

  ويل املعزَّز من أجل التخفيف من آثار تغيُّر املناخالد/العمل الوطين
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

  العمل املعزَّز من أجل التكيف مع تغيُّر املناخ
  )من جدول األعمال) ج(٣البند (

   العمل املعزَّز من أجل تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل
  يف معهاملتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتك

  )من جدول األعمال) د(٣البند (

  إجراءات  العمل املعزَّز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم
  التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

  )من جدول األعمال) ه(٣البند (

انون ك ١٠ و ١ستيه األوىل والثانية املعقودتني يف      ونظر الفريق العامل املخصص يف هذه البنود الفرعية معاً يف جل            - ١١
 FCCC/AWGLCA/2008/15 و FCCC/AWGLCA/2008/13ت معروضة عليـه الوثـائق       نوكا. ديسمرب على التوايل  /األول

   Add.1/Corr.1و Add.1و FCCC/AWGLCA/2008/Misc.5و FCCC/AWGLCA/2008/INF.2و FCCC/AWGLCA/2008/16و
 .FCCC/TP/2008/9 وFCCC/TP/2008/8 وFCCC/TP/2008/7 وAdd.1و FCCC/AWGLCA/2008/Misc.6و

                                                      

ديسمرب، وبناء على مقترح    / كانون األول  ١٣ و ١٢يف اجللسة السابعة ملؤمتر األطراف، املعقودة يومي         )٣(
 للفريق العامل املخصص والسيد لويس رئيساً) مالطة(مايكل زاميت كوتاجار راف السيد ئيس، انتخب مؤمتر األطمن الر

 .مقررة) باراغواي( للرئيس والسيدة ليليان بورتّيو نائباً) الربازيل(فيغويريدو ماشادو 
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يف اجللسة األوىل، أشار الرئيس إىل الدعوة إىل إعداد وثيقة، حتت مسؤوليته، جتمع األفكار واملقترحات الـيت                 و  -١٢
كار واملقترحـات    من خطة عمل بايل، على أن تؤخذ يف االعتبار األف          ١قدمتها األطراف بشأن العناصر الواردة يف الفقرة        

 اجلوهر،  استيعابوأكد الرئيس أن قصده من جتميع أفكار ومقترحات األطراف هو           . دةَمبة املعتَ املقدمة من املنظمات املراقِ   
كمـا أشـار     . ذلك مىت أمكن  األفكار واملقترحات    وتوحيد، إىل أقصى حد ممكن       احملددة مبا يشمل تّنب الفوارق الدقيقة    

 إىل العروض اليت ترد لوثيقة التجميعية قبل اختتام الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص، استناداً         حتديث ا  مهمةالرئيس إىل   
ـ  وذكَّ .الدورةهذه  واألفكار واملقترحات املقدمة إىل األمانة أثناء ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠بعد   أن ر الرئيس األطـراف ب

  .ديسمرب/ كانون األول٦ هو لتحديث يف االيت سُتراعىالعروض لتقدمي املوعد النهائي احملدد 

ويف اجللسة نفسها، اتفق الفريق العامل املخصص، بعد مشاورات غري رمسية قام الرئيس بتيسريها، على إنـشاء                   -١٣
  :مبا يليكل منها عىن ُيأربعة أفرقة اتصال لدورته الرابعة 

 فريق العامل املخصص؛رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، برئاسة نائب رئيس ال  )أ(

تعزيز العمل يف جمال التكيف وما يتصل به من وسائل التنفيذ، يشترك يف رئاسته السيد وليام كوجـو                    )ب(
 ؛)سويسرا(والسيد توماس كويل ) غانا(بونسو  - أغييمانغ

العمل يف جمال التخفيف وما يتصل به من وسائل التنفيذ، برئاسة نائب رئـيس الفريـق                تعزيز    )ج(  
 امل املخصص؛الع

الوفاء بااللتزامات يف جمال التكنولوجيا والتمويل، مبا يشمل النظر يف الترتيبات املؤسسية، برئاسة رئيس                )د(  
 .الفريق العامل املخصص

 أفرقة االتصال يف التركيز على العناصر ذات الصلة من الوثيقة التجميعية بغيـة حتديـد العناصـر                  ةومتثلت مهم   -١٤
 . خطة عمل بايلاملطلوب يف نتيجة متفق عليها، على النحو علىفاوض تينبغي إدراجها يف الواخليارات اليت 

