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  ملخصص املعين بالعمل التعاويناالفريق العامل 
     الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  اخلامسةالدورة 
  ٢٠٠٩ أبريل/ نيسان٨مارس إىل / آذار٢٩ بون،

  
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  املسائل التنظيمية
  إقرار جدول األعمال

  جدول األعمال املؤقت وشروحه
  *مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي

   جدول األعمال املؤقت-أوالً 
  افتتاح الدورة  -١

  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛ )أ(

  .تنظيم أعمال الدورة )ب(

لتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحـىت                 ا  -٣
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢عام 

  شتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛املرؤية ال )أ(
                                                      

  .قبل األجل احملدد للوثيقةعداد صيغتها النهائية لعدم كفاية الوقت إله الوثيقة متأخرة عن موعدها قُدِّمت هذ *   
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  املناخ؛الدويل املعزَّز من أجل التخفيف من آثار تغيُّر /العمل الوطين )ب(

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

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

ثار تغـري    آ  من تخفيفال إجراءاتدعم  لالعمل املعزَّز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار          )ه(
  .املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

  مسائل أخرى  -٤

 التقرير املتعلق بأعمال الدورة  -٥

  اخللفية -ثانياً 
، عملية شاملة للتمكني من التنفيذ الكامـل        )خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١أطلق مؤمتر األطراف، مبوجب مقرره        -١

 وما بعـده، مـن أجـل    ٢٠١٢عاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام        والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل الت      
وقرر املؤمتر أن تتوىل إجـراء هـذه   .  دورته اخلامسة عشرة هذا الصدد يف  التوصل إىل نتائج متَّفَق عليها واعتماد مقرر يف       

تعاوين الطويل األجـل مبوجـب   العملية هيئة فرعية يف إطار االتفاقية ُتعَرف باسم الفريق العامل املخصص املعين بالعمل ال          
  .٢٠٠٩، وأن ُينهي هذا الفريق أعماله يف عام )الفريق العامل املخصص(االتفاقية 

ويف اجللسة العامة اخلتامية ملؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة، انتخب املؤمتر السيد مايكل زاميت كوتاجار                  -٢
مقررة للفريق العامل ) باراغواي(نائباً للرئيس، والسيدة ليليان بورتييو ) يلالرباز(، والسيد فيغرييدو ماتشادو رئيساً) مالطة(

 . ٢٠٠٩املخصص لعام 

مارس إىل يوم / آذار٢٩األحد   بعد ظهر يوم من  للفريق العامل املخصص ابتداءً    اخلامسةعقد الدورة   سُتو  - ٣
االلتزامات اإلضافية لألطراف املعين بعامل  للفريق الالسابعة باالقتران مع الدورة ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٨األربعاء، 

وسيسبق الدورةَ اخلامسة للفريق العامل املخصص حدثٌ لـه        . املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو      
 .)١(صلة مباشرة بعمل الدورة

                                                      

ــع     )١(   ــضبط، زر موق ــه بال ــذا احلــدث ومكان ــت ه ــن توقي ـــات ع ـــن املعلوم ــد م   ملزي
ــايل    ــوان التـ ــى العنـ ــاخ علـ ــري املنـ ــشأن تغـ ــة بـ ــدة اإلطاريـ ــم املتحـ ــة األمـ : اتفاقيـ

<http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/20090212_awg_pres.pdf>.   
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   شروح جدول األعمال املؤقت- ثالثاً
   افتتاح الدورة-١

  ) من جدول األعمال١البند (

 يف ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٩،  )٢(األحديوم  بعد ظهر    للفريق العامل املخصص     اخلامسةرئيس الدورة   سيفتتح ال   -٤
  .فندق ماريتيم ببون، يف أملانيا

  املسائل التنظيمية -٢
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال )أ(

  .  املؤقت إلقراره الدورةعرض جدول أعمالسُي  -٥

FCCC/AWGLCA/2009/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. عمال املؤقت وشروحهجدول األ 

