MANDAT AD HOC DELOVNE SKUPINE
za Večletni program dela 2023–2030
za obdobje 2021–2022 do XVII. Alpske konference
1.

Uvodne pripombe
Pogodbenice skupaj z opazovalkami v Večletnem programu dela Alpske konference
(VPD/MAP) izražajo prepričanje, da izzivi, s katerimi se sooča alpska regija – med drugim
podnebne, kulturne in demografske spremembe – zahtevajo kooperacijski pristop, ki presega
državne meje.
Cilj VPD/MAP je določiti okvir za sodelovanje pri skupnih ukrepih tekom daljšega časovnega
obdobja. Te ambicije se odražajo v izboru poudarjenih področij, ki so izbrana in opredeljena
znotraj dolgoročnega okvirja.

2. Cilji
Opis ciljev
VPD/MAP 2023–2030 bo opredelil kontekst za transnacionalno sodelovanje znotraj okvira
Alpske konvencije od 2023 do 2030.
3. Naloge
Opis izsledkov
Končni osnutek Večletnega programa dela 2023–2030, ki bo XVII. Alpski konferenci
predstavljen kot resolucija.
Načrt dela
Ad hoc delovna skupina se pri svojem delu osredotoča na razpravo o vsebini prihodnjega
VPD/MAP 2023–2030 in določitvi le-te, prav tako pa na podporno redakcijsko delo.
Ad hoc delovna skupina se bo sestajala po potrebi. Vse pogodbenice in opazovalke so vabljene
k udeležbi.
4. Sodelovanje
Sodelovanje z drugimi delovnimi skupinami/odbori in partnerji
Za pripravo VPD/MAP 2023–2030 je ključnega pomena sodelovanje z drugimi delovnimi
skupinami in odbori Alpske konvencije. Člani teh teles so vabljeni, da prispevajo k pripravi
novega VPD.
5. Komunikacija
Komunikacijske aktivnosti ad hoc delovne skupine
Sprejet VPD/MAP 2023–2030 bo predstavljeno preko spletnih kanalov Alpske konvencije.
Nadaljnjo komunikacijo in aktivnosti za mreženje se bo izvajalo po potrebi.
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6. Povezava z Večletnim programom dela Alpske konference
Prispevek k in skladnost z Večletnim programom dela 2017–2022 Alpske
konference ter z Alpsko konvencijo in njenimi protokoli
VPD/MAP 2023–2030 bo upošteval tako rezultate, ki so bili doseženi v sklopu VPDMAP 2017–
2022, kot tudi aktualne razvoje in izzive v alpski regiji.
7. Predsedovanje
Delovni skupini bo predsedovala Švica.
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