 والـصني،   ٧٧ل ا، أدىل ببيانات افتتاحية ممثلو ستة أطراف، تكلم أحدهم باسم جمموعة            ويف اجللسة األوىل أيضاً     -١٥
 ورابع باسم اجلماعة األوروبية والدول األعضاء وثان باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وثالث باسم اجملموعة األفريقية،

  .، وخامس باسم اجملموعة اجلامعة، وسادس باسم أقل البلدان منواً)٤(فيها

ديـسمرب  / كـانون األول   ٦ إىل   ٢وعقد الفريق العامل املخصص ثالث حلقات عمل أثناء الدورة يف الفترة من               -١٦
 :شأن ما يليب

 الطويل األجل، برئاسة رئيس الفريق العامل املخصص؛رؤية مشتركة للعمل التعاوين   )أ(

                                                      

أيد هذا املوقف كل من ألبانيا والبوسنة واهلرسك وتركيا واجلبـل األسـود ومجهوريـة مقـدونيا                  )٤(
 .ة السابقة وصربيا وكرواتيااليوغوسالفي
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استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك آليات تقاسم املخاطر وحتويلها مثل التأمني، برئاسة                 )ب(
 ؛)غرينادا(السيد ليون تشارلز 

ا يف ذلك احللول املُجديـة      التعاون يف جمال البحث وتطوير التكنولوجيات احلالية اجلديدة واملبَتكَرة، مب           )ج(
  ).اليابان(للجميع، برئاسة السيد كونيهيتو شيمادا 

لفريـق العامـل    ا هبدف إرشـاد  آلراء املعرب عنها يف حلقات العمل       ل ملخصاتوأعد رؤساء حلقات العمل       -١٧
شكل ورقات   يف   امللخصاتوصدرت تلك    .خالل الدورة اليت سُتتناول   املخصص يف عمله بشأن كل مسألة من املسائل         

  . وستدرج أيضاً يف موجز الرئيس لآلراء املعرب عنها أثناء الدورة الرابعة)٥(غرف اجتماعات

 مـن   املقّدمة وإىل آخر العروض     )٦(إىل حتديث الوثيقة التجميعية   ندوبني  ويف اجللسة الثانية، وجه الرئيس انتباه امل        -١٨
ــة  ــة الدولي ــات احلكومي ــراف واملنظم ــواردة يف واألط ــال  FCCC/AWGLCA/2008/Misc.5/Add.2 وثيقتنيال

  .وشكر الرئيس األطراف واملنظمات املراقبة على مسامهاهتا . على التوايلFCCC/AWGLCA/2008/Misc.6/Add.2و

 .رؤساء حلقات العمل والرؤساء والرؤساء املشتركني ألفرقة االتصال على عملهم القيِّمكذلك شكر الرئيس   -١٩

  . املعرب عنها يف موجز الرئيس لآلراءسُيدَرج أن التقدم احملرز يف أفرقة االتصال وأشار الرئيس إىل  -٢٠

 ٢٠٠٩عام لعمل البرنامج  - رابعاً
  ) من جدول األعمال٤البند (

 املداوالت -١

 ديسمرب/ كانون األول  ١٠ و ١ البند يف جلستيه األوىل والثانية املعقودتني يف         انظر الفريق العامل املخصص يف هذ       -٢١
  .على التوايل

ويف اجللسة األوىل، أشار الرئيس إىل استنتاجات الفريق العامل املخصص يف دورته الثالثة بشأن النظر يف برنامج                   -٢٢
 .)٧(٢٠٠٩عام لعمل ال

 بتيـسريها   يقومويف اجللسة ذاهتا، وافق الفريق العامل املخصص على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري رمسية                   -٢٣
  . بتيسريها الرئيسيقوم من جدول األعمال ٥مع مشاورات بشأن البند باالقتران  وتعقدلرئيس نائب ا

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)٨(يف جلسته الثانية، يف االستنتاجات، ونظر الفريق العامل املخصص  -٢٤

                                                      

)٥( FCCC/AWGLCA/2008/CRP.6 وFCCC/AWGLCA/2008/CRP.7و FCCC/AWGLCA/2008/CRP.8. 

)٦( FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 

)٧( FCCC/AWGLCA/2008/12 ٣٧- ٣٢، الفقرات. 