  تنظيم أعمال الدورة )ب(

وافق الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، على تنظيم أعمال دوراته بطريقة تتيح ما يكفي مـن                  :اخللفية  -٦
متَّفق عليها واعتماد مقرر يف دورته       متكني مؤمتر األطراف من التوصل إىل نتائج         ترمي إىل فاوضات   الفريق مل   إلجراء الوقت

  .)٣(اخلامسة عشرة

 عـن سـيناريو الـدورة       )FCCC/AWGLCA/2009/2 (وأعد رئيس الفريق العامل املخصص مذكرة       - ٧
من املعلومات مذكرة السيناريو ملزيد لرجوع إىل امندوبني ولل. هدف الدورة وتنظيم األعمالركز على ت، اخلامسة

  .عن تنظيم أعمال الدورة

 وسيدعو. ٢٠٠٩مارس  / آذار ٢٩األحد،  وسيعقد الفريق العامل املخصص جلسة افتتاحية عامة بعد ظهر يوم             -٨
 الشفوية إىل أقـصى حـد   االوفود إجياز بياناهتويرجى من  . جمموعات األطراف الرئيسيةباسمببيانات اإلدالء    إىل الرئيس

 الـراغبني يف تقـدمي   وعلى.  لتيسري عمل املترمجني الشفويني  املؤمترات سلفاً شؤون  ممكن وتقدمي نسخة ورقية إىل موظفي       
  .مجيع املندوبني إحضار نسخ منها من أجل توزيعهاإىل بيانات خطية 

                                                      

سيجري االفتتاح بعد اجللسة االفتتاحية للفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية لألطراف   )٢(
 .٠٠/١٥املدرجة باملرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو، اليت ستبدأ يف الساعة 

   .٢٤، الفقرة  FCCC/AWGLCA/2008/3ة الوثيق  )٣(
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ووافق الفريق العامل املخصص يف دورته األوىل على تيسري عمله بعقد حلقات عمل واالضطالع بأنشطة أخرى                  -٩
 إىل   الفريق العامل املخصص، يف دورتـه الثالثـة،        وطلب .)٤(وتعميق فهمها لتوضيح العناصر الواردة يف خطة عمل بايل        

، ثالث حلقات عمل حتت إشراف الرئيس وبالتشاور مع األطراف من أجـل تنـاول   اخلامسةاألمانة أن تنظِّم، يف دورته   
  :املسائل التالية

  ؛من خطة عمل بايل‘ ٢’)ب(١و‘ ١‘)ب(١الفقرتان الفرعيتان  )أ(
  ؛)من خطة عمل بايل‘ ٦‘)ب(١الفقرة  (القتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابةالنتائج ا )ب(
  .)٥(الفرص املتاحة والتحديات القائمة يف جمال التخفيف من آثار تغري املناخ يف القطاع الزراعي )ج(

يف الدورات الـسابقة     وستقوم على النهج املتبع      وسُتعقَد حلقات العمل الثالث يف األسبوع األول من فترة الدورة           -١٠
  .وترد معلومات إضافية عن حلقات العمل يف املرفق األول من هذه الوثيقة. للفريق العامل املخصص

 من أجل إثراء العمل املقبل بـشأن        عملة  حلقكل  آلراء اليت ُيعَرب عنها يف      رؤساء حلقات العمل موجزاً ل     وسيعد  -١١
  .ت قاعة اجتماع يف أثناء الدورة وستدرج يف مرفق بتقرير الدورةشكل ورقا  يفاملواجز وستصدر هذه. هذه القضايا

 املوقع اإللكتروين التفاقية األمم     يفوُتدعى األطراف إىل الرجوع إىل اللمحة العامة عن الدورة اليت ترد              - ١٢
ع على اجلدول   املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وإىل الربنامج اليومي الذي ُينشر يف أثناء الدورة، وذلك لالطال              

