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  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

  الدورة السابعة 
  ، ٢٠٠٩أكتوبر /رين األول تش٩ –سبتمرب / أيلول٢٨بانكوك، 

  ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦- ٢وبرشلونة،     
  

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

  : وما بعده، بتناول مجلة أمور منها٢٠١٢ الطويل األجل من اآلن وحىت عام    
  ؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجلالر

  الدويل املعزز بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ /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   

  املعزز من أجل إتاحة املوارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق العمل 
  بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي    

   النص التفاوضي املنقحوجتميع أجزاء منإعادة ترتيب 
  مذكرة مقدمة من األمانة

  موجز
جتميعهـا مـن الـنص التفاوضـي املـنقح          أو جـرى    /أجزاء أعيـد ترتيبـها و     تضمن هذه الوثيقة    ت  

)FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 (           أعدها امليسرون أثناء وبعد االجتماع غري الرمسي للفريق العامل املخـصص
الذي ُعقد يف بون بأملانيا يف الفترة ) الفريق العامل املخصص(املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية 

  .٢٠٠٩ أغسطس/ آب١٤ إىل ١٠من 
  

Distr. 
GENERAL 

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
15 September 2009 

ARABIC 
Original: ENGLISH 



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 2 

 

  احملتويات
  الصفحة    

  ٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوالً

  املرفقات

  ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل  - األول

  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل املعزز املتعلق بالتكّيف ووسائل التنفيذ  - الثاين

  ٦٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل املعزز املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ  - الثالث

  ٧٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]البلدان املتقدمة األطراف[ا التخفيف اليت قطعته] التزامات[  - ألف

  ٩١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية  - باء

الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة   - جيم
دارهتا عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور حفظ الغابات وإ

  ١٢٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املستدامة وتعزيز خمزون كربون الغابات يف البلدان النامية

  ١٣٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . الُنُهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة  - دال

  ١٤٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة  - هاء

  ١٥٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ستثمارالعمل املعزَّز املتعلق بتوفري املوارد املالية واال  - الرابع

  ١٨٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها  - اخلامس

  ٢١٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء القدرات  - السادس

  ٢٢٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقترحات متداخلة ذات صلة هبيكل النص ومواضع إدراج عناصره  - السابع



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 3 

  مقدمة
الفريق (االتفاقية كان معروضاً على الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب      - ١

ويف تلك الدورة، قدمت األطراف تعليقات      . )١(، يف دورته السادسة، نص تفاوضي أعده رئيسه       )العامل املخصص 
، وأبدت حتفظات واعتراضات على عناصر من النص، واقترحـت          ومضمونه عامة بشأن هيكل النص التفاوضي    

  .)٢(ص التفاوضي املنقحوأفضى إدراج هذه املسامهات إىل وضع الن. إضافات وتعديالت

وجرى النظر يف النص التفاوضي املنقح يف اجتماع غري رمسي للفريق العامل املخصص عقد يف بون بأملانيا   - ٢
وأُنشئت أفرقة وأفرقة فرعية غري رمسية للعمل على خمتلف أجزاء      . ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٤ إىل   ١٠يف الفترة من    

وتعكس هذه الوثيقة نتائج ذلك العمل، وما أعقبه من عمل اضطلع . ارب والتقالتجميعالنص بغية تعديله يف اجتاه 
  .النص املتداولإال أن هذه الوثيقة ال حتلّ حمل النص التفاوضي املنقح الذي يبقى . به ميسرو األفرقة

أغسطس، اقترح امليسرون كيفية إعادة ترتيب      /واستناداً إىل تبادل اآلراء بني األطراف أثناء اجتماع آب          - ٣
ويف بعض احلاالت، سيقت أمثلـة يف شـكل         . وجتميعها جلعل النص أيسر تناوالً    عناصر النص التفاوضي املنقح     

ويف هناية االجتمـاع غـري      . ورقات غفل؛ ويف حاالت أخرى، ُعرض النهج املقترح على األفرقة يف صورة أعم            
 األجزاء ذات الصلة وجتميعبإعادة ترتيب  أن يقوم امليسرون، على مسؤوليتهم، مؤداهالرمسي، مت التوصل إىل تفاهم 

  . للجزء األول من الدورة السابعة للفريق العامل املخصصمتهيداًمن النص التفاوضي املنقح 

 عناصـر الـنص     وجتميع إلعادة ترتيب    مقترحاتوتتضمن املرفقات األول إىل السادس من هذه الوثيقة           - ٤
. مستقالًوُرقمت فقرات كل مرفق ترقيماً      . اع غري الرمسي وبعده   التفاوضي املنقح، أعدها امليسرون أثناء االجتم     

 مصادرها مبساعدة جداول املعلومات األساسـية  ويف النص التفاوضي املنقح يف الفقرات   الرجوع إىل أصل  وميكن  
كما تتضمن هذه اجلداول معلومات عن النهج املتبع  .FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1الواردة يف الوثيقة 

 وميكن االطالع على مالحظات خاصة مبصادر النص التفاوضي املنقح .)٣( يف كل حالةوالتجميععادة الترتيب يف إ
  .)٤(على املوقع الشبكي لالتفاقية

ـ        - ٥ دماً يف تنقـيح  وطُلب إىل امليسرين يف بعض احلاالت إعداد مواد أساسية إضافية تقترح سبالً للمضي قُ
وتـرد هـذه املـواد يف الوثيقـة         .  الـسابعة للفريـق العامـل املخـصص        النص أثناء اجلزء األول من الدورة     

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.2.  

وتكرر مرفقات هذه الوثيقة أيضاً املقترحات الواردة يف النص التفاوضي املنقح بشأن هيكل النص وبشأن   - ٦
وترد .  املقترح التجميعترتيب أو   فذت كجزء من إعادة ال     اليت نُ  املقترحاتضع العناصر داخل النص، باستثناء      امو

  .متداخلة هيكلية مقترحاتيف املرفق السابع هلذه الوثيقة 
                                                      

)١( FCCC/AWGLCA/2009/8. 

)٢( FCCC/AWGLCA/2009/INF.1. 

 .توجد يف بعض احلاالت أيضاً جداول إضافية تتضمن حتليالً أعده امليسرون )٣(

)٤( <http://unfccc.int/meetings/items/4381.php>. 
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املتعلقة بالنص التفاوضي   املسامهات اإلضافية    FCCC/AWGLCA/2009/INF.1/Add.1وترد يف الوثيقة     - ٧
  .وجيزةأغسطس أو بعده بفترة /املنقح اليت وردت من األطراف أثناء االجتماع غري الرمسي يف آب

  Add.2  وAdd.1 وFCCC/AWGLCA/2009/INF.2عرض عام حملتويات الوثيقة 
FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 

 مقترحات إلعادة ترتيب وجتميع عناصر النص التفاوضي املنقح، FCCC/AWGLCA/2009/INF.2تتضمن الوثيقة   - ١
  . أعدها امليسرون

    مقدمة
    :املرفقات

  لتعاوين الطويل األجل مشتركة للعمل اةرؤي  - األول 
  العمل املعزز املتعلق بالتكيف ووسائل التنفيذ  - الثاين 

   من آثار تغري املناخالعمل املعزز املتعلق بالتخفيف  - الثالث 
  ] األطرافالبلدان املتقدمة[التخفيف اليت قطعتها ] التزامات[  -  ألفالثالث 
   البلدان النامية تتخذهااليتإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   -  باءالثالث 
الغابات  خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة       املتعلقة واحلوافز اإلجيابية بشأن القضايا      السياساتيةج  ُهالُن  -  جيمالثالث 

 املستدامة وتعزيز خمزون كربون الغابات يف       حفظ الغابات وإدارهتا   يف البلدان النامية ودور      وتدهورها
  البلدان النامية

  بقطاعات حمددة التعاونية واإلجراءات اخلاصة ةج القطاعيُهالُن  -  دالث الثال
  االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة  -  هاءالثالث 
  العمل املعزز املتعلق بتوفري املوارد املالية واالستثمار  - الرابع 

  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها  - اخلامس 
  بناء القدرات  - السادس 
  مقترحات متداخلة ذات صلة هبيكل النص ومواضع إدراج عناصره  - السابع 

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1  
 معلومات أساسية بشأن مصادر الفقرات الـواردة يف         FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1تتضمن الوثيقة     - ٢

  .وجتميعهواردة أعاله وبشأن النهج املتبع يف إعادة ترتيب النص املرفقات من األول إىل السادس للوثيقة األصلية ال

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.2  
 مسامهات إضافية أعدها امليسرون قبل بـدء الـدورة          FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.2تتضمن الوثيقة     - ٣

  .تفاقيةالسابعة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب اال
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   األولاملرفق

  األجل رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل

مـن الـنص التفاوضـي املـنقح        ) ٢١- ٥الصفحات   (١٧- ١من الفقرات   مقتبساً  يتضمن هذا املرفق نصاً       
)FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(     من جانب األطراف وميسر الفريق غري الرمسي املعـين          وجتميعها، بعد إعادة ترتيبها 

 بني األطراف وُعرض على الفريق غري املبادالت غري الرمسية لآلراء النص من جتميعونشأ النهج املتبع يف . ة املشتركةبالرؤي
وبعد .  من منت النص٤- ١ من الديباجة والفقرات ٦- ١ بشأن الفقرات ملقترحاتالرمسي املعين بالرؤية املشتركة التماساً 
  .املقترحات النهج نفسه على بقية انتهاء االجتماع غري الرمسي، طبق امليسر

 .أمام رقم الفقرة" ف د" من فقرات الديباجة اليت ُحددت بإضافة حريف ١وأعيد ترقيم الفقرات ابتداء من الفقرة   

 الفقـرات باسـتخدام اجلـدول التوضـيحي الـوارد يف املرفـق األول للوثيقـة                 الرجوع إىل أصل  وميكن    
FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1.  

    
  :ةهيكلي مقترحات

التقدم اإلمجايل احملرز صوب حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية واإلجراءات املتـصلة بـالتخفيف              استعراض عملية جتميع ينبغي    )١
  .املتداخلة للمسائل مقترح جديد فصل يفوالتكيف ووسائل التنفيذ 

جلته يف  من الفصل املتعلق بالرؤية املشتركة ومعا     ) أ(٣٤و) أ(٣١النبعاثات الوارد يف الفقرتني      ينبغي حذف نطاق ختفيضات ا      )٢
  .الفصل املتعلق بالتخفيف

  :كما يلي عن الرؤية املشتركة ُيعبَّر)  ٣

  ؛األطراف مؤمتر عن صادر كمقرر     :١اخليار   

  ؛ االتفاقيةتنفيذ اتفاق يعتمد األطراف مؤمتر عن صادر مقرر من كجزء     :٢اخليار   

  ؛التنفيذ التفاق اليلكجزء استه     :٣اخليار   

  .اتفاق التنفيذمن كجزء أول      :٤اخليار   

إذ تشري إىل خطة عمل بايل اليت اعتمدها مؤمتر األطراف يف االتفاقية يف دورتـه الثالثـة عـشرة        - ١ف د
 الكامل ، وإىل احلاجة إىل العمل التعاوين الطويل األجل بني مجيع األطراف للتمكني من التنفيذ١٣- م أ/١مبوجب املقرر 

  . وما بعده، من أجل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية٢٠١٢ لالتفاقية من اآلن وحىت عام واملستدام
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 بـتغري املنـاخ     ة املعني ة الدولي ة احلكومي للهيئةوإذ تسلم بالنتائج الواردة يف التقرير التقييمي الرابع           - ٢ف د
 االنبعاثات حيد بشكل ملموس من الفرص املتاحة لتحقيق         وبأحدث املعلومات العلمية، اليت تفيد بأن التأخري يف خفض        

مستويات تثبيت منخفضة ويزيد من احتمال حدوث تأثريات شديدة نتيجة لتغري املناخ كما يزيد مما ينتج عن ذلك من                   
  .إىل التكيف ومن تكلفة هذا التكيفحاجة 

 اهلـدف النـهائي لالتفاقيـة،       وإذ تسلم بالدور اهلام الذي يسهم به بروتوكول كيوتو يف حتقيق            - ٣ف د
انبعاثـات  يف  ينبغي االتفاق على ختفيضات هامـة       و . القانونية يف إطار االتفاقية    اتوباحلاجة إىل توسيع نطاق االلتزام    

  .البلدان املدرجة يف املرفق األول النامجة عنغازات الدفيئة 

 التخفيـف  إجراءات سريعت ة إىل املاس احلاجة على شددوت مبكرة إجراءات اختاذ بأمهية سلمت وإذ  - ٤ف د
  . معاًالتكيفو

وإذ جتدد التصميم السياسي على كفالة معاجلة االحتياجات اإلمنائية العادلة لألجيـال احلاضـرة                - ٥ف د
  .واملقبلة على النحو الصحيح

وإذ تعتزم جتديد وتعزيز الشراكة العاملية من خالل إقامة مستويات تعاون جديدة بيـن األطراف،               - ٦ف د
 .وفقاً ملبادئ االتفاقية

وإذ تؤكد الرؤية املشتركة هلدف طويل األجل بغية حتقيق تكامل اجلهود الطموحة اليت تبذهلا مجيع        - ٧ف د
  .األطراف على حنو منصف وناجح ومترابط

قد يتعني ربط   ] أنه[ومن مث،   . التنمية املستدامة هي أوىل أولويات البلدان النامية      ] وإذ تسلم بأن  [  - ٨ف د
  .لتزامنا مبجتمع منخفض الكربون بأولوياتنا اإلمنائية، وفقاً ألحكام االتفاقيةا

 املتباينة ولكن املشتركة واملسؤوليات ،]اإلنصاف [مبادئ سيما ال ريو، مبادئ] أن إىل تشري وإذ[  - ٩ف د
  .املشتركة بالرؤية املتعلقة املناقشات توجه أن ينبغي املختلفة،] طاقاتال] [قدراتال[و

 الواردة لألحكام متاماً األول املرفق يف املدرجة البلدان متتثل أن األساسي من] أن على تشدد وإذ[  - ١٠ف د
  .القدرات وبناء التكنولوجيا نقل بشأن اإلضافية التعليقات وكذلك ٥- ٤ و٤- ٤ و٣- ٤ املواد يف

وتعطي . بلدان النامية الرؤية املشتركة ال تشمل التزامات لل     ] وإذ تشدد عالوة على ذلك على أن      [  - ١١ف د
احلق يف نقل التكنولوجيا وبناء القدرات واملوارد املالية لتنفيذ املشاريع فيما يتعلق بالربامج الوطنية للتخفيف من آثـار                  

  .تغري املناخ

التكيف مع  ] [تسلم الرؤية املشتركة بأن   ] [لوإذ تسلم بأن التنمية املستدامة اليت تكفل القدرات         [  - ١٢ف د
البلـدان  ] ال سـيما  [كل البلدان النامية،    ] أضعف البلدان هي  ] [ لتغري املناخ هو أهم مسألة بالنسبة إىل       ضارةالاآلثار  

  افـة  اجلافة وشبه   املناطق اجل و ،املنخفضةساحلية  الناطق  امل ذات دان وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبل      املنخفضة
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 بصفةر، والبلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة معرضة          عرضة للفيضانات واجلفاف والتصح   املناطق  املأو  
  .]االتفاقيةديباجة  من ١٩ الفقرةكما يشري إىل ذلك نص [ لتغري املناخ، الضارة لآلثار ةخاص

