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

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠-١بوزنان 
  من جدول األعمال) ه-أ(٣البند 

  التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمـل التعـاوين الطويـل األجـل مـن اآلن وحـىت                      
  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢   عام 

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل
  فيف من آثار تغري املناخالدويل بشأن التخ/العمل الوطين

  العمل املعزز بشأن التكيف مع تغري املناخ
  العمل املعزز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه

  غري املناخ والتكيف معه    العمل املعزز بشأن إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار ت             
  يوالتعاون التكنولوج   

   من خطة عمل بايل١أفكار ومقترحات بشأن الفقرة 
  ∗∗مذكرة منقحة من الرئيس

  موجز
أعدت هذه الوثيقة بواسطة رئيس الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية وذلك   

وجتمع هذه الوثيقة األفكار واملقترحات اليت قدمتها الدول األطراف عن العناصـر            . ورته الثالثة استجابة لطلب من الفريق يف د     
  . من خطة عمل بايل، وتراعي األفكار واملقترحات املقدمة من املنظمات املعتمدة بصفة مراقب١الواردة يف الفقرة 

ألف من مخسة فصول جتمـع األفكـار        ويسري هيكل وثيقة التجميع هذه على غرار هيكل خطة عمل بايل، وهي تت              
الدويل من أجل /العمل الوطين واملقترحات بشأن العناصر اخلمسة يف اخلطة، وهي الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛

ت ونقلها  التخفيف من آثار تغري املناخ؛ العمل املعزز من أجل التكيف مع تغري املناخ؛ العمل املعزز من أجل تطوير التكنولوجيا                  
لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معها؛ العمل املعزز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار لـدعم                    

  .التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

                                                      
 .أعيد إصدار الوثيقة ألسباب فنية  ∗
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  احملتويات
  الصفحة  راتـالفق  

  ٥  ١١- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  -  أوالً
  ٥  ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوالية  -  ألف  
  ٥  ٦- ٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النطاق والنهج العام  -  باء  
  ٦  ١١- ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مصادر املعلومات  -  جيم  

  ٩  ٣١- ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل  -  ثانياً
  نطاق الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، وطبيعة هذا           -  ألف  
  ٩  ٢٣- ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل وعناصره    
  ٢٢  ٣١- ٢٤  . . . . . . . . . . . . أجل خفض االنبعاثاتهدف عاملي طويل األجل من   -  باء  

  ٢٩  ٩٧- ٣٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل املعزز بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ  -  ثالثاً
  التزامات أو إجراءات وطنية مناسبة قابلة للقياس وميكن اإلبـالغ            -  ألف  
  عنها والتحقق منها، مبا يف ذلك أهداف كمّية لتحديد وخفـض               
  تقدمة األطراف، مع ضـمان     االنبعاثات، تتخذها مجيع البلدان امل        
  ٢٩  ٣٩- ٣٣  . . . . . إمكان مقارنة اجلهود بينها، ومراعاة الفوارق يف ظروفها الوطنية    
  إجراءات وطنية مناسبة للتخفيـف تتخـذها البلـدان الناميـة             -  باء  
  األطراف، يف سـياق التنميـة املـستدامة، مدعومـة وميـسرة                
  ابلـة للقيـاس    بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات بطريقـة ق          
  ٣٧  ٥١- ٤٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها    
  ج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املـسائل املتعلقـة خبفـض           ُهُن  -  جيم  
  االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛             
  ودور صيانة الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز ختـزين الكربـون        
  ٥٠  ٦٣- ٥٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الغابات يف البلدان الناميةيف    
  ج قطاعية تعاونية وإجراءات خاصة بقطاعات حمـددة، قـصد          ُهُن  -  دال  
  ٦٠  ٧٢- ٦٤  . . . . . . . . . . . . . .  من االتفاقية٤من املادة ) ج(١تعزيز تنفيذ الفقرة     
  هنج خمتلفة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتعزيز الفعاليـة             -  هاء  
  راءات التخفيف مع مراعاة خمتلف     من حيث التكلفة ولتشجيع إج        
  ٦٦  ٨٠- ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أوضاع البلدان املتقدمة والنامية    
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  )تابع( احملتويات

  الصفحة  راتـالفق  

  )تابع(  - ثالثاً 
  ٧٢  ٨٣- ٨١  . . . . . . . . . . . . . . . النتائج االجتماعية واالقتصادية لتدابري االستجابة  -  واو  
  سبل تعزيز دور االتفاقية احلفاز يف تـشجيع اهليئـات املتعـددة              -  زاي  
  األطراف، والقطاعني العام واخلاص واجملتمع املـدين، باالعتمـاد             
  على التآزر بني األنشطة والعمليات، كوسيلة لـدعم التخفيـف              
  ٧٥  ٩٧- ٨٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بطريقة متناسقة ومتكاملة    

  ٧٩  ١٤٦- ٩٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات حمسنة بشأن التكيف  -  رابعاً
  التعــاون الــدويل لــدعم تنفيــذ إجــراءات التكيــف علــى   -  ألف  
  ٧٩  ١١٥- ٩٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وجه االستعجال    
  استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك آليات تقاسم            -  باء  
  ٩٥  ١١٨- ١١٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املخاطر وحتويلها مثل التأمني    
  استراتيجيات احلد من الكوارث ووسـائل التـصدي للخـسائر            -  جيم  
  وجـه  واألضرار املتصلة بتغري املناخ يف البلدان النامية املعرضـة ب             
  ٩٨  ١٢١- ١١٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ    
  ١٠٠  ١٢٣- ١٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنويع االقتصاد لبناء القدرة على املقاومة  -  دال  
  سبل تعزيز الدور احلفاز لالتفاقية يف تشجيع اهليئـات املتعـددة             -  هاء  
  األطراف، والقطاعني العام واخلاص واجملتمع املـدين، باالعتمـاد             
   األنشطة والعمليات، كوسـيلة لـدعم التكيـف    على التآزر بني      
  ١٠١  ١٢٥- ١٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بطريقة متناسقة ومتكاملة    
  العمل املعزز من أجل تطوير التكنولوجيا ونقلها لـدعم العمـل املتعلـق              -  خامساً

  ١٠٢  ١٤٦- ١٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه  
   العراقيل، وتوفري حوافز    اآلليات واألدوات الفعالة واملعززة إلزالة      -  ألف  
  مالية وغريها من احلوافز من أجـل حتـسني النـهوض بتطـوير                 
  التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النامية، قصد تشجيع الوصول إىل             
  ١٠٣  ١٣٤- ١٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكنولوجيات سليمة بيئياً تكون يف املتناول    
  كـون يف   سبل تعجيل التنمية ونشر التكنولوجيات السليمة اليت ت         -  باء  
  ١٠٨  ١٣٨- ١٣٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتناول، وتروجيها ونقلها    
  التعاون يف جمال البحث وتطوير التكنولوجيات احلالية واجلديـدة           -  جيم  
  ١١٠  ١٤١- ١٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واملبتكرة، مبا يف ذلك احللول اجملدية للجميع    
  ١١٢  ١٤٦-١٤٢  . . . . فعالية اآلليات واألدوات للتعاون التكنولوجي يف قطاعات حمددة  -  دال  
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  )تابع( حملتوياتا

  الصفحة  راتـالفق  

  العمل املعزز من أجل إتاحة املوارد املالية واالسـتثمار لـدعم إجـراءات             -  سادساً
  ١١٧  ١٩٠- ١٤٧  . . . . . . . . التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي  
  حتسني الوصول إىل موارد مالية جديدة وإضافية، والصرف منها،           -  ألف  
   ذلك حوافز إجيابية للدول النامية األطراف وتعبئة التمويـل          مبا يف     
  ١١٨  ١٧٣- ١٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واالستثمار من القطاعني العام واخلاص    
  سبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف والـسبل املبتكـرة للتمويـل             -  باء  
  ملساعدة البلدان النامية األطراف على حتمل تكلفة التكيف مبا يف              
  ١٣٥  ١٧٩- ١٧٤  . . . . . . . . . . . ء قدرات تقييم تكاليف التكيفذلك الدعم التقين لبنا    
  ١٣٧  ١٩٠- ١٨٠  . . . . . . . . . . . املالية واالستثماراتترتيبات مؤسسات إتاحة املوارد   -  جيم  
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   مقدمة-  أوالً
   الوالية- ألف 

طلب الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين مبوجب االتفاقية يف دورته الثالثة من رئيس الفريق أن                  - ١
يته اخلاصة، وثيقة جتمع األفكار واملقترحات اليت قدمتها الدول األطراف بشأن العناصر الواردة يف              يعد، على مسؤول  

 من خطة عمل بايل، على أن يأخذ يف االعتبار األفكار واملقترحات اليت قدمتها املنظمات املعتمدة بـصفة                  ١الفقرة  
 استجابة للدعوات اليت ٢٠٠٨سبتمرب /أيلول ٣٠وتكون هذه األفكار واملقترحات هي تلك اليت وردت قبل . مراقب

جاءت يف خطة عمل بايل ويف استنتاجات الدورتني األوىل والثانية للفريق العامل، وتلك اليت قدمت أثناء الدورات                 
.  من خطة عمل بـايل     ١وتوضع الوثيقة وفقاً هليكل الفقرة      . الثالثة ويف حلقات العمل اليت انعقدت أثناء الدورات       

كما أنه دعا الرئيس إىل حتديث هذه الوثيقـة  . ق العامل من األمانة توفري هذه الوثيقة قبل دورته الرابعة    وطلب الفري 
 واألفكار ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٣٠قبل اختتام الدورة الرابعة للفريق العامل وذلك استناداً إىل البيانات اليت تصل بعد 

  ).٢٧، الفقرة FCCC/AWGLCA/2008/12(واملقترحات اليت تقدم أثناء تلك الدورة 

   النطاق والنهج العام- باء 

أعدت وثيقة التجميع هذه استجابة للوالية سالفة الذكر، مع مراعاة عزم الفريق على االنتقال إىل مرحلة            - ٢
التفاوض الكامل، واالستمرار يف توضيح وتسهيل النظر يف األفكار واملقترحات اليت قدمتها الـدول األطـراف                

وأثناء إعـداد وثيقـة     .  ودفع املفاوضات بشأن مجيع عناصر خطة عمل بايل بطريقة شاملة ومتوازنة           واملنظمات،
  .ديسمرب/ كانون األول٦التجميع هذه أخذت يف احلسبان مجيع البيانات اليت وصلت حىت 

  طـراف  ووفقاً للوالية سالفة الذكر تتركز وثيقة التجميع هذه على األفكار واملقترحات املقدمة مـن األ        - ٣
  .وال تشمل التعبري عن اآلراء وال أمثلة من أنشطة نوعية أو غري ذلك من معلومات أساسية قدمتها األطراف واملراقبون

ويسري هيكل وثيقة التجميع هذه على هيكل خطة عمل بايل، وبذلك فإهنا تتألف من مخسة فصول تضم                   - ٤
  : بايل، كما يلياملقترحات واألفكار اخلاصة بالعناصر اخلمسة يف خطة عمل

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛: ثانياً  )أ(  
  الدويل بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ؛/العمل الوطين: ثالثاً  )ب(  
  العمل املعزز بشأن التكيف مع تغري املناخ؛: رابعاً  )ج(  
 العمل املتعلق بالتخفيف من آثار      العمل املعزز بشأن تطوير التكنولوجيات ونقلها لدعم      : خامساً  )د(  

  تغري املناخ والتكيف معها؛
العمل املعزز بشأن إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم التخفيف من آثار تغري املنـاخ     : سادساً  )ه(  

  .والتكيف معه والتعاون التكنولوجي



FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1* 
Page 6 

 

رعية يف خطـة عمـل بـايل        وضمن هذا اهليكل ُنظمت األفكار واملقترحات بطريقة تراعي العناصر الف           - ٥
  .وجوانبها النوعية، كما تراعي هيكل البيانات املقدمة

  .عنوان فرعي/واألفكار واملقترحات اليت قدمتها املنظمات املراقبة معروضة حتت كل قضية موضوعية  - ٦

   مصادر املعلومات- جيم 

 Miscنـات يف وثـائق      وترد هذه البيا  .  من عدد كبري من الدول األطراف      قدمت مائة وواحد بيانات     - ٧
). Misc.5اسم الدولة الطرف، رقم الوثيقة املختـصر، مـثالً          (ويشار إليها بالشكل التايل     . املذكورة فيما بعد  

  وألسباب حتريرية، عندما ترد إشارة إىل بيانات عديدة من وثائق عديدة فإهنا توضع حبسب الترتيـب الرقمـي                  
 فإهنا ترتب ترتيباً أجبدياً حبسب Miscف يف وثيقة واحدة من وثائق وإذا وردت إشارة إىل عدة أطرا. Miscلوثائق 

  :وهذه الوثائق هي. اسم الدولة الطرف

، وتتضمن بيانات مقدمة مـن األرجنـتني، وبـنغالديش،          FCCC/AWGLCA/2008/Misc.1  )أ(  
قل البلـدان منـواً،     والربازيل، والصني، وكولومبيا، ومصر، وآيسلندا، واهلند، وإندونيسيا، وملديف نيابة عن أ          

، ونيوزيلندا، والنرويج، وباكستان، والفلبني، ورواندا، واململكة       ) املوحدة - واليات  (وموريشيوس، وميكرونيزيا   
العربية السعودية، وسنغافورة، وسلوفينيا نيابة عن اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، وسري النكا، وسويـسرا              

  كيا، والواليات املتحدة، وأوروغواي، وأوزبكستان؛نيابة عن جمموعة سالمة البيئة، وتر
  ، وتتضمن بيانـات مـن اليابـان، وباكـستان،          FCCC/AWGLCA/2008/Misc.1/Add.1  )ب(  

  وجنوب أفريقيا؛
  ، وتتضمن بيانات من أستراليا، وكندا؛FCCC/AWGLCA/2008/Misc.1/Add.2  )ج(  
  ن توفالو؛، وتتضمن بياناً مFCCC/AWGLCA/2008/Misc.1/Add.3  )د(  
، وتتضمن بيانات من فرنسا نيابة عن اجلماعة األوروبيـة          FCCC/AWGLCA/2008/Misc.2  )ه(  

  ودوهلا األعضاء، ومن اليابان، واملكسيك، والنرويج، ومجهورية كوريا، وسنغافورة، وأوروغواي؛
ة عن ، وتتضمن بيانات من أستراليا، وبربادوس بالنيابFCCC/AWGLCA/2008/Misc.2/Add.1  )و(  

 والصني، ومن جنـوب     ٧٧ل حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ومن غانا، ومنغوليا، والفلبني بالنيابة عن جمموعة ا           
  أفريقيا نيابة عن اجملموعة األفريقية، ومن سويسرا، وأوكرانيا؛

، وتتضمن بيانات من فرنسا نيابة عن اجلماعة األوروبيـة          FCCC/AWGLCA/2008/Misc.4  )ز(  
  ضاء، ومن اليابان؛ودوهلا األع

، وتتضمن بيانات من أستراليا، وإندونيسيا، واليابان، FCCC/AWGLCA/2008/Misc.4/Add.1  )ح(  
  واملكسيك، ونيوزيلندا، وبابوا غينيا اجلديدة؛
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، وتتضمـن بيانات مــن أنتيغوا وبربودا نيابة عن جمموعة FCCC/AWGLCA/2008/Misc.5  )ط(  
، ومن الصني، وآيسلندا، واليابـان، ونيوزيلنـدا،        )١(، والربازيل، وبليز وآخرين    والصني، ومن األرجنتني   ٧٧ل ا

والنرويج، وبنما، وبنما نيابة عن كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، ومن مجهورية كوريـا،              
  ت ومن االحتاد الروسي، ومن سنغافورة، ومن سري النكا، ومـن جنـوب أفريقيـا ومـن تركيـا والواليـا                   

  املتحدة األمريكية؛
، وتتضمن بيانات، مـن كولومبيـا،   FCCC/AWGLCA/2008/Misc.5/Add.1 and Corr.1  )ي(  

  وفرنسا بالنيابة عن اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، ومن اهلند؛
، )٢(، وتتضمن بيانات من اجلزائر، ومن اجلزائر وآخرين       FCCC/AWGLCA/2008/Misc.5/Add.2  )ك(  

، ومـن   )بيـان مـشترك   (، ومن أستراليا وإندونيسيا     )٣(الدولة اجلزرية الصغرية، ومن األرجنتني وآخرين     ومن حتالف   
بيالروس، وبوليفيا، وكندا، وشيلي، والصني، وفرنسا نيابة عن اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، ومن غواتيماال نيابة        

 آيسلندا، ومن اهلند، وإندونيسيا، ومن إندونيسيا نيابة        عن السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما، ومن      
، ومـن نيوزيلنـدا،     ) املوحـدة  - واليات  (عن رابطة أمم جنوب شرق آسيا، ومن اليابان، ومدغشقر، وميكرونيزيا           

ومن  والصني، ومن االحتاد الروسي، واململكة العربية السعودية،         ٧٧ل والنرويج، وباكستان، والفلبني نيابة عن جمموعة ا      
جنوب أفريقيا، ومن سورينام، وسوازيلند، ومن سويسرا نيابة عن جمموعة سالمة البيئة، ومن ترينيداد وتوباغو، ومـن     

  ؛)البوليفارية - مجهورية (الواليات املتحدة األمريكية ومن فرتويال 

ة على العنـاوين   عرضاً قدمتها األطراف يف حلقات العمل التابعة للفريق العامل وهي موجودمثانونوهناك    - ٨
  :ويالحظ أن اإلشارة إىل هذه احللقات ستكون اختصاراً السم احللقة على النحو التايل. اإللكترونية الواردة فيما يلي

حلقة لتيسري العمل املعزز بشأن تعزيز التكيف من خالل التمويل والتكنولوجيا مبا يف ذلك برامج   )أ(  
"): ة عمل التكيفحلق" إليها باسم يشار(عمل وطنية للتكيف 

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4421.php>؛  
حلقة عمل عن اآلليات واألدوات الفعالة واملعززة إلزالة العراقيل وتوفري حوافز مالية وغريها من     )ب(  

تشجيع الوصول إىل تكنولوجيات    احلوافز من أجل النهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النامية، قصد            
  :)"حلقة عمل التكنولوجيا"يشار إليها باسم ( تكون يف املتناول سليمة بيئياً

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4423.php>؛  

                                                      

ليفيا، الكامريون، مجهورية أفريقيا الوسطى، كوستاريكا، مجهورية الكونغو مقدم باالشتراك بني بليز، بو )١(
ا االستوائية، غانا، غواتيماال، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبرييا، نيكاراغوا، بنما،          يالدميقراطية، اجلمهورية الدومينيكية، غين   

 .فانواتوباكستان، بابوا غينيا اجلديدة، سنغافورة، جزر سليمان، تايلند، أوغندا، 

مقدم باالشتراك بني اجلزائر، مصر، مجهورية إيران اإلسالمية، األردن، الكويت، لبنان، نيجرييا، عمان،  )٢(
 .قطر، اململكة العربية السعودية، اجلمهورية العربية السورية، اإلمارات العربية املتحدة

 .مقدم باالشتراك بني اجلزائر، شيلي، أوروغواي )٣(
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  "):حلقة عمل التمويل"يشار إليها (حلقة العمل املعنية باالستثمار والتدفقات املالية لتناول تغري املناخ   )ج(  
<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4427.php>؛  

حلقة العمل بشأن النهج القطاعية التعاونية وإجراءات خاصة بقطاعات حمددة، قصد تعزيز تنفيذ   )د(  
  "):عيةحلقة عمل النهج القطا"ُيشار إليها باسم (من االتفاقية ) ج(١، الفقرة ٤املادة 

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4491.php>؛  
حلقة عمل عن هنج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن                )ه(  

ت وإدارهتا املستدامة يف    إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية، ودور احلفاظ على خمزونات الكربون يف الغابا            
  "):حلقة عمل الغابات"يشار إليها باسم (البلدان النامية 

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4480.php>؛  
حلقة عمل  "يشار إليها باسم    (حلقة عمل بشأن الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل            )و(  

  :")الرؤية املشتركة
<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4668.php> ؛  

حلقة عمل بشأن استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك آليات تقاسـم املخـاطر              )ز(  
  "):حلقة عمل املخاطر"يشار إليها باسم (وحتويلها مثل التأمني 

<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4670.php>؛  
حلقة عمل بشأن التعاون يف جمال البحث وتطوير التكنولوجيات احلالية اجلديدة واملبتكرة، مبا يف   )ح(  

  "):حلقة عمل البحث والتطوير"يشار إليها باسم (ذلك احللول اجملدية للجميع 
<http://unfccc.int/meetings/ad_hoc_working_groups/lca/items/4675.php>؛  

وباإلضافة إىل ما تقدم تضم وثيقة التجميع هذه إشارات إىل مواجيز اآلراء اليت أبديت أثناء الـدورات                   -٩  
األوىل والثانية والثالثة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، واليت عرضها الرئيس               

  .FCCC/AWGLCA/2008/6 ،FCCC/AWGLCA/2008/11 ،FCCC/AWGLCA/2008/13يف الوثائق 

وهـذه  .  منظمة حكومية دولية وردت يف وثيقة التجميع أيـضاً         ٢٠وإىل جانب ذلك هناك بيانات من         - ١٠
  :البيانات تأيت يف الوثائق التالية

 ، وتتضمن بيانات مقدمة من اتفاقية التعاون البيولـوجي، ومـن          FCCC/AWGLCA/2008/Misc.3  )أ(  
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومن منظمة الطريان املدين الدويل، ومن جامعة األمم املتحدة، ومن البنك الدويل؛

  ، تتضمن بيانات من مركز اجلنوب؛FCCC/AWGLCA/2008/Misc.3/Add.1  )ب(  
لزراعة ومن  ، تتضمن بيانات من منظمة األمم املتحدة لألغذية وا        FCCC/AWGLCA/2008/Misc.6  )ج(  

، ومن أمانة النظام العاملي ملراقبة املناخ، ومن منظمة العمل الدوليـة،            (FAO/IFAD)الصندوق الدويل للتنمية الزراعية     
ومن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومن منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نيابة                 

  ستراتيجية األمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث، ومن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية؛عن املنظمتني، ومن ا
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، وتتضمن بيانات من اللجنة الدائمة املشتركة بـني         FCCC/AWGLCA/2008/Misc.6/Add.1  )د(  
  الوكاالت واالستراتيجية الدولية للحد من الكوارث؛

ن بيانات من اتفاقية التنوع البيولوجي، ومن ، وتتضمFCCC/AWGLCA/2008/Misc.6/Add.2  )ه(  
منظمة الطريان املدين الدويل، ومن منظمة العمل الدولية، ومن املنظمة البحرية الدولية، ومن االحتاد الدويل حلفظ                
الطبيعة، ومن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية نيابة عن جلنة التوجيه املشتركة بـني الوكـاالت                 

ومن اتفاقية األمم املتحدة    ) جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت    /ألمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية    مكتب ا (
  .ملكافحة التصحر، ومن برنامج األمم املتحدة للبيئة

وتوجد املقترحات أو األفكار املقدمة من املنظمات غـري         .  منظمة غري حكومية   ٣٢ووردت بيانات من      - ١١
ويف الوثيقة احلالية   . <http://unfccc.int/parties_and_observers/ngo/items/3689.php>ع  احلكومية على موق  

  .يشار إىل املنظمات غري احلكومية باملختصرات الواردة يف املرفق

   الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل- ثانياً 
يلي، فإن املناقشة يف هذا العنصر من عناصـر         باإلضافة إىل جتميع األفكار واملقترحات الذي سيأيت فيما           - ١٢

ويرجـى الرجـوع إىل الوثيقـة       .  يف املواجيز اليت أعدها رئـيس الفريـق العامـل          خطة عمل بايل تظهر أيضاً    
FCCC/AWGLCA/2008/6 والوثيقة ١١- ٤، الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/11 ١٢- ٥، الفقرات.  

يـل  نطاق الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطو       - ألف 
  األجل، وطبيعة هذا العمل وعناصره

  مدخالت األطراف - ١

  : الرؤية املشتركة الحظت األطرافسياقعن   - ١٣

أن اجملتمع الدويل يستطيع تقليل األخطار املتعلقة بالتدخل البشري اخلطري يف نظام املناخ وذلك                )أ(  
  ؛)Misc.1/Add.2أستراليا، (كيف معه بفضل العمل التعاوين الطويل األجل للتخفيف من آثار تغري املناخ والت

باكـستان،  (أن الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل واردة بالفعل يف مبـادئ ريـو                 )ب(  
Misc.5/Add.2(                 ويف االتفاقية ويف بروتوكول كيوتو كما تتناوهلا خطة عمل بايل كجزء من اخلطة من أجـل ،

 ٢٠١٢، من اآلن وحىت عام      )Misc.5/Add.2بوليفيا،  " (ستدام لالتفاقية التمكني من التنفيذ الكامل والفعال وامل     "
  ؛)Misc.5/Add.2باكستان، (وما بعده 
؛ أسـتراليا وكنـدا،     Misc.1آيسلندا،  (أن من املطلوب بذل جهد دويل يضم مجيع األطراف            )ج(  

Misc.1/Add.2   ؛ اليابانMisc.2      ا والـسلفادور وهنـدوراس     ؛ الربازيل، ونيوزيلندا، وبنما نيابة عن كوستاريك
؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، كندا، شيلي، اجلماعة      Misc.5ونيكاراغوا وبنما، واالحتاد الروسي، وسنغافورة،      

بنما نيابة عـن    (، مع مراعاة الظروف والقدرات الوطنية       )Misc.5/Add.2األوروبية وبلداهنا األعضاء، آيسلندا     
  ؛)Misc.5نيكاراغوا وبنما، االحتاد الروسي، كوستاريكا والسلفادور وهندوراس و
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اجلماعة األوروبية ودوهلا   (أن املطلوب رؤية مشتركة عن شق طريق من أجل جمتمع قليل الكربون               )د(  
، حيث تعمل البلدان املتقدمة على ختفيض انبعاثات غازات         ) وحلقة عمل الرؤية املشتركة    Misc.5/Add.2األعضاء،  

  ؛ وتـضمن   )Misc.5/Add.2آيسلندا،  ( النامية على شق طريق أنظف حنو التنمية االقتصادية          الدفيئة وتساعد البلدان  
أال تؤدي التأثريات السلبية الناشئة عن تراكم غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي تأثرياً سلبياً على التطلعات اإلمنائيـة                  

 دول اجلزرية النامية الصغرية وأقل البلدان منواً      ، وال سيما ال   وعلى بقاء أي بلد من البلدان، وخصوصاً أكثرها تعرضاً        
، مما ميكّن هذه البلدان من أن تتناول        ) وحلقة عمل الرؤية املشتركة    Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية     (

  ؛)Misc.5/Add.2اجلزائر وغريها، (بطريقة أفضل مشاكل تغري املناخ وتأثري تدابري التجاوب مع هذا التغري 
ن أي هنج يف معاجلة تغري املناخ ستزيد فعاليته واستدامته إذا أدى إىل أعمال تتناسب مع قدرات أ  )ه(  

  ؛)Misc.5/Add.2الواليات املتحدة، (مجيع األطراف على العمل 
أن من املطلوب التزامات وأعمال مناسبة وطنياً لتخفيف آثار تغري املناخ مـن مجيـع بلـدان                   )و(  

) Misc.5؛ نيوزيلندا   Misc.1/Add.2؛ وكندا، أستراليا،    Misc.5/Add.2 و Misc.1سلندا،  آي(االنبعاثات الرئيسية   
وتصميم مشترك من مجيع االقتصادات الرئيسية، يف إطار زمين مناسب، إلبطاء النمو العاملي يف االنبعاثات ووقفه                

  ؛)Misc.5االحتاد الروسي، (وعكس اجتاهه والتقدم حنو جمتمع منخفض الكربون 
أن على مجيع األطراف وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك احلكومات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة                  )ز(  

جتميع ) Misc.5/Add.2شيلي  (واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين واألفراد يف خمتلف أحناء العامل             
باكـستان،  (التأثريات السلبية الناشئة عن تغـري املنـاخ         مواردها الفكرية والفنية واملالية واإلدارية وضم قواها ملكافحة         

Misc.1( ؛ ويكون لالعتبارات اجلنسانية وللتوازن يف املشاركة اجلنسانية أمهية يف هذا السياق) ،آيسلنداMisc.5/Add.2(؛  
أن معاجلة تغري املناخ تتطلب بالضرورة إعادة توجيه أمناط النمو االقتصادي العـاملي احلاليـة                  )ح(  

  ، ممـا يعـين     )Misc.1موريشيوس،  (وزيادة التركيز على االستهالك واإلنتاج املستدامني       ) Misc.5األرجنتني،  (
ال جمرد إدخال تغيريات على املخططات التكنولوجية يف النشاط االقتصادي ولكن أيضاً يف أمناط االتصال اجلماعي 

وجيب أن يكون الوعي املناخي جزءاً ال ينفصل عن . )Misc.5/Add.2، )البوليفارية - مجهورية (فرتويال (والفردي 
  ؛)Misc.5/Add.2آيسلندا، (السياسات االقتصادية وخطط التنمية 

أن الرؤية املشتركة، مبا يف ذلك اهلدف طويل األجل، هلا انعكاسات على هيكل النتـائج الـيت                   )ط(  
اجلماعة األوروبية  (ول كيوتو مع توسيعه     سيتفق عليها وعلى تركيب هذه النتائج، اليت ستبين على هيكل بروتوك          

  ).Misc.5/Add.1ودوهلا األعضاء، 

  : الحظت األطرافاألساس العلميوعن   - ١٤

أسـتراليا،  (أن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يهيئ أساساً الختـاذ قـرارات سـليمة                   )أ(  
Misc.1/Add.2   ؛ األرجنتنيMisc.5   ،؛ اهلندMisc.5/Add.1 ؛ شيلي  ،Misc.5/Add.2     ،؛ بنغالديش إكوادور وغريهـا

، ويوفر مساحة وافية لترمجة اهلدف النهائي يف االتفاقية إىل هدف كمي    )اجملموعة األفريقية، حلقة عمل الرؤية املشتركة     
لفريق ويف الوقت نفسه فإن الطبيعة املتطورة يف اجلهد العلمي، واجملاالت اليت ال يشملها ا             ). Misc.5/Add.2آيسلندا،  (

  ؛)Misc.5/Add.2ا، زيميكروني(احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ جيب أن تظل ماثلة يف األذهان 
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أن من املطلوب مزيد من العمل التحليلي يف خمتلف احللول، مبا يف ذلك التكاليف املرتبطة بكل                  )ب(  
ناخ وغريها من دراسات تكاليف ختفيف      سيناريو، واجلمع بني استنتاجات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري امل         

، مبا يف ذلك االستنتاجات األخرية عن إمكانيات هتديد         )Misc.5/Add.2؛ باكستان   Misc.1النرويج،  (تغري املناخ   
ومن الضروري عمل توثيق سليم للمعلومات عن       ). Misc.5/Add.2بوليفيا،  (احلياة من تغريات املناخ غري اخلطية       

عن تكاليف اعتماد التكنولوجيا وعن األموال املتوافرة لدعم أعمال ختفيف آثار تغري املناخ يف          توافر التكنولوجيا و  
البلدان النامية، وعن كيفية الوصول إىل هذه األموال، وجعل هذه املعلومات متوافرة بسهولة عند احلاجة إليهـا                 

  ؛)Misc.2سنغافورة، (
بالفعل يف كثري من البلدان إلدماج اعتبارات تغري أن تتضمن املناقشات معلومات عما جيري عمله   )ج(  

  ).Misc.1الفلبني، (املناخ يف ختطيط التنمية والسعي إىل طريق التنمية النظيفة 
  : اتفقت األطراف على أن الرؤية املشتركة هيطبيعة الرؤية املشتركةوعن   - ١٥

  يـل األجـل مـن اآلن وحـىت         عملية متكّن من تنفيذ االتفاقية من خالل العمل التعاوين الطو           )أ(  
للتوصل إىل نتيجة متفق عليها واعتماد قرار ) اجملموعة األفريقية، حلقة عمل الرؤية املشتركة( وما بعده ٢٠١٢عام 

  ؛)األرجنتني، الصني، حلقة عمل الرؤية املشتركة(يف كوبنهاغن 
ومتكني التنميـة   ) Misc.5/Add.2 ،)البوليفارية - مجهورية  (فرتويال  (أسلوب متكامل لتناول تغري املناخ        )ب(

  ؛)Misc.5األرجنتني، (املستدامة 
مبا يهدي العمل التعاوين األجـل      ) Misc.5نيوزيلندا،  (طريق لبلوغ اهلدف النهائي يف االتفاقية         )ج(  

ويوجه نفس مستوى االهتمام إىل نقل تكنولوجيا ختفيف آثـار تغـري املنـاخ            ) Misc.1/Add.1جنوب أفريقيا   (
من أجل حتقيق نتائج متناسقة تتعلق بالتدابري التعاونية        ) Misc.5/Add.2إندونيسيا،  (معه واملوارد املالية    والتكيف  

  ؛)Misc.5االحتاد الروسي، (الطويلة األجل 
  ؛)Misc.5/Add.2باكستان، (اتباع أسلوب من القاعدة إىل القمة   )د(  
 اقتصاد مأمون ومستدام ومنخفض     إدخال عنصر اتصال واسع وهو ضروري لضمان التقدم حنو          )ه(  

  الكربون، وحنو اإلنتاج واالستهالك املستدامني، وأمن الطاقة، إىل جانب إجيـاد جمتمـع يتفاعـل مـع املنـاخ                   
  ؛)Misc.5/Add.1 وMisc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (

للتكيف مع تغري املناخ إطار الختاذ قرارات ختفيض صايف انبعاثات غازات الدفيئة، وزيادة العمل    )و(  
  وزيادة اجلهود لتطوير تكنولوجيا وممارسات صـديقة للمنـاخ وإذاعـة هـذه التكنولوجيـات واملمارسـات               

  ؛)Misc.5/Add.2آيسلندا، (
عمليات التمويل ونقل التكنولوجيـا     : عنصر رئيسي يف خطة عمل بايل يكون مفيداً يف حتديد           )ز(  

خفيض االنبعاثات املطلوبة من مجيع بلدان االنبعاثات الرئيسية؛ سبل تعزيـز   ؛ االلتزامات بت  )Misc.5األرجنتني،  (
؛ تعزيز عمليات ختفيف آثار تغري املناخ )Misc.5األرجنتني، (التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ واالستجابة هلا 

  ؛)Misc.1/Add.2كندا، (والتكيف معه من جانب مجيع الدول األطراف 
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 املستقبل ويتألف من أهداف طموحة وواقعية وقابلة للقياس وإطار للعمل الفوري واملقبـل              متطلعاً إىل   )ح(  
  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (لتنفيذ األعمدة األربعة يف خطة عمل بايل 

يفية التمكّن من تطبيق االتفاقيـة       واضحاً وعاماً عن ك    تبادل اآلراء أو األفكار مما يوفر توجيهاً        )ط(  
تطبيقاً كامالً وفعاالً ومستداماً، وتناول العمل التعاوين واملعزز لتخفيف آثـار تغـري املنـاخ والتكيـف معـه                   
والتكنولوجيا والتمويل والقدرة؛ وليس املقصود من ذلك أن يكون نتيجة هنائية أو صياغة لغوية يف النتائج الـيت                  

  ).Misc.5/Add.2 وMisc.5الصني، ( الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف سينتهي إليها األمر يف

  : اقترحت األطراف أن الرؤية املشتركة جيب أننطاق الرؤية املشتركةوعن   - ١٦

توفر إطاراً لألعمال اليت ستبدأ اآلن واليت ستستمر يف املستقبل، ويستهدي بفكرة إحلاح العمل؛                )أ(  
حتالف الدورة اجلزرية الصغرية، ميكرونيزيا (٢دف النهائي لالتفاقية كما جاء يف املادة وأن يكون موجهاً لبلوغ اهل

؛ التمكني من التنفيذ )؛ غانا، اجملموعة األفريقية، حلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2، ) املوحدة- واليات (
؛ الربازيـل، إكـوادور     Misc.5/Add.2 والصني، الـصني،     ٧٧ل جمموعة ا (الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية     

، من أجل الوصول إىل نتائج متفق عليها واختاذ قرار يف مؤمتر األطراف يف              )وآخرون، حلقة عمل الرؤية املشتركة    
  ؛)األرجنتني، حلقة عمل الرؤية املشتركة(كوبنهاغن 

تعاجل ختفيف آثار تتركز على تنفيذ االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا وخريطة طريق بايل، و  )ب(  
  ؛)الصني، حلقة عمل الرؤية املشتركة(تغري املناخ والتكيف معه ونقل التكنولوجيا وتوفري املوارد املالية 

التوسع يف االنعكاسات العملية ملبادئ االتفاقية على ختفيف آثار تغري املناخ والتكيـف معهـا                 )ج(  
  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5الربازيل، (والتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها 

؛ اجلماعـة   Misc.5؛ نيوزيلندا،   Misc.1باكستان،  (توجيه اجلهود اخلاصة بتخفيف آثار تغري املناخ          )د(  
؛ اليابان، سنغافورة،   Misc.1الصني، الفلبني، باكستان،    (، والتكيف معها    )Misc.5/Add.1األوروبية ودوهلا األعضاء،    

Misc.2  ية ودوهلا األعضاء،    ؛ اجلماعة األوروبMisc.5/Add.1 (   والتنمية املستدامة)   ،الصني، الفلبنيMisc.1   ؛ اليابـان
Misc.2   ،؛ األرجنتنيMisc.5      وتشمل عناصر تتناول التكنولوجيـا      )؛ اجملموعة األفريقية، حلقة عمل الرؤية املشتركة ،

  ؛)Misc.5/Add.2، )لبوليفاريةا -  مجهورية(؛ فرتويال Misc.5؛ األرجنتني، Misc.1باكستان، (والتمويل 
وتطوير التكنولوجيا ونقلها ومستويات    آثار تغري املناخ والتكيف معها،      تكون مربوطة بأهداف ختفيف       )ه(  

  ؛)غانا، حلقة عمل الرؤية املشتركة(التمويل؛ وجيب أن تكون كلها قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها 
 والصني، الـصني، اجلماعـة      ٧٧ل جمموعة ا (بعة يف خطة عمل بايل      تتألف من أعمدة البناء األر      )و(  

وال تكون مقتصرة وقتياً    ) ؛ غانا، الصني، حلقة عمل الرؤية املشتركة      Misc.5/Add.2األوروبية ودوهلا األعضاء،    
  ؛)غانا، حلقة عمل الرؤية املشتركة(على اإلجراءات والالعبني 

تفاهم مشترك ومتفق عليه عن شق الطريق أمام العامل حنـو           تترجم اهلدف النهائي لالتفاقية إىل        )ز(  
؛ بـنغالديش،   Misc.5/Add.1 و Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء؛ اليابـان،       (جمتمع منخفض الكربون    

  وتـستفيض يف إجيـاد احلـوافز الـضرورية         ) اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الرؤية املـشتركة        
وجيب أن توضع يف إطار برنامج استثمار يف املناخ والطاقـة والتنميـة يف     ). Misc.5؛ النرويج،   Misc.1تركيا،  (

  ؛)Misc.5/Add.1 وMisc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (النصف األول من هذا القرن 
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  ؛)Misc.2/Add.1منغوليا، (تضع رؤية استراتيجية لتدابري التكيف مع تغري املناخ وختفيف آثاره   )ح(  
تأخذ يف اعتبارها حدود التكيف مع تغري املناخ إىل جانب العمل امللّح يف سبيل هذا التكيـف                   )ط(  

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (
 واضحاً عن اإلرادة السياسية كما توفر اإلرشاد ومزيداً من الوضوح أمـام قـرارات   توفر بياناً   )ي(  

  ؛)Misc.2 األوروبية ودوهلا األعضاء، اجلماعة(االستثمار 
، وتضمن أن تكـون     )Misc.2؛ سنغافورة،   Misc.1تركيا،  (تيسر وحتفز إشراك مجيع األطراف        )ك(  

وتضمن ) Misc.5نيوزيلندا،  (مجيع جهود البلدان ملعاجلة تغري املناخ معروفة ومعترفاً هبا كجزء من العمل الدويل              
  ؛)Misc.1/Add.1باكستان، (اب املصلحة يف العملية التفاوضية يف املستقبل وفعالة من مجيع أصحمشاركة عادلة 

تضمن أن تسري االنبعاثات العاملية يف مسار متفق عليه كمياً يؤدي إىل بلوغ اهلدف الكمي املتفق   )ل(  
  ؛)Misc.5؛ نيوزيلندا، Misc.1/Add.2كندا، (عليه يف األجل الطويل 

  األجل لتخفيض االنبعاثات، دون أن تقتـصر علـى ذلـك فقـط             تتضمن هدفاً عاملياً طويل       )م(  
  ؛)؛ اجملموعة األفريقية، حلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (

تشمل مجيع القطاعات االقتصادية مبا يف ذلك استخدام األراضي وتغـري اسـتخدام األراضـي                 )ن(  
؛ وتتضمن هدفاً بوقف االنبعاثات من عمليات إزالة الغابات وتدهورها وقلب )Misc.5/Add.2روسيا، (واحلراجة 

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (مسار هذه االجتاهات يف العقدين أو الثالثة عقود املقبلة 
جل منع التدخل تتضمن قضية معاجلة منع اإلفراط يف استغالل موارد الغالف اجلوي العاملية من أ            )س(  

  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.1اهلند، (البشري اخلطري يف نظام املناخ العاملي 
 والبعيد تكون قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها مـن           تتضمن أهدافاً لألجلني املتوسط     )ع(  

  ).Misc.5/Add.2باكستان، (أجل رفع املوارد املالية وتطوير التكنولوجيا ونقلها 

  : اقترحت األطراف أن يستهدي العمل التعاوين الطويل األجل مبا يليمبادئ الرؤية املشتركة،وعن   - ١٧

؛ Misc.1/Add.1؛ باكـستان،    Misc.1آيسلندا، تركيـا،    (األحكام واملبادئ اليت جاءت يف االتفاقية         )أ(  
، تشمل )موعة األفريقية، حلقة عمل الرؤية املشتركة؛ األرجنتني، إكوادور وآخرون، اجملMisc.5/Add.2شيلي، باكستان، 

األرجنـتني،   (٣، ويف املادة    )؛ األرجنتني، حلقة عمل الرؤية املشتركة     Misc.5الربازيل،  (املبادئ اليت جاءت يف الديباجة      
ـ     Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية،      Misc.5الربازيل،   تني، حلقـة  ؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، األرجن

؛ حتالف الـدول    Misc.5/Add.1؛ اهلند،   Misc.1رواندا، اململكة العربية السعودية،      (٤ويف املادة   ) عمل الرؤية املشتركة  
  ؛)؛ األرجنتني، إكوادور وآخرون، حلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2اجلزرية الصغرية، 

؛ Misc.1/Add.1؛ جنوب أفريقيا، Misc.1لبني، آيسلندا، باكستان، الف(اهلدف النهائي لالتفاقية   )ب(  
، )البوليفارية -  مجهورية( والصني، إندونيسيا، فرتويال     ٧٧ل ؛ الصني، جمموعة ا   Misc.5الصني، االحتاد الروسي،    

Misc.5/Add.2؛)؛ الربازيل، الصني، حلقة عمل الرؤية املشتركة  
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ـ  Misc.1باكستان، الفلـبني، روانـدا،    (العدالة    )ج(   ؛ اهلنـد،   Misc.5تني، نيوزيلنـدا،    ؛ األرجن
Misc.5/Add.1   والصني، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،       ٧٧ل ؛ الصني، جمموعة ا Misc.5/Add.2  ،؛ الربازيل

  ؛ ومبدأ العدالة بـني خمتلـف األجيـال         )Misc.1تركيا،  (واإلنصاف  ) غانا، اهلند، حلقة عمل الرؤية املشتركة     
؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، غانا، حلقـة عمـل          Misc.5/Add.2ة، باكستان   حتالف الدول اجلزرية الصغري   (

  ؛)Misc.5/Add.2شيلي، (؛ ومنظور حقوق اإلنسان )الرؤية املشتركة
الفلبني، رواندا، الواليات   (مبدأ املسؤوليات املشتركة، وإن كانت متباينة، وقدرات كل طرف            )د(  
؛ األرجنتني، الربازيل، Misc.2؛ اليابان، Misc.1/Add.2؛ أستراليا، Misc.1/Add.1؛ باكستان،   Misc.1املتحدة،  

الصني، نيوزيلندا، بنما نيابة عن كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، سـنغافورة، سويـسرا،             
Misc.5               ٧٧ ل؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، شيلي، الصني، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء، جمموعـة ا 

؛ اجملموعة األفريقيـة، حتـالف   Misc.5/Add.2، )البوليفارية -  مجهورية(والصني، إندونيسيا، باكستان، فرتويال   
الدول اجلزرية الصغرية، الربازيل، الصني، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، إكوادور وآخرون، غانا، حلقة عمل 

  ؛)الرؤية املشتركة
؛ األرجنتني، Misc.1/Add.1؛ جنوب أفريقيا، Misc.1الفلبني، ( املستدامة التنمية/احلق يف التنمية  )ه(  

؛ الربازيل، الـصني،    Misc.5/Add.2 والصني،   ٧٧ل ؛ شيلي، جمموعة ا   Misc.5/Add.1؛ اهلند،   Misc.5الربازيل،  
تدامة واستئصال ؛ يقرر األولوية املشروعة للتنمية املس  )إكوادور وآخرون، غانا، اهلند، حلقة عمل الرؤية املشتركة       
  ) أي األطراف األخرى غـري أطـراف املرفـق األول         (الفقر يف األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية          

  ؛)Misc.5/Add.2 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(
؛ حتالف الدول اجلزريـة     Misc.5؛ سويسرا،   Misc.1/Add.1باكستان،  (مبدأ من يلوث يدفع       )و(  
  ؛)؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، غانا، حلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2الصغرية، 
؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     Misc.5الربازيل،  (القلق املشترك لدى البشرية واملبدأ الوقائي         )ز(  

يـة  ؛ غانا، حلقة عمل الرؤ    Misc.5/Add.2،  )البوليفارية -  مجهورية(، فرتويال   )وحدةامل - واليات  (ميكرونيزيا  
  ، مبا يف ذلـك محايـة أضـعف األطـراف           )Misc.5/Add.2 والصني،   ٧٧ل جمموعة ا (ومبدأ الوقاية   ) املشتركة

  ؛)حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل الرؤية املشتركة(
  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (مبدأ مسؤولية الدولة   )ح(  
اعلية يف بلوغ اهلدف العاملي الطويل األجل واإلنصاف يف تقاسم األعباء واملـساعدة علـى               الف  )ط(  
  ).Misc.5/Add.2آيسلندا، (تقسيمها 

العمل التعاوين مـن    وعن الرؤية املشتركة للعمل املعزز يف ختفيف آثار تغري املناخ اقترحت األطراف أن                - ١٨
  ):انظر أيضاً الفصل ثالثاً( جيب  يف املستقبلأجل التخفيف من آثار تغري املناخ

أن يكون طموحاً وأن يعكس إحلاح بذل جهد مجاعي وأن يكون كافياً لوقاية أضعف األطراف                 )أ(  
؛ بنما نيابة عن كوستاريكا والـسلفادور وهنـدوراس         Misc.1أقل البلدان منواً،    (من اآلثار السلبية لتغري املناخ      

  ؛)Misc.5/Add.2ل اجلزرية الصغرية، ؛ حتالف الدوMisc.5ونيكاراغوا وبنما، 
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ويهدف إىل إدراج ) Misc.5؛ النرويج، سنغافورة، Misc.1آيسلندا، باكستان (أن يكون شامالً   )ب(  
آيـسلندا،  (مجيع املصادر واملصارف الرئيسية النبعاثات غاز الدفيئة ويكون دقيقاً يف أساسه العلمي واملنـهجي               

Misc.1 ؛ النرويجMisc.5(؛  
؛ األرجنتني، نيوزيلنـدا،  Misc.1/Add.1جنوب أفريقيا، ( يستند إىل معلومات علمية سليمة   أن  )ج(  

؛ حتالف الدول اجلزرية الـصغرية،      Misc.5بنما نيابة عن كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما،         
Misc.5/Add.2(؛  

) Misc.5االحتاد الروسي،    (٢٠١٢أن يوفر املرونة يف تصميم نظام عاملي جديد بعد نظام عام              )د(  
  ؛)Misc.1آيسلندا، (ويف مراعاة خمتلف القدرات والظروف الوطنية بطريقة شفافة 

أن جيمع بني احلاجة الشاملة إىل ختفيض االنبعاثات واحلاجة إىل النمو االقتصادي بطريقة مستدامة بيئياً                 )ه(  
  ؛)Misc.5/Add.2آيسلندا، (ن حيقق فاعلية التكاليف ؛ وأ)Misc.5؛ النرويج، سنغافورة، Misc.1/Add.2كندا، (

أن يتناول التأثريات اليت سيحدثها االتفاق العاملي يف املستقبل على اآلفاق اإلمنائية أمام البلـدان           )و(  
ن أي  إحبيث  ) Misc.5الصني،  (، ويضمن حقوق التنمية ومساحاهتا للبلدان النامية        )Misc.5األرجنتني،  (النامية  

فروضة لتخفيف آثار تغري املناخ لن تؤدي إىل تباطؤ النمو االقتصادي أو إىل التأثري يف اجلهود الوطنيـة                  أعمال م 
؛ يعوض البلدان النامية عن تزايد التكاليف إذا كان الوصول إىل هدف            )Misc.5سنغافورة،  (لتخفيف حدة الفقر    

 Misc.5/Add.1اهلند، (ناخ من جانب البلدان النامية استقرار االنبعاثات العاملية سيتطلب تدابري ختفيف آثار تغري امل
  ؛)وحلقة عمل الرؤية املشتركة

أال يكون عقابياً ومفروضاً؛ وأن يتوخى توفري حوافز فعالة للمـشاركني مـن أجـل الوفـاء                   )ز(  
فر بالتزاماهتم؛ ويتضمن إجراءات وآليات تسمح، عند الضرورة، بتعديل هذه االلتزامات أثنـاء تنفيـذها؛ وتـو             

  ؛)Misc.5االحتاد الروسي، (استمرارية جهود اجملتمع العاملي 
أن يتضمن تدابري لتوسيع سوق الكربون سعياً إىل وضع سعر عاملي جلميع انبعاثات غاز الدفيئة                 )ح(  

  ؛)Misc.5/Add.2؛ آيسلندا، Misc.5النرويج، (
 نواحي واعتبارات تغري املناخ االستثمار والتخطيط املهمة علىأن يضمن أن تشتمل مجيع قرارات   )ط(  

  ؛)Misc.5نيوزيلندا، (مبا يف ذلك ختفيف من آثاره والتكيف معها 
بنمـا بالنيابـة عـن      (أن ينفذ بطريقة تؤدي إىل تقاسم األخطار بني البلدان املتقدمة والنامية              )ي(  

  ).Misc.5ما، نكوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وب

  :اقترحت األطراف) انظر أيضاً الفصل رابعاً( مع تغري املناخ التكيفتركة بشأن وعن الرؤية املش  - ١٩

؛ أن تواصـل مجيـع   )الصني، حلقة عمل الرؤية املشتركة(أن تقوي البلدان املتقدمة من دعمها      )أ(  
 تغري املناخ البلدان تناول احتياجات التكيف مع تغري املناخ ومساعدة أكثر البلدان تعرضاً على التكيف مع تأثريات

؛ Misc.5/Add.2شـيلي،   ( على سبيل األولوية  ) Misc.5؛ نيوزيلندا،   Misc.1/Add.2؛ كندا،   Misc.1تركيا،  (
  ؛)حتالف الدول اجلزرية الصغرية، بنغالديش، إكوادور وآخرون، حلقة عمل الرؤية املشتركة
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وأن يكـون وافيـاً يف      العمل بشأن التكيف جيب أن يتجاوب مع التأثريات اليت ظهرت بالفعل              )ب(  
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (معاجلة التأثريات اليت يتوقع أن تظهر يف املستقبل 

يتطلب األمر إطاراً للعمل بشأن التكيف مع تغري املناخ، يرسم مـدى األعمـال الـيت ُتعـزز                   )ج(  
رات املوجودة بالفعل وحـشد الـدعم الـوطين    االستراتيجيات القطرية للتكيف مع تغري املناخ، هبدف رفع القد        

اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، الواليات     (والدويل ألولويات التكيف مبا ُيعزز التنمية اليت تتجاوب مع املناخ           
  ؛)؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5املتحدة، 
أي إذا كانت هناك هتديدات بوقوع ضرر جـسيم أو ال ميكـن             أن يقوم على األساس الوقائي        )د(  

  ؛)Misc.5الربازيل، (إصالحه ال جيوز أن يكون عدم توافر املعلومات العلمية الكاملة ذريعة لتأجيل التنفيذ 
اهلدف من التكيف مع تغري املناخ هو تقوية املرونة، وتقليل تعرض الُنظم االقتصادية واالجتماعيـة                 )ه(  
جية، وتقليل التأثريات السلبية الناشئة عن تغري املناخ على الصحة والرفاه البشريني وعلى التنمية املستدامة إىل                واإليكولو

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (أدىن حد، واالستفادة بأكرب قدر من أي فرص متاحة 

  :اقترحت األطراف) انظر أيضاً الفصل خامساً (التكنولوجياوعن الرؤية املشتركة للعمل املعزز بشأن   - ٢٠

 وحلقة عمـل الرؤيـة      Misc.2اليابان،  (أن التكنولوجيا مطلوبة لبلوغ اهلدف الطويل األجل          )أ(  
كنـدا،  (وجيب أن تشمل تطوير تكنولوجيا ابتكارية ونشرها وتعمـيم التكنولوجيـات املوجـودة              ). املشتركة

Misc.1/Add.2 ،؛ اليابانMisc.2يلندا، ؛ نيوزMisc.5(؛  
أن تستهدي وتتحرك بعدد من العوامل، منها األهداف العاملية لتخفيض االنبعاثات يف األجلـني       )ب(  

املتوسط والطويل؛ الزخم الضروري يف تطوير التكنولوجيا ونشرها وتعميمها؛ احلاجة امللحة للتكيف مع تأثريات              
 مستوى كاف من التمويل واالستثمار؛ مع توسيع الشمول         ؛)بنغالديش، حلقة عمل الرؤية املشتركة    (تغري املناخ   

  ؛)Misc.2/Add.1غانا، (القطاعي؛ واشتراك مجيع العاملني يف تطوير التكنولوجيا ونقلها 
اهلدف العاملي الطويل األجل لنقل التكنولوجيا من أجل ختفيض االنبعاثات ميكن وضع قيـاس                )ج(  

أو قيمة التكنولوجيات اليت ينبغـي نقلـها        /نبعاثات أو حجمها و   كمي له من حيث قدرته على ختفيف آثار اال        
  ؛)Misc.5/Add.2باكستان، (أو األقاليم /ونشرها، مع تقسيمها حبسب فئات التكنولوجيا وحبسب املناطق و

مواصلة تطوير تكنولوجيات وتدابري مبتكرة للوصول إىل جمتمعات منخفضة الكربون ودعم هذا              )د(  
ومن املهم زيـادة حجـم االسـتثمار وتعجيـل تطـوير            ). Misc.5اليابان،  (جل الطويل   العمل من منظور األ   

  ؛)Misc.5نيوزيلندا، (التكنولوجيات ونشرها 
جيب على القطاعني العام واخلاص أن يشتركا يف فهم توجيه التكنولوجيات اليت هلا األولوية يف                 )ه(  

  ؛)Misc.5اليابان، (نولوجيا املبتكرة املستقبل مبا يساهم يف إقامة شراكة دولية لتطوير التك
جيب النظر يف الطرق والوسائل حلظر تصدير معدات غري صديقة للبيئـة إىل البلـدان الناميـة                   )و(  

  ؛)Misc.1رواندا، (
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اقترحـت  ) انظر أيضاً الفصل سادساً    (التمويل واالستثمار وعن الرؤية املشتركة للعمل املعزز يف توفري          - ٢١
  :هلدف هواألطراف أن يكون ا

 ٧٧ل جمموعـة ا  (إجياد التناسق يف هيكل التمويل الدويل حتت سلطة مؤمتر األطراف وقيادتـه               )أ(  
  ؛)؛ بنغالديش، حلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.2/Add.1والصني، 
دعم تدفقات مالية واستثمارية كافية لتقوية قدرة األطراف على معاجلة حتدي متويل سياسـات                )ب(  

  ؛)Misc.5نيوزيلندا، سويسرا، ( ملعاجلة تغري املناخ، وخصوصاً البلدان املعرضة ذات املوارد احملدودة وبرامج وتدابري
توفري اإلرشاد عن مستوى االستثمار املطلوب لبلوغ اهلدف الطويل األجل وإقامة جمتمع منخفض   )ج(  

اجلماعـة األوروبيـة   (ملرونة املناخية الكربون بصورة مستدامة والتكيف مع تغري املناخ الذي ال مفر منه وزيادة ا 
  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.1ودوهلا األعضاء، 

إقامة هيكل لتعظيم وتعبئة االستثمار والتدفقات املالية ولتقدمي التمويل بطريقة كفـؤة وفعالـة               )د(  
  ).اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الرؤية املشتركة(وعادلة 

، )انظر أيضاً الفصل ثالثاً( يف العمل التعاوين الطويل األجل مبادئ مسامهة خمتلف جمموعات البلدانوعن   - ٢٢
  :اقترحت األطراف

سيكون املطلوب من مجيع األطراف اختاذ عمل يتفق مع مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت                )أ(  
  ؛)وادور وآخرون، حلقة عمل الرؤية املشتركة؛ إكMisc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (متباينة 

، )Misc.5؛ نيوزيلندا،   Misc.1/Add.2كندا،  (تدعو احلاجة إىل مراعاة خمتلف الظروف الوطنية          )ب(  
؛ األرجنـتني، الربازيـل،     Misc.1روانـدا،   (مبا يف ذلك االحتياجات اخلاصة والظروف اخلاصة بالبلدان النامية          

 البلدان املعرضة بوجه خاص لتأثريات سلبية من تغري املناخ، وتلك اليت ستتحمل             ، وخصوصاً )Misc.5سنغافورة،  
، ومراعاة احلدود اليت تواجهها البلدان اليت ال تتمتع مبزايا يف جمال الطاقـة              )Misc.5األرجنتني،  (عبئاً غري تناسيب    

  ؛)Misc.5سنغافورة، (البديلة 
ومما يساعد  . هتا ومع ظروفها االجتماعية واالقتصادية    جيب أن تكون جهود األطراف متناسبة مع قدر         )ج(  

  ؛)Misc.1آيسلندا، (يف هذا اجملال وضع مؤشرات رئيسية لالسترشاد هبا مبا يزيد من الشفافية ويوحي بالثقة 
جيب أن يكون اجلهد على املستوى املتعدد األطراف جهداً منصفاً وعادالً مع إيالء االحترام الـالزم                  )د(  
  ؛)Misc.5/Add.2األرجنتني وآخرون، (ؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف ملبدأ املس
ينبغي للرؤية املشتركة تكرار التمييز القانوين املقرر بني التزامات األطراف املدرجة يف املرفـق                )ه(  

  ؛)/Misc.5، الربازيل(األول باالتفاقية والتزامات األطراف غري املدرجة يف املرفق األول 
عن هتديد الكرة األرضية    ) الصني، حلقة عمل الرؤية املشتركة    (البلدان املتقدمة مسؤولة تارخيياً       )و(  

  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، (بتغري املناخ وعليها دين إيكولوجي للعامل 
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 ينبغي للرؤية املشتركة أيضاً أن تعترف بأن على كل بلد أن يتحمل نـصيبه العـادل يف حـل                    )ز(  
  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.1اجلماعة األوروبية وبلداهنا األعضاء، (املشاكل 
؛ نيوزيلندا، االحتـاد    Misc.1/Add.2أستراليا،  (من املطلوب نظرة جديدة للتمييز بني األطراف          )ح(  

اع االجتماعية واالقتـصادية يف  ، استناداً إىل التقدم احلديث يف املعرفة العلمية وإىل تغري األوض   )Misc.5الروسي،  
  :وهناك مقترحات حمددة تشتمل إجياد). Misc.5؛ االحتاد الروسي، Misc.1الواليات املتحدة، (العامل 

 إىل  استمرارية ديناميكية بني خمتلف االلتزامات واإلجراءات والدعم ملختلف البلـدان اسـتناداً             ‘١‘
ات واإلجراءات يف جمال ختفيف آثار تغـري        معايري مشتركة وموضوعية من أجل توجيه االلتزام      

  ؛)Misc.5نيوزيلندا، (املناخ 
أساس موضوعي لنقل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل قائمة املرفق األول أو إىل قوائم                  ‘٢‘

إضافية ميكن اعتمادها مبوجب إطار عمل مقبل، وذلك هبدف أن تعتمد مجيـع االقتـصادات               
  ؛)Misc.1/Add.2أستراليا، ( للمقارنة حنو ختفيف آثار تغري املناخ املتقدمة جهداً صاحلاً

  :على البلدان املتقدمة  )ط(  

؛ األرجنـتني،   Misc.1الفلـبني،   (أن تضطلع بالقيادة يف مكافحة تغري املناخ وتأثرياته السلبية            ‘١‘
، ال يف )Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، باكـستان،     Misc.5الربازيل، الصني،   

، ويف توفري التمويل ويف )Misc.1الفلبني، ( يف التكيف معها التخفيف من اآلثار فحسب بل أيضاً
حتـالف الـدول    (األنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا لعمليات التكيف وختفيف آثار تغري املناخ           

لصني، إكوادور  ؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ا     Misc.5/Add.2اجلزرية الصغرية، إندونيسيا،    
  ؛)وآخرون، حلقة عمل الرؤية املشتركة

أن تضطلع بدور القيادة وذلك بااللتزام بأهداف طموحة يف األجل املتوسط ودعم البلدان النامية يف                 ‘٢‘
  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (التحول إىل جمتمعات منخفضة الكربون 

 ختفيف انبعاثاهتا من غازات الدفيئة مع ضمان احلق للبلدان النامية يف      أن تضطلع بدور القيادة يف      ‘٣‘
  ؛)Misc.5/Add.2الصني، (التنمية ويف مساحة التنمية 

أن تزود البلدان النامية بدعم مايل وتقين كاف وميكن التنبؤ به ومستدام، وبنقل التكنولوجيـا                 ‘٤‘
  ؛)Misc.5؛ األرجنتني، Misc.2 ؛ سنغافورة،Misc.1رواندا، (عندما يكون ذلك مناسباً 

أن تتحمل مزيداً من املسؤولية عن االنبعاثات التارخيية واالنبعاثات احلالية من خالل مزيد مـن               ‘٥‘
) التنفيذ(، وحتقيق نتائج ملموسة     )Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (االلتزامات  

بنما نيابة عن كوستاريكا والـسلفادور      (امية  ونقل التكنولوجيا وزيادة املوارد لدعم البلدان الن      
  ؛)Misc.5وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، 
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تتحمل أكرب جزء من جهد ختفيف االنبعاثات وذلك بالتزامات واجبة، وتغطية جزء كبري مـن                 ‘٦‘
تكاليف ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معها من جانب البلدان النامية، وخصوصاً البلدان ذات 

  ؛)Misc.1/Add.1باكستان، (ملنخفض واملتوسط الدخل ا

جيب دعم ومتكني جهود البلدان النامية وذلك من جانب البلدان املتقدمة بواسطة التكنولوجيـا                )ي(  
بطريقة موثوق هبا وميكن التنبـؤ هبـا،    ) Misc.5/Add.2إندونيسيا، شيلي،   (والدعم املايل الكايف وبناء القدرات      

  ؛)Misc.5النرويج، (قدرات البلدان املتلقية ووفقاً للظروف الوطنية و
املساعدة املالية التكنولوجية من البلدان املتقدمة ضرورية ملساعدة البلدان النامية على التحول إىل   )ك(  

  ؛)Misc.5سنغافورة، (موارد الطاقة البديلة 
ية عن تغـري املنـاخ   هناك عامل عدالة مهم يف حتديد تقاسم األعباء هو مبادئ املسؤولية التارخي             )ل(  

؛ الربازيـل، إكـوادور   Misc.5/Add.2،  )البوليفارية -  مجهورية(؛ باكستان، فرتويال    Misc.5الربازيل، تركيا،   (
 وحلقة عمل   Misc.5/Add.1اهلند،  (والعدالة يف تقاسم مساحة الكربون      ) وآخرون، حلقة عمل الرؤية املشتركة    

  ؛)الرؤية املشتركة
عباء جيب أن يعكس ال االعتبارات العلمية فحسب بل أيضاً اعتبارات العدالة أي قرار بتقاسم األ  )م(  

  ؛)Misc.5األرجنتني، (واالعتبارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وغريها من االعتبارات 
ينبغي للبلدان النامية أن تنفذ إجراءات ختفيف آثار تغري املناخ، مدعومة بالتمويل والتكنولوجيا               )ن(  

الربازيل، (، هبدف حتويل اجتاهات االنبعاثات من خط األساس )الصني، حلقة عمل الرؤية املشتركة(ناء القدرات وب
Misc.5 (      مبا يتفق مع انبعاثاهتا التراكمية، وقدراهتا على التخفيف من آثار تغري املناخ والفرص املتاحة هلـا، مـع

حتالف الدول (إن كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف       مراعاة الظروف الوطنية ومبدأ املسؤوليات املشتركة و      
  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2اجلزرية الصغرية، 

إذا كانت أقل البلدان منواً هي أيضاً كمجموعة هبا انبعاثات أقل مما جاء يف اإلسقاطات األساسية   )س(  
بنغالديش، أقـل   (قل عند مقارنته مع بلدان أخرى       فإن هذا االختالف عن إسقاطات اخلط األساسي رمبا يكون أ         

  ).Misc.1البلدان منواً، 

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :أبدت املنظمات املراقبة أيضاً أفكاراً ومقترحات حمددة بشأن الرؤية املشتركة، كما يلي  - ٢٣

  :أنعن مبادئ الرؤية املشتركة اقترحت املنظمات املراقبة أن هذه الرؤية جيب   )أ(  

؛ الشبكة الدولية للعمل املنـاخي، ومنظمـة        Misc.6منظمة العمل الدولية،    (تستند إىل العدالة      ‘١‘
، وتنطبق ال بني البلدان فقط بـل        )الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنة، منظمة حفظ الطبيعة        