 .FCCC/AWGLCA/2008/L.10اعتمدت بوصفها الوثيقة  )٨(
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 االستنتاجات -٢

للدعوة إىل القيام بإعداد وحتديث وثيقة ُتجّمع فيها        أعرب الفريق العامل املخصص عن تقديره لرئيسه الستجابته           -٢٥
واعترب أن هذه الوثيقـة      . من خطة عمل بايل    ١األفكار واملقترحات املقدمة من األطراف بشأن العناصر الواردة يف الفقرة           

كّن األطراف   قد أسهمت وسوف تظل تسهم إسهاماً قيماً يف نظر الفريق يف هذه األفكار واملقترحات، مما مي                )٩(التجميعية
 .٢٠٠٩ يف املضي قدماً باملفاوضات يف عام يساعدهامن حتديد جماالت التقارب واالختالف يف آرائها وبالتايل 

ودعا الفريق العامل املخصص رئيسه إىل القيام، على مسؤوليته، بإعداد الوثيقتني التاليتني لتيسري املفاوضات فيما                 -٢٦
 ٢٥ار واملقترحات املقدمة من األطراف وإىل الوثيقة التجميعية املـذكورة يف الفقـرة              بني األطراف، باالستناد إىل األفك    

 :أعاله، ومع مراعاة تنظيم العمل يف إطار الفريق العامل املخصص

وثيقة ينظر فيها الفريق خالل دورته اخلامسة، مع مراعاة املعلومات اإلضافية الواردة مـن األطـراف                  )أ(
، تزيد من تركيز العملية التفاوضية على إجناز خطة عمل بايل وعلى عناصر النتائج املتفـق                ٢٠٠٩فرباير  / شباط ٦حبلول  

عليها اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة، وتصف جماالت التقارب يف األفكار واملقترحات املقدمة من 
حتديد أية فجوات قد يتعني سدها مـن أجـل          األطراف، وتستكشف اخليارات املتاحة للتعامل مع جماالت االختالف و        

 التوصل إىل نتيجة متفق عليها؛

، يأخـذ يف    ٢٠٠٩يونيه  /نص تفاوضي ينظر فيه الفريق خالل دورته السادسة اليت سُتعقد يف حزيران             )ب(
 ٢٤الواردة مـن األطـراف حبلـول        االعتبار مداوالت الفريق العامل املخصص يف دورته اخلامسة واملعلومات اإلضافية           

 .٢٠٠٩أبريل /نيسان

 :وهاتان الوثيقتان جيب  -٢٧

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

 أن ال تنسبا األفكار واملقترحات إىل مصادرها؛  )ب(

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

حهما األمانة يف وقت مناسب، ويفضل أن يكون ذلك قبل أسبوعني من انعقاد الدورات الـيت                أن تتي   )د(
 .سُتقّدمان فيها

 من خطة عمل بايل واالستنتاجات اليت خلص إليها الفريق العامل املخصص يف دورته الثالثة          ٣ومع مراعاة الفقرة      -٢٨
اء مسألة احلاجة إىل ختصيص وقت إضايف لالجتماعـات      ، طلب الفريق من رئيسه إبق     )١٠(٢٠٠٩بشأن برنامج عمله لعام     

                                                      

)٩( FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 

)١٠( FCCC/AWGLCA/2008/12٣٧ و٣٦ و٣٣لفقرات ، ا. 
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 قيد االستعراض بالتشاور مع األطراف ومع مكتب مؤمتر األطراف واألمني التنفيذي، وأن يقتـرح أيـة                 ٢٠٠٩يف عام   
إجراءات قد يتعني أن يتخذها الفريق العامل املخصص بطريقة تكفل املشاركة الفعالة جلميع األطراف، وخباصة األطراف                

 .ن البلدان الناميةم

التقرير الذي سيقدَّم إىل مؤمتر األطراف يف دورتـه          - خامساً
 الرابعة عشرة عن التقدم احملَرز

  ) من جدول األعمال٥البند (

 املداوالت -١

ديسمرب / كانون األول  ١٠ و ١ البند يف جلستيه األوىل والثانية املعقودتني يف         انظر الفريق العامل املخصص يف هذ       -٢٩
  . التوايلعلى