 معايري وأن العاملية االستثمار أمناط يف تغيرياً تتطلب املناخ تغرياحلالية واحملتملة ل ثاراآل بأن تسلم وإذ  - ١٣ف د
 املناخ تغري تثبيت كون مع الدويل، اجملتمع حددها اليت لألولويات واضح بشكل تستجيب أن جيب التمويل خمصصات

  .األولويات هذه إحدى

التارخييـة  نبعاثـات   لالنتيجة  ك يف الغالف اجلوي جاءت أساساً        احلالية إذ تسلم بأن التركزات   و  - ١٤ف د
   . عن البلدان املتقدمةغازات الدفيئة، وأهم حصة منها صدرتل

وإذ تسلم عالوة على ذلك بأن البلدان املتقدمة تتحمل مسؤولية تارخيية عن إسهامها غري املتناسب   - ١٥ف د
يف أسباب تغري املناخ ونتائجه، مما يعكس استخدامها التارخيي غري املتناسب لفضاء كربوين عاملي مشترك منـذ عـام                   

  .الفضاء الكربوين العاملي استخداماً غري متناسبما تبقى من ستخدام  وكذلك توجهها لالستمرار يف ا١٨٥٠

إن احترار  ف]  التقييمي الرابع  ا بتغري املناخ يف تقريره    ة املعني ة الدولي ة احلكومي اهليئة إليه   توعلى حنو ما انته   [[[ - ١
دفيئة يف الغالف اجلوي علـى      زادت تركزات غازات ال   فقد  [ .النظام املناخي، نتيجةً لنشاط اإلنسان، أمر ال ريب فيه        

  .]١٧٥٠ بسبب األنشطة البشرية منذ عام كبريالنطاق العاملي بشكل 

صـدرت   اليت [تارخيية،ال الدفيئة غازات نبعاثاتال نتيجة أساساً اجلوي الغالف يف احلالية التركزات وجاءت - ٢
   .املتقدمة] األطراف [البلدان] عن الصادرة] [عن منها حصة أكرب

 حصة الفرد احلالية من االنبعاثات يف البلدان املتقدمة مرتفعة نسبياً باملقارنة مبا هي عليـه يف البلـدان                   وتبقى -٣
 الشديدة الضارةإن اآلثار . [النامية، حسبما ورد يف االتفاقية وحسبما الحظت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

 وسـبل اج احملاصيل واألمن الغذائي، والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية،         لتغري املناخ، وخباصة تلك اليت تلحق بإنت      
يتسبب ] [املعيشة الساحلية، واملوارد املائية والصحة البشرية، والنظم اإليكولوجية وكذلك بالسكن واهلياكل األساسية،     

ولوجية الطبيعية واخلاضعة لإلدارة، وعلى تغري املناخ حالياً يف آثار ضارة هامة على تشكيلة ومرونة وإنتاجية النظم اإليك
 االقتصادية، وعلى صحة اإلنسان ورفاهه، مبا يف ذلك إنتاج احملاصيل، ومصائد األمسـاك،              - تشغيل النظم االجتماعية    

 الواقعةوبوجه خاص اآلثار    ] [وهذه اآلثار، . واألمن الغذائي، واملوارد املائية، وكذلك على السكن واهلياكل األساسية        
 االقتصادية، وعلى صحة اإلنسان ورفاهه، مبا يف ذلك إنتاج -  النظم اإليكولوجية، وعلى تشغيل النظم االجتماعية على

يبني التقريـر   ] [احملاصيل، ومصائد األمساك، واألمن الغذائي، واملوارد املائية، وكذلك على السكن واهلياكل األساسية،           
 غري املناخ جلية فعالً ومنتشرة على نطاق واسع، ال سيما يف مناطق العـامل             التقييمي الرابع بوضوح أن اآلثار السلبية لت      

، وتشكل خطراً متزايداً على النظم اإليكولوجية، وإنتاج األغذية، وحتقيق التنمية املستدامة واألهـداف              املعرضة للتأثر 
ى القدر الكـايف مـن مـوارد    فضالً عن عدم إمكانية احلصول عل] اإلمنائية لأللفية وكذلك على صحة اإلنسان وأمنه     

جلهود املبذولة من أجل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية        أمام ا عائقاً رئيسياً   ] تصري[الغالف اجلوي العاملية، تشكل     
الـيت تـشكل أوىل     ] [تعزيز املساعي الرامية إىل ختفيف حدة الفقر،      ] [الفقر] القضاء على ] [احلد من [و] [املستدامة[

ولكي تبين البلدان النامية قدراهتا على التأقلم أو التكيف، جيب عليها أن تبذل       ]. مهها جلميع البلدان النامية   األولويات وأ 
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 لإلبقاءومن الضروري االحتفاظ بنظم إيكولوجية سليمة وخبدماهتا        . كل ما يف وسعها لتحقيق هذه األولويات الرئيسية       
ملناخ، وتوفري األغذية وأسباب العيش، واإلسهام يف رفاه اإلنـسان،          على النظام الالزم للحياة على األرض أمام تغري ا        

  .والتمكني من التنمية االقتصادية املستدامة

 علـى  اقتصاداهتا وضع إىل احلاجة أيضاً  تواجه بل فحسب، اإلضافية التكيف حتديات تواجه ال النامية والبلدان[ - ٤
 هتديدات وكذلك املناخ تغريجراء   شديدة ضارة آثاراً تواجه النامية البلدان أن على األطراف مجيع وتوافق. مستدام مسار

  .]املشتركة العاملية اجلوي الغالف موارد منما يكفي  على احصوهل عدمبسبب  املستقبل يف االقتصادية إلمكانياهتا

] ليطرح حتديات هامة     على كل البلدان النامية، فإنه       الضار تأثريهتغري املناخ، باإلضافة إىل     [وإذ تشري إىل أن      - ٥
  يف البلدان النامية،   ] [ و املعرضة للتأثر البلدان  ] [تلك الفئات من  [كون أكثر وطأة على     ت لتغري املناخ س   الضارةاآلثار  [[

واملنـاطق  ،  املنخفضةساحلية  الناطق  امل ذات وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان        املنخفضةال سيما يف البلدان     
عرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات الُنظم اإليكولوجية اجلبليـة    املناطق  امل أو   اجلافةه   وشب اجلافة
] خاصـة يف [السكان  ]  لتغري املناخ وعلى أكثر النظم اإليكولوجية هشاشة و        الضارةآلثار  ل ة خاص بصفةمعرضة  اهلشة  

نظراً لعوامل من [اليت توجد فعالً يف حاالت ضعف      [ املناخ ولكن     يف تغري  اليت سامهت بأقل قدر   البلدان النامية   ] داخل[
   ]]].قبيل اجلغرافيا، والفقر، ونوع اجلنس، والسن، وحالة الشعوب األصلية أو األقليات، واإلعاقة

] تقوض االحتياجات اإلمنائية العادلة لألجيال احلاضـرة واملقبلـة        ] [عالوة على ذلك  ] [أيضاً [الضارةوهذه اآلثار    -٦
، وتنطوي علـى    ] احتياجات األجيال احلاضرة واملقبلة    ا يراعي تتطلب استخداماً أكثر عدالً ملوارد الغالف اجلوي العاملية مب        [

 املباشرة وغري املباشرة على التمتع الكامل والفعلي حبقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف تقرير املـصري،                 االنعكاساتجمموعة من   
  .، ال سيما يف البلدان النامية اخلاصةالغذاء، والصحة، وحق أي شعب يف أال ُيحرم من أسباب عيشهوكيان الدولة، واحلياة، و

ومع ربط استخدام األراضي بالتنمية املستدامة والتكيف والتخفيف، تضطلع الزراعة بدور هام، ال سـيما يف                 - ٧
ىل التكيف وكذلك إىل التخفيـف يف قطـاع         ومن مث، فإن بذل اجلهود الرامية إ      . سياق األمن الغذائي واحلد من الفقر     

الزراعة واحلراجة وغريمها من جماالت استخدام األراضي مطلوب للسماح بتحقيق زيادة ملموسة يف اإلنتاج واإلنتاجية               
تطلب قدراً يويشكل ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة يف الزراعة مهمة صعبة ومن مث قد    . الالزمني لكفالة األمن الغذائي   

  .هتمام يف سياق أي رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجلمن اال

مـن  ] [األطراف املدرجة يف املرفق األولمن جانب  ] [البلدان املتقدمة من جانب   [ إن إحراز ختفيضات كبرية    - ٨
 وكـذلك ملبـادئ     يف االنبعاثات العاملية النامجة عن األطراف وفقاً ملسؤولياهتا التارخيية،        ] مجيع البلدان املتقدمة  جانب  

مطلـوٌب  ] [مطلوبـاً  سيكون[تغيريات واقعية يف أمناط االنبعاثات      و،  املتباينة واملسؤوليات املشتركة ولكن     اإلنصاف
ومن الضروري أن تتخذ مجيع البلـدان        .طري يف النظام املناخي وحتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية       اخلتدخل  الملنع  ] بإحلاح

] أي[و . وقدرات كل منـها    املتباينة ووفقاً ملسؤولياهتا املشتركة ولكن      اإلنصافاس  إجراءات مبكرة وعاجلة على أس    
 دينها املناخي جتـاه   مناالنبعاثات سيزيد] خبفض] [بأن ختفضيف تنفيذ التزاماهتا [من جانب األطراف  ] إضايف[تأخري  

 الدفيئة ويزيد من خطر اشـتداد        مستويات تثبيت غازات   حتقيق اخنفاض يف   من فرص    بشكل كبري البلدان النامية وحيد    
 لتقييم مدى هو مبثابة املقياس األولجتنب الضرر للدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً و .حّدة آثار تغري املناخ

  .تعاوين طويل األجلالعمل ال كفاية
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تكيف والتخفيـف وكـذلك   وتسلم الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل بالصلة الوثيقة بني ال   - ٩
وسيزيد فشل البلدان املتقدمة يف تنفيذ      .  الذي يؤديه التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات       املتداخلبالدور  

ويف الوقـت   . إجراءات ختفيف طموحة وفورية من احلاجة إىل التكيف يف البلدان النامية ومن مث إىل الدعم املايل               
ايل ونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية هذه البلدان يف تنفيذها إلجراءات التخفيف نفسه، ستساعد زيادة الدعم امل

  .املالئمة وطنياً، مما حيد من خطر املرور عرب نقاط حتول من شأهنا أن تؤدي إىل تغري املناخ بشكل مفاجئ

أمنـاط النمـو    ] بغية تعديل  []لحيّو[،  األطراف ، بقيادة البلدان املتقدمة   ]وهناك حاجة إىل انتقال اقتصادي    [ - ١٠
تطوير تكنولوجيات ابتكارية، واملزيـد مـن       يقوم على   مستدام  ] اقتصاد منخفض االنبعاثات  [االقتصادي العاملي حنو    

مـع  ] [مستدامة] [ مع املناخ  التكيفقادرة على   [تنمية   و اإلنتاج واالستهالك املستدامني، وتعزيز أمناط حياة مستدامة      
  ميع أصحاب املصلحة يف هذا االنتقـال  جل مشاركة نشيطة حتقيقوينبغي السعي إىل    ].وة العاملة كفالة انتقال عادل للق   

 أم تابعة لقطاع األعمـال التجاريـة        مبا فيها احلكومات دون الوطنية واحمللية،      ، سواء أكانت هذه اجلهات حكومية،     [
وحتتاج تلك البلدان النامية  ].] بني اجلنسنينصافاإل للمجتمع املدين، مبا يف ذلك الشباب، وتلبية احلاجة إىل   واخلاصة أ 

املناسـبة   ونقل التكنولوجيا    الكافية اليت كانت وما زالت اقتصادات منخفضة الكربون إىل ما يكفي من احلوافز املالية            
العالية من  اثات  نبعذات اال سارات  اململواصلة جتنب انبعاثات غازات الدفيئة يف سبيلها إىل التنمية املستدامة وملنع اعتماد             

  .غازات الدفيئة اليت اعتمدهتا البلدان املتقدمة

  :١٠البديل للفقرة 

أمام التحدي اخلطري املتمثل يف مواءمة التنمية املستدامة مع ختفيف آثار تغري املناخ، يتعني على مجيع األطراف                 [
د أي مثال للتحول إىل منـوذج مـنخفض   غري أنه ال يوجد بع. أن حتقق حتوالً يف النماذج حنو تنمية منخفضة الكربون      

ومبا أن التخفيف يكون نتيجة لتحول يف النماذج حنو تنمية منخفضة الكربون، فإن هناك حاجة ماسـة إىل                  . الكربون
  .]خريطة طريق ملموسة لتنمية منخفضة الكربون، ال سيما للبلدان األطراف النامية

 منذ بدء سريان االتفاقية، ومعه املسؤوليات والقدرات اخلاصة          هيكل االقتصاد العاملي تغريات عميقة     شهدلقد   - ١١
وبدأت االنبعاثات ومصادر رأس املال تأخذ بشكل متزايد صبغة عاملية، مما يستوجب من مجيع البلدان أن                . بكل طرف 

  .منخفضة بغية حتقيق هدف االتفاقية  مسار ذي انبعاثاتالتباعتتخذ إجراءات 

  :١١- ١ للفقرات البديل

تعترف باحلاجة إىل مواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقية بالعمل التعاوين الطويل األجل وبأن إجـراء ختفيـضات     إذ  [
  . من أجل حتقيق هدفها النهائياًمطلوبسيكون حادة يف االنبعاثات العاملية 

لك التطور  وإذ تالحظ احلاجة إىل مراعاة التغريات املقبلة يف الظروف االقتصادية واالجتماعية لألطراف، وكذ             
  .]املستمر للمعارف العلمية املتصلة بتغري املناخ وأسبابه وآثاره

ينبغي جلميع األطراف   ] [ينبغي جلميع األطراف أن تتخذ إجراءات للتخفيف من منطلق حس تضامين مستنري           [ - ١٢
 مـع   - [ة ولقدرات كل منها     ، وفقاً ملسؤولياهتا املشتركة ولكن املتباين     ]أن تسهم يف اجلهد العاملي ملكافحة تغري املناخ       
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، بوضـع   كـل منـها   وسيكون على مجيع البلدان أن تقوم، وفقاً ملسؤوليات وقـدرات         ]. توّخي جمموعة من اجلهود   
   . استراتيجيات شاملة لالستجابة لتغري املناخ كفيلة بتحقيق مسار يؤدي إىل اقتصاد منخفض االنبعاثات

تربهن على أهنا تقـوم بـدور       ] ينبغي أن ] [التزمت بأن [األطراف  ة  فإن البلدان املتقدم  ] ويف هذا السياق،  [[ - ١٣
ووفقـاً ألحكامهـا    [االنبعاثات، مبا يتسق مع هدف االتفاقية       ] خفض[ريادي يف تعديل االجتاهات طويلة األجل يف        

 وفعاالً وبطريقة   ولدى قيامها بذلك، تتعهد األطراف املدرجة يف املرفق األول بتحقيق أهدافها حتقيقاً كامالً            .] ومبادئها
  .ميكن قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها

] جيب علـى  [مسؤوليتها التارخيية عن تراكم انبعاثات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي،           ] وبسبب] [ولعكس[ -١٤
] ع بدور قيادي  أن تضطل ] [وغريها من األطراف املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية         [األطراف البلدان املتقدمة ] لينبغي  [
 يكفل استمرار النمو والتنمية املستدامة ويعزز القدرة على التكيف لكربونيف اجلهد العاملي املبذول لبناء اقتصاد منخفض ا     [