  ؛)قابات العمال؛ االحتاد الدويل لنMisc.6/Add.2منظمة العمل الدولية، (أيضاً داخل البلدان 
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منظمة العمل الدوليـة،    (تستند إىل مبادئ الكتلة احلرجة، واملرونة واإلحلاح والتنمية املستدامة            ‘٢‘
Misc.6/Add.2؛)؛ منظمة الربملانيني العاملية من أجدل بيئة متوازنة، منظمة حفظ الطبيعة  

  لـشبكة الدوليـة    ا(تكون شاملة وطموحة وتضع عالمات قياس تستخدم يف قياس االتفـاق              ‘٣‘
  ؛)للعمل املناخي

التحالف العاملي للجنسانية /املنظمة النسائية للبيئة والتنمية(تتضمن اعتبارات اجتماعية وجنسانية   ‘٤‘
  ؛)وتغري املناخ

الوكالة الدولية  /منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية    (تربز كفاءة الطاقة الصناعية بوجه خاص         ‘٥‘
  ؛)Misc.6/Add.2؛ منظمة الطريان املدين الدويل، Misc.6للطاقة الذرية، 

مجعيـة  (كافية   ومسبقاً واستناداً إىل معلومات      تعترف حبقوق الشعوب األصلية يف املوافقة حبرية        ‘٦‘
  ؛)أصدقاء األرض الدولية

  ؛)مجعية أصدقاء األرض الدولية(تعترف حبقوق اإلنسان األساسية احملمية دولياً   ‘٧‘
اهلدف النهائي لالتفاقية؛ وسائل لتحقيق تنفيذها الكامل والفعال؛        : لم وتستند إىل  تستهدي بالع   ‘٨‘

مبادئ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة واملسؤوليات اخلاصة بكل طـرف، والفاعليـة             
  ؛)منظمة حفظ الطبيعة(والكفاءة 

  : جيب أنوعن نطاق الرؤية املشتركة اقترحت املنظمات املراقبة أن هذه الرؤية  )ب(  

 إمنائياً جديداً دعماً للتحول حنو االقتصادات املستدامة، مبا يف ذلك آليات لتعزيز             تتطلب منوذجاً   ‘١‘
تسليم املساعدة اإلمنائية بصورة متكاملة وتسليم املساعدة لتناول تغري املناخ؛ تعزيز الدور الداعم 

تأكد من أي نظام عاملي جديد يف تغري        الذي تؤديه الوكاالت اإلمنائية ملصلحة البلدان النامية؛ ال       
برنـامج األمـم    (املناخ ويف التعاون اإلمنائي العاملي سيكونان متناسقني ومتداعمني فيما بينهما           

  ؛)Misc.6املتحدة اإلمنائي، 
يف عملية تؤدي إىل ظهـور اقتـصاد        " دافعاً اجتماعياً "وتشمل  " إطاراً انتقالياً عادالً  "تتضمن    ‘٢‘

  ؛)االحتاد الدويل لنقابات العمال(منخفض الكربون 
عند اختيار التحرك حنو التنمية املستدامة وحنو نظام     " أول وقود "تنظر إىل كفاءة الطاقة على أهنا         ‘٣‘

  ؛(CSEND)) مركز التنمية االجتماعية واالقتصادية(عاملي للطاقة يكون منخفض الكربون 
، منظمـة الطـريان املـدين الـدويل       (دي  اتسند األولوية املناسبة حملركات النـشاط االقتـص         ‘٤‘

Misc.6/Add.2            ؛ وإسناد األولوية املناسبة للزراعة واحلراجة ولقطاعـات الزراعـة والغابـات
  ؛)Misc.6الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، /منظمة األغذية والزراعة(ومصايد األمساك 

حتاد الـدويل لـصون الطبيعـة،       اال(تتضمن التكيف مع تغري املناخ حبسب النظم اإليكولوجية           ‘٥‘
Misc.6/Add.2(؛  
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منظمة العمل  (تسهيل التناسق بني السياسات املناخية وسياسات التنمية االقتصادية واالجتماعية            ‘٦‘
؛ وإدماج الدوافع االجتماعية يف العملية اليت تؤدي إىل ظهور اقتصاد           )Misc.6/Add.2الدولية،  

  ؛)ت العمالاالحتاد الدويل لنقابا(منخفض الكربون 

  :وعن العمل املعزز للتكيف مع تغري املناخ اقترحت املنظمات املراقبة  )ج(  

أن تكون الرؤية املشتركة للتكيف مع تغري املناخ إطاراً متناسقاً للعمل التعاوين من شأنه أن يرفع   ‘١‘
الـشبكة  (اخ  بدرجة كبرية من االلتزامات وتسليم املوارد والطاقة املطلوبني للتكيف مع تغري املن           

  ؛)الدولية للعمل املناخي
تنفيذ مبادرة دعم التكيف مع تغري املناخ، واإلطار الدويل إلرشاد تطوير اخلـدمات املناخيـة،                 ‘٢‘

والتجاوب يف منظمة األمم املتحدة بأكملها مع حتدي تغري املناخ ومؤمتر املناخ العاملي الثالـث               
 الطويل األجل بشأن التكيف مع تغـري املنـاخ   ميكن أن تساهم يف إرساء قواعد العمل التعاوين       

  ؛)Misc.6منظمة األرصاد اجلوية العاملية، (
أن يرتبط توفري التمويل من البلدان املتقدمة للتكيف مع تغري املناخ يف البلدان النامية مبـستوى                  ‘٣‘

ولية للعمل الشبكة الد(االنبعاثات، مبا يف ذلك تنظيم مزادات جلزء من الوحدات الكمية املسندة    
  ، )أوكـسفام (، باستخدام الرسوم يف القطاعني الدوليني للطريان والبحريـة    )املناخي، أوكسفام 

أو باستخدام نتائج إيرادات هذه الرسوم أو بعمل مزادات لتقرير البدالت يف قطاعي الطـريان               
  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(والبحرية الدوليني 

منظمة الطريان املـدين    (ء والضرائب على الطريان الدويل إىل أدىن حد         جيب تقليل تكاثر األعبا     ‘٤‘
  ؛)Misc.6/Add.2الدويل، 

وعن العمل املعزز بشأن التكنولوجيا اقترحت املنظمات املراقبة إنشاء آليـة فعالـة وشـفافة                 )د(  
جهود التعاون التكنولوجي،   ومتجاوبة للتكنولوجيا مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ لتقود            

ولتعمل على مزيد من تطوير تكنولوجيات الكربون املنخفض وتعميم هذه التكنولوجيات، ولبناء القدرات وتوفري   
  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(شروط التمكني ولرفع استثمارات القطاع اخلاص 

  :ةوعن العمل املعزز بشأن التمويل اقترحت املنظمات املراقب  )ه(  

أن هناك عنصراً أساسياً يف الرؤية املشتركة هو التأكد من حتقيق األجزاء األخرى مـن الرؤيـة         ‘١‘
  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي، شبكة العامل الثالث(املشتركة 

أي هيكل مايل جديد مبوجب االتفاقية اإلطارية جيب أن يقوي استراتيجيات ختفيف حـدة الفقـر                  ‘٢‘
  ؛)Misc.6برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، (عونة الفعالة، وأن يكون متناسقاً معها وجداول أعمال امل

 مـن النـاتج     ٠,٧جيب أن يأيت التمويل كإضافة اللتزامات تقدمي املعونة اإلمنائية الرمسية بنسبة              ‘٣‘
  ).أوكسفام(القومي اإلمجايل، وجيب أن يتاح كمنح وليس كقروض 
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   من أجل خفض االنبعاثات هدف عاملي طويل األجل- باء 

  مدخالت األطراف - ١

  :الحظت األطراف أن من الضرورياحلاجة إىل هدف عاملي طويل األجل عن   - ٢٤

ويساهم هذا اهلدف يف التنمية . إرشاد العمل الفعلي والقابل للقياس يف األجلني القصري واملتوسط  )أ(  
ليت جاءت يف خطة عمل بايل، مبا يف ذلك ختفيف آثار           املستدامة جلميع األطراف ويكون متصالً بوحدات البناء ا       

تغري املناخ والتكيف معها، وميكن أن يكون هادياً لقرارات االستثمار والبحوث يف القطاعني اخلاص والعام بشأن                
  ؛)Misc.2 ،Misc.6/Add.1 ،Misc.6/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (التكنولوجيا واملخاطر املالية 

اليابان، (مجيع البلدان جيب أن تقبل سوياً االعتراف املشترك عند تناول التحديات الطويلة األجل   )ب(  
Misc.2و Misc.5/Add.2(؛  
  ؛)Misc.1الواليات املتحدة، (إرشاد خمتلف اإلجراءات على خمتلف املستويات   )ج(  
ف اآلثار، التكيف مع ختفي(تسهيل صياغة خطة عمل شاملة مطلوبة حبسب خمتلف جوانب العمل   )د(  

  )Misc.1بنغالديش، ) (تغري املناخ، نقل التكنولوجيا واآلليات املالية

  :وعن سياق اهلدف العاملي الطويل األجل الحظت األطراف أن  - ٢٥

من املطلوب عمل ختفيضات كبرية يف االنبعاثات العاملية من أجل الوصول إىل اهلدف النـهائي                 )أ(  
  ؛)Misc.5/Add.2؛ آيسلندا، Misc.1بنغالديش، أقل البلدان منواً، النرويج، (الذي جاء يف االتفاقية 

هناك حاجة إىل إتباع أساليب تعاونية تقلل من تأثريات تغري املناخ إىل أدىن هدف تثبيت ميكن                  )ب(  
  ؛)Misc.1/Add.2أستراليا، (بلوغه 

ها الزمين، مبـا يف ذلـك       هناك حاجة إىل اتفاق على أهداف لتخفيض االنبعاثات وعلى مسار           )ج(  
سنوات ذروة ثاين أكسيد الكربون، وعلى الزيادة املتوسطة القصوى يف احلرارة العاملية، دون املـساس باآلفـاق                 

  ؛)Misc.1بنغالديش، (العاملية للنمو املستدام 
وغريها األحوال االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك الوصول إىل التدفقات املالية واالستثمارية،   )د(  

من العوامل، ستكون مهمة عند النظر يف اهلدف طويل األجل، وكذلك مدى توافر تكنولوجيات زهيدة التكاليف 
  ؛)Misc.1/Add.2أستراليا، (للوصول إىل انبعاثات ضئيلة 

من شأن التبكري بوضع أهداف متوسطة األجل لبلدان املرفق األول، واالتفاق بصورة واضـحة                )ه(  
، أن يساعد على املناقشة يف األهداف املناسـبة         ولوجيا وبناء القدرات اليت ستتاح    مويل والتكن على مستويات الت  

  ).Misc.5األرجنتني، (الطويلة األجل 

  : اقترحت األطرافطبيعة ومبادئ اهلدف العاملي الطويل األجل،وعن   - ٢٦
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فادور وهنـدوراس   بنما نيابة عن كوسـتاريكا والـسل      (أن يستهدي باهلدف النهائي لالتفاقية        )أ(  
  ؛)Misc.5ونيكاراغوا وبنما، 

أن يكون من عالمات القياس الرئيسية فيه جتنب حدوث تأثريات جديدة من تغري املناخ علـى                  )ب(  
  البلدان واألقاليم والشعوب املعرضة، مبا يف ذلك الدول اجلزرية الصغرية الناميـة وبلـدان أمريكـا الوسـطى                  

؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، Misc.5لسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، بنما بالنيابة عن كوستاريكا وا(
؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، بنغالديش، اجلماعة األوروبية        Misc.5/Add.2،  )وحدةامل - واليات  (ميكرونيزيا  

  ؛)ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الرؤية املشتركة
  وأن يعكـس إحلـاح اجلهـد املطلـوب منـه           ) Misc.5/Add.2آيسلندا،  (أن يكون طموحاً      )ج(  

؛ بـنغالديش، اجلماعـة     Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،          (
  ؛)األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الرؤية املشتركة

؛ وأن يكون إشارياً )Misc.1/Add.2؛ أستراليا، Misc.1الواليات املتحدة، (أن يكون صاحلاً للتكرار       )د(  
  حىت يتجاوب مع تطور املعارف العلمية والتقدم التكنولوجي وتغري األحوال االقتصادية؛) Misc.5/Add.1اهلند، (

؛ الصني  Misc.1الواليات املتحدة،   (وواقعياً  ) Misc.5/Add.2آيسلندا،  (أن يكون قابالً للتنفيذ       )ه(  
Misc.5؛)كة وحلقة عمل الرؤية املشتر  
 وشامالً ويراعـي مجيـع      أن يضمن أن يكون مشول االنبعاثات واإلزاالت البشرية دقيقاً ومتيناً           )و(  

؛ ومشول االنبعاثات من حركة الطريان الدولية والنقل )Misc.1/Add.2أستراليا، (مصادر ومصارف غازات الدفيئة 
  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (البحري الدويل 

؛ اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء، الـصني،         Misc.5الصني،  (أن يستند إىل العلم السليم        )ز(  
Misc.5/Add.1 و Misc.5/Add.2    ؛ )؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، الصني، حلقة عمل الرؤيـة املـشتركة

؛ Misc.1/Add.2أستراليا،  (بتغري املناخ   وخصوصاً تقرير التقييم الرابع الذي وضعه الفريق احلكومي الدويل املعين           
؛ اجلماعـة   Misc.5/Add.2؛ إندونيسيا،   Misc.5/Add.1؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،      Misc.5الربازيل  

  ؛)األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الرؤية املشتركة
ات يف الدول اجلزرية الـصغرية      أن يستند إىل أفضل املعلومات العلمية املتوافرة اليت تأخذ التأثري           )ح(  

، )وحـدة امل - واليات  (حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ميكرونيزيا      (النامية كعالمة قياس على الفاعلية واملناسبة       
Misc.5/Add.2؛)؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل الرؤية املشتركة  

بوليفيـا، شـيلي،    (لتارخيية على البلدان املتقدمة     أن يستند إىل مبدأ العدالة واالعتراف باملسؤولية ا         )ط(  
Misc.5/Add.2(            ويعتـرب  . ؛ وأن يضمن مساحة كافية للبلدان النامية لبلوغ أهداف التنمية املستدامة واستئصال الفقر

  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2الصني، (تقابل االنبعاثات التراكمية الفردية انعكاساً ملبدأ العدالة 
 وهـي الـشرط الـضروري       - أن يوضع حبيث يضمن عدم تقويض التنمية االقتصادية العاملية            )ي(  

  ؛)Misc.1الواليات املتحدة، (لالستثمارات يف محاية املناخ 
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أن يكون تعهداً ملزماً قانوناً باختاذ اإلجراءات املناسبة الوطنية والدولية من جانب األطراف حتت   )ك(  
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (جة يف املرفق األول قيادة األطراف املدر

؛ اجملموعـة  Misc.5/Add.2آيسلندا، اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء،    (أن يكون تطلعياً      )ل(  
ولكن يتألف من أهداف طويلة األجل طموحة وواقعية وقابلـة للقيـاس            ) األفريقية، حلقة عمل الرؤية املشتركة    

  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2الدول اجلزرية الصغرية، حتالف (
يف توزيع االلتزامات بتخفيض انبعاثـات  " من القمة إىل القاعدة"أال يكون نقطة بداية ألسلوب    )م(  

غري مشتركة  " رؤية"؛ وأن ُيعترب    )Misc.5؛ االحتاد الروسي،    Misc.1الواليات املتحدة،   (غاز الدفيئة بني البلدان     
  ؛)Misc.5/Add.2و Misc.2اليابان، (ملزمة واستلهامية ترسم الطريق إىل احلل النهائي لتغري املناخ 

نقاط "من انبعاثات غاز الدفيئة حبيث يشمل التركيز على      " املستويات اخلطرية "أن يوسع تعريف      )ن(  
للتخفيف من خطر   " البداية السريعة "يف حاالت التغري املناخي املفاجئ؛ وجيب الشروع يف استراتيجيات          " التحول
  ؛)Misc.1، )وحدةامل - واليات (موريشيوس، ميكرونيزيا " (نقاط التحول"عبور 

أن يتضمن سيناريوهات االنبعاثات اليت حتقق فاعلية التكاليف املختارة لكل واحد من األهداف               )س(  
  ؛)Misc.1النرويج، (اليت جيب دراستها 

حتالف الدول اجلزرية ( مث بصفة منتظمة فيما بعد ٢٠١٥وعد ال جياوز عام أن يعاد النظر فيه يف م  )ف(  
  ؛)Misc.5/Add.2الصغرية، 
أوكرانيـا،  (عالمات قياس طويلة األجل ومتوسطة األجل لتخفيض االنبعاثات         /أن يشمل أهدافاً    )ص(  

Misc.1/Add.2     ،؛ الربازيل، نيوزيلندا، النرويجMisc.5(     جل لتخفيض االنبعاثات من    ؛ وأن يرتبط هبدف متوسط األ
مبا يساعد على حتديد مسار ختفيضات االنبعاثات       ) Misc.5/Add.1اهلند،  (جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول       

  :وبوجه خاص اقترحت األطراف). Misc.5/Add.2أستراليا، (حنو هدف ختفيض االنبعاثات يف األجل الطويل 

ل الطويل هبدف متوسط األجل لتخفيض هذه االنبعاثات        ربط هدف ختفيض االنبعاثات يف األج       ‘١‘
؛ اجملموعة األفريقية، حلقة    Misc.5/Add.1اهلند،  (من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول        

  ؛)عمل الرؤية املشتركة
أن يكون من األجزاء األساسية يف الطموح إىل احلد من االنبعاثات العاملية يف األجل املتوسـط                  ‘٢‘

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (وسط األجل لتخفيض االنبعاثات من البلدان املتقدمة هدفاً مت

التزامات بتخفيض االنبعاثات املطلقة يف األجل املتوسط من مجيع أطراف املرفق األول حبيـث                )ق(  
  ؛)Misc.5/Add.2 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(تكون قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها 

ريف واضح لألهداف متوسطة األجل مع مسامهة منصفة من مجيع األطراف، وفقاً ملبدأ             وضع تع   )ر(  
اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،        (املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة ووفقاً لقدرات كل طرف          

Misc.5/Add.1.(  
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  :اقترحت األطرافمستوى تثبيت احلرارة أو ارتفاعها وعن   - ٢٧

 يف املليون من ثاين أكـسيد       جزيء ٣٥٠ات انبعاثات غاز الدفيئة عند حد أقل بكثري من          تثبيت تركيز   )أ(  
حتالف الـدول اجلزريـة     ( درجة سلسيوس فوق املستوى قبل الصناعي        ١,٥الكربون وارتفاع درجات احلرارة بأقل من       

  ؛)ة، حلقة عمل الرؤية املشتركة؛ حتالف الدول اجلزرية الصغريMisc.5/Add.2، )وحدةامل -واليات (الصغرية، ميكرونيزيا 
 درجة سلسيوس باملقارنة مع املستويات قبل الصناعية ٢ارتفاع يف متوسط احلرارة يقل بكثري عن   )ب(  

  ؛)بنغالديش، حلقة عمل الرؤية املشتركة(
 درجة سلسيوس فوق املستويات قبل الصناعية ٢حتديد متوسط االرتفاع العاملي يف احلرارة مبقدار   )ج(  

؛ النرويج، بنما بالنيابة عن كوستاريكا      Misc.5/Add.1 و Misc.1يسلندا، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،      آ(
؛ اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا      Misc.5/Add.2؛ مدغشقر،   Misc.5والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما،     

  ؛)األعضاء، حلقة عمل الرؤية املشتركة
 درجة مئويـة  ٢,٤ إىل ٢فاع متوسط الزيادة العاملية يف احلرارة من بذل جهود لضمان عدم ارت    )د(  

  ؛)Misc.1أقل البلدان منواً، (
حتديد االرتفاع اجلديد يف احلرارة العاملية بأقل مستوى ممكن وذلك بوضع أهداف عاملية خلفض                )ه(  

باكستان، (ري املناخ يف التقرير الرابع      انبعاثات غاز الدفيئة مبا يتفق مع اقتراحات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغ           
Misc.1/Add.2(؛  

 يف املليون من مكافئ ثـاين       ء جزي ٤٥٠تثبيت تركيزات غاز الدفيئة إىل أدىن حد ممكن دون            )و(  
  ؛)Misc.5بنما بالنيابة عن كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، (أكسيد الكربون 

فيئة يف الغالف اجلوي عند أدىن مستويات ممكنة حبسب تقـديرات           تثبيت تركيزات غازات الد     )ز(  
  ؛)Misc.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ حىت هذا التاريخ 

وحيدة عندها يعرب متوسط احلرارة العاملية احلدود بـني         تطيع العلم أن يقدم نقطة مرجعية       ال يس   )ح(  
  وحتديد التدخل البشري اخلطري يف النظـام املنـاخي،   . ل البشري املأمون والتدخل اخلطري يف النظام املناخي  التدخ

  ).Misc.1/Add.2أستراليا، ( من االتفاقية اإلطارية ال بد فيه من إصدار أحكام قيمية ٢فيما يتعلق باملادة 

  :كون الذروة اقترحت األطراف أن توقت ذروة االنبعاثات العاملية،وعن   - ٢٨

   ٢٠١٥؛ أو عـام     )Misc.1ملديف نيابة عن أقل البلـدان منـوا،          (٢٠١٥- ٢٠٠٠بني عامي     )أ(  
  ؛)؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (

  ؛)Misc.5؛ نيوزيلندا، Misc.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، ( عاماً املقبلة ١٥ إىل ١٠  )ب(  
؛ بـنغالديش، حلقـة عمـل الرؤيـة         Misc.5/Add.2مدغشقر،   (٢٠٢٠ و ٢٠١٥بني عامي     )ج(  
؛ اجلماعة األوروبيـة    Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، كندا،       (٢٠٢٠؛ حبلول عام    )املشتركة

  ؛)ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الرؤية املشتركة
  ).Misc.5/Add.2 وMisc.2اليابان، ( املقبلة ٢٠ إىل ١٠وام يف األع  )د(  
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  :هلدف ختفيض االنبعاثات العاملية يف األجل الطويل اقترحت األطرافالقياس الكمي وعن   - ٢٩

  ؛)Misc.1/Add.2أستراليا، ( هو هدف مناسب للرقم العاملي يف األجل الطويل ٢٠٥٠عام   )أ(  
 ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عـام       ٨٥لكربون العاملية بأكثر من     جيب خفض انبعاثات ثاين أكسيد ا       )ب(  

  ؛)؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (
 حبلول منتصف   ٢٠٠٠ينبغي خفض االنبعاثات العاملية إىل أقل بكثري من نصف مستويات عام              )ج(  

 يف املائـة مـن      ٥٠؛ على األقل بنـسبة      )Misc.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (رين  القرن احلادي والعش  
؛ مدغـشقر،  Misc.5/Add.1اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،      (٢٠٥٠ حبلول عام   ١٩٩٠مستويات  

Misc.5/Add.2؛)؛ اجملموعة األفريقية، حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل الرؤية املشتركة  
   يف املائة على األقـل يف االنبعاثـات العامليـة حبلـول             ٥٠جيب أن يكون هناك خفض بنسبة         )د(  

؛ Misc.5/Add.2؛ كنـدا، اليابـان،     Misc.5؛ اليابان، االحتاد الروسي،     Misc.2/Add.1أوكرانيا،   (٢٠٥٠عام  
  ؛)اليابان، حلقة عمل الرؤية املشتركة

 ٢عاملي النبعاثات غازات الدفيئة حبسب الفرد إىل حنو  جيب ختفيض املتوسط ال٢٠٥٠حبلول عام   )ه(  
؛ وجيب أيضاً وضـع     )Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (طن من معادل ثاين أكسيد الكربون       

  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (أهداف لألطراف املدرجة يف املرفق األول وتقدمي تقارير عنها حبسب الفرد 
  داف مبستويات معروفة مـن تركيـزات غـاز الدفيئـة يف الغـالف اجلـوي                ميكن ربط األه    )و(  

  ؛)Misc.1النرويج، (
جيب التعبري عن اهلدف كنسبة مئوية هتدف األطراف مجاعياً إىل حتقيقها يف تقييد انبعاثاهتـا يف                  )ز(  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (تاريخ معلوم، وجيب اختيار سنة تكون أساساً لقياس هذا الطموح 
جيب أيضاً وضع قياس كمي هلدف طويل األجل من حيث التغريات يف النظام االقتصادي اهليكلي   )ح(  

ويف أمناط االستهالك يف البلدان املتقدمة، وحجم التكنولوجيات اليت جيب نقلها بدون مقابل وبدون عوائق مـن                 
  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، (حقوق امللكية الفكرية 

  ).Misc.5/Add.2اجلزائر، ( بديل يقوم على اإلنصاف جيب اعتماد أسلوب  )ط(  

  :يف بلوغ اهلدف الطويل األجل، اقترحت األطرافمسامهة خمتلف جمموعات البلدان وعن   - ٣٠

أن تستمر البلدان املتقدمة يف االضطالع بدور القيادة يف ختفيض االنبعاثات العامليـة لغـازات                 )أ(  
وأن ) Misc.5/Add.1؛ اليابان،   Misc.2؛ اليابان، سنغافورة    Misc.1ألعضاء،  اجلماعة األوروبية ودوهلا ا   (الدفيئة  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (توافق على أهداف تشمل االقتصاد بأكمله 
  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، (ينبغي أن تتحمل البلدان املتقدمة املسؤولية بالكامل   )ب(  
حبلول ) Misc.5الربازيل،  ( جانب البلدان املتقدمة     يتطلب األمر ختفيضات مطلقة أكرب بكثري من        )ج(  

من أجل إفساح مساحة الكربون أمام البلدان ) Misc.5/Add.2 والصني، ٧٧ل جمموعة ا (٢٠٥٠ وعام ٢٠٣٠عام 
  ؛)Misc.5/Add.2الصني، (النامية 
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  : االنبعاثاتينبغي أن تعتمد البلدان املتقدمة كمجموعة املستويات التالية من مدى التزامات خفض  )د(  

األطراف املدرجة يف املرفق األول، كمجموعة، ينبغي أن تقلل انبعاثات غاز الدفيئة لديها بأكثر                ‘١‘
 يف املائة حبلول عام     ٩٥، وبأكثر من    ٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠ يف املائة عن مستويات      ٤٠من  

؛ Misc.5/Add.2،  )وحـدة امل - واليات  (حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ميكرونيزيا       (٢٠٥٠
وذلك خالل فترة التعهـد الثانيـة   ) حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل الرؤية املشتركة     

 مـن بروتوكـول كيوتـو       ٩- ٣ والفترات التالية هلا مبوجب بروتوكول كيوتو وفقاً للمـادة        
  ؛)Misc.5/Add.2باكستان، (

 يف املائـة دون  ٤٠ إىل  ٢٥ يف مدى    التزامات بتخفيض االنبعاثات من البلدان املتقدمة كمجموعة        ‘٢‘
؛ مدغشقر، Misc.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،  (٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠مستويات عام 

 ٣٠؛ يف حدود )؛ اجملموعة األفريقية، الربازيل، حلقة عمل الرؤية املشتركة     Misc.5/Add.2الصني،  
  ليـة، باملقارنـة مـع مـستويات         وذلك من خالل جهود حملية ودو      ٢٠٢٠يف املائة حبلول عام     

  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،  (١٩٩٠عام 
 يف املائـة دون     ٨٥ إىل   ٧٥التزامات خبفض االنبعاثات يف البلدان املتقدمة كمجموعة يف مدى            ‘٣‘

  ؛)Misc.5/Add.2مدغشقر،  (٢٠٥٠ حبلول عام ١٩٩٠مستويات عام 
 إىل ٢٥أهداف يف األجل املتوسط لألطراف املدرجة يف املرفق األول بإحداث خفض ال يقل عن    ‘٤‘

؛ الصني، حلقة   Misc.5الربازيل،   (٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٤٠
، مع مزيد من اخلفض بفضل سياسات وتدابري تعـزز أسـاليب العـيش    )عمل الرؤية املشتركة 

  ؛)Misc.5/Add.1هلند، ا(املستدامة 
 يف  ٤٠ إىل   ٢٥مدى إشاري لالنبعاثات من األطراف يف املرفق األول كمجموعة يتراوح بـني               ‘٥‘

 يف سياق هدف عاملي واتفاق على جهـد         ٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠املائة دون مستويات عام     
اميـة بتقليـل    مماثل من مجيع البلدان املتقدمة وإجراءات وطنية مناسبة للتخفيف من البلدان الن           

  ؛)Misc.5نيوزيلندا، ( يف املائة دون خط األساس ٣٠ إىل ١٥انبعاثاهتا الكلية يف مدى 

 يف املائة   ٥٠جيب أن تلتزم مجيع األطراف هبدف عاملي طويل األجل لتخفيض االنبعاثات بنسبة               )ه(  
  )Misc.5/Add.2كندا،  (٢٠٥٠على األقل حبلول عام 

 اختاذ تدابري ختفيف آثار تغري املناخ اسـتناداً إىل مبـدأ املـسؤوليات             املطلوب من مجيع البلدان     )و(  
  املشتركة وإن كانت متباينة وحبـسب قـدرات كـل طـرف ضـمن شـعور متنـور بالتـضامن الـدويل                      

  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (
يـذ  جيب أن يوافق أكرب عدد ممكن من البلدان، مبا يف ذلك مجيع االقتصادات الرئيسية، على تنف           )ز(  

  وستختلف االلتزامات حبـسب الظـروف الوطنيـة يف كـل بلـد             . إجراءات وطنية لتخفيف آثار تغري املناخ     
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (
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كمجموعة ستحتاج األطراف غري املدرجة يف املرفق األول إىل اخلروج بدرجة كبرية عن خـط                 )ح(  
  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (األساس يف نفس الفترات 

يف عدة أقاليم ناميـة     ) العمل املعتاد (تدعو احلاجة إىل اخلروج بدرجة كبرية عن انبعاثات خط األساس             )ط(  
 ٢٠٢٠ يف املائة من البلدان الصناعية حبلـول عـام           ٤٠ إىل   ٢٥باإلضافة إىل االلتزامات خبفض االنبعاثات املطلقة بنسبة        

 يف ٣٠ إىل ١٥؛ وسيكون على أكثر البلدان تقدماً خفض انبعاثاهتا بنـسبة       )Misc.1األوروبية ودوهلا األعضاء،    اجلماعة  (
وينبغي يف مستوى جهود البلدان النامية أن تعكس جوانب القدرة واملسؤولية وإمكانيات            . املائة دون مستوى العمل املعتاد    

  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.1وهلا األعضاء، اجلماعة األوروبية ود(التخفيف والظروف الوطنية 
 توحي األرقام بأن األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول           ٢٠٥٠يف األجل األطول أي يف عام         )ي(  

) التخفـيض املطلـق    (٢٠٠٠ يف املائة باملقارنة مـع عـام         ٢٥سيكون عليها أن ختفض جمموع انبعاثاهتا بنسبة        
  ؛)Misc.5/Add.2مدغشقر، (

استناداً إىل جهودها الوطنية احلالية، ينبغي أن تنفذ األطراف غـري املدرجـة يف املرفـق األول                   )ك(  
إجراءات وطنية مناسبة للتخفيف مدعومة بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بطريقة قابلة للقيـاس وميكـن               

، هبدف حتويل اجتاهات االنبعاثات عن خط )Misc.5/Add.2 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(اإلبالغ عنها والتحقق منها 
  ؛)Misc.5/Add.2؛ شيلي، Misc.5الربازيل، (األساس 
اإلجراءات الوطنية العملية القابلة للقياس واليت ميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها اليت تتخـذها                )ل(  

ا إجراءات اختيارية من جانـب      األطراف املدرجة يف املرفق األول من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية ميكن أن تعززه            
  ؛)Misc.5/Add.2باكستان، (البلدان النامية 

أمام البلدان النامية طريق واحد للمسامهة يف اهلدف العاملي الطويل األجل لتخفيض االنبعاثات وهو                )م(  
  ).Misc.1الفلبني،  (ةديمواصلة التنمية املستدامة أي إدماج اعتبارات تغري املناخ يف ختطيط التنمية االجتماعية واالقتصا

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :ومن أمثلة ذلك. أبدت املنظمات املراقبة أفكاراً ومقترحات حمددة بشأن اهلدف العاملي الطويل األجل  - ٣١

االحتاد الدويل لنقابات   ( درجة سلسيوس    ٢جيب أن يكون ارتفاع احلرارة العاملية حمدوداً مبقدار           )أ(  
 درجة سلسيوس مع خفض درجات احلرارة من الذروة اليت وصلت إليها            ٢ىل أدىن حد ممكن دون      ؛ أو إ  )العمال

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(بأسرع ما ميكن 
الشبكة (االنبعاثات العاملية ستصل إىل الذروة خالل السنوات العشر املقبلة مث تتناقص بعد ذلك                )ب(  

  ؛)الدولية للعمل املناخي
 ٨٠أو بنسبة   ) االحتاد الدويل لنقابات العمال   ( يف املائة    ٨٥األمر إىل خفض االنبعاثات بنسبة      حيتاج    )ج(  

؛ هدف عـاملي    ٢٠٥٠ وذلك حبلول عام     ١٩٩٠من مستويات عام    ) الشبكة الدولية للعمل املناخي   ( يف املائة    ٩٥إىل  
منظمة حفـظ    (٢٠٥٠لول عام    حب ١٩٩٠ يف املائة من مستويات عام       ٥٠طويل األجل هو خفض بنسبة ال تقل عن         

الـشبكة  (؛ جيب أن يكون مستوى الطموح مستنداً إىل تقرير التقييم الرابع وإىل البيانات العلمية األحـدث                 )الطبيعة
  ؛)الدولية للعمل املناخي
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   يف املائة على األقل من مـستويات        ٤٠ إىل   ٢٥ينبغي للبلدان املتقدمة أن تقلل انبعاثاهتا بنسبة          )د(  
  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي، االحتاد الدويل لنقابات العمال (٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠عام 

سيكون على البلدان النامية أن تساهم مسامهة كافية من خالل اخلروج بدرجة كبرية على خط                 )ه(  
   حتقيقـه    وجيب يف الرؤية املشتركة االعتراف بأن ذلك ال ميكن         ٢٠٢٠األساس املعتاد السابق وذلك حبلول عام       

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(إال بدعم مايل وتكنولوجي وبناء القدرات، مبا يتفق مع مبادئ االتفاقية 
جيب أن يكون جزءاً من حزمة تتعلق بالتزامات البلدان املتقدمـة خبفـض      " اهلدف"اختيار رقم     )و(  

ات، وتوفري التكنولوجيا والتمويل وبنـاء القـدرات      االنبعاثات، وبالدور املتوقع من البلدان النامية بشأن االنبعاث       
  ؛)شبكة العامل الثالث(

هدف عاملي طويل األجل خلفض االنبعاثات يتحدد حبسب قدرة التكنولوجيات على ختفيف تغري   )ز(  
  ؛)شبكة العامل الثالث(مع أهداف حمددة لنقل التكنولوجيا ونشرها يف البلدان النامية ) والتكيف معها(املناخ، 

جيب أن تعمل األطراف على تأسيس أعماهلا على استعراضات دورية لألهداف الكمية لتحديد               )ح(  
  وجيب عمـل االسـتعراض األول      . وخفض االنبعاثات وإلجراءات اخلفض مبا يضمن الوصول إىل اهلدف النهائي         

حلكومي الدويل املعين بتغري  ويكون مستنداً إىل استنتاجات تقرير التقييم اخلامس الذي سيضعه الفريق ا٢٠١٤عام 
  ).الشبكة الدولية للعمل املناخي(املناخ 

   العمل املعزز بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ- ثالثاً 
باإلضافة إىل جتميع األفكار واملقترحات الذي سيأيت فيما يلي، فإن املناقشة يف هذا العنصر من عناصـر                   - ٣٢

اليت أعدها رئـيس الفريـق العامـل، ويرجـى الرجـوع إىل الوثيقـة               خطة عمل بايل تظهر أيضاً يف املواجيز        
FCCC/AWGLCA/2008/6   والوثيقة   ٢٧- ١٢، الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/11    ٢٦- ١٣، الفقـرات ،

  .٢٨- ١٤، الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/13والوثيقة 

التزامات أو إجراءات وطنية مناسبة قابلة للقياس وميكن اإلبـالغ            - ألف 
أهداف كمية لتحديـد وخفـض       قق منها، مبا يف ذلك    عنها والتح 

االنبعاثات، تتخذها مجيع البلدان املتقدمة األطراف، مـع ضـمان          
  مقارنة اجلهود بينها، ومراعاة الفوارق يف ظروفها الوطنية إمكان

  مدخالت األطراف - ١

مة جيب أن تضطلع بدور ، الحظت األطراف أن مجيع البلدان املتقدالقيادة يف ختفيض االنبعاثاتعن دور   - ٣٣
األرجنـتني، كولومبيـا،    (القيادة يف تعديل االجتاهات الطويلة األجل يف االنبعاثات، مبا يتفق مع هدف االتفاقية              

؛ اجلماعة  Misc.1/Add.1؛ باكستان   Misc.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،، إندونيسيا، النرويج، الفلبني،        
؛ األرجنتني، الربازيل، الصني، بنما بالنيابة عـن كوسـتاريكا والـسلفادور     Misc.2األوروبية ودوهلا األعضاء،    

؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، أستراليا، شيلي، اجلماعة األوروبية ودوهلا Misc.5وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، 
  ).؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.2األعضاء، 
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  :االلتزامات أو اإلجراءات من جانب البلدان املتقدمة لتخفيف آثار تغري املناخ، الحظت األطرافطبيعة  وعن  - ٣٤

؛ حتـالف الـدول اجلزريـة الـصغرية،         Misc.1/Add.1باكـستان،   (وضع تعهدات ملزمـة       )أ(  
Misc.5/Add.2( سياق فترة التزامات ثانية ، وختفيضات عميقة وملزمة يف االنبعاثات من جانب البلدان املتقدمة يف

  ؛)Misc.5األرجنتني، (مبوجب بروتوكول كيوتو 
أو أهـداف   د قصوى على االنبعاثات الوطنية،      النظر يف جمموعة كاملة من اخليارات، مثل حدو         )ب(  

ان للكثافة، أو أنظمة، أو التزامات بكفاءة استخدام الطاقة، ومبادرات سياساتية مثل شراكات التكنولوجيا بني بلد
  ؛)Misc.1/Add.2كندا، (املرفق األول واالقتصادات الناشئة 

؛ أسـتراليا،   Misc.5الصني،  (إدخال أهداف متوسطة األجل وطويلة األجل خلفض االنبعاثات           )ج(  
Misc.5/Add.2      مع وضع عالمات قياس يف األجل القـصري لكـل           )؛ الصني، اهلند، حلقة عمل الرؤية املشتركة ،

  ؛)Misc.2/Add.1أوكرانيا، ( بالقيم املطلقة )Misc.1تركيا، (طرف 
وضع التزامات أحادية ألطراف املرفق األول لبلوغ أهدافها الوطنية الكمية خبفض االنبعاثات من   )د(  

حيث احلجم املطلق النبعاثات غازات الدفيئة، ووضع جمموع عدد سنوات األساس من منظور التقييم املنـصف                
  ؛)Misc.5اليابان، (للخفض 
عدم إدخال مدى مجاعي خلفض االنبعاثات جملموعة من البلدان؛ وجيب أال يكون اهلدف الطويل                )ه(  

عند توزيع االلتزامات خبفض انبعاثات غـازات       " من القمة إىل القاعدة   "األجل احملدد نقطة بداية إلتباع أسلوب       
  ).ثانياًنظر أيضاً الفصل ا) (Misc.5االحتاد الروسي، (الدفيئة بني خمتلف البلدان 

على مجيع البلدان   ) أي ملزمة قانوناً أم اختيارية    (جهود خمتلف البلدان    " خصائص"تطبيق نفس     )و(  
  ؛)Misc.5الواليات املتحدة، (سواء كانت متقدمة أم نامية وإن كان احملتوى املوضوعي ميكن أن خيتلف 

النرويج، تركيـا،   (اءات  استكمال أو إتباع أسلوب قطاعي عند رسم األهداف أو حتديد اإلجر            )ز(  
Misc.1 ،؛ اليابان، االحتاد الروسيMisc.5 ،؛ كنداMisc.5/Add.2) (ً؛)دال- انظر أيضاً الفصل ثالثا  
النرويج، سري النكـا،    (توسيع أسواق الكربون وتعزيز استخدام آليات قائمة على أساس املشاريع             )ح(  
Misc.1   ،؛ أوكرانياMisc.5/Add.2(   استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة   ، وحتسني إدماج قطاع

) Misc.2/Add.2؛ أستراليا، النرويج، سري النكا، أوكرانيا،       Misc.1األرجنتني، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،      (
  ؛)هاء- جيم وثالثاً- انظر أيضاً الفصلني ثالثاً(

  ؛)Misc.5االحتاد الروسي، (بلدان وظروفها حتمل التزامات اختيارية ولكنها ملزمة وتعكس قدرات ال  )ط(  
جيب أن تتفق مجيع البلدان املتقدمة على أهداف تشمل االقتصاد بأكمله كجزء من نتائج ما بعد   )ي(  

، ومتثل جهداً لتخفيف آثار تغري املناخ ميكن أن يكون قابالً للمقارنة مع مراعاة الظـروف الوطنيـة             ٢٠١٢عام  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، كندا، (

حدود قصوى مطلقة يف االقتصاد بأكمله تنفذ من خالل أساليب قطاعيـة يف املرحلـة األوىل                  )ك(  
  ؛)Misc.5/Add.2سويسرا، (
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مثل ضرائب على األنشطة كثيفة الكربون، التوسيم اإليكولـوجي،  (تطبيق األدوات االقتصادية      )ل(  
) د، إزالة اإلعانات على الوقود األحفوري وإجياد حوافز       قواعد لألجهزة الكهربائية، قواعد لكفاءة استخدام الوقو      

حتالف الدول (من أجل تنشيط استخدام الطاقة املتجددة والتدابري اليت حتقق كفاءة الطاقة قصد إدارة جانب الطلب 
  ؛)Misc.5/Add.2اجلزرية الصغرية، 

اسـتخدام األراضـي    استخدام آليات مرنة كإجراء تكميلي وإدخال استخدام األراضي وتغيري            )م(  
واحلراجة كجزء من اهلدف الوطين، مع ضمان االستمرارية والتناسق مع قواعد فترة االلتزامات األوىل مبوجـب                

  ؛)Misc.5اليابان، (بروتوكول كيوتو 
أنـشطة الحتجـاز الكربـون      /النظر يف صيانة األراضي الرطبة واستعادهتا باعتبارها خيارات         )ن(  

  ؛)Misc.5/Add.2بيالروس، آيسلندا، (
خفضها داخلياً يف الداخل يف البلدان املتقدمة وليس مـن          /مواجهة التزامات احلد من االنبعاثات      )س(  

  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، (خالل آليات السوق املرنة 
اشتراك مجيع القطاعات االقتصادية على قدم املساواة مبا يف ذلك استخدام األراضـي وتغـيري                 )ع(  

واحلراجة ومراعاة قدرة الغابات على االمتصاص وقدرهتا التراكمية بصرف النظر عن موقعهـا  استخدام األراضي   
  ؛)Misc.5/Add.2االحتاد الروسي، (اجلغرايف 
 والصني،  ٧٧ل جمموعة ا (تتحمل أطراف املرفق األول التزامات استناداً إىل مسؤولياهتا التارخيية            )ف(  

  ؛)Misc.5/Add.2باكستان، 
نيوزيلنـدا،  (مبا لقطاع الزراعة من إمكانيات فنية لتخفيـف آثـار تغـري املنـاخ               االعتراف    )ص(  

Misc.5/Add.2.(  

  : من جانب البلدان املتقدمة، اقترحت األطرافالتحديد الكمي لإلجراءات وااللتزامات الوطنيةوعن   - ٣٥

كول كيوتو أن تكون كإضافة إىل األهداف الكمية للحد من االنبعاثات وخفضها مبوجب بروتو            )أ(  
مبا يسمح بعمل ختفيضات إضافية أعمق وخيلق طلباً على احلقوق من جانب البلدان ) Misc.1األرجنتني، الفلبني، (

  ؛)FCCC/AWGLCA/2008/11 وMisc.2مجهورية كوريا، (النامية 

 لن جتاوز األهداف الكميـة      ٢٠١٣التأكد من أن انبعاثات غازات الدفيئة التجميعية بعد عام            )ب(  
اليابـان،  (حد من االنبعاثات وخفضها لدى خمتف البلدان، مـع ضـمان إمكـان املقارنـة بـني اجلهـود                    لل

Misc.5/Add.2(؛  

تعتمدها مجيع البلدان املتقدمة على أهنا أهداف كمية للحد من االنبعاثات وخفـضها بـصرف          )ج(  
  ؛)Misc.5/Add.1ند، اهل" (إجراء"أو " التزام"النظر عما إذا كان الطرف خيتار أن يصفها بأهنا 

النص على ختفيضات أعمق بكثري مما يقترحه الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف تقريره      )د(  
  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، (التقييمي الرابع 
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مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول تتحمل بصورة مجاعية، سواء كانت أطرافاً يف بروتوكول   )ه(  
  ):انظر أيضاً الفصل ثانياً( ال، التزامات بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة كيوتو أم

الربازيل، اجلماعة األوروبيـة     (٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠ يف املائة دون مستوى عام       ٤٠- ٢٥  ‘١‘
؛ الـصني، نيوزيلنـدا،     Misc.2؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،      Misc.1ودوهلا األعضاء،   

؛ اهلند، Misc.5ا بالنيابة عن كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، النرويج، بنم
Misc.5/Add.1؛)؛ الصني، اهلند، حلقة عمل الرؤية املشتركة  

بنغالديش، أقل البلدان منواً،     (٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٤٠- ١٠  ‘٢‘
Misc.1(  ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام    ٢٠؛)  ،أوكرانياMisc.2/Add.1(يف املائة دون ٩٥- ٤٠ ؛ 

؛ الـصني،  Misc.1بنغالديش، أقل البلـدان منـواً،       (٢٠٥٠ حبلول عام    ١٩٩٠مستويات عام   
Misc.5( ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام ٥٠؛)  ،أوكرانياMisc.2/Add.1(؛  

  مـع مـستويات    ، بفضل إجراءات داخلية ودولية، باملقارنـة        ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام      ٣٠  ‘٣‘
  ؛) وحلقة عمل الرؤية املشتركةMisc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،  (١٩٩٠عام 

 يف املائة حبلـول     ٩٥ وأكثر من    ٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠ يف املائة عن مستويات      ٤٠أكثر من     ‘٤‘
كة؛  وحلقة عمل الرؤيـة املـشتر     Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،      (٢٠٥٠عام  

 يف األجل   ١٩٩٠وأكثر بكثري من مائة يف املائة من مستويات عام          ) Misc.5/Add.2باكستان،  
  ؛)Misc.5/Add.2باكستان، (الطويل 

 مبا يتفق مع بقاء اهلدف العاملي       ٢٠٢٠إدخال أهداف شاملة وفردية للبلدان املتقدمة حبلول عام           )و(  
  ؛)انظر أيضاً الفصل ثانياً) (Misc.5/Add.1 ودوهلا األعضاء، اجلماعة األوروبية(الذي سيحدده اتفاق كوبنهاغن 

  ).Misc.5/Add.2أستراليا،  (٢٠٠٩إدخال الطموحات الوطنية املتوسطة األجل يف أوائل عام   )ز(  

  :اقترحت األطرافإمكان مقارنة اجلهود والظروف الوطنية، عن   - ٣٦

رافاً يف بروتوكول كيوتو على أهداف كمية       إبقاء األطراف املدرجة يف املرفق األول وليست أط         )أ(  
الـصني،  (لتخفيض االنبعاثات ميكن مقارنتها مع التزامات البلدان املتقدمة األطراف مبوجب بروتوكول كيوتـو           

Misc.5(؛  
عوامل لتحديد املستويات النسبية للجهود املقارنة يف اجلهـد         /مؤشرات أساسية /استعمال معايري   )ب(  

؛ كنـدا،  Misc.1آيـسلندا،  (ة تغري املنـاخ يف اإلطـارين الـزمنيني القـصري والطويـل             العاملي الشامل ملعاجل  
Misc.1/Add.2 ،؛ تركيا، نيوزيلنداMisc.5(؛  

حتديد معايري للمقارنة مبا يضمن أن تكون التزامات األطراف املدرجة يف املرفـق األول ممثلـة                  )ج(  
  ؛)زيل، حلقة عمل الرؤية املشتركةالربا(ملستوى منوها وقدرهتا على تناول تغري املناخ 
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كفاءة استخدام الطاقة أو كثافة االنبعاث، ومؤشرات أخرى قطاعيـة أو وطنيـة واقتـصادية                 )د(  
واجتماعية ميكن أن تصلح كمؤشرات لقياس إمكان املقارنة، مع توجيه االعتبار الالزم لتكاليف التخفيف اهلامشية 

؛ ومما يتصل بذلك اجلهد )Misc.5/Add.2، وMisc.5، وMisc.2اليابان، (يل والكلية كنسبة من الناتج احمللي اإلمجا
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (من كل فرد والتكاليف االقتصادية الكلية 

املسؤوليات التارخيية عن تغري املناخ وعن تراكم املخزون احلايل من غازات الدفيئة يف الغـالف                 )ه(  
؛ الربازيل، اهلند، حلقة Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، بوليفيا، ؛ Misc.5الربازيل، تركيا، (اجلوي 

، الكربون الكامن يف البنية األساسية وغريها من األصول؛ املستويات الوطنية من رأس املال             )عمل الرؤية املشتركة  
ولة إىل البلدان الناميـة     والتكنولوجيا والقدرات؛ ضرورة وجود ضمانات بأن التمويل والتكنولوجيا املقدمة واحمل         

  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، (ستستخدم يف حتديد تقاسم أعباء التخفيف 
توجيه االهتمام الالزم ملقارنة اجلهود بني األطراف الكبرية والصغرية وللمنافع مـن إمكانيـات          )و(  

آيـسلندا،  ( يف املرفـق األول      التخفيف القطاعية استناداً إىل منهجية قابلة للمقارنة تطبق على األطراف املدرجة          
Misc.5و Misc.5/Add.2(؛  
من القاعـدة   "جيب وضع أهداف وطنية عادلة وكمية استناداً إىل أسلوب قطاعي مث جتميعها بطريقة                )ز(  
ومراعاة ) Misc.1/Add.1اليابان،  (باستخدام مؤشرات مثل كفاءة استخدام الطاقة أو كثافة غازات الدفيئة           " إىل القمة 
  ؛)دال- انظر أيضاً الفصل ثالثاً) (Misc.5االحتاد الروسي، (والتدابري الوطنية يف خمتلف القطاعات ات املبادر

جيب أن تعكس جهداً قابالً للمقارنة بني مجيع البلدان         " احملددة وطنياً "االلتزامات أو اإلجراءات      )ح(  
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (املتقدمة األطراف ويكون ذلك عن طريق املفاوضات 

التزامـات خفـض   /إمكان مقارنة جهود البلدان املتقدمة جيب النظر إليه من حيـث أهـداف          )ط(  
اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،        (االنبعاثات؛ وجيب االعتراف بالفوارق املهمة يف الظروف الوطنيـة          

Misc.5/Add.1   ،؛ أسترالياMisc.5/Add.2(         القـدرة واملـسؤولية،    ؛ كما أن إمكان املقارنة يشمل عوامل مثل
  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (وإمكانيات ختفيف آثار تغري املناخ وفاعلية التكاليف 

أي طرف مدرج يف املرفق األول وليس طرفاً يف بروتوكول كيوتو جيب أن يبذل مجيع اجلهـود               )ي(  
  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، (الضرورية 
ثاين أكسيد الكربون اليت ميكن خفضها باألرقام املطلقة جيب أن تكـون قابلـة              أطنان مكافئ     )ك(  

للمقارنة حىت تستطيع األطراف املدرجة يف املرفق األول أن تظل كمجموعة داخل املدى الذي حيدده أدىن مستوى 
  ؛)Misc.5/Add.2جنوب أفريقيا، (للتثبيت حبسب تقدير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ 

  :الظروف الوطنية جيب أن تكون موضع اعتبار  )ل(  

؛ Misc.1/Add.2؛ كندا،   Misc.1آيسلندا،  (عند تعريف املستويات النسبية للجهود القابلة للمقارنة          ‘١‘
  ؛)Misc.5تركيا، نيوزيلندا، 

  ؛)Misc.1اليابان، تركيا، (عند حتديد سنة األساس املناسبة   ‘٢‘
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  ن تعتمد اقتصاداهتم اعتماداً شديداً على إيرادات مستمدة مـن إنتـاج            الذي"بالنسبة لألطراف     ‘٣‘
  )  مـن االتفاقيـة    ١٠- ٤املـادة   " (أو اسـتهالك الوقـود األحفـوري      /أو جتهيز وتصدير و   

  ؛)هاء- انظر أيضاً الفصل ثالثاً) (Misc.5االحتاد الروسي، سنغافورة، (
سـتراليا،  أ (٢٠١٢مـا بعـد عـام       عند حتديد مدى االلتزامات األحادية كجزء من نتـائج            ‘٤‘

Misc.5/Add.2(؛  

املنهجيات املستعملة يف حساب إمكانيات اخلفض ووضع أهداف وطنية كمية خلفض انبعاثات              )م(  
اليابان، (غازات الدفيئة جيب أن تسمح باقتسام األعباء بطريقة عادلة ميكن قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها                

Misc.1/Add.1 .(    هتدف هذه املنهجيات إىل تقييد مرونة استجابة السياسات وأن تأخذ يف حساهبا            وال جيب أن
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (مجيع غازات الدفيئة، وكذلك املصارف واملصادر 

جيب وضع هدف اخلفض لكل طرف مدرج يف املرفق األول على أساس الظروف الوطنية بطريقة   )ن(  
  ؛)Misc.5اليابان، (فيف يف كل بلد تضمن إمكان املقارنة بني جهود التخ

كفاءة استخدام الطاقة يف خمتلف القطاعات، وكثافة الكربون وحتليل إمكانية التخفيف جيب أن               )س(  
تدرج يف املنهجيات املستخدمة لضمان قابلية املقارنة بني أهداف خفض االنبعاثات بني خمتلف البلدان املتقدمـة                

  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (
قييم إمكان املقارنة جيب أن يوضع بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول بواسطة كل من               ت  )ع(  

مؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف عندما يعمل بوصفه اجتماعاً لألطراف، مع تسهيل هذا العمل بواسطة فريق فين                
 بالغاهتا الوطنية السنوية مث يقـدم  عن إمكان املقارنة يضع تقييماً للمعلومات اليت تقدمها أطراف املرفق األول يف          

  ؛)Misc.5/Add.2جنوب أفريقيا، (استنتاجاته إىل املؤمترين سالفي الذكر الختاذ ما يلزم 
جيب أن يكون اجلهد الصاحل للمقارنة مستنداً إىل وضع أهداف خلفض االنبعاثات ضمن نفـس                 )ف(  

اج استعراض من جانب طرف ثالث لعمليات       سنوات أساس اإلطار الزمين حبسب بروتوكول كيوتو؛ وجيب إدر        
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (احلصر واالمتثال الشتراطات املقارنة 

من خطة  ‘ ١‘)ب(١أي ترتيب لوضع أهداف كمية للحد من االنبعاثات يوضع مبوجب الفقرة              )ص(  
حتالف الدول اجلزرية   (وجب بروتوكول كيوتو    عمل بايل ال جيب أن يقلل من االلتزامات أطراف املرفق األول مب           

  ؛)Misc.5/Add.2الصغرية، 
مم تتألف مجيع البلـدان املتقدمـة       : تعين حتديد عدد من العوامل ومنها     " إمكان املقارنة "قضية    )ق(  

حالة اجلهود احمللية؛ الظـروف     /األطراف؛ النظر يف مدى صلة اإلجراءات باهلدف املطلوب؛ تقييم اجلهود؛ طبيعة          
  الوطنية؛ الغرض من اجلهود؛ التنفيذ الفعلي؛ ما إذا كان اإلجراء سينفذ حملياً أم يف اخلارج أم بصورة مـشتركة                   

الواليـات  (أو يف شكل مساعدة للبلدان النامية؛ النظر يف الفترة الزمنية املعنية من أجل جهود التنفيذ والتقيـيم                  
  ).Misc.5/Add.2املتحدة، 

  : اقترحت األطراف ما يليياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه،ما هو املطلوب قوعن   - ٣٧
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االلتزامات مبوجب االتفاقية وما يرتبط هبا من إجراءات من جانب األطراف املدرجة يف املرفـق          )أ(  
  ؛)Misc.5الصني، (األول 

عدة املالية  التقدم حنو حتمل االلتزامات مثالً فيما يتعلق بانبعاثات غازات الدفيئة وإزالتها، املسا             )ب(  
؛ مدى اتفاق حتديد االنبعاثات وخفضها مع حتديد كمـي لالنبعاثـات            )Misc.5نيوزيلندا،  (ونقل التكنولوجيا   

  ؛)Misc.5الربازيل، (وهدف خفضها 
  االحتـاد  (تكون خاضـعة للتحقـق الـدويل        " التنمية النظيفة "جمموعة من بارامترات أهداف       )ج(  

  ؛)Misc.5الروسي، 
ـ              إجراءات تست   )د(   ون طيع حتقيق احلد من االنبعاثات أو خفضها كمياً مبا يف ذلك إجراءات ال تك

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (نتائجها قابلة للقياس مباشرة 
نظام القياس واإلبالغ والتحقق جيب إدخاله يف القطاعات الرئيسية حىت ميكن تنـشيط اإلجـراءات             )ه(  

للبلدان املتقدمة أن تدرج معلومات إضافية عن خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك            الفعالة يف املنظور الطويل األجل؛ وينبغي       
  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (املؤشرات القطاعية، يف احلصر السنوي الذي تقدمه؛ وجيب مراجعة هذه املعلومات دورياً 

لناميـة  تقييم تكاليف إجراءات وسياسات وتدابري التخفيف، وتقييمها، وخصوصاً يف البلدان ا            )و(  
  ).Misc.5/Add.2اململكة العربية السعودية، (

  :كيفية القياس واإلبالغ والتحققواشتركت األطراف يف إبداء األفكار واملقترحات التالية عن   - ٣٨

  ؛)Misc.1بنغالديش، (السري على منهجية موحدة لإلبالغ واختاذ قرار بشأن تواتر تقدمي التقارير   )أ(  
يهية اليت جاءت يف االتفاقية بالنسبة لعمليات احلصر بني أطراف املرفق األول تباع اخلطوط التوجا  )ب(  

  ؛)Misc.5الربازيل، (
 من االتفاقية   ١٢االستفادة من عمليات اإلبالغ واالستعراض املوجودة استناداً إىل ما اشترطته املادة              )ج(  

ستراليا، اجلماعة أ؛ Misc.5/Add.1ودوهلا األعضاء، اجلماعة األوروبية (وقرارات مؤمتر األطراف املرتبطة هبذا املوضوع       
وتقوية اشتراطات اإلبالغ يف اجملاالت الرئيـسية       ) Misc.5/Add.2األوروبية ودوهلا األعضاء، وجمموعة سالمة البيئة،       

مي ؛ تقـد  )Misc.5/Add.2؛ أستراليا،   Misc.5؛ الصني، نيوزيلندا، الواليات املتحدة،      Misc.1/Add.1جنوب أفريقيا،   (
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (تقارير حصر وطنية سنوية مع التحقق منها بواسطة أفرقة خرباء 

املطبقة اآلن على البالغات الوطنية من أطـراف        " االستعراض املتعمق "االستفادة من إجراءات      )د(  
ابلة للقياس واملبلغ عنها واليت ختـضع       املرفق األول باستخدام استعراضات من جانب طرف ثالث لإلجراءات الق         

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (للتحقق 
وما يتصل هبا مـن  ( من بروتوكول كيوتو ٨ و٧ و٥السري على االشتراطات املوجودة يف املواد         )ه(  

؛ جنوب  Misc.5نيوزيلندا،  ) (قرارات من مؤمتر األطراف عندما يعمل بصفته اجتماعاً لألطراف يف الربوتوكول          
؛ مع ترتيبات مماثلة ملا هو موجود بالنسبة لألهداف املقدرة كمياً للحد من االنبعاثات              )Misc.5/Add.2فريقيا،  أ

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (وخفضها مبوجب بروتوكول كيوتو 
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 أقل البلدان بنغالديش، إندونيسيا،(االستفادة من جتارب جلنة االمتثال مبوجب بروتوكول كيوتو   )و(  
  ؛)Misc.1، )وحدةامل - واليات (ميكرونيزيا (منواً 

وضع نظام امتثال حمكم يقوم على اآلليات املوجودة ويستطيع أن يعاجل قضايا عـدم االمتثـال                  )ز(  
  ؛)Misc.5/Add.2جنوب أفريقيا، (الناشئة عن عملية القياس واإلبالغ والتحقق 

 جهود تقليل التأثريات السلبية من اإلجراءات والـسياسات         إدخال التحقق من التأثريات وتقييم      )ح(  
اململكة العربيـة   (والتدابري على البلدان النامية واالمتثال هلدف جتنب مثل هذه التأثريات السلبية أو التقليل منها               

  ؛)Misc.5/Add.2السعودية، 
تنفيذاّ خلطة عمل بايل، وضع إجراء اختياري لتقدمي املعلومات من جانب األطراف عن إجراءاهتا     )ط(  

مبا يسمح لألطراف بتنفيذ اإلجراءات وتقويتها؛ عدم افتراض وجود التزامات إضافية؛ التأكد من التمييـز بـني                 
القياس واإلبالغ والتحقق يف التزامات البلدان املتقدمة وإجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية؛ وهو أمر               

  )Misc.5/Add.2جمموعة سالمة البيئة، " (االمتثال"يعترب من عمليات يف طبيعته وال " قضائيا"ليس 
مراعاة التجربة املستفادة مبوجب االتفاقات واآلليات الدولية، مثل بروتوكول مونتريـال بـشأن املـواد                 )ي(  

  ؛)Misc.1، )وحدةامل -واليات (بنغالديش، إندونيسيا، أقل البلدان منواً، موريشيوس، ميكرونيزيا (املستنفدة لطبقة األوزون 
وضع نقطة مرجعية أو عالمة قياس ميكن مبوجبها قياس خفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتحقق   )ك(  

منها واإلبالغ عنها، وتوفري اإلرشاد عن ما إذا كانت التخفيضات ستكون غري مباشرة أم أهنا تشمل االقتـصاد                  
  ).Misc.1بنغالديش، (بأكمله 

  راقبةمدخالت املنظمات امل - ٢

مشلت املقترحات اخلاصة باإلجراءات والتعهدات اهلادفة إىل ختفيف آثار تغري املناخ من جانب البلـدان                 - ٣٩
  :املتقدمة ما يلي

إدخال نظام لزيادة جهود التخفيف من خالل عدة أساليب خمتلفة تناسب خمتلف البلدان وخمتلف   )أ(  
وعة من التدخالت مثل الضرائب، قواعد الكفاءة والتوسيم، وميكن أن تشتمل هذه األساليب على جمم. التدخالت

وضع حدود قصوى استناداً إىل قوى السوق وخمططات التبادل، وميكن أن تضعها البلدان املضيفة بالنسبة للظروف 
  ؛)Misc.3البنك الدويل، (الوطنية احملددة والتكنولوجيا املطبقة وقدرة املؤسسات 

يد وخفض االنبعاثات يف االقتصاد بأكمله يف البلدان املتقدمة من أجل اعتماد أهداف كمية لتحد  )ب(  
   وبنـسبة  ٢٠٢٠ يف املائة على األقل حبلـول عـام   ٤٠- ٢٥ بنسبة ١٩٩٠خفض االنبعاثات من مستويات عام      

وجيب بذل معظم هذا اجلهد حملياً؛ وجيب إدخال انبعاثات النقل الدويل يف            . ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام      ٩٥- ٨٥
الشبكة  (١٩٩٠ عن مستويات عام ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام ٨٠دف ختفيض االنبعاثات العاملية مبا ال يقل عن ه

  ؛)الدولية للعمل املناخي
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وضع ختفيضات مطلقة يف البلدان املتقدمة، على أن يكون تنفيذها بواسطة أهداف قطاعية لتقليل   )ج(  
ة الطاقة والقطاعات اليت خترج منها انبعاثات عابرة للحدود، ومن          االنبعاثات، وبواسطة إدخال القطاعات الكثيف    

خالل فرض ضرائب وتدابري إجبارية، ومن خالل وضع قيمة سوقية لالنبعاثات؛ وتقوية آلية التنمية النظيفة ورصد 
تقدمـة  وينبغي للبلدان امل  . خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى االحتاد األورويب مع بقية أسواق الكربون           

  ؛)منظمة الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنة(متويل التكنولوجيا والتكيف 
   حبلـول   ١٩٩٠ يف املائة عن مستويات عـام        ٣٠النظر يف تعهد االحتاد األورويب خبفض بنسبة          )د(  

  ؛)االحتاد الدويل لنقابات العمال( باعتباره عالمة قياس لتعهدات البلدان املتقدمة ٢٠٢٠عام 
وما ميكن عمله لتحقيق كفـاءة الطاقـة        ) الناجحة(جتميع قائمة بالسياسات والتدابري املوجودة        )ه(  

ة للتنميـة   منظمـة األمـم املتحـد     (الصناعية، مع استكماهلا بتقييم إمكان توسيعها ونقلها وتكاليفها الكاملة          
  ؛)Misc.6الوكالة الدولية للطاقة الذرية، /الصناعية
  وفقاً ملعايري يتفـق عليهـا      " تدابري مرنة "التخفيض القطاعية دون اللجوء إىل      حساب إمكانات     )و(  

  ؛(Keidanren)دولياً 
حتقيق التآزر بني تدابري التخفيف وتوليد فرص العمل وختفيف حدة الفقر؛ تشجيع روح املبادرة؛   )ز(  

لمنشآت والعمال الذين يتأثرون    تطبيق سياسات على أسواق االستخدام والعمالة؛ اتباع سياسات انتقالية عادلة ل          
  ؛)Misc.6/Add.2منظمة العمل الدولية، (سلباً بتدابري التخفيف 

