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  بشأناالتفاقية اإلطارية
  تغري املناخ

   التعاوينالفريق العامل املخصص املعين بالعمل
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية
  الدورة الرابعة عشرة، اجلزء الثالث

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٧-١مدينة بنما، 
   جدول األعمال من٢-٢-٣البند 

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف

ـ            املبلـغ  اً حلقة العمل الثانية املتعلقة بإجراءات التخفيف املالئمة وطني
عنها من جانب البلدان النامية األطراف، واالفتراضات الـيت تقـوم           

  املعقودة عمـالً   عليها هذه اإلجراءات، وأي دعم ضروري لتنفيذها،      
  ١٦-م أ/١ من املقرر ٥١بالفقرة 

  )١(*تقرير مقدم من رئيسي حلقة العمل املتشاركني    

  الوالية  - أوالً  
، إىل األمانـة أن     ١٦-م أ /١ من مقرره    ٥١طلب مؤمتر األطراف، مبوجب الفقرة        -١

ألطـراف،  تنظم حلقات عمل لفهم تنوع إجراءات التخفيف اليت تبلغ عنها البلدان النامية ا            
واالفتراضات اليت تقوم عليها هذه اإلجراءات وأي دعم ضـروري لتنفيـذها، مـشرياً إىل               

  .الظروف الوطنية املختلفة وقدرات كل طرف من هذه األطراف

__________ 

 للمدة القصرية اليت تفصل بني اجلزأين الثاين والثالث من الـدورة            قدمت هذه الوثيقة بعد املوعد احملدد نظراً        *  
  .الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية

 .اركان حتت مسؤوليتهما، بطلب من األطرافأعد هذا التقرير الرئيسان املتش )١(
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 يف بانكوك بتايلند، ٢٠١١أبريل / نيسان٤وُنظمت أوىل حلقات العمل املذكورة يف     -٢
ة عشرة للفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل         بالتزامن مع اجلزء األول من الدورة الرابع      
  .)٢()فريق العمل التعاوين(التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

  تنظيم حلقة العمل  - ثانياً  
 يف بون بأملانيا، بالتزامن مع      ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٠ُنظمت حلقة العمل الثانية يف        -٣

  .لرابعة عشرةاجلزء الثاين من دورة فريق العمل التعاوين ا
) الـدامنرك (وَتشارك يف رئاسة حلقة العمل السيد كريستيان بيلغارد زينغلريسـن             -٤

وبعد مالحظات متهيدية موجزة أدىل هبا      ). بريو(والسيد خوسيه ألبريتو غاريبالدي فرينانديز      
ستة أطراف من البلدان الناميـة وثالثـة        : الرئيسان املتشاركان، قدم عروضاً تسعة أطراف     

وُنظمت العـروض يف    . منظمة مراقبة واحدة  اً  كما قدمت عرض  . اف من البلدان املتقدمة   أطر
ويرد يف املرفق جـدول أعمـال حلقـة    . منها جلسة أسئلة وأجوبة أربع جلسات، تال كالً   

  .العمل، مبا فيه قائمة مقدمي العروض
ـ  )٣(وبعد حلقة العمل، أتيحت كل العروض على موقع االتفاقية الشبكي           -٥ در ، وأص

وطلبت األطراف إىل الرئيسني املتشاركني أن ُيعّدا،       . غري رمسي اً  الرئيسان املتشاركان موجز  
  .عن حلقة العملاً خطياً حتت مسؤوليتهما، تقرير

  موجز املداوالت  - ثالثاً  
للوالية املسندة إليها، القضايا التالية من خالل عـروض         اً  تناولت حلقة العمل، وفق     -٦

  : من جلسات أسئلة وأجوبةاألطراف وما تالها
  اً؛تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطني  )أ(  
  اً؛االفتراضات اليت تقوم عليها إجراءات التخفيف املالئمة وطني  )ب(  
  .الدعم الالزم لتنفيذها  )ج(  

وأقرت األطراف بأن البلدان النامية األطراف تتخذ بالفعل خطوات كبرية للتصدي             -٧
. طائفة واسعة من التدابري للحد من انبعاثـات غـازات الدفيئـة فيهـا             لتغري املناخ، وتنفذ    