خاصة باختاذ التدابري   ] [من خالل ] [يف] [الضارةوآثاره  ] [تقوم بدور ريادي يف مكافحة تغري املناخ      ] [مع آثار تغري املناخ   
تنفيذ فوري  [تعهدات  ]  وبشكل طموح على نطاق االقتصاد     كمياً االنبعاثات وخفضها    بتحديد] [التخفيف[] املقابلة يف 

والبلـدان  .] أو إجـراءات  .] [من خالل ختفيضات حادة يف انبعاثاهتا     ] [لتخفيضات طموحة وملزمة قانوناً يف االنبعاثات     
تفي بالتزاماهتا  ] [نجيب أ ] [ينبغي أن [فق الثاين من االتفاقية     وغريها من األطراف املتقدمة املدرجة يف املر      األطراف  املتقدمة  

، يف االضطالع بتـدابري تكييفيـة    للتأثرةعرضاألطراف، وال سيما أكثرها النامية دعم مجيع البلدان  ] مبوجب االتفاقية يف  
والتحقـق منـها، ويف   وبإجراءات معززة من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، بطريقة ميكن قياسها واإلبـالغ عنـها               

 وبناء  التكنولوجي ونقل التكنولوجيا  التعاون  ] نقل] [توفري[هذه البلدان من خالل     ] متكني] [تقدمي الدعم إىل  ] [مساعدة[
  .على التقدم حنو مسار تنمية منخفضة االنبعاثات] اليت تساعد هذه البلدان[القدرات واملوارد املالية 

 يف املرفق األول أيضاً على تقدمي استراتيجيات حمايدة من حيث أثر الكربـون  وتوافق مجيع األطراف املدرجة   [ - ١٥
وستكون هذه اخلطة اليت تعتمدها مجيـع األطـراف         . ٢٠٢٠ حبلول عام    كمياًتتضمن رؤيتها لتحقيق أهدافها احملددة      

رفق األول املتمثلة يف خفض     املدرجة يف املرفق األول مبثابة طريقة شفافة لتحقيق أهداف فرادى األطراف املدرجة يف امل             
وستعرض سياسة التخفيف مبجملها وكذلك التدابري املتخذة لتحقيق أهدافها والبقـاء علـى             . انبعاثات غازات الدفيئة  

   .] املسار الصحيح

وستسهم البلدان النامية أيضاً يف اجلهد العاملي للتخفيف وفقاً لالتفاقية، بوسائل منها إجـراءات التخفيـف                [ - ١٦
 اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية تنفيذاً فعلياً علـى تنفيـذ          األطراف وسيتوقف مدى تنفيذ البلدان النامية    .] [ئمة وطنياً املال

وتتفـق مجيـع    .] [فعلياً اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية فيما يتعلق بالتمويل ونقل التكنولوجيـا         األطراف  البلدان املتقدمة   
ن النامية إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً يتوقف على مدى تزويدها بـاملوارد            األطراف على أن مدى توقع اختاذ البلدا      

املالية ومساعدهتا بنقل وتطوير التكنولوجيات احليوية وأن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية               
وميكـن للبلـدان    .] [ها والتحقق منها  وتوفري التمويل والتكنولوجيا جيب أن تكون قابلة للقياس واإلبالغ عن         األطراف  

النامية أن تعتمد تدابري ختفيف أكثر جرأة إذا حققت البلدان املتقدمة ختفيضات أكثر حدة يف انبعاثاهتا احمللية اخلاصـة                   
 الطلب علـى أسـواق      حيفزوعالوة على ذلك، من شأن إجراء ختفيضات أكثر حدة أن           . ووفرت وسائل تنفيذ كافية   

الذي ينبغي أن يسري جنباً إىل جنب مع إحراز زيادة هامة يف إمكانية الوصول إىل آليـات املـشاريع                 الكربون املوسعة   
  .]خلطط االجتار بالكربون، ودور مبكر ومعزز للحراجة يف أسواق الكربون
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وينبغي جلميع األطراف أن هتدف إىل بذل جهود مماثلة للجهود اليت تبذهلا أطراف أخرى توجد يف مـستوى    [ - ١٧
اليت تعكس ظروفها الوطنية قدراً أكرب      ] تلك األطراف ] [والبلدان النامية .] [منائي مماثل وتعيش يف ظروف وطنية مماثلة      إ

ينبغي أن تقدم إسهاماً أكرب يف اجلهد       ] [جيب أن تسهم يف اجلهد    ] [القدرة] [القدرات[و] املسؤولية] [املسؤوليات[من  
ن مجلتها خفض االنبعاثات وتعزيز عمليات إزالة انبعاثات غازات الدفيئـة ويف            ملواجهة تغري املناخ، بوسائل م    ] العاملي

  .]] للتكيف مع تغري املناختأثراًمساعدة أكثر األطراف والسكان 

 هي النمو االقتصادي املستدام والقضاء على الفقر، وهو جهد          األطراف وتبقى األولوية الرئيسية للبلدان النامية     - ١٨
البلدان ] جلميع[ والفورية لحةاملاحتياجات التكيف  [[ ل خاصاهتماموينبغي إيالء  . تغري املناخثار آأصبح معقداً بسبب

 ١٩الفقرة   إليهحسبما تشري   [ لتغري املناخ    الضارةآلثار  ل] بشكل خاص  [معرضة] [اليت تكون  []ال سيما تلك  [النامية،  
 وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية،      املنخفضةوخباصة البلدان   ] [ لتدابري االستجابة،  الضارة االتفاقية واآلثار    ديباجة من

عرضـة للفيـضانات واجلفـاف    املنـاطق  املافة أو اجلافة وشبه املناطق اجل ، و املنخفضةساحلية  الناطق  امل ذاتوالبلدان  
] مية وأقل البلدان منواً   والدول اجلزرية الصغرية النا   ] [، اهلشة  اإليكولوجية اجلبلية  ذات النظم والتصحر، والبلدان النامية    

 تقتضي رؤية مشتركة من أجل تعزيز إدارة الـنظم اإليكولوجيـة             اليت ،]] [جيب الوفاء هبا  ] [تتطلب اهتماماً خاصاً  [
ومن بـني إجـراءات     [ .] واإلصالح، عند االقتضاء، لدعم التكيف     احلفظاجملتمعية املستدامة على حنو نشيط، وأنشطة       

 وإنتاجيتها لتمكني التنميـة االقتـصادية        على التكيف  لنظم اإليكولوجية اإلعادة قدرة    الضرورية   اإلجراءاتالتكيف  
 لـتغري   الضارةآلثار  با متدنية وتأثراً شديداً   ةوينبغي أن ُتعطى األطراف اليت تعكس ظروفها الوطنية قدر        [ .]]املستدامة

والنظم اإليكولوجيـة البحريـة     [ .] لتغري املناخ  ةالضاراملناخ األولوية لدعمها يف اجلهود اليت تبذهلا للتكيف مع اآلثار           
 الغذاء وأسباب املعيـشة،     من حيث توفري  األرض،  على  لحياة  الالزم ل نظام  مطلوبة إلسناد ال  والربية السليمة وخدماهتا    

كولوجية ومن املهم التشديد على احلاجة إىل نظم إي       [ .]االقتصادية املستدامة  واإلسهام يف رفاه اإلنسان، ومتكني التنمية     
                 السواحل واحمليطات        إلدارة         متكامل   نهج      األخذ ب و  . تزيد من القدرة على التكيف مع تغري املناخ        مستدامةساحلية وحبرية   

                                              آلثار تغري املناخ على احمليطـات والتكيـف               للتأهب              من مث أساسي        هو                                      يف تعزيز القدرة على التكيف، و                 عامل رئيسي 
 احلصول  يلزمهااليت تفتقر إىل القدرة الكافية ملواجهة حتديات تغري املناخ          ] طراف األ البلدان النامية ] [البلدان[[و    .]    معها

وجيب [ .]]بطريقة مستمرة وقائمة على التعاون[يف الوقت املناسب ] على املوارد] [على فرص الكتساب هذه القدرة[
سها واإلبالغ عنها والتحقـق منـها       أن توفر البلدان املتقدمة التمويل ونقل التكنولوجيا والتعويضات بطريقة ميكن قيا          

ومن  .]لتغطية التكاليف الكاملة للتكيف يف البلدان النامية، بدعم من ترتيبات مؤسسية مالئمة يف إطار مؤمتر األطراف               
األمهية مبكان أيضاً تقدمي متويل مالئم وميكن التنبؤ به وثابت وكاٍف ويف الوقت املناسب ألغراض التكيف، ال سيما من 

  . هذه البلدان النامية يف تغطية تكاليف التكيف األطرافاملتقدمة وتدعم البلدان .لبلدان املتقدمةجانب ا

وتقتضي تلبيـة   [ .اهلدف النهائي لالتفاقية ومبادئها   بوتسترشد الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل         - ١٩
نظام [مواصلة بناء    [من أجل ] ةالقياد] [ السياسية العزمية [التغري املناخي اخلطري توفر   ] منع] [مواجهة [املاسة إىل احلاجة  
احتياجات ] [حاجة البلدان النامية[شامل وعادل وفعال يراعي سالمة النظام املناخي و] التفاقيةل يتنفيذإطار ] [مناخي

صغرية النامية وأقل    كاٍف وعادل، والضعف اخلاص للدول اجلزرية ال        مستدام إمنائي] حّيز[إىل  ] البلدان النامية وحاجتها  
الطويل  []العمل التعاوين[] تعزز] [تدفع] [معززة] [حقيقية] [عادلة] جديدة و[[شراكة عاملية د إىل البلدان منواً، ويستن

 ثغرات التنفيذ  تعاجل] [ و  تنفيذاً فعاالً   ثغرات التنفيذ القائمة، وكفالة تنفيذ مجيع األطراف اللتزاماهتا        تعاجل [كيل] األجل
يتسىن تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعـاالً       ]  من االتفاقية  ٤املادة  قطوعة مبوجب   ة، خاصة يف تنفيذ االلتزامات امل     القائم
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 لتغري الضارةوتظهر األدلة العلمية أن التكاليف العاملية لتخفيف اآلثار  ]. وما بعده٢٠١٢ عام وحىتاآلن من ومستداماً 
وعالوة على ذلك، تظهر أن      .ذا كانت جهود التخفيف خجولة وجمزأة وحمدودة       إ  بشدة املناخ والتكيف معها سترتفع   

اجلهود اخلجولة، سواء علـى  مما تفضي إليه أفضل يف جمال التخفيف يفضي إىل آثار اقتصادية      ريء  اجلطموح و العمل  ال
  .األطراف الصعيد العاملي أو احمللي يف البلدان املتقدمة والنامية

التمويل  املشتركة، اتفقت األطراف على إنشاء نظام متسق ومتماسك ومتكامل آلليات            ولتحقيق هذه الرؤية    - ٢٠
  .وهذه املؤسسات متينة وفعالة .االمتثال/ االتفاقية وآلية للمتابعةيف إطار االتكنولوجينقل و

لطويل األجل  العمل التعاوين الطويل األجل، مبا يف ذلك اهلدف العاملي ا         ] ذات] [من أجل [والرؤية املشتركة   [ - ٢١
لتحقيق اهلدف النهائي لالتفاقية وكفالـة  ] [اهلدف النهائي لالتفاقية وأحكامها ومبادئها بتسترشد  [خلفض االنبعاثات،   

، مع التسليم بأن تطبيقها فيما يتعلق بفرادى األطراف ]، وفقاً ألحكامها ومبادئهاومستداماًتنفيذها تنفيذاً كامالً وفعاالً 
،  املختلفـة القـدرات و ولكن املتباينة واملسؤوليات املشتركة    اإلنصافعلى أساس   [مبادئ  [سيما  ينبغي أن يتطور، ال     

ـ  التصديإلرشاد اجملتمع الدويل يف     ] ، املكرسة يف االتفاقية   [وكذلك مبدأ التحوط ومسؤولية الدولة         ، ]تغري املنـاخ  ل
يف احلسبان الظروف الوطنيـة البيئيـة       ] خذةآ] [أيضاً] [وتأخذ[ . من االتفاقية  ٥- ٣ و ٣- ٣ و ٢- ٣ال سيما يف املواد     

 والظروف اخلاصة للبلدان النامية،  احملددة، االحتياجات] [والسياسية[املتغرية، مبا فيها الظروف االجتماعية واالقتصادية 
ا ورد  حسبم]]] [وغري ذلك من العوامل ذات لصلة     ] [ االقتصادي املستدام  نمو وال ،تحوطية، واحلق يف التنمية   الج  ُهُنالو

 املساعدة املالية والتقنية    مي، وكفالة أن األزمات العاملية، مثل األزمة املالية، ينبغي أال تشكل عائقاً أمام تقد             ]يف االتفاقية 
   .إىل البلدان النامية وفقاً لالتفاقية

 األجل بشأن التكيف     القصري واملتوسط   امللح واملعزز  توجه العمل [الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل       [ - ٢٢
تغري املناخ وحتقيـق    ل التصدي  إىل ترمي] [والتخفيف، مبا يف ذلك الدعم عن طريق التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات          

املتمثلـة يف التنميـة   و واملتـشابكة،  اًالداعمة بعضها بعض  ] والقادرة على التكيف مع تغري املناخ     [دعائم التنمية املستدامة    
تعزيز العمل املتعلق بالتكيف والتخفيـف      ل] و[قدم االجتماعي ومحاية البيئة، وكذلك يف بقاء مجيع الدول          االقتصادية والت 

والتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات، مع دمج وسائل التنفيذ الالزمة لدعم العمل يف البلدان الناميـة بـشأن التكيـف                 
  .]ق التنمية املستدامة والقادرة على التكيف مع املناخ، من أجل بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية وحتقي]والتخفيف

  :٢٢و ٢١  اجلديدتنيالبديل للفقرتني

تسترشد الرؤية املشتركة أيضاً باملبادئ التحوطية املكرسة يف االتفاقية لتوجيه اجملتمع الدويل يف التصدي لتغري               [ 
وهتدف الرؤية املشتركة للعمل التعاوين . ذات الصلةاملناخ وتراعي الظروف االجتماعية واالقتصادية وغريها من العوامل 

 الطويل األجل إىل حتقيق تنمية مستدامة ومتوافقة مع املناخ وتعزيز العمل املتعلق بالتكيف والتخفيـف والتكنولوجيـا                
اهلـدف   وبناء القدرات، مع دمج وسائل التنفيذ الالزمة لدعم العمل املتعلق بالتكيف والتخفيف، بغية حتقيق                والتمويل

  .]النهائي لالتفاقية
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  :٢٢- ١  اجلديدةالبديل للفقرات

  ١ البديل

، "الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، مبا يف ذلك اهلدف العاملي الطويل األجل خلفض االنبعاثـات               ["
 واملستدام كامل والفعال بطريقة شاملة ومتوازنة، وهو ما من شأنه أن يعزز التنفيذ ال          األربعة   خطة عمل بايل     أركانتشمل  

 من االتفاقية، مبا يف ذلك هدفها النهائي والبـارامترات الالزمـة            ٢لالتفاقية، وحيقق أهدافها على النحو الوارد يف املادة         
إلتاحة الفرصة للنظم اإليكولوجية للتكيف بطريقة طبيعية مع تغري املناخ، وضمان عدم            "لتحقيق هذا اهلدف النهائي، أي      

  :وهلذا الغرض، فهي" ج األغذية للتهديد، ومتكني التنمية االقتصادية من االستمرار بطريقة مستدامةتعّرض إنتا