إشراك ممثلي الصناعة وممثلي العمال واحلكومات احمللية يف عمليات القياس واإلبالغ والتحقق يف               )ح(  
  ؛)Misc.6/Add.2منظمة العمل الدولية، (القطاعات واألماكن اليت تتأثر بسياسات التخفيف 

االحتـاد  (متييز القطاع الزراعي عن بقية القطاعات من حيث ختفيض انبعاثات غازات الدفيئـة                )ط(  
  ).الدويل للمنتجني الزراعيني

إجراءات وطنية مناسبة للتخفيف تتخذها البلدان النامية األطـراف، يف            - باء 
نـاء  مدعومة وميسرة بالتكنولوجيا والتمويل وب     سياق التنمية املستدامة،  

  عنها والتحقق منها القدرات بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ

  مدخالت األطراف - ١

سياق التنمية املستدامة يف اإلجراءات الوطنية املناسبة للتخفيف اليت تتخذها البلـدان الناميـة              عن    - ٤٠
  ):انظر الفصل ثانياً( الحظت األطراف أن هذه اإلجراءات جيب األطراف،

 ضرورة التنمية يف البلدان النامية ومنوها االقتصادي وأن تراعي خمتلف الظروف الوطنية          أن حتترم   )أ(  
بنغالديش، الربازيل، كولومبيا، أقل البلدان منواً، باكستان، الفلبني، اململكة العربيـة الـسعودية، سـنغافورة،               (

Misc.1       املتحدة،   ؛ األرجنتني، الصني، اململكة العربية السعودية، سنغافورة، الواليات Misc.5     ؛ حتـالف الـدول
  ؛)Misc.5/Add.2 والصني، ٧٧ل اجلزرية الصغرية، اجلزائر وآخرون، جمموعة ا
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أن تزيد بدرجة كبرية حىت يتحقق استقرار املناخ العاملي وذلك باالجتاه حنو اقتصاد مـنخفض                  )ب(  
) Misc.5األرجنتني،  (ءات التخفيف   الكربون مدعوم بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات لتحفيز وتعظيم إجرا        

وتقليل مسارات انبعاث غازات الدفيئة من البلدان النامية مبا يؤدي إىل السري يف طريق التنمية النظيفة اآلن وحىت                  
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، ( وما بعده ٢٠١٢عام 

نولوجيات الكفؤة يف الطاقة باعتبارها     أن تنص على توسيع احلصول على الطاقة املتجددة والتك          )ج(  
). Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (استراتيجية أساسية لدخول البلدان النامية يف جهود التخفيف         

حتالف الـدول اجلزريـة     (وجيب تثبيط التكنولوجيات اليت تزيد من االعتماد على مصادر وقود كثيفة الكربون             
  ؛)Misc.5/Add.2الصغرية، 
أن تعترب مسألة تتعلق بأمن الطاقة الوطين ووسيلة لتحقيق تطلعات التنمية املستدامة يف الـدول                 )د(  

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (اجلزرية الصغرية النامية ويف أقل البلدان منواً 
 واقتصادية وإمنائية،   أن يكون تصميمها، عند اإلمكان، مراعياً لتحقيق منافع مشتركة اجتماعية           )ه(  

  ؛)Misc.5/Add.2نيوزيلندا، (مثالً فيما يتعلق بالزراعة 
أن تكون مدعومة وميسرة بالتكنولوجيا وبدعم مايل كبري وإضايف وببناء القدرات من البلـدان                )و(  

ة العربية السعودية، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، اليابان، اململك(املتقدمة بطريقة موثوق هبا وميكن التنبؤ هبا 
Misc.1والصني، النرويج، سنغافورة، جنوب أفريقيا، ٧٧ل ؛ األرجنتني، جمموعة ا Misc.5 ؛ حتالف الدول اجلزرية

، ومبا يتفق مع    )Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (وبسوق عاملية للكربون    ). Misc.5/Add.2الصغرية،  
ومع مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة ومع ) Misc.5النرويج، (لقية الظروف الوطنية وقدرة البلدان املت

  ؛)Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (القدرات 
 ٧- ٤أن تكون مشروطة بتوفري دعم مايل وتقين مسبق من جانب البلدان املتقدمة وفقاً للمـادة        )ز(  

 والصني، النرويج، سنغافورة، جنوب   ٧٧ل ؛ األرجنتني، جمموعة ا   Misc.1اململكة العربية السعودية،    (من االتفاقية   
  ؛)Misc.5/Add.2؛ بوليفيا، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، Misc.5أفريقيا، 
؛ الربازيل، االحتـاد  Misc.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،، النرويج،     (أن تكون معترفاً هبا       )ح(  

  ؛)Misc.5/Add.1ماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، ؛ اجلMisc.5الروسي، جنوب أفريقيا، 
أن تقوم على مسامهات من البلدان النامية اليت بدأت بالفعل يف ختفيف انبعاثات غازات الدفيئة                 )ط(  

  ).Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (مقترناً بالسعي إىل أهداف إمنائية أوسع 

بة يف إجراءات التخفيف الوطنية املناسبة من جانب البلـدان الناميـة،            نظام التسجيل واحملاس  وعن    - ٤١
  :اقترحت األطراف

فتح سجل باإلجراءات الوطنية املناسبة اليت تتخذها مجيع البلدان النامية للتخفيف، واملدعومـة               )أ(  
للبلدان ) بناء القدرات التكنولوجيا، التمويل و  (وميسرة من جانب البلدان املتقدمة من خالل تقدمي وسائل التنفيذ           

؛ جمموعة Misc.5مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، (النامية بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها 
  :حىت ميكن) Misc.5/Add.2سالمة البيئة، جنوب أفريقيا، 
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ية كوريـا،   مجهور(تسجيل اإلجراءات االختيارية وغري امللزمة اليت تتخذ على أساس اختياري             ‘١‘
؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، جمموعة سالمة البيئة، جنوب أفريقيا،          Misc.5جنوب أفريقيا،   
Misc.5/Add.2(؛  

تكون قاعدة ألطر مؤسسية تعترف باإلجراءات الوطنية اليت تتخذها البلدان النامية باعتبارهـا               ‘٢‘
وتعـزز  ) Misc.5ورية كوريا،   مجه (٢٠١٢إجراءات ختفيف دولية يف النظام املناخي بعد عام         

  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (األحكام املوجودة يف االتفاقية 

جيب أن يكون مستوى جهد التخفيف من جانب البلدان النامية متناسبا مع مـستوى وسـائل            )ب(  
ات أو بواسطة مـستوى إجـراء  ) يف سوق الكربون(التنفيذ اليت تلقتها وجيري تنظيمه إما بواسطة سعر الكربون       

  ؛)Misc.5/Add.1جنوب أفريقيا، ) (بالنسبة للموارد احلكومية(التخفيف املسجلة 
جيب أن يظل تسجيل االلتزامات االختيارية باإلجراءات الوطنية املناسبة للتخفيف مفتوحاً أمام              )ج(  

  ؛)Misc.5/Add.2جنوب أفريقيا،  (٢٠٢٥ أو ٢٠٢٠مجيع البلدان النامية حىت عام 
خطط جيب أن يأيت يف سياق دعم حمدد للتمكني مـن التنفيـذ             /برامج/فيذ إجراءات التعهد بتن   )د(  

  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (
منه ختتار البلدان النامية سياسـات وتـدابري        ) أي قائمة إجراءات التخفيف   " (صندوق أدوات "  )ه(  

آلية التنمية النظيفة ووضع خطوط التنمية املستدامة، خفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهورها، برامج 
  ؛)أدناه) ج(٤٢انظر أيضاً الفقرة ) (Misc.5جنوب أفريقيا، (أساس لقيد احلقوق القطاعية دون خسارة ألحد 

مجهوريـة  (جيب أن يكون قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها مشموال يف الـسجل                )و(  
س منافع التنمية املستدامة واملنافع الفرعية املناخيـة املـشتركة          ، مبا يف ذلك قيا    )Misc.5كوريا، جنوب أفريقيا،    

  ؛) فيما يلي٤٦- ٤٣انظر أيضاً الفقرات (الناشئة عن إجراءات التخفيف، وتكاليف هذه اإلجراءات 
جيب تسجيل التعهدات باختاذ اإلجراءات الوطنية املناسبة للتخفيـف يف سـجل دويل متـسكه                 )ز(  

؛ حتالف الـدول اجلزريـة الـصغرية، جمموعـة سـالمة البيئـة،              Misc.5 أفريقيا،   جنوب(االتفاقية اإلطارية   
Misc.5/Add.2.(  

  :اقترحت األطرافطبيعة اإلجراءات الوطنية املناسبة للتخفيف من جانب البلدان النامية، وعن   - ٤٢

اجلماعـة  (كبري عن خط االنبعاثات األساسـي       /أن تؤدي هذه اإلجراءات إىل احنراف مناسب        )أ(  
) Misc.5/Add.2؛ أستراليا، كندا، جنوب أفريقيا،      Misc.5/Add.2 و Misc.5/Add.1األوروبية ودوهلا األعضاء،    

  :وجيب أن حيدث هذا االحنراف). انظر أيضاً الفصل ثانياً(

  )Misc.5/Add.2كندا، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،  (٢٠٢٠حبلول عام   ‘١‘
جنـوب أفريقيـا،    ( جلميـع األقـاليم      ٢٠٥٠يم وعـام     لـبعض األقـال    ٢٠٢٠حبلول عام     ‘٢‘

Misc.5/Add.2(؛  
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اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،        (ضمن إطار زمين يتفق مع اهلدف الطويل األجـل            ‘٣‘
Misc.5/Add.2(  

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (فترة زمنية مناسبة   ‘٤‘

  :ميكن أن تكون هذه اإلجراءات/جيب  )ب(  

؛ جنـوب أفريقيـا،     Misc.1الربازيـل، (اختيارية وغري ملزمة وتتناسب مع قدرات كل طرف           ‘١‘
Misc.1/Add.1 ،؛ سنغافورةMisc.2 ،؛ الصني، مجهورية كوريا، جنوب أفريقياMisc.5 حتالف ،

  ؛)Misc.5/Add.2الدول اجلزرية الصغرية، 
 ٧٧ل جمموعـة ا ( املرفـق األول  أن تكون متميزة عن التزامات التخفيف الواقعة على أطـراف       ‘٢‘

  ؛)Misc.5/Add.2والصني، 
اجلماعة األوروبية ودوهلا   (أن تعكس القدرة واملسؤولية وإمكانيات التخفيف والظروف الوطنية           ‘٣‘

  ؛)Misc.5/Add.1األعضاء، 
يا، أسترال(أن تكون التزامات أكثر طموحاً من جانب األطراف اليت لديها القدرة الوطنية املناسبة   ‘٤‘

Misc.5/Add.2 (             وأن تكون من نفس نوع إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلـدان املتقدمـة
مثل البلدان اليت تكثر منها االنبعاثات واالقتـصادات        (بالنسبة على األقل لبعض البلدان النامية       

  ؛)Misc.5/Add.2الواليات املتحدة، ) (الناشئة
) مثالً ملزمة قانوناً أو اختيارية(ثل جهود خمتلف البلدان القانونية م" الطبيعة"أن تكون من نفس       ‘٥‘

الواليات (جلميع البلدان، سواء كانت متقدمة أم نامية، وإن كان احملتوى املوضوعي قد خيتلف              
  ؛)Misc.5املتحدة، 

أو االلتزامات ملختلف جمموعات البلـدان الناميـة        /أن تكون خمتلفة حبسب طبيعة اإلجراءات و        ‘٦‘
؛ اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء، اليابـان،         Misc.1/Add.2؛ أستراليا،   Misc.1مصر،  (

Misc.2 ،االحتاد الروسي، تركيا ،Misc.5(؛  
باستخدام التكنولوجيات املوجودة لتخفيف تغـري      " االنطالق السريع "أن تتضمن استراتيجيات      ‘٧‘

  ؛)Misc.5/Add.2، )وحدةامل - واليات (ميكرونيزيا (املناخ يف األجل الفوري 
أن تكون ملزمة ومتوافقة مع مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة ومع قدرات كل بلد                 ‘٨‘

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، كندا، (
أن متثل أهدافاً يف الكثافة، سواء كانت ملزمة أم بدون خسارة ألحد على أن تنفـذ بأسـلوب          ‘٩‘

  ؛)Misc.5/Add.2ا، سويسر(قطاعي بدعم من البلدان املتقدمة 
إجراءات وطنية مناسبة للتخفيف ينفذها بلد ما منفرداً : أن تكون ذات طبيعة خمتلفة على النحو التايل  ‘١٠‘

؛ إجراءات وطنية مناسـبة إضـافية       )Misc.5/Add.1أستراليا، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،      (
وإجراءات ختفيف أخرى مدعومة باستخدام     مدعومة وميسرة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات؛       

  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (اآلليات الدولية لقيد حقوق الكربون 
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أن تنفذ يف القطاعات ذات االنبعاثات الرئيسية يف العامل حىت تساهم يف فاعلية النظام املنـاخي                  ‘١١‘
  )دال- انظر أيضا الفصل ثالثا) (Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (املقوى 

  :ميكن أن تتضمن إجراءات التخفيف ما يلي  )ج(  

؛ اجلماعة األوروبيـة ودوهلـا      Misc.1الفلبني، سنغافورة،   (سياسات وتدابري التنمية املستدامة       ‘١‘
؛ اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا       Misc.5؛ مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا،      Misc.2األعضاء،  

  ؛)هاء- انظر أيضاً الفصل ثالثاً) (Misc.5/Add.2 وMisc.5/Add.1عضاء، األ
خطط واستراتيجيات إمنائية وطنية منخفضة الكربون، مبا يف ذلك سياسات نوعية للطاقة هتدف               ‘٢‘

 Misc.2اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،         (إىل حتسني كثافـة الكربـون والطاقـة         
، وتؤدي إىل احنرافات طموحـة عـن مـستوى          )Misc.5؛ جنوب أفريقيا،    Misc.5/Add.1و

، وتستفيد، من بني مجلة أمور،      )Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (االنبعاثات املعتاد   
اجلماعـة  (من اخلطط واالستراتيجيات املناخية املوجودة اليت صاغتها البلدان النامية حـىت اآلن    

  ؛)Misc.5/Add.1األوروبية ودوهلا األعضاء، 
؛ اجلماعة األوروبية Misc.1/Add.2؛ كندا،  Misc.1أوزبكستان،  (زيادة املشاركة يف سوق الكربون        ‘٣‘

، )Misc.5؛ مجهورية كوريا، جنوب أفريقيـا،       Misc.2/Add.1؛ منغوليا،   Misc.2ودوهلا األعضاء،   
 آليـة التنميـة   ،)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (ويشمل ذلك تسعري الكربون    

واجملموعة الكاملة من فرص اإلعفاء اليت تتوافر مبوجب اآلليات         ) Misc.5/Add.2النرويج،  (النظيفة  
املرنة مثل احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه وخفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات                

  ؛)هاء- صل ثالثاًانظر أيضاً الف) (Misc.5/Add.2أستراليا، االحتاد الروسي، (وتدهورها 
؛ اجلماعة األوروبية   Misc.1/Add.2؛ كندا،   Misc.1سري النكا، أوزبكستان،    (مناهج قطاعية     ‘٤‘

؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا Misc.5؛ اليابان، Misc.2/Add.2؛ أستراليا، Misc.2ودوهلا األعضاء، 
  ؛)Misc.5/Add.2؛ أستراليا، النرويج، Misc.5/Add.1األعضاء، 

اجلماعة األوروبية ودوهلا   ( التبادل بني القطاعات باعتبارها أداة سياسات وطنية للتخفيف          نظم  ‘٥‘
  ؛)Misc.5/Add.2األعضاء، 

  ؛ اليابـان، جنـوب     Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،      (برامج آلية التنمية النظيفة       ‘٦‘
  ؛)Misc.5أفريقيا، 

اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،  (سارة ألحد خطوط أساس لقيد احلقوق القطاعية بدون خ      ‘٧‘
Misc.5 ،؛ جنوب أفريقياMisc.5(؛  

اإلجراءات الوطنية املعترف هبا وحتصل على حقوق الكربون املستخدمة يف حتـسني اجلـدوى                ‘٨‘
انظر أيـضاً   ) (مجهورية كوريا، حلقة عمل التمويل    (التجارية لالستثمار يف إجراءات التخفيف      

  ؛)هاء- الفصل ثالثاً
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مثالً للطاقة املتجددة، وقواعد خط ومعايري كفاءة الطاقـة         (برامج أو قواعد لنشر التكنولوجيا        ‘٩‘
  ,)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (

  : اقترحت األطرافقياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها،وعن   - ٤٣

  :جيب يف القياس واإلبالغ والتحقق  )أ(  

  )Misc.5/Add.2أستراليا، (ن حيسِّن اإلبالغ عن انبعاثات غازات الدفيئة أ  ‘١‘
؛ Misc.5النرويج، الواليات املتحـدة،     (أن يوفر معلومات وبيانات دقيقة ويف الوقت املطلوب           ‘٢‘

  ؛)Misc.5/Add.2جمموعة سالمة البيئة، 
ظر إىل اهلدف العاملي الطويـل  أن يضمن استمرار تقاسم اجلهود حىت ميكن التقدم يف التقييم بالن      ‘٣‘

  ؛)Misc.5نيوزيلندا، (األجل 
أن يضع عملية لتسهيل تقدمي املعلومات بواسطة األطراف عن إجراءاهتا تنفيذا خلطة عمل بـايل                 ‘٤‘

  ؛)Misc.5/Add.2جمموعة سالمة البيئة، (
يف انبعاثات  أن يضمن مسامهة جهود التخفيف من بلدان االنبعاثات الرئيسية يف ختفيض شامل               ‘٥‘

غازات الدفيئة بطريقة ميكن قياسها، حبيث ميكن تقييم التقدم الشامل حنو اخلفـض العـاملي يف                
االنبعاثات ميكن تقييمه وميكن مقارنة اجلهد استناداً إىل عالمات قياس أو مؤشرات مناسبة لقياس 

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (التقدم 
 كبرية اإلبالغ عن سياسات التخفيف واالنبعاثات العاملية وجيعله أكثر انتظامـاً            أن يعزز بدرجة    ‘٦‘

  ؛)Misc.5/Add.2الواليات املتحدة، (
والقياس واإلبالغ والتحقق ال جيب أن يكون من طبيعة         . أال يستخدم الشتقاق التزامات إضافية      ‘٧‘

جمموعـة سـالمة البيئـة،      (ف  تؤدي إىل توقيع جزاء على األطرا     " امتثال"وال عملية   " قضائية"
Misc.5/Add.2(؛  

حىت ميكن االعتراف باإلجراءات الوطنية املناسبة للتخفيف جيب قياسها واإلبالغ عنها والتحقق              )ب(  
  ؛)Misc.5/Add.2الواليات املتحدة، (منها وفقاً خلطوط توجيهية متفق عليها دوليا 

دة دولية، مع وضع أهداف ملزمة على املـستوى         إنشاء نظم قياس وطنية جملموعات البلدان، مبساع        )ج(  
  ؛)Misc.5اليابان، (الوطين والقطاعي جلمع البيانات واملعلومات وإبالغ مؤمتر األطراف عن التقدم حنو تنفيذ االلتزامات 

  ؛)Misc.5النرويج، (وضع إطار موثوق به للقياس واإلبالغ والتحقق   )د(  
ظام متني للقياس واإلبالغ والتحقق من نتائج اإلجراءات إقامة شراكة تساعد على ضمان وضع ن  )ه(  

اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء،      (الوطنية للتخفيف، وتوفري التكنولوجيا والدعم بالتمويل وبناء القدرات         
Misc.5/Add.1(؛  
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اف الدعم املستدام بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات واقتسام التجارب واخلربات بني أطـر             )و(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (املرفق األول واملنظمات الدولية 

باعتبـاره  " القيـاس "أي استبعاد (النظر إىل القياس واإلبالغ والتحقق على أهنا مفاهيم مستقلة       )ز(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (أو النظر إىل القياس يف عالقته مبؤشرات بديلة مثل املدخالت أو التنفيذ ) شرطاً

ينبغي للبلدان النامية أن تطور وحتفظ القدرة على اإلبالغ عن كميات االنبعاثات وأن تبلغ عنها          )ح(  
، وينبغي النظر يف بناء القدرات على القياس واإلبالغ والتحقق )Misc.5/Add.2الواليات املتحدة، (بصفة منتظمة 

  ).Misc.5/Add.2جمموعة سالمة البيئة، (

  :اقترحت األطراف ما يليبالغ عنه والتحقق منه يف اإلجراءات، املطلوب قياسه واإلوعن   - ٤٤

اليابـان، النـرويج، الواليـات      (انبعاثات غازات الدفيئة بصورة منتظمة وشاملة وأكثر تواتراً           )أ(  
من البلدان اليت تكون اقتصاداهتا مسؤولة عن أكرب جزء من          ) Misc.5/Add.2؛ أستراليا، كندا،    Misc.5املتحدة،  

، مبا يف ذلك عمليات حصر منتظمة       )Misc.5؛ نيوزيلندا،   Misc.2اليابان،  (اثات العاملية من غازات الدفيئة      االنبع
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (وشاملة لالنبعاثات يف القطاعات الرئيسية 

  ؛)Misc.5الربازيل، (تنفيذ إجراءات التنمية املستدامة اليت تقلل من معدل منو االنبعاثات   )ب(  
منافع التنمية املستدامة واملنافع املناخية املشتركة الناشئة عن إجراءات التخفيف، وكذلك تكاليف   )ج(  

  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (اإلجراءات اليت ستدعمها تعهدات بإجراءات اختيارية 
نتائج اإلجراءات الوطنية للتخفيف؛ أي االنبعاثات التجميعية، على األقـل لقطاعـات            /نواتج  )د(  

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (نبعاثات الرئيسية اال
اإلجراءات القادرة على احلد من االنبعاثات أو خفضها بطريقة قابلة للقياس واليت ميكن تعميمها    )ه(  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (استناداً إىل منهجيات متفق عليها ) أو جتميعها إذا اقتضى األمر(أو إسقاطها 
إجراءات التخفيف من جانب البلدان النامية، اليت تنص على ختفيضات نسبية أو خروجها عـن         )و(  

  ؛)Misc.5/Add.2جنوب أفريقيا، (اخلط األساسي 
إبالغ مؤمتر األطراف عن خطط العمل الوطنية االختيارية، مبا يف ذلك برامج وتدابري التخفيف،                )ز(  

خبالف بلدان االنبعاثات الرئيسية، وخصوصاً أقل البلدان منواً        (عهدات ملزمة   من جانب البلدان اليت ليس عليها ت      
، يف حني أن البلدان النامية الرئيسية جيب أن تبلغ عن أهداف حمددة داخلـة يف                )والدول اجلزرية الصغرية النامية   

  ؛)Misc.5/Add.2 وMisc.5اليابان، (عمليات حصر انبعاث غازات الدفيئة 
 األهداف احملددة املدرجة يف حصر انبعاث غازات الدفيئة من جانب البلدان النامية معلومات عن  )ح(  
  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (الرئيسية 
اإلجراءات اليت ال ميكن قياسها من حيث نواتج احلد أو التخفيض من االنبعاثات واليت ميكن أن                  )ط(  

) م، تغري السلوك وبيئات الـتمكني     ء القدرات، التعلي  مثل تكنولوجيا البحث والتطوير، بنا    (حتقق منافع للتخفيف    
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (
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القدمي من املعدات   /بيانات قطاعية تشمل معدل إدخال التكنولوجيات، كفاءة الطاقة واملخزون          )ي(  
  ؛)Misc.5 وMisc.1/Add.1اليابان، (املوجودة 
تجددة مصحوبة بتمويل ميسر من اجملتمـع       أهداف لكفاءة الطاقة وأهداف الستعمال الطاقة امل        )ك(  

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (الدويل للمساعدة على بلوغ تلك األهداف 
  ).جيم- انظر أيضاً الفصل ثالثاً(بيانات نوعية عن خفض االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهورها   )ل(  

  :ميكن/ من اإلجراءات جيبالتحقق  - ٤٥

؛ Misc.5مع االلتزامات بدعم مناسب من البلدان املتقدمة، نيوزيلندا، " لالمتثال " تقييماًأن يضع  )أ(  
  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، 
أن يضمن االستمرار يف املشاركة يف اجلهود، وينص على تقدمي بيانات ومعلومات عن األهداف                )ب(  
  ؛)Misc.5اليابان، (الوطنية 
يضمن أن تتوافر ملؤمتر األطراف معلومات كافية لتقييم التقدم حنو          أن يبين الثقة بني األطراف و       )ج(  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (بلوغ أهداف االتفاقية وخطة عمل بايل 
). Misc.5؛ جنوب أفريقيا، Misc.1الربازيل، (أن يكون أداؤه بواسطة كيانات وإجراءات وطنية   )د(  

جنوب (ميكن عمل ذلك وفقاً خلطوط توجيهية دولية        " املسجلة"رية و وفيما يتعلق باإلجراءات املتعهد هبا واالختيا     
ومن احملتمل أن يعتمد مدى تفصيل التحقق على ما إذا كانت إجـراءات             ). Misc.5/Add.2 و Misc.5أفريقيا،  

  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (التخفيف تنفذ من طرف واحد أو بدعم دويل 
ة االتفاقية اإلطارية ويستفيد من عمليات اسـتعراض        أن جيري على املستوى الدويل حتت رعاي        )ه(  

اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،    (اخلرباء املستقلني املوجودة بالفعل يف عمليات احلصر من أطراف املرفق األول            
Misc.5/Add.1(؛  

مـن جانـب    ) Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (أن يسمح باستعراض مستقل       )و(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (الثة أطراف ث
أن يستويف أعلى معايري اإلجراءات القابلة للقياس واإلبالغ والتحقق واملدعومة بالتكنولوجيـا              )ز(  

وتطبق . وبالتمويل وبناء القدرات، واإلجراءات القادرة على توليد حقوق، واليت تصلح بالتايل لإلجراءات الوطنية
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (قل البلدان منواً اشتراطات أخف بصورة عامة على أ

  ).Misc.5/Add.2الواليات املتحدة، (أن يكون متطابقاً بني مجع األطراف   )ح(  

  : اقترحت األطرافكيفية قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها،وعن   - ٤٦

يج، الواليـات املتحـدة،     النـرو (أن تستند إىل جتارب االتفاقية يف القياس واًإلبالغ والتحقق            )أ(  
Misc.5 ،؛ جمموعة سالمة البيئةMisc.5/Add.2( مبا يف ذلك منهجيات الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ ،

وجتربة البيانات الوطنية واالشتراطات اخلاصة بأطراف املرفـق        ) Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (
  ؛)Misc.5/Add.2؛ أستراليا، Misc.5نيوزيلندا، ( من االتفاقية ١٢املادة األول مع تعزيز وتوسيع تطبيق 
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أن تأخذ يف اعتبارها الدروس املستخلصة من تطبيق بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك جلنة التيسري                 )ب(  
، )وحـدة امل - واليات  (بنغالديش، إندونيسيا، أقل البلدان منوا، ميكرونيزيا       (وجلنة االمتثال يف بروتوكول كيوتو      

Misc.1 ،؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءMisc.5/Add.1(؛  
أن تستند إىل اشتراطات اإلبالغ واالستعراض املوحدة بني كل من البلدان املتقدمـة والبلـدان                 )ج(  

  ؛)Misc.5/Add.2ستراليا، حتالف الدول اجلزرية الصغرية، أ(النامية مع ختفيف اشتراطات اإلبالغ ألقل البلدان منواً 
جمموعة (أن تكون خمتلفة يف التزامات البلدان املتقدمة ويف إجراءات التخفيف من البلدان النامية                )د(  

  ؛)Misc.5/Add.2سالمة البيئة، 
أن تنفذ على املستوى الوطين بعد إرشاد دويل متفق عليه، مع مراعاة املبادئ املتفق عليهـا يف                   )ه(  

اجلماعة (ة للمقارنة واالكتمال؛ وجيب أن جيري التحقق على املستوى الدويل           الشفافية والدقة والتناسق والصالحي   
  ؛)Misc.5/Add.1األوروبية ودوهلا األعضاء، 

جنوب أفريقيا، مجهورية كوريا،    (أن جترى مبوجب سجل اإلجراءات الوطنية املناسبة للتخفيف           )و(  
  )Misc.5/Add.2؛ جنوب أفريقيا، Misc.5حتالف الدول اجلزرية الصغرية، 

بـنغالديش،  (أن تراعي جتربة االتفاقات واآلليات الدولية األخرى مثل بروتوكول مونتريـال              )ز(  
  ).Misc.1، )وحدةامل - واليات (إندونيسيا، أقل البلدان منواً، ميكرونيزيا 

  : اقترحت األطراف، الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منهقياسعن   - ٤٧

اململكـة العربيـة    (تراً وأفضل عن توفري التمويل والتكنولوجيـا        أن يودي إىل إبالغ أكثر توا       )أ(  
  ؛)Misc.5 والصني، نيوزيلندا، جنوب أفريقيا، ٧٧ل ؛ الربازيل، جمموعة اMisc.1السعودية، 

أن يستند إىل االحتياجات اليت تعرفت عليها البلدان النامية لتعزيز تنفيذ خططها الوطنية املناسبة                )ب(  
  ؛)Misc.5/Add.1ة ودوهلا األعضاء، اجلماعة األوروبي(

أن حيفز البلدان النامية الرئيسية على حتقيق تقدم واضح يف بلوغ أهـدافها اخلاصـة بالكثافـة                   )ج(  
  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (

؛ نيوزيلنـدا،   Misc.1/Add.2أسـتراليا،   (أن يساعد على ترتيب أولويات الدعم املايل والتقين           )د(  
Misc.5(  مؤشرات لوضع أولويات الدعم ملختلف البلدان       /ىل معايري ؛ استناداً إ)  ،نيوزيلنداMisc.5(    مع مراعـاة ،

فعالية التكاليف النسبية يف املساعدة املالية من الكمية املمكن خفضها من االنبعاثات مقابل كل وحـدة نقديـة                  
أسـتراليا،  (كربـون   أنفقت، ودرجة التأثري الطويل األجل يف احلفز علـى التحـول إىل اقتـصاد مـنخفض ال                

Misc.1/Add.2(؛  
أن يستند إىل أساليب جديدة تسمح بدقة القياس واإلبالغ والتحقق من تقدمي املساعدة الفنيـة                 )ه(  

  ؛)Misc.1اململكة العربية السعودية، (ونقل التكنولوجيا 
نامية حبسب والدمة أن ميكن التحقق منه بواسطة سجل دويل للمسامهات املقدمة من البلدان املتق           )و(  

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (قدرات كل منها 
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  : اقترحت األطرافما جيب قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه يف خصوص الدعم،وعن   - ٤٨

، مبا يف ذلك التمويـل الـذي   )Misc.5الربازيل، نيوزيلندا، (املساعدة والدعم املاليني والتقنيني    )أ(  
  ويأيت من خمتلف فئات مـصادر التمويـل،   ) Misc.5الربازيل،  (ضافيا إىل املعونة اإلمنائية الرمسية      يكون جديداً وإ  

  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (مبا فيها التمويل احلكومي، واملصادر املرتبطة بالسوق، وأسواق الكربون 
ان النامية حبسب قدرات    املسامهات املالية وإجراءات نقل التكنولوجيا من البلدان املتقدمة والبلد          )ب(  
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (كل منها 
، وتطويرها، وتطبيقها وتعميمها، مبا يف ذلـك خمتـف          )Misc.5نيوزيلندا،  (نقل التكنولوجيا     )ج(  

وجيات واملمارسات والعمليات اليت تعزز قدرة استيعاب التكنول) سواء كانت كاملة أم إضافية  (أشكال التكاليف   
  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (

ما جيب إجنازه وما أمكن إجنازه بالفعل، بفضل ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معها ومتويـل                  )د(  
التكنولوجيا من حيث االحتياجات احملددة اليت ميكن التعرف عليها على مستوى البلد، إىل جانب اجملاالت الـيت                 

 تسمح بتخفيف جديد من آثار تغري املناخ بفضل حتسني البالغات من أطراف             تستطيع فيها التكنولوجيا املقبلة أن    
  ؛)Misc.5نيوزيلندا، (من غري املدرجة يف املرفق األول 

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (مجيع اجلهود املتصلة بتقدمي الدعم   )ه(  
ية الرئيسية ألنشطة ختفيض االنبعاثات يف قطاع ما اليت الدعم املايل اإلضايف املقدم من البلدان النام  )و(  

  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (ميكن قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها 
املعلومات عن جهود تشجيع الدعم بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات من مـصادر غـري                )ز(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (حكومية 
راءات التخفيف وسياساته وتدابريه، وخصوصاً تأثرياهتا على بلدان ناميـة          تكاليف وتأثريات إج    )ح(  

  ؛)Misc.5/Add.2اململكة العربية السعودية، (أخرى؛ جهود تقليل تلك التأثريات 
التحويالت املالية املباشرة واملسامهات غري املباشرة من البلدان املتقدمة من خالل الدعم القابـل                )ط(  

  ؛)Misc.5/Add.2جنوب أفريقيا، (ولوجيا وبناء القدرات للقياس الكمي بالتكن
التمويل امليسَّر من اجملتمع الدويل للمساعدة على بلوغ أهداف كفاءة الطاقة وأهداف استعمال               )ي(  

  ).Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (الطاقة املتجددة 

  :قترحت األطراف، اكيفية قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منهوعن   - ٤٩

تطبيق نظام اإلبالغ اجلاري اآلن باعتباره نقطة بداية للقياس واإلبالغ والتحقق من التكنولوجيا               )أ(  
والتمويل وبناء القدرات، وإعادة النظر يف اخلطوط التوجيهية لإلبالغ بالنسبة جلميع البلدان من أجل تعزيز التناسق 

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (والشمولية 
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اإلبالغ الوطين بصورة منتظمة من جانب البلدان املتقدمة؛ تعزيز القياس واإلبالغ والتحقق من               )ب(  
  ؛)Misc.5/Add.2جنوب أفريقيا، (التكنولوجيا بفضل استعمال مؤشرات األداء يف نقل التكنولوجيا 

راءات تشكيل جمموعة وجمموعات فرعية لكل قطاع كثيف الطاقة أو كثيف الكربون لتدعم إج              )ج(  
  ).Misc.5/Add.2اليابان، (البلدان النامية بتعزيز نقل التكنولوجيا وتعميمها 

  :، اقترحت األطراف)ألف- انظر أيضاً الفصل ثانياً (مسامهات جمموعات خمتلف البلدانوعن   - ٥٠

 مسامهات وتدابري التخفيف من جانب البلدان النامية والبلدان املتقدمة ختتلف يف طبيعتها، كما              )أ(  
 ٧٧ل ؛ جمموعة اMisc.5الربازيل، الصني، بنما، سنغافورة، (جاء يف مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة     

  ؛)Misc.5/Add.1والصني، 
االلتزامات القانونية الواقعة على أطراف املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفـق األول                )ب(  

  ؛)Misc.5الربازيل، الصني، (تفاقية جيب أن تكون خمتلفة وفقاً ألحكام اال
مبا يف ذلك تعديل (التفرقة بني األطراف غري املدرجة يف املرفق األول ال جيب إدخاهلا بأي صورة         )ج(  

  ؛)Misc.5/Add.1 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(هبدف تشكيل فئات جديدة من البلدان ) االتفاقية أو أي من مرفقيها
بني املسؤوليات واإلجراءات وااللتزامات من خمتلف جمموعات البلدان       جيب أن تكون هناك فوارق        )د(  

متغريات تعكس مستوى تنميتها االقتصادية، وقدرهتا علـى التـصرف،          /النامية، وجيب حتديدها استناداً إىل معايري     
ماعة األوروبيـة  ؛ اجل Misc.1مصر،  (ومسامهتها يف انبعاثات غازات الدفيئة العاملية، وإمكانياهتا للتخفيف منها، إخل           

  ؛)Misc.5؛ اليابان، االحتاد الروسي، تركيا، Misc.1/Add.2ستراليا، أ؛ Misc.2ودوهلا األعضاء، اليابان، 
التفرقة بني األطراف من حيث القدرات الذاتية والتنمية االقتصادية مثال هو أمر ضروري وجيب                )ه(  

ف مبوجب مبادئ املسؤوليات املـشتركة وإن كانـت         أن يراعى فيه القدرات الوطنية والظروف اخلاصة باألطرا       
  ؛)Misc.5/Add.2تركيا، (متباينة ومبادئ العدالة والقدرات الذاتية 

أي آلية للحفز جيب أن تنص على دعم مايل وتقين مناسب الختاذ اإلجراءات الوطنية املناسبة من   )و(  
  ؛)Misc.5/Add.2ة، حتالف الدول اجلزرية الصغري(جانب بلدان االنبعاثات الرئيسية 

؛ Misc.1روانـدا،   (جيب االعتراف باالحتياجات اخلاصة والظروف اخلاصة بالبلدان الناميـة            )ز(  
  ؛)Misc.5األرجنتني، الربازيل، سنغافورة، 

أو بلدان املرفق األول والبلدان غري املدرجة يف املرفق األول          /تعريف البلدان املتقدمة والبلدان النامية و       )ح(  
؛ أسـتراليا،   Misc.1تركيـا،   (اهتا جيب إعادة النظر فيه مبا يعكس التطورات اجلديـدة يف اقتـصاد العـامل                ومسامه

Misc.2/Add.1و Misc.5/Add.2 ،؛ نيوزيلندا، االحتاد الروسي، الواليات املتحدةMisc.5 ،؛ تركياMisc.5/Add.2(؛  
د وقدرات املؤسسات الكبرية الختاذ تدابري البلدان النامية الكبرية ذات االقتصادات الكبرية واملوار  )ط(  

التخفيف والتكيف واإلجراءات املتصلة بالتكنولوجيا ال ميكن وال جيب مقارنتها مع أقل البلدان منواً حىت إذا كان          
؛ اجلماعة األوروبية Misc.1بنغالديش، أقل البلدان منواً، (املطلوب من مجيع البلدان تقليل انبعاثات غازات الدفيئة 

  ؛)Misc.2دوهلا األعضاء، و
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إعطاء الوزن الواجب الختالف الظروف الوطنية بني أقل البلدان منوا ضمن جمموعـة البلـدان                 )ي(  
النامية، وخصوصاً فيما يتعلق بقدرة املؤسسات واملوارد البشرية، وتوليد التكنولوجيا واحلصول عليها، والقـدرة     

؛ اجلماعـة   Misc.1بنغالديش، أقل البلدان منـواً، روانـدا،        (القدرات  على توليد املوارد املالية لالستثمار وبناء       
  ؛)Misc.5؛ األرجنتني، الربازيل، سنغافورة، Misc.2األوروبية ودوهلا األعضاء، 

هياكل االلتزامات اجلديدة جيب أن توفر حوافز إلجراءات التخفيف املعزز من جانـب مجيـع                 )ك(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (االقتصادات الرئيسية 

  :جيب أن تتضمن اإلجراءات وااللتزامات من خمتلف جمموعات البلدان ما يلي  )ل(  

اجملموعة الكاملة من املسامهات من بلدان االنبعاثات الرئيسية، مبا يف ذلك احلـدود القـصوى                 ‘١‘
اسات، لالنبعاثات الوطنية، أهداف الكثافة، التنظيمات، التزامات بكفاءة الطاقة، ومبادرات السي

االقتصادات "مبا يف ذلك شراكات التكنولوجيا االبتكارية بني األطراف املدرجة يف املرفق األول و
  ؛)Misc.1/Add.2كندا، " (الناشئة

؛ Misc.1آيسلندا، (االلتزامات واإلجراءات الوطنية للتخفيف من مجيع بلدان االنبعاثات الرئيسية   ‘٢‘
؛ نيوزيلنـدا،   Misc.2عة األوروبية ودوهلا األعـضاء،      ؛ اجلما Misc.1/Add.2أستراليا، كندا،   

Misc.5(           مبا يف ذلك خططها الوطنية لإلجراءات من طرف واحد ،)    اجلماعة األوروبية ودوهلـا
، اليت تساهم مسامهة كبرية يف خفض انبعاثاهتا بدرجة كبرية من خط األساس )Misc.2األعضاء، 

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (احلايل 
أهداف تشمل االقتصاد بأكمله يف االقتصادات املتقدمة، تربط اإلجراءات الوطنية من البلـدان               ‘٣‘

النامية بطريقة قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها، مبا يف ذلك أساليب قطاعية للتعاون،              
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (ودعم بناء القدرات لدى أقل البلدان منواً 

تصميم مشترك من مجيع االقتصادات الرئيسية، يف إطار زمين مناسب، بإبطاء النمو العـاملي يف                 ‘٤‘
) Misc.5االحتاد الروسي، (االنبعاثات ووقفه وعكس اجتاهه والتقدم حنو جمتمع منخفض الكربون 

  ؛)انظر أيضاً الفصل ثانياً(
استهالك الطاقة  "أو  " تج احمللي اإلمجايل  انبعاثات غازات الدفيئة حبسب النا    "أهداف ملزمة بشأن      ‘٥‘

أو االقتصاد بأكمله مع مراعاة الظروف      /يف القطاعات الرئيسية و   " حبسب الناتج احمللي اإلمجايل   
الوطنية، واشتراطات حمددة لإلبالغ والتحقق من خمتلف جمموعات البلدان النامية، مثل بلـدان             

  ؛)Misc.5/Add.2و Misc.5اليابان، (انبعاثات غازات الدفيئة الرئيسية 
أنشطة لتخفيض االنبعاثات تكون قابلة للقياس واإلبالغ والتحقق يف قطاع بأكمله وأهـداف               ‘٦‘

  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (قطاعية للكثافة يف البلدان النامية الرئيسية 
 خطط عمل وطنية اختيارية، مبا يف ذلك سياسات وإجراءات لتخفيف آثار تغري املنـاخ، مـع                 ‘٧‘

 وتقدمي إىل مؤمتر األطراف، من البلدان النامية غري بلدان انبعاثـات غـازات              استعراضها دورياً 
  ؛)Misc.5/Add.2 وMisc.5اليابان، (الدفيئة الرئيسية 
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إجراءات مدعومة غري إلزامية واختيارية وخطط عمل وطنية من خمتلف جمموعات البلدان النامية،   ‘٨‘
فيئة املنخفضة والبلدان الضعيفة، مبا يف ذلك أقل البلـدان منـواً            مثل بلدان انبعاثات غازات الد    
؛ Misc.5؛ اليابان، Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،   (والدول اجلزرية الصغرية النامية     

  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، 
ألول واليت وصلت بالفعل إىل عضوية      اشتراط أن تتعهد األطراف اليت ليست مدرجة يف املرفق ا           ‘٩‘

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وتلك اليت تتعادل مع األطراف املدرجة يف املرفق              
األول يف تنميتها االقتصادية بأن تلتزم بالتزامات مماثلة لتلك اليت تتحملها األطراف من البلدان              

  ؛)Misc.2اليابان، (املتقدمة 
د البلدان املدرجة يف املرفق الثاين يف االتفاقية استنادا إىل قدرهتا اجلارية على تقدمي دعم        زيادة عد   ‘١٠‘

 من االتفاقية، ووضع مرفق جديد يتعرف على أكثر األطراف          ٤- ٤ واملادة   ٣- ٤مبوجب املادة   
 ضعفاً، مع آلية تدريج تسمح هلذا املرفق باملرونة واالستمرار يف وضع أولويات الدعم مع مرور              

  ؛)Misc.1/Add.2أستراليا، (الزمن 

  اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتماداً كبرياً على الدخل املتولد من إنتاج أو جتهيـز             "ظروف األطراف     )م(  
جيب أن تؤخذ يف االعتبـار بالكامـل        )  من االتفاقية  ١٠- ٤املادة  " (أو استهالك الوقود األحفوري   /أو تصدير و  

  ؛)جيم- انظر أيضاً الفصل ثالثا) (Misc.5االحتاد الروسي، سنغافورة، (
إذا كان البلـد النـامي      : جيب أن يستند تدريج البلدان النامية إىل معايري تفرقة بينها كما يلي             )ن(  

  ).Misc.5اليابان، (يستويف معيار جمموعة أعلى جيب تدريج هذا البلد يف تلك اجملموعة األعلى 

  مدخالت املنظمات - ٢

  :اتمشلت مقترحات املنظم  - ٥١

التشجيع على تقدمي مسامهات عادلة من االقتصادات النامية، مع مراعاة اخـتالف الظـروف                )أ(  
 وتقوية مصارف   تزامات، مثل تقليل إزالة الغابات    الوطنية؛ ووضع حوافز للتشجيع على أنواع مرنة جديد من االل         

  ؛)منظمة الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنة(الكربون 
لسياسة كفاءة الطاقة؛ ووضع استراتيجية ونظام مؤسسة جلمع بيانـات          " حزمة أدوات "وضع    )ب(  

  ؛)مركز التنمية االجتماعية والبيئية واالقتصادية(كفاءة الطاقة مجعا منتظماً 
؛ والنظر يف تعهد االحتاد     "املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة    "اتفاق شامل يتمشى مع مبدأ        )ج(  

 باعتباره عالمة قياس اللتزامات     ٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠ يف املائة من مستويات عام       ٤٠سبة  األورويب خبفض بن  
  ؛)االحتاد العاملي لنقابات العمال(البلدان املتقدمة 

‘ ١‘)ب(١فيما يتعلق بـالفقرة     " قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها     "عند االتفاق على أوضاع       )د(  
ب استعمال األوضاع املوجودة مبوجب كل من االتفاقية والربوتوكول فيمـا يتعلـق             من خطة عمل بايل جي    ‘ ٢‘)ب(١و

  ؛)Misc.3/Add.1جنوب أفريقيا، (بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات 
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ع بلـدان   شراك مجي إتناول تغري املناخ بطريقة تنسق بني محاية البيئة والنمو االقتصادي، وتشمل              )ه(  
االنبعاثات الرئيسية؛ وضع أهداف كلية لالنبعاثات من مجيع الدول واألقاليم اليت تعترب مماثلة للبلدان األعضاء يف                

األجل املتوسط تتعلق مبستوى انبعاثات غـازات       يدان االقتصادي وأهداف عادلة يف      منظمة التعاون والتنمية يف امل    
تج احمللي اإلمجايل؛ تطبيق أساليب قطاعية؛ إعادة النظر يف سنة األسـاس؛            الدفيئة أو استهالك الطاقة بالنسبة للنا     

  ؛(Keidanren)تطبيق التكنولوجيات املوجودة ونشرها؛ تعزيز املساعدة الفنية للبلدان النامية 
وأيضاً تشجيع روح   . حتقيق التآزر بني تدابري التخفيف وتوليد فرص العمل وختفيف حدة الفقر            )و(  

طبيق سياسات على أسواق االستخدام والعمالة للتشجيع على كفاءة الطاقة ونشر الطاقة املتجـددة              املبادرة، وت 
  ؛)Misc.6/Add.2منظمة العمل الدولية، (واالستخدام املستدام لألراضي 

االحتـاد  (تعبئة املوارد والتكنولوجيا لتمكني البلدان النامية من تقليل انبعاثات غازات الدفيئـة               )ز(  
  ؛)نقابات العمالالدويل ل
ينبغي للبلدان النامية أن تعتمد خططاً لتنفيذ إجراءات وطنية مناسبة للتخفيف وفقاً ملسؤولياهتا               )ح(  
  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(وقدراهتا 
وضع نظم قياس ومعايري لفئات اإلجراءات املتعهد هبا حىت ميكن مجع املعلومات وتنسيقها وإبالغ   )ط(  
  ).الشبكة الدولية للعمل املناخي(راف عن مدى التقدم مؤمتر األط

سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة ُنُهج   - جيم 
وتدهورها يف البلدان الناميـة؛ ودور صـيانة الغابـات           عن إزالة الغابات  

  ان الناميةيف الغابات يف البلد وإدارهتا املستدامة وتعزيز ختزين الكربون

  مدخالت األطراف - ١

إندونيـسيا،  (من خطة عمل بايل بنفس األمهية       ‘ ٣‘)ب(١اقترحت األطراف معاملة مجيع عناصر الفقرة         - ٥٢
؛ جيب إعطاء أولوية خلفض االنبعاثات النامجة عن        )؛ الصني، اهلند، حلقة عمل الغابات     Misc.5/Add.2سورينام،  

؛ Misc.4/Add.1؛ أستراليا، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، Misc4/Add.1اليابان، (إزالة الغابات وتدهورها 
  ).إندونيسيا، النرويج، حلقة عمل الغابات

  : اقترحت األطرافسياق الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية وأهدافها،عن   - ٥٣

؛ Misc.5/Add.2؛ أسـتراليا، سـورينام،      Misc.4/Add.1أستراليا، املكسيك،   (أن تكون مرنة      )أ(  
الصني، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، النرويج، حلقة العمل املعنية بالغابات؛ ماليزيا، الواليات املتحدة، حلقة 

  ؛))عرض قصري(العمل املعنية بالغابات 
؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،      Misc.1كولومبيا،  (تعترف باختالف الظروف الوطنية       )ب(  
Misc.4  أستراليا، املكسيك، بابوا غينيا اجلديـدة،       ؛Misc.4/Add.1      ،؛ بليـز وآخـرونMisc.5   ،؛ أسـتراليا

Misc.5/Add.2 ( وباختالف القدرات) ،إندونيسيا وآخرونMisc.5/Add.2(؛  
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  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، بوليفيا، (حتترم السيادة الوطنية   )ج(  
؛ Misc.5؛ بليز وآخـرون،     Misc.4/Add.1 اجلديدة،   بابوا غينيا (تستند إىل اإلنصاف والعدالة       )د(  
  ؛))عرض قصري(؛ ماليزيا، حلقة العمل املعنية بالغابات Misc.5/Add.2أستراليا، 
؛ Misc.5؛ بليـز وآخـرون،      Misc.4/Add.1املكسيك، بابوا غينيا اجلديدة،     (تكون اختيارية     )ه(  
  ؛))عرض قصري(بالغابات ؛ ماليزيا، حلقة العمل املعنية Misc.5/Add.2أستراليا، 
؛ أسـتراليا، سـورينام،     Misc.4/Add.1املكـسيك، نيوزيلنـدا،     (تنشط املشاركة الواسـعة       )و(  

Misc.5/Add.2 ؛))عرض قصري(؛ الصني، حلقة العمل املعنية بالغابات؛ ماليزيا، حلقة العمل املعنية بالغابات  
اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا      ( ودائمة   تؤدي إىل ختفيف هذه االنبعاثات بصورة إضافية وأكرب         )ز(  

  ؛)Misc.5/Add.1األعضاء، 
؛ حتالف الدول Misc.5؛ النرويج، Misc.4/Add.1أستراليا، (تتناول الثبوت واإلضافية والتسرب   )ح(  

  ؛)Misc.5/Add.2اجلزرية الصغرية، 
يـة الـصغرية،    ؛ حتالف الدول اجلزر   Misc.4/Add.1اليابان،  (تتناول االنعكاسات االجتماعية      )ط(  

Misc.5/Add.2 (         ،وحقوق اجملتمعات الريفية والسكان احملليني واألصليني وأدوارهـا)      ،بـابوا غينيـا اجلديـدة
Misc.4/Add.1    ،؛ بليز وآخرونMisc.5      ،؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءMisc.5/Add.2(    وتشجع علـى ،

مل الغابات؛ حتالف الدول اجلزريـة الـصغرية،         وحلقة ع  Misc.5النرويج،  (مشاركة هذه الشعوب واجملتمعات     
  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، 
؛ بليز وآخرون،   Misc.4/Add.1اليابان، بابوا غينيا اجلديدة،     (تشجع اإلدارة احلرجية املستدامة       )ي(  
، ؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، أستراليا، اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء، سـورينام             Misc.5النرويج،  

Misc.5/Add.2      وتتناسق مع إدارة األراضي بطريقة مستدامة يف       ) ؛ ماليزيا، النرويج، حلقة العمل املعنية بالغابات
  ؛)اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الغابات(األجل الطويل 

ـ      Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،      (تنشط التآزر     )ك(   ة  وحلقـة العمـل املعني
) Misc.5/Add.2؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،       Misc.4/Add.1أستراليا،  (، واملنافع املشتركة    )بالغابات

؛ الواليات املتحدة، حلقة عمل Misc.6/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (وغري ذلك من املنافع اجملتمعية 
؛ النـرويج،   Misc.6/Add.2ماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     اجل(؛ وتساهم يف محاية التنوع البيولوجي       )الغابات

  ؛)حلقة عمل الغابات
بنمـا بالنيابـة عـن كوسـتاريكا        (تكون جزءاً من جهود التخفيف يف بعض البلدان النامية            )ل(  

، وتنفذ يف سياق التنمية املستدامة مـع دعمهـا ومتكينـها         )Misc.5والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما،     
  ؛)Misc.5الربازيل، (لتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات با

  ) ؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الغابـات        Misc.4/Add.1أستراليا،  (تشجع    )م(  
  ؛)Misc.4/Add.1املكسيك، (أو تعترف بالعمل الذي أدته البلدان النامية حىت اآلن 
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لبلدان النامية وال تؤدي إىل التعويض عن انبعاثات األطراف         ال تكافئ إال اجلهود اإلضافية من ا        )ن(  
  ؛)Misc.5الربازيل، (املدرجة يف املرفق األول 

تؤدي إىل حتديد مساحة مركزية يف أمانة االتفاقية اإلطارية، ولكن ال تؤدي إىل إنشاء هيكـل                  )س(  
  ؛)Misc.5الربازيل، (بريوقراطي جديد 

أسـتراليا،  (ا يف ذلك دروس من املنتـديات الدوليـة األخـرى            تتضمن الدروس املستفادة، مب     )ع(  
Misc.5/Add.2 (        والنواتج ذات الصلة من أنشطة البيان العملي)        الواليات املتحدة، إندونيـسيا، حلقـة عمـل

  ؛)إندونيسيا، حلقة عمل الغابات(، ومن املبادرات االختيارية يف سوق الكربون )الغابات
إندونيـسيا،  ( العمل املعزز بشأن التخفيف يف خطـة عمـل بـايل             تكون جزءاً ال ينفصل عن      )ف(  

Misc.5/Add.2(؛  
  ).Misc.5/Add.2بوليفيا، (تعمل ضمن إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق السكان األصليني   )ص(  

  :، اقترحت األطرافطبيعة الُنُهج السياساتيةوعن   - ٥٤

شأن تغري املناخ، يرتبط بربوتوكول كيوتـو       إبرام بروتوكول جديد مبوجب االتفاقية اإلطارية ب        )أ(  
  ؛)Misc.4/Add.1نيوزيلندا، (

. آلية مرنة جديدة تسمح خبيارين حبيث ميكن يف أحدمها ختصيص االنبعاثات يف األسواق الدولية               )ب(  
اريكا بنما بالنيابة عن كوست   (وهذا التخصيص ال ينبغي أن حيل حمل التزام أطراف املرفق األول بتخفيض انبعاثاهتا              

  ؛)Misc.5والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، 
، مع شـكل مـن   )Misc.6/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (آلية وطنية يف األساس       )ج(  

، باعتبارها خطوة أوىل ملساعدة البلدان على وضع أسلوب      )Misc.1كولومبيا،  (أشكال اآللية يقوم على املشاريع      
، يتطلب وجود هياكل ) وحلقة عمل الغاباتMisc.5؛ النرويج، Misc.4/Add.1نيوزيلندا، (ين على املستوى الوط

  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (اإلدارة احلرجية الفعالة 
؛ الواليات املتحـدة،    Misc.5األرجنتني،  (مزيج متناسق من السياسات الدولية والتدابري احمللية          )د(  
  ؛)الصني، حلقة عمل الغابات(، يتكامل مع استراتيجية شاملة للتنمية الوطنية املستدامة )ل الغاباتحلقة عم
أو املستوى دون الوطين،  /سياسة وإدارة رشيدة وإنفاذ وإطارات تنظيمية على املستوى الوطين و           )ه(  

وجيـب أن   .  االتفاقية اإلطارية  وآلية دولية إلدارة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها مبوجب          
وميكن أن . يكون داخالً يف هذه األدوات استراتيجيات إلدارة األخطار ملعاجلة حاالت التسرب والثبوت واإلضافية

تعمل هذه االستراتيجيات مثالً باستقطاع نسبة مئوية من احلقوق أو تطبيق جزاءات عند حدوث تسربات أو إذا                 
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (افية مل تكن األنشطة دائمة أو إض

أن تعتمد مجيع األطراف قواعد وممارسات إلدارة الغابات واألراضي الزراعية، مبا يف ذلك خفض   )و(  
  االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتـدهورها، مبـا حيفـز علـى خفـض االنبعاثـات وحـاالت اإلزالـة                    

  ؛)Misc.5/Add.2كندا، (
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مثـل تـصدير    (دابري جانب الطلب املتعلقة باحلفز على إزالة الغابـات          خيارات الستكشاف ت    )ز(  
حتالف الدول اجلزرية (، مع مالحظة انعكاساهتا املمكنة على تدابري التمييز التجاري )األخشاب واملنتجات احلرجية

  ؛)Misc.5/Add.2الصغرية، 
ها ميكن معاجلتها على املستوى     تدابري معاجلة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهور          )ح(  

  ).Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (الوطين أو املستوى دون الوطين 

  :، اقترحت األطرافالسياساتية الواقعيةوعن الُنُهج   - ٥٥

نيوزيلنـدا،  (إقامة آلية تستند لإلجناز وتقـوم علـى االخنفاضـات الفعليـة يف االنبعاثـات                  )أ(  
Misc.4/Add.1 لربازيل، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، النرويج،       ؛ اMisc.5      ؛ اجلماعة األوروبيـة ودوهلـا

  ؛)Misc.5/Add.2األعضاء، 
وضع ترتيب يقوم على اإلجناز مبوجب االتفاقية ويستند إىل إثبات فعلي لتخفيـف حقيقـي يف               )ب(  

  ؛)Misc.5الربازيل، (االنبعاثات من إزالة الغابات 
  ؛)Misc.1بنغالديش، اقل البلدان منواً، (عاملي ثابت خلفض االنبعاثات من إزالة الغابات رسم هدف   )ج(  
وضع أسلوب اختياري شامل منفصل عن آلية التنمية النظيفة من خالل التنفيذ التدرجيي لثالث                )د(  

بفضل أدوات السوق   توسيع التنفيذ مبوجب االتفاقية     ) ٢(تعزيز االستعداد وبناء القدرات؛     ) ١: (خطوات متتالية 
؛ Misc.4/Add.1بابوا غينيا اجلديدة،    (تنفيذ آليات سوقية قائمة على االمتثال       ) ٣(االختيارية من غري االمتثال؛     

  ؛)Misc.5بليز وآخرون، 
إدخال تدهور الغابات يف آلية خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها؛ وجيب أن                )ه(  

 متصالً بفقد خمزونات الكربون يف أراضي الغابات؛ ويتطلب األمر مزيدا من العمل             باتن تعريف تدهور الغا   يكو
؛ وجيب أن تكون هنج وضـع       )Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (لوضع منهجيات لتقييم التدهور     

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، سورينام، (املستويات املرجعية الوطنية هنجاً مرنة 

والحظـت  ). انظر الفصل سادسـاً    (تقدمي حوافز إجيابية  وأبدت األطراف عدة مقترحات وأفكار عن         - ٥٦
  :األطراف أن هذه احلوافز اإلجيابية جيب

؛ بليز وآخرون، بنما بالنيابة عن Misc.4/Add.1بابوا غينيا اجلديدة، (أن تكون كبرية ومستدامة   )أ(  
  ؛)Misc.5النرويج، (، وميكن التنبؤ هبا )Misc.5س ونيكاراغوا وبنما، كوستاريكا والسلفادور وهندورا

لتشجيع العمـل يف األجـل الطويـل    ) Misc.5النرويج، (أن توفر تدفقات مالية طويلة األجل     )ب(  
  ؛)Misc.4اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (

االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة      أن تقوم على أساس االحتياجات املالية احملددة يف بلدان خفض             )ج(  
  ؛)Misc.4/Add.1بابوا غينيا اجلديدة، (الغابات وتدهورها 

بـابوا غينيـا اجلديـدة،     (أال ختضع لشروط صعبة أو ترتبط بقضايا خارج نطاق تغري املنـاخ               )د(  
Misc.4/Add.1(؛  
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  ؛)Misc.5 األرجنتني،) (يف حالة املوارد املالية(أن تكون سابقة على تنفيذ األنشطة   )ه(  
  ) Misc.6/Add.2؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،      Misc.5النرويج،  (أن تستند إىل النتائج       )و(  

  ؛)Misc.5الربازيل، (أو على النتائج بعد التنفيذ 
أن تضمن املشاركة يف املنافع مثل املدفوعات من أجل اخلدمات البيئية هبدف توسـيع مـوارد                  )ز(  
  ؛)ة عمل الغاباتالصني، حلق(التمويل 
  ؛)Misc.5الربازيل، (أن تكون جديدة وإضافية إىل املوارد املالية املقدمة ألنشطة أخرى   )ح(  
أن تعين حتسني تنسيق تعبئة املوارد، مبا يف ذلك اجلهات املاحنة، واملنظمـات غـري احلكوميـة،                  )ط(  

بابوا غينيا اجلديـدة،    ( واملرونة يف ذلك     والقطاع اخلاص، من أجل تعظيم الوصول إىل موارد التمويل الضرورية،         
Misc.4/Add.1و Misc.5(؛  

أن تقَدم ألنشطة متصلة باملوضوع مثل بناء القدرات، أو تقوية املؤسسات أو الصيانة، أو اإلدارة   )ي(  
، ؛ سورينامMisc.4/Add.1املكسيك، (املستدامة للغابات وغري ذلك من وسائل زيادة احتجاز الكربون يف الغابات 

Misc.5/Add.2(              ؛ وجملموعة واسعة من أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة إىل جانـب
بنما بالنيابة عن كوستاريكا    (أنشطة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها، مثل عمليات الصيانة            

؛ ولنقـل   )Misc.5/Add.2ول اجلزرية الـصغرية     ؛ حتالف الد  Misc.5والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما،     
نيوزيلنـدا،  (التكنولوجيا أو حتسني اإلدارة الرشيدة واإلنفاذ، والبدء يف برامج وطنية ومشاريع للبيان العملـي               

Misc.4/Add.1( ؛ أو بناء االستعداد خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها) ،النرويجMisc.5(؛  
ن توجيه الدخل املتولد من خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها بطريقة أن تضم  )ك(  

  ) مـثالً حيـث تـستفيد اجملتمعـات احملليـة العاملـة يف خفـض تلـك االنبعاثـات                  (تضمن تعظيم املنافع    
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (

ات املرجعية يف سـنة مـن       أن تكون متناسبة مع مقدار خفض االنبعاثات عن مستوى االنبعاث           )ل(  
  اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا      (سنوات فترة التقييم، أو مع مستوى اإلزالة وفق مـستوى اإلزالـة املرجعـي               

  ؛)Misc.5/Add.1األعضاء، 
 بني   وشفافاً  مناسباً أن توزع منافع خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها توزيعاً            )م(  

 ذلك اجملتمعات احمللية، من أجل حتقيق خفض مستدام يف االنبعاثات من زاويـة اإلدارة               أصحاب املصلحة، مبا يف   
  ؛)Misc.4/Add.1اليابان، (احلرجية املستدامة 

  أن تقــوم علــى آليــة للتعــويض املباشــر مــن البلــدان املتقدمــة إىل البلــدان الناميــة   )ن(  
  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، (

ع العاملية إىل البلدان املعنية برفع مستويات خفض إزالة الغابات، والعمل أن تستند إىل توجيه املناف  )س(  
على صيانتها، وإدارهتا املستدامة، وعمليات التشجري وإعادة التشجري، وتشمل جمموعة شاملة من اإلجراءات لتوفري 

تحريج وإعادة التحريج وزيادة حوافز إجيابية للتقليل من إزالة الغابات والعمل على صيانتها، وإدارهتا املستدامة، وال
  ).Misc.5/Add.2اهلند، (الغطاء احلرجي 
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  : اقترحت األطراف ما يليما جيب قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه،وعن   - ٥٧

  ؛)Misc.5الربازيل، (ختفيض االنبعاثات من إزالة الغابات   )أ(  
  ؛)Misc.5؛ نيوزيلندا، النرويج، Misc.4/Add.1أستراليا، (االنبعاثات وخمزونات الكربون يف الغابات   )ب(  
االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهورها والفروق التفاضلية يف خمزونات الكربون لزيادة احتجاز              )ج(  

  ؛)Misc.5بنما بالنيابة عن كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، (الكربون يف الغابات 
؛ املستويات املرجعية استناداً إىل البيانات التارخيية عـن       )Misc.5ل،  الربازي(االنبعاثات املرجعية     )د(  

  ؛)Misc.5النرويج، (االنبعاثات 
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (الثبوت والتسرب   )ه(  
  إندونيـسيا، حلقـة     (CP.13/2فاعلية اإلجراءات، باستخدام اإلرشاد املوجود يف مرفق القرار           )و(  

  ؛)عمل الغابات
  ).Misc.4اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (ات على التنوع البيولوجي التأثري  )ز(  

  :، اقترحت األطرافكيفية القياس والرصد والتحققوعن   - ٥٨

  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، (استعمال آلية تكون شفافة وعلنية   )أ(  
ي الدويل املعين بتغري املنـاخ  استعمال الُنُهج الواردة يف اخلطوط التوجيهية اليت وضعها الفريق احلكوم      )ب(  

  ؛)Misc.6/Add.2؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، Misc.5النرويج، الصني، (واليت وافقت عليها األطراف 
  ؛)Misc.4اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (تنفيذ الرصد استناداً إىل عمليات جرد الغابات الوطنية   )ج(  
  ؛)الصني، حلقة عمل الغابات(ُبعد استعمال االستشعار عن   )د(  
استعمال منهجية مشتركة يف مجيع املقاربات السياسات، استنادا إىل التحقق باالستشعار عن ُبعد   )ه(  

  ؛)اهلند، حلقة عمل الغابات(والتحقق األرضي يف حده األدىن، مبا حيقق مستوى حمدداً من الثقة 
؛ نيوزيلنـدا، النـرويج،     Misc.5/Add.2 و Misc.4/Add.1أستراليا،   (ةوضع نظم مكينة ومتين     )و(  
Misc.5(      استناداً إىل التحقق الالحق ،)      مياثـل نظـام   ) اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الغابـات