الزمين املفصل واحملدَّث ألعمال الفريق العامل املخصص، مبا يف ذلك املسائل التنظيمية املتصلة حبلقـات العمـل                 
  . أعاله٩الثالث املذكورة يف الفقرة 

   حبلـول   عـادةً  بـأن تنتـهي اجللـسات        )٦( دورهتا الرابعة والعشرين   يف الفرعية للتنفيذ    اهليئة وأوصت  - ١٣
.  كحد أقصى  ٠٠/٢١، لكنها أجازت، يف الظروف االستثنائية، أن تستمر اجللسات إىل الساعة            ٠٠/١٨الساعة  

  .لفريق العامل املخصص وفقاً لذلك احلالية لدورةالوسُتنظَّم 

  .سُيدعى الفريق العامل املخصص إىل االتفاق على هنج تنظيم أعمال الدورة :اإلجراء  - ١٤

FCCC/AWGLCA/2009/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. ملؤقت وشروحهجدول األعمال ا 

FCCC/AWGLCA/2009/2 مذكرة مقدمة من الرئيس. اخلامسة الدورة  سيناريومذكرة بشأن 

  

                                                      

  .٢٦، الفقرة  FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة   )٤(
 .٣٥ و٣٤تان ، الفقر FCCC/AWGLCA/2008/12الوثيقة   )٥(

  .١٠٢، الفقرة  FCCC/SBI/2006/11الوثيقة   )٦(
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التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق           - ٣
 ومـا  ٢٠١٢الطويل األجل من اآلن وحىت عـام         العمل التعاوين 
  : مجلة أمور منهابعده، بتناول

  ) من جدول األعمال٣البند (  

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل )أ(

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

  ر املناخالعمل املعزَّز للتكيف مع آثار تغيُّ )ج(

التخفيف من آثار تغـري     ب العمل املتعلق قلها لدعم    تطوير التكنولوجيا ون   من أجل ز   املعزَّ العمل )د(
  املناخ والتكيف معه

آثار تغري املناخ من تخفيف الالعمل املعزَّز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم إجراءات  )ه(
  والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

 لآلراء املُعَرب عنها يف     مواجزسه إىل إعداد    دعا الفريق العامل املخصص، يف دورته األوىل، رئي        :اخللفية  - ١٥
 الرابعةويرد موجز الرئيس لآلراء املعرب عنها يف الدورة . )٧(سياق تبادل اآلراء فيما بني األطراف خالل الدورات

 .FCCC/AWGLCA/2009/3يف الوثيقة 

 ينظـر فيهـا     يته، وثيقة  الرئيس إىل أن يعّد، حتت مسؤول      الرابعةودعا الفريق العامل املخصص يف دورته         - ١٦
وتواصل التركيز على عملية التفاوض بشأن إجناز خطة عمل بـايل ومكونـات              الفريق العامل يف دورته اخلامسة    

وستصف هذه الوثيقة جماالت التقارب . النتائج املتفق عليها اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة
  كشف خيارات التعامل مع جماالت االختالف وحتديد أي فجـوات قـد      يف أفكار األطراف ومقترحاهتم، وستست    

وستستند هذه الوثيقة إىل أفكار األطراف ومقترحاهتم وإىل        . يتعني سدها من أجل التوصل إىل نتائج متفق عليها        
 ٦ وستراعي الرسائل األخرى الواردة مـن األطـراف إىل حـني             FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1الوثيقة  
وستشمل مجيع جوانب خطة عمل بايل بطريقة متوازنة، ولن تعزو األفكار واملقترحات إىل             . ٢٠٠٩ فرباير/شباط

مصادرها، وستصاغ بلغة ال تضر بشكل النتائج املتفق عليها، وستتيحها األمانة يف وقت مناسب، ُيفضل أن يكون 

                                                      