، إىل الفريق أن يقـدم      )١١(ويف اجللسة األوىل، أشار الرئيس إىل أن مؤمتر األطراف طلب، يف دورته الثالثة عشرة               -٣٠
 . عن التقدم احملرز تقريراًيف دورته الرابعة عشرة إليه

رمسية قام بتيـسريها    ويف اجللسة ذاهتا، وافق الفريق العامل املخصص على النظر يف هذا البند يف مشاورات غري                  -٣١
  . من جدول األعمال قام بتيسريها نائب الرئيس٤مع مشاورات بشأن البند االقتران عقدت بوالرئيس 

  . اليت اقترحها الرئيس واعتمدهتا)١٢( الثانية، نظر الفريق العامل املخصص يف االستنتاجاتاجللسةويف   -٣٢

 االستنتاجات -٢

، أن يقـدم إىل مـؤمتر       ١٣-م أ /١ من املقرر    ٩رئيسه، وقد أشار إىل الفقرة      طلب الفريق العامل املخصص إىل        -٣٣
  .يرد يف املرفقالذي  ،األطراف يف دورته الرابعة عشرة تقرير الفريق بشأن التقدم احملرز

 مسائل أخرى - سادساً
  ) من جدول األعمال٦البند (

  .ر فيهاِظ أو ُن أُثريت مسائل أخرىتكن هناكمل   -٣٤

                                                      

 .٩، الفقرة ١٣- م أ/١املقرر  )١١(

 .FCCC/AWGLCA/2008/L.11اعتمدت بوصفها الوثيقة  )١٢(
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 التقرير املتعلق بالدورة - سابعاً
  ) من جدول األعمال٧البند (

ديسمرب، نظر الفريق العامل املخصص يف مشروع التقرير املتعلق         / كانون األول  ١٠ويف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٣٥
ـ  ويف اجللسة نفسها، أذن الفريق، بناء على مقترح من الرئيس، للمقرر            .  واعتمده )١٣(الرابعةبدورته    التقريـر   لبأن ُيكم

 . الرئيسوبتوجيه من األمانة  مناملتعلق بالدورة، مبساعدة

 اختتام الدورة - ثامناً

كما شكر الـرئيس  . ٢٠٠٨عام يف ويف اجللسة الثانية، شكر الرئيس نائب الرئيس واملقرر واألمانة على عملهم          -٣٦
ممثل تكلم باسم حتالف الدول اجلزرية الـصغرية،        وأدىل ببيانات ممثلو سبعة أطراف، مبن فيهم         .على مسامهاهتم ندوبني  امل

كما أدىل ببيانـات ممثلـو جملـس        . ، وممثل باسم اجملموعة األفريقية     فيها  األعضاء والدولوممثل باسم اجلماعة األوروبية     
الـصناعة،  يف جمايل األعمال التجاريـة و العاملة األعمال التجارية من أجل الطاقة املستدامة باسم املنظمات غري احلكومية      

 املنظماتوممثل منظمة املعونة املسيحية باسم املنظمات غري احلكومية البيئية، وممثل االحتاد الدويل للنقابات العمالية باسم ا               
 TakingItGlobal األمازون باسم الشعوب األصلية، ومنظمة تاكينيتنغلوبـال         دحتاا، وممثل    لنقابات العمال  غري احلكومية 

  .باسم وفد الشباب

                                                      

)١٣( FCCC/AWGLCA/2008/L.9. 
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  رفق األولملا

  تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب 
  االتفاقية املقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة

سلّمت األطراف، يف بايل، بأنه سيلزم إجراء ختفيضات كبرية يف االنبعاثات العاملية من أجل حتقيق اهلدف   - ١
 وأن تعزيز العمل بشأن التكيف مع تغري املناخ ضروري لتمكني مجيع األطراف مـن حتقيـق                 األساسي لالتفاقية، 

اليت ) ١٣- م أ/١املقرر (وقد اعتمدت األطراف خطة عمل بايل  .التنمية املتأقلمة مع تغري املناخ واحلد من تأثرها به
التفاقية مبهمة االضطالع بعملية شاملة تعهد للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب ا

 ٢٠١٢إلتاحة التنفيذ الكامل والفعال واملستمر لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام                
واهلدف من هذه العملية هو التوصل إىل نتائج متفق عليها يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة                 .وما بعده 

