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  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
   الطويل األجل مبوجب االتفاقية  

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 

  من جدول األعمال٥البند 
  التقرير الذي سُيقّدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته

     الرابعة عشرة بشأن التقدم احملرز

  التقرير الذي سُيقّدم إىل مؤمتر األطراف يف
  دورته الرابعة عشرة بشأن التقدم احملرز

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس
بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية إىل رئيسه، وقد أشار طلب الفريق العامل املخصص املعين 

، أن يقدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة تقرير الفريق الـوارد يف               ١٣- م أ /١ من املقرر    ٩إىل الفقرة   
  .مرفق هذه الوثيقة بشأن التقدم احملرز
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  مرفق

  تقـرير الفريـق العامل املخصص املعين بالعمـل
  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

كني مجيع األطراف مـن حتقيـق       األساسي لالتفاقية، وأن تعزيز العمل بشأن التكيف مع تغري املناخ ضروري لتم           
اليت ) ١٣- م أ/١املقرر (وقد اعتمدت األطراف خطة عمل بايل . التنمية املتأقلمة مع تغري املناخ واحلد من تأثرها به

تعهد للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية مبهمة االضطالع بعملية شاملة 
 ٢٠١٢لكامل والفعال واملستمر لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام              إلتاحة التنفيذ ا  

واهلدف من هذه العملية هو التوصل إىل نتائج متفق عليها يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة                . وما بعده 
  .عشرة اليت ستعقد يف كوبنهاغن

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

وين الرؤية املشتركة للعمل التعـا : وحتدد خطة عمل بايل مخسة عناصر يتعني النظر فيها، وهي   . ومتكاملة وشفافة 
الطويل األجل، والعمل املعزز بشأن التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، والعمل املعزز بـشأن تطـوير                  

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

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

  .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

النظر املتعمق يف القضايا الرئيـسية      وقد تيسر عملها من خالل      . وشواغلها وطرحت أفكاراً ومقترحات ملموسة    
وأدى هذا إىل تعزيز التفاهم بشأن األحكام واآلليات والترتيبات         . إطار مثاين حلقات عمل عقدت أثناء الدورة        يف

وسوف ُيعقد املزيد من حلقات العمل هذه يف الـدورة املقبلـة            . املؤسسية اليت من شأهنا أن تعزز تنفيذ االتفاقية       
  .خصصللفريق العامل امل

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

وبالتايل فإن هذه   . )١( حبيث تعكس األفكار واملقترحات اإلضافية املقدمة       منذ ذلك احلني   ُحدِّثتانعقاد الدورة احلالية و   
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الوثيقة تقدم استعراضاً عاماً لألفكار واملقترحات املطروحة حىت اآلن، وُتمكّن األطراف من حتديد جماالت التقـارب                
  .٢٠٠٩م وسوف تسهم الوثيقة يف دفع املفاوضات قدماً يف عا. واالختالف بشأن عناصر خطة عمل بايل

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

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

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

  .٢٠٠٩، وجيري استعراض احلاجة إىل إتاحة وقت إضايف لالجتماعات يف عام ٢٠٠٩يف عام 

 -  -  -  -  -  
 