  .٢٦ و٢٢، الفقرتان FCCC/AWGLCA/2008/3الوثيقة   )٧(
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 ٢٧، سـيعقد يـوم اجلمعـة،         وسيقدم الرئيس هذه الوثيقة يف حدث غري رمسي        .)٨(قبل موعد الدورة بأسبوعني   
 .)٩( يف فندق ماريتيم ببون، يف أملانيا٢٠٠٩مارس /آذار

 واستكشاف  FCCC/AWGLCA/2009/4النظر يف الوثيقة    سيدعى الفريق العامل املخصص إىل       :اإلجراء  - ١٧
تقـدمي  كيفية توسيع جماالت التقارب فيما بني األطراف، ومعاجلة جماالت االختالف وسد أي فجوات، وبالتايل               

 .  للفريق العامل املخصص يف دورته السادسة تفاوضياًمسامهة إىل الرئيس لدى إعداده نصاً

FCCC/AWGLCA/2009/3     للفريق العامل املخصص    الرابعة عنها خالل الدورة     املعربموجز لآلراء 
مذكرة مقدمة من   . املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية      

 الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/2  مذكرة مقدمة من الرئيس .اخلامسةسيناريو الدورة بشأن مذكرة 

FCCC/AWGLCA/2009/4          مـذكرة   .إجناز خطة عمل بايل والعناصر املكونة للنتائج املتفق عليهـا 
    مقدمة من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.1 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of 

the Bali Action Plan.  Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.2 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of 

the Bali Action Plan.  Submissions from intergovernmental 

organizations 

  مسائل أخرى -٤
 ) من جدول األعمال٤البند (

 الفريق العامل املخصص، يف دورته الرابعة، إىل رئيسه أن يبقي احلاجة إىل وقت إضايف لالجتماع                طلب :اخللفية -١٨
 قيد االستعراض بالتشاور مع األطراف، ومكتب مؤمتر األطراف واألمني التنفيذي، وأن يقترح أي إجراء قـد                 ٢٠٠٩يف  

  .)١٠(يتعني على الفريق العامل املخصص اختاذه

 السـتنتاجات  يقدم رئيس الفريق العامل املخصص نتيجة استعراضه وسيقترح أي إجراء قد يتعني اختاذه وفقاً            وس  -١٩
  .الدورة الرابعة للفريق العامل املخصص

                                                      

 .٢٧و ٢٦لفقرتان ، اFCCC/AWGLCA/2008/17لوثيقة ا  )٨(

 اإلطارية ت هذا احلدث ومكانه بالضبط، زر موقع اتفاقية األمم املتحدةـ توقيـنملزيد من املعلومات ع  )٩(
: بشأن تغري املناخ على العنوان التايل

<http://unfccc.int/files/parties_and_observers/notifications/application/pdf/20090212_awg_pres.pdf>.  

  .٢٨، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/17الوثيقة   )١٠(
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ائج االستعراض والتوصل إىل استنتاجات بشأن أي إجراء قد         نتسيدعى الفريق العامل املخصص إىل النظر يف         :اإلجراء  -٢٠
  .يتعني اختاذه

 . يف إطار هذا البند أية مسائل أخرى تنشأ يف أثناء الدورةوسُتبحث  -٢١

   التقرير املتعلق بأعمال الدورة-٥
 ) من جدول األعمال٥البند (   

سيجري إعـداد مشروع تقرير بشأن أعمال الدورة لكي يعتمـده الفريق العامل املخصص يف              :اخللفية  - ٢٢
 .هناية الدورة

، بتوجيـه  فريق العامل املخصص إىل اعتماد مشروع التقرير واإلذن للمقرِّر باستكمال التقرير  سُيدعى ال  :اإلجراء  -٢٣
  .الرئيس ومبساعدة من األمانةمن 
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   األولاملرفق

  ستعقد أثناء الدورة يف إطار الفريق العاملاليت العمل اتحلق
  املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل

                                                                 مبعىن أن املناقشات املوضوعية سـتعتمد بـشكل أساسـي علـى              ،               حلقات العمل   ك                      كون الدول األطراف حمر     ست   
           أفكارها       إبداء        وإىل                                         فاعل فيما بينها أثناء حلقات العمل                                            ومجيع األطراف مدعوة إىل اإلسهام يف الت        .                 الدول األطراف        مداخالت