  .قد يف كوبنهاغنعشرة اليت ستع

واتفق الفريق يف دورتـه األوىل       .وقد اجتمع الفريق العامل املخصص يف أربع دورات عقدت هذه السنة            - ٢
على السعي إىل إحراز تقدم بشأن مجيع العناصر اليت أسندهتا إليه خطة عمل بايل واالضطالع بعمله بطريقة متسقة 

الرؤية املشتركة للعمل التعـاوين   :صر يتعني النظر فيها، وهيوحتدد خطة عمل بايل مخسة عنا    .ومتكاملة وشفافة 
الطويل األجل، والعمل املعزز بشأن التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، والعمل املعزز بـشأن تطـوير                  

مجيـع  وقد نظر الفريق العامـل يف   .التكنولوجيا ونقلها وبشأن توفري املوارد املالية، واالستثمار لدعم هذا العمل 
وقد فعل ذلك بتناول     .عناصر خطة عمل بايل يف كل دورة من دوراته، آخذاً يف اعتباره أوجه الترابط فيما بينها               

الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، والعمل املعزز بشأن التكيف مع تغري املناخ وما يتصل هبذا العمل                 
ف من آثار تغري املناخ وما يتصل هبذا العمل من وسائل التنفيـذ،             من وسائل التنفيذ، والعمل املعزز بشأن التخفي      

  .وحبث مسألة التكنولوجيا والتمويل، مبا يف ذلك النظر يف الترتيبات املؤسسية

وخالل هذه السنة األوىل، شاركت األطراف مشاركة نشطة وأحرزت تقدماً، حيث بّينت بوضوح رؤاها   - ٣
وقد تيسر عملها من خالل النظر املتعمق يف القضايا الرئيـسية            .لموسةوشواغلها وطرحت أفكاراً ومقترحات م    

وأدى هذا إىل تعزيز التفاهم بشأن األحكام واآلليات والترتيبات          .إطار مثاين حلقات عمل عقدت أثناء الدورة        يف
لـدورة املقبلـة    وسوف ُيعقد املزيد من حلقات العمل هذه يف ا         .املؤسسية اليت من شأهنا أن تعزز تنفيذ االتفاقية       

  .للفريق العامل املخصص

ويف الدورة الثالثة للفريق العامل املخصص، طُلب إىل الرئيس أن يقوم بتجميع األفكـار واملقترحـات الـيت                  - ٤
وقد أتيحت هذه الوثيقة التجميعية قبل  .طرحتها األطراف، آخذاً يف اعتباره مسامهات املنظمات املشاركة بصفة مراقب

وبالتايل فإن هذه    .)١(احلالية وُحدِّثت منذ ذلك احلني حبيث تعكس األفكار واملقترحات اإلضافية املقدمة          انعقاد الدورة   
الوثيقة تقدم استعراضاً عاماً لألفكار واملقترحات املطروحة حىت اآلن، وُتمكّن األطراف من حتديد جماالت التقـارب                

  .٢٠٠٩ة يف دفع املفاوضات قدماً يف عام وسوف تسهم الوثيق .واالختالف بشأن عناصر خطة عمل بايل

                                                      

  )١(  FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1. 



FCCC/AWGLCA/2008/17 
Page 12 

 

واتفق على التحـول    . ٢٠٠٩وقد اعتمد الفريق العامل املخصص استنتاجات بشأن برنامج عمله لعام             - ٥
 وعلى تنظيم عمله تبعاً لذلك، ودفع املفاوضات قدماً بشأن مجيـع            ٢٠٠٩أسلوب التفاوض الكامل يف عام        إىل

ودعا الفريق رئيسه إىل إعداد املزيد من الوثائق، مبا يف ذلك نص             .متوازنةعناصر خطة عمل بايل بطريقة شاملة و      
كما دعا األطراف إىل تقدمي املزيد من املقترحات فيما يتعلق مبحتـوى       .تفاوضي للمساعدة يف تركيز املفاوضات    

سة للفريق العامل وشكل النتيجة املتفق عليها من أجل استعراض وتقييم نطاق املفاوضات وتقدمها يف الدورة الساد
مثانية أسابيع    وقد تقرر عقد أربع دورات يصل جمموع مددها إىل        . ٢٠٠٩يونيه  /املخصص اليت ستعقد يف حزيران    