 من خطـة    )أ(١الفقرة  " (وفقاً ألحكام االتفاقية ومبادئها   "تسلم متاماً بضرورة متابعة الرؤية املشتركة         )أ(
نفعة أجيـال  ملمحاية النظام املناخي  (١-٣ منها، وال سيما املادتان ٣ املادة ، وفقاً ملا ورد يف    )عمل بايل 

، ٣-٣و) البشرية حاضراً ومستقبالً، على أساس اإلنصاف ووفقاً ملسؤولياهتا املشتركة ولكن املتباينـة           
، من خالل املراعاة الكاملـة      " وغريها من العوامل ذات الصلة     الظروف االجتماعية واالقتصادية  "وتراعي  

البلدان النامية، مبا فيها اآلثار على القضاء على الفقـر، ألي هـدف             لآلثار االقتصادية واالجتماعية على     
 ؛عاملي طويل األجل خلفض االنبعاثات

 من االتفاقيـة،    ٤- ٣، على حنو ما ورد يف املادة         وبوجوب بتعزيزها   التنمية املستدامة  يفق  احلتسلم ب   )ب(
 ؛"ري املناخمع مراعاة أن التنمية االقتصادية ضرورية الختاذ تدابري لتناول تغ"

 من اآلن وحـىت عـام       اً ومستدام الًوفعاالً  كاماالتفاقية تنفيذاً   تنفيذ  يتسىن   ثغرات التنفيذ ل   تعاجل مجيع   )ج(
 املتعلقة بتوفري املوارد    االلتزامات بالتزامات التخفيف والتكيف، وال سيما       فيما يتعلق  وما بعده،    ٢٠١٢
  من االتفاقية؛٧-٤، يف سياق املادة )٥-٤املادة  (وبتعزيز ونقل التكنولوجيا) ٣-٤املادة (املالية 

تعطي أمهية عاجلة ومتكافئة للعمل املتعلق بالتكيف والتخفيف وتنفذ مجيع املواد ذات الـصلة مـن                  )د(
 يف الوفاء بالتزاماهتا املتعلقـة       األطراف االتفاقية تنفيذاً كامالً معترفة بأنه مع إخفاق البلدان املتقدمة        

 مـن   ٤- ٤، وتنفذ املـادة     كبريبشكل  األطراف  د تكاليف تكيف البلدان النامية      بالتخفيف، ستزي 
 االتفاقية تنفيذاً كامالً؛

التكنولوجيـا والتمويـل وبنـاء      ( هدفاً طويل األجل ُيدمج بنجاح وسائل التنفيذ الالزمـة           وخىتت  )ه(
، )٧-٤املادة (التكيف  بالتخفيف وةاملتعلقاألطراف  البلدان النامية إجراءاتلتمكني ودعم ) القدرات

 إىل تعـديل    املبـادرة البلدان املتقدمة آخذة بزمـام      "يربهن على أن    وهو اهلدف الذي من شأنه أن       
من )) أ (٢- ٤املادة  " ( مبا يتفق مع هدف االتفاقية     املنشأاالجتاهات األطول أجالً لالنبعاثات البشرية      

 .]وترتيبات مؤسسية خالل آليات فعالة

  ٢ البديل

                                                                                                     ن يعاجل االتفاق املتعلق بالرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل مجيع جوانب خطة عمل بـايل                        ينبغي أ  
   :                                                          ويشكل أساس مقرر إطاري يتخذه مؤمتر األطراف ويشمل نطاقه ما يلي
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 ؛صنع القراراتلعملية المبادئ التوجيهية وأهداف النتائج المتفق عليها، بما فيها األساس العلمي   )أ(  

ـ      لتخفيضات كمياًاهلدف العاملي احملدد      )ب( ـ  ا انبعاثات غازات الدفيئة املتفق عليه  القـصري   ني، لألجل
، مع ما يرتبط بذلك من مستويات تثبيت غازات الدفيئـة واملتوسـط          )٢٠٥٠(والطويل  ) ٢٠٢٠(

ينـة يف   وكذلك سنة أقصى قدر من االنبعاثات العاملية واملسامهة املتبا         .العاملي الرتفاع درجة احلرارة   
 ؛هدف كل جمموعات البلدان واألطراف يف االتفاقية وبقيادة البلدان املتقدمة

 خمتلف اجملموعات من البلدان يف دمج وتنفيذ ورصد وتقييم العمل التعاوين            وإسهاماإلطار املؤسسي     )ج(
  .بشأن التخفيف والتكيف والتكنولوجيا والتمويل

من الفقرة السابقة، من ناحيـة املـسؤوليات   ) ج(و) ب(اقية البندين وينبغي أن تدعم املبادئ التوجيهية لالتف  
املشتركة ولكن املتباينة، ومع قدرات كل بلد؛ واملسؤوليات التارخيية يف انبعاثات غازات الدفيئة وما يتصل هبا من دين                  

وينبغي . لومات العلمية  وأحدث املع  ١٧٥٠إيكولوجي تارخيي مولد بواسطة انبعاثات غازات الدفيئة املتراكمة منذ عام           
التعبري عن هدف الرؤية املشتركة كتوجيه لدمج العمل التعاوين العاملي للتمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملـستدام                 

وينبغي ربط ما سبق مبجموعة من االتفاقات األكثر حتديداً واملتـسقة           .  وما بعده  ٢٠١٢لالتفاقية من اآلن وحىت عام      
ج على التوايل يف جمموعة مـن       ئل التخفيف والتكيف والتكنولوجيا والتمويل، اليت ينبغي أن ُتدرَ         بشأن مسا  فيما بينها 

  .مقررات مؤمتر األطراف حبيث تكمل املقرر اإلطاري املتعلق بالرؤية املشتركة

  ٣ البديل

وم به مجيع البلـدان     تتمثل الرؤية املشتركة يف وضع هنج عاملي للتصدي لتغري املناخ من خالل تعزيز العمل الذي تق                
وتؤدي اإلجراءات املتخـذة دوراً  . لتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة وتقدمي الدعم الكايف إىل البلدان املعرضة آلثار تغري املناخ    

 ٣٥٠هاماً يف ضمان وجوب تثبيت التركزات العاملية لغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى يقل قدر اإلمكان عـن             
ليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، مع احلد من ارتفاع درجات احلرارة إىل مستوى يقل قدر اإلمكـان عـن       جزءاً يف امل  

وتساهم اإلجراءات املتخذة مسامهة كبرية يف االنتقال       .  درجة مئوية فوق املستوى الذي كان سائداً قبل الثورة الصناعية          ١,٥
ا يتوافق مع أهداف التنمية املستدامة ويتماشى مـع مبـدأ املـسؤوليات             إىل جمتمع منخفض االنبعاثات من غازات الدفيئة مب       

  .وميثل حق مجيع األمم يف البقاء هدفاً رئيسياً. املشتركة ولكن املتباينة، ومع قدرات كل بلد

  ٤ البديل

طريقة الأن  ألفكار بش لشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل تبادالً لآلراء أو         املرؤية  بالتشكل املناقشة املتعلقة    
تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً، مع التركيز على طريقة تنفيذ العمل التعاوين الطويل األجل             اليت يتسىن هبا    

اهلـدف  بلعمل التعاوين الطويل األجل، وينبغي أن تسترشد هذه الرؤيـة           تتعلق با شتركة  املرؤية  الو .يف إطار االتفاقية  
تثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى  :تألف من اجلوانب الثالثة التاليةي الذي النهائي لالتفاقية،

وينبغـي أن    .مينع التدخالت البشرية اخلطرة يف النظام املناخي؛ والتكيف مع آثار تغري املناخ؛ وحتقيق التنمية املستدامة              
 ،املة وتنطوي على التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا      شتركة للعمل التعاوين الطويل األجل ش     املرؤية  التكون  
  . التنمية املستدامة علىوكذلك
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 من االتفاقية، ال تلجأ البلدان املتقدمـة        ٤ من املادة    ٧ و   ٣ والفقرتني   ٣ من املادة    ٥ و ١إذ يشري إىل الفقرتني     [  -٢٣
دابري التعويضية احلدودية، ضـد الـسلع واخلـدمات    األطراف إىل أي شكل من أشكال التدابري األحادية، مبا يف ذلك الت   

  .]املستوردة من البلدان النامية حبجة محاية املناخ وتأمني استقراره

  اإلجراءات املعززة املتعلقة بالتكيف والتخفيف والتكنولوجيا والتمويل

راءات اليت تتخذها مجيع    جيب أن يكون هناك اتساق بني اهلدف العاملي، وااللتزامات املتعلقة بالتخفيف واإلج             - ٢٤
البلدان املتقدمة األطراف وتوفري البلدان املتقدمة األطراف للتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات لدعم ومتكني البلـدان               

وإذا ما كان مثل هذا الدعم التمكيين كبرياً ومتماشياً مع          . النامية األطراف من اختاذ إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً       
ات، فإن إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف ميكن أن حتقق احنرافاً جوهرياً                االحتياج

وإذا ما بقي هذا الدعم التمكيين ضئيالً، فإن إجـراءات     . عن خط األساس وأن تسهم، من مث، يف حتقيق اهلدف العاملي          
لنامية األطراف سوف تبقى حمدودة، وبالتايل، سوف تزداد غازات الدفيئة          التخفيف املناسبة وطنياً اليت تتخذها البلدان ا      

لديها تبعاً لذلك، وينبغي عندئذ زيادة االلتزامات املتعلقة بالتخفيف واإلجراءات اليت تتخذها مجيع البلـدان املتقدمـة                 
  .األطراف لتحقيق اهلدف العاملي دون مسامهة من جانب البلدان النامية األطراف

سلّم الرؤية املشتركة املتعلقة بالعمل التعاوين الطويل األجل بوجود صلة قوية بـني التكيـف والتخفيـف                 وت  - ٢٥
وكذلك بالدور املتعدد اجلوانب الذي يؤديه التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وإن عدم تنفيذ البلدان املتقدمة                

لتكيف يف مجيع البلدان النامية، وال سيما البلدان الواطئة         إلجراءات ختفيف طموحة وفورية سوف يزيد من احلاجة إىل ا         
وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، أو البلدان ذات األراضي الساحلية املنخفضة اجلافة وشبه اجلافة أو املنـاطق الـيت    

هلشة معرضة بشكل   والبلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية اجلبلية ا      . ميكن أن تتعرض للفيضانات واجلفاف والتصحر     
ويف الوقت ذاته، من شأن زيادة الـدعم        . خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ وبالتايل فإهنا أكثر احتياجاً إىل الدعم املايل           

املايل ونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية أن يساعد هذه البلدان على تنفيذ إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً اخلاصـة             
  .حدوث نقاط إنقالب قد تنشأ عن تغري املناخ الفجائي/لذي يقلل من خطر إطالقهبا، األمر ا

  )]مع أهداف متوسطة األجل متصلة به وعملية استعراض[(هدف عاملي طويل األجل خلفض االنبعاثات 

تشمل [اخ، مع مراعاة النتائج اليت توصل إليها تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املن    - ٢٦
] األدلـة العلميـة   [طويل األجل خلفض االنبعاثات يقوم على أفـضل         ] ُيطمح إليه [الرؤية املشتركة هدفاً عاملياً     

يأخذ يف احلسبان النتائج العلمية الرصينة اليت توصل إليها الفريق احلكومي الدويل املعين             ] والتحليالت االقتصادية [
لم بنطاق وإحلاح التحدي املشار إليه يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي يس] [بتغري املناخ كما قبلتها األطراف

فيجعله على درجـة    [يرمي إىل توجيه العمل التعاوين الطويل األجل،        ] يوفر إرشاداً [و] الدويل املعين بتغري املناخ   
غيريات واقعية يف أمناط االنبعاثات لتحقيق التخفيضات الكبرية يف االنبعاثات العاملية فضالً عن ت] كافية من الفعالية

والتقليل من التأثريات األخرى لتغري املناخ على البلدان النامية         [متس احلاجة إليها لتحقيق اهلدف النهائي لالتفاقية        
، املعرضة بشكل خاص لآلثار السلبية لـتغري        ]] من ديباجة االتفاقية   ١٩كما هو مذكور يف الفقرة      ] القابلة للتأثر 

وال سيما أقل البلدان منواً والبلدان اجلزرية الصغرية النامية، وال سيما البلدان الواطئة وغريها من البلـدان               املناخ،  
اجلزرية الصغرية، والبلدان ذات املناطق الساحلية املنخفضة اجلافة وشبه اجلافة أو املناطق اليت ميكن أن تتعـرض                 
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 النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة شديدة التعـرض لآلثـار          للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات     
وينبغي أن يكون اهلدف العاملي خلفض . السلبية لتغري املناخ، مع اتصاف اإلجراءات املناسبة وطنياً باملرونة والتنوع

لطبيعيـة  انبعاثات غازات الدفيئة قائماً على أحدث املعارف العلمية، وأن جيسد العقالنية اإليكولوجية للـنظم ا              
بوصفها أحد مبادئه التوجيهية، ألن ذلك يؤثر يف هناية املطاف يف ديناميات كوكب األرض ومناخه، وأن تكون                 

وينبغي أن متكِّن أهداف خفض االنبعاثات يف األجل        . العقالنية االقتصادية يف مرتبة أدىن بالنسبة إىل ذلك اهلدف        
  .يل األجلالقصري واألجل املتوسط من حتقيق هذا اهلدف الطو

اهلدف العاملي الطويل األجل خلفض االنبعاثات مجيع عناصر خطة عمل بايل، مبـا  ] ينبغي أن يعكس  ] [يعكس[[  - ٢٧
منها، تعمل   ٢يشمل التخفيف والتكيف والتمويل والتكنولوجيا لتحقيق اهلدف النهائي لالتفاقية كما هو مبني يف املادة               

  ]األطراف على ما يلي

  ١اخليار 

] ٤٥٠ما ال يزيد علـى      ] [ أو أقل  ٤٥٠] [٤٠٠[ لدرجة تركز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند          كتثبيت[  
] بوزيادة يف درجة احلـرارة حمـدودة        [جزء يف املليون من معادل ثاين أكسيد الكربون         ] ٤٥٠ما ال يقل عن     ] [٤٥٠[
ي إىل درجتني مئويتني أو أقل فوق املستوى        حبيث يكون احتمال قليل أو قليل جداً الرتفاع متوسط درجة احلرارة العامل           [

، ما يتطلب عكس اجتاه ازدياد االنبعاثات العاملية لغـازات الدفيئـة            ] يف املائة  ٥٠مع احتمال أكرب من     [ما قبل الصناعي    
ات خبفض االنبعاث ] ينبغي أن تقوم األطراف   ] [تقوم األطراف [وحتقيقاً هلذا الغرض،    ].  على أبعد تقدير   ٢٠٢٠حبلول عام   

بوضـع  .] [٢٠٥٠حبلول عام   ] ١٩٩٠عام  [يف املائة من مستويات     ] ٨٥] [٧١-٨١] [٥٠[العاملية بنسبة ال تقل عن      
  .]]هدف خلفض االنبعاثات على أساس املسؤولية التارخيية والظروف الوطنية

  ٢اخليار 

يف املليون من مكافئ     ٣٥٠كتثبيت لدرجة تركز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى يقل كثرياً عن              [  
مـع  ] [ درجة مئوية فوق املستوى ما قبل الصناعي       ١,٥وزيادة يف درجة احلرارة حمدودة بأقل من        [ثاين أكسيد الكربون    