 من بروتوكول كيوتـو     ٨االستعراض بواسطة اخلرباء الذي وضعته الدول املدرجة يف املرفق األول مبوجب املادة             
  ؛)عمل الغاباتالنرويج، حلقة (

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (تنفيذ النظم الوطنية لرصد كربون الغابات وعمل حساباته   )ز(  
عمل استعراضات دورية غري متحيزة لتقييم تطبيق األوضاع املتفق عليها، مبا يف ذلك استعراض                )ح(  

  ).Misc.5/Add.1دوهلا األعضاء، اجلماعة األوروبية و(البيانات املشتقة، على أن تتوىل األمانة تنظيم ذلك 
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  :، اقترحت األطرافبناء القدرات واالستعداد والبيان العمليعن   - ٥٩

، حيـث حتـصل     رات، مبا يف ذلك مرحلة لالستعداد     اتباع أسلوب خطوة خبطوة يف مجيع القد        )أ(  
نبعاثـات وحمتجـزات    البلدان النامية على متويل لتطوير القدرات وترتيبات املؤسسات اليت ستعمل على رصد اال            

الكربون واإلبالغ عنها وتطبق على أرض الواقع سياسة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها                
  ؛)النرويج، حلقة عمل الغابات(

  ؛)Misc.5الصني، (التشجيع على أنشطة البيان العملي على املستويني الوطين ودون الوطين   )ب(  
املكـسيك،  (املعنية، والبنوك املتعددة األطـراف وخمتلـف اآلليـات          إدماج عمل الوكاالت      )ج(  

Misc.4/Add.1(؛  
الـصني، حلقـة عمـل    (تعزيز التعاون بني املنظمات الدولية وغريها من العمليات الدولية املعنية            )د(  
مم املتحدة اإلمنائي ، وخصوصاً املضي يف إدماج الوكاالت املعنية داخل منظومة األمم املتحدة مثل برنامج األ)الغابات

مبادرة األمـم املتحـدة خلفـض       "وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة، اليت تعمل اآلن بوصفها            
  ؛)Misc.5؛ بليز وآخرون، Misc.4/Add.1بابوا غينيا اجلديدة، " (االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها

اء كانت متعددة األطراف أم ثنائية أم دولية إىل االعتماد يف تنسيق            دعوة الوكاالت املهتمة سو     )ه(  
  الربامج واملبادرات على املنصات املوجودة مثل برنامج تسهيالت شراكة كربون الغابات لدى البنـك الـدويل                

  ؛)Misc.5؛ بليز وآخرون، Misc.4/Add.1بابوا غينيا اجلديدة، (
  ؛)الصني، حلقة عمل الغابات(جلمع نتائج التجارب القيمة تقدمي دعم نشيط للعمليات املبكرة   )و(  
أسـتراليا وإندونيـسيا،    (تشجيع الشراكات بني البلدان النامية واملتقدمة يف تناول تغري املناخ             )ز(  

  ).Misc.5/Add.2إندونيسيا، 

  : ما يلي، اقترحت األطرافما جيب دعمه يف جماالت بناء القدرات واالستعداد والبيان العمليوعن   - ٦٠

  ؛)Misc.5؛ بليز وآخرون، Misc.4/Add.1بابوا غينيا اجلديدة، (تقوية القدرات احمللية   )أ(  
  ؛)Misc.4اليابان، (تطوير املؤسسات والقدرات   )ب(  
اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء،      (بدء عمليات جرد الغابات الوطنية وتطويرها وحتسينها          )ج(  
Misc.4 ،؛ النرويجMisc.5(؛  
؛ النرويج،  Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية،      Misc.4/Add.1املكسيك،  (الرصد    )د(  

  ؛)النرويج، حلقة عمل الغابات(واإلبالغ (حلقة عمل الغابات 
  ؛)Misc.4/Add.1املكسيك، (مجع البيانات واستعماهلا   )ه(  
  ؛)تالنرويج، حلقة عمل الغابا(وضع بارامترات نوعية لكل بلد   )و(  
نيوزيلنـدا،  (نقل التكنولوجيا، بناء القدرات واملساعدة على تنمية صناعة حرجيـة مـستدامة        )ز(  

Misc.4/Add.1(؛  
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خمتلف أنواع األنشطة، مثل إقامة البنية األساسية حلماية النظام اإليكولوجي وتنظيم مشاورات              )ح(  
  ؛)Misc.4/Add.1املكسيك، (علنية 

  ؛)Misc.5؛ بليز وآخرون، Misc.4/Add.1بابوا غينيا اجلديدة، (نوب التعاون بني اجلنوب واجل  )ط(  
اجلماعة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،       (زيادة املساعدة ألقل البلدان منواً من أجل االستعداد           )ي(  

Misc.5/Add.1.(  

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :جيابية، اقترحت املنظمات املراقبةيف املبادئ العامة املتعلقة بأساليب السياسات واحلوافز اإل  - ٦١

الشبكة الدولية للعمل املناخي، املنتدى النروجيـي للبيئـة         (التركيز على إزالة الغابات وتدهورها        )أ(  
  ؛ تشجيع احتجاز الكربون يف الغابات الطبيعية واستبعاد حتويل الغابـات الطبيعيـة إىل غابـات زراعيـة       )والتنمية

مؤسسة /مجعية أصدقاء األرض الدولية/ولية للعمل املناخي؛ شبكة موارد الغابات األوروبية   الشبكة الد (أو االستزراع   
  ؛)التحالف العاملي للجنسانية وتغري املناخ؛ مجعية الربّية/اململكة املتحدة للغابات املطرية، املنظمة النسائية للبيئة والتنمية

  ؛)السالم األخضر(اقية  درجة سلسيوس وأهداف االتف٢أن تكون متفقة مع هدف   )ب(  
شـبكة مـوارد الغابـات      (أن تكون متناسقة مع السياسات التجاريـة الوطنيـة والدوليـة              )ج(  
  ؛)مؤسسة اململكة املتحدة للغابات املطرية، وكالة التحقيقات البيئية/مجعية أصدقاء األرض الدولية/األوروبية
  ؛(GW)عدم ربطها بربوتوكول كيوتو   )د(  
وتضمن مـشاركة  ) الشبكة الدولية للعمل املناخي(ومرنة ) ED, GW( اختيارية جيب أن تكون  )ه(  
  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي، السالم األخضر(واسعة 

مؤسـسة  /مجعية أصدقاء األرض الدولية   /شبكة موارد الغابات األوروبية   (جيب أن تكون كفؤة       )و(  
  ؛)NCاململكة املتحدة للغابات املطرية، السالم األخضر، 

؛ الشبكة الدولية للعمل املنـاخي؛ املنتـدى        Misc.3السري على الُنُهج الوطنية، البنك الدويل،         )ز(  
وجيب أيضاً فحص األنشطة دون الوطنية كجزء       ) النروجيي للبيئة والتنمية، السالم األخضر، منظمة حفظ الطبيعة       

  ؛)لعمل املناخيالشبكة الدولية ل(من استراتيجية وضع أسلوب على املستوى الوطين 
ضمان االشتراك يف املنافع فيما يتعلق بتخفيف حدة الفقر، وخلق فرص العمل الالئق واحتياجات   )ح(  

اجلمعية الدوليـة   (؛ تطبيق مبادئ واشتراطات إلزامية يف التشغيل        )االحتاد الدويل لنقابات العمال   (التنمية الريفية   
السالم األخضر، اجلمعية الدوليـة للرفـق   (افع التنوع البيولوجي من أجل تعظيم االشتراك يف من   ) للرفق باحليوان 

  ؛)TWSباحليوان، مجعية الربية 
جيب أن تؤدي هذه املناهج واحلوافز إىل حفز السياسات واألهداف اليت جاءت يف اتفاقية التنوع    )ط(  

ات واإلعالنات الدولية املتصلة    ، وأن متتثل ملبادئ االتفاق    )Misc.6/Add.2اتفاقية التنوع البيولوجي،    (البيولوجي  
  ؛)املنتدى النروجيي للبيئة والتنمية(باملوضوع 
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؛ ومعاجلـة   )الشبكة الدولية للعمـل املنـاخي     (تعظيم املنافع البيئية واالجتماعية واالقتصادية        )ي(  
  ؛)االحتاد الدويل لنقابات العمال(االنعكاسات االجتماعية 

  ؛)TWS، االحتاد الدويل لنقابات العمال، مجعية الربية GW(ة تنشيط اإلدارة احلرجية املستدام  )ك(  
، االحتاد الدويل لنقابات العمال، منظمة حفظ GWالسالم األخضر، (االعتراف باحلقوق واحترامها   )ل(  

من ، وضمان املشاركة الكاملة والفعالة      )الطبيعة، مؤسسة اململكة املتحدة للغابات املطرية، الصندوق العاملي للطبيعة        
؛ الشبكة  Misc.6/Add.2منظمة العمل الدولية،    (الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف مجيع مراحل اختاذ القرارات          

مجعية أصدقاء األرض /مؤسسة هاينريش بول، شبكة موارد الغابات األوروبية/الدولية للعمل املناخي؛ املعونة املسيحية
  ؛)طرية، مؤسسة اململكة املتحدة للغابات املطريةمؤسسة اململكة املتحدة للغابات امل/الدولية

الـشبكة  (أن تكون هذه الُنُهج واحلوافز مصحوبة بالتزامات أعمق من جانب البلدان الصناعية               )م(  
؛ وأال تستعمل مقابل التزامات     )الدولية للعمل املناخي، السالم األخضر، مؤسسة اململكة املتحدة للغابات املطرية         

مؤسسة اململكـة املتحـدة     /مجعية أصدقاء األرض الدولية   /شبكة موارد الغابات األوروبية   (ول  أطراف املرفق األ  
  ؛)TWSللغابات املطرية، مجعية الربية 

وكذلك ) األراضي اجملففة (إدخال املشاريع اليت تنهي االنبعاثات أو متنعها من خسارة أراضي البيت              )ن(  
  ؛(Wetlands Int)ولكن ال زالت هبا كميات كبرية من الكربون املخزون  ١٩٩٠املساحات اليت أزيلت غاباهتا منذ عام 

االعتراف باإلصالحات الضرورية يف السياسات ويف القوانني واملؤسسات، ودعم هذه اإلصالحات   )س(  
  ؛)مؤسسة اململكة املتحدة للغابات املطرية/مجعية أصدقاء األرض الدولية/شبكة موارد الغابات األوروبية(

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(ب أال تكون جزءاً من آلية التنمية النظيفة جي  )ع(  
وأن تعـاجل الثبـوت،     ) الشبكة الدولية للعمل املناخي   (جيب أن تعاجل حاالت التسرب الدويل         )ف(  

  ).TWSالسالم األخضر، مجعية الربية ( وحاالت عدم التيقن يف خط األساس (ED)واإلضافية 

  :ز اإلجيابية اقترحت املنظماتوعن احلواف  - ٦٢

استعراض خمتلف آليات التمويل املوجودة وذلك بتوسيع نطاقها حىت تصبح أكرب مشوال لقطاعي               )أ(  
الصندوق الـدويل للتنميـة     /منظمة األغذية والزراعة  (الزراعة واحلراجة، وتبسيط إجراءاهتا وجعلها أكثر مرونة        

  ؛)Misc.6الزراعية، 
الشبكة الدولية للعمل املناخي، السالم األخـضر؛     (متويل كبرية يعتمد عليها     جيب توفري خطوط      )ب(  

  ؛)الصندوق العاملي للطبيعة
؛ Misc.6/Add.2منظمة العمل الدولية، برنامج األمم املتحدة للبيئـة،  (جيب دعم بناء القدرات     )ج(  

  ؛)TWS، مجعية الربية EDالدفاع البيئي 
 املنافع، توضع مبشاركة كاملة وفعلية من الـشعوب األصـلية           وضع معايري دنيا للمشاركة يف      )د(  

  ؛)االحتاد الدويل لنقابات العمال، صندوق اململكة املتحدة للغابات املطرية(واجملتمعات احمللية 
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جيب أن يكون حتويل األموال يف مشاريع خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها                )ه(  
  ؛)املنتدى النروجيي للبيئة والتنمية(ة العامة شفافا ومفتوحاً للرقاب

جامعة (جيب تشجيع السياسات واحلوافز التآزرية يف قطاع الغابات من خالل مرفق البيئة العاملية   )و(  
  ؛)Misc.3األمم املتحدة، 

  ؛(Global Witness)أن تكون ممولة من الصندوق   )ز(  
  ؛)اجلمعية الدولية للرفق باحليوان(ت متنافية فيما بينها أال تعترب عمليات السوق وغريها من العمليا  )ح(  
جيب إنشاء صندوق متنوع ومرتبط بالسوق، مع هيكل إدارة مياثل مـا جـاء يف بروتوكـول                   )ط(  
  ؛)السالم األخضر(مونتريال 
مجعية أصدقاء األرض /شبكة موارد الغابات األوروبية(جيب متويل هذه احلوافز من األموال العامة   )ي(  
  ؛)مؤسسة اململكة املتحدة للغابات املطرية/الدولية

، )الصندوق العاملي للحياة الربية   (هذا التمويل جيب أن يكون إضافة إىل املعونة اإلمنائية الرمسية             )ك(  
وأن يرتبط بإحداث ختفيضات عميقة يف االنبعاثات الداخلية من بلدان املرفق األول، ويرتبط باشتراطات قويـة                

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(ة حلسن اإلدار

  :وعن القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق، اقترحت املنظمات  - ٦٣

  ؛)اجلمعية الدولية للرفق باحليوان(ثالثة ُنُهج متزامنة ملستويات االنبعاثات املرجعية   )أ(  
  ؛)يالشبكة الدولية للعمل املناخ(محاية السالمة بسبب عدم التأكد من القياسات   )ب(  
، )اجلمعية الدولية للرفق بـاحليوان (إبالغ سنوي وعلين عن مجيع اخلزانات واملصارف واملصادر        )ج(  

باستخدام حوائض الكربون اخلمسة لدى الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ لتحديد احملتجز والفاقد مـن                
الـشبكة  ( جيب اإلبالغ عنـها  (GW)ت املهمة ؛ ومجيع اخلزانات واملصادر واالنبعاثا(.Wetlands Int)الغابات 

  ؛)الدولية للعمل املناخي
أن تكون منهجيات االستشعار عن ُبعد مقرونة بقياسات أرضية حىت ميكن عمل تقييم سـليم                 )د(  

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(للتغريات يف إزالة الغابات وتدهورها 
  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(س االنبعاثات استخدام أسلوب احملاسبة اإلمجالية لقيا  )ه(  
املنتـدى  (جيب رصد البيانات بواسطة أطراف ثالثة مستقلة، على املستويني العاملي والـوطين               )و(  

الشبكة الدولية للعمـل  (؛ وجيب إقامة آليات مستقلة للنظر يف الشكاوى وحل الرتاعات        )النروجيي للبيئة والتنمية  
  ؛)روجيي للبيئة والتنمية، صندوق اململكة املتحدة للغابات املطريةاملناخي، املنتدى الن

، الصندوق العاملي للطبيعة، مجعيـة      GW(قياس التأثريات االجتماعية والبيئية اإلجيابية والسلبية         )ز(  
ـ  (، مبا يف ذلك التأثريات على اجملتمعات احمللية، وتشمل الشعوب األصلية       )TWSالربية   بكة املعونة املـسيحية، ش

من حيث الدخل   ) مؤسسة اململكة املتحدة للغابات املطرية    /مجعية أصدقاء األرض الدولية   /موارد الغابات األوروبية  
  ؛)Misc.6/Add.2منظمة العمل الدولية، (والعمالة واهلجرة واهلوية الثقافية 
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  ؛)منظمة العمل الدولية(ضمان مسامهة اجملتمعات احمللية واألصلية   )ح(  
ام للمعايري واملؤشرات ملعاجلة القيمة التآزرية يف مشاريع اإلدارة احلرجيـة املـستدامة             وضع نظ   )ط(  

  ).Misc.3اتفاقية التنوع البيولوجي، (

ُنُهج قطاعية تعاونية وإجراءات خاصة بقطاعات حمـددة،          - دال 
   من االتفاقية٤من املادة  )ج(١قصد تعزيز تنفيذ الفقرة 

 القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة على أساس أهنا واحدة أشارت األطراف إىل الُنُهج  - ٦٤
  .من عدة أدوات لتعزيز العمل يف كل من البلدان املتقدمة والنامية

  القطاعية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة، اقترحت األطراف أن تكـون هـذه              النهج هدفوعن    - ٦٥
  :النهج واإلجراءات

اجلماعة األوروبية (دأ املسؤولية املشتركة وإن كانت متباينة، وفقاً لقدرات كل بلد          متفقة مع مب    )أ(  
  ؛)انظر أيضاً الفصل ثانياً) (Misc.5؛ النرويج، Misc.4/Add.1؛ إندونيسيا، Misc.4ودوهلا األعضاء، اليابان، 

 إندونيـسيا،   ؛Misc.5 و Misc.1الـصني،   (من االتفاقيـة    ) ج(١، الفقرة   ٤تعزيز تنفيذ املادة      )ب(  
Misc.4/Add.1؛) والصني، اململكة العربية السعودية، حلقة عمل النهج القطاعية٧٧ل ؛ جمموعة ا  

إندونيـسيا،  (تساهم يف تعزيز اإلجراءات القابلة للقياس واليت ميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها     )ج(  
Misc.4/Add.1(؛  

تاج معظم غازات الدفيئة من قطاع بعينه       تشمل كتلة حرجة من األطراف تكون مسؤولة عن إن          )د(  
  ؛)Misc.1الواليات املتحدة، (

النظر يف إجياد التآزر والتأثريات بني خمتلف القطاعات من أجل التوصل إىل نواتج مفيدة تبادلياً                 )ه(  
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (

يت تشملها يف داخل البلدان وبني عدة بلـدان         ضمان إمكان املقارنة بني األنشطة االقتصادية ال        )و(  
  ؛)Misc.5/Add.2سويسرا، (

، )Misc.5/Add.2آيسلندا، اليابـان، سويـسرا،     (تستند إىل تقييم واقعي إلمكانيات التخفيف         )ز(  
  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (وكفاءة الطاقة وكثافة الكربون على املستوى القطاعي 

اململكة العربية  ( يقرر كل بلد كيف يطبق هذه النهج واإلجراءات          تكون وطنية يف نشأهتا حبيث      )ح(  
  ؛)السعودية، حلقة عمل النهج القطاعية

اجلماعة األوروبية ودوهلا (تكون متفقة مع سوق الكربون العاملية عند إدخال أدوات هذا السوق   )ط(  
  ؛)Misc.4األعضاء، 



FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1* 
Page 61 

تو وتلك اليت جاءت يف خطة عمـل بـايل          ال ختلط بني اآلليات اليت جاءت يف بروتوكول كيو          )ي(  
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية (

وتتنـاول  ) Misc.5/Add.2 و Misc.1/Add.2؛ كندا،   Misc.1النرويج،  (متنع تسرب الكربون      )ك(  
افـسة  لدى الصناعات كثيفة الطاقة واملتن   ) Misc.1/Add.2؛ كندا،   Misc.1النرويج،  (نواحي القلق من التنافسية     

  ؛)Misc.5/Add.2سويسرا، (دولياً 
يف البلدان  ) الواليات املتحدة، حلقة عمل النهج القطاعية     (تكون استكماالً لإلجراءات الوطنية       )ل(  
أو لالستراتيجيات الدولية واألهداف املتوسـطة األجـل        ) Misc.4اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (املتقدمة  

 وأن تكون تابعة لألهداف اليت تشمل االقتصاد بأكمله واليت جاءت يف بروتوكول     ؛)Misc.4/Add.1إندونيسيا،  (
  ؛)Misc.4/Add.1أستراليا، (كيوتو وليست إضافة إليها 

؛ حتـالف الـدول اجلزريـة       Misc.4اليابان،  (ال حتل حمل األهداف الوطنية خلفض االنبعاثات          )م(  
االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املنـاخ      /جب بروتوكول كيوتو  مبو) الصغرية، بنغالديش، حلقة عمل النهج القطاعية     

؛ وأال حتل حمل األهداف امللزمة قانونا للخفض املطلق يف االنبعاثات الواقعة على مجيع األطراف )Misc.5النرويج، (
  ؛) والصني، حلقة عمل النهج القطاعية٧٧ل جمموعة ا(املدرجة يف املرفق األول 

اليابـان،  (ت جتارية؛ أو إىل تطبيق معايري مشتركة واحدة على مجيع البلدان  أال تؤدي إىل جزاءا     )ن(  
Misc.4(         ؛ أو إىل معايري أو عالمات قياس عاملية)  ،الصنيMisc.5(       ؛ أو إىل أهداف يف االنبعاثات)  ،إندونيـسيا

Misc.4/Add.1 ،؛ الصنيMisc.5رية أو تدابري ، حوادث جتا) والصني، حلقة عمل النهج القطاعية٧٧ل ؛ جمموعة ا
حتالف الدول اجلزرية الصغرية،    (؛ أو إىل معايري للبلدان النامية       )الصني، حلقة عمل النهج القطاعية    (جتارية عقابية   

Misc.5/Add.2         ؛ أو إىل متييز بدون مـربر       )؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، الصني، حلقة عمل النهج القطاعية  
إندونيـسيا،   (دوليـة منعـاً مـستتراً     ة يف املرفق األول إىل التجـارة ال       أو إىل منع وصول األطراف غري املدرج      

Misc.4/Add.1(؛  
  :فيما يتعلق باالنبعاثات من النقل البحري الدويل  )س(  

  ؛)Misc.5بنما، (ال ينبغي جعل بلدان العلم، أو البلدان اليت توفر الوقود، مسؤولة عن هذه االنبعاثات   ‘١‘
ات اليت ستنشأ على الدول النامية اجلزرية الـصغرية مـن اإلجـراءات             جيب النظر يف االنعكاس     ‘٢‘

  ).Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (املقترحة ملعاجلة تلك االنبعاثات 

  : التعاونية القطاعية واإلجراءات يف قطاعات حمددة، اقترحت األطرافطبيعة النهجوعن   - ٦٦

الصني، حلقة عمـل النـهج      (من االتفاقية   ) ج(١، الفقرة   ٤ملادة  التركيز بدقة على تعزيز تنفيذ ا       )أ(  
؛ Misc.5 وMisc.1الصني، (؛ تعزيز تطوير التكنولوجيا وتعميمها ونقلها وتعزيز إجراءات التعاون القطاعي )القطاعية
  ؛)ساًانظر أيضاً الفصل خام) ( والصني، اململكة العربية السعودية، حلقة عمل النهج القطاعية٧٧ل جمموعة ا
  :االستفادة بدرجة كبرية من النهج القطاعية واإلجراءات القطرية احملددة  )ب(  
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أو اتفاقـات   ) Misc.5/Add.2 و Misc.1/Add.2كندا،  (وضع إجراءات وهنج لقطاعات حمددة        ‘١‘
  ؛)Misc.5تركيا، (قطاعية عاملية اختيارية يف الصناعات كثيفة الطاقة 

أو إبرامها حبيث تشمل، من     /ومركزة على التكنولوجيا ودعمها و    االعتراف باتفاقات اختيارية      ‘٢‘
اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء،      (بني مجلة أمور، التعاون يف قطاعات أو غازات بعينها          

Misc.5/Add.1(؛  
استخدام النهج القطاعي من القاعدة إىل القمة لرسم الطموحات واألهداف الوطنية املمكنة خلفض     ‘٣‘

وهذا الطرح يتعرف على اخلطـوات لوضـع        ) Misc.4اليابان،  (ت من البلدان املتقدمة     االنبعاثا
؛ ضمان )Misc.5/Add.2و )أهداف وطنية خلفض االنبعاثات حبيث تكون قابلة للمقارنة فيما بينها  

إمكان مقارنة اجلهود بتطبيق منهجيات تستخدم مؤشرات مثل كفاءة الطاقة أو كثافـة غـازات               
  ؛)هاء- انظر أيضاً الفصل ثالثاً) (Misc.5/Add.2 وMisc.5ن، اليابا(الدفيئة 

سويسرا، (للبلدان املتقدمة ) من خالل عالمات قياس دولية(وضع حدود قصوى ملزمة وقطاعية     ‘٤‘
Misc.5/Add.2(؛  

حتالف الدول اجلزرية (وضع هنج قطاعية، وخصوصاً للبلدان النامية الرئيسية يف إصدار االنبعاثات   ‘٥‘
استخدام أسلوب قطاعي من القاعدة إىل القمة لتعجيل إجـراءات          ). Misc.5/Add.2ة،  الصغري

وهذا الطرح يتعرف علـى خطـوات تقيـيم         (،  Misc.4اليابان،  (التخفيف يف البلدان النامية     
؛ تنفيذ إجـراءات وطنيـة مناسـبة        ))االحنراف عن االنبعاث املعتاد يف البلدان النامية الرئيسية       

اجلماعـة  (رئيسي من قطاعات االنبعاثات الرئيسية العاملية يف البلدان النامية          للتخفيف يف جزء    
اليابـان،  (؛ ووضع أهداف للكثافة للبلدان النامية       )Misc.5/Add.1األوروبية ودوهلا األعضاء،    

أو عدم اخلـسارة    /و) من خالل عالمات قياس دولية    (تكون ملزمة   ) Misc.5/Add.2سويسرا،  
  ؛)Misc.5/Add.2سويسرا، ) (يها بلداً ببلدمع التفاوض عل(ألحد 

وضع إجراءات ملزمة استناداً إىل النهج التعاونية القطاعية لألطراف اليت ليس لـديها أهـداف                 ‘٦‘
  ؛)Misc.4/Add.1أستراليا، (وطنية ملزمة 

" نظام قطاعي لاللتزامات الوطنية   "وضع أهداف وطنية لألجل املتوسط يف عدة قطاعات؛ وضع            ‘٧‘
  ختـضع للتحقـق الـدويل    " التنميـة النظيفـة  " جمموعة من البارامترات املـستهدفة يف    يشمل

  ).Misc.1أوزبكستان، " (نظام قطاعي ملؤشرات كمّية مستهدفة"؛ وضع )Misc.5االحتاد الروسي، (

  :، اقترحت األطرافاختيار القطاعاتوعن   - ٦٧

  ؛)Misc.5/Add.2زائر وآخرون، اجل(دون حتيز ) Misc.5النرويج، (تغطية قطاعية شاملة   )أ(  
وهذا الطرح يتعرف على ثالث      (Misc.4؛ اليابان، Misc.1ملديف،  (إسناد األولوية لقطاعات بعينها       )ب(  

وميكن التعرف على جماالت األولوية قطاعاً بقطاع وحبسب أنواع         ). Misc.5/Add.2؛ آيسلندا،   )فئات من القطاعات  
د تغطية بعض القطاعات على مسامهاهتا يف االنبعاثات العاملية وعلى قدرة البلـد  وتعتم). Misc.5الصني، (التكنولوجيا  

وجيب اختاذ إجـراءات يف     ). Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (على اختاذ إجراءات يف هذا القطاع       
  : ذكرهتا األطرافومن بني القطاعات اليت). Misc.5/Add.2اليابان، (القطاعات الكثيفة الطاقة والكربون 
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؛ )؛ مجهورية كوريا، حلقة عمل النهج القطاعية      Misc.1بنغالديش،  (توليد الطاقة أو الكهرباء       ‘١‘
؛ حتالف الدول اجلزرية الـصغرية،      Misc.5 و Misc.4اليابان،  (توليد الكهرباء باستعمال الفحم     

؛ كفـاءة   )هج القطاعية ؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل الن       Misc.5/Add.2اليابان،  
  ؛)اهلند، حلقة عمل النهج القطاعية(الطاقة 

؛ حتالف الـدول اجلزريـة الـصغرية، اليابـان،          Misc.5 و Misc.4اليابان،  (احلديد والفوالذ     ‘٢‘
Misc.5/Add.2؛)؛ مجهورية كوريا، حلقة عمل النهج القطاعية  

ف الدول اجلزرية الصغرية، مجهورية ؛ حتالMisc.5/Add.2و Misc.5 وMisc.4اليابان، (األمسنت   ‘٣‘
  ؛)كوريا، حلقة عمل النهج القطاعية

  ؛)Misc.5اليابان، (التجاري /القطاع السكين  ‘٤‘
؛ Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، اليابان،       Misc.5 و Misc.4اليابان،  (األملنيوم    ‘٥‘

  ؛)مجهورية كوريا، حلقة عمل النهج القطاعية
؛ حتالف  Misc.5/Add.2 و Misc.5 و Misc.4اليابان،  (؛ النقل الربي    )Misc.1نغالديش،  ب(النقل    ‘٦‘

  ؛)الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل النهج القطاعية
  ؛)مجهورية كوريا، حلقة عمل النهج القطاعية(الصناعة الكيميائية   ‘٧‘
  ؛)مجهورية كوريا، حلقة عمل النهج القطاعية(اللب والورق   ‘٨‘
؛ آيسلندا،  Misc.5اليابان،  (؛ تغيري استخدام األراضي واحلراجة      )Misc.1بنغالديش،  (اجة  احلر  ‘٩‘

Misc.5/Add.2(؛  
  ؛)Misc.5اليابان، نيوزيلندا، (الزراعة   ‘١٠‘
  ).Misc.5اليابان، (النفايات   ‘١١‘

  : النهج القطاعية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة، اقترحت األطرافنطاقوعن   - ٦٨

اجلماعـة  (عتماد هنج وإجراءات ميكن تطبيقها على املستويات الوطنية أو اإلقليمية أو العاملية             ا  )أ(  
  ؛)Misc.4األوروبية ودوهلا األعضاء، 

  ؛)Misc.5األرجنتني، ) (بعينها" صناعة"بدالً من (اتباع التركيز احمللي على القطاعات االقتصادية   )ب(  
؛ اسـتخدام  )Misc.5 وMisc.1النـرويج،  (بعض القطاعات وضع اتفاق مستقل وملزم قانوناً ل     )ج(  

اجلماعة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،       (النهج القطاعية الستهداف االنبعاثات غري املدرجة يف اجملاميع الوطنية          
Misc.4   ،؛ أسترالياMisc.4/Add.1 .(       تناول االنبعاثات من النقل الـدويل بوجـه خـاص)  ،النـرويجMisc.1 

االتفاق على هدف ) ١(، مثالً )Misc.4/Add.1؛ أستراليا، Misc.4عة األوروبية ودوهلا األعضاء، ؛ اجلماMisc.5و
لالنبعاثات من جمموع انبعاثات غازات الدفيئة من النقل البحري الدويل ودعوة املنظمة البحرية الدولية لوضع نظام 

غرض التخفيف العـاملي الـذي   "طاعات يف إدماج االنبعاثات من هذه الق  ) ٢(،  )Misc.2النرويج،  (ملزم قانونا   
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تعجيـل  ) ٣(، أو   )Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     " (ينطوي على أهداف واضحة ومعقولة    
التقدم مع املنظمة العاملية للطريان املدين واملنظمة البحرية الدولية يف التعاون يف عمليات مبوجب االتفاقية اإلطارية                

  ).Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (اخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا بشأن تغري املن

  :، اقترحت األطرافاإلجراءات الواقعية يف قطاعات حمددةوعن   - ٦٩

زيادة نشر التكنولوجيا وتعزيز البحث والتطوير يف تكنولوجيا القطاعات الرئيسية، تعزيز التعاون   )أ(  
؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا    Misc.5 و Misc.1الصني،  (التكنولوجيا على أساس قطاعي     التقين واالتفاقات اخلاصة ب   

نظـر أيـضاً   ا( والصني، اململكة العربية السعودية، حلقة عمل النهج القطاعية ٧٧ل ؛ جمموعة ا Misc.4األعضاء،  
  ؛)الفصل خامساً

  توى القطـاعي   تنشيط نقل أفضل املمارسات وأفضل التكنولوجيـات املتاحـة علـى املـس              )ب(  
  ؛)Misc.4/Add.1؛ إندونيسيا، Misc.4؛ اليابان، Misc.2/Add.1منغوليا، (

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (تطوير برامج نشر التكنولوجيا   )ج(  
وسياسات ) Misc.4اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، اليابان،      (تطبيق سياسات قطاعية حملية       )د(  

؛ وضع سياسات على املـستوى      )Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (دابري التنمية املستدامة    وت
  ؛)Misc.5/Add.2النرويج، (القطاعي كطريقة لتجاوز اآلليات القائمة على املشاريع 

ـ (تناول االنبعاثات من قطاعات حمددة من خالل معايري فنية متاثل التنظـيم املباشـر                 )ه(   سلندا، آي
النـرويج،  (، وتضع حـدوداً قـصوى       )Misc.5/Add.1؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،      Misc.1النرويج،  

Misc.1      ،؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاءMisc.4 (    أو عالمات قياس)  ،آيسلنداMisc.1   ؛ اجلماعة األوروبية
  ؛)Misc.4ودوهلا األعضاء، 

  ؛)الصني، حلقة عمل النهج القطاعية(وبرامج ملختلف القطاعات وضع استراتيجيات وإرشادات   )و(  
وضع قواعد عن التغليف وإعادة االستعمال وإعادة التغليف، وبرامج وطنية غري ملزمة لكفـاءة                )ز(  

  ؛)اهلند، حلقة عمل النهج القطاعية(الطاقة، مدعومة بصندوق 
  ).Misc.1يسلندا، آ(تنفيذ مشاريع قطاعية، مبا يف ذلك مشاريع منوذجية   )ح(  

  :الدعم اقترحت األطراف/وعن األدوات وآليات التسليم  - ٧٠

  ):هاء- انظر أيضاً الفصل ثالثاً(أو آليات قائمة على هنج السوق /أدوات و  )أ(  

  أو القطاعـات اسـتناداً إىل معـايري الكفـاءة          /آلية التنمية النظيفة القائمة علـى الـربامج و          ‘١‘
؛ استكمال آلية التنمية النظيفة بوضـع       )لقة عمل النهج القطاعية    وح Misc.2مجهورية كوريا،   (

  ؛ تقريــر حقــوق آلليــة التنميــة النظيفــة )Misc.2/Add.1ســتراليا، أ(عالمــات قيــاس 
  ؛)Misc.5/Add.2سويسرا، (
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أو أهـداف   ) Misc.4اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (آليات قطاعية بدون خسارة ألحد        ‘٢‘
 Misc.5؛ اليابان، Misc.1/Add.2كندا، (؛ تقرير حقوق للقطاعات )Misc.2/Add.1أستراليا، (
استناداً إىل أهداف عدم اخلسارة ) ؛ مجهورية كوريا، حلقة عمل النهج القطاعيةMisc.5/Add.2و

، Misc.4اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،         (ألحد مع أهداف اختيارية وغري ملزمة       
Misc.5/Add.1 و Misc.5/Add.2(          ؛ خطوط أساس لتقرير حقوق قطاعية بدون خسارة ألحـد

  ؛)Misc.5/Add.2سويسرا، (؛ خط أساس ونظام قيد األرصدة الدائنة )Misc.5جنوب أفريقيا، (
اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا      (تبادل االنبعاثات على أساس قطاعي أو نظم التبادل القطاعي            ‘٣‘

، مبا يف ذلك التكنولوجيا السليمة بيئياً       )Misc.5/Add.2 و Misc.4  ،Misc.5/Add.1األعضاء،  
  ؛)Misc.5النرويج، (

  ).Misc.5/Add.2آيسلندا، (أدوات انتقالية قائمة على السواق   ‘٤‘

  :آليات وأدوات أخرى  )ب(  

  ؛)الصني، حلقة عمل النهج القطاعية(آليات لبناء القدرات والتمويل   ‘١‘
ة ألهداف كفاءة الطاقة أو خطط العمـل يف البلـدان           دعم تقين ومايل مقدم من البلدان املتقدم        ‘٢‘

  ؛)Misc.4اليابان، (النامية 
اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،        (منصة ملعلومات التكنولوجيا يف قطاعات حمـددة          ‘٣‘

Misc.5/Add.1) (ً؛)انظر أيضاً الفصل خامسا  
 مجلة أمور، بالتعاون القطـاعي  أفرقة فنية لدعم جهاز تنفيذي عن التكنولوجيا اخلاصة، من بني           ‘٤‘

  ). الفصل خامساًانظر أيضاً) (Misc.5/Add.1اهلند، (وفيما بني القطاعات وداخل القطاعات 

  :، اقترحت األطرافالنهج القطاعية التعاونية احملددة واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددةوعن   - ٧١

ف مبنافع اإلجراءات اخلاصة بقطاعـات      حتفيز وتشجيع التعاون القطاعي وتوفري وسائل االعترا        )أ(  
  ؛)Misc.5الواليات املتحدة، (حمددة 

اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،     (وضع خطط للحكم املتني من أجل الرصد واإلبالغ والتحقق            )ب(  
Misc.4 ( مبا يضمن السالمة البيئية واالمتثال) ،النرويجMisc.5( ؛ تعزيز مجع البيانات) ،اليابانMisc.4(؛  

تشكيل فريق من اخلرباء للتعاون يف تكنولوجيا القطاعية مع اشتراك خرباء من القطاعني العـام                 )ج(  
  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (واخلاص 
  التفاقـات التكنولوجيـا يف خمتلـف القطاعـات         ) املدونات واملعايري (تطوير اإلطار التنظيمي      )د(  

  ؛)انظر أيضا الفصل خامساً) (ل النهج القطاعيةاجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عم(
مجهورية (استخدام خطوط أساس قطاعية بسيطة ومعايري صاحلة سياسيا لتوليد الطاقة وكفاءهتا              )ه(  

  ).كوريا، حلقة عمل النهج القطاعية
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  األفكار واملقترحات اليت قدمتها املنظمات املراقبة

ومقترحات حمددة بشأن النهج القطاعيـة واإلجـراءات اخلاصـة          أبدت املنظمات املراقبة أيضاً أفكاراً        - ٧٢
  :وهذه تشمل. بقطاعات حمددة

زيادة أنشطة املشاريع بتجميع اإلجراءات املتشاهبة يف قطاع بعينه؛ تنميط خطوط األساس؛ تنفيذ   )أ(  
  ؛)Misc.3البنك الدويل، (برامج عاملية يف تدخالت تكنولوجية أو قطاعات واحدة 

ل األهداف كمؤشرات للكفاءة؛ وضع أهداف وصياغة خطط لتحسني كفاءة الطاقة يف            استعما  )ب(  
  ؛) االقتصادية- مركز التنمية االجتماعية (كل قطاع ووضع أُطر تشريعية وتنظيمية 

ينبغي للبلدان النامية اليت حتصل على بناء القدرات والتكنولوجيا والتمويل أن تنفذ إجـراءات                )ج(  
وينبغي تقدمي الدعم املايل من خالل آليات السوق وغري آليات الـسوق            ". يدع جماالً لألسف  مبا  "قطاعية معززة   

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(
وضع هنج وأهداف قطاعية لتناول االنبعاثات من الطريان والنقل البحري الـدوليني، وطـرح                )د(  

وينبغي تطبيق هذه السياسات على مجيع      . يفمزادات للمسموحات مبا يزيد من التمويل من أجل التكيف والتخف         
  رحالت الطريان إىل أو من األطراف املدرجة يف املرفق األول وعلـى الـسفن املتجهـة إىل هـذه األطـراف                     

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(
على اليت تنطبق   ) مثالً حظر املصابيح الكهربائية املتوهجة    (استعمال الضرائب والتدابري اإللزامية       )ه(  

  ؛)منظمة الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنة(قطاعات مثل التشييد والنقل 
استعمال مذكرات التفاهم لتعزيز اشتراك القطاعات كثيفة الطاقة والقطاعات اليت تكون انبعاثاهتا   )و(  

  ؛)منظمة الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنة(عابرة للحدود 
االحتاد الدويل (تياجات التدريب يف القطاعات اليت ستحدث فيها عمليات تكيف عمل تقييم الح  )ز(  

  ؛)لنقابات العمال
تناول االنبعاثات من الطريان من خالل إطار سياسات عاملية يضم سلة من تدابري ذات طبيعـة                  )ح(  

  ؛)Misc.6/Add.2منظمة الطريان املدين الدويل، (تكنولوجية وتشغيلية وسوقية 
ل إمكانيات خفض االنبعاثات يف خمتلف القطاعات من أجل وضع أهداف متوسـطة األجـل،               حتلي  )ط(  

  .(Keidanren)واتباع هنج قطاعي يف املساعدة الفنية مثالً بتقاسم معارف اخلرباء عن أفضل املمارسات يف كل قطاع 

ُنُهج خمتلفة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسـواق، لتعزيـز             - هاء 
ولتشجيع إجراءات التخفيف مـع      لتكلفةالفعالية من حيث ا   

  مراعاة خمتلف أوضاع البلدان املتقدمة والنامية

  مدخالت األطراف - ١

  :، الحظت األطرافدور السوق واآلليات السوقيةعن   - ٧٣
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أن السوق مهمة لتعبئة الرأس املال والتكنولوجيا باحلجم املطلوب لبلوغ اهلدف النـهائي مـن                 )أ(  
، وتوفري حوافز إلجراءات التخفيف، وتعزيز      )Misc.5؛ النرويج، االحتاد الروسي،     Misc.1،  األرجنتني(االتفاقية  

؛ الصني، Misc.2/Add.1؛ أستراليا، Misc.2اليابان، (نقل التكنولوجيا وضمان املرونة لبلوغ أي هدف يف أي بلد 
Misc.5 (    وتعزيز القطاع اخلاص)  ،نيوزيلنداMisc.5(       ب أن تـستند أساسـاً إىل       ، يف حني أن جهود كل بلد جي

  ؛)Misc.2اليابان، (التدابري احمللية 
السوق اليت تعمل بطريقة سليمة تسهِّل التخفيف بتكاليف منخفضة على االقتصاد العـاملي ألن                )ب(  

، وجيـب أن    )Misc.5/Add.1أستراليا،  (التخفيف سيحدث حيثما وعندما يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة           
اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،        ( رئيسية لتمويل التخفيف يف مجيـع األطـراف          تصبح السوق أداة  

Misc.5/Add.2(               ؛ شريطة أن تكون آليات السوق املوجودة واجلديدة مستوفية ملستوى عال من السالمة البيئيـة
  ؛)Misc.5/Add.2كندا، (

 مبا يسمح بتجنب تغري املناخ      السوق وحدها ال تستطيع أن تقدم النواتج املتوقعة يف وقت مبكر            )ج(  
  ؛)Misc.5؛ النرويج، االحتاد الروسي، Misc.1األرجنتني، (الذي ال ميكن تعديله 

تطبيق آليات السوق هو السبيل السليم الوحيد لتقييم تدابري التخفيف الوطنية، وجيب حتديد سعر   )د(  
  ).Misc.2/Add.1أوكرانيا، (وحدة الكربون الوطنية بالتوازن بني الطلب والعرض 

  :، الحظت األطرافتوسيع اآلليات السوقية ورفع مستواها وإعادة النظر فيها وحتسينهاعن   - ٧٤

   ٢٠١٢أن توسيع وحتسني آليات املرونة هو عنصر حاسم يف اإلطار الفعـال ملـا بعـد عـام                     )أ(  
  ؛)Misc.5/Add.2ستراليا، أ(

؛ أسـتراليا،  Misc.1النـرويج،  (الـسوقية  أن التحدي هو ضمان السالمة البيئية يف اآلليـات            )ب(  
Misc.2/Add.1(        وتقوية مسامهتها يف التنمية املـستدامة ،)   ،النـرويجMisc.1    ،؛ اليابـانMisc.2   ،؛ أسـتراليا
Misc.2/Add.1 (   ونقل التكنولوجيا)  ،النرويجMisc.1(         وتطبيقها بطريقة حتقق فاعليـة التكـاليف ،)  ،اليابـان

Misc.2(   غرايف ألنشطة املشاريع    ، وتعزيز التوزيع اجل)  ،النرويجMisc.1   ،؛ األرجنتنيMisc.5(   وتقليل التكاليف ،
أسـتراليا،  (، وحتـسني كفـاءة عمليـات املوافقـة          )Misc.5/Add.2؛ أسـتراليا،    Misc.1النرويج،  (اإلدارية  

Misc.2/Add.1 ( وإدخال شروط لتفادي حتيزات األسواق) ،األرجنتنيMisc.5(؛  
يات املرونة لتشمل قطاعات إضافية، وخصوصا القطاعات املتعلقة باسـتخدام          توسيع نطاق آل    )ج(  

األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة وخبفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها، ميكـن أن               
  ).Misc.5/Add.2أستراليا، (يساعد على توسيع التوزيع اجلغرايف للمشاريع 

  :، اقترحت األطرافربوندور أسواق الكوعن   - ٧٥

وجيب تنميـة  . ٢٠١٢أن توسيع سوق الكربون جيب أن يكون هو لب اتفاق على ما بعد عام                 )أ(  
اجلماعة األوروبيـة   (سوق عاملية للكربون السائل يكون مشوهلا واسعا مع إحداث ختفيضات كبرية يف االنبعاثات              

  ؛)Misc.5/Add.1ودوهلا األعضاء، 
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كربون العاملية لتشمل البلدان النامية باعتبارها مـن الالعـبني الرئيـسيني            جيب توسيع سوق ال     )ب(  
  ) Misc.5/Add.2؛ النـرويج،    Misc.5/Add.1؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،       Misc.2مجهورية كوريا؛   (

  ؛)Misc.2مجهورية كوريا، ( يف املائة ٧٠مما يقلل من تكاليف التخفيف العاملية بنسبة 
حلاجة إىل وضع سعر عاملي على انبعاثات الكربون مما يوجد حوافز للتخفيـف ويعـزز               تدعو ا   )ج(  

االستثمارات يف تطوير التكنولوجيا النظيفة وإذاعتها، وحفز البلدان ودوائر األعمال واألفراد على االسـتثمار يف             
  ؛)Misc.1النرويج، (أصول منخفضة الكربون 

اسات حملية تتصل بسوق الكربون ممـا يهيـئ البلـدان           جيب أن تكون هناك أولوية لتطبيق سي        )د(  
  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (لالندماج الكامل يف سوق الكربون العاملية 

ينبغي استكشاف إمكان إقامة سوق لتوليد طلب على الرخص من البلدان املتقدمة عندما تشترك   )ه(  
والنامية يف استعمال نفس خمطط تبادل حقوق إطالق االنبعاثات لدى االحتاد شركات من كل من البلدان املتقدمة 

  ).Misc.1النرويج، (األورويب 

  :، اقترحت األطرافتوسيع اآلليات السوقية ورفع مستواها وإعادة النظر فيها وحتسينهاوعن   - ٧٦

وجيب توسـيع هـذه   . لةجيب أن يستمر تشغيل اآلليات املرنة املوجودة يف فترة االلتزامات املقب      )أ(  
، )Misc.2/Add.1أوكرانيـا،  (اآلليات واستكماهلا بنظم وآليات تبادل وطنية وإقليمية ودولية حبسب االتفاقيـة     

 Misc.2/Add.1أسـتراليا،    (٢٠١٢وجيب تطويرها لتتفق مع أهداف التخفيـف يف إطـار مـا بعـد عـام                 
  ؛)Misc.5/Add.1و

الية، وعلى آلية التنمية النظيفة، واالشتراك يف التنفيـذ         إدخال حتسينات على آليات السوق احل       )ب(  
؛ أسـتراليا،  Misc.2اجلماعة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء، اليابـان،       (وتبادل االنبعاثات، كلها ال غىن عنها       

Misc.2/Add.1 .( ،وينبغي تناول مشاكل اآلليات املوجودة قبل النظر يف سبل إضافية) ،نيوزيلنداMisc.5(؛  
ب أن تكون اآللية داعمة للطموحات وإلجراءات التخفيف املتباينة؛ وأن تكـون تغطيتـها              جي  )ج(  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، ( ومستند إىل اإلدارة الرشيدة؛ وأن حتترم سالمة األسواق شاملة؛ وأن تكون فعالة بيئياً
 قائم علـى الـربامج   هناك حاجة إىل متكني االنتقال من أسلوب قائم على املشاريع إىل أسلوب           )د(  

  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (
املوافقة فورا على اجلوانب الفنية يف بعض التكنولوجيات املعترف هبا متاما من شـأنه أن يعـزز          )ه(  

  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (فاعلية اآلليات، ولكن ال ينبغي دعم االستبعاد الكامل الختبار اإلضافية 
رة اآلليات يقيناً بقدر ما ميكن وإمكانية التنبؤ باألسواق بالقدر العملي، جيب أن توفر ترتيبات إدا  )و(  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (وأن تتوازن مع املرونة لتتجاوب مع تغري الظروف والتكنولوجيات اجلديدة 
ينبغي االستمرار يف تعزيز التوسيع اجلغرايف العادل للمشاريع اليت تنتفع مـن آليـات الـسوق                  )ز(  

وجودة وذلك بتخصيص كمية معينة من وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة لكل بلد يف فترة زمنيـة معلومـة             امل
  ؛)Misc.1سري النكا، (
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 متوافرة ألوسع جمموعة من األطراف، مبا يف ذلك         ٢٠١٢جيب أن تكون آالت املرونة بعد عام          )ح(  
  ).Misc.5/Add.2اليا، أستر( يف بروتوكول كيوتو أطراف االتفاقية اليت ليست أطرافاً

  :، اقترحت األطراف تطوير هنج وآليات مبتكرةوعن  - ٧٧

باإلضافة إىل حتسني آليات السوق املوجودة جيب استكشاف إمكان تطوير آليات فعالـة جديـدة                 )أ(  
سبة للتخفيف  ، مبا يف ذلك النهج واآلليات القطاعية اليت ميكن أن تساهم يف اإلجراءات الوطنية املنا              )Misc.1النرويج،  (

  ؛)دال- انظر أيضاً الفصل ثالثاً) (Misc.5اليابان، النرويج، (بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها 
جيب النظر يف جمموعة كاملة من اخليارات، مبا يف ذلك الشراكات االبتكارية يف التكنولوجيا بني   )ب(  

ويف املبادرات الـيت حتقـق حـصة أكـرب يف     ) Misc.1/Add.2كندا، (بلدان املرفق األول واالقتصادات الناشئة      
النـرويج،  (اإلمكانيات اليت متثلها خزانات الكربون، إىل جانب النهج القائمة على السوق والنـهج القطاعيـة                

Misc.1 ،؛ كنداMisc.1/Add.2(؛  
ـ ٢٠١٢يف فترة ما بعد عام       )ج(   ستدامة منخفـضة   يتطلب األمر هنجاً جديدة لرفع االستثمارات امل

الكربون فوق مستوى املشاريع وآليات املعاوضة، واستكشاف كيفية ربط إجراءات التخفيف يف البلدان الناميـة     
  ).Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (ربطاً أكرب بسوق الكربون 

  :، اقترحت األطرافميةسبل تسهيل تنفيذ أنشطة التخفيف الوطنية املناسبة يف البلدان الناوعن   - ٧٨

) على أساس االنبعاثات املطلقة   (جيب إقامة آلية لتحفيز البلدان النامية ذات االنبعاثات الرئيسية            )أ(  
وميكن ). Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (لوضع أهداف إجراءات وطنية مناسبة للتخفيف وحمددة 

  ف اليت تتعهد هبا البلدان النامية من مصادر متويل من فئـات خمتلفـة،   أن يأيت التمويل واحلوافز إلجراءات التخفي 
مبا فيها التمويل احلكومي، ومصادر التمويل السوقية، وأسواق الكربون، والتمويل من األسواق وغري ذلك مـن                

  ؛)Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، Misc.5جنوب أفريقيا، (املصادر 
ستوى جهود التخفيف من البلدان النامية متناسباً مع مستوى وسائل التنفيذ اليت جيب أن يكون م  )ب(  

وبالنسبة لآلليات املتصلة بسوق الكربون     ). Misc.5/Add.2؛ إندونيسيا،   Misc.5جنوب أفريقيا،   (حتصل عليها   
تناسباً مع مستوى وأما عن التمويل احلكومي فيجب أن يكون م. تتحدد هذه العالقة بسعر أرصدة الكربون الدائنة

  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (إجراءات التخفيف املسجلة 
اإلجراءات الوطنية املناسبة للتخفيف واليت تكون قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقـق               )ج(  

نظيفة وميكن تطبيق هنج مماثل لنهج أنشطة مشاريع آلية التنمية ال    . منها، جيب االعتراف هبا وإثابتها حبقوق كربون      
اليت تطبق من طرف واحد، حيث ميكن احلصول على قروض مصرفية لبدء اإلجراءات الوطنية املناسبة ورد القرض 

  ؛)Misc.2مجهورية كوريا، (باستخدام إيرادات حقوق الكربون اليت ستتولد من هذه اإلجراءات 
للتخفيف دوراً إجيابيـاً يف     ميكن أن تؤدي حقوق الكربون الناشئة عن اإلجراءات الوطنية املناسبة             )د(  

توليد أموال ألقل البلدان منوا وللبلدان النامية اجلزرية الصغرية وللتكيف عند ختصيص حصة معينة من اإليرادات لتلك 
  ؛)Misc.2مجهورية كوريا، (األغراض كما يف حالة آلية التنمية النظيفة اليت حتّول اإليرادات إىل صندوق التكيف 



FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1* 
Page 70 

 

جراءات االختيارية مثل سياسات وتدابري التنمية املستدامة، وتقدمي الدعم هلـا           جيب تشجيع اإل    )ه(  
، وذلك، من بني مجلة أمور، بوضع إجراءات عاجلة للنظر يف طلبات )Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (

إنشاء آليـة يف مؤسـسة      و) Misc.5جنوب أفريقيا،   (متويل الربامج اليت تطبق سياسات وتدابري التنمية املستدامة       
  ).Misc.2مجهورية كوريا، (مناسبة 

  :، اقترحت األطرافالعوامل اليت جيب أن تؤخذ يف احلسبان عند تصميم اآللياتوعن   - ٧٩

سيكون من الضروري النظر يف القضايا املنهجية لتقرير كيفية تشغيل خمتلف أنواع االلتزامات من   )أ(  
كد من أن هذه اإلجراءات ستخضع للقياس واإلبالغ والتحقق بطريقة دقيقـة            الناحية العملية وأنسب الطرق للتأ    

  ؛)Misc.1/Add.2كندا، (
ينبغي معاملة مجيع االنبعاثات على قدم املساواة للتوصل إىل اتفاق حيقـق فاعليـة التكـاليف                  )ب(  

  ؛)Misc.1النرويج، (
ة العاملية لتغري املناخ فإن القـرارات      إذا كان الربط بني األسواق احمللية خطوة مهمة يف االستجاب           )ج(  

  بربط املشاريع احمللية جيب أن تظل من احلقوق الوطنية املطلقة لألطـراف الـيت تنفـذ مثـل هـذه املـشاريع                      
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (

االستمرار يف استعمال اآلليات املرنة خلفض انبعاثات غازات الدفيئة يتطلب فحصاً دقيقاً نظـراً      )د(  
هتا على إزاحة العمل احمللي من جانب بلدان املرفق األول واقتناص أنشطة التخفيف األقل كلفة يف البلـدان                  لقدر

  )Misc.5األرجنتني، (النامية يف أول األمر 
يف اآلليات األخرى غري تبادل االنبعاثات ال تضاف حقوق إال عن التخفيـضات اإلضـافية يف                  )ه(  

  ؛)Misc.5/Add.2النرويج، (ز اإلجراءات الوطنية املناسبة املتفق عليها للتخفيف االنبعاثات والتخفيضات اليت جتاو
فيما يتعلق بآلية التنمية النظيفة يكون من الضروري معاجلة قضايا مثل عدم أحقيـة احتجـاز                  )و(  

حتمـال  والطاقة النووية، واال  ) Misc.2/Add.1؛ أستراليا،   Misc.2؛ اليابان،   Misc.1النرويج،  (الكربون وخزنه   
وإدخال مشاريع خفـض    ). Misc.2اليابان،  (الضعيف للموافقة على تدابري سياساتية مثل مشاريع حفظ الطاقة          

، والفرص اإلضـافية  )Misc.2/Add.1أستراليا، (االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها يف آليات السوق   
؛ أستراليا،  Misc.1النرويج،  ( جيب استكشافها كلها     أمام استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة      

Misc.2/Add.1 .(              وجيب جتنب اآلثار العكسية الناشئة عن أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة مبا يضمن الفاعلية
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (البيئية 

 كـانون   ١ة بعـد    جيب تقرير أوضاع أنشطة مشاريع آلية التنمية النظيفة اليت ستكون مستمر            )ز(  
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، ( يف البلدان املضيفة اليت قد تقرر حتمل التزامات بالتخفيف ٢٠١٣يناير /الثاين

التوسع يف قيد احلقوق باستبعاد القيود على ترحيل وحدات كيوتو من شأنه أن يزيد من مرونة                  )ح(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (ا سوق الكربون مع مرور الوقت، مما حيتمل أن حيسن من كفاءهت
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ميكن أن يصبح توازن العرض والطلب يف سوق الكربون أداة ألعمال مضاربة ورمبا ال يـصلح                  )ط(  
  ؛)Misc.5االحتاد الروسي، (كمؤشر على التدابري احلقيقية اليت تتخذها دوائر األعمال لتخفيف تغري املناخ 

كذلك جيب مواجهـة حتـدي      . ة الطاقة أمر مطلوب   زيادة التركيز على الطاقة املتجددة وكفاء       )ي(  
. ضمان العرض املستدام من الطاقة يف املستقبل بتخفيض االنبعاثات من إنتاج الوقود األحفـوري واسـتخدامه               

  ؛)Misc.5النرويج، (واحتجاز الكربون وخزنه واحدة من أكثر التكنولوجيات اليت ميكن أن حتقق ذلك 
  ؛)Misc.2اليابان، (ملشتركة والنظر إليها يف إطار آلية التنمية النظيفة احملسنة جيب التعرف على املنافع ا  )ك(  
  من خطة عمـل بـايل      ‘ ١‘)ب(١أي ترتيب لتحديد أهداف كمية لالنبعاثات مبوجب الفقرة           )ل(  

ـ                ي عـن  ال ينبغي أن يؤدي إىل خلق آلية يف يد أطراف املرفق األول اليت هي أيضاً أطراف يف بروتوكول كيوتو للتخل
وال جيب خلط آليات السوق مبوجب    . ‘٢‘)ب(١التزاماهتا مبوجب الربوتوكول وحتمل التزامات جديدة مبوجب الفقرة         

  ).Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية (بروتوكول كيوتو مع أي آلية ستنشأ مبوجب خطة عمل بايل 

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :ة ما يلياقترحت املنظمات املراقب  - ٨٠

جيب إدماج قوى السوق مع ختفيف تغري املناخ بفضل هنج مماثل لنهج آلية التنمية النظيفة؛ وجيب   )أ(  
  ؛)الرابطة الدولية لتبادل االنبعاثات" (من القاعدة إىل القمة"تدويل نظام االجتار يف االنبعاثات باتباع هنج 

تيجياً يف استئصال الفقر وتنشيط تنمية مـستدامة        جيب أن تؤدي آلية التنمية النظيفة دوراً استرا         )ب(  
  ؛)االحتاد الدويل لنقابات العمال(حقيقية 

من أجل إظهار مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة جيب النظر يف إدخال عامل خصم                 )ج(  
اب عامل اخلصم على وجيب أن يقوم حس. يف حالة ختفيضات االنبعاثات املعتمدة اليت ترتفع مع مستوى منو بلد ما

واعتماد االنبعاثات  ) مقيساً بتعادل القوى الشرائية   (مؤشر إمنائي بسيط ميكن الوصول إليه باجلمع بني دخل الفرد           
  ؛(ClimateNet)الفردية 

  :وأي إطار عمل مقبل جيب  )د(  

بـادل   ويهدف إىل ربط خمطـط ت      ةأن يستفيد من جتربة آليات كيوتو لتقوية آلية التنمية النظيف           ‘١‘
حقوق إطالق االنبعاثات لدى االحتاد األورويب باملخططات األخرى املقرر إنشاؤها، حبيث يكون 

وقد يكون فرض الضرائب واختاذ تدابري إلزامية       . اهلدف الشامل هو إجياد سوق عاملية للكربون      
  ؛)منظمة الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنة(مناسباً لبعض القطاعات 

عترف بالدور املهم لألسواق يف أي استجابة لتغري املناخ حتقق فاعليـة التكـاليف وتعـزز       أن ي   ‘٢‘
األسواق والنهج القائمة على األسواق باالشتراك مع أدوات سياساتية أخـرى لالسـتثمار يف              

  ؛)الغرفة التجارية الدولية(الكربون املنخفض 

  :جيب يف النهج اجلديدة أن متكّن من  )ه(  
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قافة الوعي بكفاءة الطاقة وااللتزام هبا؛ استبعاد اإلعانات وإدخال العوامل اخلارجية يف التشرب بث  ‘١‘
أسعار الطاقة؛ مطالبة السياسات بإزالة احلواجز أمام االستثمار يف كفاءة الطاقة يف إطار ما بعد               

؛ مطالبة األطراف بوضع خطط عمل وطنية كفؤة للطاقة وما يتمشى معها مـن أُطـر                ٢٠١٢
مركـز التنميـة االجتماعيـة    (ة حتت إطار إشرايف يبدأ يف مؤمتر األطراف الرابع عـشر         لإلدار

  ؛)باء- انظر أيضاً الفصل ثالثاً) (اإليكولوجية االقتصادية
تقييم التأثريات على سوق العمل واعتماد تدابري انتقالية؛ تنشيط مبادرات بني العمـال واإلدارة        ‘٢‘

تخدام سياسات العمالة للتعرف على فـرص الوظـائف         ؛ اس "أكثر خضرة "إلجياد أماكن عمل    
منظمـة العمـل    (اخلضراء، وختضري الوظائف املوجودة، والتخلص من الوظائف غري املستدامة          

  ؛)؛ االحتاد الدويل لنقابات العمالMisc.6الدولية، 
) Misc.3منظمة األغذية والزراعة،    (زيادة إدخال قطاعي الزراعة واحلراجة يف أسواق الكربون           ‘٣‘

وإدخال استخدام الفحم البيولوجي كنشاط يف مشاريع تصلح أن تعترب من آليات التنمية النظيفة 
  ؛)فرقة مهمات اهلواء النظيف(

فتح أسواق الكربون العاملية أمام مديري األراضي، خصوصاً يف املناطق االستوائية، حيث يكون               ‘٤‘
حتدياً وحيث ترتفع انبعاثات ثاين أكسيد      حفظ الكربون العضوي يف التربة وخصب التربة أكثر         
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر،     (الكربون بسبب تغيري استخدام األراضي ارتفاعاً كبرياً        

Misc.6/Add.1(؛  
إبقاء مجيع خيارات الطاقة مفتوحة وتنشيط التوسع يف استخدام التكنولوجيات الكفؤة املوجودة، إىل               ‘٥‘

  ؛)الغرفة التجارية الدولية(تطوير ونشر تكنولوجيات الكربون املنخفض جانب دعم البحث وال
تنشيط النمو واالستثمار التجاري يف أسواق الكربون يف أقل البلدان منوا بتسهيل أنشطة مشاريع   ‘٦‘

تكون األوىل من نوعها يف آلية التنمية النظيفة والصفقات السوقية االختياريـة القائمـة علـى         
برنـامج األمـم   (دة وهنج مبتكرة واليت تنطوي على إمكانية كبرية لتكرارها     تكنولوجيات جدي 

  ؛)Misc.5/Add.2املتحدة للبيئة، 
يف تقييم مشروعات آليات التنمية النظيفـة       " قيم ومعايري اجتماعية واسعة   "إدخال معايري اجتماعية و     ‘٧‘

  ؛)االحتاد الدويل لنقابات العمال(واملوافقة عليها يف البلدان النامية باعتبارها معياراً أساسياً 
فتح الباب على قدم املساواة للتخفيف أمام املنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم واجملتمعات احمللية   ‘٨‘

منظمة العمل (املستبعدة من اآلليات احلالية بسبب حواجز املعلومات وارتفاع تكاليف الصفقات 
  ).Misc.5/Add.2الدولية، 

  ماعية واالقتصادية لتدابري االستجابة النتائج االجت-  واو

  مدخالت األطراف - ١

  :الحظت األطراف  - ٨١
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 من االتفاقية يضمن أن التدابري اليت تتخذ ملكافحة تغري املناخ لـن تكـون        ٥- ٣أن تنفيذ املادة      )أ(  
  ؛)Misc.2سنغافورة، (وسيلة للتمييز التحكمي أو التعسفي أو تضع قيوداً مستترة على التجارة الدولية 

أن تقليل تأثري تدابري االستجابة مبوجب أي إجراء أو التزام بالتخفيف جيب أن يكون متفقاً مع                  )ب(  
  ؛)Misc.1اململكة العربية السعودية، ( من االتفاقية ٨- ٤املادة 

أن من الواجب إيالء اهتمام تام لالحتياجات واملشاغل اخلاصة بالبلدان النامية كما جـاءت يف             )ج(  
   من االتفاقية، فهذه النصوص هي اعتراف واضـح بـالظروف الفريـدة للبلـدان الناميـة                 ٩- ٤ و ٨- ٤املادة  

  ؛)Misc.2سنغافورة، (

  :اقترحت األطراف ما يلي  - ٨٢

 دوراً يف تسهيل حتليل مزيد من املعلومات ومجعها عن تأثريات تدابري            تستطيع االتفاقية أن تؤدي     )أ(  
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (االستجابة وعن الُنُهج الناجحة يف التنمية االقتصادية 

جيب التعرف على التدابري اليت ميكن أن تساعد جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة وكذلك تساعد   )ب(  
ويهدف هنج االشتراك يف املنافع إىل تنفيذ مثل تلك التدابري، وبالتايل جيـب أن              . ية مبا فيها التنمية   أولويات البلدان النام  

  ؛)Misc.2/Add.1؛ أستراليا، Misc.2اليابان، (يكون أساساً مهما يف االستراتيجيات اإلمنائية يف البلدان النامية 
جهود زيادة متويل إجراءات    : ليدعم) الصندوق األخضر (جيب إنشاء صندوق عاملي لتغري املناخ         )ج(  

التخفيف، تقدمي املساعدة الفنية وتنشيط نقل التكنولوجيا النظيفة وتعميمها؛ جهود التكيف مع اآلثار السلبية لتغري 
  ؛)انظر أيضاً الفصل سادساً) (Misc.2املكسيك، (املناخ وتأثريات تدابري االستجابة، وتلبية االحتياجات األخرى 