  .٢٠٠٩، وجيري استعراض احلاجة إىل إتاحة وقت إضايف لالجتماعات يف عام ٢٠٠٩يف عام 
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  املرفق الثاين
   بالعمل الوثائق املعروضة على الفريق العامل املخصص املعين

  التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته الرابعة
  للدورةالوثائق اليت أُِعّدت 

FCCC/AWGLCA/2008/13             موجـز لآلراء اليت أُعرِب عنها خالل الدورة الثالثة للفــريق العامـل
مذكرة  .املخصص املعـين بالعمـل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 رئيسمقدمة من ال

FCCC/AWGLCA/2008/14 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي .جدول األعمال املؤقت والشروح 

FCCC/AWGLCA/2008/15 مذكرة مقدمة من الرئيس .مذكرة بشأن سيناريو للدورة الرابعة 
FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1

)١( Ideas and proposals on paragraph 1 of the Bali Action Plan. Revised note 

by the Chair 

FCCC/AWGLCA/2008/INF.2 Adaptation-related activities within the United Nations system. 

Note by the secretariat 

FCCC/AWGLCA/2008/Misc.5 

and Add.1 and Add.1/Corr.1 and 

Add.2 (Parts I and II) and  
Add.2 (Part II)/Corr.1 

Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of the 

Bali Action Plan. Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2008/Misc.6 

and Add.1 and Add.2 
Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of the 

Bali Action Plan. Submissions from intergovernmental 

organizations 
FCCC/TP/2008/7 Investment and financial flows to address climate change: an 

update. Technical paper 

FCCC/TP/2008/8 Challenges and opportunities for mitigation in the agricultural 

sector. Technical paper 

FCCC/TP/2008/9 Mechanisms to manage financial risks from direct impacts of 

climate change in developing countries. Technical paper 

FCCC/AWGLCA/2008/L.9             مشروع تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل
 مبوجب االتفاقية عن دورته الرابعة

FCCC/AWGLCA/2008/L.10 مشروع استنتاجات اقترحه الرئيس. ٢٠٠٩ العمل لعام برنامج 

FCCC/AWGLCA/2008/L.11             التقرير الذي سيقدَّم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة عن التقدم احملَرز .
 مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2008/CRP.6 Report on the workshop on a shared vision for long-term 

cooperative action. Summary by the chair of the workshop 

                                                      

 خالل الدورة، مع مراعاة املعلومات اجلديـدة؛ وهـذه          FCCC/AWGLCA/2008/16  الوثيقة نقحت )١(
 .FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1 بوصفها الوثيقة الوثيقة التجميعية املنقحة متاحة
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FCCC/AWGLCA/2008/CRP.7 Report on the workshop on risk management and risk reduction 

strategies, including risk sharing and transfer mechanisms such as 

insurance. Summary by the chair of the workshop 

FCCC/AWGLCA/2008/CRP.8 Report on the workshop on cooperation on research and 

development of current, new and innovative technology, including 

win-win solutions. Summary by the chair of the workshop 

  وثائق أخرى معروضة على الدورة

FCCC/AWGLCA/2008/3              تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل مبوجـب
مارس / آذار٣١االتفاقية عن أعمال دورته األوىل املعقودة يف بانكوك يف الفترة من 

 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤إىل 

FCCC/AWGLCA/2008/6           صص موجز لآلراء اليت أُعرِب عنها خالل الدورة األوىل للفريق العامل املخ
املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية فيما يتعلـق بوضـع            

 من خطـة عمـل      ٧برنامج العمل املمتد سنتني واملطلوب مبوجب الفقرة        
  مذكرة مقدمة من الرئيس.بـايل

FCCC/AWGLCA/2008/8              تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل مبوجـب
 ١٢ إىل   ٢قية عن أعمال دورته الثانية املعقودة يف بـون يف الفتـرة مـن               االتفا

 ٢٠٠٨يونيه /حزيران

FCCC/AWGLCA/2008/11             موجـز لآلراء اليت أُعرِب عنها خالل الدورة الثانية للفــريق العامـل
 مذكرة .املخصص املعـين بالعمـل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 مقدمة من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2008/12 and 

Corr.1 

تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل مبوجـب             
 ٢٧ إىل   ٢١أكرا يف الفتـرة مـن        االتفاقية عن أعمال دورته الثالثة املعقودة يف      

 ٢٠٠٨أغسطس /آب

 
 -  -  -  -  - 