].  يف املائة الزدياد درجة احلرارة مبقدار يقل عن درجتني مئويتني عن املستوى ما قبـل الـصناعي                 ٥٠احتمال أكرب من    
، بصورة مجاعية، خبفض االنبعاثات العامليـة بنـسبـة         ]ينبغي أن تقوم األطراف   ] [م األطراف تقو[وحتقيقاً هلذا الغرض،    

بوضع هدف خلفض   ] [٢٠٥٠ حبلول عام    ١٩٩٠يف املائة عن مستويات     ] ٩٥ال تقل عن    ] [٨٥تزيد على   ] [٧١-٨١[
  .]]االنبعاثات استناداً إىل املسؤولية التارخيية والظروف الوطنية

  ٣اخليار 

  .] يف درجة احلرارة حمدودة بدرجتني مئويتني فوق املستوى ما قبل الصناعيكزيادة[  

  ٤اخليار 

  .]كتخفيض يف املتوسط العاملي النبعاثات غازات الدفيئة للفرد إىل حنو طنني من ثاين أكسيد الكربون[  
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  ٥اخليار 

  استناداً إىل[  

  ١- ٥اخليار   

  .]ةاملسؤولية التارخيية، والقدرة والظروف الوطني[    

  ٢- ٥اخليار   

  .]دين االنبعاثات[    

  ٣- ٥اخليار   

ينبغي حتديد اهلدف العاملي الطويل األجل خلفـض        .] [التقارب يف االنبعاثات التراكمية للفرد    [   
االنبعاثات كحد أعلى متني إحصائياً ملتوسط الزيادة العاملية يف درجة احلرارة اليت تعزى حصراً إىل التدخل 

درجة مئوية فوق مستويات منتصف القرن التاسع عشر، مع         ] س[له أثر عاملي يبلغ     البشري املنشأ الذي    
  .]التقارب يف االنبعاثات التراكمية للفرد بني مجيع األطراف

  ٤- ٥اخليار   

  .]توزيع منصف ملوارد الغالف اجلوي العاملية[    

  ٥- ٥اخليار   

  .]العلم الراسخ[    

  ٦- ٥اخليار   

  .]لوجيةاجلدوى االقتصادية والتكنو[    

  ٧- ٥اخليار   

  ].]مدعومة وممكَّنة مبا يناسب من التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات[    

  ٦اخليار 

عن ميكن أن تشمل الرؤية املشتركة هدفاً طويل األجل خلفض االنبعاثات العاملية للغازات الدفيئة مبقدار ال يقل                 [  
ف القرن احلادي والعشرين، تدعمه أهداف طموحة        حبلول منتص  ١٩٩٠نصف مستويات االنبعاثات العاملي لعام      

  .]متوسطة األجل تستند إىل علم راسخ وتتفق مع مبادئ االتفاقية وأحكامها
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  :٢٧- ٢٦بديل للفقرتني 

اهلدف من هذا االتفاق هو اتباع أسلوب سليم بيئياً يف التصدي لتغري املناخ من خالل تنفيذ االتفاقيـة                  [  
  : منها، وذلك عن طريق ما يلي٢فها النهائي املنصوص عليه يف املادة بصورة فعلية، هبدف حتقيق هد

 جزءاً يف املليون من مكـافئ ثـاين         ٤٥٠تثبيت غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى           )أ(
أكسيد الكربون أو أدىن، من خالل إجراءات طويلة األجل موحدة تضع العامل على طريق ميكن               

] س[وأن تنخفض بعدئٍذ بنسبة ] س[عاملية لغازات الدفيئة ذروهتا حبلول فيه أن تبلغ االنبعاثات ال
  مستوى؛] س[على ] س[يف املائة حبلول 

وتوجيه قدر أكرب من االهتمام واجلهود حنو التكيف على مجيع املستويات لتقليل التأثريات السلبية لتغري                 )ب(
ة على التكيف بسهولة مع تغري املناخ وتعزيـز         املناخ إىل احلد األدىن، واملساعدة يف بناء جمتمعات قادر        

  .]التنمية املستدامة

] تتفق البلدان النامية األطراف على أهنا ستقوم، من خالل استراتيجيتها املنعدمة األثر الكربوين بتحديد             [  - ٢٨
 تبلـغ   تتطلب طرق خفض االنبعاثات اليت تفضي إىل حتقيق اهلدف العاملي الطويل األجل خلفض االنبعاثات أن              [

 ٢٠٢٠حبلول عام ] [٢٠١٥حبلول عام ] [٢٠١٣ وعام ٢٠١٠بني عام [االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة الذروة 
وأن تتناقص بعد ذلك، وأن     ]]  القادمة ٢٠- ١٠يف السنوات   ] [ القادمة ١٥- ١٠يف السنوات   ] [على أبعد تقدير  

وينبغي أن تضمن البلدان    . ٢٠٢٠ و ٢٠١٥مي   يف املائة بني عا    ٥- ٤يصل معدل التخفيض األقصى السنوي إىل       
  .٢٠٢٥النامية األطراف أن تبلغ انبعاثاهتا الذروة حبلول عام 

  :٢٨- ٢٧بديل للفقرتني 

ينبغي أن هتدف مجيع األطراف إىل بلوغ هدف طويل األجل يتمثل يف حتقيق ختفـيض يف االنبعاثـات                  [  
، مع اإلشارة إىل املعـارف      ٢٠٥٠ستواه الراهن حبلول عام      يف املائة عن م    ٥٠العاملية لغازات الدفيئة ال يقل عن       

العلمية للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ من خالل إجياد جمتمع ال يوجد فيه أثر كبري للكربون واستحداث 
لـسنوات  ولتحقيق هذا اهلدف، ينبغي حتديد ذروة لالنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة يف ا           . تكنولوجيات ابتكارية 

 بالنسبة للبلدان النامية، وينبغي أن      ٢٠٢٥ بالنسبة للبلدان املتقدمة وعام      ٢٠١٥العشر إىل العشرين القادمة، عام      
 ٢٠٥٠تكون لدى مجيع األطراف رؤية مشتركة حول كيفية متهيد السبيل خلفض االنبعاثات العاملية حبلول عـام       

  .]اًوتأمني املرونة والتنوع لإلجراءات املناسبة وطني

اتفقت األطراف املدرجة يف املرفق األول على أن حتدد بوضوح مسؤولياهتا التارخيية ومسامهة كل منها يف   - ٢٩
ومجيع األطراف متفقة على أن هذا األمر جوهري يف إطار جمهودنا           . زيادة انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ     
تفقت مجيع األطراف كذلك على أن املقدار احملسوب املخـصص          وا. اجلماعي ملكافحة اآلثار السلبية لتغري املناخ     

جيب أن يعكس هذه املسامهة التارخيية لألطراف املدرجة يف املرفق األول بغية حتديد توزيع منصف ملوارد الغالف                 
  .اجلوي العاملية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية
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إمجايل االنبعاثات املكافئـة    [ة يف املرفق األول أن ال يتجاوز        وحتقيقاً هلذه الغاية، تضمن األطراف املدرج       - ٣٠
املقادير املخصصة هلا، احملسوبة لـتعكس املـدى        ] أن ال تتجاوز انبعاثاهتا   ] [لثاين أكسيد الكربون البشرية املنشأ    

  :]لتارخييملراعاهتا للدين املناخي ا] [ملسؤوليتها التارخيية وتوزيعاً منصفاً ملوارد الغالف اجلوي[الكامل 

مسؤولية األطراف املدرجة يف املرفق األول، فردياً ومجاعياً، عن املستويات الراهنة لتركز غازات الدفيئة                )أ(
  يف الغالف اجلوي؛

  االنبعاثات التارخيية والراهنة النامجة عن الفرد يف البلدان املتقدمة؛  )ب(
  القدرات التكنولوجية واملالية واملؤسسية؛  )ج(
الالزمة للبلدان النامية من االنبعاثات العاملية لتلبية احتياجاهتا اإلمنائية االجتماعيـة واالقتـصادية   احلصة    )د(

  .واستئصال الفقر وإعمال احلق يف التنمية

األطراف (األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية       ] [البلدان املتقدمة األطراف  ] لينبغي  ] [على[وهلذه الغاية   [  - ٣١
البلـدان  ] [البلدان النامية األطراف وغريها من األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقيـة           )] [ يف املرفق األول   املدرجة

كمجموعة، أن ختفض انبعاثـات     )] األطراف املدرجة يف املرفق الثاين    (املتقدمة األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية        
  ]:فض إىل حد كبري انبعاثات غازات الدفيئة لديهاأن خت[لديها ] احمللية[غازات الدفيئة 

بنسبة ال  ] [٣٠حبدود  ] [٤٠-٢٥بنسبة تزيد على    ] [٤٠-٢٥بنسبة  ] [٤٠-٢٥بنسبة ال تقل عن     [  )أ(
 حبلـول عـام     ١٩٩٠يف املائة عن مستويات عام      ] ٤٥بنسبة ال تقل عن     ] [٤٥بنسبة  ] [٤٠تقل عن   

مع حتقيق املزيد من التخفيضات من خـالل  [لية ، من خالل بذل جهود حملية ودو    ]٢٠٢٠] [٢٠١٧[
  ؛]سياسات وتدابري تعزز أساليب احلياة املستدامة

يف املائـة  ] ٩٥مبا يزيد عـن  ] [٩٠مبا ال يقل عن   ] [٨٥مبا ال يقل عن     ] [٨٥-٧٥ضمن نطاق   [و  [  )ب(
  .]]٢٠٥٠حبلول عام 

  )ب(٣١بديل للفقرة الفرعية   

ى العقود القادمة كي ختفض بصورة مجاعية انبعاثاهتا مـن          ينبغي أن حتّول اقتصاداهتا على مد     [  
  .]١٩٩٠ مقارنة مبستويات عام ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام ٩٥- ٨٠غازات الدفيئة بنسبة 

حيسب الفرق بني املقادير املخصصة لألطراف املدرجة يف املرفق األول وانبعاثاهتا الفعلية من غازات الدفيئة   - ٣٢
استخداماً يتجاوز حصتها املنصفة من موارد الغـالف        /انبعاثات متراكمة للفرد  /ن انبعاثاهتا زيادة يف دي  [باعتباره  

وفاء األطراف املدرجة يف املرفق األول بالتزاماهتا بتـوفري         ] كمدخل للنظر يف  ] [ل ويوفر أساساً   ] [اجلوي العاملية 
  . ناخ والتكيف معهالتمويل والتكنولوجيا والتعويض للبلدان النامية لتخفيف آثار تغري امل

توزيـع  /التقارب يف االنبعاثات للفـرد    /االنبعاثات التارخيية، الدين  /ويف ضوء رؤية مشتركة قائمة على املسؤولية        - ٣٣
توفر األطراف املدرجة يف املرفق األول مـوارد ماليـة   ] ووفقاً ألحكام االتفاقية،[منصف ملوارد الغالف اجلوي املتقامسة،     

 مـن   ١يف الوفاء بالتزاماهتا مبـوجب الفقرة      [مل التكاليف اليت تتكبدها البلدان النامية األطراف        جديدة وإضافية لسد كا   
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أكثر البلدان تـأثراً    ، وال سيما    ] [٤ من املادة    ١، وكامل التكاليف اإلضافية لتدابري التنفيذ املشمولة بالفقرة         ١٢املادة  
لنامية، يف الوفاء بالتزاماهتا املتمثلة يف تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً ومنها اقل البلدان منواً والبلدان اجلزرية الصغرية ا

وتوفر أيضاً متويالً جديداً وإضافياً لتغطية كامل التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها البلدان النامية .] وفعاالً ومستداماً
وتلتزم األطراف املدرجة يف املرفق     . ستدامةيف تنفيذ إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً املتخذة يف سياق التنمية امل          

لتمكني البلدان النامية من اختاذ إجراءات التخفيف والتكيف يف الفترة املمتدة ] دوالر/يورو[مليار [  ] األول مببلغ 
األطراف بإجراء استعراض دوري لكفاية مستويات التمويل املطلوبـة         ] مؤمتر[ويقوم  . ٢٠١٢من اآلن إىل عام     

  .٢٠١١ءات التخفيف والتكيف يف البلدان النامية، مبا يف ذلك استعراض شامل يف موعد أقصاه عام لدعم إجرا

األطراف غري املدرجة يف املرفـق األول لالتفاقيـة         ] [البلدان النامية األطراف  ] [ينبغي أن تقوم  ] [تقوم[  - ٣٤
تكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات اليت ، كمجموعة، مدعومة وممكَّنة بال)]األطراف غري املدرجة يف املرفق األول(

  :توفرها البلدان املتقدمة األطراف، بتغري أمناط انبعاثاهتا تغرياً واقعياً من خالل

 يف  ٣٠- ١٥االحنراف مبقدار   ] [٢٠٢٠االحنراف بصورة جوهرية عن خط األساس حبلول عام         [  )أ(
  ؛]٢٠٢٠ساس حبلول عام االحنراف عن خط األ] [٢٠٢٠املائة حتت خط األساس حبلول عام 

  .]]٢٠٥٠ حبلول عام ٢٠٠٠ يف املائة عن مستويات عام ٢٥ختفيضها بنسبة ] و[  )ب(

  :٣٤بديالن للفقرة 

  :١البديل 

حتقق البلدان النامية األطراف، وال سيما األكثر تقدماً فيما بينها، كمجموعة، احنرافاً جوهرياً ميكـن حـسابه                 [  
، مع احترام مبدأ املـسؤوليات  ٢٠٢٠ت مستويات األعمال التجارية املعتادة حبلول عام  يف املائة حت  ٣٠-١٥كمياً مبقدار   

  .]املشتركة ولكن املتمايزة وقدرات كل منها، مدعومة وممكَّنة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات

  :٢البديل 

بة وطنياً يف سياق التنمية ينبغي لألطراف غري املدرجة يف املرفق األول وضع وتنفيذ إجراءات ختفيف مناس[  
املستدامة بغية التقليل من منو انبعاثات غازات الدفيئة إىل مدى يتناسب مع الدعم املقدم، من حيث التكنولوجيا                 

  .]والتمويل، من جانب البلدان املتقدمة

 والتكيـف  عملية استعراض التقدم الشامل حنو حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية واإلجراءات املتـصلة بـالتخفيف             
  ووسائل التنفيذ

  ١اخليار   - ٣٥

ينبغي أن تستعرض األطراف دورياً تنفيذها اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية والتقدم الشامل احملرز صـوب              [  
تنفيذ اهلدف النهائي لالتفاقية واإلجراءات املتصلة بالتخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا ووسائل التنفيذ 

املعلومات ] [، مبا يف ذلك إجراء تقدير لتغري املناخ وتأثرياته] [فضل املعلومات العلمية املتوفرةأ[األخرى، يف ضوء 
فضالً عن  ] [أحدث املعلومات الصادرة عن الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ         ] [العلمية احلكومية الدولية  
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ومع ] ت العلمية اليت تقدمها األجهزة احلكومية الدوليةأحدث املعلوما] [املعلومات التقنية واالجتماعية واالقتصادية
، واضعة يف اعتبارها الـتغريات يف ظـروف         ]مراعاة التأثريات املالحظة واجلهود املبذولة للتكيف مع تغري املناخ        

قبل مخس سنوات على األقل     ] [٢٠١٦خالل فترة ال تتجاوز عام      [إجراء استعراض شامل    ] أ[األطراف، مبا فيها    
] تقرير التقييم اخلامس[يشمل النظر يف متطلبات وأهداف خفض االنبعاثات املقبلة يف ضوء ] اية فترة االلتزاممن هن

  .]يصدر عن فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ] نتائج آخر تقرير تقييم[