 واملشاغل اخلاصة للبلدان الناميـة األطـراف        ديدة وإضافية ملعاجلة االحتياجات    مالية ج   موارد تقدمي  )د(  
  ؛)انظر أيضاً الفصل سادساً) (Misc.1اململكة العربية السعودية، (الناشئة عن اآلثار السلبية لتدابري االستجابة 

دة وسائل، مبا يف ذلك التنميـة       هناك حاجة لالستجابة للتأثري السليب لتدابري االستجابة بفضل ع          )ه(  
  ؛)Misc.1اململكة العربية السعودية، (االقتصادية 

ومثل هذه . جيب تطوير ونشر تكنولوجيات جمدية للجميع لتقليل التأثري السليب لتدابري االستجابة  )و(  
اململكـة  (التكنولوجيات تشمل احتجاز ثاين أكسيد الكربون وخزنه وتكنولوجيات الوقود األحفوري النظيف            

  ؛)Misc.1العربية السعودية، 
الذين تعتمد اقتصاداهتم اعتماداً شديداً على      "جيب أن تؤخذ يف االعتبار متاما ظروف األطراف           )ز(  

االحتـاد الروسـي،    ) ( من االتفاقيـة   ١٠- ٤املادة  " (أو جتهيز الوقود األحفوري   /إيرادات مستمدة من إنتاج و    
  ؛)باء- ألف وثالثاً- صل ثالثاًانظر أيضاً الف) (Misc.5سنغافورة، 

  جيب إسناد أولوية للنظر يف التأثريات علـى أفقـر البلـدان الناميـة األطـراف وأضـعفها                    )ح(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (
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 تأثري طويل األجل، فإن     نظراً لصعوبة حتديد تأثريات تدابري االستجابة حتديداً كمياً، ولطبيعة أي           )ط(  
) مثل تطبيق تكنولوجيا منخفضة االنبعاثات واحتجاز ثاين أكسيد الكربون وخزنـه      (طنية   والتدابري الو  السياسات

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (هي أكثر الطرق فاعلية يف معاجلة تأثريات تدابري االستجابة 
مجيع إجراءات التخفيف وسياساته وإجراءاته جيب أن هتدف إىل تنمية مـستدامة وأن تراعـي                 )ي(  

وجيب أن تكون شاملة؛ وأن تغطي مجيع مصادر وخزانات ومصارف          . وف االجتماعية واالقتصادية  اختالف الظر 
  ؛)Misc.5/Add.2اجلزائر وآخرون، (غازات الدفيئة؛ وأن تشمل مجيع القطاعات االقتصادية بدون حتيز 

ميع البلدان  جيب تعزيز نظام اقتصادي عاملي داعم يؤدي إىل منو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة جل               )ك(  
وجيـب  . النامية األطراف حىت تستطيع أن تتمكن على حنو أفضل من التعامل مع تغري املناخ وتأثريات تدابري االستجابة            

تقييم التكاليف والتأثريات املباشرة وغري املباشرة، وجيب تقليل اآلثار السلبية على األطراف األخرى، وخصوصاً تلـك            
  ؛)Misc.5/Add.2اجلزائر وآخرون، ( من االتفاقية ٩٨ و٨الفقرتني ، ٤اليت جاء ذكرها يف املادة 

إجراءات التخفيف وسياساته وتدابريه ال جيب أن تكون وسيلة إلدخال متييز حتكمي أو تعسفي                )ل(  
  ؛)Misc.5/Add.2اجلزائر وآخرون، (أو فرض قيود مستترة على التجارة الدولية 

سياسات وتدابري لتخفيف تأثري تغري املناخ وفقاً اللتزاماهتا جيب على مجيع األطراف وضع وتنفيذ   )م(  
مبوجب االتفاقية، وال ينبغي أن تكون جهود تقييم اآلثار املمكنة لتدابري االستجابة هذه قيداً أو عقبة أمام التقدم يف 

  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (تناول تغري املناخ 
 النتائج جيب توجيه االهتمام إىل احتياجات ومشاغل أقل البلدان منوا، اليت يسوء         عند تناول هذه    )ن(  

  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (وضعها بسبب حتديات الفقر والتنمية 
ومن املهم أن تسري املناقشة يف تدابري االسـتجابة يف          . جيب أن تتجنب األطراف ازدواج اجلهود       )س(  
الفريق العامل املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية ويف الفريق العامل املعين بااللتزامات              كل من   

  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (اجلديدة مبوجب بروتوكول كيوتو بطريقة كفؤة 
مثـل  (ثانوية إلجراءات التخفيف    جيب تشجيع البلدان املتقدمة األطراف على النظر يف اآلثار ال           )ع(  

وعلى وضع سياسات لتقليل التأثريات السلبية، )  سواء كانت إجيابية أم سلبية- الوقود البيولوجي والوقود الغذائي 
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (وخصوصاً التأثريات اليت تقع على أفقر البلدان 

ية فإن أي سياسات أو تدابري للتخفيف مبوجب االتفاقية جيـب أن             من االتفاق  ٢تذكرياً باملادة     )ف(  
  ؛)Misc.5/Add.2نيوزيلندا، (تكون موضوعة حبيث ال تعرض إنتاج األغذية للخطر 

ينبغي توجيه رسائل لالعبني خارج عملية االتفاقية اإلطارية لتشجيع املبادرات اإلجيابية املتصلة              )ص(  
جليدة من دورة الدوحة ملنظمة التجارة العاملية ميكن أن تساعد على تقليل اآلثار الضارة فمثالً النواتج ا. بتغري املناخ
  ؛)Misc.5/Add.2نيوزيلندا، (على املناخ 

 والتدابري  نوية السلبية عند تصميم السياسات    ينبغي لألطراف أن تنظر يف كيفية جتنب اآلثار الثا          )ق(  
  ).Misc.5/Add.2نيوزيلندا، (ملعاجلة تغري املناخ 
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  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :اقترحت املنظمات املراقبة مبا يلي  - ٨٣

أن هناك حاجة لعمل حتليل أفضل لآلثار االجتماعية واالقتصادية لتدابري التخفيف من حيـث                )أ(  
لـدويل  االحتـاد ا  (الوظائف والدخل، والتنافسية والفقر، وغري ذلك من املسائل االجتماعية والبيئية واالقتصادية            

  ؛)لنقابات العمال
أن نطاق النتائج غري املقصودة اليت جيب تناوهلا يف عملية االتفاقية اإلطارية جيب حتديده بوضـوح؛                  )ب(  

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(وجيب استكشاف وتقييم الدالئل التحليلية على دورة احلياة ملختلف أنواع التأثريات 
ناقشة يف كيفية تنويع اقتصادات البلدان املنتجة للوقود األحفوري تنويعـاً           أن احلاجة تدعو إىل امل      )ج(  

مستداما باقتسام جتارب االقتصادات اليت مرت بتحوالت كبرية، ومبفاوضات عن تطوير التكنولوجيـات املناسـبة               
  ؛)ية للعمل املناخيالشبكة الدول(ونشرها، مبوجب بنود جدول األعمال املتعلقة بذلك يف عمليات االتفاقية اإلطارية 

 من التدابري ملواجهة    أن احلاجة تدعو إىل النظر يف تكاليف التأمني، ونقل التكنولوجيا وغري ذلك             )د(  
أو تأثري تطبيق / واملشاغل النوعية للبلدان النامية األطراف والناشئة عن التأثريات السلبية لتغري املناخ و     االحتياجات

  ).Misc.3/Add.1 مركز اجلنوب،(تدابري االستجابة 

سبل تعزيز دور االتفاقية احلفاز يف تشجيع اهليئات املتعددة األطـراف،             - زاي 
واجملتمع املدين، باالعتماد على التـآزر بـني         والقطاعني العام واخلاص  

  متناسقة ومتكاملة األنشطة والعمليات، كوسيلة لدعم التخفيف بطريقة

ن تقوية الدور احلفاز لالتفاقية يف فصول هذه الوثيقة اليت تناولت جاء احلديث بالتفصيل عن جوانب كثرية م  - ٨٤
، نقل التكنولوجيا مبا يف ذلـك دعـم البحـوث والتطـوير ونـشر               )الفصل سادساً (العمل املعزز بشأن التكيف     

تغريات ، ال)جيم- الفصل ثالثاً(، خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها )الفصل خامساً(التكنولوجيات 
، النهج  )دال- الفصل ثالثاً (، النهج التعاونية القطاعية     )الفصل سادساً (املمكنة يف ترتيبات التمويل مبوجب االتفاقية       

ومقارنة " القابلية للقياس واإلبالغ والتحقق   "، خمتلف القضايا املتعلقة مبفهوم      )هاء- الفصل ثالثاً (القائمة على السوق    
وعلى ذلك فإن الفصل احلايل ال يكرر املعلومات اليت سبق جتميعها يف مواضع ). باء- لثاًالفصل ثالثاً ألف وثا(اجلهود 

أخرى ولكنه يركز على األفكار واملقترحات اليت تغطي تقوية إطار الدور احلفاز لالتفاقية، والتآزر مع العمليـات                 
  .الوطنية والدولية األخرى، وإشراك القطاعني العام واخلاص، واجملتمع املدين

  مدخالت األطراف - ١

الحظت األطراف أن كثرياً من أصحاب املصلحة على املستويات احمللية واإلقليمية والوطنيـة والدوليـة             - ٨٥
النـرويج، باكـستان،   (ينخرطون يف عملية تغري املناخ وأن كال من القطاعني العام واخلاص ينخرطان فيها أيضاً     

؛ تركيـا،  Misc.4؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     Misc.2/Add.1ستراليا، منغوليا،   أ؛  Misc.1أوروغواي،  
Misc.5 ،؛ أسترالياMisc.5/Add.2.(  
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  :وعن تقوية إطار للدور احلفاز لالتفاقية اقترحت األطراف  - ٨٦

أن االتفاقية جيب أن تستفيد من النهج املستخدم يف إطار جزر احمليط اهلادئ املتعلق بتغري املناخ                  )أ(  
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، ( من أجل التقدم يف التكيف مبوجب خطة عمل بايل ٢٠١٥- ٢٠٠٦للفترة 

أن االتفاقية جيب أن تدعو املنظمات، وخصوصاً من منظومة األمم املتحدة، إىل تسهيل وتنشيط                )ب(  
ضايا ملـصلحة   احلوار بني أصحاب املصلحة يف تلك املنظمات بشأن القضايا املعنية وأن تقدم تقريراً عن هذه الق               

  ؛)Misc.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (مجيع األطراف 
 املناخ  سرياً على مثال بروتوكول مونتريال، ينبغي استكمال الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري             )ج(  

خـالل  تعتمد على آخر الدراسات العلمية؛ ويؤدي بروتوكول مونتريال هذا العمل من            بعملية تقييم تستطيع أن     
  ؛)Misc.1موريشيوس، (عملية التقييم السنوية لديه 

أو القطاع، كما حيدث مبوجب بروتوكول /جيب إفضاض مشكلة املناخ حبسب املصدر واخلزان و  )د(  
مونتريال؛ وجيب استكمال تقارير الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ اليت تصدر كل عدة سنوات بتقارير                

الفنية اليت متثل املصادر واخلزانات والقطاعات الرئيسية، حبسب عمل فريق التقييم التقين وجلان             سنوية من اللجان    
  ؛)Misc.1، )وحدةامل - واليات (ميكرونيزيا (اخليارات التقنية التابعة لربوتوكول مونتريال 

لتمويل املتعددة جيب أن حتصل آليات التمويل اليت تساعد البلدان النامية على املعلومات عن آلية ا  )ه(  
انظر أيضاً ) (Misc.1، )وحدةامل - واليات (ميكرونيزيا (األطراف يف بروتوكول مونتريال وأن تسري على منوذجها 

  ؛)باء- الفصل ثالثاً
جيب إيالء االهتمام الستعمال نوع جديد من املدخالت لتقدمي املعلومات للدورات وحلقـات               )و(  

 ميكن أن تـشمل  ’Pathfinder Projects‘فمشاريع رائدة من نوع : لوماتالعمل التفاوضية واستكمال تلك املع
عدداً صغرياً من البلدان تعمل سوياً يف مشروع بعينه من أجل اختبار األفكار واملقترحات عند بدايتها قبل تقدميها 

  ).Misc.1ا، نيوزيلند(إىل الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

  :، اقترحت األطرافالتآزر مع العمليات الوطنية والدولية األخرىوعن   - ٨٧

أن الُنُهج القطاعية قد تكون مهمة يف التعامل مع انبعاثات ال ميكن إسنادها ألي اقتصاد بعينه،                  )أ(  
ريان والنقل البحـري    ويكون العمل التعاوين املتعدد األطراف هو أنسب الطرق لتناول االنبعاثات من قطاعي الط            

  ؛)Misc.4/Add.1أستراليا، (الدوليني 
جيب تشجيع املنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطريان املدين الدويل على االشتراك يف مناقشات إدخال   )ب(  

  ؛)Misc.4/Add.1؛ أستراليا، Misc.2النرويج، (انبعاثات الطريان والنقل البحري الدوليني يف النظام املناخي املقبل 
ينبغي لوكالة الطاقة الدولية أن تتصدر دراسة عن تطوير وتعميم التكنولوجيات ذات األولوية، وأن   )ج(  

ميكن أن تكون عنصراً يف اإلطار املقبل؛ وجيب مناقـشة          " خريطة طريق لتطوير تكنولوجيات الطاقة املبتكرة     "تضع  
  ؛)Misc.2اليابان، (رة بالتعاون مع تلك الوكالة العالقة بني اهلدف الطويل األجل وتطوير التكنولوجيا املبتك
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جيب تشجيع التعاون الوثيق مع اتفاقية التنوع البيولوجي يف املسائل املتعلقة بإزالـة الغابـات                 )د(  
  ؛)Misc.1النرويج، (واإلدارة احلرجية املستدامة 

وجـب االتفاقيـة     مب ٢٠١٢ال جيب إدخال النقل البحري الدويل يف اإلطار القانوين بعد عـام               )ه(  
اإلطارية؛ ولكن إطاراً من املنظمة البحرية الدولية عن انبعاثات غازات الدفيئة سيكون له تأثري سياسايت يف إنتاج                 

  ؛)Misc.2النرويج، (جمموع انبعاثات غازات الدفيئة اليت ميكن توقعها من هذا النظام 
اف أم ثنائية أم دولية إىل االستفادة من ميكن دعوة الوكاالت املهتمة، سواء كانت متعددة األطر         )و(  

املنصات املوجودة مثل تسهيالت شراكة كربون الغابات لتنسيق الربامج واملبادرات من أجل حتقيـق الكفـاءة                
  ؛)Misc.4/Add.1بابوا غينيا اجلديدة، (والتناسق وجتنب التكرار 

أو مـن   )  األجهزة الفرعية  مثالً من (جيب طلب مدخالت من عمليات أخرى متصلة باالتفاقية           )ز(  
) مثل مطالبة املنظمة الدولية للطاقة بتقدمي مدخالت عن إمكانيات التخفيف يف عدة قطاعـات             (خارج االتفاقية   

  ؛)Misc.1الواليات املتحدة، (
ميكن استخالص دروس من الُنُهج اليت تنظر فيها أو تستعملها اآلن صناديق االستثمار املنـاخي                 )ح(  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، ( النموذجي ومؤسسة التنمية الدولية وصندوق الكربون
جيب أن يطلب مؤمتر األطراف من الوكاالت املتخصصة، مبا فيها الوكالة الدولية للطاقـة، أن                 )ط(  

تستعرض دورياً التقدم حنو اهلدف طويل األجل أي ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة العاملية بنسبة النصف علـى                 
، وأن تقدم توصيات إىل مؤمتر األطراف عن اجملاالت اليت ينبغي فيها تقوية التعاون الدويل ٢٠٥٠ول عام األقل حبل

  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (
ينبغي ملنظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية تناول االنبعاثات من القطاعات اليت               )ي(  

التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو امللحق هبا؛ تتبعها بالتعاون مع العمليات التابعة 
وجيب النظر يف االنعكاسات اليت ستظهر على الدول اجلزرية النامية الصغرية بسبب اإلجراءات املقترحة ملعاجلـة                

  ).Misc.2/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (االنبعاثات من وقود ناقالت النفط الضخمة 

جيب دعوة أصحاب املصلحة يف القطاعني العام واخلاص ويف اجملتمع املدين، ودوائر األعمال والبحوث إىل   - ٨٨
؛ أسـتراليا،   Misc.1النـرويج،   (تقدمي بياناهتم ودعوة األشخاص املؤهلني لتقـدمي عـروض يف فـرق العمـل               

Misc.1/Add.2.(  

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

دخالت املناسبة من منتديات أخرى غري اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية للمناقـشة ضـمن              ميكن طرح امل    - ٨٩
  ).الشبكة الدولية للعمل املناخي(االتفاقية مبوافقة مؤمتر األطراف إذا كانت تركز على تغري املناخ 

 تقنية لوضـع    تقييم االحتياجات الوطنية للقياس واإلبالغ ودعم التحقق؛ منهجيات       : جيب تطوير ما يلي     - ٩٠
املدفوعات؛ طرق احتجاز املنافع املشتركة املمكنة والتحديات مثـل الثبـوت   /خطوط األساس؛ خمططات احلوافز 

  ).Misc.6الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، /منظمة األغذية والزراعة(والتسرب يف قطاعي الزراعة والغابات 
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وعلـى  . ألخرى للوصول إىل حل فعال النبعاثات الطريان      يتطلب األمر تعاوناً مع أجهزة األمم املتحدة ا         - ٩١
األطراف اليت تشترك يف اجتماعات االتفاقية اإلطارية واجتماعات منظمة الطريان املدين الدويل أن تتأكد من أن                

  ).Misc.3منظمة الطريان املدين الدويل، (انبعاثات الطريان الدويل ستكون موضع نظر يف اتفاق مقبل بشأن املناخ 

جيب أن تتوافر معلومات كافية أمام السياسات والربامج البيئية واالقتصادية واالجتماعية، وأن تكـون                - ٩٢
وسيكون احلوار أساسياً للتعامل مع     . متناسقة، وأن حتصل على دعم واسع وتستطيع أن تشرك أصحاب املصلحة          
 أن الـسياسات اخلـضراء ال تعـين         آثار خفض انبعاثات غازات الدفيئة وجيب التأكيد للعمال وأصحاب العمل         

  ).؛ االحتاد الدويل لنقابات العمالMisc.6منظمة العمل الدولية، (إخراجهم من جمال النشاط 

 جيب النظر إىل تغري املناخ يف العمليات الدولية اجلارية مثل مفاوضـات             ٢٠١٢لدعم إطار ما بعد عام        - ٩٣
املية، ووكاالت األمم املتحدة للتعاون التقين وبروتوكول مونتريال السياسة التجارية، مبا يف ذلك منظمة التجارة الع

  ).منظمة الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنة(

صندوق الكربون البيولوجي هو صندوق يركز فيه املشاركون من القطاعني العام واخلاص على أنـشطة                 - ٩٤
وينبغي لتسهيالت شراكة الكربون أن تـساعد       . جةمشاريع استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلرا      

وينبغي لصندوقني جديدين يف    . البلدان النامية يف جهودها خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها          
 أن يقدما التمويل لنهج إمنائية - االستثمار املناخي ومها صندوق التكنولوجيا النظيفة وصندوق املناخ االستراتيجي 

دة أو لزيادة األنشطة اليت تستهدف حتدياً بعينه يف جمال تغري املناخ أو استجابة قطاعية بفضل برامج هادفـة                   جدي
  ).Misc.3البنك الدويل، (

: تضع منظمة الطريان املدين الدويل اآلن برنامج عمل عن الطريان الدويل وتغري املناخ، وعناصره الرئيسية                - ٩٥
واجلدول الزمين لوضع هـذا  . لدويل؛ تدابري خفض االنبعاثات؛ إطار للرصد والتنفيذ     األهداف العاملية يف الطريان ا    

  منظمـة الطـريان املـدين      (الربنامج يتفق مع خطة عمل بايل ويدعم جهود االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ              
  ).Misc.6/Add.2الدويل، 

ولية العمل يف حزمة من التدابري لرفع كفاءة الوقود تواصل جلنة محاية البيئة البحرية يف املنظمة البحرية الد  - ٩٦
يف تصميم السفن وتشغيلها، وتنظر يف إمكان اعتماد تدابري سوقية خلفض انبعاثات غازات الدفيئة من السفن اليت                 

وسيقدم األمني العام للمنظمة البحرية الدولية وثيقة موقف ملؤمتر الدول األطـراف يف             . تعمل يف التجارة الدولية   
وميكن االطالع على النموذج اخلاص بغازات الدفيئة الذي وضعته         . ورته اخلامسة عشرة عن نتائج عمل منظمته      د

  ).Misc.6/Add.1املنظمة البحرية الدولية،  (<http://gisis.imo.org/Public>املنظمة املذكورة على 

تحدة الدائم املعين بالسكان األصليني أن ينبغي جمللس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة وملنتدى األمم امل  - ٩٧
كما أن من املطلوب    . يتعاونا يف املسائل املتعلقة بتأثري تغري املناخ على حقوق اإلنسان وحقوق السكان األصليني            

أيضاً التعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية آرهوس يف املسائل املتعلقة بالوصول إىل املعلومـات، واشـتراك اجلمهـور        
  ).مجعية أصدقاء األرض الدولية(اللجوء إىل القضاء فيما يتعلق بتغري املناخ وإمكانية 
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   إجراءات حمسنة بشأن التكيف- رابعاً 
باإلضافة إىل جتميع األفكار واملقترحات الذي سيأيت فيما يلي، فإن املناقشة يف هذا العنصر من عناصـر                   - ٩٨

ـ           ويرجـى الرجـوع إىل الوثيقـة       . يس الفريـق العامـل    خطة عمل بايل تظهر أيضاً يف املواجيز اليت أعدها رئ
FCCC/AWGLCA/2008/6   والوثيقة   ٣٩ إىل   - ٢٨، الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/11   إىل  ٢٧، الفقرات 

  .١٣ إىل ٦، الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/13، والوثيقة ٤٤

   التعاون الدويل لدعم تنفيذ إجراءات التكيف على وجه االستعجال- ألف 

   وتنفيذهختطيط التكيف

  مدخالت األطراف - ١

  :، الحظت األطرافسياق ختطيط التكيف وتنفيذهعن   - ٩٩

أن التكيف املعزز جيب أن يسترشد بالرؤية املشتركة ويكون متفقاً معها وأنه يتطلب شراكات                )أ(  
اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،        (بني خمتلف أصحاب املصلحة داخل البلدان وفيمـا بـني البلـدان             

Misc.5/Add.1(         مبا يف ذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين ،)  ،إندونيسياMisc.5/Add.2(    ؛ ومن الواجب ضمان
؛ Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء،       (التآزر مع منظمات األمم املتحدة وجتنب االزدواجية        

  ؛)Misc.5/Add.2آيسلندا، 
 كاملة ألهداف التنمية املستدامة اجلارية لدى البلـدان         أن العمل بشأن التكيف يتطلب مراعاة       )ب(  

ويتطلب ذلك طموحاً يف التمويل ويف احللول       . النامية، ويف الوقت نفسه توقع التهديدات املقبلة للتنمية املستدامة        
  ؛)انظر أيضاً الفصل سادساً) (جنوب أفريقيا، حلقة عمل التكيف(التكنولوجية 

كندا، (لقدرات واملقاومة يف وجه التأثريات السلبية املتوقعة من تغري املناخ تدعو احلاجة إىل بناء ا  )ج(  
Misc.5/Add.2(             ووضع تدابري ملعاجلة هذه التأثريات السلبية اليت يصعب بناء مواجهة ضدها ،)    حتـالف الـدول

ـ   (، وختطيط وتنفيذ برامج عمل وطنية للتكيف        )Misc.5/Add.2اجلزرية الصغرية،    ة ودوهلـا   اجلماعـة األوروبي
  ؛)؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، جنوب أفريقيا، حلقة عمل التكيفMisc.5/Add.1األعضاء، 
، وجيب  )الربازيل، حلقة عمل الرؤية املشتركة    (جيب أن تكون خطط التكيف متجهة حنو العمل           )د(  

من جانب اجملتمعات ) Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (ختطيطها وتنفيذها على املستوى احمللي 
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (احمللية 

عبء تغري املناخ هو عب إضايف إىل حتدي التنمية، وجيب أن يتعامل التكيف معه هبذه الطريقـة        )ه(  
) ؛ الربازيل، حلقة عمل الرؤية املـشتركة Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية   Misc.5/Add.1اهلند،  (
  ؛) أيضاً الفصل ثانياًانظر(

تؤدي األنشطة اإلمنائية إىل تقليل التعرض لتأثريات تغري املناخ وجيب االستفادة مـن الـدروس                 )و(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (املستخلصة من جمال التنمية 



FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1* 
Page 80 

 

، وجيب إدخال   )Misc.5/Add.2أستراليا،  (هناك صلة وصل بني قدرة التكيف والتنمية البشرية           )ز(  
  ؛)Misc.5/Add.1النرويج، (كيف كجزء من التنمية الت

، وإشراك اجملتمعات احملليـة والـشعوب     )Misc.5/Add.2آيسلندا،   (املشاركة املتوازنة جنسانياً    )ح(  
  ؛)Misc.5/Add.2بوليفيا، (األصلية، هي جوانب مهمة يف التكيف 

 تكنولوجيات التكيـف؛    مشاريع تكيف عملية؛  : تدخالت التكيف ميكن وضعها يف أربع فئات        )ط(  
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (التأمني؛ تأصيل التكيف يف برامج التنمية اجلارية 

تدابري التكيف جيب أن تتضمن إدخال حتسينات على البنية األساسية املادية ووسـائل تنـاول                 )ي(  
  ؛)Misc.2سنغافورة، (التأثريات االجتماعية واالقتصادية اليت تقع على السكان من تغري املناخ 

تعجيل التنمية رمبا يكون أفضل استجابة لتعزيز التكيف، ألن هناك أوجه تشابه كـثرية بـني                  )ك(  
  ؛)اهلند، حلقة عمل التكيف(تدخالت التكيف وإجراءات التنمية 

 جيب إدماجه يف التخطيط والسياسات اإلمنائية الوطنية ودون الوطنية          حىت يكون التكيف فعاالً     )ل(  
  ؛)Misc.5/Add.1كولومبيا، (، وجيب أن خيضع لتحليل التكاليف واملنافع )Misc.5تحدة، الواليات امل(

املعلومات العلمية املستخرجة من الداخل من أجل ختطيط التكيف ستساعد على توفري املعلومات   )م(  
  ).Misc.5األرجنتني، (وإرشاد السياسات الوطنية واإلقليمية 

  :رحت األطراف، اقتطبيعة خطط التكيفوعن   - ١٠٠

 Misc.2/Add.1حتـالف الـدول اجلزريـة الـصغرية،         (هيكل للتكيف   /جيب اعتماد إطار عمل     )أ(  
؛ الواليـات املتحـدة،     Misc.5/Add.2 و Misc.5/Add.1؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،       Misc.2/Add.2و

Misc.5موجهاً حنو استراتيجيات وبرامج الدعم وأن يكون ) ؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل التكيف
حتالف (وأن يكون متماسكاً ولكن مرناً      ) Misc.5؛ الواليات املتحدة،    Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (

  أو التركيز على   /اهليكل مراعاة ما يلي   /وجيب يف صياغة مثل هذا اإلطار     ). Misc.5/Add.2الدول اجلزرية الصغرية،    
  :بني مجلة أمورما يلي، من 

ضرورة االتفاق على بارامترات للسياسات يستهدي هبا العمل، ال االتفاق على نواتج تشغيلية متعلقـة                 ‘١‘
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (بالوالية االحتياطية مما تكون صياغته أفضل على املستوى الوطين 

 مع التنميـة     ومتكامالً  ومنسقاً  جيداً  حكماً التكيف الذي تديره البلدان والذي يكون حمكوماً        ‘٢‘
  ؛)Misc.5/Add.1النرويج، (ويأخذ يف حسبانه فكرة الوالية االحتياطية 

ضرورة معرفة ما الذي ميكن توقعه من تغري املناخ؛ وبناء املقاومة يف وجه التأثريات السلبية املتوقعـة                   ‘٣‘
ري ملعاجلة التأثريات اليت يـصعب  من تغري املناخ؛ وتعزيز القدرة على االستجابة للكوارث ووضع تداب        

بناء املواجهة ضدها؛ تناول التخطيط الوطين وتنسيقه وزيادة الدعم املايل والتقين وتعزيـز تقاسـم               
  ؛)Misc.5/Add.1حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (املعارف وترتيبات املؤسسات من أجل التكيف 
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اف والقطاعان العام واخلاص مبا يـسمح       أعمال من أجل تسهيل اإلجراءات اليت تتخذها األطر         ‘٤‘
بترتيب األولويات، ويضمن الفاعلية، ويوفر دور القيادة، وإرشاد اآلليات املالية اليت جاءت يف             

، Misc.2اجلماعة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،        (االتفاقية، وأنشطة التكيف وبناء املقاومة      
  ؛) وحلقة عمل إدارة املخاطرMisc.5/Add.1و

يف شكل خطة تكيف وطنية حبـسب البلـدان         ) متوسط األجل وطويل األجل   (برناجمي  منهج    ‘٥‘
، )Misc.5/Add.2، )البوليفارية -  مجهورية( وحلقة عمل التكيف؛ فرتويال Misc.1بنغالديش، (

  ؛)الربازيل، حلقة عمل الرؤية املشتركة(تدعمها تقوية القدرات الوطنية 
اجلماعة األوروبية (خمتلف الظروف واالحتياجات احمللية ضرورة تفصيل إجراءات التكيف حبسب   ‘٦‘

، وتناول التكيف على املستوى احمللي والوطين أو اإلقليمي، مع )Misc.5/Add.2ودوهلا األعضاء، 
؛ Misc.5/Add.1؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،       Misc.5تركيا،  (استكماله بدعم دويل    

  ؛)Misc.5/Add.2النرويج، 
  ؛)Misc.5الربازيل، (س املستخلصة من برنامج عمل نريويب الدرو  ‘٧‘
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، آيسلندا، (التنمية املستدامة على مجيع املستويات   ‘٨‘
  ؛)Misc.5/Add.2إندونيسيا، (احلاجة إىل هنج متماسك ولكن مرن مبوجب االتفاقية   ‘٩‘
  ط االستراتيجي، نظراً لضرورة وجـود أطـر   احلاجة إىل آلية لدعم التكيف تساعد على التخطي       ‘١٠‘

حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة     (من السياسات والقوانني تسمح بالتنمية اليت تقاوم املناخ         
  ؛)عمل التكيف

، )Misc.5/Add.2؛ أستراليا، Misc.5األرجنتني، الصني، (ضرورة وضع أولويات إلجراءات التكيف   ‘١١‘
منافع متعددة واضحة، وتتناول التأثريات قـصرية       /يها اشتراك يف املنافع   تستهدي باالتفاقية ويكون ف   

األجل بدال من التأثريات طويلة األجل، وترتبط باستراتيجيات ختفيف حدة الفقر وتكون واضحة يف              
  ؛)Misc.5الواليات املتحدة، (البيانات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف 

حتالف الـدول   (االحتياجات امللحة والفورية ومع األجل الطويل       إجراءات التكيف مع كل من        ‘١٢‘
  ؛)Misc.5/Add.2اجلزرية الصغرية، 

 عن اجلوانب العلميـة والفنيـة يف   جيب أن تستند أولويات التكيف على املعلومات اهلادفة حملياً        ‘١٣‘
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (التكيف، مبا يف ذلك تكاليف التكيف 

يز أوالً على التفسري التشغيلي للمبادئ واألنشطة املدرجة يف القوائم مث على آليات             ضرورة الترك   ‘١٤‘
الدعم اليت متكّن األطراف من تنفيذ استراتيجياهتا وبراجمها ومشاريعها للتكيف الـيت خـضعت       

  ؛)Misc.1بنغالديش، (للتقييم 
، والنـهج   )Misc.5/Add.2االحتـاد الروسـي،     (هياكل ممكنة تضم مزجياً من النهج القطاعي          ‘١٥‘

  ؛)Misc.5الواليات املتحدة، (الوظيفي، وتنظيم يستند على مستوى الالعبني وأنواعهم 
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تلك اليت تستجيب للعبء اإلضايف من تغري املناخ، وتلك         : نوعان من تدخالت التكيف العملية      ‘١٦‘
ساس لتنـوع   اليت تستجيب للمخاطر اجلديدة اليت ميكن أن تنشأ يف املستقبل وتتجاوز خط األ            

  ؛)Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، Misc.5/Add.1اهلند، (املناخ 
برنامج عمل موحد يعاجل التكنولوجيا والتمويل الالزم للتكيف، بناء القدرات، وضع أولويات              ‘١٧‘

  ؛)Misc.5/Add.1اجملموعة األفريقية، (لإلجراءات والوسائل والعمليات لتخطيط التكيف وتنفيذه 

  :ينبغي يف خطط التكيف الوطين أن تتجاوز برامج عمل التكيف الوطين احلالية، وأن  )ب(  

؛ غامبيا، حلقـة عمـل     Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (تنشأ بوصفها عملية رمسية       ‘١‘
ة، حلقة ؛ حتالف الدول اجلزرية الصغريMisc.5الصني، (، وأن توضع يف مجيع البلدان النامية      )التكيف

اجلماعة األوروبية  (، وأن تتكامل مع مجيع عمليات اختاذ القرارات املتصلة باملوضوع           )عمل التكيف 
الواليات املتحدة،  (، وأن حتصل على الدعم واإلرشاد       )ودوهلا األعضاء، حلقة عمل الرؤية املشتركة     

  ؛)ملخاطرالصني، حلقة عمل ا(، مبا يف ذلك الدعم ببناء القدرات )حلقة عمل التكيف
تكون وثائق معاصرة تعكس املعلومات اجلديدة واإلضافية وتعكس التغريات يف األولويات احمللية              ‘٢‘

  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (
تستند إىل حتليل التعرض البيئي واالقتصادي وإىل التعرف على اإلجراءات العاجلة وإجـراءات               ‘٣‘

قويـة قـدرة املؤسـسات علـى التكيـف          األجل املتوسط والطويل وتكاليفها، وإنـشاء وت      
  ؛)Misc.5/Add.2شيلي، (الوعي البيئي /والتثقيف

تنبين على الدروس املستفادة من العمليات واآلليات املوجودة مثل عملية برامج التكيف الوطين               ‘٤‘
 مع ترتيب أولوياهتا مبساعدة من آليات الدعم وخطوطه التوجيهيـة           CP.10/1يف سياق القرار    

  ؛)Misc.2/Add.1دول اجلزرية الصغرية، حتالف ال(
اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (الربامج والتنظيم /أن تدخل يف سياق وطين لوضع السياسات  ‘٥‘

Misc.5/Add.1 ،؛ كنداMisc.5/Add.2( وأن تراعي اإلجراءات املتعلقة بالتأمني وتطبيق القياس ،
  ؛)اربنغالديش، حلقة عمل األخط(واإلبالغ والتحقق 

، وحبسب الظـروف  )Misc.5الواليات املتحدة، (جيب أن يكون التكيف مدفوعاً بأحوال البلد          )ج(  
، ومتفقاً مع التخطيط القطـاعي      )Misc.5/Add.2؛ أستراليا،   Misc.5تركيا،  (اخلاصة بالبلدان واألقاليم املتأثرة     

  ؛)Misc.5تركيا، ؛ Misc.1أقل البلدان منواً، (اإلقليم /واإلقليمي احملدد يف البلد
جيب أن تؤدي اخلطط إىل متكني البلدان من الوصول إىل املوارد لربامج التكييـف ومـشاريعه                  )د(  

  ؛)غامبيا، حلقة عمل التكيف(وتعزيز فاعليتها وترتيب أولويات استخدامها 
وروبية أستراليا، اجلماعة األ  (اآلليات املوجودة، مثل البالغات الوطنية املوضوعة بشكل مناسب           )ه(  

، أو عملية تشبه عملية برنامج التكيف الوطين تندمج ضمن خطـط التنميـة              )Misc.5/Add.1ودوهلا األعضاء،   
، وجيب أن تستخدم لتمكني البلدان الضعيفة من التعرف علـى أولويـات             )Misc.5/Add.2أستراليا،  (الوطنية  

  ؛)Misc.5/Add.1عضاء، أستراليا، اجلماعة األوروبية ودوهلا األ(التكيف واإلبالغ عنها 
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جيب التعرف على سبل تقوية التعاون الدويل يف تنفيذ إجراءات التكيف، ووضـع أولويـات                 )و(  
  ؛)Misc.5/Add.1؛ تركيا، Misc.2/Add.1؛ أستراليا، Misc.1أوزبكستان، (اإلجراءات 

التحقق منه، مـع     للقياس واإلبالغ عنه و    جيب أن يكون تقييم تنفيذ اخلطط وتقدمي الدعم قابالً          )ز(  
؛ وجيب بذل جهد عاملي فعال ومعزز )أقل البلدان منواً، غامبيا، حلقة عمل التكيف(أهداف واضحة وحدود زمنية 

لرصد التقدم يف التكيف هبدف حتفيز التكيف ودفعه إىل األمام على املـستويات احملليـة والوطنيـة واإلقليميـة                   
  ).Misc.5/Add.1ا األعضاء، ؛ اجلماعة األوروبية ودوهلMisc.1بنغالديش، (

  :، اقترحت األطرافالتكيف يف السياسة الوطنيةإدماج وعن   - ١٠١

  : معأو مندجماً/أن يكون التكيف متفقاً مع و  )أ(  

؛ اجلماعـة   Misc.5الصني، تركيـا،    (اخلطط واالستراتيجيات واألولويات الوطنية والقطاعية        ‘١‘
، ومع األولويات الـيت     )Misc.5/Add.2أستراليا،  ؛  Misc.5/Add.1األوروبية ودوهلا األعضاء،    

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (أمكن التعرف عليها على املستوى الوطين 
؛ Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (ختطيط امليزانية الوطنية وعمليات وضعها        ‘٢‘

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، 
اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،     (ملستويني الوطين والدويل    ختطيط التنمية واملشاريع على ا      ‘٣‘

Misc.5/Add.1    ،؛ الواليات املتحدةMisc.5       كولومبيـا،  (؛ وكذلك على املستوى اإلقليمـي
Misc.5/Add.1 ،؛ االحتاد الروسي، تركياMisc.5/Add.2(؛  

  ؛)Misc.1بنغالديش، (ختطيط التنمية ضمن إطار تنمية مستدامة   ‘٤‘
حتالف (تعرف على التدابري اليت تعاجل تفاقم أخطار تغري املناخ وتنفيذها يف السياسات الوطنية              ال  ‘٥‘

  ؛)Misc.5/Add.2الدول اجلزرية الصغرية، 
ختطيط وطين أوسع، وعمليات وضع اختاذ القرارات ووضع امليزانيات، وخصوصاً فيما يتعلـق               ‘٦‘

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (بأولويات التنمية 

الفجوة بني هنج املشاريع احلايل يف التكيف وعملية التكيف ضمن سـياق التخطـيط الـوطين                  )ب(  
  اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا      (والقطاعي جيب اجتيازها وجيـب اعتمـاد هنـج أوسـع وطويـل األجـل                

  ؛)Misc.5/Add.1األعضاء، 
  ية التكيف الـيت تـساهم      جيب جتاوز الفجوة بني هنج التكيف احلايل القائم على املشاريع وعمل            )ج(  

وجيب دعم برامج التكيف الـوطين الـيت        . يف بناء املقاومة وتؤدي إليها ضمن سياق التخطيط الوطين والقطاعي         
اجلماعة األوروبيـة ودوهلـا     ( أوسع وأطول أمداً     أعدت بالفعل أو اليت جيري إعدادها، ولكن يتطلب األمر هنجاً         

  ؛)Misc.5/Add.1األعضاء، 
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تجاوز العمل مرحلة إدماج التكيف يف عملية التنمية وأن يتضمن مشاريع تكيف تقف        جيب أن ي    )د(  
  ؛)Misc.5/Add.1اجملموعة األفريقية، (مبفردها 
  :جيب وضع وثائق إرشادية عن  )ه(  

واعتباراتـه يف ختطـيط     ) Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (إدماج أخطار املناخ      ‘١‘
ستراتيجيات القطاعية املقاومة للمناخ ضـمن إطـار التنميـة املـستدامة            التنمية يف خمتلف اال   

  ؛)Misc.5/Add.2؛ آيسلندا، Misc.1بنغالديش، (
؛ أقل  Misc.1إندونيسيا،  (التنمية املقاومة للمناخ، اليت يكون من الواجب أيضاً التشجيع عليها             ‘٢‘

  ؛)، حلقة عمل التكيفالبلدان منواً

ع املعلومات االقتصادية وتقييمها عنصراً يف خطة التكيف ألهنا مفتـاح           جيب أن تصبح قدرة مج      )و(  
  ).Misc.5األرجنتني، (تأصيل التكيف ضمن التنمية املستدامة 

  :مبا يدعم ختطيط التكيف وتنفيذه، اقترحت األطراف ما يليتقييمات القابلية للتأثر والتكيف وعن   - ١٠٢

  :ية عملية التقييمالنظر يف العناصر التالية لضمان فعال  )أ(  

  ؛)Misc.5األرجنتني، (يص وأدوات السياسات املعلومات والتشخ  ‘١‘
  رفع القدرة على ترمجة البيانات إىل معلومـات للمـستفيدين منـها وبالتـايل إىل إجـراءات              ‘٢‘

  ؛)Misc.5الربازيل، (
فريقيـة،  اجملموعـة األ  (رسم خرائط للتعرض حبسب البلدان استناداً إىل الظـروف الوطنيـة              ‘٣‘

Misc.2/Add.1 ،؛ الربازيلMisc.5(؛  
؛ اهلنـد،   Misc.2/Add.1اجملموعة األفريقية،   (تعزيز واستخدام اإلسقاطات والسيناريوهات املناخية        ‘٤‘

  ؛)؛ اليابان، حلقة عمل التكيفMisc.2/Add.1أستراليا، (والتقييمات العملية ) حلقة عمل التكيف
  ؛)Misc.5/Add.2شيلي، (ستقبل وضع سيناريوهات للتعرض يف امل  ‘٥‘
حتسني الوصول إىل األدوات التحليلية وحزم معلومات نواتج السيناريوهات اخلاصـة بالـدول               ‘٦‘

اجلزرية الصغرية النامية مع تصغريها بالقدر املناسب وتتضمن نطاقات عدم التـيقن؛ ومعاجلـة              
وهات وتقييمـات التـأثريات   نواحي القلق يف امتالك املعلومات من أجل تسهيل توليد السيناري      

  ؛)Misc.5/Add.2 وMisc.2/Add.1حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (اجلارية واملقبلة 
  ؛)اهلند، حلقة عمل التكيف(حتسني القدرات اإلقليمية والوطنية على وضع النماذج   ‘٧‘
  ؛)Misc.1أوزبكستان، (التعاون الدويل يف عمليات التقييم   ‘٨‘
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ري واسعة لتحديد تعرض األطراف لتغري املناخ ووضع أولويات الدعم املتعـدد            أساليب أو معاي    )ب(  
، وخصوصاً بالنـسبة    )Misc.5/Add.2أستراليا،  (األطراف استناداً إىل التأثريات الفيزيائية والقدرة على التكيف         

ف والفيضانات، من أجل معاملة ألقل البلدان منواً والبلدان النامية اجلزرية الصغرية والبلدان األفريقية املعرضة للجفا
  ؛)انظر أيضاً الفصل سادساً) (Misc.1أقل البلدان منواً، (تفضيلية يف احلصول على األموال يف النظام املناخي املقبل 

  مؤشرات دقيقة لتحديد أولويات التكيف، تعاجل بالتعـاون مـع جملـس صـندوق التكيـف                  )ج(  
  ؛)Misc.1األرجنتني، (

  ؛)Misc.5األرجنتني، ( قياس يستهدي هبا ختصيص املوارد والبحوث مؤشرات وعالمات  )د(  
دعم القدرة الذاتية على تطبيق أدوات تسهل عمل تقييمات التعرض الستخدامها يف التخطـيط                )ه(  

الوطين؛ تقييمات تشاركية؛ تقوية مجع بيانات تغري املناخ وحتليلها على املستوى احمللي؛ دعم تنفيذ خطط إقليمية                
نظام العاملي ملراقبة املناخ، وحتسني احلصول على البيانات املتعلقة برسم خرائط التأثريات؛ تعزيز نقل ونشر               من ال 

  ؛)Misc.5/Add.2 وMisc.2/Add.1حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (تكنولوجيات التكيف البسيطة 
نة واملطلوبة لضمان التكيـف،     التقييم االقتصادي لتأثريات تغري املناخ واملسارات اإلمنائية املمك         )و(  

  ؛)Misc.5األرجنتني، ( الستدامة النمو بأفضل أسلوب صديق للمناخ والسياسات املناسبة وطنياً
، املتعلقة بالتعرض، ووسائل تنفيذ حتليالت التكيـف        )Misc.5الصني،  (تقييم تكاليف التكيف      )ز(  

االستراتيجيات القائمة على هنج النظام اإليكولـوجي       والتكاليف واملنافع يف مشاريع التكيف وبراجمه، مع مراعاة         
  ).Misc.2/Add.1اجملموعة األفريقية، (، وخصوصاً يف أفريقيا )Misc.5/Add.1كولومبيا، (

  :، اقترحت األطرافاحلفز على التكيف وخلق بيئات التمكنيوعن   - ١٠٣

  :فيما يتعلق بالتحفيز على التكيف  )أ(  

، وتشجيع املاحنني )أقل البلدان منواً، حلقة عمل التكيف(إجراءات التكيف وسائل التحفيز على تنفيذ   ‘١‘
  ؛)Misc.1موريشيوس، (على توفري حوافز حلكومات البلدان النامية الختاذ إجراءات التكيف 

  أقـل البلـدان    (حوافز إجيابية لألطراف من البلدان النامية من أجل التكيف وإقامة آلية مناسبة               ‘٢‘
  ؛)Misc.1منواً، 

شراكات بني القطاعني العام واخلاص ووضع نظم على املستوى الوطين حتفز الـشركات علـى       ‘٣‘
  ؛)بنغالديش، حلقة عمل املخاطر(التكيف املسبق 

إجراء بيان عملي ناجح لتكنولوجيات التكيف املناسبة حملياً واليت هلا نواتج إجيابية يف امليـدان                 ‘٤‘
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (لتكون حافزاً للمجتمعات احمللية 

تعزيز التناسق والتآزر بني العمليات املعنية على املستوى الوطين مبا يقلل أخطار العمليات أمام                ‘٥‘
  ؛)Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (القطاع اخلاص وبقية املنظمات العاملة يف التكيف 
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؛ بنغالديش، حلقـة عمـل      Misc.5/Add.2لف الدول اجلزرية الصغرية،     حتا(إجياد بيئات متكني      )ب(  
، )Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (، ومسؤولية البلدان النامية يف عمل ذلك        )الرؤية املشتركة 

ل اجلزريـة   حتالف الدو (مبا يف ذلك من خالل السياسات التنظيمية والتغيريات التشريعية، وبناء القدرات الوطنية             
  ، وعمل تقييمات للتأثري البيئـي، مبـا يـؤدي إىل التنفيـذ             )Misc.5/Add.1؛ تركيا،   Misc.5/Add.2الصغرية،  

  ؛)Misc.2/Add.1حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (
جيب أن تضطلع احلكومات بأدوار قيادية يف خلق بيئات التمكني للتكيف، مبا يف ذلك من خالل   )ج(  

 التعرض لتغري املناخ؛ حتسني املناخ أمام قطاع األعمال؛ خلق الظروف القانونية والتنظيمية اليت التعرف على نواحي
تسهل التكيف؛ خفض احلوافز السلبية اليت تشجع على التكيف السيئ؛ تعزيـز قاعـدة املعلومـات واملعـارف       

  ؛)Misc.5/Add.2الواليات املتحدة، (الضرورية؛ تثقيف أصحاب املصلحة 
    مـن ختطـيط التكيـف علـى املـستوى الـوطين            كون خلق بيئات الـتمكني جـزءاً      أن ي   )د(  

  ).Misc.5األرجنتني، (

  تنسيق وزيادة الدعم املايل والتقين للتكيف

انظر الفصل سادساً واملقترحات التالية عن التمويـل        ( للتكيف   سياق تنسيق وزيادة الدعم املايل    وعن    - ١٠٤
انظر الفصل خامساً واملقترحات التاليـة عـن التكنولوجيـا اخلاصـة            (ف   للتكي والدعم التقين ) احملدد للتكيف 

  :، الحظت األطراف أن)بالتكيف

اجملموعة األفريقية،  (الدعم التقين جيب أن يعترف بأن تكنولوجيا التكيف هي نوعية لكل قطاع               )أ(  
Misc.2/Add.1   ،؛ كولومبياMisc.5/Add.1 (        عليـة   وجيب أن يكون موجها إىل إجراءات تكيـف ف)  اجلماعـة

  ؛)Misc.5/Add.1األوروبية ودوهلا األعضاء، 
  زيادة التمويل لدعم التكيف يعتمد على الظروف احمللية، وجيـب ترتيـب أولويـات الـدعم                  )ب(  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (وفقاً ملعايري واسعة 
مؤسـسات تـسمح    ميكن تنسيق الدعم املايل من خالل آلية مالية جديدة للتكيف مع ترتيبات               )ج(  

  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (بالوصول إليه بصورة مباشرة وسهلة 
تطوير التكنولوجيات بطريقة تشاركية وتقامسها، مبا يف ذلك التكنولوجيات الذاتية، من أجـل               )د(  

  ؛)Misc.1الفلبني، (التكيف هو عنصر ضروري يف التكيف 
عل بكثري إذا كان متفقاً مع بنيان املساعدة اإلمنائية سيكون الدعم الدويل إلدارة آثار تغري املناخ أف  )ه(  
  ؛)Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (الدولية 

الدعم مطلوب إلدماج التكيف يف استراتيجيات خفض األخطار واخلطـط القطاعيـة، وبنـاء                )و(  
  ؛)Misc.5/Add.1تركيا، (القدرات، وتبادل املعلومات وتوعية اجلمهور 

  ؛)Misc.5/Add.2الواليات املتحدة، (ب استعمال ترتيبات املؤسسات املوجودة إىل احلد املمكن جي  )ز(  
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استناداً إىل البحوث، ومع وضع مؤشرات للتعرض املتعلق بالتكيف، يكون من املهـم فحـص                 )ح(  
اليابان، (والتحقق منها   التدابري اليت تسمح بنقل التكنولوجيا واملساعدة الفنية بطريقة قابلة للقياس واإلبالغ عنها             

Misc.2) (ًانظر أيضاً الفصل سادسا.(  

  : إىلالدعم املايلواقترحت األطراف توجيه   - ١٠٥

) Misc.5/Add.1اهلنـد،   (التكيف مع العبء اإلضايف الناشئ عن تغري املناخ وتكاليفه اإلضافية             )أ(  
  ؛)Misc.5/Add.1ضاء، ؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعMisc.2املكسيك، (وآثاره السلبية 

؛ باكـستان،   Misc.1أقـل البلـدان منـوا،       (تطوير التكيف وتنفيذه على وجه االسـتعجال          )ب(  
Misc.1/Add.1      ،؛ حتالف الدول اجلزرية الصغريةMisc.5/Add.2        ،؛ األرجنتني، الـصني، الواليـات املتحـدة

Misc.5(      وبرامج عمل التكيف الوطنية ،)   حتالف الدول اجلزرية الصغرية  ،Misc.2/Add.1    ؛ اجلماعة األوروبيـة
واألنشطة اليت جيب تنفيذها على فترة زمنية طويلة ) ؛ الصني، حلقة عمل التكيفMisc.5/Add.1ودوهلا األعضاء، 

  ؛)Misc.2/Add.1حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (
ول اجلزرية الصغرية   حتالف الد (اليت تنفذ بدفع وطين     ) Misc.1،  أقل البلدان منواً  (برامج التكيف     )ج(  

Misc.5/Add.2 (ًمن السري على أسلوب مشروع مبشروع بدال ) ،اهلندMisc.5/Add.1( وبرامج التكيف الوطنية ،
؛ Misc.5/Add.1؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعـضاء،       Misc.5؛ الصني،   Misc.2/Add.1اجملموعة األفريقية،   (

؛ اجلماعة األوروبيـة    Misc.5الصني،  (يف التخطيط القطاعي    ، وإدماج التكيف    )بنغالديش، حلقة عمل التكيف   
  ؛)Misc.5/Add.1ودوهلا األعضاء، 

حتـالف الـدول اجلزريـة الـصغرية        (مشاريع التكيف الواقعية واملـشاريع القائمـة بـذاهتا            )د(  
Misc.5/Add.2     ،ً؛ أقل البلدان منواMisc.1    ،؛ اجملموعة األفريقيةMisc.2/Add.1(  يـة إلعـداد    ، واملساعدة الفن

  ؛)Misc.2املكسيك، (املشاريع 
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (جمموعة واسعة من تدخالت التكيف   )ه(  
  اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا      (تقوية مقاومة البلدان واخلطط القطاعية ملواجهة تغري املنـاخ            )و(  

  ؛)Misc.5/Add.1األعضاء، 
الفلبني، حلقة عمل ( على املستوى الوطين واحمللي عمليات التخطيط والربجمة اليت تواجه األخطار    )ز(  
؛ إدارة األخطار واستراتيجيات ختفيف األخطار، والقدرة على معاجلة األحداث والكـوارث املتطرفـة             )األخطار

اجلماعـة  (، مبا يف ذلك آليات التمويل اليت تضمن استعداد املؤسـسات            ) وحلقة عمل املخاطر   Misc.2الصني،  (
  ؛)Misc.5/Add.1 األعضاء، األوروبية ودوهلا

  صندوق إعـادة التـأمني يعـاجل اخلـسائر الكارثيـة الناشـئة عـن آثـار تغـري املنـاخ                       )ح(  
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (

حتالف الـدول   (آلية متعددة الشبابيك تتناول اخلسارة والضرر الناجتني من تأثريات تغري املناخ              )ط(  
  ؛)Misc.2/Add.2اجلزرية الصغرية، 
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؛ اهلنـد،   Misc.5الـصني،   (حلصول على التكنولوجيات النوعية اخلاصة بالتكيف، وتطويرها        ا  )ي(  
Misc.5/Add.1( وتكنولوجيا مشاريع التكيف القائمة بذاهتا ،) ،اجملموعة األفريقيةMisc.5/Add.1(؛  

تكيـف  اإلجراءات ذات أعلى أولوية، استناداً إىل اخلربة والتجارب لدى املؤسسات املعنية، وال             )ك(  
  ؛)Misc.5الواليات املتحدة، (املرتبط مع التنمية 

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (تعبئة وحتسني التعاون مع املنظمات املعنية   )ل(  
؛ تقييم التعرض والتكيف، مبا يف ذلك تقييم   )Misc.1أقل البلدان منواً،    (تقييمات القدرة الوطنية      )م(  

  ؛)Misc.5الصني، (ف تكاليف التكي
؛ كولومبيـا،   Misc.2/Add.1؛ منغوليـا    Misc.1أقل البلدان منـواً،     (التدريب وبناء القدرات      )ن(  

Misc.5/Add.1؛)؛ الصني، حلقة عمل التكيف  
الـصني،  (، وتبادل املعلومات، والتعليم والـوعي العـام         )Misc.1أقل البلدان منوا،    (البحوث    )س(  
Misc.5ية ودوهلا األعضاء، ؛ اجلماعة األوروبMisc.5/Add.1(؛  
وحتقيق التنمية املستدامة من خالل التنويع االقتـصادي        ) Misc.5الصني،  (بناء املقاومة للمناخ      )ع(  

  ؛)Misc.5/Add.1تركيا، (
إدارة األخطار املالية الناشئة عن األحداث اجلوية املتكررة واملتطرفة يف قسوهتا، ومبادرات خفض   )ف(  
  ).Misc.5الف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل التكيف؛ الصني، حت(األخطار 

  : إىل توجيه الدعم التكنولوجيواقترحت األطراف  - ١٠٦

تناول التعرض للمناخ؛ فاعلية التكاليف؛ االختبار املناسب من النواحي اجلغرافية واالجتماعيـة              )أ(  
اجملموعة األفريقيـة،  (؛ بناء القدرات   )Misc.5ألرجنتني،  ا(والثقافية؛ اعتبارات االستدامة؛ الصلة حبقوق اإلنسان       

Misc.2/Add.1(؛  
إقامة شبكات لرصد األخطار وغري ذلك من املصادر التكنولوجية مبا يف ذلك نظم اإلنذار املبكر              )ب(  

احلصول ، الرصد املنتظم والنمذجة والتنبؤ و)Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، Misc.5األرجنتني، (
  ؛ حتـالف الـدول اجلزريـة       Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،        (على املعلومات املناخية    

  ؛)Misc.5/Add.2الصغرية، 
ــديثها    )ج(   ــف وحت ــرض والتكي ــن التع ــات ع ــراء تقييم ــة (إج ــدول اجلزري ــالف ال   حت
  ؛)Misc.5/Add.2الصغرية، 
 من املعارف التقليدية إىل آخر حدود العلـم، يف مجيـع           استعمال جمموعة التكنولوجيا الكاملة،     )د(  

  ؛)اهلند، حلقة عمل التكيف(القطاعات 
  ترينيـداد  (مشاريع تكون غري معرضة ألخطار املناخ مما يعزز املقاومة ويقلـل مـن التعـرض                 )ه(  

  ؛)Misc.5/Add.2وتوباغو، 
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كنولوجيات، مع تنشيط محايـة     استراتيجيات قصرية األجل أو فورية لدعم تطوير اخلربات والت          )و(  
  ).Misc.1األرجنتني، (الصحة العامة، واجملتمعات احمللية والتنافسية 

  تعزيز تقاسم املعرفة

  : الحظت األطراف سياق تعزيز تقاسم املعرفة،وعن  - ١٠٧

أن العمل يف شراكة من خالل تقاسم املعرفة وتبادل التجارب العملية يـؤدي إىل أن يكـون                   )أ(  
، وأن دعـم    )Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية،      Misc.5الواليات املتحدة،   (ر فعالية   التكيف أكث 

بنغالديش، حلقة عمل   (شبكات املؤسسات القائمة على املعرفة ميكن أن يساعد على خلق بيئات متكني للتكيف              
  ؛)انظر أيضاً الفصل ثانياً) (الرؤية املشتركة

كز إقليمية مناسبة ألداء البحث والتطوير، أو إنشاء هـذه املراكـز،            من املهم التعرف على مرا      )ب(  
والتعرف على األوضاع املناسبة للتعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب يف تعميم التكنولوجيـات               

  ).Misc.1أوروغواي، (

  :، اقترحت األطرافسبل تعزيز تقاسم املعرفةوعن   - ١٠٨

  : عزيز تقاسم املعرفةيتطلب األمر ما يلي لت  )أ(  

؛ Misc.5؛ الـصني،    Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (تقوية شبكات املعلومات      ‘١‘
والشراكات على ) انظر الفصل ثانياً) (حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل الرؤية املشتركة

  ؛)Misc.6/Add.1آيسلندا، (املستويني الثنائي واملتعدد األطراف 
؛ Misc.5؛ الصني،   Misc.2/Add.1حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (دعم اإلعالم العام ورفع الوعي        ‘٢‘

الواليـات املتحـدة،   (واستعمال اخلربة املوجودة والدروس املستخلصة    ) Misc.5/Add.1كولومبيا،  
Misc.5 ،؛ النرويجMisc.5/Add.1 ،؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، آيسلنداMisc.5/Add.2(؛  

حتالف الدول (إنشاء قواعد بيانات ومستودعات عن املعلومات املتصلة بالتكيف، واحملافظة عليها   ‘٣‘
  ؛)Misc.5؛ الصني، Misc.5/Add.2اجلزرية الصغرية، 

حتـالف الـدول اجلزريـة      (إعداد وتوزيع جمموعات وملخصات عن أفضل ممارسات التكيف           ‘٤‘
  ؛)Misc.5؛ الصني، Misc.5/Add.2الصغرية، 

  إتاحة فرص التنمية املهنية من خالل املنح الدراسية والزماالت وسـائر األشـكال املوجـودة                 ‘٥‘
؛ كولومبيا، Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (أو اجلديدة للحصول على التدريب  

Misc.5/Add.1 ،؛ آيسلنداMisc.5/Add.2(؛  
حتالف الـدول   ( الفنيني من خمتلف البلدان واألقاليم       زيارات للدراسة وتبادل مهين بني املوظفني       ‘٦‘

  ؛)Misc.2/Add.1اجلزرية الصغرية، 
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املعلومات املناسبة واهلادفة، املقدمة من الالعبني على مجيع املستويات، من أجل وضع أولويات               ‘٧‘
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (التكيف بواسطة اجملتمعات احمللية 

حتالف الـدول   (اليت روجعت بواسطة النظراء واقتسام املعلومات العلمية        نشر الوثائق واجملالت      ‘٨‘
  ؛)Misc.5/Add.2 وMisc.2/Add.1اجلزرية الصغرية، 

جيب تسهيل تقييم الدروس املستخلصة وتبادهلا، وجيب االستفادة من قاعدة املعرفـة اخلاصـة                )ب(  
  روس املستخلـصة يف اجملتمعـات احملليـة        ، مبـا يف ذلـك الـد       )Misc.2/Add.1اجملموعة األفريقية،   (بالتكيف  

  ؛)Misc.5/Add.1كولومبيا، (
اخلربة املوجودة لدى الكثري من املنظمات املتعددة األطـراف واحلكومـات واملنظمـات غـري           )ج(  

، )Misc.1/Add.2كنـدا،   (احلكومية، والوكاالت املالية والقطاع اخلاص، جيب االستفادة منها إلثراء املناقشات           
  ).Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (ئة تلك املنظمات وجيب تعب

  : الشبكات وعن املراكز اإلقليميةكذلك قدمت األطراف مقترحات عن  - ١٠٩

تعزيز املراكز اإلقليمية كوسيلة لتقدمي املعلومات والتدريب على جمموعة من القضايا           /جيب إقامة   )أ(  
؛ Misc.5؛ الربازيل، Misc.2/Add.1؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية Misc.2اء، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعض(

؛ الصني، Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، إندونيسيا، االحتاد الروسي، Misc.5/Add.1كولومبيا، 
  ؛)حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل التكيف

، قدراهتا الذاتية حبيث يكون اهلدفية أن تساعد األطراف على بناء تستطيع املراكز الوطنية واإلقليم  )ب(  
من بني مجلة أمور، أن تطّور أدوات التحليل اليت تسمح بعمل سيناريوهات ووضعها على هيئة مصغرة من أجل عمل 

اريع الرائدة  تقييمات التأثريات اجلارية واملقبلة؛ البحث والتطوير ونقل تكنولوجيات التكيف؛ رفع الوعي؛ دعم املش            
  ؛)Misc.5؛ الصني، Misc.5الربازيل، (وبناء القدرات؛ نشر الدراسات عن التكيف؛ تقوية نظم اإلنذار املبكر 

 كانـت هنـاك     الشبكات واملراكز اإلقليمية  فيما يتعلق بتسليم املعلومات والتدريب بواسطة         )ج(  
  :االقتراحات التالية

رضة على التعرف على االحتياجـات الطويلـة األجـل          مؤسسات للتعلم تساعد اجملتمعات املع      ‘١‘
  ؛) وحلقة عمل التكيفMisc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، Misc.5الربازيل، (

؛ أقـل   Misc.1أقل البلدان منواً،    (مراكز دولية وإقليمية ووطنية لبحوث التكيف والدعم الفين           ‘٢‘
؛ بنغالديش،  Misc.5/Add.2ل اجلزرية الصغرية،    البلدان منواً، حلقة عمل التكيف، حتالف الدو      

  ؛)FCCC/AWGLCA/2008/11الصني، 
تطوير القدرة لتعزيز إدارة األخطار ورصدها، وإدارة البيانات واملعلومات، وتقييمات التعرض             ‘٣‘

  ؛)Misc.5/Add.2إندونيسيا، (
  ؛)Misc.5/Add.2 الصغرية، حتالف الدول اجلزرية(تبادل اخلربات يف جمال التكنولوجيات الذاتية   ‘٤‘
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جيب إدراج مبادرة أفريقية إقليمية على تنفيذ التكيف استناداً إىل أولويات التكيف يف أفريقيا،                 )د(  
ضمن برنامج عمل موحد عن التكيف يوفر حزمة متناسقة ومركبة من الدعم املايل، وبناء القدرات الفنية، ودعم                 

  ؛)انظر أيضاً الفصل سادساً (Misc.2/Add.1فريقية، اجملموعة األ(مؤسسات التكيف يف أفريقيا 
جيب إنشاء مراكز تكيف إقليمية يف أمريكا الالتينية لتنشيط تبادل املعلومات عـن التحـديات                 )ه(  

واألخطار يف األجل القصري واملتوسط والطويل من حيث تغري املناخ يف اإلقليم، وبناء القدرات، والبحث والتطوير، 
  ؛) الفصل خامساًانظر أيضاً) (Misc.5/Add.1كولومبيا، (جيات ونقل التكنولو

جيب استكشاف القيمة اإلضافية اليت تستطيع األجهزة اإلقليمية أن تقدمها جلهـود التكيـف                )و(  
الدولية، مع مراعاة اخلربة النوعية ونطاق عمل األجهزة القائمة، حىت ميكن التعرف على الثغرات إذا كانت هناك                 

  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (اولة سدها ثغرات، وحم
اجلماعـة  (جيب تقوية وتعبئة املراكز اإلقليمية املوجودة، وتوفري جمال هلا للتعاون وتقاسم املعرفة     )ز(  

  ؛)Misc.5/Add.1األوروبية ودوهلا األعضاء، 
 املوجودة، دوراً جيب أن تؤدي املراكز اإلقليمية، اليت تعتمد بقدر اإلمكان على اهلياكل اإلقليمية  )ح(  

، وخصوصاً ما يتعلـق خبفـض أخطـار         )Misc.5/Add.2أستراليا،  (مهماً يف تناول الثغرات املتبقية يف التنسيق        
  ).Misc.5الواليات املتحدة، (الكوارث، ومقاومة املناخ والتنمية املقاومة للمناخ 

  ترتيبات املؤسسات

  :، الحظت األطرافسياق ترتيبات املؤسساتعن   - ١١٠

أن تنوع الالعبني والعمليات الداخلة يف إجراءات تتصل بالتكيف مع تغري املناخ سيتطلب جهود    )أ(  
  ؛)Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (تنسيق على كثري من اجلبهات 