ترمي إىل توضيح االفتراضات    اً  حدث يف حلقة العمل األوىل، قدمت األطراف عروض        وكما
__________ 

 والعروض على املوقـع     (FCCC/AWGLCA/2011/8)ميكن االطالع على التقرير املتعلق حبلقة العمل هذه          )٢(
 .<http://unfccc.int/meetings/awg/items/5928.php>: التايل

)٣( <http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/5988.php>. 
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اً وأدىل أيـض  . والدعم الالزم لتنفيذها  اً  املتعلقة مبا تتبعه من إجراءات التخفيف املالئمة وطني       
إىل األمانة بعرض يركز علـى عمليـة        اً  خفيف املالئمة وطني  يقدم بعُد إجراءات الت    طرف مل 

  .اًلتحديد ما خيصه من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً التخطيط اجلارية وطني
وباإلضافة إىل ذلك، تناولت عروض األطراف وما تالها مـن جلـسات أسـئلة                -٨

ـ  قضايا أخرى شىت تتعلق بالتخطيط إلجراءات التخفيف املالئمة        وأجوبة وتنفيـذها  اً   وطني
. وشفافيتها، وما يلزمها من دعم وتعاون دويل، وإسهامها يف حتقيق هدف االتفاقية النـهائي             

مناقشات بشأن اخلطوات املقبلة يف عملية حلقة العمـل وصـالهتا           اً  وأجرت األطراف أيض  
  .باملفاوضات الرمسية

سم الدروس املستفادة يف    وأبرز عدد من األطراف األمهية احلامسة للتعاون الدويل وتقا          -٩
. تلبية احتياجات البلدان النامية األطراف لبلوغ التنمية املستدامة ويف حتقيق هدف االتفاقيـة            

وقدمت األطراف معلومات عن التعاون الثنائي واملتعدد األطراف اجلاري بالفعل ملـساعدة            
ـ البلدان النامية األطراف يف عملية إعداد إجراءات التخفيف املالئمـة و     اخلاصـة هبـا   اً طني

وشدد طرف على ضرورة إجراء مزيد من النقاش بني اجلهات املاحنـة واجلهـات    . وتنفيذها
املتلقية لفهم احتياجات البلدان النامية األطراف من الدعم الذي يـسمح باالسـتفادة مـن               

فاع أن االنت اً  وأضيف أيض . اإلمكانات الكبرية اليت تتيحها إجراءات التخفيف يف هذه البلدان        
من هذه اإلمكانات سيحقق وفورات احلجم، األمر الذي خيفض تكاليف إجراءات التخفيف            
يف البلدان النامية األطراف ويسهم يف اجلهود العاملية املبذولة من أجل التصدي لتزايد حجـم              

  .االنبعاثات وسد الفجوة يف إجراءات احلد من االنبعاثات العاملية
ة وطنية ُوضعت هبدف حتديد إجراءات التخفيـف        وقدم طرف معلومات عن عملي      -١٠

ومشل ذلك وضع منوذج استخدمته الوزارة املعنية بالتنسيق للحصول . اخلاصة بهاً املالئمة وطني
ـ              اً،من الوزارات ذات الصلة على املعلومات الالزمة إلعداد إجراءات التخفيف املالئمة وطني

ملـدى متاشـي    اً  علومات املطلوبة شرح  وتضمنت امل . وذلك من خالل االتصال بني الوزراء     
اإلجراءات احملددة مع السياسات القطاعية، وحملة شاملة عن اخلفض املمكن يف االنبعاثـات،             

وأشري إىل أن هذه    . والتكاليف الالزمة، وسبل قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها        
دة للشروع يف املناقشات مـع      يف تقييم الفجوات يف القدرات ووضع قاع      اً  العملية مفيدة أيض  
  .املاحنني احملتملني

وذكرت أطراف عدة فائدة اتباع هنج بسيط لعرض املعلومـات عـن إجـراءات                -١١
 ميكن أن يتخذ شكل منوذج موحد، وأفادت بأن ذلك قد ينطـوي             اً،التخفيف املالئمة وطني  
قد تكون هلا صـلة     ومع ذلك، أُقر بأن عناصر خمتلفة من املعلومات         . على آثار يف التسجيل   