  )، أعاله٣يار ، اخل٢٧يف حالة وجود هدف عاملي طويل األجل كما هو معرف يف الفقرة ( ٢اخليار 

التقدم يف املعارف   [اهلدف العاملي الطويل األجل خلفض االنبعاثات كي يعكس         ] ينبغي حتديث ] [حيدَّث[  
] التقدير العلمي املقبول على املستوى احلكومي الدويل للتغري العاملي للمناخ ذي املنشأ البشري وتأثرياته             ] [العلمية

: هدف الدرجتني املئويتني إىل أهداف جزئية] ينبغي تقسيم] [يقسم[وللتمكني من إجراء عمليات التحديث هذه، 
] وينبغي تقيـيم ] [ويقيَّم. [ عقود١٠ درجة مئوية للعقد الواحد على مدى ٠,٢يف البداية، زيادة يف درجة احلرارة مبقدار    

وتوصيات ] [عارف العلمية التقدم يف امل  [ سنوات بغية إعادة تعريفه على وجه اإلمكان، مع مراعاة           ١٠اهلدف اجلزئي كل    
ويف مجيـع   . واحلد من أوجه عدم الـيقني     ] فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ كما وافقت عليها احلكومات          

  .] يف املائة٥٠احلاالت، ينبغي أن يكون احتمال حتقيق األهداف املتعلقة بدرجة احلرارة أكرب من 

  :٢، اخليار ٣٥بديل للفقرة 

.  وبصورة منتظمة بعد ذلك    ٢٠١٥استعراض هذا اهلدف الطويل األجل يف موعد ال يتجاوز عام           ينبغي  [  
وينبغي أن يفيد هذا االستعراض من خربات ومالحظات األطراف والنتائج اليت يتوصل إليها تقرير التقييم اخلامس           

وستناط مبـؤمتر األطـراف     .  الصلة للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وغريها من املعلومات العلمية ذات          
وينبغي االستعانة، يف هذه االستعراضات، . مسؤولية وضع أهداف قصرية األجل مؤقتة ورصد حتقيق هذه األهداف

باالستراتيجيات التكيفية إلدارة املخاطر من أجل التعويض عن حاالت النقص، نظراً إىل أهنا تتيح حتقيـق تقـدم       
ستراتيجيات عند مالحظة النتائج والتأثريات الفعلية يف البلدان اجلزرية الـصغرية           فوري وتسمح أيضاً بتكييف اال    

وحيثما توجد احتماالت لوقوع ضرر جسيم أو ال ميكن رده، فإن مبدأ احليطة ميلي وجوب عدم استخدام . النامية
ي حدوث املزيد من التأثريات     ويف هذا السياق، فإن تفاد    . االفتقار إىل اليقني العلمي الكامل سبباً إلرجاء التدابري       

السلبية لتغري املناخ يف البلدان اجلزرية الصغرية النامية جيب أن يكون أحد املعامل الرئيسية لتقدير مدى مالءمة هدفنا 
  .]الطويل األجل

  ٣اخليار 

ُيجري مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول عمليات اسـتعراض هلـذا                 
توكول، تشمل النظر يف التزامات األطراف للفترات الالحقة، يف ضوء أفضل املعلومات العلميـة املتـوفرة                الربو

وعمليات التقييم املتعلقة بتغري املناخ وبتأثرياته، فضالً عن املعلومات التقنية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة،              
االستعراض األول قبل مخس سنوات على األقل من هناية         وجيرى  . واضعاً يف اعتباره التغريات يف ظروف األطراف      

واسـتناداً إىل عمليـات     . فترة االلتزام، وجترى االستعراضات الالحقة على فترات منتظمة ويف املوعد احملدد هلا           
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االستعراض هذه، يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، باختاذ اإلجـراءات               
إجـراءات  (واملرفق جيم   ) التزامات البلدان املتقدمة األطراف   (ة، اليت قد تشمل اعتماد تعديل للمرفق باء         املناسب

ويقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف جلسته            ). البلدان النامية األطراف  
صر اليت تشمل مراحل التنمية االقتصادية وقدرات األوىل أو يف أي وقت ممكن عملياً بعد ذلك، بتحديد بعض العنا

  . التصدي واحلصص من انبعاثات غازات الدفيئة يف العامل واليت ستعترب كمعايري للتغريات يف ظروف األطراف

 ٢٠١٢وينبغي أن يقام مبوجب االتفاقية الترتيب املؤسسي واإلطار القانوين اجلديد املتفق عليه ملا بعـد                  - ٣٦
لتنفيذ العمل التعاوين العاملي املتعلق بالتخفيف والتكيف والتكنولوجيا والتمويل، ورصده واإلبالغ           والذي سُينشأ   

وينبغي أن يشمل آلية مالية وآلية تسهيلية تستهدفان تيسري صياغة واعتماد وتنفيذ سياسـات              . عنه والتحقق منه  
املرتبطة هبا، من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً عامة تشكل األداة الغالبة اليت تتبع هلا قواعد السوق والديناميات 

  . كامالً وفعاالً ومستداماً

إعداد البلدان ) أ: (وسيوفر الترتيب املؤسسي اجلديد الدعم التقين واملايل للبلدان النامية يف اجملاالت التالية        - ٣٧
. صدها وتقدمي تقارير عنها والتحقق منهاالنامية إلجراءات التخفيف املناسبة وطنياً وتنفيذها ومتابعتها من خالل ر

إعداد ) ب(وميكن أن تشمل هذه األنشطة خيارات خلفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج وتردي األحراج؛ 
عمليات تقييم  ) ج(وتنفيذ ومتابعة برامج العمل الوطنية اخلاصة بالتكيف أو البالغات الوطنية يف البلدان النامية؛              

لتكنولوجية ألجل التكيف والتخفيف يف إطار إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً وبـرامج العمـل              االحتياجات ا 
بناء القدرات وهتيئة بيئات متكينيـة للتكيـف        ) د(الوطنية اخلاصة بالتكيف أو البالغات الوطنية للبلدان النامية؛         

هور، مع التركيز على الشباب والنساء      التثقيف وإذكاء الوعي ومشاركة اجلم    ) ه(والتخفيف يف البلدان النامية؛     
تقدمي الدعم إىل مجيـع أطـوار الـدورة         ) ز(تصميم وتنفيذ برامج ومشاريع التكيف؛      ) و(والشعوب األصلية؛   

البحث والتطوير، والنشر والنقل، مبا يف ذلك احتياز التكنولوجيات ألجل التكيـف والتخفيـف،              : التكنولوجية
  . وشراء الرباءات أو مرونتها

احلكومـة؛  : وسوف يقوم خمطط الترتيب املؤسسي اجلديد مبوجب االتفاقية على ركائز ثالث أساسـية              - ٣٨
  :واآللية التسهيلية؛ واآللية املالية، وسيشمل تنظيمه األساسي ما يلي

سوف تكون احلكومة خاضعة لسلطة مؤمتر األطراف، مع دعم من هيئة فرعية جديـدة معنيـة           )أ(
 مسؤول عن إدارة الصناديق اجلديدة وما يتصل هبا من عمليات تسهيلية بالتكيف، وجملس تنفيذي

  . وسوف تعمل أمانة االتفاقية الراهنة بوصفها هذا، حسب االقتضاء. وهيئات
: سوف تشمل اآللية املالية لالتفاقية صندوقاً متعدد األطراف لتغري املناخ يتضمن مخسة شبابيك              )ب(

ملعاجلة اخلسارة والضرر النامجني عن تأثريات تغري املناخ، شباك تعويض،   ) ب(شباك تكيف؛   ) أ(
شـباك  ) د(شباك تكنولوجيـا؛    ) ج(مبا يف ذلك التأمني وإعادة التأهيل واملكونات التعويضية؛         

شباك خاص خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتردي األحراج، لـدعم            ) ه(ختفيف؛  
 عن ةاالنبعاثات النامجراجية إجيابية تتعلق بإجراءات خفض عملية متعددة املراحل لتوفري حوافز ح

  .إزالة األحراج وتردي األحراج
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عمليـة  ) ب(برنامج عمل بشأن التكيف والتخفيـف؛       ) أ: (وسوف تتضمن اآللية التسهيلية لالتفاقية      )ج(
نولوجية خطة عمل تك  ) ج(طويلة األجل خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة اإلحراج وتردي األحراج؛           

فريق خرباء يعىن بالتكيف وتنشئه اهليئة الفرعية املعنية بالتكيف، وأفرقـة خــرباء       ) د(قصرية األجل؛   
سـجالً دوليـاً لرصـد الوفـاء        ) ه(يعنون بالتخفيف والتكنولوجيات وبالرصد واإلبالغ والتحقق؛       

وارد التقنية واملالية من البلدان     بااللتزامات املتعلقة خبفض االنبعاثات واإلبالغ عنه والتحقق منه، ونقل امل         
وسوف توفر األمانة الدعم التقين واإلداري، مبا يف ذلك إنشاء مركز جديد            . املتقدمة إىل البلدان النامية   

  . لتبادل املعلومات

  ٣٨- ١بديل للفقرة

 ستتخذ الرؤية املشتركة شكل نص ديباجة جيمع بني اهلدف العاملي الطويل األجل والعناصر األخـرى              [  
  :للنتائج املتفق عليها، وذلك يف الشكل التايل

  إن مؤمتر األطراف،  

إذ يسعى إىل زيادة تنفيذ االتفاقية، يف ضوء تطور العلم وإدراكاً لتطـور التنميـة االقتـصادية         
  واجتاهات االنبعاثات،

ثر يف اإلطار ، بأمهية حتديد نقطة مرجعية أو أك)اهلدف( من االتفاقية ٢وإذ يسلِّم، يف ضوء املادة    
الزمين احملدد مبنتصف القرن ميكن أن توجه جهود األطراف واجملتمع الدويل وميكن أن يقيَّم باسـتمرار،                

  استناداً إليها، جممل اجلهود العاملية،

  مؤشرات عاملية مرغوب فيها،/مؤشر عاملي مرغوب فيه[        ] وإذ يرى، يف هذا الصدد، أن    

  ،]موجز يربط عناصر االتفاق ببعضها البعض [لوإذ حيمل رؤية مشتركة    

  ].]اتفاق تنفيذ[يعتمد فيما يلي  
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  املرفق الثاين

  العمل املعزز املتعلق بالتكيف ووسائل التنفيذ
يعكس هذا النص التقدم احملرز يف جهود التوحيد اليت يبذهلا ميسرو الفريق غري الرمسي املعين بالتكيف خبـصوص                    

) FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(من النص التفاوضي املـنقح  ) ٦٧ إىل  ٣٢الصفحات من    (٥٤ إىل   ١٨الفقرات من   
الذي وضع يف أعقاب املداوالت اليت دارت يف االجتماع غري الرمسي للفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل التعـاوين        

  .٢٠٠٩أغسطس /الطويل األجل مبوجب االتفاقية، الذي عقد يف بون، أملانيا، يف آب

جرى توحيد الفصل املتعلق بالتكيف وفقاً للنهج الذي اتفق عليه الفريق غري الرمسي املعـين بـالتكيف يف                  وقد    
  .االجتماع غري الرمسي

  .، إخل، لفقرات الديباجة يف الفصل املتعلق بالتكيف٢-، وف د ١-وقد أتيح ترقيم منفصل، يف شكل ف د   

ويتبـع  . هتا وتسهيالً إلدماجها يف النص األوسع يف مرحلة الحقة     تيسرياً لقراء  ١ويبدأ ترقيم فقرات الديباجة من        
  .FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1تغري الترقيم يف اجلداول التفسريية الواردة يف املرفق الثاين للوثيقة 

على أن هذه . وقد أدخلت تعديالت حتريرية طفيفة على النص، حيثما اقتضى األمر ذلك، للتناسق النحوي ودقته   
  .لتعديالت ال تغري املعىن األساسي ألي جزء من النصا

  :وهناك نوعان من اجلداول التفسريية  

، يرتب أرقام الفقـرات يف      FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1النوع األول، الوارد يف الوثيقة        •
، ويشرح  FCCC/AWGLCA/2009/INF.1هذا النص املوحد، ويبني من أية فقرات تنشأ يف الوثيقة           

  س املنطقي وعملية التوحيد الكامنني وراء الفقرات اجلديدة؛األسا
النوع الثاين من اجلداول، املتاح على املوقع الشبكي التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املنـاخ      •

http://unfccc.int/4381.php><ثيقة  يعرض أرقام الفقرات من الوFCCC/AWGLCA/2009/INF.1 
  .ويبني مكان وجود نص هذه الفقرات اآلن يف النص املوحد
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  اقتراحات هيكلية
  .تنقيح هيكل الفصل ليعكس مجيع جوانب إجراءات التكيف والدعم واملؤسسات بطريقة متكاملة )١
 .من خطة عمل بايل" ٥-١) "ج(١تنظيم األحكام وفقاً للفقرة  )٢

 .قاً للمواد ذات الصلة من االتفاقية وباإلحالة إليهاتنظيم األحكام وف )٣

 .نقل األهداف واملبادئ الشاملة إىل الفصل األول املتعلق بالرؤية املشتركة )٤

التمييز بني املسؤوليات املشتركة جلميع األطراف يف جمال التكيف عن املسؤوليات املتفاوتة مـع مراعـاة                 )٥
 .قدرات كل منها ووفقاً للظروف الوطنية

حيد مجيع األحكام املتعلقة بتقدمي الدعم ألغراض التكيف يف الفصل الثاين، اجلزء باء، بـشأن تنفيـذ                 تو )٦
 .إجراءات التكيف

 .نقل اجلوانب املتعلقة بتمويل التكيف إىل الفصل الرابع، القسم ألف، بشأن التمويل )٧

مسها، إىل الفصل الثاين، القسم     نقل الفصل الثاين، القسم دال، الذي يتناول احلد من املخاطر وإدارهتا وتقا            )٨
 .باء، بشأن تنفيذ إجراءات التكيف

 .نقل اجلوانب املتعلقة بالترتيبات املؤسسية إىل الفصل الثاين، القسم هاء، بشأن الترتيبات املؤسسية )٩

  :تنظيم الفصل املتعلق بالتكيف يف ستة أقسام على النحو التايل  )١٠
  قسم بشأن األهداف؛  •  
   اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ؛قسم بشأن دور  •  
  قسم بشأن املبادئ التوجيهية؛  •  
  قسم بشأن تنفيذ إجراءات التكيف؛  •  
  قسم بشأن الترتيبات املؤسسية؛  •  
  .قسم بشأن رصد واستعراض إجراءات التكيف ودعمه  •  

ا وتقامسها إىل القسم املتعلـق بتنفيـذ        نقل جل القسم دال الراهن الذي يتناول احلد من املخاطر وإدارهت            )١١
  .إجراءات التكيف

. عدم إدراج القسم جيم الراهن الذي يتناول وسائل التنفيذ كقسم داخل الفـصل املتعلـق بـالتكيف                  )١٢
 .تناول هذا القسم يف إطار الفصل املتعلق بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات٠وينبغي

 ".صد املنتظمالبحوث والر"إدراج قسم بشأن   )١٣

نقل جوانب من التأمني البسيط وجتميع املخاطر، الواردة حالياً يف الفصل الثاين، القسم باء بشأن تنفيـذ                   )١٤
  .وإدارهتا وتقامسها إجراءات التكيف، إىل الفصل الثاين، القسم دال، الذي يتناول احلد من املخاطر
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  إن األطراف،[

