
  االتفاقية اإلطارية
  بشأن تغري املناخ

    األمم املتحدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A)     K08-30317 

  الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف
  املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو

  ثالثةالدورة ال
  ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٧- ٢١أكرا، 

 من جدول األعمال) ه (- ) أ (٣البند 
 الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام التنفيذتمكني من ال

  : وما بعده، ببحث مجلة أمور منها٢٠١٢
  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل

  الدويل املعزز من أجل التخفيف من آثار تغير املناخ/العمل الوطين
  عزز من أجل التكيف مع تغري املناخالعمل امل

  العمل املعزز من أجل تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه
ـ                   ه العمل املعزز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف مع

  والتعاون التكنولوجي

 الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التنفيذالتمكني من 
  ٢٠١٢التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام 
  مشروع االستنتاجات اليت أعدها الرئيس

اليت دعا الفريق العامل املخصص رئيسه إىل إعداد وثيقة، حتت مسؤوليته، جتمع األفكار واملقترحات 
، مع األخذ يف االعتبار )خطة عمل بايل( CP.13/1 من املقرر١قدمتها األطراف بشأن العناصر الواردة يف الفقرة 

 هي تلك اليت ترد واملقترحاتعلى أن تكون األفكار . األفكار واملقترحات املقدمة من املنظمات املراقبة املعتمدة
 استجابة للدعوات الواردة يف خطة عمل بايل، ويف استنتاجات الدورتني األوىل ٢٠٠٨سبتمرب /  أيلول٣٠حىت 
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، عالوة على تلك اليت قدمت أثناء دورات الفريق الثالث األوىل ويف حلقات )١( املخصصوالثانية للفريق العامل
وطلب الفريق .  من خطة عمل بايل١د هذه الوثيقة وفقا هليكل الفقرة وتع. ة الدورأثناءلفريق ا اليت عقدهاالعمل 
 كما دعا .)٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول ( كذلك إىل األمانة أن تتيح الوثيقة قبل دورته الرابعة املخصصالعامل

 إىل املذكرات الفريق العامل املخصص الرئيس إىل حتديث الوثيقة قبل اختتام الدورة الرابعة للفريق العامل استناداً
  . واألفكار واملقترحات اليت تقدم أثناء تلك الدورة٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠اليت تصل بعد 

 ـ ـ ـ ـ ـ

                                                   
 ٢٥ والفقرتني FCCC/AWGLCA/2008/3 من الوثيقة ٢٣ والفقرة  CP.13/1 من املقرر ٨أنظر الفقرة   )١(
  .FCCC/AWGLCA/2008/8 من الوثيقة ٢٦و