      إمـا       ً    أيضاً             وهي مدعوة    ).   ١٣-    م أ  / ١       املقرر (                                                          إجياد سبل عملية لتحقيق ما وعدت به خطة عمل بايل                بشأن          مقترحاهتا        تقدمي   و
         عـدد            ال يزيـد   أ                     إذا اقتضت الضرورة        و          دقائق،   ١٠       عن        ال تزيد       على أ  (        قترحات    امل            ركزة بشأن    م                        إىل تقدمي عروض موجزة و    

                                 األطراف اليت تعتزم تقدمي عـروض       و   ).                        ال تزيد عن ثالث دقائق     (         قصرية         مبداخلة          اإلدالء          إما إىل  و  )       عن مخس           البيانية           الشرائح
   . ) ١ (                 املتقاربة مواضيعها         العروض      تصنيف                  يتمكن الرئيس من        بذلك حىت                     ً      ً  إىل إحاطة األمانة علماً مسبقاً        مدعوة    رحات  قت  امل     بشأن 

  )أ(من خطة عمل بايل‘ ٢‘)ب(١و‘ ١‘)ب(١الفقرتني الفرعيتني  حلقة عمل بشأن - ١اجلدول 
 ومن الساعة   ٠٠/١٣ إىل الساعة    ٠٠/١٠ من الساعة    ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١األربعاء،    

  ٠٠/١٨ إىل الساعة ٠٠/١٥
  اجلزء األول  اهليكل

  من خطة عمل بايل‘ ١‘)ب(١الفقرة الفرعية 
  افتتاح حلقة العمل   •
  عروض ومداخالت ومناقشات تفاعلية على سبيل املتابعة جتريها األطراف   •
  مالحظات ختامية  •

  اجلزء الثاين
  من خطة عمل بايل‘ ٢‘)ب(١الفقرة الفرعية 

  مل افتتاح حلقة الع  •
  عروض ومداخالت ومناقشات تفاعلية على سبيل املتابعة جتريها األطراف   •
  مالحظات ختامية  •

  سائل ذات الصلةامل
 ١٣- م أ/١يف املقرر 

  )خطة عمل بايل(

التزامات أو إجراءات قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها وطنياً، مبا يف ذلك 
 االنبعاثات واحلد منها، من جانب مجيـع البلـدان          أهداف قابلة للقياس كّماً لتخفيف    

املتقدمة األطراف، ويف نفس الوقت ضمان إمكانية مقارنة اجلهود، مع مراعاة الفوارق            
   ؛ ) ‘ ١ ‘ ) ب ( ١       الفقرة    (يف ظروفها الوطنية

إجراءات وطنية مناسبة للتخفيف تتخذها البلدان النامية األطراف، يف سـياق التنميـة            
يسَّرة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات بطريقة قابلة للقياس        املستدامة، مدعومة وم  

   ) ‘ ٢ ‘ ) ب ( ١       الفقرة    (وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها
                                                                                                                     بناء على اتفاق الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورتـه الثالثـة،                     ) أ (   

                                                                  من خطة عمل بايل يف جزأين يتناول كل منهما إحـدى الفقـرتني               ‘  ٢ ‘ ) ب ( ١ و  ‘  ١ ‘ ) ب ( ١        فرعيتني                                     ستنظم حلقة عمل بشأن الفقرتني ال     
   . )  ٣٤       الفقرة   ، FCCC/AWGLCA/2008/12   (                              ً                                     الفرعيتني املذكورتني ويتناوالن معاً مضمون كلتا الفقرتني الفرعيتني بالكامل

                                                      