وذكـر  .  بسبب تنوع هذه اإلجراءات    اً،بأنواع خمتلفة من إجراءات التخفيف املالئمة وطني      
 وعرض خمتلـف    اً،طرف أن هناك ثالثة أنواع أساسية من إجراءات التخفيف املالئمة وطني          
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وأشار طرف  . عناصر املعلومات اليت قد تكون ذات أمهية لإلبالغ عنها فيما يتعلق بكل نوع            
  .بسبب عدم وجود معايري موحدةاً آخر إىل صعوبة وضع إجراءات التخفيف املالئمة وطني

وحتدث طرف عن مبادرته الرامية إىل تصميم نظام وطين دائم لقوائم جرد غـازات                -١٢
ووضع توقعـات  اً الدفيئة، وأشار إىل فائدته يف عملية حتديد إجراءات التخفيف املالئمة وطني          

وذكر طرف آخر أنه يف طور إعداد سـيناريوهات مرجعيـة           .  املستقبل بشأن االنبعاثات يف  
. سُيسترشد هبا يف وضع إطاره الوطين للقياس واإلبالغ والتحقق       ) سيناريوهات خط األساس  (

وُحددت الترتيبات القانونية واملؤسسية، مبا يف ذلك احلاجة إىل األنظمة الداخلية، باعتبارهـا             
وأشار طرف إىل أنه يعمـل      .  للقياس واإلبالغ والتحقق   عوامل حامسة يف وضع نظم وطنية     

على حتديد نظام جترييب وأن الدعم الالزم قد أُّمن من مصادر التمويل املتعـددة األطـراف                
  .وغريها ملساعدته يف وضع هذا النظام

وذكر طرف أمهية وجود نظم وطنية قوية للقياس واإلبالغ والتحقق من أجل تكوين        -١٣
، وخيارات التخفيف واالحتياجات من     ‘االعتيادية‘مستويات االنبعاثات   صورة واضحة عن    

بأن وضع ذلك النظام    اً  وأفيد أيض . الدعم، بغية حشد الدعم واإلبالغ عن املعلومات بشفافية       
وينبغي االضطالع هبا مبوازاة مـع إعـداد        " التعلم باملمارسة "الوطين هو عملية تنطوي على      

مناقشات بشأن حمتوى التقارير التحديثية املقدمة      اً  طراف أيض وأجرت األ . السياسات الوطنية 
  .كل سنتني، والطرق اليت ميكن هبا إجراء مشاورات دولية وعملية حتليلية

  تنوع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  - ألف  
قدمت البلدان النامية األطراف معلومات عن جمموعة متنوعة من إجراءات التخفيف             -١٤

 ومنها معلومات عن االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية اليت جيـري يف سـياقها             اً،طنياملالئمة و 
  .إعداد وتنفيذ ما خيصها من تلك اإلجراءات

اً أهـداف : ومشلت اجملموعة املتنوعة مما ُعرض من إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً            -١٥
نبعاثـات االعتياديـة؛    خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد؛ واالحنراف عن مستويات اال        

وخفض االنبعاثات مقارنة بسنة األساس؛ وتدابري التخفيف الفردية املتخذة يف جمموعة متنوعة            
من القطاعات، ومنها الطاقة والصناعة واستخدام األراضي وإعـادة اسـتخدام األراضـي             

الغابات وحتدث طرف عن التصدي حلرائق      . واحلراجة والنقل والبناء والزراعة وتربية املاشية     
وأضاف أن االنبعاثات النامجة عن     . اخلاصة به اً  باعتباره من إجراءات التخفيف املالئمة وطني     

 يف املائة من جمموع انبعاثاته من غازات الدفيئة وأن هذه املشكلة            ٨٠حرائق الغابات تشكل    
ومته األنشطة اليت تضطلع هبا حك    اً  وعرض الطرف أيض  . بتزايد اجلفاف يف مناخه   اً  تزداد سوء 

  .ملعاجلة هذه املشكلة
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وأُبرزت احلاجة إىل النظر إىل إجراءات التخفيـف علـى حنـو مشـويل ومتـسق               -١٦
وقيل إن فعل ذلك سيضمن اتباع هنج منسق يف تنفيذ اإلجراءات وسيؤدي إىل             . واستراتيجي

