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  االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الطويلبالعمل التعاوين الفريق العامل املخصص املعين 
  األجل مبوجب االتفاقية

  الثامنةالدورة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥-٧كوبنهاغن، 

  عمالمن جدول األ) ه -أ (٣البند 
والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمل التعاوين       التمكني من التنفيذ الكامل     

  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢ عام وحىتالطويل األجل من اآلن 
  لالرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األج

  ملناخ آثار تغري امنالتخفيف املتعلق بالدويل املُعزَّز /العمل الوطين
  التكيف مع تغري املناخاملتعلق بالعمل املُعزَّز 
 ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف      التكنولوجياتتطوير  املتعلق ب العمل املُعزَّز   

  من آثار تغري املناخ والتكيف معه
 املالية واالسـتثمار لـدعم العمـل املتعلـق          املواردإتاحة  املتعلق ب العمل املُعزَّز   

  والتكيف معه والتعاون التكنولوجير تغري املناخ بالتخفيف من آثا

بالعمل التعاوين الطويـل    املعين  نتائج أعمال الفريق العامل املخصص          
  األجل مبوجب االتفاقية

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  ١٥-م أ/-مشروع املقرر     
  النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة

  إن مؤمتر األطراف،[  
 ٢ أهداف االتفاقية ومبادئها وأحكامها، وال سـيما املـادة           إذ يعيد تأكيد    

   منها؛٤من املادة ) ج(١ والفقرة ٣ من املادة ٥ و١والفقرتني 
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احلاجة إىل حتسني كفاءة وإنتاجية ُنظم اإلنتاج الزراعي           وإذ يضع يف اعتباره       
  بطريقة مستدامة،

املزارعني الصغار واملهمشني، وحقوق الشعوب األصلية،      مبصاحل   وإذ يعترف   
الدوليـة  ] االلتزامـات [ ]الـصكوك [واملعارف واملمارسات التقليدية، يف سياق       

  ،]والظروف الوطنية []الوطنية املنطبقة] القوانني[ ]التشريعات[و
 بأن الُنهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة         وإذ يعترف   

واألمن الغذائي،  ] وتدهور األراضي [غي أن تأخذ يف احلسبان العالقة بني الزراعة         ينب
والصلة بني التخفيف والتكّيف، واحلاجة إىل ضمان أال تؤثر هذه الُنهج واإلجراءات            

  تأثرياً ضاراً يف األمن الغذائي،
قطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة       أن الُنهج ال   وإذ يؤكد [  

        ال ينبغي أن تشكّل وسيلة للتمييز التعـسفي أو غـري املـربر أو تقييـداً مقنعـاً                 
  ]للتجارة الدولية،

مجيع األطراف، فيما خيـص     ] أنه ينبغي أن تقوم   ] [أن تقوم [ يقرر  -١  
 املتمايزة وأولوياهتا وأهـدافها     قطاع الزراعة ومع مراعاة مسؤولياهتا املشتركة ولكن      

وظروفها اإلمنائية الوطنية واإلقليمية، بتعزيز أنشطة البحث والتطوير والتعاون فيها،          
مبا يف ذلك نقل التكنولوجيات واملمارسات والعمليات اليت تضبط أو ختفض أو متنع             

 حتـسني   انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ، وال سيما األنشطة اليت من شـأهنا           
كفاءة وإنتاجية الُنظم الزراعية بطريقة مستدامة واألنشطة اليت من شأهنا دعم التكّيف     

ـ مع اآلثار الضارة لتغّير املناخ، على حنو يساهم يف ضمان األمن الغـذائي               بل وُس
  ؛]وأمن ُسبل املعيشة[املعيشة 

ع  أن الُنهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطا       وإذ يؤكد [  -٢  
الزراعة ال ينبغي أن تشكّل وسيلة للتمييز التعسفي أو غري املربر أو تقييـداً مقنعـاً                

  ]؛للتجارة الدولية
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تـضع،     يطلب  -٣  

من ) ج(١يف دورهتا الثانية والثالثني، برنامج عمل بشأن الزراعة لتعزيز تنفيذ الفقرة            
  ؛ أعاله١ن االتفاقية، آخذة يف اعتبارها الفقرة  م٤املادة 

مـارس  /آذار ٢٢ األطراف إىل أن تقّدم إىل األمانة، حبلول         يدعو  -٤  
  ، أراءها بشأن حمتوى ونطاق برنامج العمل؛٢٠١٠

 إىل األمانة أن تقوم بتجميع هذه اآلراء يف وثيقة متفرقـات            يطلب  -٥  
           لميـة والتكنولوجيـة يف دورهتـا      لكي تنظر فيها اهليئـة الفرعيـة للمـشورة الع         

  .]الثانية والثالثني

        