ُتدعى األطراف الراغبة يف تقدمي عروض إىل االتصال باألمانـة عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين                    )١(
<lcaworkshops@unfccc.int> ٢٠٠٩مارس / آذار٢٩ يف أقرب وقت ممكن يف غضون أجل. 
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النتائج االقتـصادية واالجتماعيـة لتـدابري                        حلقة عمل بشأن      -  ٢      اجلدول 
   )من خطة عمل بايل‘ ٦‘)ب(١الفقرة  (تجابةاالس

  ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠ من الساعة مارس/ آذار٣١الثالثاء،   
  افتتاح حلقة العمل   •  اهليكل

  عروض ومداخالت ومناقشات تفاعلية على سبيل املتابعة جتريها األطراف   •
  مالحظات ختامية  •

املسائل ذات الـصلة    
 ١٣- م أ /١يف املقرر   

  ) بايلخطة عمل(

  ).‘٦‘)ب(١الفقرة (النتائج االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة 

الفرص املتاحة والتحديات القائمة يف جمال التخفيف                        حلقة عمل بشأن      -  ٣      اجلدول 
  من آثار تغري املناخ يف القطاع الزراعي

  ٠٠/١٣ إىل الساعة ٠٠/١٠ من الساعة أبريل/ نيسان٤السبت،   
   حلقة العملافتتاح  •  اهليكل

ورقة تقنية عن التحديات والفرص يف جمال التخفيف من آثار تغري املنـاخ يف              عرض    •
  )أمانة االتفاقية اإلطارية ()أ(القطاع الزراعي

  عروض ومداخالت ومناقشات تفاعلية على سبيل املتابعة جتريها األطراف  •
  مالحظات ختامية   •

  .FCCC/TP/2008/8  )أ(  
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   الثاينرفقامل
  لوثائق اليت أُِعّدت للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوينا

  اخلامسةالطويل األجل مبوجب االتفاقية يف دورته 
  الوثائق اليت أُعدت للدورة

FCCC/AWGLCA/2009/1 مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي. جدول األعمال املؤقت وشروحه 

FCCC/AWGLCA/2009/2  مذكرة مقدمة من الرئيس .اخلامسةورة الد سيناريوبشأن مذكرة 

FCCC/AWGLCA/2009/3  للفريق العامل املخصص املعين الرابعةموجز لآلراء اليت أُعرب عنها خالل الدورة 
 مذكرة مقدمة من الرئيس. بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

FCCC/AWGLCA/2009/4 مذكرة مقدمة من الرئيس. تفق عليهاإجناز خطة عمل بايل ومكونات النتائج امل 

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.1 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of 

the Bali Action Plan.  Submissions from Parties 

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.2 Ideas and proposals on the elements contained in paragraph 1 of the 

Bali Action Plan. Submissions from intergovernmental organizations 

  الدورةوثائق أخرى معروضة على 
FCCC/AWGLCA/2008/17           تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب

 إىل  ١مـن    يف الفترة    بوزنان املعقودة يف    الرابعةاالتفاقية عن أعمال دورته     
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول١٠

FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1 مقدمة منقحة مذكرة .  من خطة عمل بايل١ الفقرة أفكار ومقترحات بشأن
 من الرئيس

FCCC/TP/2008/8               التحديات والفرص يف جمال التخفيف من آثار تغـري املنـاخ يف القطـاع
 ورقة تقنية. الزراعي

FCCC/SB/2009/INF.1 Advance report on a strategy paper for the long-term perspective 
beyond 2012, including sectoral approaches, to facilitate the 
development, deployment, diffusion and transfer of technologies 
under the Convention.  Note by the Chair of the Expert Group on 
Technology Transfer 

FCCC/SB/2009/INF.2 Advance report on recommendations on future financing options 
for enhancing the development, deployment, diffusion and 
transfer of technologies under the Convention. Note by the Chair 
of the Expert Group on Technology Transfer 

FCCC/SB/2009/INF.3 Advance report on performance indicators to monitor and 
evaluate the effectiveness of the implementation of the 
technology transfer framework.  Note by the Chair of the Expert 
Group on Technology Transfer 
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