ت  وأوضحت األطراف الصال.اًاالنسجام يف أنشطة التصدي لتغري املناخ اليت ُيضطلع هبا وطني
القائمة بني األهداف اإلمنائية وإجراءات التخفيف وسلمت بأمهية مراعـاة تغـري املنـاخ يف      

وذكرت عدة أطراف أهنا بصدد إعـداد       . عمليات التخطيط واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية    
اخلاصة هبا يف سياق استراتيجيات وطنيـة أوسـع         اً  وتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطني    

وأشـار  . ستدامة، هبدف االنتقال باقتصاداهتا إىل مسار ختفيض انبعاثات الكربـون         للتنمية امل 
طرف إىل أنه بصدد وضع خطة عمله الوطنية يف جمال تغري املناخ لتفعيل أنشطة التصدي لتغري         

. املناخ ودمج مراعاته يف عملية التخطيط الوطنية ويف اخلطط اإلمنائية الوطنية يف هناية املطاف             
وأفاد طرف بأنه يعمل على وضع مبادرة للنمو األخضر املقاوم لتغري املناخ، وهو بصدد إنشاء 

  .هياكل مؤسسية ال بد منها للتصدي لتغري املناخ بطريقة شاملة
معلومات عن جمموعة كبرية من تـدابري وأدوات الـسياسة    اً  وقدمت األطراف أيض    -١٧

اخلاصـة هبـا وحتقيـق أهـداف        اً   املالئمة وطني  العامة الرامية إىل تنفيذ إجراءات التخفيف     
خمططـات تبـادل    : وتشمل تلك التدابري واألدوات ما يلي     . استراتيجياهتا للتنمية املستدامة  

حقوق إطالق االنبعاثات، مثل شهادات الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة؛ ووضع    
  .ات املؤسسية ذات الصلةأدوات مالية وآليات قائمة على السوق؛ واختاذ الترتيب

بعـض   وفيما يلي. املزايا املشتركة من تنفيذ أنشطة التخفيفاً وأبرز بعض األطراف أيض    -١٨
فـرص   حتسني الصحة من خالل حتسني نوعية اهلواء واملاء؛ وإجيـاد         : املزايا املشتركة املذكورة  

هشاشة االقتصادات وبناء   العمل؛ واإلسهام يف احلد من الفقر؛ وزيادة األمن الغذائي؛ واحلد من            
  .قدرهتا على املقاومة؛ وحتسني ميزان املدفوعات؛ واحلفاظ على التنوع األحيائي

  االفتراضات اليت تقوم عليها إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  - باء  
أشار عدد من عروض البلدان النامية األطراف إىل االفتراضات األساسية املرتبطـة              -١٩
 وشددت عدة أطراف على أمهيـة تقاسـم         .اًراءات التخفيف املالئمة وطني   لديها من إج   مبا

املعلومات عن االفتراضات والنهج، مبا يف ذلك ما يتعلق باألهداف املرتبطـة باملمارسـات              
  ".الكثافة"االعتيادية و

اخلاصة هبـا   اً  وقدمت بعض األطراف اليت عرضت إجراءات التخفيف املالئمة وطني          -٢٠
عن مستويات االنبعاثات االعتيادية معلومات عن االنبعاثات املتوقعـة إىل          يف شكل احنراف    

وفسرت كيفية حتديد مستويات انباعاثاهتا االعتيادية وتقامست       . ٢٠٣٠ و ٢٠٢٠غاية سنيت   
وذُكر أن كالًّ من النهج التنازيل والنهج التصاعدي ُيتبعان يف          . معلومات عن سنوات األساس   
التوقعات املتعلقة بنمـو انبعاثـات      اً  وُعرضت أيض . االعتياديةحساب مستويات االنبعاثات    

غازات الدفيئة حسب القطاع، وأوضحت بعض األطراف يف هذا الـصدد أهنـا حـسبت               
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عن معدالت  اً  وقُدمت معلومات أيض  . االنبعاثات املرجعية واالعتيادية على صعيد القطاعات     
  .ستويات االنبعاثات االعتياديةمنو الناتج احمللي اإلمجايل املستخدمة للوصول إىل م

  الدعم الالزم لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  - جيم  
ذكرت األطراف جمموعة من احتياجاهتا من الدعم، مبا يف ذلك الدعم الالزم لبنـاء                -٢١

