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(A)     GE.08-70656    120608    120608 

                           الطويل األجل مبوجب االتفاقية                                         الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
                الدورة الثانية

      ٢٠٠٨      يونيه  /        حزيران  ١٢-  ٢     بون، 
                من جدول األعمال  )  ه-  أ   ( ٣      البند 
                                               ني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقيةـ      التمك

       وحىت      من اآلن                               طريق العمل التعاوين الطويل األجل    عن       
   :                                       وما بعده، بتناول مجلة أمور منها ما يلي    ٢٠١٢    عام       

                                       رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل
                ُّ        يف من آثار تغيُّر املناخ          َّ             الدويل املعزَّز بشأن التخف /           العمل الوطين

            َّ              العمل املعزَّز بشأن التكيف
            َّ                                            العمل املعزَّز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل

                                                 املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه    
          املتعلق          َّ                                               العمل املعزَّز بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل

                                         املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي                    بالتخفيف من آثار تغري      

  التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل
   وما بعده٢٠١٢ الطويل األجل من اآلن وحىت عام التعاوين

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

                   الفريـق العامـل     (                    جل مبوجب االتفاقية                                                                  أحاط الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األ          -  ١
    ً             ُ                    ُ                                                       علماً باآلراء اليت أُبديت واملقترحات اليت قُدمت يف دورته الثانية، مبا يف ذلك اآلراء واملقترحات الـيت     )      املخصص

ُ                          قُدمت يف حلقات العمل اليت ُعقدت أثناء الدورة                     ً                                            كما أحاط علماً باملعلومات املقدمة عن العمـل اجلـاري            .  )١ ( ُ                      
   . )٢ ( )           خطة عمل بايل   (  ١٣-    م أ / ١                    فيما يتعلق باملقرر              مبوجب االتفاقية

                                                      

) ١ (  ><http://unfccc.int/meetings/items/4381.php.  

) ٢ (  FCCC/AWGLCA/2008/INF.1.  
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                                                                                                     وأشار الفريق العامل املخصص إىل االستنتاجات املنبثقة عن دورته األوىل، اليت تتضمن دعوة موجهة إىل                 -  ٢
             من خطـة     ١                                                                                                األطراف واملنظمات املعتمدة بصفة املراقب لتقدمي معلومات وآراء ومقترحات إضافية بشأن الفقرة             

    .                                            لك حسب ما تقتضيه احلاجة يف كل دورة من الدورات           عمل بايل، وذ

                                                                                         ودعا الفريق العامل املخصص األطراف إىل أن تقدم ما لديها من أفكار ومقترحات، وعند االقتضاء وقدر   -  ٣
                                          من خطة عمل بايل، مع مراعاة أوجـه          ١                                                                       املستطاع، أية مقترحات حمددة تتعلق بنص العناصر الواردة يف الفقرة           

                                                                                                    عناصر والفقرات الفرعية احملددة اليت ترد حتت كل عنصر من العناصر، بغية تركيز النظر يف مجيـع                                الترابط بني ال  
   .                                        العناصر اخلمسة من قبل الفريق العامل املخصص

                                                                                                  وطلب الفريق العامل املخصص كذلك إىل األطراف أن تقدم ما لديها من أفكار ومقترحـات بـشأن                   -  ٤
   .    ٢٠٠٨                           يف حلقات العمل املقررة يف عام                             املواضيع اليت سيتناوهلا الفريق 

               أعاله علـى     ٤-  ٢                                                                                      وطلب الفريق العامل املخصص إىل األمانة أن تنشر الورقات املشار إليها يف الفقرات                -  ٥
                                                                                                     موقع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ على شبكة اإلنترنت، حال تلقيها، وأن جتمع الورقات املقدمة 

                                                                        ً                         ملنظمات احلكومية الدولية يف وثائق متنوعة منفصلة وأن تتيح تلك الوثائق أسبوعاً قبل انعقاد                                من األطراف ومن ا   
   .                                                   كل دورة من الدورات كي ينظر فيها الفريق العامل املخصص

                                         َّ      ً                                                              وطلب الفريق العامل املخصص إىل األمانة أن تعدَّ، رهناً بتوفر املوارد املالية الالزمة، الورقات والوثائق                 -  ٦
   :                                           أن تقدمها إليه كي ينظر فيها يف دورته الرابعة         التالية و

                                                                                   ورقة تقنية بشأن التحديات املطروحة والفرص املتاحة يف جمال التخفيف من حدة آثار تغري املناخ    ) أ (  
                   يف القطاع الزراعي؛

           طر املالية                                                                                                   ورقة تقنية بشأن اآلليات، مبا فيها أدوات التأمني االبتكارية، اليت ميكن استخدامها إلدارة املخا                ) ب (  
                                                                                                                       الناشئة عن اآلثار املباشرة لتغري املناخ يف البلدان النامية، مع مراعاة الظروف اخلاصة اليت تنفرد هبا البلدان الناميـة األشـد      
    ً                         ً                                                                            ُ   ِّ                   ضعفاً، وال سيما أقل البلدان منواً والدول والبلدان اجلزرية الصغرية النامية يف أفريقيا، وتصميم اآلليات املناسبة اليت ُتمكِّن                  

                                                                      ن مجع مسامهات اخلرباء الفنيني يف جماالت التأمني وإعادة التأمني وتقييم املخاطر؛  م

                ، مع مراعـاة     )٣ (                                                                                 حتديث للورقة التقنية املتعلقة باالستثمار والتدفقات املالية للتصدي لتغري املناخ            ) ج (  
                   من خطة عمل بايل؛ ١       الفقرة 

   .                              طلع هبا داخل منظومة األمم املتحدة                                            مذكرة معلومات بشأن األنشطة املتصلة بالتكيف املض   ) د (  

 -  -  -  -  - 
                                                      

) ٣ (  <http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/financial_mechanism/application/pdf/back

ground_paper.pdf>.  