أن من الواجب تنسيق جهود التكيف مع جهود األجهزة األخرى املتعددة األطراف ومع جهود                )ب(  
  ؛)Misc.1آيسلندا، (ة أصحاب املصلح

فال بد مـن أن يـشترك       . أنه ليس من املمكن معاجلة التكيف وحده يف إطار متعدد األطراف            )ج(  
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (واإلقليمية والوطنية والدولية اشتراكاً نشيطاً  املصلحة على املستويات احمللية أصحاب
يف ضمان وجود خطوط سلسة للتعاون بني وكـاالت         أن األمني العام لألمم املتحدة عليه دور          )د(  

  ).Misc.2/Add.1أستراليا، (األمم املتحدة اليت تعمل يف أنشطة التكيف، من أجل جتنب االزدواجية والتنافس 

  :، اقترحت األطرافطبيعة ترتيبات املؤسساتوعن   - ١١١

يق، من أجل ربط املؤسسات     يتطلب األمر آليات لتنسيق التكيف، مثل آلية األمم املتحدة للتنس           )أ(  
حتـالف الـدول اجلزريـة الـصغرية،        ( التكيف الذي تنفـذه البلـدان        اليت تؤدي أعمال التكيف، وخصوصاً    

Misc.5/Add.2؛) وحلقة عمل التكيف  
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، )جنوب أفريقيا، حلقة عمل التكيـف  (جيب إعادة تنظيم جمموع مؤسسات التكيف وتركيزها          )ب(  
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (ة اإلطارية بشأن تغري املناخ حتت مظلة اتفاقية األمم املتحد

ترتيبات مؤسسات التكيف هيكالً بشكل مؤسسة إىل جانب عمليـة          /جيب أن تتضمن إطارات     )ج(  
للتعرف على أحل االحتياجات واألولويات وأكثرها فورية ومتويلها من أجل الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقـل                

لبلدان منواً، حبيث تكون اجلهود منسقة على مجيع املستويات مع وجود آلية لتسليم املوارد والدعم الفين ملعاجلة                  ا
ويتطلب ذلك هياكل مؤسسات متداعمة فيما بينها على املستويات اإلقليمية والدولية . األولويات ذات االحتياجية

ابيك ملعاجلة اخلسارة والضرر الناشئني عن تأثريات تغـري         وآليات تكيف على املستوى الوطين؛ وآلية متعددة الشب       
؛ وجيـب   )انظر أيضاً الفصل سادساً   ) (Misc.2/Add.1  ،Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (املناخ  

تسهيل الصالت مع املنظمات األخرى الدولية واإلقليمية والوطنية ومع أصحاب املصلحة العاملني يف أنشطة متصلة 
، وجيب أن تكون آلية التناسق يف منظومة األمم املتحدة بأكملها           )Misc.2/Add.1اجملموعة األفريقية،   (كيف  بالت

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (هي الوسيلة الرئيسية لتعزيز التنسيق 
تستطيع اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ أن تستفيد من النهج املتبع يف خطة عمل   )د(  

   مـن أجـل دفـع عمليـة التكيـف           ٢٠١٥- ٢٠٠٦إطار جزر احمليط اهلادئ للعمل املتعلق بـتغري املنـاخ،           
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (

الواليات املتحـدة،  (جيب تكوين حمفظة من اجملاالت املمكنة للعمل والتعاون الدويل يف التكيف            )ه(  
  ؛)حلقة عمل التكيف

من االتفاقية اإلطارية جزءاً من نظام ما بعد كيوتو، وجيب جيب أن يكون بروتوكول للتكيف ض  )و(  
  ؛)Misc.1بنغالديش، (إقامة مركز دويل للتكيف 

النظر يف التعاون الدويل جيب أن يستفيد من العمل الذي جيري بالفعل مبوجب االتفاقية اإلطارية،   )ز(  
  ؛)Misc.1الفلبني، (وأن يأيت كإضافة إليه 

اقية اإلطارية أن تبني األدوار واملسؤوليات ملختلف الالعبني وأن تتفق على           تستطيع أطراف االتف    )ح(  
، على جماالت األولوية بفضل املعلومات مبادئ تستهدي هبا إجراءات التكيف، وأن تتعرف حيثما كان ذلك ممكناً

  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (اليت تقدمها احلكومات الوطنية واألجهزة اإلقليمية واملتعددة األطراف 
حتالف الدول اجلزريـة    (تدعو احلاجة إىل تشكيل جلنة للتكيف مع تغري املناخ مبوجب االتفاقية              )ط(  
، لتعزيز التكيف ومتكني اجملتمع الدويل من العمل ) وحلقة عمل التكيفMisc.5؛ الصني، Misc.5/Add.2الصغرية، 

 على تقدمي املساعدة للبلدان النامية من أجل بنـاء          سوياً يف أول فرصة ممكنة للتكيف مع تغري املناخ، مع التركيز          
  ؛)Misc.5الصني، حلقة عمل التكيف، (القدرات وتنفيذ اإلجراءات العملية 

اليت أنـشأها الـصندوق     " لوحدات األوزون "تستطيع جلان وطنية لتغري املناخ وللتكيف، مماثلة          )ي(  
  ).Misc.5الربازيل، (ناسق السياسات الوطنية للتكيف املتعدد األطراف التابع لربوتوكول مونتريال، أن تعزز ت
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  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :عن ختطيط التكيف وتنفيذه، اقترحت املنظمات املراقبة  - ١١٢

. جيب وضع أولويات يف األجل القصري جلهود تقليل التعرض وبناء املقاومة لألحداث املتطرفـة               )أ(  
االستراتيجية (مارسات اجليدة املتوافرة اآلن على نطاق واسع، وأن تزيد منها           وينبغي أن تستفيد اإلجراءات من امل     

  ؛)Misc.6الدولية للحد من الكوارث، 
تدعو احلاجة إىل تطبيق أو تقوية التشريع، وضمان إشراك أصحاب املصلحة على نطاق واسـع                 )ب(  

 تقـدمي    والقدرات على  ض واألخطار وعمل ختطيط ال مركزي، وإجراء تقييمات للمخاطر املتغرية وحاالت التعر         
االستراتيجية الدوليـة للحـد مـن       (خط أساس على املستوى الوطين واملستوى احمللي وأولويات أعمال التدخل           

  ؛)Misc.6الكوارث، 
  ؛)الغرفة التجارية الدولية(جيب إجياد أُطر وهياكل إدارة رشيدة الجتذاب املوارد   )ج(  
االسـتراتيجية  /جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت    (ية الوطنية   جيب تنفيذ التكيف ضمن التنم      )د(  

، وجيب أن تكون االحتياجات الوطنية لرصد املناخ أولوية يف ختطيط )Misc.6/Add.1الدولية للحد من الكوارث، 
 وجيب على البلدان أن تقيم آليات تضم عدة قطاعات وعدة وكاالت للتنسيق على  . التكيف على املستوى الوطين   
  ؛)Misc.6النظام العامل ملراقبة املناخ، (املستويني الوطين واإلقليمي 

  من أجل تقوية التخطيط القومي للتكيف، جيب تطبيق التشريع لتقليل خماطر اآلثـار الطبيعيـة                 )ه(  
وجيب أن يعين ذلك إشراك أصحاب املصلحة، وتنفيذ عدد من اإلجراءات ذات الصلة، مثـل تقيـيم                 . أو تقويته 

جلنة التوجيه  (طر؛ تقوية نظم اإلنذار املبكر؛ إدماج أنشطة خفض أخطار الكوارث يف خطط تكيف قطاعية               املخا
  ؛)Misc.6/Add.1االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، /املشتركة بني الوكاالت

 جيب النظر يف عمل رصد حلركات اهلجرة اإلقليمية، وتقييمات مفصلة على املـستويني اإلقليمـي                )و(  
  ؛)Misc.3جامعة األمم املتحدة، (والوطين لألحوال البيئية والتدفقات املهاجرة، ومشروعات منوذجية من تدابري التكيف 

) Misc.6/Add.2 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة التـصحر،      (فحص دقيق لدور إدارة األراضي        )ز(  
، وكذلك النظر (.Wetlands Int)تكيف مع املناخ وتدعو احلاجة إىل إدارة األراضي الرطبة واستعادهتا يف عملية ال

  ؛)االحتاد الدويل للمنتجني الزراعيني(يف تأثري تغري املناخ على الزراعة 
املنظمة النسائية  (التحليل اجلنساين والبيانات املفضوضة جنسانياً      : جيب أخذ ما يلي يف احلسبان       )ح(  

؛ تأثريات تغري املناخ املتصلة بالتنوع البيولوجي ومعرفتـها  ) املناخالتحالف العاملي للجنسانية وتغري /للبيئة والتنمية 
جلنة التوجيه املـشتركة بـني      (؛ اهلجرة بسبب تغري املناخ      )Misc.6/Add.2اتفاقية التنوع البيولوجي،    (وتقييمها  

  ؛)Misc.6/Add.2منظمة العمل الدولية، (؛ والرابطة بني الفقر والتعرض لتغري املناخ )Misc.6/Add.2الوكاالت، 
املعهد املعين باجلوع والتنميـة لتـوفري اخلبـز         /Germanwatch(هنج قائم على حقوق اإلنسان        )ط(  

، واحلـوار  )االحتاد الدويل حلفـظ الطبيعـة  (، وأسلوب قائم على النظام اإليكولوجي )منظمة كري الدولية  /للعامل
  لعمل مبوجب االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ؛جيب إدخاهلا يف ا) Misc.6منظمة العمل الدولية، (االجتماعي 
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، وجيب وضع أولويات للتكيف من أجل أضعف اجملموعات، مبـا يف            التخطيط الذكي والوقائي    )ي(  
  ).الشبكة الدولية للعمل املناخي(ذلك النساء 

اول التمويـل اخلـاص     انظر الفصل سادساً واملقترحات التالية اليت تتن      (وعن تنسيق الدعم املايل وزيادته        - ١١٣
، اقترحت )انظر الفصل خامساً واملقترحات التالية تتناول التمويل اخلاص بالتكيف(والدعم التكنولوجي ) بالتكيف

  :املنظمات ما يلي

تقوية ومواجهة تكاليف التكيـف     : أن يكون املدعم املايل موجهاً إىل عدد من األنشطة، تشمل           )أ(  
؛ البحث )الشبكة الدولية للعمل املناخي(؛ تقليل اآلثار السلبية لتغري املناخ   (Keidanren)وتقييم األخطار وإدارهتا    

والتطوير من أجل إجياد تكنولوجيات تكيف جديدة ونظيفة وتستعمل الطاقة املتجددة، حبـوث علـوم املنـاخ،     
 يف إطار إدارة األخطار ؛ عناصر الوقاية والتأمني)االحتاد الدويل لنقابات العمال(التجاوب مع االستجابة للكوارث 

؛ تنفيذ خطط العمل اإلقليمية اليت وضعها النظام العاملي )مبادة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ، حلقة عمل األخطار(
؛ صيانة األراضـي    )Misc.6النظام العاملي ملراقبة املناخ،     (ملراقبة املناخ وبرنامج املناخ من أجل التنمية يف أفريقيا          

؛ مبادرات التكيف والسياسات والربامج الوطنية اليت تعطي األولوية للمـرأة  (.Wetlands Int)ادهتا الرطبة واستع
  ؛)وتغري املناخالتحالف العاملي للجنسانية /نميةاملنظمات النسائية للبيئة والت(وغريها من اجملموعات الضعيفة 

كة بـني    التوجيـه املـشتر    جلنة(جيب استخدام أولويات إطار هيوغو للعمل كأساس للتمويل           )ب(  
  ؛)Misc.6/Add.1االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، /الوكاالت
فيما يتعلق بالدعم التكنولوجي جيب تشجيع الشراكات بني قطاع عام وقطاع عام آخر من أجل   )ج(  

كومية مواصفات عن وجيب أن تتضمن عقود املشتريات احل. نقل التكنولوجيا يف قطاع املرافق وتقدمي دعم مايل هلا
  ).االحتاد الدويل لنقابات العمال(معايري مستدامة للعمل والبيئة 

  :وعن تعزيز تقاسم املعرفة، الحظت املنظمات  - ١١٤

جامعة األمم املتحدة،   (أن رفع وعي اجلمهور باهلجرة الراجعة إىل األحوال املناخية أمر ضروري              )أ(  
Misc.3(إىل حتسني رصد املناخ لومات واخلدمات املناخية التفصيلية استناداً، وأن من املهم زيادة تبادل املع ) النظام

  ؛)Misc.6العاملي ملراقبة املناخ، 
جيب تشجيع األطراف على ضمان احلصول على املعلومات املناخية املطلوبة، واقتـراح إطـار                )ب(  

اعات االجتماعية واالقتصادية، والتوصية إقليمي للتخفيف والتكيف والتعرف على اخليارات اجملدية للجميع يف القط
، واستكشاف اخليارات املناسبة  سهالًباالبتكارات يف السياسات والتمويل لتمكني تنفيذ اإلطارات اإلقليمية تنفيذاً

  ؛)Misc.6املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، (لدعم تبادل املعلومات عن تأثريات تغري املناخ 
بادل التجارب عن كيفية إدماج املعلومات املناخية والتنبؤات النموذجيـة يف         ينبغي إنشاء آلية لت     )ج(  

  ؛)Misc.6املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، (عمليات التخطيط 
ينبغي حتسني منهجيات ترمجة املعلومات املناخية ناحية إىل منافع اقتصادية واجتماعية مع التوسع   )د(  

  ؛)Misc.6املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، (عالة للتكيف والتخفيف يف استخدامها يف وضع استراتيجيات ف
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يتطلب األمر خدمة دولية للتنبؤ املناخي واملعلومات املناخية تقودها املنظمة العامليـة لألرصـاد                )ه(  
ـ      (اجلوية مع شركاء من منظمات األمم املتحدة األخرى واألقاليم والبلدان            ة، املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلوي

Misc.6(                 وينبغي إشراك املراكز واملنظمات املوجودة واليت لديها خربة باعتبارها من الالعـبني يف اخلـط األول ،
  )Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، (وشركاء يف مؤسسات ختطيط التكيف وتنفيذه 

 يف شـبكة عامليـة للتكيـف        ينبغي تقوية املراكز اإلقليمية القطاعية املعنية بالتكيف وربطهـا          )و(  
االستراتيجية الدوليـة   /؛ جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت     Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،      (

، مع إنشاء جلان مشتركة بني الوزارات على مستوى احلكومات الوطنيـة            )Misc.6/Add.1للحد من الكوارث،    
(Tearfund)االستراتيجية الدولية للحد /ملؤسسات جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت وتقوية القدرة الفنية لدى ا

  ).Misc.6/Add.1من الكوارث، 

  :وعن ترتيبات املؤسسات، اقترحت املنظمات  - ١١٥

ينبغي استمرار جهود منظومة األمم املتحدة يف تنسيق العمل لدعم األطراف يف جمال تغري املناخ،          )أ(  
، وجيب Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، ( الدعم ملمارسات التكيف وعلى وجه اخلصوص لتقدمي

أن تستفيد جهود التكيف من نظام تعدد أصحاب املصلحة يف االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث ونظام جلنة 
  دوليـة للحـد مـن      االسـتراتيجية ال  /جلنة التوجيه املشتركة بني الوكـاالت     (التوجيه املشتركة بني الوكاالت     

  ؛)Misc.6/Add.1الكوارث، 
ينبغي ملؤسسات البلدان اليت ترسل أو تستقبل مهاجرين بسبب الظروف املناخية أن تعمل سوياً                )ب(  

  ؛)Misc.3جامعة األمم املتحدة، (
على البلدان املتقدمة اليت تستطيع متويل إدخال حتسينات على عمليات الرصـد أن تـساهم يف                  )ج(  

، ألن ذلك قد يساعد على تسليم التحسينات ع للنظام العاملي ملراقبة املناخالسنوي لصندوق التعاون التاباالجتماع 
  ؛)Misc.6النظام العاملي ملراقبة املناخ، (املطلوبة يف نظم الرصد لدى البلدان النامية 

 علـى املـستوى     جيب تعزيز آليات تقدمي مساعدة إمنائية متكاملة ومساعدة لتناول تغري املناخ            )د(  
وجيب االستمرار يف تعزيز آليات التنسيق املوجودة حبيث ميكن تسليم تلك اخلدمات بطريقـة متكاملـة                . الوطين

  ).Misc.6برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، (

استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبـا يف ذلـك           - باء 
  آليات تقاسم املخاطر وحتويلها مثل التأمني

  ت األطرافمدخال - ١

أو تعزز قدرة التكيف مـع      / الحظت األطراف أن تدخالت التكيف جيب أن تقلل من التعرض و           السياقعن    - ١١٦
  ).Misc.5األرجنتني، (، مبا يف ذلك من خالل استراتيجيات احلد من املخاطر )اهلند، حلقة عمل التكيف(خماطر املناخ 
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  :واقترحت األطراف  - ١١٧

ل آلليات حمددة تعزز املقاومة، مبا يف ذلك أفضل املمارسات اخلاصة بتخطيط      النظر يف عمل حتالي     )أ(  
وجيب يف نواتج هذه التحاليل أن تشمل احلواجز املوجودة أمام التكيف، مبا يف ذلك              . احلد من املخاطر وتقامسها   

ت، وقـدرة املؤسـسات،   القيود على الوعي باملخاطر املناخية واملنافع احمللية من التكيف، وآليات تقاسم املعلوما  
  ؛)Misc.1/Add.2كندا، (وجيب أيضاً أن تضع تقييماً ألفضل طرق مواجهة هذه املخاطر 

تـسهيل مـايل،    /حيب إقامة آلية متعددة الشبابيك مبوجب االتفاقية، يدعمها مرفق تقين ومرفق            )ب(  
تـضمن التـأمني، وعناصـر إعـادة     وجيب يف هذه اآللية أن ت. ملعاجلة اخلسائر واألضرار من تأثريات تغري املناخ     

  )  وحلقـة عمـل املخـاطر      Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (التعويض وإدارة األخطار    /التأهيل
  ؛)انظر أيضاً الفصل سادساً(

جيب أن يقوم التكيف على أساس االستخدام الفعال لنظم اإلنذار املبكر، وسيناريوهات التنبـؤ                )ج(  
تعرض وتقييم األخطار، وأن يتعرف على أولويات التكيف يف األجلـني القـصري والطويـل               املناخي، وخرائط ال  

، وجيب تعزيز عمليات حماكاة الغالف اجلوي يف )Misc.5/Add.1؛ كولومبيا، Misc.2/Add.1اجملموعة األفريقية، (
  ؛)Misc.5/Add.1كولومبيا، (بلدان األنديز من خالل سيناريوهات تغري املناخ 

 أن تتضمن ُنُهج إدارة املخاطر بناء القدرات لضمان تأهب املؤسسات، وإجياد بيئات متكني، جيب  )د(  
اجلماعة األوروبيـة   (ومشاركة أصحاب املصلحة على نطاق واسع، والتأمني واحلصول على املعلومات واملوارد            

  ؛) وحلقة عمل املخاطرMisc.2ودوهلا األعضاء، 
لتأمني على نطاق صغري، وعمل تأمني للمجتمعات احمللية على         جيب عقد حلقة عمل عاملية عن ا        )ه(  

  ؛)بنغالديش، حلقة عمل املخاطر(أساس الرقم اإلشاري ومناذج التأمني على نطاق صغري 
  ؛)Misc.1أقل البلدان منواً، (تدعو احلاجة إىل وضع منهجيات وخطوط استراتيجيات خلفض املخاطر   )و(  
يل دولية؛ نظم إنذار مبكر؛ تقييمات للمخاطر للتعرف على أولويات          آلية متو : تدعو احلاجة إىل    )ز(  

التكيف يف األجلني القصري والطويل؛ وضع منهجيات؛ خطوط أولية الستراتيجيات خلفض املخاطر؛ بناء القدرات؛ 
لتعرف  واالشتراطات اليت أمكن ا األنشطة القائمة على االحتياجاتنظام معلومات إقليمي؛ آليات تعاونية لتسهيل

  ؛)Misc.5/Add.1تركيا، (عليها 
تقدير كمي للمخاطر، وبيان االختيارات وتأصيل إدارة       /إدارة املخاطر جيب أن تتضمن تقييمات       )ح(  

  ؛)الفلبني، حلقة عمل املخاطر(املخاطر ضمن عملية ختطيط استخدام األراضي وتنفيذها 
اطر، ضمن ختطيط التنميـة الوطنيـة       جيب إدماج التكيف الذي يشمل استراتيجيات إدارة املخ         )ط(  

املتكاملة على املستوى القطاعي ودون الوطين، وضمن الربامج اليت تدعمه حىت يتحقق منو اقتصادي يكون مقاوماً       
وجيب االستفادة من املؤسسات والشبكات املوجودة اليت لديها خربة يف          . لتباين املناخ احلاضر ولتغريه يف املستقبل     

وارث ويف مقاومة املناخ والتنمية املقاومة للمناخ، يف تعظيم كفاءة وفاعلية تسليم اخلـدمات              احلد من خماطر الك   
  ؛)Misc.5/Add.2الواليات املتحدة، (

  :جيب تعزيز معلومات املخاطر املناخية من خالل  )ي(  
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ريقيا وضع نظام معلومات إقليمي عن خماطر تغري املناخ يف األجل القصري واملتوسط والطويل يف أف  ‘١‘
  ؛)Misc.2/Add.1اجملموعة األفريقية، (

 أنشط من أجل توفري معلومات يسهل احلصول عليهـا   دعم اجملتمع العلمي حىت يشترك اشتراكاً       ‘٢‘
وجيب يف هذه املعلومات وضع املناخ اجلاري واملقبل ضمن منظور أولويات . عن املخاطر املناخية

  ؛)Misc.1موريشيوس، (التنمية الوطنية 

  ؛)Misc.1أوروغواي، (جيب تنسيق استراتيجيات إدارة املخاطر مبا يعزز التكيف   )ك(  
  :عند معاجلة تقاسم املخاطر وحتويلها، جيب مراعاة ما يلي  )ل(  

  أن توضع يف االعتبار كفاءة تنويع املخاطر وآليات اقتـسام املخـاطر، مبـا يف ذلـك التـأمني؛                     ‘١‘
وجيب التقدم يف جهود من النوع الذي تؤديه جمموعة ). Misc.5/Add.2؛ أستراليا، Misc.2اليابان،  (

  ؛)انظر أيضاً الفصل سادساً) (Misc.2اليابان، (البحوث يف مصرف اليابان للتعاون الدويل 
هناك قيمة كامنة يف استكشاف السبل اليت تستطيع هبا االتفاقية اإلطارية أن حتفز تطوير آليات                 ‘٢‘

أو آليات التأمني اجملدول، وخصوصاً أنشطة احلد من        /ق صغري و  تأمني خاصة، والتأمني على نطا    
 ولكن ليست هناك حاجة إىل صندوق إضايف أو إىل آليات تـأمني إضـافية               ،املخاطر أو منعها  

  ؛)انظر أيضاً الفصل سادساً) (Misc.5الواليات املتحدة، (مشتركة بني احلكومات 
طاع اخلاص يف تطوير خمططـات التـأمني        جيب وضع خمططات تأمني، وجيب حفز اشتراك الق         ‘٣‘

  ).Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (وتنفيذها 

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :اقترحت املنظمات املراقبة  - ١١٨

  ؛)Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، (ضرورة تقييم املخاطر والقدرات   )أ(  
خال ممارسات تنظيمية واعتماد سياسات مرنة إلدارة املخـاطر املناخيـة           ينبغي للحكومات إد    )ب(  

  ؛)Misc.6املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، (والتكيف معها 
جيب تفصيل التكنولوجيات املوجودة لتقليل املخاطر من أجل التكيف وإذاعتها علـى نطـاق                )ج(  

؛ جلنـة   Misc.6تيجية الدولية للحد من الكـوارث،       االسترا(واسع؛ وجيب تقوية املؤسسات واآلليات املوجودة       
؛ )، حلقة عمل املخاطرMisc.6/Add.1االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، /التوجيه املشتركة بني الوكاالت   

االستراتيجية /جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت    (وجيب اتباع هنج متكامل يشمل مجيع جوانب خطة عمل بايل           
  ؛)د من الكوارث، حلقة عمل املخاطرالدولية للح

جيب يف إدارة املخاطر أن تتضمن خططاً للحد من املخاطر خاصة بكـل قطـاع، وتقييمـات                  )د(  
للمخاطر، والتخطيط الوطين، واإلنذار املبكر واالستعداد، واقتصاديات املخاطر والتمويـل، واملعرفـة وتطـوير          

  ؛)االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، حلقة عمل املخاطر/جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت(األدوات 
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جلنـة التوجيـه املـشتركة بـني        (التنمية االجتماعية واالقتصادية ضرورية للحد من املخاطر          )ه(  
  ؛)Misc.6/Add.1االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، /كاالتالو

  منظمـة العمـل    (ري املناخ يف أماكن العمـل       تدعو احلاجة إىل ترويج هنج وقائي للوقاية من تغ          )و(  
  ؛)Misc.6/Add.2الدولية، 
جيب تطوير آليات تعاونية تِّسهل األنشطة القائمة على االحتياجـات واالشـتراطات يف إدارة                )ز(  

  ؛)Misc.6املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، (املخاطر املتعلقة باملناخ 
 االقتصادية والسياسية يف إدارة املخـاطر       - عاد االجتماعية   جيب ضمان التركيز الكايف على األب       )ح(  

كما جيب ضمان أن حتصل عمليات التكيـف        . املناخية، بالتشاور مع اجملتمع املسؤول عن إدارة خماطر الكوارث        
  ؛)Tearfundصندوق (على نتائج التجارب الناجحة للحد من التعرض يف اجملتمعات احمللية 

: ة املخاطر املناخية من أجل تسهيل التكيف؛ وجيب أن يقوم على أساسنيجيب وضع منوذج إلدار  )ط(  
  ؛)انظر أيضاً الفصل سادساً) (مبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ(أساس وقاية وأساس تأمني 

خطوط أساسـية   : جيب وضع آلية لتقاسم املعلومات واألدوات الالزمة للتمكني من اإلسراع بإقامة            )ي(  
االستراتيجية الدولية  ( يف املناطق ذات املخاطر الكبرية       قدرات على املستويني الوطين واإلقليمي، وخصوصاً     للمخاطر وال 

؛ ونظم وطنية للحصول على االستثمار يف أنشطة ختفيض املخاطر واحلـد منـها، ويف               )Misc.6للحد من الكوارث،    
  ؛)Misc.6/Add.1ولية للحد من الكوارث، االستراتيجية الد/جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت(نتائجها 
حتتاج املراكز واآلليات اإلقليمية املوجودة اليت تتناول إدارة املخاطر يف قطاعـات مثـل امليـاه            )ك(  

جلنة التوجيه املشتركة (والزراعة والصحة واالستجابة اإلنسانية إىل تقوية، ويتطلب األمر إقامة شبكة حملية للتكيف 
  ؛)Misc.6/Add.1تراتيجية الدولية للحد من الكوارث، االس/بني الوكاالت

جيب إسباغ صفة رمسية على التعاون مع احلكومات احمللية ومنظمات اجملتمع احمللي اليت لديها خربة يف   )ل(  
، وجيب تنفيذ التكيف بطريقة تقوم علـى أسـاس           )Misc.6جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت،      (احلد من املخاطر    

  ؛)Misc.6/Add.1االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، /جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت(ع احمللي اجملتم

استراتيجيات احلد من الكوارث ووسائل التصدي للخسائر         - جيم 
يف البلدان النامية املعرضة بوجه  واألضرار املتصلة بتغري املناخ

  خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ

  ت األطرافمدخال - ١

  : الحظت األطرافالسياق،عن   - ١١٩

أن تأصيل تغري املناخ واحلد من أخطار الكوارث ميكن أن يكونا متداعمني فيما بينهما وأن بناء                  )أ(  
؛ Misc.2/Add.1؛ أسـتراليا،    Misc.1إندونيسيا،  (املقاومة املناخية يعزز يف كثري من احلاالت مقاومة الكوارث          

  ؛)Misc.5/Add.2لصغرية، حتالف الدول اجلزرية ا
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أن صناعات التمويل والتأمني هلا دور تؤديه يف اإلغاثة من الكوارث، وحتويل املخاطر وتقاسـم         )ب(  
  ؛)الصني، حلقة عمل املخاطر(نتائجها، وإعادة البناء بعد الكوارث 

  :واقترحت األطراف  - ١٢٠

الصني، (نذار املبكر وإدارهتا إدارة سليمة تعزيز قدرة البلدان النامية على الوقاية من الكوارث واإل  )أ(  
Misc.1؛) وحلقة عمل املخاطر  
بناء القدرات، مبا يشمل قدرة املؤسسات والقدرة على اختاذ التدابري الوقائية؛ التخطيط؛ نظـم                )ب(  

لكوارث؛ الرصد واإلنذار املبكر؛ البحث يف العلوم والتكنولوجيا؛ اإلعالم والتدريب على عمل تقييمات متكاملة ل
الصني، حلقتا عمل (االستجابة للطوارئ؛ إدارة املخاطر؛ الربامج الوطنية؛ االستعداد للكوارث املتعلقة بتغري املناخ 

  ؛)التكيف واملخاطر
تشمل آلية متعددة   ) Misc.1أقل البلدان منواً،    (تطوير منهجيات وخطوط استراتيجية للتخفيف        )ج(  

  ؛)Misc.5/Add.2صغرية، حتالف الدول اجلزرية ال(الشبابيك 
االحتـاد الروسـي،    ( والتعاون بني مشاريع البحـوث       اون والتساند على مجيع املستويات    التع  )د(  

Misc.5/Add.2وخصوصاً يف إدارة خماطر الكوارث وجمتمعات تغري املناخ، أي بني )؛ الصني، حلقة عمل املخاطر ،
ه املشتركة بني الوكاالت واالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث وجلنة التوجي

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (يف جمال اقتسام املعلومات واملوارد 
يتطلب األمر السري على إطار منهجي جيمع بني احلد من خماطر الكوارث والتكيف باللجوء إىل                 )ه(  

  ؛)بريو، حلقة عمل املخاطر(وارثة من األسالف املشاركة واملعارف املت
؛ توفـالو،   Misc.1أوزبكستان،  (تقييم الصالت بني استراتيجيات احلد من الكوارث والتكيف           )و(  

Misc.1/Add.3(  وإدخال تدابري التكيف، حيثما يكون مناسباً، يف خطط إدارة الكوارث ،) ،سنغافورةMisc.2( ،
  ؛)الصني، حلقة عمل املخاطر(وإدارهتا يف إطارات التكيف وإدماج احلد من خماطر الكوارث 

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :اقترحت املنظمات  - ١٢١

تدعو احلاجة إىل تقييم املخاطر والقدرات، وتقوية نظم اإلنذار املبكر، وتنفيذ أنشطة احلد مـن                 )أ(  
ئ وبرامج االستجابة والربامج الطارئـة      الكوارث كجزء من خطط التكيف القطاعية، وحتديث االستعداد للطوار        

االستراتيجية الدوليـة   / التوجيه املشتركة بني الوكاالت    ؛ جلنة Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،      (
  ؛)Misc.6/Add.1للحد من الكوارث، 

عند إعداد خطط تكيف وطنية وتنفيذها جيب أن تتضمن منصات أو جلانـاً مـشتركة بـني                   )ب(  
 املصلحة لتعاجل احلد من خماطر الكوارث اليت تشمل مجيع القطاعـات ذات الـصلة            بت وجمموعة أصحا  الوكاال

  ؛)Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، (وتضم القطاع اخلاص وممثلي اجملتمع العلمي واجملتمع املدين 
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مبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال ( وضع إطار إلدارة املخاطر يتضمن أساساً للوقاية وأساساً للتأمني  )ج(  
  ؛)املناخ، حلقة عمل املخاطر

جيب أن تتأكد األطراف من تأصيل القدرات الفنية ضمن اخلطط الوطنية إلدارة خماطر الكوارث              )د(  
  ؛)Misc.6املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، (وضمن التشريع والتخطيط اإلمنائي 

املبادرات الناجحة يف احلد من خماطر الكوارث يف اجملتمعـات          جيب أن يكون هناك دعم لتكرار         )ه(  
االستراتيجية الدوليـة   (احمللية والتكيف يف اجملتمعات احمللية مما يقوي مقاومة الناس على إجياد سبل كسب العيش               

  ؛)Misc.6للحد من الكوارث، 
 التكيـف   جيب أن تستفيد األطراف من إطار عمل هيوغو عند تـصميم وتنفيـذ إجـراءات                )و(  

 تستفيد جهود التكيف من نظام      ، وأن )Tearfund؛ صندوق   Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،      (
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث الذي يضم جمموعة أصحاب املصاحل، وتقوية القـدرات الفنيـة لـدى                 

، وأن  )Misc.6تيجية الدولية للحد من الكوارث،      االسترا(املؤسسات على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية       
االستراتيجية الدوليـة   (تكون هناك أولوية ملنهجيات احلد من أخطار الكوارث وأدوات رفع مستوى االستعداد             

  ؛)Misc.6للحد من الكوارث، 
جيب أن تكون هناك أولوية الستعمال األدوات املوجودة للحد من خماطر الكوارث واليت ثبـت           )ز(  

ورفع ) Misc.6/Add.1االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،      /جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت    (ا فعالة   أهن
، وجيب إدماج احلد من خماطر الكوارث ضمن التخطيط القـومي           )Tearfundصندوق  (مستوى هذا االستعمال    

  ؛) الكوارث، حلقة عمل املخاطراالستراتيجية الدولية للحد من/جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت(
جيب تقوية املراكز واآلليات اإلقليمية املوجودة اليت تتناول احلد من خماطر الكوارث يف قطاعات                )ح(  

  ؛)Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، (بعينها 
ة تغـري املنـاخ     جيب التشجيع على احلوار املنتظم، وتبادل املعلومات والعمل املشترك بني أجهز            )ط(  

واحلد من الكوارث، والنقاط املركزية واخلرباء، بالتعاون مع واضعي سياسات التنمية وممارسيها، وجيب أن يزيد               
  ).Tearfundصندوق (التعاون بني اجملتمعات العاملة يف التكيف مع تغري املناخ والعاملة يف إدارة خماطر الكوارث 

  لى املقاومة تنويع االقتصاد لبناء القدرة ع- دال 

  مدخالت األطراف - ١

  :اقترحت األطراف  - ١٢٢

 من اهلدف املزدوج وهو بناء املقاومة لتغري املناخ وحتقيق          النظر يف تنويع االقتصاد باعتباره جزءاً       )أ(  
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (التنمية املستدامة 

بلدان اجلزرية النامية الـصغرية     أن من املطلوب دعم التعرف على اخليارات وبناء القدرات يف ال            )ب(  
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (لتنويع اقتصاداهتا 
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تدعو احلاجة إىل بناء قدرات املؤسسات وإىل وضع إطار تنظيمي يساهم يف تنويـع األنـشطة                  )ج(  
لى املـستوى الـوطين     االقتصادية ويقوي املقاومة االقتصادية، وجيب أن يكون ذلك جزءاً من ختطيط التكيف ع            

  ).Misc.5األرجنتني، (

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

اقترحت املنظمات تنظيم سياسات التنويع االقتصادي داخل خمتلف القطاعات أو بتشجيع أنشطة جديدة من                - ١٢٣
اح أنـشطة   ؛ وجيب اقتر  )االحتاد الدويل لنقابات العمال   (قطاعات اقتصادية أخرى، واستشارة مجيع أصحاب املصلحة        

جديدة يف قطاعات اقتصادية أخرى للعاملني يف القطاعات املعرضة للمخاطر، وجيب إجراء حوار اجتماعي مع مجيـع                 
  ).Misc.5/Add.2منظمة العمل الدولية، (أصحاب املصلحة على مجيع املستويات بطريقة جتعل منه مؤسسة معتمدة 

اهليئـات املتعـددة   سبل تعزيز الدور احلفاز لالتفاقية يف تشجيع    - هاء 
والقطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين، باالعتمـاد        األطراف،

والعمليات، كوسيلة لـدعم التكيـف       على التآزر بني األنشطة   
  بطريقة متناسقة ومتكاملة

  مدخالت األطراف

اً رئيسياً وأن  الحظت األطراف أن االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ هبا قدرة كامنة على أن تؤدي دور                - ١٢٤
اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء،      (تضطلع مبزيد من القيادة من اإلرشاد والتنسيق وتعبئة إجراءات التكيف           

Misc.2       ،؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، النرويجMisc.5/Add.2    ؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمـل
  ). الفصل ثانياًانظر أيضاً) (الرؤية املشتركة

  :واقترحت األطراف ما يلي  - ١٢٥

جيب أن يظل النظر يف العمليات اليت تؤدي إىل التكيف مع تغري املناخ منـضوياً حتـت مظلـة                    )أ(  
  ؛)Misc.5/Add.2؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، Misc.1األرجنتني، (االتفاقية اإلطارية 

ءات على مستويات خمتلفة، وأن تـوفر       دفع اإلجرا /جيب أن تعمل االتفاقية اإلطارية على حتفيز        )ب(  
الدعم لتطوير برامج التكيف الوطنية، وأن تشجع النهج املرنة والعملية اليت هتدف إىل حتقيق نتـائج يف                 /اإلرشاد

  ، )الواليات املتحدة، حلقة عمـل التكيـف  (امليدان، واليت تكون متفقة مع االلتزامات مبوجب االتفاقية اإلطارية        
). Misc.1الواليات املتحدة،   (ت على مجيع املستويات حنو التكيف، وتوليد املوارد هلذه اجلهود           مبا يوجه اإلجراءا  

وعلى مجيع املستويات يتطلب األمر تقوية املوجود من املؤسسات والشبكات واملوارد العاملة بالفعل يف تعزيـز                
  يل ختطيط أنشطة التكيـف وتنفيـذها       املقاومة للمناخ، مبا يف ذلك تقاسم املعلومات واخلربات، والتمويل، وتسه         

وجيب وضع إطار للتكيف لتحفيز مزيد من االهتمام بالتكيف على مجيع املستويات            ). انظر أيضاً الفصل سادساً   (
  ؛)Misc.5الواليات املتحدة، (وحث الدعم الوطين والدويل ألولويات التكيف يف جمموعة واسعة من القطاعات 
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ة حتفيز اإلجراءات على املستوى احمللي، مبا يف ذلك بتسهيل تقدمي املعلومـات       ينبغي لالتفاقية اإلطاري    )ج(  
  ؛)Misc.5/Add.2ستراليا، أ(املناسبة لواضعي القرارات وحبسب احلجم املطلوب عن اجلوانب العملية والفنية يف التكيف 

اجملموعة األفريقية، (جيب تعزيز التناسق يف طريقة تناول قضايا التكيف مبوجب االتفاقية اإلطارية   )د(  
Misc.2/Add.1 .(              وجيب أن حتفز االتفاقية اإلطارية على إقامة شراكات بني الشركات ومؤسسات البحـث يف

كـذلك ينبغـي    ). Misc.5الربازيل  (البلدان املتقدمة والنامية باعتبارها أداة مفيدة إلقامة مراكز وطنية وإقليمية           
ت بني القطاع اخلاص، والقطاع العام وبقية أصحاب املصلحة على خمتلف           لالتفاقية اإلطارية حتفيز ودعم الشراكا    

اجلماعة األوروبيـة ودوهلـا     (املستويات وبني مجيع األقاليم والقطاعات، للعمل حنو تكيف معزز ومتآزر وفعال            
  ؛)Misc.5/Add.1األعضاء، 
قية اإلطارية يف التسهيل    جيب وضع آلية مناسبة لتشجيع العمل، باالستناد إىل نواحي قوة االتفا            )ه(  

وستكون آلية التنسيق الوطنية، اليت هلا القدرة الفنية، واليت تدعمها االتفاقية،           ). Misc.1/Add.2كندا،  (والتنسيق  
  ؛)Misc.5الربازيل، ( مهماً يف التنفيذ الفعال ألحكام التكيف عنصراً

 تقوي الصالت مع إطار عمل هيوغـو        فيما يتعلق بإدارة املخاطر، ينبغي لالتفاقية اإلطارية أن         )و(  
، وأن تستفيد مما هو موجود من الشبكات واملؤسسات، وأن تسِّهل التعاون            )Misc.5/Add.2الواليات املتحدة،   (

، وأن حتفز )اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل املخاطر(وتبادل املهارات، وأن ترفع الصورة السياسية 
؛ واملـوارد اجلديـدة    )بنغالديش، حلقة عمل املخاطر   (بتكرة، مثل التأمني على نطاق صغري       املنتجات اجلديدة وامل  

ملساعدة البلدان اجلزرية النامية الصغرية وأقل البلدان منواً على التعامل مع العبء اإلضايف الناشئ عن تغري املناخ                 
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (

ث زيادة كبرية يف متويل التكيف،       االتفاقية اإلطارية على حتديد آلية إلحدا      جيب أن يرتكز دور     )ز(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (واالتفاق على أسلوب لدعم ترتيب األولويات 

جيب أن تكون أمانة االتفاقية اإلطارية حلقة وصل بني البلدان والوكاالت اليت تـدعم جهـود                  )ح(  
؛ ويتطلب )Misc.5/Add.2أستراليا، آيسلندا، (راءات اجلماعية بشأن التكيف  التكيف مبا يساعد على تنسيق اإلج     

أقل البلدان منواً، حلقة    (األمر دعماً حتفيزياً من الوكاالت واملؤسسات يف األمم املتحدة بأكملها وتنسيق األنشطة             
  ).عمل التكيف

العمل املعزز من أجل تطوير التكنولوجيا ونقلـها لـدعم            - خامساً 
  بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه ملتعلقالعمل ا

باإلضافة إىل جتميع األفكار واملقترحات الذي سيأيت فيما يلي، فإن املناقشة يف هذا العنصر من عناصـر                   - ١٢٦
ويرجـى الرجـوع إىل الوثيقـة       . خطة عمل بايل تظهر أيضاً يف املواجيز اليت أعدها رئـيس الفريـق العامـل              

FCCC/AWGLCA/2008/6   ٥٦- ٤٠، الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/11   والوثيقـة   ٥٣- ٤٥، الفقرات ،
FCCC/AWGLCA/2008/13 ٣٨- ٢٩، الفقرات.  
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اآلليات واألدوات الفعالة واملعززة إلزالة العراقيل، وتوفري حوافز          - ألف 
أجـل حتـسني النـهوض بتطـوير         مالية وغريها من احلوافز من    

 مية، قصد تشجيع الوصول إىل    التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النا    
  تكنولوجيات سليمة بيئياً تكون يف املتناول

  مدخالت األطراف - ١

، اقترحت األطراف أن اآلليات واألدوات املعززة إلزالة العراقيل وتوفري حـوافز  املبادئ العامةمن ناحية    - ١٢٧
  :التخفيف والتكيف جيبمالية وغريها من احلوافز من أجل النهوض بتطوير التكنولوجيات ونقلها قصد 

أن تكون شاملة لتناول مجيع مراحل دورة تطوير التكنولوجيا؛ أي البحث والتطـوير، البيـان                 )أ(  
؛ اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقـة       Misc.5 والصني،   ٧٧ل الربازيل، جمموعة ا  (العملي، النشر والتعميم    

  ؛)عمل التكنولوجيا
إىل ، وأن تـستند     ٥ و ٣، الفقـرتني    ٤دة  قية اإلطارية وخصوصاً املا   أن تستهدي بأحكام االتفا     )ب(  

األنشطة اجلارية مبوجب هذه االتفاقية، مبا يف ذلك عمل فريق خرباء نقل التكنولوجيا، وأن تدمج األنشطة اجلارية  
  ؛)Misc.5 والصني، ٧٧ل ؛ الربازيل، جمموعة اMisc.1رواندا، (واملتوسعة املتعلقة بالتكنولوجيا 

 على حتديات التكنولوجيا الشاملة، وأن تقوم أن تركز على قضايا وجماالت حتقق فيها تأثرياً فعلياً  )ج(  
 وعلى جمموعة اإلجراءات اإلضافية لتعزيز تطبيق       CP.7/4على إطار نقل التكنولوجيا املوجود والذي أنشأه القرار         

اجلماعة األوروبية ودوهلا  (CP.13/4 وCP.13/3ين  من االتفاقية اليت اعتمدت بالقرار    ٥- ٤واملادة  ) ج(١- ٤املادة  
  ؛)Misc.5/Add.1األعضاء، 
اجلماعـة  ( لتغري املناخ يعاجل تعميم التكنولوجيا بطريقة فعالـة         أن تستهدي برؤية تضمن نظاماً      )د(  

 يف ذلـك    وأن تستهدي بالرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، مبا        ) Misc.5األوروبية ودوهلا األعضاء،    
اهلدف الطويل األجل بتخفيض االنبعاثات، وأن تبلغ الغاية النهائية لالتفاقية وتليب احلاجة امللحة للتكيـف مـع                 

  ؛)Misc.2/Add.1غانا، (تأثريات تغري املناخ 
أن هتدف إىل حتقيق سهولة الوصول إليها، وأن تكون يف املتناول، وتكون متناسبة ومتكيفة مع                 )ه(  

  ؛)Misc.5 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(املطلوبة من البلدان النامية لتعزيز العمل يف التخفيف والتكيف التكنولوجيات 
أن تنشِّط تكوين وتطوير ونظم وأسواق مبتكرة وطنية ودولية لتكنولوجيات التخفيف والتكيف             )و(  

  ة ودوهلا األعـضاء، حلقـة      اجلماعة األوروبي (وختلق مناخاً مالئماً لالستثمار والتمكني، وتشرك القطاع اخلاص         
  )عمل التكنولوجيا

أن تعزز تطوير وتطبيق التكنولوجيات املتصلة بالتخفيف والتكيف علـى املـستوى العـاملي،                )ز(  
وجيـب أيـضاً أن تتنـاول       . وخصوصاً من خالل حتسني تدفقات التجارة واالستثمار وباللجوء إىل األسـواق          

التنظيمـات  /ي حوافز أخرى أمكن التعرف عليها يف الـسياسات        أو أ /االحتياجات الواضحة، وفشل األسواق و    
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، كندا، (
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أن تسِّهل خلق بيئات حملية فعالة البتكار وإذاعة التكنولوجيـات الـسليمة بيئيـاً يف سـياق                   )ح(  
  ).Misc.6/Add.2الواليات املتحدة، (استراتيجيات التخفيف والتكيف 

  :، اقترحت األطرافساتترتيبات املؤسعن   - ١٢٨

إقامة آلية للتكنولوجيا مبوجب االتفاقية، تشمل اجمللس التنفيذي املعين بالتكنولوجيا الـذي أنـشئ                )أ(  
، وصندوق متعدد األطراف للتكنولوجيا يعمل بتوجيه مـن مـؤمتر           ‘١‘)٢(٧كجهاز فرعي يف االتفاقية وفقاً للمادة       

، على رسم االستراتيجيات، وتقدمي التوجيه والتحقق من        نية وأمانة  بأفرقة ف  ويعمل اجمللس التنفيذي، مدعوماً   . األطراف
  ؛)FCCC/AWGLCA/2008/11؛ الصني، غانا، Misc.5 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(املسامهات املالية والتكنولوجية 

جيب وضع إطار معزز للتكنولوجيا، مبراعاة احتياجات املؤسسات إىل التكيف والتخفيف لدعم              )ب(  
ومن شأن هذا اإلطار أن يرشـد       . يق نصوص االتفاقية املتعلقة بالتكنولوجيا يف االتفاق املقبل على تغري املناخ          تطب

" مأوى"ويدعم وحيقق ويرصد األنشطة وااللتزامات املتعلقة بالتكنولوجيا ضمن االتفاقية وخارج االتفاقية، ويكون 
  ؛)Misc.5/Add.1ا األعضاء، اجلماعة األوروبية ودوهل(لنشر املعلومات التكنولوجية 

جيب إنشاء آلية لنقل التكنولوجيا، ميوهلا صندوق أو جهاز مبوجب االتفاقية، وتكون مفـصلة                )ج(  
الحتياجات األطراف غري املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية، وتنشأ هذه اآللية مبسامهات األطراف املدرجـة يف                

ويف هذه اآللية ميكن استعمال القروض امليسرة .  من االتفاقية٥ و٤ و٣فقرات ، ال٤املرفق الثاين كما جاء يف املادة 
  ؛)Misc.5/Add.2تركيا، (وقروض التصدير أو احلوافز الضريبية الجتذاب االستثمار يف تطوير التكنولوجيا ونقلها 

ـ               )د(   . شرهاجيب إنشاء آلية تعمل بصفة مجاعية على تقييم واعتماد وتنشيط تنمية التكنولوجيا ون
وجيب نشر األدوات املوجودة إىل . وجيب أن تكون احللول مفصلة على خمتلف االحتياجات والقدرات لدى البلدان

  ؛)Misc.5/Add.2آيسلندا، (أقصى حد ممكن 
وتعزيز أدوات ترويج ). Misc.5/Add.2أستراليا، كندا، (جيب استعمال العمليات واآلليات املوجودة   )ه(  

  ).Misc.5الواليات املتحدة، (يل ال يعين بالضرورة إنشاء مؤسسات جديدة مبوجب االتفاقية التكنولوجيا والتمو

  :، منهاآليات لتناول حقوق امللكية الفكريةواقترحت األطراف   - ١٢٩

آليات مناسبة لتعزيز اإلجراءات اليت تؤدي إىل تطوير التكنولوجيا، ونشرها، وتعميمها، ونقلها              )أ(  
؛ نظام حقوق ملكية فكرية يكون مناسباً للحصول على )Misc.1األرجنتني، ( امللكية الفكرية مبراعاة قضايا حقوق

  ؛)اهلند، حلقة عمل التكنولوجيا(التكنولوجيات اليت ميلكها القطاع اخلاص يف البلدان املتقدمة 
ـ               )ب(   سليمة ترتيب للمشاركة يف حقوق امللكية الفكرية من أجل االشتراك يف تطوير التكنولوجيا ال

 احملمية برباءات اختراع؛ جممعات ؛ معايري للترخيص اإلجباري بالتكنولوجيات السليمة بيئياً)Misc.5الصني،  (بيئياً
مشتركة للتكنولوجيا أو براءات االختراع إلذاعة التكنولوجيات بني البلدان النامية بتكاليف زهيـدة؛ بـراءات               

ملالكي التكنولوجيا من أجل تسعريها تفاضـلياًً  ) رييب، إعانات، إخلإعفاء ض ( وتوفري حوافز    اختراع حمدودة زمنياً  
  ؛)؛ اهلند، حلقة عمل النهج القطاعيMisc.5/Add.2؛ باكستان، بوليفيا، Misc.5الصني، (
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النظر يف ُنُهج جديدة جتمع بني محاية حقوق امللكية الفكرية وتسهيل اقتسام التكنولوجيا، مـع                 )ج(  
بته قرارات حمافل دولية أخرى ذات صلة حبقوق امللكية الفكرية، مثل إعالن الدوحة بشأن              مراعاة املثال الذي ضر   

  ؛)Misc.5الربازيل، (االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة 
وق امللكيـة   تقوية املؤسسات القانونية واالقتصادية، يف كل طرف على انفراد، لتعزيز محاية حق             )د(  

، وتوفري نظام حمدد املعـامل      الفكرية وإعماهلا، وترويج األسواق التنافسية واملفتوحة للتكنولوجيات السليمة بيئياً        
  ؛)Misc.6/Add.2الواليات املتحدة، (وكفؤ وشفاف لتنفيذ العقود 

طوير بني  سبل فحص منافع نظم محاية االبتكار وكيف يستطيع التعاون املشترك يف البحث والت              )ه(  
األطراف املتقدمة والنامية أن يرسخ حقوق امللكية الفكرية وحيقق منافع مشتركة مثل تطوير التكنولوجيا ذاتيـاً                

  ؛)Misc.1/Add.2كندا، (
آليات تضمن محاية حقوق امللكية الفكرية والوصول إىل التكنولوجيات واستعماهلا وذلك بتفادي   )و(  

  ؛)Misc.2/Add.1غانا، (احلماية املفرطة 
مناذج مناسبة وسهلة إلصدار تراخيص حبقوق امللكية الفكرية من أجل حتسني محاية تلك احلقوق   )ز(  

وتقليل تكاليف إعداد املشاريع، جيب إقامتها بواسطة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا باالشتراك مع اخلـرباء               
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (املاليني املختصني 

رخيص من جانب احلكومات بالتكنولوجيات املمولة بأموال عامة مما حيقق منافع عاملية بتناول الت  )ح(  
  ؛)؛ مجهورية كوريا، حلقة عمل البحث والتطويرMisc.5/Add.2إندونيسيا، (تغري املناخ 

توسيع نطاق اِمللك العام يف حالة التكنولوجيات املمولة بأموال حكومية؛ وتقريـر إعفـاءات                )ط(  
  ).Misc.5/Add.2بوليفيا، (نولوجيات الصديقة للبيئة للتك

  ).انظر الفصل سادساً ( أفكاراً عن توفري املوارد املاليةكذلك اقترحت األطراف  ١٣٠

  :، اقترحت األطرافاستراتيجية الصرف من املوارد املاليةعن   - ١٣١

ـ              )أ(   ل جلميـع   وضع خطة عمل تكنولوجية حتدد سياسات حمددة وإجـراءات واشـتراطات متوي
 ٧٧ل جمموعة ا(التكنولوجيات املعنية، سواء كانت يف اِمللك العام، أم حممية برباءات اختراع والتكنولوجيات املقبلة 

  ؛)Misc.5والصني، 
تطوير حزمة من الوسائل اليت تطبق على قطاعات التكنولوجيا والتمويـل وبنـاء القـدرات،                 )ب(  

  ؛)جنوب أفريقيا، حلقة عمل التكنولوجيا( تتناسب مع احتياجاته الذاتية ويستطيع كل بلد نامٍ أن حيدد احلزمة اليت
آليات متويل تسري على منوذج الصندوق املتعدد األطراف يف بروتوكول مونتريال مبا يضمن سرعة   )ج(  

  ؛)Misc.1، )وحدةامل - واليات (ميكرونيزيا (تعميم واستيعاب التكنولوجيات املطلوبة للتخفيف والتكيف 
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آليات حتفيز شاملة تستطيع أن حتث على أعمال التخفيف وتسمح ببناء القدرات؛ صندوق لنقل       )د(  
التكنولوجيا لتمويل نقل التكنولوجيا مبا يسمح باحلصول عليها بسهولة جلميع البلدان النامية بصرف النظر عـن                

يشجع املساعدة التقنية للمشاريع،    ؛ وصندوق للتكنولوجيا النظيفة     )Misc.5تركيا،  (وضعها يف مرفقات االتفاقية     
ونقل التكنولوجيات وتطويرها والبيان العملي عنها وإذاعتها إذا كانت تقترب من احلصول على الصفة التجارية               

  ؛)Misc.2املكسيك، (
ومن شأن هذه املشاريع أن تساهم . إقامة مشاريع مشتركة لتعجيل نشر التكنولوجيات وتعميمها  )ه(  

  حقوق امللكية الفكرية معاجلة فعالة، وذلك باقتسام هـذه احلقـوق بـني األطـراف املعنيـة                 يف معاجلة قضايا    
  ؛)Misc.5األرجنتني، (

اليت تساعد على التوفيق بني تقييم االحتياجـات التكنولوجيـة          " تسهيالت تعزيز التكنولوجيا  "  )و(  
ت مماثلة لنموذج احلصول على التمويل      وتكون هذه التسهيال  . العام/ومتويل الكربون املتوافر يف القطاعني اخلاص     

اخلاص الذي جاء يف مبادرة تكنولوجيا املناخ وتساعد على تعزيز التعاون األوثق مع املؤسسات املالية الدوليـة                 
وميكن دعم هذه التسهيالت يف املرحلة األوىل بإعادة التركيز يف الصناديق           . واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف   

  ).Misc.5/Add.2أستراليا، (ختصة بالتكنولوجيا مبوجب مرفق البيئة العاملية املوجودة امل

  :، كان من املقترحات احملددةتوفري حوافز أخرىوعن   - ١٣٢

حوافز لتنشيط نقل التكنولوجيا داخل الشركات، هبدف تقوية القدرة يف الـشركات الفرعيـة            )أ(  
  ؛)Misc.5الربازيل، (املوجودة يف البلدان النامية 

حقوق مقابل االشتراك يف تطوير تكنولوجيات صديقة /آلية دولية ميكن أن تؤدي إىل تقدمي جوائز  )ب(  
غانا، . (للمناخ ونقلها من خالل إقامة صلة مع التزامات األطراف من حيث التحديد الكمي لالنبعاثات وخفضها

Misc.2/Add.1و FCCC/AWGLCA/2008.11(؛  
ات التخفيف الوطنية املناسبة من جانب البلدان النامية تنشأ مبوجب          أرصدة كربون دائنة إلجراء     )ج(  

وستكون إيرادات بيـع    . االتفاقية اإلطارية كوسيلة من وسائل آلية التمويل ونقل التكنولوجيا يف خطة عمل بايل            
سبة يف البلـدان    هذه احلقوق قناة لتمرير املوارد املالية والتكنولوجيات الضرورية إلجراءات التخفيف الوطنية املنا           

  ؛)FCCC/AWGLCA/2008.11 وMisc.5مجهورية كوريا، (النامية 
آليات سوق الكربون اليت تدفع البلدان املتقدمة إىل متويل مجيع التكاليف اإلضافية، مبا يف ذلك                 )د(  

لدفيئـة يف   تكاليف أنشطة التمكني، وتطبيق التكنولوجيا ونشرها مما يلزم لتنفيذ أنشطة ختفيف انبعاثات غازات ا             
  ؛)Misc.1األرجنتني، (البلدان النامية 

لى أوسع نطاق ممكن، ويرسل     اتفاق عاملي فعال بشأن تغري املناخ حيدد سعراً للكربون ينطبق ع            )ه(  
  واضحة جملتمع االستثمار العاملي بتـوفري املـوارد وتوجيههـا حنـو تطـوير التكنولوجيـا واالبتكـار                  رسالة  

  ؛)Misc.5نيوزيلندا، (
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إنشاء آليات ومنهجيات مناسبة لتوفري حوافز لنقل التكنولوجيات النظيفة ونشرها، وذلك برسم   )و(  
" اإلضافية"وترويج تكنولوجيات التكيف بالتعرف على فرص       " غاية تكنولوجية /هدف"و" خط األساس اإلمنائي  "
  ؛)Misc.5/Add.2ترينيداد وتوباغو، (

  ر التكنولوجيا وتعميمها، وإقامة نظام عـاملي مـشترك         استبعاد احلواجز عرب احلدود أمام تطوي       )ز(  
  ).Misc.5/Add.2آيسلندا، (أو منسق لتبادل االنبعاثات 

  :وباإلضافة إىل املقترحات السابقة، الحظت األطراف أيضاً  - ١٣٣

تعترب التزامات  ) انظر أيضاً الفصل خامساً   (أن التحويالت املالية إىل الصندوق املتعدد األطراف          )أ(  
  وأي متويـل   . من خطة عمـل بـايل     ‘ ٢‘)ب(١بلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها مبوجب الفقرة          قا

 مـن   ٣- ٤ال حيدث مبوجب االتفاقية اإلطارية وإشرافها ال يعترب وفاًء بالتزامات البلدان املتقدمة مبوجب املـادة                
  ؛)Misc.5 والصني، ٧٧ل جمموعة ا (CP.13/1االتفاقية أو القرار 

النظر يف الطرق والوسائل حلظر تصدير معدات غري صديقة للبيئة إىل البلـدان الناميـة، مثـل                   )ب(  
؛ )Misc.1روانـدا،   (السيارات والثالجات وغريها مما يساهم يف انبعاثات غازات الدفيئة وتآكل طبقة األوزون             

تدامة يف اإلنتاج واالسـتهالك؛     وحظر نقل صناعات التلويث من الشمال إىل اجلنوب مبا يف ذلك النظم غري املس             
  ؛)Misc.1أقل البلدان منواً، (وتعزيز نقل التكنولوجيا اخلضراء يف الطاقة والصناعة 

وجيب أن  . أن يكون الطريق إىل تكنولوجيا التكيف خمتلفاً عنه عما هو يف تكنولوجيا التخفيف              )ج(  
عر للكربون لن يرسل رسالة فعالة للبحـث      فمثالً إدخال س  ". بيئات التمكني "تنعكس هذه الفوارق يف خصائص      
  ؛)Misc.5نيوزيلندا، (والتطوير يف تكنولوجيات التكيف 

، إىل  أن تكون أعلى أولوية للتكنولوجيات اليت تعاجل احتياجات التكيف يف أكثر الدول تعرضاً              )د(  
يقة تسمح بالرصد والتحقق وجيب تنفيذ نقل التكنولوجيا بطر. جانب تكنولوجيات الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

  ).Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

شاركت املنظمات املراقبة أيضاً باألفكار واملقترحات عن اآلليات الفعالة لتوسيع تطوير التكنولوجيـات       - ١٣٤
  :وكان منها. ونقلها مبوجب االتفاقية

 من التكنولوجيا النوعية لكل موقع والنظر يف إمكـان إنـشاء آليـات لتنـشيط                تقييم اخليار األمثل    )أ(  
  ؛)Misc.3جامعة األمم املتحدة، (االبتكارات اليت هلا منافع االستدامة واليت تعاجل األخطار املرتبطة بالتكنولوجيات اجلديدة 

مبا يـؤدي إىل    ) عمل املناخي الشبكة الدولية لل  (زيادة املوارد التكنولوجية واملالية بدرجة كافية         )ب(  
إنشاء صندوق جديد للتكنولوجيا ودعم نشر التكنولوجيات املوجودة، مبا يف ذلك الطاقة املتجددة، وبناء قدرات               
البلدان النامية، مع احترام حقوق امللكية الفكرية وتعزيز نقل التكنولوجيا بواسطة آليات السوق مثل آلية التنمية                

  ؛)نيني العاملية من أجل بيئة متوازنةمنظمة الربملا(النظيفة 
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الترخيص اإلجباري كخيار أمام البلدان النامية يف بعض الظروف لتحصل علـى التكنولوجيـا                )ج(  
  ؛)شبكة العامل الثالث(السليمة بيئياً اليت تكون حامسة يف التكيف والتخفيف 

ارية املرتبطة باملناخ، وتقوية خلق هياكل للتحفيز وظروف مناسبة للتكنولوجيات والعمليات التج  )د(  
التجارة واالستثمار املتعدد األطراف مما يدعم التدفقات االقتصادية والتكنولوجية املطلوبة لتطبيق احللول، ويدعم             

  ؛)الغرفة التجارية الدولية(احلصول على الطاقة ويساهم يف الرخاء االقتصادي 
التفاقية اإلطارية يف جمموعة من بـرامج العمـل     تنظيم جهود التكنولوجيا يف املستقبل مبوجب ا        )ه(  

التكنولوجي على فترات مخس سنوات، مع أهداف واضحة وميزانية عمل كافية، مدعومة بأفرقة اخلرباء الفنـيني                
  ).الصندوق العاملي للحياة الربية (١٥املؤقتة اليت أنشأها مؤمتر األطراف 

يمة سبل تعجيل التنمية ونشر التكنولوجيات السل       - باء 
  اليت تكون يف املتناول، وتروجيها ونقلها

  :، اقترحت األطرافاملبادئ العامةعن   - ١٣٥

   يف نقل التكنولوجيـا وتروجيهـا ونـشرها          ضرورياً بناء الطاقات وتعزيزها باعتبارها عنصراً      )أ(  
  ؛)Misc.1سري النكا، (من أجل ضمان االستدامة يف األجل الطويل ) Misc.1أقل البلدان منواً، (

االعتراف بالقدرة املالية والتكنولوجية لدى البلدان املتلقية، والبناء عليها، وتعبئة االستثمارات بطريقة      )ب(  
  ).Misc.5الواليات املتحدة، (فعالة من القطاع اخلاص بتنشيط املؤسسات الوطنية املعنية وخلق بيئات التمكني 

  :، تضمنت املقترحات احملددة بشأن بناء القدراتيمها ونقلهاسبل تعجيل نشر التكنولوجيا السليمة وتعموعن   -١٣٦

إقليمية للتكنولوجيا تعزز تطوير التكنولوجيا ونشرها ونقلها، وتنشط        /إقامة مراكز ممتازة وطنية     )أ(  
  بناء القدرات، وحتسن احلصول على املعلومات، وتدعم ثقافة االبتكار وختلق بيئـة دوليـة مناسـبة للتعـاون                  

  ؛)Misc.5 الربازيل،(
يسهِّل إدخال تعديالت على خمتلف التكنولوجيات مبا يف      ) حبسب القطاعات (عملية وضع حصر      )ب(  

تعجيل نشرها وتعميمها والتعاون يف البحث والتطوير بـشأن التكنولوجيـا املوجـودة             /ذلك تكبريها، وتسهيل  
  ؛)Misc.1بنغالديش، (واجلديدة واملبتكرة، مبا يف ذلك احللول اجملدية للجميع 

واملطلوب إجياد الكتلة احلرجة من املهـارات العلميـة         . تقوية القدرة على اعتماد التكنولوجيا      )ج(  
يف مجيع البلدان النامية حىت تستطيع تطوير       ) مثل املختربات واملعدات ومؤسسات الدعم    (والفنية والبنية األساسية    

الحتياجاهتا، وإدخال هذه التكنولوجيات بطريقـة      التكنولوجيات وتكييفها والتعرف عليها حبيث تكون مناسبة        
  ؛)Misc.1/Add.1باكستان، (فعالة إىل السوق لتوفري الصيانة املطلوبة بصفة مستدامة 

مثالً بتحسني  (وضع إجراءات لتعزيز بناء القدرات على مستوى املؤسسات واملستويات الفردية             )د(  
  ) املـساعدة يف وضـع الـسياسات والتـدابري الوطنيـة          املهارات الفنية والسياسات والتـدريب، أو تقـدمي         

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (
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  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (تعزيز قدرة فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا على تقدمي املشورة الفنية   )ه(  
ات دوائـر  إعطاء أولوية أعلى ألقل البلدان منواً يف توفري الدعم، وخصوصاً يف شكل بناء قـدر          )و(  

  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (األعمال يف جانب الطلب 
املساعدة اهلادفة يف بناء القدرات وما يتصل هبا من مساعدة فنية كلما دعت احلاجة وذلك من                  )ز(  