القدرات املؤسسية، والدعم التقين واملايل والتكنولوجي للتخطيط إلجراءات التخفيف املالئمة          
وأقرت األطراف بأن تنوع إجراءات التخفيف واختالف قدرات البلـدان          . وتنفيذهااً  يوطن

النامية األطراف يقتضيان توفري طائفة متنوعة من أشكال الدعم للتخطيط إلجراءات التخفيف    
وذكر طرف أنه يتوخى احلصول على ذلك الدعم من خالل مزيج           . وتنفيذهااً  املالئمة وطني 

 وهو قطاع متنام حسبما يقال - واألسهم ومن قطاع التمويل الصغري من القروض والصناديق
  .اًيف دعم تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وميكن أن يؤدي دور

وأبرزت بعض األطراف قيمة حتسني فهم التكلفة املترتبة على تنفيذ ما ُعرض مـن                -٢٢
ملعلومات عن نسبة تلك اإلجراءات     ، مبا يف ذلك من خالل ا      إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   

 وأفادت بعض األطراف بأهنـا يف       .اًدولياً  والنسبة اليت ستتطلب دعم   اً  اليت ُيتوقع متويلها حملي   
اخلاصة هبا، وبذلك فهي مل حتسب اً املراحل األولية من وضع إجراءات التخفيف املالئمة وطني   
حتديد نسبة تلك اإلجـراءات الـيت    بعُد مستوى الدعم الذي حتتاج إليه، وال تستطيع من مث           

 وأضيف أن آليات السوق     .اًدولياً  ستنفذ باستخدام املوارد احمللية والنسبة اليت ستتطلب دعم       
، لتوليد املوارد املالية الالزمة لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً         اً  ستكون ضرورية أيض  

  . ميكن تعبئتها من خالل السوقولكن ال ُتعرف يف هذه احلالة كذلك نسبة املوارد اليت
وأشار طرف إىل احلاجة إىل مراعاة التوازن اإلقليمي يف توفري الـدعم للتخطـيط                -٢٣

وذكر طرف آخر أنه ملا كانت تلك اإلجراءات        . وتنفيذهااً  إلجراءات التخفيف املالئمة وطني   
 وحتدثت  .اًذها حالي ، فال ميكن بسهولة توفري قدر كبري من الدعم الدويل لتنفي          جديداًاً  مفهوم

عن التحديات اليت تواجهها بعض البلدان النامية األطراف يف احلـصول    اً  بعض األطراف أيض  
وأبرزت األطراف ضرورة تعزيز اهلياكل املؤسسية الوطنية، مبـا يف          . على الدعم املايل والتقين   

ـ  ذلك تعزيز القدرات الوطنية واإلقليمية للتخطيط إلجـراءات التخفيـف املالئمـة            اً  وطني
وأشار طرف إىل ضرورة رفع احلواجز أمام تنفيذ        . وتنفيذها، من أجل مواجهة هذا التحدي     

بغية مساعدة البلدان النامية على جتاوز مرحلة االعتماد على   اً  إجراءات التخفيف املالئمة وطني   
  .اجلهود الذاتية فحسب

ل مـن أجـل تنفيـذ       وحتدث طرف عن مبادراته اليت يوفَّر من خالهلا الدعم بالفع           -٢٤
اً وأشري إىل أن الدعم يقدَّم أيض     . يف البلدان النامية األطراف   اً  إجراءات التخفيف املالئمة وطني   

فيما يتعلق بأنشطة التمكني، مثل إعداد االستراتيجيات اإلمنائية اخلفيضة االنبعاثات، ووضـع      
  .نظام وطين للقياس واإلبالغ والتحقق، وإنشاء آليات السوق
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عن احلاجة إىل آليات جديدة قائمة على السوق لتعزيز الـدعم           اً  ث طرف أيض  وحتد  -٢٥
 وأضيف أن من فوائد تلك اآلليات توجيـه         .اًاملقدم لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطني     

تنفيذ إجراءات التخفيف بطريقة فعالة من حيث التكلفة وتشجيع االستثمارات الكـربى يف             
  .جمال املناخ

احلاجة إىل حبث العالقة بني ما ُيدعم من إجراءات التخفيف املالئمـة            وأبرز طرف     -٢٦
  .ومشاريع آلية التنمية النظيفة من أجل تفادي حساب خفض االنبعاثات مرتنياً وطني