جانب البلدان املتقدمة األطراف واملنظمات الدولية ملساعدة البلدان النامية على حتسني اعتماد التكنولوجيا السليمة 
  ؛)الواليات املتحدة، حلقة عمل التكنولوجيا(يئيا وتشغيلها وصيانتها وتعميمها ب

البلدان املتقدمة األطراف تزيد دعمها للبلدان النامية يف تقييم االحتياجات التكنولوجية، وبنـاء              )ح(  
اجلماعة (كنولوجي  القدرات، واملخططات الوطنية لنشر التكنولوجيا، واالشتراك يف اتفاقات اختيارية ذات اجتاه ت           

  ).Misc.5/Add.1األوروبية ودوهلا األعضاء، 

  :، مشلت املقترحات احملددةتقوية بيئات التمكنيوعن   - ١٣٧

حتسني بيئات التمكني لترويج التكنولوجيا، مبا يف ذلك تعزيز إطارات التنظيم، ورعاية البيئات                )أ(  
جل تسويق تكنولوجيات التنمية النظيفة وما يتصل بذلك        اإلجيابية لالستثمار، وتوفري حوافز للقطاع اخلاص من أ       

  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (من حقوق امللكية الفكرية 
مطالبة مجيع األطراف بتحسني بيئات التمكني من أجل ترويج التكنولوجيا وذلك بالتعرف على               )ب(  

لسياسات والتدابري احملـددة للتكنولوجيـا      ؛ حتديد ا  CP.7/4احلواجز أمام نقل التكنولوجيا مث إزالتها وفقاً للقرار         
وجيب أن تتضمن هذه السياسات والتدابري نشر تكنولوجيات الكربون املنخفض والسياسات           . وتقويتها وتنفيذها 

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (الوطنية للطاقة واملناخ 
تقدمة والنامية لتسهيل املشاركة الفعالة مـن       إصالح التشريع والسياسات يف كل من البلدان امل         )ج(  

 احلواجز أمام نشر التكنولوجيات جانب القطاع اخلاص، مثل احلوافز، ومعاجلة قضايا حقوق امللكية الفكرية وإزالة
  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (وتلقيها 
 االسـتثمار يف تطـوير التكنولوجيـا      النظر يف كيفية تعزيز التركيز على بيئات التمكني جلذب          )د(  

الواليـات  (وتعميمها ونقلها، واالعتراف بالدور احلفاز احلاسم الذي تؤديه بيئات التمكني يف هذا اخلـصوص               
  ).Misc.5/Add.2املتحدة، 

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

جيا السليمة بيئياً وتعميمها اقترحت املنظمات املراقبة بعض األفكار العملية عن طرق تعجيل نشر التكنولو  - ١٣٨
  :ونقلها، ومنها

ضم اجلهود لتعزيز نقل التكنولوجيا يف جمال ختفيف تغري املناخ من حيث استراتيجيات رعايـة                 )أ(  
  ؛)برنامج األمم املتحدة للبيئة(تنمية أسواق قوية لتكنولوجيات الطاقة النظيفة 



FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1* 
Page 110 

 

قرارات تطوير التكنولوجيات ونقلها؛ وضـع      ضمان مسامهة أصحاب املصلحة احملليني يف اختاذ          )ب(  
برامج تدريبية للعمال ومنظمي املشاريع يف البلدان املتلقية؛ جتنب ظهور اختناقات بسبب نقص اليد العاملة املدربة 

  ؛)االحتاد الدويل لنقابات العمال، الغرفة التجارية الدولية(
  ذلـك بإزالـة احلـواجز التعريفيـة وغـري          حترير التجارة يف السلع واخلدمات السليمة بيئياً و         )ج(  
  ؛(Keidanren)التعريفية 
  ).الغرفة التجارية الدولية(االستمرار يف توضيح اإلضافية وخطوط األساس لدعم االستثمارات   )د(  

التعاون يف جمال البحث وتطوير التكنولوجيات احلالية         - جيم 
  واجلديدة واملبتكرة، مبا يف ذلك احللول اجملدية للجميع

  مدخالت األطراف - ١

  : لتعزيز التعاون يف البحث والتطوير، مشلت املقترحات احملددةالعناصر والوسائل الواقعيةعن   - ١٣٩

تعزيز اإلطارات املوجودة للتعاون الدويل وإقامة إطارات جديدة للتعجيل بتطوير التكنولوجيـا              )أ(  
وسيع االستثمار يف البحث والتطوير، وباملـشاركة يف        املبتكرة بالتعاون مع املنظمات الدولية املختصة، وذلك بت       

  ؛)Misc.5 وMisc.2اليابان، (خرائط طريق التكنولوجيا، وتقوية التعاون الدويل 
تنشيط التعاون الدويل يف البحث والتطوير، وبرامج تبادل طالب اجلامعات واملـدارس العليـا،       )ب(  

خ والتكنولوجيا، وتقييم األسواق، وربط املراكـز الوطنيـة   وتوسيع شبكات اقتسام املعرفة، ودعم سياسات املنا      
، حلقة عمل التكنولوجيا وحلقة عمل      Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (لتكنولوجيا املناخ وتقويتها،    

  ؛)البحث والتطوير
سـبة إىل   إقامة آلية مبتكرة لتنشيط التعاون يف البحث والتطوير ونقل تكنولوجيات التكيف املنا             )ج(  

  ؛)FCCC/AWGLCA/2008/11الصني، حلقة عمل التكيف و(البلدان النامية 
وضع أساليب تعاونية قطاعية ميكن أن تسهِّل االشتراك يف البحث والتطوير وتسمح بتطبيق أفضل   )د(  

  ؛)Misc.4/Add.1أستراليا، (املمارسات عاملياً يف قطاع بعينه 
قليمية، أو إقامتها، ألداء عمليات البحث والتطوير، مبا يف ذلك          التعرف على املراكز الوطنية واإل      )ه(  

بنغالديش، الربازيل، الصني، اهلند،    (جماالت التأثريات وتقييم التعرض، ولدعم البحث والتطوير يف جمال التكيف           
  ؛)حلقة عمل التكنولوجيا وحلقة عمل البحث والتطوير

يا املناخ لتنشط البحث والتطوير املشترك، وتضع إنشاء شبكة من مراكز تطوير وتعميم تكنولوج  )و(  
وتقدم الشبكة تقريرها إىل مؤمتر األطراف، ويديرها جملس        . مناذج جتارية مناسبة وتنفذ السياسات وحبوث السوق      

دويل تكون األغلبية فيه لألطراف من غري املدرجة يف املرفق األول ومتول من املسامهات، وأساساً من األطـراف                  
  ؛)اهلند، حلقة عمل البحث والتطوير( املرفق األول املدرجة يف
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ترويج أنشطة البحث والتطوير، وخصوصاً مع البلدان النامية، هبدف تنشيط القدرة الذاتية على               )ز(  
  ؛)مجهورية كوريا، حلقة عمل البحث والتطوير(البحث والتطوير 

التعاون الثالثي، مبا يف ذلك البحث تقوية التعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب و  )ح(  
  ؛)الربازيل، حلقة عمل التكنولوجيا(والتطوير املشترك 

تشجيع االستثمار األجنيب املباشر إىل جانب املشاريع املشتركة للبحث والتطوير يف البلدان النامية   )ط(  
  ؛)Misc.1ديش، بنغال(حبيث تستطيع التغلب على بعض مشاكل تطوير التكنولوجيا ونشرها وتعميمها 

تنشيط مزيد من التعاون يف تكنولوجيا البحث والتطوير من جانب احلكومة والقطاعات العامة               )ي(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (مبا يف ذلك تطوير جمموعة املهارات الضرورية، ووضع نظم وطنية قوية لالبتكار 

ا اليت تكون يف املتناول، مبـا يف ذلـك          تنشيط النماذج املبتكرة للبحث والتطوير يف التكنولوجي        )ك(  
االشتراك يف تطوير تكنولوجيات تضم القطاع اخلاص يف البلدان النامية والنماذج اليت وضعتها اجلماعة االستشارية 
للبحوث الزراعية الدولية، اليت ال تكون بذور األصناف واالبتكارات فيها حممية برباءات اختراع، ممـا يـسمح                 

  ؛) والصني، حلقة عمل البحث والتطوير٧٧ل جمموعة ا(دان النامية بتروجيها يف البل
وضع عمليات واضحة ومقبولة للجميع ملعاجلة قضايا امللكية الفكرية واإلفـراج عـن نـواتج                 )ل(  

  ؛)ستراليا، الصني، حلقة عمل البحث والتطويرأ(التكنولوجيا 
هاز الفرعي املقترح لتطوير ونقل التكنولوجيا      تشكيل فريق خاص بالتعاون يف البحث والتطوير يتبع اجل          )م(  

  ؛)الصني، حلقة عمل البحث والتطوير(السليمة بيئياً، ولوضع خطط البحث والتطوير على املستويني اإلقليمي والوطين 
من جانب البلدان املتقدمـة     ) وخصوصاً للتكيف (ترويج التكنولوجيات املشتركة للبحث والتطوير        )ن(  

ومثل هذا . ى بواسطة مؤسسات البحوث واملؤسسات اجلامعية واحلكومية، وخصوصاً من أجل التكيفوالنامية اليت جتر
  ).Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (البحث ميكن أن يضمن االشتراك يف حقوق امللكية الفكرية 

  :مشلت املقترحات احملددة، والتكنولوجيات احملددة لتعزيز التعاون يف البحث والتطويرالقطاعات وعن   - ١٤٠

احتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه، الكهرباء الشمسية، الوقود البيولوجي، إدمـاج الطاقـة               )أ(  
املتجددة وكفاءة الطاقة يف عمليات البناء والنقل والصناعة، وأدوات الرصد مبا يف ذلك نظـم اإلنـذار املبكـر                   

  ؛) البحث والتطويراجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل(
احتجاز ثاين أكسيد (تكوين حمفظة متوازنة من التكنولوجيات املفيدة اليت تتفق مع األولويات الوطنية   )ب(  

  ؛)أستراليا، حلقة عمل البحث والتطوير) (الكربون وختزينه، التكنولوجيات املتجددة، والبحوث املتعلقة بالتكيف
تكنولوجيا منخفضة الكربون وكفاءة الطاقة؛ الري، التحكم       تنويع احملاصيل، حتسني األصناف،       )ج(  

  يف الفيضانات، إدارة اجلفاف، وحتديث نظم اإلنذار املبكر الـيت تـشمل اجلفـاف والفيـضانات واألعاصـري                  
  ؛)بنغالديش، حلقة عمل البحث والتطوير(

الصني، حلقـة   (ة  التعرف على جماالت األولوية حبسب سلسلة من املعايري توضع بطريقة متوازن            )د(  
  ؛)عمل البحث والتطوير
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برامج مشتركة للبحث والتطوير تقرر األولوية للمجاالت اليت تكون فيها انبعاثات كبرية مـن                )ه(  
غازات الدفيئة أو يكون فيها إمكانيات كبرية للتقدم التكنولوجي، واليت تكون تكاليفها مرتفعة، مثل احتجاز ثاين 

  ؛)رويج، حلقة عمل البحث والتطويرالن(أكسيد الكربون وختزينه 
 وختزينه، الطاقة النووية، الطاقة املتجددة وحتسني كفاءة الطاقـة          احتجاز ثاين أكسيد الكربون     )و(  

  ).الواليات املتحدة، حلقة عمل البحث والتطوير(

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :لبحث والتطوير، مشلتقدمت املنظمات املراقبة بعض املقترحات بشأن التعاون يف ا  - ١٤١

  ؛)Misc.3جامعة األمم املتحدة، (تعزيز البحث والتطوير يف تكنولوجيا الطاقة الشمسية املركزة   )أ(  
  ؛)منظمة الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنة(مضاعفة الدعم املايل العاملي للبحث والتطوير   )ب(  
كار يف البلدان النامية باعتبارها أيضاً وسـائل لبنـاء          التمويل للبحوث احمللية، والتطوير واالبت      )ج(  

  ؛)االحتاد الدويل لنقابات العمال(القدرات احمللية واالستفادة من املعارف احمللية 
تشجيع وتيسري زيادة االستثمارات للبحث والتطوير يف تكنولوجيات االسـتعماالت النهائيـة              )د(  

  ؛)Misc.6الوكالة الدولية للطاقة الذرية، /تنمية الصناعيةمنظمة األمم املتحدة لل(الكفؤة يف الطاقة 
املنظمة العاملية لألرصاد (تعزيز دعم أنشطة البحث هبدف حتليل األحداث املتطرفة ووضع مناذجها   )ه(  
  ؛)Misc.6اجلوية، 
 ألنه ، مما يكون حالً جمدياً للجميعر يف أنواع وقود الطريان البديلةتشجيع أنشطة البحث والتطوي  )و(  

سيقلل اعتماد الطريان على الوقود األحفوري الذي يتغري بتغري املناخ، إىل جانب تثبيت التقلبـات االقتـصادية                 
  ).Misc.6/Add.1منظمة الطريان املدين الدويل، (املرتبطة بأنواع الوقود التقليدية 

   فعالية اآلليات واألدوات للتعاون التكنولوجي يف قطاعات حمددة- دال 

  الت األطرافمدخ - ١

  :، الحظت األطرافاملبادئ العامةعن   - ١٤٢

من ) ج(١، الفقرة   ٤أن الُنُهج التعاونية القطاعية واإلجراءات القطاعية احملددة تعزز تنفيذ املادة             )أ(  
ومن املهم أن تتركز املناقشات على أهداف تطوير التكنولوجيا احملددة ونقلها الـيت             ). Misc.5الصني،  (االتفاقية  

وال جيب مثالً أن تكون ذريعة إلدخال مناقشة أوسع عن املناهج           . من خطة عمل بايل   ) ج(١- ٤ءت يف املادة    جا
اليت تستهدف االنبعاثات القطاعية اليت ميكن أن تستخدمها األطراف املدرجة يف املرفق األول لبلـوغ أهـدافها                 

لعامل املخصص لزيادة التزامات األطراف املدرجة      اخلاصة باالنبعاثات؛ فمثل هذه الُنُهج هي اليت تتبع يف الفريق ا          
  ؛)Misc.5األرجنتني،  ((AWG/PK)يف املرفق األول بربوتوكول كيوتو 
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الُنُهج التعاونية القطاعية ستحقق ختفيضات فعالة يف البلدان النامية بفضل التعاون التقين وستساهم يف                )ب(  
  ؛)Misc.2اليابان، (ق منها من جانب البلدان النامية تطوير إجراءات قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحق

أو سياسات التخفيف احمللية القطاعية ميكن      /النهج التعاونية القائمة على التعاون التكنولوجي و        )ج(  
أن تساهم يف رفع احلواجز اليت هي نوعية لبعض القطاعات، ويف زيادة نشر التكنولوجيا وتعزيز البحث والتطوير                 

  ؛)Misc.4اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، ( قطاعات أساسية يف البلدان النامية والتعميم يف
تستطيع عملية الفريق العامل املخصص لزيادة االلتزامات أن تضع العناصر الضرورية يف التعاون               )د(  

) اص، واجلامعاتاحلكومات، القطاع اخل(التكنولوجي، مبا يف ذلك دوافع هذا التعاون، وأساليبه وأدوار األطراف 
وأن تأخذ يف اعتبارها العمل التعاوين اجلاري من جانب البلدان املتقدمة والنامية يف حمافل أخرى مثل شراكة آسيا 
واحمليط اهلادئ، والتعاون االقتصادي يف آسيا واحمليط اهلادئ، والوكالة الدولية للطاقة، وكثري من الشراكات الثنائية 

  ).Misc.1/Add.2كندا، (ال التكنولوجيا واملتعددة األطراف يف جم

  : للتعاون التكنولوجي يف قطاعات حمددة، اقترحت األطرافاإلطار واآللياتوعن   - ١٤٣

وضع اتفاقات طوعية ومركزة وذات اجتاه تكنولوجي مبوجب االتفاقية اإلطارية واالعتـراف هبـا                )أ(  
ت التعاونية، من بني مجلة أمور، البحث والتطوير التعاوين          وميكن أن تتضمن مثل هذه االتفاقا      - مبوجب هذه االتفاقية    

ومشاريع واسعة النطاق للبيان العملي، ومشاريع لنشر التكنولوجيا، والتعاون يف قطاعات أو غـازات معينـة، مثـل             
  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (الغازات املفلورة، والتعاون يف رصد املناخ ويف نظم اإلنذار 

تقوية دور االتفاقية احلفاز يف تنشيط وتسهيل التعاون التكنولوجي املتعدد األطراف داخل االتفاقية            )ب(  
ويف هذا اخلصوص تستطيع األطراف أن تلتزم التزاماً  . املؤسسات املوجودة اآلن  /وخارجها، واالستفادة من املبادرات   

  ؛)Misc.5نيوزلندا، (التكنولوجي العاملي وأن توفر املوارد له  صرحياً بالعمل بنشاط على تنشيط التعاون سياسياً
مبادرات أطراف املرفق األول ملساعدة األطراف غري املدرجة فيه على تطوير التكنولوجيا ونشرها   )ج(  

  ؛)Misc.1أوزبكستان، (يف القطاعات الرئيسية 
ءات الوطنية املناسبة للتخفيف    إنشاء فريق استشاري للتعاون التكنولوجي القطاعي يدعم اإلجرا         )د(  

التعرف على التكنولوجيات الفعالة؛ حتليل الوضع احلايل لنقل التكنولوجيا  : من جانب البلدان النامية ويتركز على     
واحلواجز أمامه؛ التعرف على تدابري تعجيل نقل التكنولوجيا واستعراض نتائج تلك التدابري؛ تقدمي املشورة عـن                

سب كل قطاع؛ تقدمي تقارير منتظمة عن النواتج ملؤمتر الدول األطراف أو إىل جهاز مماثـل                اإلجراءات املقبلة حب  
  ؛) وحلقة عمل البحث والتطويرMisc.5/Add.2اليابان، (

وضع خمطط لتقدير كميات اجلهود املطلوبة لنقـل أفـضل املمارسـات وإذاعتـها وأفـضل                  )ه(  
يبات أولويات إدخال التكنولوجيات بتبسيط الشروط واإلجراءات       التكنولوجيات املتاحة أمام البلدان النامية وترت     

  ؛)Misc.4اليابان، (لآلليات القائمة على املشاريع 
التعرف على إمكانيات التخفيف والتكيف يف التكنولوجيات وإقامة آلية للتعاون بني البلـدان               )و(  

دان النامية ال إىل نقل التكنولوجيا فحسب بـل         وحتتاج البل . املتقدمة والنامية لتسهيل تطوير التكنولوجيا ونقلها     
  ؛)Misc.5تركيا، (أيضاً إىل تعميم املعارف املتصلة هبا من خالل اإلجراءات التعاونية 
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إنشاء جملس للتكنولوجيا مع أفرقة خاصة بتكنولوجيا القطاعات لتقرير االعتراف بالعمل الدويل              )ز(  
الربازيل، حلقة  (رامج البلدان ورصدها واإلبالغ عنها والتحقق منها        يف تطوير التكنولوجيات ونقلها، والعتماد ب     

  ؛)عمل التكنولوجيا
اتفاق نقل املعلومات التكنولوجية هبدف تسهيل توافر املنتجات الصديقة للبيئة على املـستوى               )ح(  

  ).Misc.5/Add.2تركيا، (العاملي ونظم صناعتها، على أن تعقده األطراف املعنية 

  :، اقترحت األطراف ما يليدوات والُنُهج الواقعيةاألوعن   - ١٤٤

للتعاون يف قطاعات حمددة ينبغي جلميع البلدان أن تضم االحتياجات التكنولوجية معاً، مبـا يف                 )أ(  
ذلك التعرف على أماكن وجود ثغرات كبرية أو حواجز يف املعلومات وعلى اجملاالت اليت تستطيع التكنولوجيات                

  ؛)Misc.5نيوزيلندا، (فيها على مزيد من ختفيف آثار تغري املناخ املقبلة أن تساعد 
حتتاج البلدان النامية إىل املساعدة للتعرف علـى احتياجاهتـا يف جمـاالت بعينـها، وعلـى                   )ب(  

التكنولوجيات املتاحة لتلبية االحتياجات، وعلى احلواجز أمام نقل تلك التكنولوجيات، وعلى احتياجاهتا من حيث 
  ؛)Misc.5األرجنتني، ( والقدرات وغريها التمويل

ومعظم القطاعـات   . جيب التعرف على جماالت األولوية قطاعاً بقطاع وتكنولوجيا بتكنولوجيا          )ج(  
احلساسة للمناخ، مبا يف ذلك القطاعات احلساسة النبعاثات غازات الدفيئة واملتعرضة لتغري املناخ، جيب أن تكون                

وجيب إخضاع قائمة احتياجـات     .  التكنولوجيات السليمة بيئياً ونقلها ونشرها     موضع اعتبار رئيسي عند تطوير    
التكنولوجيات السليمة بيئياً لتقييم منتظم مع حتليل إلمكان االعتماد عليها ولتكاليفها وملدى الوفاء هبا، واحلصص 

ى عقبات التطوير والنقل والنشر وجيب اختاذ تدابري للتغلب عل. القطاعية من طاقة اإلنتاج السوقية والعوائق السوقية
  ؛)Misc.5الصني، (يف سياق قطاعات بعينها 

حتسني تقييم االحتياجات التكنولوجية واستعماالهتا على أساس استعراض تقييم االحتياجـات             )د(  
جي ؛ توسيع نطاقها ليشمل التقييمات املتعمقة للعوائق أمام تشغيل نظم االبتكار التكنولو٢٠٠٦التكنولوجية عام 

وجيب أن تتاح هذه التقييمات للجمهور . ذات الصلة؛ تنفيذ عمليات تقييم تفصيلية للقدرة التكنولوجية وألسواقها
  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، ) (مثالً من خالل بالغات وطنية(

ميكن تنسيق هذه العملية إخضاع عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية احلالية إلعادة تقييم حىت   )ه(  
وإشراك أصحاب املصلحة املعنيني، مبا يف ذلك من هم داخل احلكومات الوطنية، حىت ميكن تقاسـم الـدروس                  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (املستفادة من نشاط وضع برامج عمل التكيف الوطين وتنفيذها 
ركات الـيت متلـك تلـك       التعرف على التكنولوجيات الواجب نشرها، والتوفيق بـني الـش           )و(  

  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (التكنولوجيات واألخرى اليت تطلب تلك التكنولوجيات 
حتسني تبادل املعلومات عن التكنولوجيا املتصلة بالتخفيف والتكيف ووصول البلدان النامية إىل              )ز(  

مركز تبادل املعلومات عـن     (يا  وميكن أن يستفيد ذلك من تبادل املعلومات عن التكنولوج        . املنتجني واملنتجات 
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، ) (التكنولوجيا التابع لالتفاقية
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تشجيع الشراكات التعاونية بني احلكومات والصناعة لتنشيط تطوير التكنولوجيات وتعميمهـا             )ح(  
  ؛)Misc.6/Add.2الواليات املتحدة، (ونقلها 

اصة بقطاعات حمددة ليجمع املعلومات عن التكنولوجيات  نظام ملعلومات التكنولوجيا اخل   /إقامة منصة   )ط(  
هـا، وتكاليفهـا وإمكانيـات      وأفضل املمارسات، مبا يف ذلك عن حقوق امللكية الفكرية والتراخيص، ومدى توافر           

  ؛)Misc.5/Add.2؛ تركيا، Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (، وعن صانعي التكنولوجيات التخفيف
جيب عمل حصر للتكنولوجيا وأفضل املمارسات حبسب كل قطاع من أجل تـوفري تـسهيل                 )ي(  

  ؛)بنغالديش، حلقة عمل النهج القطاعي(احلصول فوراً على املعلومات الضرورية يف اتباع النهج القطاعي 
الف حت(التعرف على التكنولوجيات املناسبة للدول اجلزرية الصغرية النامية وتطويرها وتطبيقها             )ك(  

  ؛)الدول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل التكيف
  جيب إقامة هيكل على نطاق واسـع للتعـاون التكنولـوجي النـوعي ونقـل التكنولوجيـا                   )ل(  

وجيب يف هنج التعاون القطاعي أن يتضمن التعرف على القطاعات؛ استعراض         . وفقاً لالحتياجات اخلاصة بالبلدان   
لوجيا املوجودة يف البلدان النامية؛ حتليل إمكانيات اخلفض واالحتياجـات          أفضل املمارسات؛ تقييم حالة التكنو    

مثل التعاون القطاعي يف شراكة ) (Misc.2 وMisc.1/Add.1اليابان، (الوطنية احملددة؛ تطبيق عمليات االستعراض 
ثات التكنولوجيات،  وينبغي يف هذا النهج جتميع آخر مستحد      ). آسيا واحمليط اهلادئ بشأن التنمية النظيفة واملناخ      

وتقدير إمكانية خفض ثاين أكسيد الكربون؛ وإرسال خرباء إىل مصانع الفوالذ لتقدمي املشورة املناسبة؛ وحتديـد                
  ؛)اليابان، حلقة عمل التكنولوجيا(التكنولوجيات اليت هلا األولوية 

ات ويف جماالت   االتفاق على منهجيات لتحديد تكاليف خط أساس التغري التكنولوجي يف قطاع            )م(  
  ؛)Misc.5الصني، (تكنولوجية معينة؛ 

الذي يسمح بعمل اتفاقات تكنولوجيا يف      ) املدونات والقواعد (تضع مجيع األطراف اإلطار التنظيمي        )ن(  
  اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، حلقة عمل التكنولوجيا؛(قطاعات ميكن فيها اتباع أسلوب التركيز على بؤرة معينة 

بنغالديش، حلقة  (وضع الشروط املالئمة للتعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب             )س(  
  ؛)عمل التكنولوجيا

النظر يف أساليب جديدة جتمع بني محاية حقوق امللكية الفكرية وتيسر املشاركة التكنولوجية، مع   )ع(  
 حقوق امللكية الفكرية مثل إعالن الدوحة       مراعاة املثال الذي وضعته قرارات حمافل دولية أخرى متصلة مبوضوع         

  ).Misc.5الربازيل، (بشأن االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة 

  :، اقترحت األطرافالقطاعات والتكنولوجيات احملددةوعن   - ١٤٥

عية جيب أن يعترب مهماً، والترحيب      التعاون املتعدد األطراف املعزز يف خصوص االنبعاثات الزرا         )أ(  
  ؛)Misc.5؛ نيوزيلندا، Misc.1األرجنتني، (باملبادرات اجلديدة يف هذا اخلصوص 

؛ النـرويج،   Misc.1األرجنـتني،   (حتسني كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة حتتاج إىل تعزيـز            )ب(  
  ؛)Misc.5سنغافورة، 
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والطاقة املتجددة هي   . ت الطاقة الصديقة للمناخ   جيب فرض توجيه االستثمارات إىل تكنولوجيا       )ج(  
  ؛)Misc.5/Add.2آيسلندا، (بديل صاحل، وخصوصاً طاقة حرارة األرض والطاقة املائية 

جيب إسناد األولوية للتكنولوجيات القليلة يف كثافة الكربون على التكنولوجيات اليت قد تتولد               )د(  
وميكن النظر يف أنواع الطاقة مثل احتجاز ثاين أكسيد الكربون          ). يةمثل الطاقة النوو  (عنها حتديات تلوث إضافية     

حتالف الدول  (وختزينه عندما تكون القضايا املعلقة قد حلّت، مبا فيها القضايا املتعلقة بالرصد والتسرب والثبوت               
  ؛)Misc.5/Add.2اجلزرية الصغرية، 

عظم البلدان املعرضـة ميكـن أن تـشمل    جماالت األولوية يف تقوية الطاقات االستيعابية لدى م         )ه(  
تكنولوجيات تسهيل الرصد والتنبؤ ومنذجة تغري املناخ؛ من أجل حتسني مقاومة الزراعة لتأثريات تغـري املنـاخ                 

  ؛)Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (وتكنولوجيات إدارة املناطق الساحلية 
من أجل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا مبا يـشجع         جيب تشجيع القنوات الثنائية، مبا يف ذلك          )و(  

  ؛)إندونيسيا، حلقة عمل الغابات(خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها 
جنـوب أفريقيـا،    (جيب االعتراف بأن التكنولوجيـا تكـون نوعيـة حبـسب القطاعـات                )ز(  

Misc.2/Add.1ويف بعض احلاالت قد . اءة تكنولوجيات التكيفوجيب تقييم كف). ؛ غانا، حلقة عمل التكنولوجيا
كما أن هناك حاجة إىل تقييم إمكانيات رفع مستوى خمتلف التكنولوجيات للتعامل مع . يلزم إدخال تعديل عليها

  ؛)Misc.1أقل البلدان منواً، (مشاكل بعينها، مبراعاة لظروف اإليكولوجية واالجتماعية 
أكسيد الكربون وختزينه باعتباره تكنولوجيا أساسية يف تناول        جيب التشجيع على احتجاز ثاين        )ح(  

  ؛)Misc.5النرويج، (ختفيف آثار تغري املناخ 
  جيب تشجيع التعاون الدويل يف جمال الطاقة النووية، مـع مراعـاة احلاجـة إىل الـضمانات                   )ط(  

  ؛)Misc.2اليابان، (وإىل السالمة واألمن النوويني ) عدم االنتشار النووي(
من املهم بوجه خاص التركيز على القطاعات ذات التكنولوجيات املتجانسة نسبياً والتأكد من               )ي(  

توليـد احلـرارة    ) الصناعة(حتقيق العدالة الدولية يف هذه القطاعات، أي احلديد والفوالذ، واألمسنت، األلومنيوم            
  ؛)Misc.4اليابان، (والنقل بالطرق ) توليد الطاقة(بواسطة الفحم 

 يشمل تكنولوجيات قطاعي الطاقة والنقل، مبـا يف ذلـك           جيب عمل تقييم ملصلحة أقل البلدان منواً        )ك(  
، وحتسني كفاءة إنتاج الكهرباء وتوزيعها، )أي الغاز أو الفحم أو مصادر الطاقة املتجددة(تكنولوجيا استكشاف الطاقة 

  ).Misc.1أقل البلدان منوا، (قود يف قطاع النقل وختطيط النقل بطريقة كفؤة وإدخال حتسينات عامة يف استهالك الو

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

أمكن التعرف على تكنولوجيات وقطاعات حمددة عديدة يف بيانات املنظمات املراقبة؛ ومن بني مقترحات   - ١٤٦
  :تقوية التعاون

ختزينـه؛ زيـادة    دعم تطوير تكنولوجيات جديدة ونشرها مثل احتجاز ثاين أكسيد الكربون و            )أ(  
التعاون الدويل يف املشتريات احلكومية، والتشييد، واملنتجات، واألدوات الكهربائية ووضع معايري لكفاءة الوقود             

  ؛)منظمة الربملانيني العاملية من أجل بيئة متوازنة(
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أكفـأ  توجيه االستثمارات املتعلقة بالتخفيف يف قطاع الطاقة إىل الطاقة املتجـددة أوالً وإىل                )ب(  
الشبكة الدولية  (التكنولوجيات املستدامة املوجودة، ال إىل الطاقة النووية واحتجاز ثاين أكسيد الكربون وختزينه             

  ؛)للعمل املناخي
ف بانتظام على أكثـر  العمل على تقدم كفاءة الطاقة الصناعية مبوجب خريطة طريق بايل بالتعر   )ج(  

وينبغي للمؤسـسات أن تستكـشف      . لطاقة وتكون أكثرها فعالية    والعمليات اليت حتقق كفاءة ا     التكنولوجيات
منظمة األمـم   (اخليارات لتسهيل نشر هذه التكنولوجيات يف االقتصاديات النامية واقتصادات املرحلة االنتقالية            

  ).Misc.6الوكالة الدولية للطاقة الذرية، /املتحدة للتنمية الصناعية

ملوارد املالية واالستثمار العمل املعزز من أجل إتاحة ا - سادساً 
التخفيف من آثـار تغـري املنـاخ         لدعم إجراءات 

  والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

باإلضافة إىل جتميع األفكار واملقترحات الذي سيأيت فيما يلي، فإن املناقشة يف هذا العنصر من عناصـر                   - ١٤٧
ـ             ويرجـى الرجـوع إىل الوثيقـة       . ق العامـل  خطة عمل بايل تظهر أيضاً يف املواجيز اليت أعدها رئـيس الفري

FCCC/AWGLCA/2008/6   والوثيقة   ٦٢- ٥٧، الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/11    ٦٣- ٥٤، الفقـرات ،
  .٥٥- ٣٩، الفقرات FCCC/AWGLCA/2008/13والوثيقة 

 لـدعم   ملوارد املالية واالستثمار  تناولت األطراف واملنظمات املراقبة، يف بياناهتا، خمتلف جوانب إتاحة ا           - ١٤٨
  :إجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه، والتعاون التكنولوجي، مبا يشمل

  مبادئ إتاحة موارد مالية جديدة وإضافية واالستثمار؛  )أ(  
  توليد موارد مالية جديدة وإضافية واالستثمار؛  )ب(  
  ترتيبات مؤسسات إتاحة املوارد املالية واالستثمار؛  )ج(  
ن املوارد املالية وحتسني الوصول إليها، واالستثمار يف تعزيز تنفيـذ االسـتراتيجيات             الصرف م   )د(  

  .الوطنية للتخفيف وإجراءات التكيف

وقـد  . وهذه اجلوانب تعكس أيضاً املناقشات يف اإلطار املايل يف الدورتني الثانية والثالثة للفريق العامل               - ١٤٩
من خطـة   ) ه(١انني تتماثل مع عناوين الفقرات الفرعية من الفقرة         ُجمِِعت األفكار واملقترحات حتت ثالثة عنو     

، أوهلما ميثل جوانب املوارد اجلديـدة       )ه(١والعنوانان األوالن مها جتميع لفقرتني فرعيتني من الفقرة         . عمل بايل 
ألموال واحلصول واإلضافية، احلوافز اإلجيابية، تعبئة التمويل واالستثمار من القطاعني العام واخلاص، الصرف من ا

وكمـا سـيأيت يف الفقـرة       . عليها، والثاين ميثل حوافز ومتويل مبتكر إلجراءات التكيف بواسطة البلدان النامية          
. فيما يلي، مشلت مقترحات األطراف أيضاً قضية ترتيبات املؤسسات، اليت ستأيت حتت العنوان الثالث             ) ج(١٤٩

  :وعلى ذلك فإن هذا الفصل يتألف كما يلي
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حتسني الوصول إىل موارد مالية جديدة وإضافية، والصرف منها، مبا يف ذلك حوافز إجيابيـة                 )أ(  
 ويشمل ذلك الفقرات الفرعية     . واخلاص يل واالستثمار من القطاعني العام    للدول النامية األطراف وتعبئة التمو    

 مالية كافية وميكن التنبؤ هبا       حتسني الوصول إىل موارد    - ‘ ١‘الفقرة الفرعية   ): ه(١من الفقرة   ‘ ٥‘و‘ ٢‘، و ‘١‘
وإىل الدعم املايل والتقين وتوفري موارد جديدة وإضافية مبا يف ذلك متويل رمسي وبشروط ميسرة للبلدان الناميـة                  

 حوافز إجيابية للدول النامية األطراف لتعزيز تنفيذ استراتيجيات وإجراءات وطنية - ‘ ٢‘األطراف؛ الفقرة الفرعية 
 تعبئة الدعم واالستثمار من القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك تيسري - ‘ ٥‘ والفقرة الفرعية للتخفيف والتكيف؛

  خيارات االستثمار الصديقة للمناخ؛
سبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف والسبل املبتكرة ملساعدة البلدان النامية األطراف على حتمل               )ب(  

، ‘٣‘ وذلك يشمل الفقرات الفرعيـة       .قدرات تقييم تكاليف التكيف   تكلفة التكيف مبا يف ذلك الدعم التقين لبناء         
 السبل املبتكرة للتمويل ملساعدة البلدان النامية األطراف اليت تكون          - ‘ ٣‘الفقرة الفرعية   ): ه(١من الفقرة   ‘ ٦‘و‘ ٤‘و

 سبل التحفيز على - ‘ ٤‘معرضة بوجه خاص للتأثريات السلبية لتغري املناخ على حتمل تكاليف التكيف؛ الفقرة الفرعية             
 الدعم املايل والتقين لبناء القدرات  - ‘ ٦‘تنفيذ إجراءات التكيف على أساس سياسات التنمية املستدامة؛ الفقرة الفرعية           

  على تقييم تكاليف التكيف يف البلدان النامية، وخصوصاً أضعفها، للمساعدة على حتديد احتياجاهتا املالية؛
  .ات املقدمة بشأن ترتيبات املؤسسات إتاحة املوارد املالية واالستثماراتاملقترح: قضايا أخرى  )ج(  

حتسني الوصول إىل موارد مالية جديدة وإضافية، والـصرف           - ألف 
النامية األطراف وتعبئة  منها، مبا يف ذلك حوافز إجيابية للدول

   واخلاصيل واالستثمار من القطاعني العامالتمو

ت املراقبة، يف بياناهتا، أفكاراً ومقترحات عن إتاحة موارد جديدة وإضافية، مبا يف أبدت األطراف واملنظما  - ١٥٠
  . ذلك خمتلف املوارد واآلليات واملعايري لتوليد تلك املوارد، وكذلك احلصول عليها والصرف منها

وإضافية جديدة وإىل جانب ذلك، اقترحت األطراف واملنظمات املراقبة، يف بياناهتا، مبادئ إلتاحة موارد   - ١٥١
  .وتعبئة التمويل واالستثمارات من القطاعني العام واخلاص

  مدخالت األطراف - ١

  :، اقترحت األطراف أن تكون هذه املواردخصائص إتاحة موارد جديدة وإضافيةعن   - ١٥٢

 من ٠,٧، أي فوق هدف )Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (جديدة وإضافية   )أ(  
 ٧٧ل ؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، جمموعة ا      Misc.2سنغافورة،  ( الناتج القومي للمعونة اإلمنائية الرمسية       إمجايل

؛ كولومبيـا، اهلنـد،     Misc.5؛ األرجنـتني، الربازيـل، الـصني،        Misc.2/Add.1والصني، اجملموعة األفريقية،    
Misc.5/Add.1      ،؛ حتالف الدول اجلزرية الصغريةMisc.5/Add.2 ل البلدان منواً، حلقة عمل التمويل؛ جمموعة       ؛ أق  

  ؛) والصني؛ أقل البلدان منواً، حلقة عمل الرؤية املشتركة٧٧ل ا
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 والـصني،   ٧٧ل ؛ حتالف الـدول اجلزريـة الـصغرية، جمموعـة ا          Misc.2سنغافورة،  (كافية    )ب(  
Misc.2/Add.1   ،الصني ،Misc.5   ،؛ اهلندMisc.5/Add.1     غرية، كنـدا، اجلماعـة     ؛ حتالف الدول اجلزرية الـص

؛ أقل البلدان منواً، حلقـة عمـل        Misc.5/Add.2،  )وحدة امل - واليات  (األوروبية ودوهلا األعضاء، ميكرونيزيا     
  ؛) والصني، حلقة عمل الرؤية املشتركة٧٧ل التمويل؛ جمموعة ا

 أسـتراليا،   ؛Misc.1اململكـة العربية الـسعودية،     (قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها         )ج(  
  ؛)غامبيا، حلقة عمل التكيف(مع أهداف وحدود زمنية واضحة ) Misc.2/Add.1 والصني، ٧٧ل جمموعة ا
 والـصني،   ٧٧ل ؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، جمموعة ا      Misc.2سنغافورة،  (ميكن التنبؤ هبا      )د(  

Misc.2/Add.1     ،؛ الربازيل، الصني، النرويجMisc.5    ،؛ كولومبيا، اهلندMisc.5/Add.1     ؛ حتالف الدول اجلزريـة
؛ أقـل  Misc.5/Add.2، )وحـدة امل -  واليات( الصغرية، كندا، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، ميكرونيزيا      

  ؛) والصني، حلقة عمل الرؤية املشتركة٧٧ل البلدان منوا، حلقة عمل التمويل؛ جمموعة ا
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (تلقائية   )ه(  
  ؛)Misc.5النرويج، (ن االعتماد عليها ميك  )و(  
؛ حتالف الـدول    Misc.5/Add.1؛ كولومبيا،   Misc.2/Add.1 والصني،   ٧٧ل جمموعة ا (مستقرة    )ز(  

  ؛)اجلزرية الصغرية، حلقة عمل التكنولوجيا
  ؛)Misc.5/Add.2؛ أستراليا، كندا، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، Misc.2سنغافورة، (مستدامة   )ح(  
  ؛)Misc.2/Add.1 والصني، ٧٧ل حتالف الدول اجلزرية الصغرية، جمموعة ا(يف الوقت املطلوب   )ط(  
  ؛)Misc.2املكسيك، (، وقادرة على توسيع أنشطة التخفيف والتكيف شاملة، وجمدية مالياً  )ي(  
  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (متناسقة، مرنة، وقادرة على تعبئة مجيع مصادر التمويل   )ك(  
بنمـا بالنيابـة عـن      (مالية جديدة واضحة وشفافة ومستدامة لدعم جهود التخفيف         تدفقات    )ل(  

  ).Misc.5كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، 

  : من جانب األطراف، اقترحت األطرافإتاحة موارد جديدة وإضافيةوعن   - ١٥٣

  :أن تكون اإلتاحة مبنية على  )أ(  

 والـصني،   ٧٧ل ؛ جمموعـة ا   Misc.2املكـسيك،   ( وإن كانت متباينـة      مسؤوليات مشتركة   ‘١‘
Misc.2/Add.1    ،؛ سويسرا وتركياMisc.5   ،؛ كولومبياMisc.5/Add.1 (   وقدرات كل طـرف

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (
ة األطراف بتقدمي متويل للبلدان النامية األطراف كما جـاء           من البلدان املتقدم   التزامات ملزمة قانوناً    ‘٢‘

  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، ( من االتفاقية ٩- ٤ و٨- ٤، ٥- ٤، ٤- ٤، ٣- ٤، ١- ٤تفصيله يف املادة 
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، )وحـدة امل - واليـات   (حتالف الدول اجلزرية الـصغرية، ميكرونيزيـا        (املسؤولية التارخيية     ‘٣‘
Misc.5/Add.2(؛  

؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     Misc.5؛ سويسرا،   Misc.2املكسيك،  " (دفعمن يلوث ي  "مبدأ    ‘٤‘
Misc.5/Add.2(؛  

 والـصني،   ٧٧ل ؛ جمموعـة ا   Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء، املكـسيك،         (العدالة    ‘٥‘
Misc.2/Add.1 ،؛ أقل البلدان منواً، حلقة عمل التمويل؛ تركياMisc.5 ،؛ أسترالياMisc.5/Add.2(؛  

  ).Misc.2املكسيك، (الكفاءة وقدرة الدفع   ‘٦‘

  :وجيب توليد هذه املوارد بواسطة  )ب(  

 ٧٧ل جمموعة ا (البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين              ‘١‘
  ؛)Misc.5/Add.1؛ اهلند، Misc.5؛ الصني، تركيا، Misc.2/Add.1والصني، 

من البلدان املدرجة يف املرفق الثاين استناداً إىل القدرة والظروف الوطنية، مع قياسها   عدد موسع     ‘٢‘
  ؛)Misc.5؛ نيوزيلندا، Misc.2/Add.1أستراليا، (مثالً بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 

 كل منها   مجيع البلدان مبا يتفق متاماً مع مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كانت متباينة وقدرات              ‘٣‘
  ؛)Misc.2املكسيك، (

  ؛)Misc.5/Add.2النرويج، (عمليات تكون مستقلة عن عمليات امليزانية الوطنية   ‘٤‘

  : التالية أو مبراعاهتااملؤشراتاملعايري وجيب إتاحة املوارد من األطراف على أساس   )ج(  

ـ (يف انبعاثات غازات الدفيئة     ) Misc.5/Add.1اهلند،  (الوضع احلايل     ‘١‘ الف الـدول اجلزريـة     حت
  ؛)Misc.2املكسيك، (أو انبعاثات غازات الدفيئة حبسب الفرد /و) Misc.2/Add.1الصغرية، 

؛ اهلند، Misc.5األرجنتني، (انبعاثات غازات الدفيئة /املسامهة التارخيية واملسؤولية عن تغري املناخ  ‘٢‘
Misc.5/Add.1 ،؛ اجلزائرMisc.5/Add.2(؛  

  ؛)Misc.5األرجنتني، (الظروف الوطنية   ‘٣‘
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (القدرات الوطنية استناداً إىل احلقائق االقتصادية احلالية   ‘٤‘
؛ Misc.2املكسيك، (أو الناتج احمللي اإلمجايل للفرد /و) Misc.2املكسيك، (الناتج احمللي اإلمجايل   ‘٥‘

  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، 
  ؛)Misc.2املكسيك، ( إىل االقتصاد العاملي حجم االقتصاد الوطين بالقياس  ‘٦‘
  ؛)Misc.2املكسيك، (عدد السكان   ‘٧‘
املوارد املالية املطلوبة لتجنب أي اخنفاض يف مستوى معيشة البلدان النامية بسبب السري يف طريق   ‘٨‘

  ؛)Misc.5/Add.2اجلزائر، (خفض االنبعاثات 
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ف خسارة التنمية والتكيف مع تأثريات تغري املنـاخ يف          املوارد املالية اليت تعادل يف قيمتها تكالي        ‘٩‘
  ؛)Misc.5/Add.2باكستان، (البلدان النامية 

اجلماعة األوروبيـة   ( وحتديثها بصفة منتظمة، مبا يعكس تغري املسامهات         ميكن تقييمها ديناميكياً    ‘١٠‘
  ؛)Misc.5/Add.2ودوهلا األعضاء، 

االتفاقية اإلطارية، وغريهـا مـن الـصناديق املتعـددة          املسامهات يف الصناديق املنشأة حبسب        ‘١١‘
األطراف،واملعونة اإلمنائية الرمسية، واملساعدة التكنولوجية، واالستثمار يف البحث والتطوير ويف          

  ؛)Misc.5اليابان، (األسواق، 

  : كانت هناك اقتراحات حمددة بأنمسامهات األطرافوعن   )د(  

 يف املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل يف          ١ إىل   ٠,٥يد بنسبة   ميكن حتديد مستوى التمويل اجلد      ‘١‘
  ؛)Misc.5؛ الصني، Misc.2/Add.1 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(األطراف املدرجة يف املرفق األول 

 يف املائة من جمموع الناتج احمللـي        ٠,٥جيب أن يكون مستوى التمويل السنوي مساوياً لنسبة           ‘٢‘
  ؛)Misc.5/Add.2؛ مدغشقر، جنوب أفريقيا، Misc.5/Add.1اهلند،  (اإلمجايل يف العامل املتقدم

بنمـا بالنيابـة عـن      (جيب أن تلتزم البلدان املتقدمة هبدف املعونة املالية ونقل التكنولوجيـا              ‘٣‘
  ).Misc.5كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، 

  :، اقترحت األطرافتوليد املواردوعن   - ١٥٤

رسم على (وترتيبات سوقية غري نظام املعاوضة ) توفالو، حلقة عمل الغابات(ات اختيارية مسامه  )أ(  
الطريان الدويل والنقل البحري، مزادات املسموحات مبوجب سقف ذايت ونظام جتاري يف النقل الدويل، النـسبة                

نسبة مئوية من وحدات الكميات     املئوية املتعهد هبا من مسموحات جتارة االنبعاثات الوطنية املطروحة يف املزاد،            
  ؛)املسندة املطروحة يف مزاد يف السوق الدولية

). Misc.5/Add.1اهلنـد،   (منح التمويل أو املسامهات على أساس اختياري من القطاع اخلاص             )ب(  
  ؛)Misc.5/Add.2مدغشقر، (ولكن ال ينبغي أن تعترب هذه حتويالت دولية من الشمال إىل اجلنوب باملعىن التقليدي 

بنما بالنيابة عـن كوسـتاريكا والـسلفادور        (طرح املسموحات أو الكميات املسندة يف مزاد          )ج(  
  ؛)Misc.5/Add.2النرويج، (على املستوى الدويل ) Misc.5وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، 

  ؛)Misc.5 النرويج، اليابان،(هنج قطاعية كوسيلة لتحويل املوارد من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية   )د(  
التمويل السوقي مثل القروض بشروط تفضيلية، واالعتمادات املتجددة، ورأس املال املخـاطر              )ه(  

  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (
اجلماعة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،       (أال تؤدي موارد التمويل إىل تشويه أسواق الكربون           )و(  

Misc.5/Add.2(؛  
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  :اقترحت األطرافدة وإضافية من التدابري الضريبية، توليد موارد جديوعن   - ١٥٥

طن ثاين أكسيد الكربون علـى      / دوالر أمريكي  ٢تطبيق رسم موحد عاملي على الكربون مببلغ          )أ(  
 طن من ثاين أكسيد الكربون لكـل        ١,٥مجيع انبعاثات الوقود األحفوري مع إعفاء ضرييب أساسي عما يعادل           

؛ أو رسم عاملي    )FCCC/AWGLCA/2008/11، و Misc.5؛ سويسرا،   Misc.5سري النكا،   (واحد من السكان    
  ؛)Misc.5/Add.2مدغشقر، (على الصفقات النقدية الدولية 

إمكان طرح رخص القيود القصوى احمللية ونظم تبادهلا يف املزاد يف بعـض البلـدان املتقدمـة                   )ب(  
  ؛)Misc.2املكسيك، (

  ؛)Misc.1نغالديش، ب(توسيع رسم آلية التنمية النظيفة   )ج(  
استعمال اآلليات املوجودة، مثل رسم آلية التنمية النظيفة، لتمرير التمويل واالستثمار من أجل               )د(  
  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (التكيف 
وفرض رسوم على السفر الدويل أو على نقل ) Misc.1بنغالديش، (فرض ضريبة على السفر جواً   )ه(  

  ).Misc.5/Add.1اهلند، (البضائع حبراً 

  :، الحظت األطرافتعبئة التمويل واالستثمار من القطاع العاموعن   - ١٥٦

من ) Misc.5األرجنتني،  (أن التمويل من القطاع العام جيب أن يكون هو املصدر الرئيسي للتمويل               )أ(  
  ؛)Misc.5، الصني، Misc.2/Add.1 والصني، ٧٧ل اجمموعة ( من االتفاقية ٣- ٤خالل تنفيذ االلتزامات مبوجب املادة 

  الربازيـل، حلقـة عمـل      (التمويل من القطاع العام بشروط ميسرة، جيب رفعه بدرجة كبرية             )ب(  
  ؛)الرؤية املشتركة

أن التمويل احلكومي، وخصوصاً موارد التعاون اإلمنائي، عليه دور يؤديه يف متويـل التكيـف                 )ج(  
ويف أفقر البلدان وأضعفها ستظل املعونة اإلمنائية الرمسية أساسية يف ). Misc.2هلا األعضاء، اجلماعة األوروبية ودو(

  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (عملية التكيف 
  مجهوريـة  (على القطاع العام دور حمدود يف نقل التمويل والتكنولوجيا إىل البلـدان الناميـة                 )د(  
  ؛)Misc.2كوريا، 
السوق اليت أمكن التعرف عليها يف " ثغرات"التمويل احلكومي للتكنولوجيا جيب أن يرتكز على         )ه(  

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (خمتلف مراحل سلسلة االبتكار التكنولوجي 
ب االستثمار احلكومي يف كل من تكنولوجيات التخفيف ويف تكنولوجيات التكيـف مطلـو              )و(  

لإلكثار من البحوث وتعظيم أثرها وللتنمية وللبيان العملي، مع حصة معقولة لكفاءة الطاقة والطاقة املتجـددة                
  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (

املساعدة املالية احلكومية جيب أن تكون مفصلة لتناول حاالت إخفاق السوق احملددة اليت تقيم                )ز(  
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (االستثمار من القطاع اخلاص حواجز أمام 
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ستظل التدفقات املالية احلكومية ضرورية ملساعدة البلدان على الوفاء باشتراطات آلية خفـض               )ح(  
وروبية ودوهلا األعـضاء،    اجلماعة األ (االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها القائمة على أساس اإلجناز           

  ؛)حلقة عمل الغابات
الواليـات  (االستثمارات من البلدان املاحنة جيب أن تقابلها اجلهود املطلوبة يف البلدان الناميـة                )ط(  
  ؛)Misc.5املتحدة، 
جيب على مجيع األطراف زيادة املوارد الوطنية اليت ختصصها لتدابري االسـتجابة لـتغري املنـاخ        )ي(  

  ؛)Misc.2/Add.1ا، أسترالي(
جيب أن تكون آلية التمويل الدولية إضافة إىل بقية املوارد، بدالً من أن تكون هي املورد الوحيد           )ك(  

  ).Misc.5/Add.2االحتاد الروسي، (لتمويل استراتيجيات التكيف الوطنية 

  :، الحظت األطرافتعبئة متويل القطاع العام من خارج االتفاقيةوعن   - ١٥٧

 أن يكون هناك تناسق وتآزر قوي بني األنشطة مبوجب االتفاقية اإلطارية واجلهود املتصلة              جيب  )أ(  
حتالف الدول اجلزرية (، باستعمال االتفاقية كنقطة ارتكاز للعمل )Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (هبا 

  ؛)Misc.5/Add.2الصغرية، 
ملتعددة األطراف، مبوجب برامج إمنائية ثنائية أو متعددة        التمويل اإلضايف من املؤسسات املالية ا       )ب(  

؛ حتالف الدول اجلزرية  Misc.5األرجنتني،  (األطراف، جيب تنسيقه مع املبادئ واألهداف اليت جاءت يف االتفاقية           
  ؛)Misc.5/Add.2الصغرية، 
اليت تتفـق مـع القـرار       مجيع األنشطة املتعلقة بتغري املناخ اليت جتري خارج إطار اآللية املالية              )ج(  
11/CP.1   جيب أن تتوافق مع أولويات السياسات والربامج، ومع معايري االستحقاق اليت اعتمـدهتا             ) أ(٢، الفقرة

  ؛)Misc.2/Add.1 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(قرارات مؤمتر األطراف 
  ان املتقدمـة مبوجـب   أي متويل ُيلتزم به خارج االتفاقية اإلطارية لن يعترب وفاًء بالتزامات البلد             )د(  

 من االتفاقية والتزاماهتا بالتمويل القابل للقياس واملمكن اإلبالغ عنه والتحقق منه، حبسب املقصود من ٣- ٤املادة 
  ؛)Misc.5؛ الصني، Misc.2/Add.1 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(من خطة عمل بايل ‘ ٢‘)ب(١الفقرة 

ويل للتكيف من خـالل جمموعـة مـن الوسـائل     اجلهات املاحنة تقدم وستستمر يف تقدمي التم   )ه(  
وينبغي لالتفاقية اإلطارية أن تسهل وتعترف بنتائج األنشطة احمللية والثنائية واملتعددة           ) Misc.2/Add.1أستراليا،  (

وإذا أمكن تصنيف الدعم الدويل     ). Misc.5 و Misc.1الواليات املتحدة    (٥- ١١األطراف مبا يتفق مع نص املادة       
خ باعتباره من املعونة اإلمنائية الرمسية فيجب اإلبالغ عنه هبذه الصفة وميكن توقع تطبيق مبادئ فاعليـة                 لتغري املنا 

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (املعونة اليت جاءت يف إعالن باريس بشأن فاعلية املعونة 
 من االتفاقية، ميكن ٥- ١١القنوات الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف، اليت أشارت إليها املادة   )و(  

  ).Misc.5/Add.1اهلند،  ( التنمية االجتماعية واالقتصاديةأن تستعمل لتقدمي التمويل للتكاليف األساسية يف
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  :، اقترحت األطراف املبادئ التاليةتعبئة التمويل واالستثمار من القطاع اخلاصوعن   - ١٥٨

  ؛)Misc.2اليابان، (جيب تعظيم استعمال الصناديق اخلاصة   )أ(  
األرجنـتني،  (أو التنظيم   /جيب تعبئة القطاع اخلاص ورفع مسامهته من خالل أسواق الكربون و            )ب(  

  ، بشرط أن تستويف آليات السوق املوجودة واجلديدة مستوى عالياً مـن الـسالمة البيئيـة                )Misc.5نيوزيلندا،  
  ؛)Misc.5/Add.2كندا، (

لتمويل احلكومي من أجل زيادة التمويل الحتياجات       جيب زيادة تدفقات القطاع اخلاص بفضل ا        )ج(  
  ؛ Misc.5/Add.1اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،         (التخفيف ولالحتياجات املتـصلة بالتكنولوجيـا       

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، 
اجلماعة األوروبيـة   (يقدم القطاع اخلاص كثرياً من التمويل لالحتياجات املتعلقة بالتكنولوجيا            )د(  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (وألنشطة التخفيف يف املستقبل ) Misc.5/Add.1 وMisc.5دوهلا األعضاء، و
وبوجه خاص يف القطاعات    طاعات،  يغطي القطاع اخلاص جزءا من تكاليف التكيف يف عدة ق           )ه(  

  .)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (اليت هبا أصول ميتلكها القطاع اخلاص 

  :وعن احلوافز اإلجيابية للبلدان النامية  - ١٥٩

اقترحت األطراف تقدمي حوافز إجيابية للبلدان النامية األطـراف مـن أجـل التنفيـذ املعـزز          )أ(  
، )Misc.1/Add.3؛ توفـالو،    Misc.1موريشيوس،  (الستراتيجيات التخفيف الوطنية وخطط إجراءات التكيف       

  ؛)Misc.5يا، ترك(وموارد ملواجهة تكاليف التكيف 
  :حتفيز عمليات التخفيفوعن   )ب(  

الحظت األطراف أن احلوافز جيب أن تقدم من خالل جمموعة من الوسائل علـى مـستويات                  ‘١‘
متعددة وأن اجملموعة الكاملة من األدوات املالية احلكومية واخلاصة جيب استعماهلا، مبا يف ذلك              

يت جاءت يف االتفاقية، واملعونة اإلمنائية الرمسية،       صناديق خمصصة لغرض معني، واآلليات املالية ال      
  ؛)Misc.5؛ نيوزيلندا، Misc.2/Add.1أستراليا، (واخليارات واآلليات اجلديدة للتمويل 

  :رافاقترحت األط  ‘٢‘

اآلليات القائمة على السوق هلا دور يف تعبئة التـدفقات املاليـة الـضرورية                )أ(  
مبـا يف ذلـك     ) Misc.5؛ األرجنتني،   Misc.1/Add.2دا،  ؛ كن Misc.1آيسلندا،، إندونيسيا،   (

التشريع اخلاص بتبادل االنبعاثات، وضرائب الكربون، والسياسات مثل خمططات خفض إعانات 
الوقود األحفوري، ومعايري كفاءة الطاقة، واملشتريات احلكومية اخلضراء وبرامج الدعم اهلادفة           

  ؛)Misc.2دوهلا األعضاء، اجلماعة األوروبية و(يف شكل قروض أو منح 
  ؛)Misc.5؛ األرجنتني، Misc.2/Add.1أستراليا، (جيب توسيع مشول أسواق الكربون   )ب(  
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حقوق الكربون اليت تتولد من إجراءات وطنية مناسبة للتخفيف يف البلـدان              )ج(  
  ؛)Misc.2مجهورية كوريا، (النامية جيب بيعها 

؛ )Misc.5؛ جنـوب أفريقيـا،      Misc.4/Add.1املكـسيك،   (سوق الكربون     )د(  
  ؛)Misc.4/Add.1نيوزيلندا، (القابلة للتبادل " وحدات االنبعاثات"

ميكن أن تكون أسواق الكربون قادرة على متويل التكاليف اإلضافية للتخفيف             )ه(  
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (يف بعض السيناريوهات 

ن فعالية التكاليف وتكون يتطلب األمر وجود سوق كربون دولية حتقق مزيداً م  )و(  
  ؛)Misc.5/Add.2إندونيسيا، (أكثر مرونة 

زيل، حلقة  الربا(جيب أن تكون سوق الكربون أكثر من جمرد سوق للمعاوضة             )ز(  
  ؛)عمل الرؤية املشتركة

أسواق الكربون لديها إمكانية لتمويل إجراءات التخفيف يف البلدان الناميـة،             )ح(  
  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (ا األمر وجيب أن تكون أساسية يف هذ

اآلليات املبتكرة، مثل طرح املستحقات احمللية يف البلدان املتقدمة يف مزادات،             )ط(  
اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا      (تستطيع أن تولِّد موارد إلجراءات التخفيف يف البلدان النامية          

  ).Misc.5/Add.2األعضاء، 
احلوافز اإلجيابية للبلدان النامية األطراف من أجل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابـات              وعن    - ١٦٠

  :، اقترحت األطراف استعمالوتدهورها

  :هنج غري سوقي مثل  )أ(  

احلوافز املالية اليت تقدمها بلدان املرفق الثاين للبلدان النامية من أجل مساعدة البلدان علـى تنفيـذ                   ‘١‘
وجيب . التدابري احلكومية الوطنية املوجودة واجلديدة خلفض االنبعاثات من إزالة الغابات         السياسات و 

أن تقوم هذه على أساس النتائج اليت تتحقق وال تكون مرتبطة مبفهوم احملافظة على خمزون الكربون يف 
  ؛)Misc.5الربازيل، " (الصيانة"أو " جتنب إزالة الغابات"أراضي الغابات، كما جاء يف مفهوم 

صندوق دويل خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها، من مسامهات اختياريـة               ‘٢‘
  ؛)توفالو، حلقة عمل الغابات(وترتيبات سوقية غري املعاوضة 

  ؛)Misc.5النرويج، (نظام لطرح املستحقات يف مزادات على املستوى الدويل   ‘٣‘
مبادرات خفض االنبعاثات الناجتـة عـن إزالـة الغابـات           متويل كبري من القطاع العام لدعم         ‘٤‘

  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (وتدهورها، مثل أعمال االستعداد 

؛ بابوا غينيا اجلديدة، املكسيك، نيوزيلندا،      Misc.1األرجنتني،  (مزيج من النهج السوقية وغري السوقية         )ب(  
Misc.4/Add.1وآخرون، ؛ النرويج، بليز Misc.5مثل)، حلقة عمل الغاباتماعة األوروبية ودوهلا األعضاء؛ اجل ،:  
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آلية مالية لتنشيط إجراءات خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها، مبا يف ذلـك            ‘١‘
  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (إقامة روابط ممكنة مع سوق الكربون 

 خطوة خبطوة مع مزيج من احلوافز، تـشمل أدوات عـدم االمتثـال واألدوات الـسوقية                 هنج  ‘٢‘
ووحدات خفض االنبعاثات القابلـة     ‘؛  "االختيارية؛ إقامة منصة اختياري لتبادل البيان العملي      

واإلبالغ عنها والتحقق منها اليت ميكن احلصول عليها، مبوجب مـستوى االنبعاثـات             ‘ للقياس
عليه مع الوصول مباشرة إىل األسواق وتبادهلا مع وحدات الكميات املـسندة؛            املرجعي، املتفق   

أدوات غري سوقية، مثل طرح وحدات الكميات املسندة يف املزاد، تستخدم لدعم جهود زيادة              
  ؛)Misc.5؛ بليز وآخرون، Misc.4/Add.1بابوا غينيا اجلديدة، (خزانات الكربون 

 حوافز إجيابية من أجل خفض إزالة الغابات وصيانتها، واإلدارة    جمموعة شاملة من األوضاع لتقدمي      ‘٣‘
احلرجية املستدامة، والتحريج وإعادة التحريج وزيادة الغطاء احلرجي، مبا يف ذلك مزايا جتاريـة،              

وميكن أن ). القروض واإلعانات اليت ال ترد(ورفع مستوى املعونة اإلمنائية الرمسية والتدفقات املالية 
 التمويل مسامهات مقدرة على البلدان املتقدمة وحقوق الكربون من سوق الكربون            تشمل مصادر 

  ؛) وحلقة عمل الغاباتMisc.5/Add.2اهلند، (العاملية املتولدة من بعض أنواع األنشطة 
صندوق للبلدان النامية اليت ختفض معدل إزالة الغابات وتدهورها لديها؛ أو استخدام نظام تبادل   ‘٤‘

انبعاثات قابلة للتبادل يف حالة " وحدات"لذي جاء يف بروتوكول كيوتو ليسمح خبلق من النوع ا
  ؛)Misc.4/Add.1نيوزيلندا، (جتنب إزالة الغابات 

أسواق الكربون الدولية اليت توفر أفضل وسيلة لتقدمي حوافز مالية على النطاق املطلوب خلفض                ‘٥‘
يل مطلوب إلتاحة موارد لبناء القدرات وأنشطة       والتمو. االنبعاثات من إزالة الغابات وتدهورها    

االستعداد لألسواق، مبا يف ذلك تناول األمور املؤدية إىل خفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة                
  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا وإندونيسيا، (الغابات وتدهورها 

ابطة أقطار جنوب   ر(آليات سوقية مثل الُنُهج القائمة على الصناديق، حبسب مدى تأهب البلد              ‘٦‘
  ).Misc.5/Add.2شرق آسيا، 

  :، اقترحت األطرافتوليد املوارد املالية وخصوصاً للتعاون التكنولوجيوعن   - ١٦١

غانـا،  (يأيت التمويل من املسامهات املقدرة على أطـراف املرفـق الثـاين بوصـفه منحـاً                   )أ(  
Misc.2/Add.1  والصني،   ٧٧ل ؛ جمموعة ا Misc.5   ؛ فمثالً ميكـن أن تـأيت       )لقة عمل التكنولوجيا  ؛ جنوب أفريقيا، ح

أو طرح  /املوارد من أجزاء من امليزانية املالية العادية للبحث والتطوير، ومن إيرادات الضرائب على صفقات الكربون و               
  ؛)Misc.5الصني، (رخص االنبعاثات يف املزاد يف سوق الكربون، وإيرادات ضرائب الطاقة أو ضرائب البيئة 

؛ آيسلندا،  Misc.2/Add.1؛ غانا،   Misc.1األرجنتني،  (استكشاف آليات سوق الكربون     جيب    )ب(  
Misc.5/Add.2؛)؛ جنوب أفريقيا، حلقة عمل التكنولوجيا  

التمويل املبتكر الذي يعبئ موارد القطاع اخلاص الستكمال املوارد املالية احلكومية عندما يكون               )ج(  
  ؛)Misc.5/Add.2صغرية، حتالف الدول اجلزرية ال(ذلك مناسباً 
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، مثـل   )Misc.5/Add.2؛ آيـسلندا،    Misc.5غانا،  (جيب تشجيع التمويل من القطاع اخلاص         )د(  
؛ جنوب أفريقيا، حلقة Misc.1بنغالديش، (االستثمار األجنيب املباشر، إىل جانب املشاريع املشتركة والضمانات،        

  ؛)عمل التكنولوجيا
آيسلندا، (م واخلاص مهمة لتوليد موارد مالية لتطوير التكنولوجيا         الشراكات بني القطاعني العا     )ه(  

Misc.5/Add.2(؛  
   ٧٧ل جمموعـة ا  (ميكن اعتبار التمويل من خالل التعاون الثنائي واإلقليمـي كأنـه مـسامهة                )و(  
  ؛)Misc.5والصني، 
أيضاً تقييمها  استثمارات احلكومات يف البحث والتطوير يف تكنولوجيا الطاقة يف كل بلد جيب               )ز(  

كجزء من املسامهات املالية الشاملة من البلدان املتقدمة، مبا يف ذلك تقييم مبلغ املسامهات يف الصناديق، ومبلـغ                  
املسامهات يف املعونة اإلمنائية الرمسية، والدعم التكنولوجي، وشراء حقوق االنبعاثات يف السوق، وغـري ذلـك                

  ).Misc.5/Add.2اليابان، (

  :، الحظت األطرافر بيئات التمكني يف تعبئة التمويل واالستثماردووعن   - ١٦٢

أن بيئة التمكني يف بلد ما، خصوصاً ما يتعلق بترتيبات اإلدارة القوية والشفافة، ستكون عامالً                 )أ(  
  ؛)Misc.5/Add.2ستراليا، أ( يف اجتذاب تدفقات االستثمار حامساً

القطاعني العام واخلاص دوراً رئيـسياً يف اجتـذاب         تؤدي السياسات الوطنية والشراكات بني        )ب(  
  ؛ Misc.5/Add.2اجلماعـة األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء،         (االستثمارات اخلاصة وتعظيم استخدام املـوارد       

  ؛)Misc.5نيوزيلندا، 
سيكون هناك دور مركزي للحكومات الوطنية يف تطبيق حوافز تنظيمية وحوافز سوقية الجتـذاب                )ج(  
  ؛)Misc.5/Add.1 وMisc.5اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (كومي ولتوجيه التمويل اخلاص التمويل احل
 أن ختصص موارد وطنية لتحسني بيئـات الـتمكني،   -  املتقدمة والنامية   - على مجيع األطراف      )د(  

  ؛)Misc.5/Add.2أستراليا، (وخصوصاً ما يتعلق بترتيبات اإلدارة القوية والشفافة 
  ).Misc.2مجهورية كوريا، (حتسني اجلدوى التجارية لالستثمارات بفضل نظام مناخي مناسب جيب   )ه(  

واحلصول عليها من أجـل التخفيـف والتكيـف والتعـاون           توجيه الصرف من املوارد املالية،      وعن    - ١٦٣
  :التكنولوجي، اقترحت األطراف

  ؛ جمموعة  Misc.1األرجنتني،  (نامية  أن تكون عملية حتويل املوارد قائمة على مشاركة البلدان ال           )أ(  
  ؛)Misc.2/Add.1 والصني، ٧٧ل ا

أن تكون مجيع البلدان النامية األطراف مؤهلة للحصول على املوارد، مع تركيز خـاص علـى                  )ب(  
احتياجات الدول الضعيفة وأقل البلدان منواً، وميكن إتاحة األموال للحكومات الوطنية أو احمللية، ولكيانات خاصة 

  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (دون الوطنية /ن البلد املؤهل، أو لغري ذلك من الكيانات اخلاصة الوطنيةضم
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وجيـب وضـع    ) Misc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (جيب حتسني احلصول على األموال        )ج(  
  ؛)Misc.5الصني، (اإلدارة من أجل ختفيض تكاليف ) Misc.1بنغالديش، أقل البلدان منواً، (إجراءات املسار السريع 

جيب وضع إجراءات سريعة ملعاجلة طلبات التمويل من أجل حتفيز االلتزام بالسياسات وتـدابري                )د(  
  ؛)Misc.5جنوب أفريقيا، (التنمية املستدامة 

  ؛)Misc.5تركيا، (جيب أن تكون آليات التحفيز الشاملة هي أساس الصرف من األموال   )ه(  
 ٧٧ل جمموعة ا ( االنتقال من هنج قائم على املشاريع إىل هنج قائم على الربامج             جيب التمكني من    )و(  
 ، مع االستمرار يف اتباع هنج املـشاريع إذا كـان مطلوبـاً        )Misc.5؛ جنوب أفريقيا،    Misc.2/Add.1والصني،  

  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (
  ؛)Misc.5الصني، (ساس منح وعلى أساس ميسَّر جيب إتاحة املوارد املالية على أ  )ز(  
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (جيب عدم تقدمي التمويل إال كمنح جديدة وإضافية وحتويالت للموارد   )ح(  
بنغالديش، (جيب ترتيب أولويات األنشطة اليت حتصل على التمويل ووضع مبادئ هلذا الترتيب               )ط(  
Misc.1 ،؛ أسترالياMisc.2/Add.1(؛  
جيب وضع معايري موضوعية، مثل عدد صغري من املؤشرات املعترف هبا دولياً اليت متثل احلالـة                  )ي(  

االقتصادية، وإمكانيات التخفيف والتعرض لتأثريات املناخ، عند تقرير من حيصل على متويل متعدد األطراف أوسع 
  ؛)Misc.5/Add.2 وMisc.2/Add.1أستراليا، (

  : املوضوعة لتمويل استثمارات معينة، من بني مجلة تدابري، تقييم ما يليميكن أن تتضمن املعايري  )ك(  

  االتفاق مع الربنامج الوطين يف البلد املضيف؛  ‘١‘
  املسامهة يف أهداف التنمية املستدامة يف البلد املضيف؛  ‘٢‘
كل القدرة على متويل التكاليف األساسية بصورة مباشرة أو من مصادر أخرى على أن يقدم هي                ‘٣‘

التمويل املقترح منحاً أو حيّول املوارد لتمويل مجيع التكاليف اإلضافية املتفق عليهـا واملتـصلة               
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (بتناول تغري املناخ 

جيب استعمال املعلومات اجلديدة املتوافرة عن اجلوانب املالية يف ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف   )ل(  
ر التقييمي الرابع من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، وتقرير االتفاقية اإلطاريـة      معه، مبا يف ذلك التقري    

  ؛)Misc.1آيسلندا، ( عن االستثمار والتدفقات املالية ٢٠٠٧عام 
جيب النظر يف ترتيبات للتعاون بني األجهزة املصرفية واملالية الوطنية وتدفق األموال من الـنظم                 )م(  

نائية من أجل إعادة التمويل، والتأمني وغري ذلك من وسائل مـساعدة أنـشطة التمويـل الوطنيـة                  الدولية والث 
  ؛)Misc.1بنغالديش، (

  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (جيب اللجوء إىل خربات مصارف التنمية الدولية   )ن(  
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األطـراف  جيب تكثيف التعاون مع املنظمات الدولية، وخصوصاً مع مصارف التنمية املتعددة              )س(  
  ؛)Misc.5تركيا، (

جيب وضع مقياس لرصد إتاحة التمويل، وإقامة رابطة بني التمويل املقدم، وااللتزامات املتعهد هبا   )ع(  
  ؛)Misc.1/Add.2كندا، (والنتائج اليت تتحقق 

بنما بالنيابة عـن    (جيب وضع نظام واضح وشفاف وقابل للتحقق لإلبالغ عن التدفقات املالية              )ف(  
  ؛)Misc.5ريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، كوستا

تقدم البلدان املتقدمة األطراف يف بالغاهتا السنوية يف املواعيد املعروفة بياناً عن التحويالت املالية   )ص(  
ن قد  املباشرة واملسامهات غري املباشرة من خالل دعم التكنولوجيا وبناء القدرات القابل للتحديد كمياً الذي تكو              

  ؛)Misc.5/Add.2جنوب أفريقيا، (وضعته 
جيب تركيز املوارد على األنشطة اليت حتدد نتائج التخفيف احلقيقية والقابلة للقياس واإلبالغ عنها   )ق(  

  ).Misc.2املكسيك، (والتحقق منها 
من أنشطة منفردة ومشاريع إىل برامج وقطاعـات        : ب أن تكون األنشطة ذات نطاق واسع      جي  )ر(  

  ).Misc.2املكسيك، (ية وهنج قطاعية أو دون الوطنية فرع

  :اإلرشاد إىل احلصول على املوارد والصرف منها ألعمال التكيفوعن   - ١٦٤

؛ حتالف الـدول اجلزريـة      Misc.5/Add.2اهلند،  (جيب تقدمي التمويل يف شكل منح ال قروض           )أ(  
  ؛) وحلقة عمل التمويلMisc.5/Add.2الصغرية، 
؛ اهلنـد،   Misc.1/Add.3توفالو،  ( مباشرة ومبسطة    صورةاحلصول على التمويل ب   جيب ضمان     )ب(  

Misc.5/Add.1      ،؛ حتالف الدول اجلزرية الصغريةMisc.5/Add.2   وبـإجراءات مبـسطة     ) وحلقة عمل التمويل ،
اسـم  ، مع معايري الختيار املـشاريع وتق      )Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     (وشفافة ومباشرة   

  ؛)اهلند، حلقة عمل التكيف(التكاليف ومنهجيات موحدة ومبسطة 
اجلماعـة  (جيب دعم الُنُهج الربناجمية وجيب تقدمي الدعم على املستوى املناسب لتسهيل التنفيذ               )ج(  

  ؛)Misc.5/Add.1 وMisc.2األوروبية ودوهلا األعضاء، 
 بني املاحنني وجيب تطبيق مبـادئ فعاليـة    جيب أن يؤخذ يف احلسبان التعاون والتنسيق الفعاالن         )د(  

اجلماعة (املعونة اليت جاءت يف إعالن باريس عن فعالية املعونة ويف منتدى أكرا الرفيع املستوى عن فعالية املعونة                  
  ؛)Misc.5؛ نيوزيلندا، Misc.2/Add.1؛ أستراليا، Misc.5/Add.1 وMisc.2األوروبية ودوهلا األعضاء، 

وجب االتفاقية لتمويل التكاليف اإلضافية لتناول تغري املناخ ال جيب أن تعترب معونة          االلتزامات مب   )ه(  
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (أو مساعدة يف العالقة بني املاحنني واملتلقني 

إعالن باريس عن فعالية املعونة ال عالقة له بعملية االتفاقية، ألن التمويل من أجل تناول تغـري                   )و(  
ام منفصل عن املعونة اإلمنائية الرمسية، وعلى ذلك فإن إعالن باريس ال ينطبق يف سياق تغري املنـاخ     املناخ هو التز  

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية (



FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1* 
Page 130 

 

؛ الواليات Misc.2/Add.1أستراليا، (ال جيب جتاوز الطاقة االستيعابية لدى آحاد البلدان املتلقية        )ز(  
  ؛)Misc.5املتحدة، 
جيب توزيع املعلومات عن احلصول على األموال، مثـل معـايري االسـتحقاق، واإلجـراءات                 )ح(  

  ؛)Misc.2سنغافورة، (وااللتزامات 
جيب على أمانة االتفاقية اإلطارية أن توفر معلومات موحدة ومنسقة عن املصادر املتاحة لتمويل                )ط(  

نظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي         عمليات التكيف، وأن تستفيد من بيانات املسح الذي قدمته م         
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (

  ).Misc.5/Add.2اهلند، (جيب أن يؤخذ يف االعتبار التأثري على طاقة التكيف يف البلد املتلقي   )ي(  

احلصول على األموال والصرف منها من أجل عمليات ختفيف تأثري تغري املناخ، مبـا يف ذلـك                 وعن    - ١٦٥
  :، اقترحت األطراف ما يلياالنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورهاخفض 

مجيع البلدان مؤهلة، ولكن البلدان املتقدمة ال ميكن أن حتصل على املوارد إال يف حدود نسبة من   )أ(  
  ؛)Misc.2املكسيك، ( منفرد يف حدود سقف معني مسامهاهتا، وأي بلد نامٍ

  :ات التخفيف الوطنية املناسبة يف البلدان الناميةلتمييز التمويل إلجراء  )ب(  

يستطيع البلد بنفسه من طرف واحد أن يقدم بعض الدعم ملعاجلة احلواجز أمام تنفيذ اإلجراءات       ‘١‘
  الوطنية املناسبة؛

ميكن تقدمي مزيد من التمويل من جانب البلدان املاحنة إلجراءات وطنية مناسبة إضافية يتوقع منها   ‘٢‘
  ؛٢٠٢٠دي إىل احنراف مناسب عن خط أساس انبعاثات البلد املتلقي حبلول عام أن تؤ

‘ ٢‘والفئـة   ‘ ١‘آليات دولية لقيد حقوق الكربون تدعم إجراءات التخفيف فيما جياوز الفئة              ‘٣‘
  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (

  :ائماً على معايري مثلجيب أن يكون حصول البلدان النامية على الدعم ق  )ج(  

مـثالً  (مرحلة التنمية االقتصادية، القدرة على االستجابة يف إجراءاهتا الوطنية املناسبة للتخفيف              ‘١‘
  ؛)Misc.2اليابان، (وحصتها من االنبعاثات يف العامل ) نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل

  ؛)Misc.5النرويج، (الظروف والقدرات الوطنية   ‘٢‘

البلدان اليت هبا غابات استوائية واليت تكون راغبة وقادرة على خفض انبعاثاهتا من إزالة الغابات                 )د(  
  ؛)Misc.5النرويج، (وتدهورها أو صيانة الكربون احملتجز يف الكربون أو تعديله، جيب أن حتصل على أموال 

بت، بطريقة شفافة وصادقة، البلدان املشاركة تكون مؤهلة للحصول على حوافز مالية بعد أن تث  )ه(  
  ؛)Misc.5الربازيل، (اخنفاض صايف يف انبعاثاهتا من إزالة الغابات 
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التخفيف الذي جياوز املستوى املعتاد واالنبعاثات اليت أمكن ختفيفها مقابل كل وحـدة مـن                 )و(  
  .؛)Misc.5/Add.1اهلند، (االستثمار 

  :حت األطراف، اقترأولوية احلصول على األموال للتكيفوعن   - ١٦٦

  :أن يقدم التمويل كأولوية للبلدان النامية الضعيفة بوجه خاص، وخصوصاً  )أ(  

؛ حتـالف الـدول   Misc.2اليابان، سنغافورة، (أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية     ‘١‘
، )؛ أقل البلدان منواً، حلقة عمـل التكيـف        Misc.5/Add.2 و Misc.5/Add.1اجلزرية الصغرية   

  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (وخصوصاً يف احمليط اهلادئ 
أقل البلدان (، وبلدان أفريقيا )Misc.1موريشيوس، (البلدان النامية اجلزرية املنخفضة والساحلية    ‘٢‘

  ؛)Misc.1، منواً

، اجلماعة األوروبية ودوهلـا األعـضاء     (جيب إسناد األولوية لتمويل أفقر البلدان وأكثرها تعرضاً           )ب(  
Misc.2    ،؛ الواليات املتحدةMisc.5   ،؛ كنداMisc.5/Add.2 (   ًوأكثرها احتياجا)   ،إندونيسيا، موريشيوسMisc.1 ؛

  ).؛ الصني، اهلند، حلقة عمل التكيفMisc.5؛ األرجنتني، الربازيل، Misc.2/Add.1أستراليا، اجملموعة األفريقية، 

  :، الحظت األطرافون التكنولوجياحلصول على األموال والصرف منها يف التعاوعن   - ١٦٧

جيب أن تكون إجراءات استعمال األموال لنقل التكنولوجيا سهلة يف الوصول إليها من جانب                )أ(  
، مبا يف ذلك احلصول عليهـا       )Misc.5تركيا،  (مجيع البلدان النامية بصرف النظر عن وضعها يف مرفقي االتفاقية           

  ؛)Misc.2/Add.1غانا، (بطريق مباشر 
  :جيب أن يكون ختصيص األموال للتعاون التكنولوجي قائماً على  )ب(  

  التكاليف اإلضافية للبحث والتطوير يف تكنولوجيا الطاقة النظيفة أو الكربون املنخفض؛  ‘١‘
  التكاليف اإلضافية الناجتة عن نشر التكنولوجيات املنخفضة الكربون املتاحة، وتروجيها جتارياً؛  ‘٢‘
اءات اختراع التكنولوجيا ورسوم الترخيص عن حقوق امللكية الفكرية الـيت           جمموع تكاليف بر    ‘٣‘

؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     Misc.5/Add.1اهلند،  (تغطي تكنولوجيات الكربون املنخفض     
Misc.5/Add.2.(  

بات الصرف من األموال إلجراءات التخفيف، مبا يف ذلك خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغاوعن   - ١٦٨
  : اقترحت األطرافوتدهورها،

الدعم املايل احلكومي للتخفيف جيب ترتيبه يف أولويات حنو االستثمار املتعلق بثغـرات سـوق                 )أ(  
  ؛)Misc.2/Add.1أستراليا، (الكربون واالستثمار من القطاع اخلاص 
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ة عن إزالة الغابات    جيب أن تكون املوارد املالية سابقة على تنفيذ أنشطة خفض االنبعاثات الناجت             )ب(  
  ؛)Misc.5األرجنتني، (وتدهورها 

  ).Misc.2Add.1أستراليا، (جيب النظر يف فاعلية التكاليف النسبية للمساعدة املالية   )ج(  

  :، اقترحت األطراف ما يليالصرف من األموال إلجراءات التكيفوعن   - ١٦٩

  :معايري الصرف من األموال إلجراءات التكيف  )أ(  

يكون التمويل متميزاً ومتوازناً بني برامج التكيف اليت تتكامل ضمن التخطيط اإلمنائي            جيب أن     ‘١‘
  ؛)Misc.2/Add.1اجملموعة األفريقية، (وتلك اليت تكون منفردة 

اهلنـد،  (جيب أن يتجه التمويل إىل العبء اإلضايف الذي يفرضه تغري املناخ على البلدان النامية                 ‘٢‘
  ؛)حلقة عمل التكيف

اجملموعـة األفريقيـة،    (إىل تقومي انعدام اإلنصاف التـارخيي       ب أن يؤدي ختصيص األموال      جي  ‘٣‘
Misc.2/Add.1(؛  

اجلماعة األوروبية ودوهلا (جيب إدارة التمويل حبسب القواعد املقبولة دولياً إلدارة األموال العامة   ‘٤‘
  ؛)Misc.5/Add.2األعضاء، 

  :أن يستند إىلجيب ختصيص األموال إلجراءات التكيف   )ب(  

مستويات متفاوض عليها للتمويل املشترك، واقتسام التكاليف والتكاليف اإلضافية حبسب كل             ‘١‘
قطاع ونوع االستثمار، بعد اتباع هنج للتحديد يكون بسيطاً ويتجنب عمل حسابات مشروع             

  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (مبشروع إىل أقصى حد ممكن، ويكون مرناً وشامالً 
دليل التعرض الذي يعكس ظروف البلد، وقدراته الذاتية، ومستوى املخاطر املتصلة بـذلك،             /تمؤشرا  ‘٢‘

؛ أقل البلدان منـواً، حلقـة عمـل         Misc.5؛ تركيا،   Misc.2/Add.1أستراليا،  (والتأثريات الفيزيائية   
حتـالف الـدول اجلزريـة الـصغرية،        (، والقدرة على التكيف، واملسامهة يف تغري املنـاخ          )التكيف

Misc.5/Add.2( ولكن دون النظر إىل ما إذا كان البلد طرفاً يف بروتوكول كيوتو ،) ،تركياMisc.5.(  

  : اقترحت األطرافاألنشطة األخرى اليت حتصل على دعم بإتاحة املوارد املالية واالستثمار،وعن   - ١٧٠

، ومجيـع   ١- ٤وجب املادة   متويل مجيع التكاليف املتفق عليها لتنفيذ إجراءات البلدان النامية مب           )أ(  
 ٧٧ل جمموعـة ا  (التكاليف املتفق عليها إلعداد البالغات الوطنية وتنفيذ برامج عمل وضعت مبوجب االتفاقيـة              

  ؛)Misc.5/Add.1؛ اهلند، Misc.2/Add.1والصني، 
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (متويل مجيع التكاليف املتفق عليها إلعداد خطط العمل الوطنية ولتنفيذها   )ب(  
  ؛)Misc.1، )وحدةامل - واليات (ميكرونيزيا (متويل نقاط االتصال الوطنية بشأن املناخ   )ج(  
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وإطـارات املؤسـسات    ) Misc.1ملديف،  (متويل التقييم الذايت للقدرة الوطنية وبناء القدرات          )د(  
  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (

 الحتياجـات التخفيـف والتكيـف    خطوط توجيهية عامة لتقييم االحتياجات املالية الالزمـة    )ه(  
  ؛)Misc.1بنغالديش، (

  ).Misc.5/Add.2باكستان، (التعويض عن ضيق فرص التنمية وعن تأثريات التكيف   )و(  

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :عن مبادئ إتاحة املوارد جديدة وإضافية الحظت املنظمات املراقبة أن التمويل جيب أن  - ١٧١

ة ويكون كافياً وميكن التنبؤ به ومستداماً وقابالً للقياس واإلبالغ عنه والتحقق يزيد بدرجة كبري  )أ(  
 يف املائة من الدخل     ٠,٧منه، وأن يأيت كتمويل جديد وإضايف فوق التزامات تقدمي املعونة اإلمنائية الرمسية البالغة              

؛ الشبكة الدولية للعمل Misc.6ائي، ؛ برنامج األمم املتحدة اًإلمنMisc.3/Add.1مركز اجلنوب، (القومي اإلمجايل 
  ؛)املناخي، املنتدى النروجيي للبيئة والتنمية، االحتاد الدويل لنقابات العمال؛ أوكسفام، شبكة العامل الثالث

يكون قائماً على عدم التمييز، وشفافاً ويكون متصالً بالتكاليف بـأي مقيـاس يؤخـذ بـه،            )ب(  
  ؛)Misc.6/Add.2منظمة الطريان املدين الدويل، (نية، وخصوصاً البلدان النامية وبالتأثريات على مجيع األطراف املع

أن يكون قد ُجمع وفقاً ملبدأ االشتراك يف املسؤوليات وإن كانت متباينة، ومـسؤوليات كـل                  )ج(  
مبـادرة  الشبكة الدولية للعمل املناخي،     (طرف عن انبعاثات غازات الدفيئة التراكمية التارخيية وقدرات كل بلد           

  ؛)ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ، أوكسفام
أال ُيحسب مقابل حصص األطراف املقررة إال إذا كانت املسامهات املالية ستحدث من خالل                 )د(  

أو يسري على املعايري واخلطوط التوجيهية اليت يضعها مؤمتر ) شبكة العامل الثالث  (٢٠١٢آليات هيكل ما بعد عام      
  ).دولية للعمل املناخيالشبكة ال(األطراف 

  :عن إتاحة موارد جديدة وإضافية، الحظت املنظمات املراقبة  - ١٧٢

أن التمويل احلكومي حاسم يف تعبئة املوارد الضرورية للتخفيف وخلفض االنبعاثات الناجتة عن               )أ(  
  ؛)االحتاد العاملي لنقابات العمال(إزالة الغابات وتدهورها، وللتكيف 

ومي حاسم ومطلوب للحصول على مبالغ أكرب بكثري مما يتيحه التمويل اخلـاص             التمويل احلك   )ب(  
  ؛)Misc.6/Add.2الشبكة الدولية للعمل املناخي؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة، (

 الـدويل   االحتـاد (ق أمام نقل التكنولوجيا     جيب النظر يف التمويل احلكومي لتسهيل إزالة العوائ         )ج(  
  ؛(Kekdanren)جل التكيف ومن أ) لنقابات العمال

  :جيب بصفة عامة حشد املوارد بواسطة  )د(  
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مركـز   (٣- ٤مسامهات دورية إجبارية من البلدان املتقدمة األطراف مبا يتفق مع أحكام املادة               ‘١‘
  ؛)شبكة العامل الثالث(، مثالً حبسب معدل مسامهاهتا يف األمم املتحدة )Misc.3/Add.1اجلنوب، 

  ؛)االحتاد الدويل لنقابات العمال(صف ويعيد التوزيع نظام ضرييب من  ‘٢‘
، وإقليميا ومتعدد   )مبا يف ذلك املعونة اإلمنائية الرمسية من جانب البلدان املتقدمة األطراف          (ثنائياً    ‘٣‘

؛ منظمة Misc.6/Add.2؛ برنامج األمم املتحدة للبيئة، Misc.3/Add.1مركز اجلنوب، (األطراف 
وآليات متويل مبتكرة مثل صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي ) عامل الثالثحفظ الطبيعة، شبكة ال

  ؛)الغرفة التجارية الدولية(أنشأته جمموعة الدول الثمانية الكبار 
مسامهات اختيارية من أطراف أخرى ومن مؤسسات أخرى حكومية دولية وغـري حكوميـة                ‘٤‘

  ؛)Misc.3/Add.1مركز اجلنوب، (
  ؛)Misc.3/Add.1مركز اجلنوب، ( استثمارات أجرهتا مؤسسة أمناء الدخل املتولد من  ‘٥‘
؛ الغرفة التجارية الدوليـة،     Misc.3/Add.1مركز اجلنوب،   (التمويل من أنشطة أو آليات سوقية         ‘٦‘

الشبكة (، مبا يف ذلك طرح بعض أجزاء وحدات الكميات املسندة يف مزادات         )شبكة العامل الثالث  
؛ وطرح الكميات املسموح هبا يف املزاد أو        ) أوكسفام، شبكة العامل الثالث    الدولية للعمل املناخي،  

  )الشبكة الدولية للعمل املناخي، أوكسفام(تطبيق رسوم على الطريان الدويل والنقل البحري 
شبكة (وغريها من املؤسسات اخلاصة ) منظمة حفظ الطبيعة(مسامهات من الشركات واملصارف   ‘٧‘

  ؛)العامل الثالث

جيب تقدمي املوارد للتخفيف، مبا يف ذلك خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها،                )ه(  
  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(من خالل آليات الكربون السوقية وغري السوقية 

ال جيب أن يكون جمموع مبلغ األموال حمدداً بل يتحدد بتقييم منظم ومستقل للتمويل املطلوب                 )و(  
  ؛)؛ شبكة العامل الثالثMisc.3/Add.1مركز اجلنوب، (

  :وعن الصرف من املوارد املالية واالستثمار واحلصول عليهما، الحظت املنظمات املراقبة  - ١٧٣

أن التمويل جيب أن يقدم إىل البلدان النامية األطراف جملموعة التكاليف املتفق عليهـا إلعـداد                  )أ(  
 مـن االتفاقيـة،   ١- ٤اليف اإلضافية املتفق عليها لتنفيذ إجراءات مبوجب املادة    البالغات الوطنية، وجمموع التك   

وتكاليف التكيف، وتكاليف خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها، وتكاليف نقل التكنولوجيات   
كـز اجلنـوب،    مر(واملعارف السليمة بيئياً، وتكاليف احلصول عليها، وتكاليف تنفيذ إطارات بناء القـدرات             

Misc.3/Add.1؛)؛ الشبكة الدولية للعمل املناخي، شبكة العامل الثالث  
، بدون أن تكون هناك مستويات للقـروض        )أوكسفام(جيب أن يكون التمويل يف شكل منح          )ب(  

  ؛)Misc.3/Add.1مركز اجلنوب، (امليسرة أو تكون هذه املستويات يف حدها األدىن 
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ل املشترك مطلوباً بصفة رمسية، وال جيب فرض أي شروط وجيب ضمان ال جيب أن يكون التموي  )ج(  
  ؛)شبكة العامل الثالث(املرونة من خالل احلصول عليه مباشرة وبإجراءات بسيطة وواضحة ومنسقة 

  :جيب يف متويل خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها  )د(  

معهـد  /مركز وودز هـول للبحـوث     (ق دويل   أو صندو /أن يقدم من خالل سوق الكربون و        ‘١‘
  ؛)األمازون للبحوث البيئية

يف شكل آلية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها مع توافر جمموعة من خيارات                 ‘٢‘
التمويل املتداعمة فيما بينها، مبا يف ذلك احلوافز املباشرة، املعونة اإلمنائية الرمسية، أسواق الكربون،          

  ؛)منظمة حفظ الطبيعة(ديق املاحنني املتعددة األطراف وغري ذلك من مصادر الدخل صنا
قائماً على أسلوب الصناديق مبا يضمن تدفقات مالية كبرية ومستدامة وميكن التنبؤ هبا وطويلة                ‘٣‘

  ؛(Global Witness)األجل أما األسواق فهي بطبيعتها متقلبة 
دهور الفيزيائي يف املخزونات وكربح عن خمزونات الكربون يوزع كمدفوعات مكافأة لتجنب الت  ‘٤‘

  ؛)معهد األمازون للبحوث البيئية/مركز وودز هول للبحوث(
شفافاً ومفتوحاً للفحص العلين وخاضعاً للرصد من أطراف ثالثة مستقلة، على املستويني العاملي               ‘٥‘

  ؛)املنتدى النروجيي للبيئة والتنمية(والوطين 
شتراطات قوية لإلدارة الرشيدة، وبإعالن األمم املتحدة املعين حبقوق الشعوب األصلية، مربوطاً با  ‘٦‘

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(وجتنب إزاحة االنبعاثات الدولية أو التقليل منها 

  :متويل إجراءات التكيف جيب أن  )ه(  

لبلدان منوا، والبلدان النامية اجلزريـة      وخصوصاً أقل ا  (يقدم ألكثر اجملتمعات واألسر والبلدان تعرضاً         ‘١‘
  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي) (الصغرية واملناطق املعرضة للجفاف والفيضانات يف أفريقيا

خيصص على أساس استراتيجي وال يعين اإلدارة الدولية على نطاق صغري على مستوى املشروع                ‘٢‘
  ؛)مبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ(

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث،     (صص ويرتب حبسب أولويات إطار هيوغو للعمل        خي  ‘٣‘
Misc.6 ؛ صندوقTearfund.(  

سبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف والسبل املبتكـرة للتمويـل            - باء 
على حتمل تكلفة التكيف مبا يف   ملساعدة البلدان النامية األطراف   

  م تكاليف التكيفذلك الدعم التقين لبناء قدرات تقيي

  مدخالت األطراف - ١

  :، ألنجيب أن يكون متميزاً عن متويل التخفيف، الحظت األطراف أنه متويل التكيفعن   - ١٧٤
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متويل التخفيف متوافر بسهولة، ويسهل احلصول عليه وأكثر جاذبية لالستثمار اخلاص من متويل             )أ(  
  ؛)دول اجلزرية الصغرية، حلقة عمل التكنولوجياحتالف ال(التكيف الذي يعتمد أكثر على القطاع العام 

 من  ٤- ٤أن االلتزام بتمويل التكيف يف االتفاقية خيتلف عن االلتزام بالتخفيف؛ فبموجب املادة               )ب(  
البلدان النامية األطراف املعرضة بصفة خاصة آلثار تغري املناخ الضارة يف           " مساعدة"االتفاقية، يكون االلتزام هو     

  ).Misc.5الواليات املتحدة، " ( التكيف مع تلك اآلثار الضارةتغطية تكاليف

 اقترحت  السبل املبتكرة للتمويل ملساعدة البلدان النامية األطراف على حتمل تكاليف التكيف،          وعن    - ١٧٥
، مبقدار  )Misc.5؛ األرجنتني،   Misc.2/Add.1؛ أستراليا، منغوليا،    Misc.2سنغافورة،  (األطراف زيادة التمويل    

باكـستان،  (، مع توليده على سـبيل االسـتعجال         )Misc.2/Add.1اجملموعة األفريقية،   (لني أو ثالثة أمثال     مث
Misc.1/Add.1 ،؛ األرجنتنيMisc.5.(  

  : اقترحت األطراف احلصول على التمويل بواسطةالتمويل،وعن   - ١٧٦

؛ حتالف الـدول اجلزريـة      Misc.5الصني،  (مسامهات اختيارية أو مقدَّرة على البلدان املتقدمة          )أ(  
  ؛)الصغرية، أقل البلدان منواً، حلقتا عمل التمويل والرؤية املشتركة

فتح مزادات مباشرة أو تطبيق ضريبة على إصدار املسموحات؛ أي وحدات الكمية املسندة على        )ب(  
  ؛)Misc.5/Add.2 وMisc.2/Add.1؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية Misc.2النرويج، (املستوى الدويل 

؛ Misc.5/Add.1؛ اهلنـد،    Misc.1كولومبيـا،   (حصة إيرادات التنفيذ املشترك وتبادل االنبعاثات         )ج(  
  ؛)؛ أقل البلدان منواً، حلقتا عمل التمويل والرؤية املشتركةFCCC/AWGLCA/2008/11الصني، حلقة عمل التكيف و

) Misc.2ماعة األوروبية ودوهلا األعضاء،     اجل(اآلليات املوجودة مثل رسوم آلية التنمية النظيفة          )د(  
  ؛)Misc.1/Add.1باكستان، ( يف املائة من ختفيضات االنبعاثات املعتمدة ٥- ٣مع توسيعها إىل مستوى 

حتالف الدول اجلزرية   (رسوم على السفر الدويل بطريق اجلو وعلى الوقود املنقول بناقالت حبرية              )ه(  
، ورسوم علـى املـوارد يف       )ن منواً، حلقتا عمل التمويل والرؤية املشتركة      ؛ أقل البلدا  Misc.5/Add.2الصغرية،  

  ؛)Misc.2املكسيك، (الصندوق العاملي لتغري املناخ 
  ؛)أقل البلدان منواً، حلقة عمل التمويل(رأس مال البدء يف مشروع   )و(  
  ؛)Misc.5يات املتحدة، الوال(جمموعة من املوارد، تشمل املعونة اإلمنائية الرمسية والقطاع اخلاص   )ز(  
موارد خمتلفة تشمل القطاع اخلاص، سوق الكربون، القطاع العام وأدوات مبتكرة على املستويني   )ح(  

  ؛)Misc.5/Add.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (الوطين والدويل 
ز املسامهات املقـدَّرة    مسامهات اختيارية من البلدان املتقدمة والنامية واملنظمات اخلريية مبا جياو           )ط(  

  ؛)Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (
جهاز وعملية ضمن مؤسسة للتعرف على أكثر احلاجات إحلاحاً واحتياجات التكيف املباشـرة               )ي(  

 الدول  حتالف(ومتويلها لدى الدول اجلزرية النامية الصغرية وأقل البلدان منواً، وآلية لتسليم املوارد والدعم التقين               
  ).Misc.2/Add.1اجلزرية الصغرية 
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بالنسبة للترتيبات احملـددة اخلاصـة      (سبل حفز إجراءات التكيف على أساس التنمية املستدامة         وعن    - ١٧٧
  :، اقترحت األطراف)جيم٠مبؤسسات تقدمي احلوافز انظر الفصل سادساً

  ؛)Misc.5تركيا، (إتاحة املوارد ملواجهة تكاليف التكيف   )أ(  
إتاحة دعم لتمويل املقاومة املالية ضد تأثريات األحداث اجلويـة واملتطرفـة والكـوارث اجلويـة،                  )ب(  

؛ Misc.2/Add.1حتالف الدول اجلزرية الصغرية،     (واالشتراك يف حتمل اخلسائر بصورة مجاعية، وتعويض ضحايا املناخ          
  ).ان منواً، حلقة عمل التكيف؛ حتالف الدول اجلزرية الصغرية، أقل البلدMisc.5سري النكا، سويسرا، 

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :اقترحت املنظمات أن تكون السبل املبتكرة للتمويل  - ١٧٨

رسوم على الطريان الدويل    /آتية من مزادات على جزء من وحدات الكمية املسندة ومسموحات           )أ(  
ة اإليرادات إىل التنفيذ املشترك وتبـادل       والنقل البحري، ورسوم على النقل الدويل للمسافرين جواً وتوسيع حص         

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(االنبعاثات 
وعند الفشل يف بلوغ أهداف التخفيف تزيد       . مربوطة مع مستوى ونطاق ختفيضات االنبعاثات       )ب(  

  ).الشبكة الدولية للعمل املناخ(أعباء متويل التكيف اإلضافية 

  :كيف جيب أن تتضمنسبل حفز تنفيذ إجراءات الت  - ١٧٩

منوذج تأمني كجزء من صندوق للتكيف متعدد األسس يتضمن أساساً للوقاية وللتأمني، ويتألف       )أ(  
  ؛)مبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ(من جممع للتأمني وتسهيالت للمساعدة على التأمني 

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(آلية دولية للتأمني   )ب(  
ات لتمويل مواجهة املخاطر على مجيع املستويات لتقليل التأثريات والصدمات املالية ولتعزيز            آلي  )ج(  

  ).Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، (إجراءات تقليل األخطار 

  املالية واالستثمارات ترتيبات مؤسسات إتاحة املوارد - جيم 

ناهتا، أفكاراً ومقترحات عملية عن ترتيبات مؤسسات إتاحة        وضعت األطراف واملنظمات املراقبة، يف بيا       - ١٨٠
املوارد املالية واالستثمارات، مبا يف ذلك أفكار ومقترحات عن إطار املؤسسات الشامل، وقضايا اإلدارة الرشيدة،   

، ١وهبذا استجابت للدعوى إىل العمل املعزز بشأن عدة عناصـر مـن الفقـرة               . والصناديق املوجودة واجلديدة  
وقد ُجِمعت هذه األفكار واملقترحات مبا يتفق مع األمهية اليت أسندهتا . من خطة عمل بايل) ه(١صوصاً الفقرة وخ

  .إليها األطراف واملنظمات املراقبة عند تقدمي بياناهتا وعروضها يف حلقات العمل

  مدخالت األطراف - ١

  :أن، الحظت األطراف إطار املؤسسات الشامل مبوجب االتفاقيةعن   - ١٨١
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اهلدف هو إجياد تناسق يف البنيان املايل العاملي من أجل التمويل حتت سلطة مؤمتر الدول األطراف   )أ(  
ومن شأن اآللية املالية أن تسهل الروابط بني خمتلف مصادر التمويل والصناديق            ). Misc.5/Add.1اهلند،  (وإدارته  

 والـصني،   ٧٧ل جمموعة ا (مويل املتاحة وتقليل التفتت     املستقلة من أجل تعزيز الوصول إىل جمموعة من موارد الت         
Misc.2/Add.1 ،؛ الصنيMisc.5(؛  

جيب استعمال االتفاقية كنقطة ارتكاز لضمان التناسق والتنسيق بني مجيع الالعبني على املستوى        )ب(  
  ؛) وحلقة عمل التمويلMisc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (الدويل 

 متويل التكيف وإدارته مبوجب آلية مالية شاملة يف االتفاقية اإلطارية، مع التركيـز              جيب هيكلة   )ج(  
وجيب تنسيق اآلليات واألدوات املالية اخلاصة بالتكيف اليت أنشئت خـارج           . على الشفافية، والكفاءة، والعدالة   

  ؛)Misc.5 وMisc.1األرجنتني، (االتفاقية مع اآللية اليت أُنشئت مبوجب االتفاقية 
، وأن يضمن تآزراً قوياً بني       وفعاالً وكفؤاً وعادالً   جيب أن يكون البنيان املايل متناسقاً ومتوافقاً        )د(  

األنشطة يف السياسات واجلهود مبوجب االتفاقية اإلطارية وما يتصل هبا من سياسات وجهود وطنيـة ودوليـة                 
  ؛)Misc.5/Add.1 وMisc.2اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (

جيب أن حتصل آليات التمويل ملساعدة البلدان النامية على املعلومات من آلية الصندوق املتعدد                )ه(  
  ).Misc.1، )وحدةامل -  واليات(ميكرونيزيا (األطراف مبوجب بروتوكول مونتريال وأن تسري على مثاله 

  :، الحظت األطراف أناإلدارة الرشيدة للموارد املاليةوعن   - ١٨٢

ألطراف هو اهليئة العليا الختاذ القرارات يف االتفاقية، وحتت سلطته وإشرافه ستعمل اآلليـة           مؤمتر ا   )أ(  
  ؛)Misc.5؛ الصني، Misc.2/Add.1 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(املالية وتنشئ الصناديق اجلديدة ذات األغراض احملددة 

ديدة لتناول تغري املناخ    جيب مترير أي متويل جديد بواسطة االتفاقية وأي صندوق أو صناديق ج             )ب(  
 وحلقة Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية (جيب أن تكون حتت إشراف مؤمتر األطراف وسلطته العليا 
  ؛)عمل التمويل؛ أقل البلدان منواً، حلقة عمل الرؤية املشتركة

 من مجيع األطراف ياًأي بنيان مايل جديد جيب أن يضمن بالكامل الشفافية واالنفتاح ومتثيالً عامل  )ج(  
اجلماعة األوروبية ودوهلـا    (وجيب أن يبدي مؤمتر األطراف رأيه يف التقدم والنتائج اليت حتققت            . بطريقة تبادلية 

  ؛)Misc.5/Add.2األعضاء، 
ميكن إتاحة الدعم للتخفيف والتكيف والوصول إليه من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وغريها من   )د(  

أسـتراليا،  ( األطراف دون إخضاعه فقط لقرارات وأولويات مـؤمتر األطـراف دون غريهـا               القنوات املتعددة 
Misc.5/Add.1.(  

  :، اقترحت األطرافترتيبات املؤسسات املوجودة واجلديدة املمكنةوعن   - ١٨٣

منغوليـا،  (االستفادة من املؤسسات املوجودة مثل صندوق التكيف التابع لربوتوكول كيوتـو              )أ(  
Misc.2/Add.1 ( ومرفق البيئة العاملية لتجنب تزايد املؤسسات) ،سويسراMisc.5(؛  
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اجلماعة األوروبيـة  (حتسني املوجود من اآلليات والصناديق واملؤسسات الدولية، وتعظيم أدائها          )ب(  
ـ  (وتقوية التنسيق بينها    ) Misc.5/Add.2؛ كندا،   Misc.5؛ اليابان،   Misc.2ودوهلا األعضاء،    ة اجلماعة األوروبي
  ؛)Misc.5/Add.2ودوهلا األعضاء، 

). Misc.5الواليات املتحـدة،    (جتنب إنشاء صناديق وآليات ومؤسسات جديدة بدون ضرورة           )ج(  
وجيب، بقدر اإلمكـان،    ) Misc.5نيوزيلندا،  (وجيب معاجلة مشاكل اآلليات املوجودة قبل النظر يف سبل إضافية           

 وتفصيل سياساهتا لإلقراض مبا يليب االحتياجات اخلاصة بتغري املناخ يف           استعمال املنظمات املالية الدولية املوجودة    
  ).Misc.2سنغافورة، (البلدان النامية 

 اقترحت األطراف تفعيل آلية مالية فعالة مبوجب مؤمتر األطـراف           اآللية املالية مبوجب االتفاقية،   وعن    - ١٨٤
  :تتألف من العناصر التالية) Misc.5/Add.1؛ اهلند، Misc.2/Add.1 والصني، ٧٧ل جمموعة ا(

جملس إدارة يعينه مؤمتر األطراف مع متثيل عادل ومتوازن جلميع األطراف ضمن نظام شـفاف                 )أ(  
  ويعاونه أمانة من موظفني مهنيني يتعاقد معهم اجمللس؛. وكفؤ لإلدارة الرشيدة

دارة الرشـيدة مـن     صناديق متخصصة وشبابيك للتمويل وآلية لربط خمتلف الصناديق حتت اإل           )ب(  
  جانب مؤمتر األطراف واجمللس املذكور؛

  أمني أو هيئة أمناء إلدارة الصناديق، على أن خيتاروا مبوجب عملية تقدمي طلبات؛  )ج(  
وميكن هلذا الفريق أو    . فريق من اخلرباء أو جلنة، تقدم النصح لكل واحد من الصناديق املستقلة             )د(  

  ق فين أو عدة أفرقة تتناول قضايا نوعية مما يعاجله الصندوق؛اللجنة أن حيصل على دعم من فري
فريق للنصح من مجيع أصحاب املصلحة املعنيني وفريـق تقيـيم           /إمكان إنشاء فريق استشاري     )ه(  

  مستقل يضمن أن تكون اإلدارة شفافة وكفؤة؛
  .اليةأوضاع جديدة لتحديد دور الصناديق والكيانات القائمة يف تشغيل اآللية امل  )و(  

 لدعم إجراءات التخفيف والتكيف والتعاون التكنولوجي، اقترحت ترتيبات املؤسسات بصفة عامةوعن   - ١٨٥
  :األطراف إنشاء

كمخطط مـايل يكمـل اآلليـات املوجـودة         ) الصندوق األخضر (صندوق عاملي لتغري املناخ       )أ(  
  :، يتألف من العناصر التالية)Misc.2املكسيك، (

  ية مؤمتر األطراف، مبا يف ذلك تقدمي تقارير سنوية؛العمل حتت رعا  ‘١‘
جملس تنفيذي من ممثلي مجيع البلدان املشاركة، لتشغيل الصندوق األخضر الذي تتمتـع فيـه                 ‘٢‘

  البلدان النامية بنفس الوزن والصوت النسيب الذي للبلدان املتقدمة؛
  :ثالثة مستشارون مستقلون للمجلس التنفيذي  ‘٣‘
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  لمي؛مستشار ع  )أ(  
  مصارف التنمية املتعددة األطراف؛مستشار من   )ب(  
  مستشار من املنظمات االجتماعية؛  )ج(  

  :جلنتان لدعم اجمللس التنفيذي  ‘٤‘

جلنة علمية تنشأ بالتشاور مع الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ إلصدار   )أ(  
  ن أن يدعمها الصندوق؛توصيات بشأن السياسات واالستراتيجيات والربامج اليت ميك

  للجنة املصارف املتعددة األطراف تصدر توصيات يف جمال اختصاصها؛  )ب(  

  يدار الصندوق األخضر بواسطة إحدى املؤسسات املتعددة األطراف املوجودة، خيتارها مؤمتر األطراف؛  ‘٥‘

 رسم عاملي موحـد    صناديق وطنية معنية بتغري املناخ حتصل على جزء من اإليرادات املتولدة من             )ب(  
على ثاين أكسيد الكربون يف كل بلد، لتمويل السياسات الوطنية لتناول تغري املناخ وفقاً لالحتياجات اخلاصة بكل 

  ).Misc.5سويسرا، (بلد واإلطار القانوين الذي يشمل التكيف ونقل التكنولوجيا وتدابري التخفيف 

 مبا يف ذلك خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات         التدابري احملددة ملؤسسات دعم التخفيف،    وعن    - ١٨٦
  :، اقترحت األطراف)جيم- انظر أيضاً الفصل ثالثاً (وتدهورها

صندوقاً للتخفيف يعمل حتت إدارة مؤمتر األطراف كجزء من اآللية املاليـة املعـززة املتعـددة         )أ(  
   ١٨٤انظـر أيـضاً الفقـرة       ( والـصني    ٧٧ لاألطراف اليت جاء وصفها يف االقتراح اخلاص بذلك من جمموعة ا          

  ؛)Misc.5الصني، ) (فيما سبق
قناة متعددة األطراف مع إجراءات بسيطة، وشفافية يف ختصيص املوارد واإلدارة توزيع عـادل                )ب(  
  ؛)إندونيسيا، حلقة عمل الغابات(للموارد 
يها جهـاز قـوي وفعـال    آلية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها يكون لد      )ج(  

  ؛)Misc.5النرويج، (ومستدام لتعبئة املوارد املالية 
آلية تقوم على اإلجناز من أجل توزيع احلوافز املالية اليت تقدمها بلدان املرفق الثاين للبلدان النامية   )د(  

الة الغابات، تدعمها اليت تثبت، بطريقة اختيارية، وبطريقة شفافة وصادقة، حدوث خفض صايف يف انبعاثاهتا من إز
  ؛)FCCC/SBSTA/2007/Misc.2، مع اإلشارة إىل Misc.5الربازيل، (نقطة اتصال يف أمانة االتفاقية اإلطارية 

توفـالو، حلقـة عمـل      ( خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها          دولياً صندوقاً  )ه(  
  :يكون له هيكل إداري كالتايل) الغابات

   خمتلف أقاليم األطراف يف االتفاقية اإلطارية؛جملس ميثل  ‘١‘
  فريق استشاري؛  ‘٢‘
  ؛)أمانة االتفاقية اإلطارية(أمانة   ‘٣‘
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بنما بالنيابة عـن    (آلية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها تتضمن مسارين             )و(  
  : العنصرين التالينيتتألف من) Misc.5كوستاريكا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا وبنما، 

 يعمل كآلية جديدة مرنة تساعد البلدان النامية على بلوغ أهدافها بتحقيق خفض كبري       ١املسار    ‘١‘
  يف االنبعاثات؛

 يعمل كخيار للتخفيف أمام البلدان النامية ومتوله صناديق، ويسمح بإدخال جمموعـة             ٢املسار    ‘٢‘
دام األراضي واحلراجة إىل جانـب خفـض        واسعة من أنشطة استخدام األراضي، وتغيري استخ      

  االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها كوسيلة للصيانة؛

آلية االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها تكون وطنية وتعتمد إما على السوق أو على   )ز(  
اجتة عن إزالة الغابات وتدهورها وهنج يعتمـد        الصناديق، لتوفري املوارد املالية األولية ملعاجلة خفض االنبعاثات الن        

  :، يتألف من العناصر التالية)Misc.4/Add.1نيوزيلندا، (على صناديق للمشاريع األولية 

  تتوافر له أقصى اإلمكانيات للتغطية العاملية؛  ‘١‘
 ما ينشأ عن التسرب بـني     " تصحيح"عدم تطبيق تعديالت حتكمية على احلوافز املالية من أجل            ‘٢‘

  خمتلف البلدان؛
خمطط إدارة حبسب اإلنتاج أي التمويل حبسب اخلفض الفعلي يف االنبعاثات لتحقيق املطلـوب                ‘٣‘

  .التدفقات الكبرية املطلوبة يف املوارد

  :، اقترحت األطراف)انظر أيضاً الفصل رابعاً (الترتيبات احملددة ملؤسسات دعم التكيفوعن   - ١٨٧

ه من طرح وحدات الكميات املسندة يف مزاد على املستوى الـدويل            صندوقاً حيصل على موارد     )أ(  
  ؛) وحلقة عمل التمويلMisc.2النرويج، (بواسطة مؤسسة دولية مناسبة مثل بنك دويل معروف 

؛ حتـالف الـدول اجلزريـة الـصغرية،         Misc.5الـصني،   (صندوقاً للتكيف مبوجب االتفاقية       )ب(  
Misc.2/Add.1 ،Misc.5/Add.2يتألف من العنصرين التاليني) ل التمويل وحلقة عم:  

  جيب أن يكون الصندوق حتت إشراف مؤمتر األطراف الذي تكون له السلطة العليا؛  ‘١‘
  جيب أن يكون استكماالً لصندوق التكيف املنشأ مبوجب بروتوكول كيوتو ال أن حيل حمله؛  ‘٢‘

 اإليرادات املتولدة من رسم موحد       متعدد األطراف للتكيف حيصل على جزء من       صندوقاً عاملياً   )ج(  
عاملي على ثاين أكسيد الكربون مع اختالفه حبسب جمموعات البلدان اليت تتكون على أساس نصيب الفرد مـن                  

  :ويتألف من العنصرين التاليني) Misc.5سويسرا، (إمجايل الناتج احمللي 

  ياسات والتدابري املناسبة؛بفضل الس) األخطار(جزء للوقاية، لتخفيف تأثريات تغري املناخ   ‘١‘
  اإلغاثة، اإلصالح، االنعاش؛: جزء تأمني لالستجابة للتأثريات املناخية  ‘٢‘
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  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (آلية جديدة للتكيف تتألف من العناصر التالية   )د(  

 أمام مؤمتر األطراف مع متثيل متوازن بني أطـراف املرفـق األول             جملس تنفيذي يكون مسؤوالً     ‘١‘
  األطراف األخرى؛و

  جملس استشاري؛  ‘٢‘
  أمانة؛  ‘٣‘
  أمني؛  ‘٤‘

  ؛)Misc.1ملديف، (آلية مالية مناسبة لتلبية احتياجات التكيف، مع مراعاة درجات التعرض للتكيف   )ه(  
آلية متعددة الشبابيك تتضمن التأمني، إعادة التأمني، التعويض وإدارة املخاطر لتعاجل اخلـسارة               )و(  

  ):Misc.5/Add.2حتالف الدول اجلزرية الصغرية، (جتة عن تغري املناخ، وتتألف من العناصر التالية واألضرار النا

  اآللية املتعددة الشبابيك؛  ‘١‘
  جملس اآللية املتعددة الشبابيك؛  ‘٢‘
  هيئة استشارية فنية وتسهيالت أو ناقالت مالية؛  ‘٣‘
  الدعم اإلداري يأيت من أمانة االتفاقية اإلطارية؛  ‘٤‘

آليات تأمني لتنشيط املقاومة املالية ألحداث الطقس املتطرفة، وخماطر الكوارث، /صناديق تضامن  )ز(  
؛ Misc.2/Add.1حتالف الدول اجلزرية الـصغرية،      (واملشاركة اجلماعية يف حتمل اخلسائر وتعويض ضحايا املناخ         

والالجئني ألسباب مناخية؛ وجيـب أن      ) يل؛ أقل البلدان منواً، حلقة عمل التمو      Misc.5األرجنتني، سري النكا،    
  ؛)FCCC/AWGLCA/2008/11بنغالديش، (يتضمن ذلك استخدام التأمني على نطاق صغري 

جلنة دائمة للتكيف، باعتبارها آلية لدعم التكيف تساعد على التخطيط االستراتيجي، ووضـع               )ح(  
  ؛)Misc.5/Add.2الف الدول اجلزرية الصغرية، حت(إطارات السياسات والقوانني لتمكني التنمية املقاومة للمناخ 

إطار عن العمل بشأن التكيف يكون مرشداً لآللية املالية اليت تعمل ضـمن سـياق االتفاقيـة                   )ط(  
اإلطارية، ويكون موضع نظر من املنظمات املتعددة األطراف والثنائية يف أنشطتها اخلاصة بالتكيف وبناء املقاومة               

  ؛)FCCC/AWGLCA/2008/11 وMisc.2 ،Misc.5/Add.1وهلا األعضاء، اجلماعة األوروبية ود(
  ).Misc.5الواليات املتحدة، (ال حاجة إىل إضافة صناديق أو آليات تأمني مشتركة بني احلكومات   )ي(  

  :، اقترحت األطراف)انظر أيضاً الفصل خامساً (الترتيبات احملددة ملؤسسات دعم التعاون التكنولوجيوعن   - ١٨٨

؛ FCCC/AWGLCA/2008/11 و Misc.2/Add.1غانـا،   (صندوقاً متعدد األطراف لتكنولوجيا املناخ        )أ(  
يعمل حتت سلطة مـؤمتر     )  والصني، حلقة عمل الرؤية املشتركة     ٧٧ل ؛ جمموعة ا  Misc.5 والصني، تركيا،    ٧٧ل جمموعة ا 

  والـصني  ٧٧ل  يف االقتـراح مـن جمموعـة ا        األطراف كجزء من اآللية املالية املتعددة األطراف املعززة اليت جاء وصفها          
  :، يتألف من العنصرين التاليني) فيما سبق١٨٤انظر أيضاً الفقرة (
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 عن اإلشراف على الصندوق املتعدد األطراف       جملس لتطوير التكنولوجيا ونقلها يكون مسؤوالً       ‘١‘
   بالكامل أمام مؤمتر األطراف؛لتكنولوجيا املناخ وعن إدارته، ويكون مسؤوالً

أمني أو عدة أمناء خيتارون من عملية عطاءات مفتوحة، تكون له املسؤولية االئتمانية وله كفاءة           ‘٢‘
إدارية إلدارة الصندوق املتعدد األطراف لتكنولوجيا املناخ ويكون أميناً على األموال واألصول            

 اإلدارة والصرف واإليرادات اليت يتألف منها الصندوق، ويسري على املبادئ واألوضاع املقررة يف
  على النحو الذي يقرره مؤمتر األطراف؛

 ونقلها ونشرها هبدف إقامة شراكة بني القطاعني العام آلية مالية تدعم التكنولوجيا السليمة بيئياً  )ب(  
  :، ويتألف من العنصرين التاليني)FCCC/AWGLCA/2008/11 وMisc.5الصني، (واخلاص 

لتكنولوجيا حيصل على موارده أساساً من متويل حكومي مـن          صندوق متعدد األطراف حليازة ا      ‘١‘
البلدان املتقدمة، ومن امليزانية العادية للبحث والتطوير ومن اإليرادات الضريبية من ضرائب على   

أو طرح أذونات االنبعاثات يف املزاد يف سوق الكربون، واإليرادات الضريبية /صفقات الكربون و
  ئب بيئية؛من ضرائب على الطاقة أو ضرا

آلية دولية للتعاون يف البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا تعمل، من بني مجلة أمور، على إقامة                 ‘٢‘
  آلية مالية للبحث والتطوير ونقل التكنولوجيات؛

  تتـألف مـن    ) Misc.5/Add.1اهلنـد،   (آلية للتكنولوجيا حتت سلطة مؤمتر األطراف وإشرافه          )ج(  
  :العناصر التالية

  :س تنفيذي معين بالتكنولوجيا ينشأ كجهاز فرعي لالتفاقية، ويضمجمل  ‘١‘

  جلنة للتخطيط االستراتيجي؛  )أ(  
  أفرقة فنية؛  )ب(  
  جمموعة للتحقق؛  )ج(  
  أمانة؛  )د(  

صندوق متعدد األطراف لتكنولوجيا املناخ لتلبية االحتياجات املالية املتصلة بالتكنولوجيا علـى              ‘٢‘
   التنفيذي؛النحو الذي يقرره اجمللس

مبا يف  (آلية متويل متعددة األطراف تعمل مبوجب االتفاقية لدعم إذاعة التكنولوجيات املوجودة              )د(  
تكييـف التكنولوجيـات واسـتعماهلا     (، وبناء القدرات وإذاعة املعارف      )ذلك اليت انقضت مدة براءة اختراعها     

كيف معها، وشراء تراخيص عن التكنولوجيات احملمية       ، واخلربة واملعدات لتخفيف آثار تغري املناخ والت       )وتطويرها
  ؛) وحلقة عمل التكنولوجياMisc.5الربازيل، (برباءات اختراع 

صندوق عاملي لتغري املناخ، يضم صندوق التكنولوجيا النظيفة ليدعم إعداد املـشاريع ونقـل                )ه(  
  ؛)FCCC/AWGLCA/2008/11 وMisc.2املكسيك، (التكنولوجيات وتطويرها وتقدمي بيان عملي عنها وإذاعتها 
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شبابيك متويل وظيفية تتناول االحتياجات احملددة مثل صندوق حيازة ونقل التكنولوجيا خيتص              )و(  
بالتكنولوجيات املتاحة والصديقة للبيئة، وصندوق رأس مال ابتدائي للتكنولوجيات املناخية الناشـئة وصـندوق    

  ؛)Misc.5/Add.1اهلند، (للبحوث املناخية التعاونية 
حتالف الدول اجلزرية الـصغرية،     (صندوق دويل لإلسراع بتطوير تكنولوجيات الطاقة املتجددة          )ز(  

Misc.5/Add.2؛) وحلقة عمل التكنولوجيا  
  ؛)Misc.5النرويج، (إطار حيفز االستثمارات يف التكنولوجيات الصديقة للمناخ   )ح(  
  ؛)Misc.5/Add.1اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، (إطار معزز من تكنولوجيا التخفيف والتكيف   )ط(  
املناقشة يف الشكل املرغوب من الصناديق اليت ميكن استخدامها لتعجيل نقل التكنولوجيا، مبا يف                )ي(  

  ؛)Misc.5/Add.2اليابان، (ذلك استخدام برامج مثل صندوق التكنولوجيا النظيفة لدى البنك الدويل 
يا توفر حوافز بفضل قروض ميسرة، وقروض للتصدير أو حـوافز ضـريبية         آلية نقل التكنولوج    )ك(  

  ).Misc.5/Add.2تركيا، (الجتذاب االستثمار يف تطوير التكنولوجيا ونقلها 

  مدخالت املنظمات املراقبة - ٢

  :ةعن ترتيبات املؤسسات املوجودة لدعم التخفيف والتكيف والتعاون التكنولوجي، الحظت املنظمات املراقب  - ١٨٩

أن صندوق التكيف املوجود مبوجب بروتوكول كيوتو جيب أن يكون هو العنصر املركـزي يف                 )أ(  
  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(نظام متويل التكيف وأن يكون هيكل إدارته هو النموذج 

امج برن(ميكن االستمرار يف تعزيز آليات التنسيق املوجودة لتدعم تسليم اخلدمات بشكل متكامل   )ب(  
  ؛)Misc.6األمم املتحدة اإلمنائي، 

جيب تقوية آليات التمويل املوجودة خلفض املخاطر وجيب إدماج النظر يف تغريات املخاطر ضمن   )ج(  
  ).Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، (آليات التمويل املتصلة بالطوارئ 

  :تكيف والتعاون التكنولوجي، اقترحت املنظمات املراقبة إنشاءوعن ترتيبات املؤسسات اجلديدة لدعم التخفيف وال  -١٩٠

  أو جهـاز مـايل متعـدد األطـراف         ) Misc.3/Add.1مركز اجلنوب،   (صندوق لتغري املناخ      )أ(  
   أمامه ويتميز باملرونة وعـدم التقييـد        يعمل حتت إشراف مؤمتر األطراف ويكون مسؤوالً      ) شبكة العامل الثالث  (

  :األموال واستخدامها، ويتألف من العناصر التاليةفيما يتعلق مبوارد 

، تدعمه أمانة، ويدير الصندوق ويقدم التقارير        عادالً ومتوازناً  جملس إدارة ميثل األطراف متثيالً      ‘١‘
  إىل مؤمتر األطراف؛

  هيئة أمناء تنتخب بعد عروض دولية مفتوحة وتنافسية، وختضع إلشراف اجمللس وتكون مسؤولة أمامه؛  ‘٢‘
  جمموعات خرباء وبرنامج مساعدة فنية للجهاز املايل املتعدد األطراف؛  ‘٣‘
استعراضات منتظمة لترتيبات املؤسسات ألمانة الصندوق اخلاص لتغري املناخ واألمني عليه كجزء   ‘٤‘

   من االتفاقية للصندوق اخلاص لتغري املناخ؛٤- ١١من استعراضات اآللية املالية مبوجب املادة 
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 تأمني يكون جزءاً من صندوق التكيف املتعدد األسس ويضم قسماً للوقاية وللتأمني يتألف منوذج  )ب(  
  ؛)مبادرة ميونيخ للتأمني يف جمال املناخ(من جممع تأمني ومرفق للمساعدة للتأمني 

  ؛)الشبكة الدولية للعمل املناخي(آلية تأمني دولية   )ج(  
ستويات لتقليل التأثريات املالية والصدمات ولتعزيز      أدوات متويل خاصة باألخطار على مجيع امل        )د(  

  ؛)Misc.6االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث، (العمل يف خفض األخطار 
 بذاته غري مرتبط    آلية خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها، تكون اتفاقاً قائماً            )ه(  

  ؛(Global Witness)ف املرفق األول وكذلك البلدان النامية بربوتوكول كيوتو وتتضمن التزامات تلزم أطرا
آلية تقوم على صندوق لدعم البلدان يف تصميم اإلصالحات املطلوبة ملعاجلة خفض االنبعاثات               )و(  

  الناجتة عن إزالة الغابات وتدهورها، وتنفيذ تلك اإلصـالحات يف النـواحي القانونيـة واملؤسـسات واإلدارة                 
  ؛)صندوق اململكة املتحدة للغابات املطرية/مجعية أصدقاء األرض الدولية/ابات واملوارد األوروبيةشبكة موارد الغ(

آلية خمتلطة مرتبطة بالسوق خلفض انبعاثات إزالة الغابات االستوائية تعمل مبوجـب االتفاقيـة                )ز(  
  ؛)السالم األخضر(وبروتوكول كيوتو 

  ؛)شبكة العامل الثالث(كومي لدعم تطوير التكنولوجيات ونقلها صندوق تكنولوجيا يقوم على التمويل احل  )ح(  
صندوق عاملي لتغري املناخ يضم صناديق من خمتلف املوارد وميول إجراءات التكيف والتخفيـف             )ط(  

  ؛)االحتاد الدويل لنقابات العمال(
املوجودة الـيت   آلية متويل متعددة األطراف متول تطوير التكنولوجيا وتعميمها، وتشمل احللول             )ي(  

  ؛)الصندوق العاملي للحياة الربية(تقترب من احللول السوقية، وتقدم دعماً لبناء القدرات 
عدة مبادرات، تتخذها الوكاالت الثنائية أو املتعددة األطراف، وهتدف إىل تطوير األسواق أمام               )ك(  

، وختفيف األخطار، واملنـشآت الـصغرية       تكنولوجيات الطاقة النظيفة يف البلدان النامية وتشمل االبتكار املايل        
واملتوسطة احلجم، والتمويل، والقروض ألقل البلدان منواً، ومتويل املستخدم األخري، وتسهيالت متويل الكربـون              

  ؛)Misc.6/Add.2برنامج األمم املتحدة للبيئة، (
 املاحنني الثنـائيني    آليات جديدة مثل صناديق استئمانية على مستوى البلدان لتمرير التمويل من            )ل(  

  واملتعددي األطراف أو صندوق استئماين عاملي متعدد املاحنني ويـشمل منظومـة األمـم املتحـدة بأكملـها                  
  ؛)Misc.6برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، (

هيكل متناسق لتقدمي التمويل الدويل للعملية املناخية حيترم اإلشراف السياسي الذي يأيت مـن                )م(  
اقية اإلطارية، ولكن يسمح ملختلف مؤسسات التمويل وآلياته يف منظومة األمم املتحدة أو خارجهـا               عملية االتف 

  ؛)منظمة حفظ الطبيعة(باالستفادة من قدراهتا اخلاصة هبا 
التنسيق والتآزر بني آليات التمويل املخصصة من أجل التكيف مبوجب االتفاقية، وسائر اآلليات           )ن(  

  ).انظر أيضاً الفصل رابعاً) (الشبكة الدولية للعمل املناخي(ظام املناخ أو خارجه والعمليات سواء داخل ن

 -  -  -  -  -  