  اخلطوات املقبلة للنهوض بعملية حلقات العمل  - دال  
وذُكر أن  . افأقرت األطراف بفائدة حلقات العمل يف تيسري تبادل اآلراء بني األطر            -٢٧

ـ        اً   ضروري عملية حلقات العمل تتيح فضاءً     اً لتعزيز فهم إجراءات التخفيـف املالئمـة وطني
. ومناقشة أفضل السبل اليت ميكن هبا لإلطار الدويل املقبل أن يسهم يف تنفيذ تلك اإلجراءات              

قبلة وأشارت عدة أطراف إىل ضرورة استمرار هذه العملية، وإمكانية تنظيم حلقات العمل امل            
وتركيزها على أمور منها احتياجات البلدان النامية األطراف مـن الـدعم            اً  مواضيعياً  تنظيم

اخلاصة هبا، وفهم خطوط األساس، وتوحيد منـوذج   اً  لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطني    
إىل أن ضيق الوقت املتـاح      اً  غري أن بعض األطراف أشارت أيض     . اإلبالغ لتوفري الدعم املايل   

جراء مفاوضات رمسية يف إطار اإلعداد لدورة مؤمتر األطراف السابعة عشرة، جيعل مـن              إل
املهم مراعاة القيود الزمنية وضمان أال تستغرق حلقات العمـل الوقـت علـى حـساب                
املفاوضات الرمسية وأن يكون هناك توازن بني املدة املخصصة حللقات العمل واملدة املخصصة     

  .للمفاوضات الرمسية
وأعربت بعض األطراف عن احلاجة إىل تشجيع البلدان النامية األطراف األخـرى              -٢٨

اً على املشاركة يف حلقات العمل املقبلة وتقدمي معلومات عن إجراءات التخفيف املالئمة وطني
أنه ينبغي تشجيع البلدان الناميـة      اً  وأضافت األطراف أيض  . اخلاصة هبا اليت أُبلغت هبا األمانة     

ـ            األطراف ال  علـى أن   اً  يت مل تبلغ األمانة بعُد مبا اختذته من إجراءات التخفيف املالئمة وطني
  .ذلك تفعل
وأشري إىل أن باإلمكان زيادة فهم إجراءات التخفيف املعروضة، وذلك من خـالل               -٢٩

 واقترحت األمانـة يف هـذا       .اًتقدمي معلومات إضافية عن إجراءات التخفيف املالئمة وطني       
  .يةالصدد ورقة تقن

عن حلقة العمل حتـت     اً  خطياً  وطلب فريق العمل التعاوين إىل األمانة أن تعد تقرير          -٣٠
إشراف رئيسيها، وأن تتيحه يف أقرب وقت ممكن بعد انتهاء اجلزء الثاين من دورته الرابعـة                

  . )٤(عشرة
__________ 

 .٢٦، الفقرة FCCC/AWGLCA/2011/9الوثيقة  )٤(
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  املرفق

  جدول أعمال حلقة العمل    
    ٠٠/١٣-٤٥/١٠  

  افتتاح الدورة    
  .يعرضه الرئيسان املتشاركانتنظيم حلقة العمل  •

  اجللسة األوىل    
  شيلي؛ •
  إثيوبيا؛ •
  حتالف الدول اجلزرية الصغرية؛ •
  .أسئلة وأجوبة •

  اجللسة الثانية    
  فييت نام؛ •
  كينيا؛ •
  االحتاد األورويب؛ •
  .أسئلة وأجوبة •

  استراحة    

    ٠٠/١٨-٠٠/١٣  

  اجللسة الثالثة    
  ؛) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا  •
  النرويج؛ •
  اليات املتحدة األمريكية؛الو •
  .أسئلة وأجوبة •

  اجللسة الرابعة    
  الشبكة الدولية للعمل املناخي؛: املنظمة املشاركة بصفة مراقب •
  .أسئلة وأجوبة •
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  مناقشة    
، واالفتراضات اليت تقـوم عليهـا وأي دعـم          إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً    •

  ضروري لتنفيذها؛
  .اخلطوات املقبلة •

  ة من الرئيسني املتشاركني مقدممالحظات ختامية    

        