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ املشار إليها يف مــا يــلي             باعتبارها أطرافا يف اتفاقية       -١ف د   
  ،"االتفاقية"باسم 

  ، ٢وإذ متضي يف سعيها إىل حتقيق هدف االتفاقية النهائي كما ورد يف مادهتا   -٢ف د   

ول عن  من االتفاقية، اليت تنص على مسؤولية مجيع الد     ١-٤املادة  [،  ]بأحكام االتفاقية [وإذ تذكّر     -٣ف د   
  ،]التعاون على اإلعداد للتكيف مع آثار تغري املناخ

  ،٤-٤ و٣-٤ و٣-٣ و٢-٣وإذ تسترشد باملواد   -٤ف د   

 من جانب مـؤمتر األطـراف يف        ١٣-م أ /١وإذ ُتذكّر بربنامج عمل بايل املعتمد مبوجب املقرر           -٥ف د   
  االتفاقية يف دورته الثالثة عشرة،

 من إعالن ستكهـومل، الذي ينص على       ٢١األطراف مبوجب املبدأ    وإذ تعـترف مبسـؤوليات      -٦ف د   
  أال تعود األنشطة اخلاضعة لوالية أو سلطة الدول بالضرر على بيئة الدول األخرى أو املناطق اليت تتعدى واليتها الوطنية،

 توافـق آراء    وإذ تعترف بااللتزامات واالتفاقات القائمة خبصوص املسؤوليات اإلمنائية مبا يف ذلك            -٧ف د   
  مونتريي بشأن متويل التنمية وإعالن باريس بشأن فعالية املعونة،

ملواصلة تنفيذ برنامج العمـل     وإذ تسترشد أيضاً بربنامج عمل بربادوس وباستراتيجية موريشيوس           -٨ف د   
  ، من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية

ـاخ يشكل خطراً جسيمـاً على التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية          وإذ تسلـم بأن تغـري املن      -٩ف د   
  جلميع األطراف،

  وإذ تقّر بضرورة إسراع العمل من أجل التصدي للتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ،  -١٠ف د   

ـ                -١١ف د    ومي وإذ تسلم باالستنتاجات اليت خلص إليها التقرير التقييمي الرابع الصادر عن الفريـق احلك
الدويل املعين بتغري املناخ ومفادها أن احترار نظام املناخ أمر ال ريب فيه، وأن التأخري يف خفض االنبعاثات يعرقل إىل حد                     

  كبري فرص بلوغ مستويات ثبات منخفضة وتؤدي إىل تفاقم التأثريات اخلطرية لتغري املناخ،

، للتـصدي   ]واستعجال[من إحلاح   ] ري املناخ مشكلة تغ [أيضاً مبا تتسم به     ] تسلم] [تشدد[وإذ    -١٢ف د   
  لتغري املناخ على حنو ما ورد يف التقرير التقييمي الرابع،

  وإذ تشري إىل أن جهود التكيف والتخفيف ينبغي أن تلقى اعتباراً متساوياً،  -١٣ف د   

 .النهائي لالتفاقيةوإذ تسلم بلزوم القيام بتخفيضات شديدة يف االنبعاثات العاملية لتحقيق اهلدف   -١٤ف د   
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وإذ تأخذ يف احلسبان أن تلبية احتياجات التكيف وإن كانت ضرورة ملحة بالفعل، فمن الواضح                 -١٥ف د   
أن قيام البلدان األطراف املتقدمة بتخفيض مبكر وطموح يف االنبعاثات سيقلص حجم اجلهـود والتمـويالت الالزمـة                  

تدنية يف جمال التكيف الطلب على تدابري التكيـف وستقتـضي املزيـد  وسوف تزيد االلتزامات واإلجراءات امل   . للتكيف
  من التمويل،

وإذ تعترف مبسؤولياهتا عن اإلسراع إىل ختفيف االنبعاثات، اليت تضر مبناطق تتجاوز نطاق واليتها                -١٦ف د   
  الوطنية وستواصل اإلضرار هبا، من خالل ما ينجم عنها من تغري يف املناخ،

تسلم بأن التكيف حيدث على الصعيد احمللي واإلقليمي والوطين، وأنه جزء ال يتجـزأ مـن                وإذ    -١٧ف د   
  التخطيط والتنفيذ اإلمنائيني،

وإذ تالحظ وجود فوارق كبرية بني خمتلف مناطق العامل، وبني الدول داخل تلك املنـاطق، مـن              -١٨ف د   
ة، مما يفضي إىل اختالف يف تقييم األولويات لدى معاجلة          حيث الظروف البيئية واالقتصادية واالجتماعية ومستوى التنمي      

  املشاكل املتصلة بالتكيف مع تغري املناخ،

وإذ تسلم بأن التكيف يشكل عبئاً إضافياً على البلدان النامية وأنه جيب أن يتصدى لالحتياجات               [  -١٩ف د   
 املعرضة بصفة خاصة للتأثريات الضارة النامجة عن        احملددة والظروف اخلاصة جلميع البلدان النامية األطراف، ال سيما تلك         

  ،]تغري املناخ، وتويل ذلك االعتبار التام

البلـدان املنخفـضة    [أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية        [أن  ] تالحظ] [تسلم[وإذ    -٢٠ف د   
ة واملناطق القاحلة وشبه القاحلة أو املنـاطق        ، والبلدان ذات املناطق الساحلية املنخفض     ]والبلدان اجلزرية الصغرية األخرى   

البلدان [هي بصفة خاصة    ] املعرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة          
  ، ]رطةأن جمموعات البلدان هذه هي اليت ستعاين معاناة مف[عرضة للتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ و] األكثر

احتياجات التكيـف   ] [االحتياجات احملددة والظروف اخلاصة   ] [تضع يف اعتبارها  ] [بتسلم  [وإذ    -٢١ف د   
اليت تعتمد اعتماداً خاصـاً علـى       [،  ]املعرضة للتأثر من الناحية االقتصادية    ] [البلدان األطراف [النامية  ] بالبلدان] [اخلاصة

خاصة تلك اليت تتعرض بصفة خاصة للتأثريات الضارة النامجة عن تغري           [، و ]إنتاج الوقود األحفوري واستخدامه وتصديره    
، ]مبقتضى االتفاقيـة  [اليت ستتحمل عبئا غري متناسب أو غري عادي         ] املناخ، واألطراف، ال سيما البلدان النامية األطراف      

  جيب أن يوىل هلا االعتبار الكامل،

املؤسسات القائمة اليت تتصدى بالفعل للمخاطر والفرص       وإذ تسلم بأمهية زيادة عمل املنظمات و        -٢٢ف د   
  . ذات الصلة باملناخ

   األهداف والنطاق واملبادئ التوجيهية-ألف 

  .التكيف حتّد مشترك بني مجيع األطراف  -١
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والتكيف مع التأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ مشكلة عاملية ملحة تقتضي اختاذ إجراءات منسقة وطويلـة               -٢
  .ألمد، تقوم على التضامن وتقاسم املسؤولية عن تيسري وتعبئة الدعم والعمل يف جمال التكيفا

  .]وجيب إعطاؤه من األولوية واألمهية ما ُيعطى للتخفيف] حاجة ملحة[والتعاون الدويل يف جمال التكيف [  -٣

املناخ، تتفق على املضي يف تعزيز      واألطراف، إذ تسلم بضرورة بذل املزيد من اجلهود يف سبيل التكيف مع تغري                -٤
  .من االتفاقية) ه(١-٤تنفيذ التزاماهتا املشتركة مبوجب املادة 

  :وباإلضافة على ذلك.  من االتفاقية١وألغراض هذا االتفاق، تنطبق التعاريف الواردة يف املادة   -٥

  مؤمتر األطراف يف االتفاقية؛" مؤمتر األطراف"ُيقصد مبصطلح   )أ(  
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، اليت اعُتمـدت يف نيويورك           " االتفاقية"مبصطلح  ُيقصد    )ب(

  ؛١٩٩٢مايو / أيار٩يف 
هي البلدان النامية األطراف املعرضة بصفة خاصة للتأثريات        " البلدان النامية املعرضة للتأثر بصفة خاصة     "  )ج(

قل البلدان منواً والدول النامية اجلزريـة الـصغرية والبلـدان           الضارة النامجة عن تغري املناخ، ال سيما أ       
  األفريقية املنكوبة باجلفاف والتصحر والفيضانات؛

  .الطرف يف هذا االتفاق ما مل ُيشر النص إىل خالف ذلك" الطرف"ُيقصد مبصطلح   )د(  

  .ع خطة عمل بايل وعلى امتداد النصوإذ تشري إىل أن مفهوم القابلية للتأثر ينبغي أن يستخدم استخداماً متسقاً م  -٦

٧-    

  ١ اخليار

يف مجيـع البلـدان     [ينبغي أال يشمل التكيف سوى إجراءات التصدي للتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ              [
طق النامية، ال سيما البلدان املنخفضة والبلدان اجلزرية الصغرية األخرى والبلدان ذات املناطق الساحلية املنخفـضة واملنـا          

القاحلة وشبه القاحلة أو املناطق املعرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية اجلبليـة          
وينبغي إعطاء األولوية للفئات والقطاعات الضعيفة      ] [اهلشة املعرضة بصفة خاصة للتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ         

ية يف البلدان النامية وفقاً ملا تفيد به أفضل املعلومات العلمية املتاحة واسـتناداً إىل املعـارف                 باالستناد إىل الظروف الوطن   
العلمية والتقليدية، حسب االقتضاء، وإىل تنمية سليمة بيئياً وجمدية اقتصادياً ومقبولة اجتماعياً، تـشجع حتقيـق نتـائج                  

  ].]اجتماعياًملموسة تتوافق مع التنمية السليمة بيئياً واقتصادياً و

  ٢ اخليار  

التصدي للتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ عـالوة   ] التكيف الرامية إىل  [إجراءات  [يشمل التكيف أيضاً    [[
ينبغي أن تشمل إجراءات التكيف إجراءات التصدي لآلثار الضارة النـامجة عـن            ] [أثر تنفيذ تدابري التصدي ذاهتا    ] على

] لقابلية للتأثر بتقلب املناخ وتغريه، والتخفيف من اآلثار الضارة النامجة عن تـدابري التـصـدي              تغري املناخ، واحلد من ا    



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 29 

ينبغي أن يشمل التكيف اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ على البلدان النامية املعرضة للتأثر وأقـل البلـدان منــواً                     [
  ).]]١٠-٤دة املا(عالوة على أثر تدابري التصدي ) ٩-٤ و٨-٤املادتان (

واهلدف من التكيف مع التأثريات الضارة النامجة هو تغري املناخ على احلد مـن قابليـة الـنظم اإليكولوجيـة                      -٨
واالجتماعية واالقتصادية للتأثر بالتغريات املناخية احلالية واملقبلة وزيادة قدرهتا على التأقلم معها، بغية التقليل إىل أدىن حد                 

  .ت على احلياة وموارد الرزق واألصول واملنافع والنظم البيئية والتنمية املستدامةمن أخطار تلك التغريا

  :وينبغي لألطراف، يف عملها اجلماعي ومراعاة ملسؤولياهتا املشتركة واملتفاوتة مع ذلك، أن تقوم مبا يلي  -٩

 تقاسـم أفـضل     تبادل املعلومات واملعارف على الصعيد احمللي واإلقليمي والدويل على حنـو يتـيح              )أ(
  املمارسات والعرب املستخلصة تيسرياً للعمل املعزز املتعلق بالتكيف؛

  تعزيز مجع البيانات وتوافرها إلرشاد التخطيط املتعلق بالتكيف؛  )ب(
  بناء القدرات من أجل هتيئة بيئات مالئمة على حنو يفضي إىل إحراز تقدم يف جمال التكيف؛  )ج(
تصال باملنظمات والربامج واهليئات الدولية واإلقليمية والوطنية األخرى الـيت          تعزيز التناسق وتيسري اال     )د(

  .تقوم بتنفيذ إجراءات متصلة بالتكيف
احلث على إيالء مزيد مـن االهتمـام   [التعاون الدويل يف جمال التكيف   ] لإلجراءات الدولية و  ] [ينبغي] [جيب[  -١٠

   :]لتعزيزها بغية القيام مبا يلي[ ]تبالتكيف وبذل مزيد من اجلهود على مجيع املستويا

منع التأثريات الضارة لتغري املناخ وختفيضها والتقليل منها إىل أدىن حد، ال سيما على أشـد البلـدان               [  )أ(
أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الـصغرية والبلـدان األفريقيـة            : النامية تعرضاً للتأثر، أال وهي    

ة على أفقر السكان وأضعفهم يف بلدان نامية أخرى مثل بلدان أمريكا الوسطى             املنكوبة باجلفاف عالو  
تقليل اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ للمساعدة على بناء جمتمعات قادرة على التأقلم مع تغـري                 [

  ؛]املناخ وتعزيز التنمية املستدامة
] فورية، على املـدى املتوسـط والبعيـد       عاجلة و [إجراءات  ] [تنفيذ] ودعم] [[ودعم وتنفيذ [تيسري    )ب(

على حنو فعال وُمجد ومنصف وشفاف ومنسق       ] [للتكيف مع التأثريات الضارة النامجة مع تغري املناخ       
دون [األطراف على املستويات احمللية     ] البلدان النامية ] [مجيع] [يف] [من جانب ] [ويف الوقت املناسب  

بغية التصدي على حنو فعال ومنسق ويف الوقت املناسب لآلثار          ] ، اإلقليمية والعاملية  ]الوطنية] [الوطنية
، ال سـيما يف البلـدان املنخفـضة    ] [احلالية واملقبلة النامجة عن تغري املناخ وآثار تدابري التصدي ذاهتا     

والبلدان اجلزرية الصغرية األخرى والبلدان ذات املناطق الساحلية املنخفضة واملناطق القاحلـة وشـبه              
 أو املناطق املعرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر والبلدان النامية ذات الـنظم اإليكولوجيـة              القاحلة

اجلبلية اهلشة املعرضة بصفة خاصة للتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ، وذلك عن طريق ما تقدمه                
  ؛]سؤوليتها التارخييةالبلدان املتقدمة من دعم مايل وتكنولوجي ودعم يف جمال بناء القدرات نظراً إىل م

من خطة عمل بايل، بتعبئة إجراءات التكيف علـى مجيـع           ) ج(١القيام، على حنو ما ورد يف الفقرة        [  )ج(
املستويات مبا يتيح التصدي لآلثار اليت حتدث بالفعل ويكفي للتصدي لآلثار املتوقع حدوثها مستقبالً،              
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الـضارة   تـأثريات  النامية املعرَّضة بصفة خاصة لل     االحتياجات امللّحة والعاجلة للبلدان   على حنو يراعي    
، وكـذلك مراعـاة      النامية تغري املناخ، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية         النامجة عن   

 ]]؛احتياجات البلدان األفريقية املنكوبة باجلفاف والتصحر والفيضانات

من قبـل البلـدان     ] [عن طريق [،  ]يساند، حسب االقتضاء  [] يدعم] [ُيتاح] [أن] [يتعني] [جيب] [ينبغي[و[  -١١
امللحـة  ] [إجراءات التكيف ] [[حاالت التفاوت و  ] [بغية تيسري ودعم وتنفيذ   ] [بتوفري وسائل تنفيذ  ] [املتقدمة األطراف 

عـال  بغية التصدي على حنـو ف     ] [والظروف اخلاصة ] [احملددة[االحتياجات  ] [، على املدى املتوسط والطويل    ]والعاجلة
] ل] [إعطاء األولوية] [ختصيص على سبيل األولوية  ] [مراعاة[] ومنسق ويف الوقت املناسب آلثار تغري املناخ احلالية واملقبلة        

بـصفة  [معرضـة   ] البلدان األفريقية وبلدان نامية أخرى    [ال سيما   ] أقل البلدان منواً  ] [البلدان النامية ] [البلدان] [جلميع[
بسبل منها أخذ احتياجاهتا امللحة والعاجلة      ] [األقل قدرة على التكيف   ] [ النامجة عن تغري املناخ    للتأثريات الضارة ] خاصة

والبلدان اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتمـاداً  ] [٢-٣ من ديباجة االتفاقية ومادهتا      ١٩على حنو ما ورد يف الفقرة       ] [يف احلسبان 
 استهالك الوقود األحفوري وما يتصل به من منتجات شديدة          أو/شديدا على الدخل احملصل من إنتاج وجتهيز وتصدير و        

ويكون متسقاً مع األولويات الوطنية واألهداف اإلمنائية على الصعيد الـوطين،  [؛ )]ح(٨-٤الفقرة (االعتماد على الطاقة   
بغية تعزيز إجـراءات    ومنسقا على الصعيد اإلقليمي، حيثما كان مناسباً، ال سيما بني البلدان اليت تتقاسم موارد طبيعية،                

  ].]التكيف املنسقة واجلماعية

] واستراتيجياً[شامالً  ] برناجماً] [إطار تنفيذ ] [إطار تكيف ] [ويضع مؤمتر األطراف  ] [ويعتمد مؤمتر األطراف  [[  -١٢
] التكيف] [ل] [ليةآ] [برناجماً للتنفيذ /استراتيجية/إطار] وعملياً] [وقطري املنحى ] [ومنظماً] [وتعاونياً] [ومرناً] [ومتيناً[

تتـضمن  ] [بشأن تنفيذ إجراءات التكيف   ] [إجراءات للتكيف مع اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ        ] [ووسائل للتنفيذ 
استرشـاداً  ] [هـذا الـنص   [وتوضع مبوجب   ] تعتمد] [استراتيجية سياساتية شاملة يراد هبا حفز إجراءات دعم التكيف        

واستناداً إىل مبادئ االتفاقيـة وااللتزامـات       ] [بادئ وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية     واستناداً إىل امل  ] [باالتفاقية
  :فيما يلي] يتمثل هدفها] [تتمثل أهدافها] [الناشئة عنها بسبب االنبعاثات التارخيية من غازات الدفيئة

طين والـدويل ألولويـات   تعبئة الدعم الـو ] [حفز املزيد من إجراءات التكيف على مجيع املستويات       [  )أ(
تعزيز العمل التعاوين طويل األجل يف جمال التكيف على حنو حيـد      ] [التكيف يف جمموعة من القطاعات    

  ؛]من التأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ والقدرة على التأقلم مع آثاره
إجـراءات  ] [يع األطرافمتكني مج] [توجيه] [إتاحة ودعم وتنفيذ[يوضع اإلطار هبدف   ] ينبغي أن [و[  )ب(

مـع اآلثـار    ] وبناء القدرة على التأقلم جلميع السكان     [احلد من القابلية للتأثر     ]] بغية] [و[التكيف،  
] واالعتراف بدين التكيف الواقع على كاهل البلدان املتقدمة وتـسديده [الضارة النامجة عن تغري املناخ    

ة، ال سيما البلدان املنخفـضة والبلـدان اجلزريـة       يف مجيع البلدان النامي   ] [من جانب مجيع األطراف   [
الصغرية األخرى والبلدان ذات املناطق الساحلية املنخفضة واملناطق القاحلة وشبه القاحلة أو املنـاطق              
املعرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة املعرضة            

  ؛ ]الضارة النامجة عن تغري املناخبصفة خاصة للتأثريات 
ملحة وعاجلـة،   [إتاحة ودعم وتيسري وتنفيذ إجراءات تكيف       ] إتاحة اتباع هنج شامل ومنظم إزاء     [[  )ج(

تدفق مـوارد ماليـة جديـدة      ] [بطرق منها إتاحة  ] [بضمان] [وفورية على املدى املتوسط والطويل،    
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نقل التكنولوجيا  ] وتطوير ونشر وبث و   [سب  وكاف ويف الوقت املنا   ] وثابت[وإضافية بشكل منظور    
] واحمللي[على الصعيد الوطين ] امللحة والعاجلة[مشاريع وبرامج التكيف ] التمكني من تنفيذ  ] [دعم[ل 

يف مجيـع البلـدان     ] بغية التصدي للتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ       [واإلقليمي ودون اإلقليمي    
عمــالً بديباجـة االتفاقيـة      ] [ان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية،     ، ال سيما أقل البلد    [النامية  

  ]؛]٩-٤ و٨-٤ و٤-٤وموادها )  من الديباجة٢٠ و١٩الفقرتان (
تيسري وتعبئة الدعم وإجراءات التكيف لتوجيه األطراف وتوفري أساس ألنشطتها الرامية إىل التكيـف              [  )د(

وُتشجع األطراف على أخذ اإلطار بعني االعتبار يف سـياق          . مع اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ      
تعاوهنا مع اجلهات املعنية من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية وغري احلكومية املختـصة             

وينبغي أن يسترشد إطار العمل املتعلق بالتكيف مبواد االتفاقية         . والقطاع اخلاص ودعمها هلذه اجلهات    
  .]، وسييسر هذا اإلطار تنفيذ إجراءات التكيف)و( و)ه(و) ب(١-٤

  مساعدة األطراف على إرساء هنج متني يف جهودها املتعلقة بالتكيف؛  )ه(
  دعم تعزيز تنفيذ خطط التكيف الوطنية؛  )و(
مبا يف ذلك تعزيز قدرة أغلب اجملتمعات املعرضة للتـأثر          [التنمية املتأقلمة مع املناخ،     ] تعزيز] [تشجيع[  )ز(

على التأقلم، ال سيما يف أكثر البلدان عرضة للتأثر، من خالل تنفيذ برامج تكيف ملموسة ومتكاملـة                 
على حنو عملي ومسترشد بأفضل املعارف العلمية وسليم بيئياً وجمد اقتصادياً وبطريقة تشجع             ] [وعملية

  ]حتقيق نتائج ملموسة؛
ة الحتياجات السكان املنكوبني الذين يعـربون       تشجيع وضع وتنفيذ إجراءات للتعاون بني الدول تلبي         )ح(

احلدود الدولية أو يهاجرون إىل اخلارج أو تتعذر عليهم العودة إىل بلداهنم بسبب التـأثريات الـضارة                 
  .]النامجة عن تغري املناخ

ستراتيجية اال] تنطبق] [ينبغي أن تنطبق  ] [جيب أن تنطبق  [للتكيف  ] برنامج] [إطار] [تنفيذ] [لتعطى األولوية   [  -١٣
] مراعـاة ] [بناء القدرة على التأقلم مـع     ] [احتياجات تنفيذ إجراءات التكيف   ] [معاجلة شواغل ] [إعطاء األولوية ] [ل[
] التأثريات الضارة النامجة عن آثـار تغـري املنـاخ   ] [ل] [أشد الفئات تعرضاً ] [ل] [التكيف امللحة والعاجلة  [احتياجات  [
احلرص على االتساق مع احتياجات البلدان النامية األطراف وشـوا غلـها     ] [التكيفولتلك الفئات األقل قـدرة على      [

  ]احملددة عنها

للتـأثريات  ] [املعرضة للتأثر بصفة خاصة   ] [الفقرية] [البلدان النامية األطراف  [البلدان النامية   ] مجيع[[  )أ(
ن الديباجة ويف خطة عمل بـايل        م ١٩وفقاً للتعريف الوارد يف الفقرة      ] [الضارة النامجة عن تغري املناخ    

ال سيما البلدان اليت ُعينت على أهنا األكثر عرضة للتأثر، وفقـاً      ] [ من االتفاقية  ٢-٣ومع مراعاة املادة    
] وخاصة منها ] [مجيع البلدان ] [٩-٤ و ٨-٤ و ٤-٤ من ديباجة االتفاقية وموادها      ٢٠ و ١٩للمادتني  

  ]:مبا يف ذلك] [ال سيما[
البلدان األفريقية ] وزيادة مراعاة احتياجات] [منواً والدول اجلزرية الصغرية الناميةأقل البلدان [[  ‘١‘

  ]؛]املنكوبة باجلفاف والتصحر والفيضانات
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البلدان املنخفضة والبلدان اجلزرية الصغرية األخرى، والبلدان ذات املناطق الساحلية املنخفضة           [  ‘٢‘
أو املنـاطق   ] رجية وتلك املعرضة لتردي األحراج    واملناطق احل [واملناطق القاحلة وشبه القاحلة     

، والبلدان النامية املتسمة هبشاشة     ]والبلدان األرخبيلية [املعرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر     
ومـصاب األهنـار،    ] [املرتفعـة [النظم اإليكولوجية اجلبلية و   ] النظم اإليكولوجية مبا فيها   [

غروف والشعاب املرجانية وطبقـات األعـشاب       واألراضي الرطبة الساحلية ومستنقعات املن    
املعرضة بصفة خاصة للتأثريات    ] [البحرية واهلضاب الرملية، مع اهتمام خاص بالترسبات أيضا       

] ؛]وبلـدان العبـور   [والبلدان غري الساحلية    ] [الضارة النامجة عن تغري املناخ، يف مجلة أمور       
؛ ]والنظم البيئية اهلشة  ] املدارية[ليدية اجلبلية   والبلدان ذات التنوع األحيائي الفريد واألهنار اجل      [
والبلدان اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتمادا شديدا على الدخل احملصل من إنتاج وجتهيز وتـصدير              [
أو استهالك الوقود األحفوري وما يتصل به من منتجات شديدة االعتماد علـى الوقـود               /و

تلك األطراف بشدة االستعاضة عنـه      أو استخدام وقود أحفوري يصعب على       /و[األحفوري  
والبلـدان ذات املنـاطق     ] [والبلدان ذات املناطق املعرضة للكوارث الطبيعية     ]] [ببدائل أخرى 

  ]؛]املتسمة بارتفاع تلوث أجوائها احلضرية
مجيع الفئات املعرضة للتـأثر     ] [جمموعات السكان والفئات واجملتمعات املعرضة للتأثر بصفة خاصة       [[  )ب(

أكثر اجملتمعـات والفئـات     ] [الفئات احملتاجة إىل محاية خاصة    ] [[قدرة املتدنية على التكيف   وذات ال 
واجملتمعات احمللية  ] [النساء واألطفال واملسنون والشعوب األصلية    ] مثل] [بصفة خاصة [عرضة للتأثر،   

عـي إزاء   وذلك بطرق منها تشجيع مراعاة االعتبارات اجلنسانية واتباع هنـج جمتم          ] وسكان األرياف 
ال سيما الشواغل اجلنسانية واملتعلقة بالشباب، اعترافاً بأن النساء واألطفال معرضون بصفة            ] [التكيف

  ]؛]خاصة آلثار تغري املناخ
على ] قائم[اتباع هنج   [[النظم البيئية واألنواع املعرضة للتأثر بصفة خاصة، وذلك بطرق منها تشجيع            [  )ج(

أو اإلدارة املستدامة للنظم البيئية وأنشطة احملافظة واإلصالح، حسب         ] فالتكي[النظم اإليكولوجية إزاء    
  .]] االقتضاء، هبدف دعم التكيف

ينبغي أن ترشد املبادئ التالية تنفيذ إجراءات       ] [يكون إطار التكيف إطاراً حفزياً وقائماً على االعتبارات التالية        [[  -١٤
العمل املعزز املتعلق بالتكيف اليوم وحىت عام   :  التكيف يف سياق ما يلي     برنامج تنفيذ /ينجز جيب أن ينجز إطار    :] [التكيف
]] تـسترشد باملبـادئ التاليـة     [أعمال التخطيط والتنفيذ اليت تضطلع هبا األطراف يف جمال التكيف           ] [ وما بعده  ٢٠١٢

، تسترشد األطراف بـأمور     ولدى املضي يف تنفيذ إطار التكيف     [وتسترشد األطراف، يف مجلة أمور، باالعتبارات التالية        [
  :]منها االعتبارات التالية، يف سياق عمليات وأنشطة التخطيط املتعلقة بالتكيف

حيثما قامت احلكومات الوطنية بتحديـد وتبليـغ        ] [أن تكون قطرية املنحى   ] [ينبغي جلهود التكيف  [  )أ(
] ان يف جمال التكيـف    احتياجات وأولويات وردود تتمشى مع األولويات الوطنية وتعزز قدرات البلد         

  ؛]وخاصة بالسياق وأن تليب االحتياجات احمللية وتكفل اختاذ القرارات على حنو يتوافق ومبدأ التفرع[
] ينبغي التصدي آلثار تغري املناخ على الصعيد احمللي ودون الوطين والوطين واإلقليمي حبسب االقتضاء             [  )ب(

توى األنسب، مبا يف ذلك املستوى احمللـي ودون         ضمان تنفيذ إجراءات التكيف وتنسيقها على املس      [
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التفـّرع،  ] [[الوطين والوطين واإلقليمي، مع االعتراف بالدور املهم الذي تؤديه احلكومات الوطنيـة؛           
مجيـع  [ُتّتخذ القرارات على    [إىل االحتياجات احمللية، و   ] يستجيب] [مستجيباً] [حبيث يكون التكيف  

مع مراعاة النـهج القطـري، ال سـيما آراء          ]] [ممكن[ى مناسب   مستو] [أدىن] [املستويات الالزمة 
الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واحتياجات أضعف الفئات، مثل الـشعوب األصـلية وصـائدي              

  ؛]األمساك احلرفيني والنساء واألطفال واملسنني يف مجلة فئات أخرى
]] ضـمن ] مـدرجاً ] [مـدجماً ] [[تسقاً مع م[أن يكون   [أن يتبع هنجاً منسقاً على الصعيد الوطين و       [  )ج(

]] واإلقليميـة [والوطنيـة   ] ودون الوطنية [اإلمنائية احمللية   ] والسياسات[واخلطط  ] والربامج[األهداف  
  ]؛]ومنسقا مع الربامج اإلقليمية دون املساس بسيادة البلدان[

اً على الـصعيد اإلقليمـي،   أن يكون متسقاً مع أولويات وأهداف التنمية على الصعيد الوطين ومنسق          [  )د(
]. حسب االقتضاء، خاصة بني البلدان اليت تتقاسم موارد مائية هبدف تعزيز إجراءات التكيف اجلماعية             

دعم وضع عمليات وآليات تكيف مرنة وطويلة األجل اعترافاً بطول أمد آثار تغري املنـاخ وبتطـور                 [
غي أن يكون التكيف متسقاً مع األهـداف        وينب. قدرات كل طرف يف جمال التكيف والتأقلم مع املناخ        

والربامج واخلطط اإلمنائية احمللية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية، وأن يأخذ يف احلسبان ردود فعـل               
  ؛]النظم اإليكولوجية بغية تعزيز احلد من الفقر والقدرة على التأقلم على املدى الطويل

أخـذ  ] [التخطيط وأخذ القرارات احلالية واملقبلة؛    دمج التكيف يف هياكل وأدوات ميزانيات       [  )ه(
تيـسري  ] [التكيف بعني االعتبار أثناء التخطيط الوطين والقطاعي، باتباع هنج متكامل وبرناجمي          

تـشجيع  ] [وقائم على أفضل املمارسات   [وتشجيع اتباع هنج متكامل ومشترك بني القطاعات        
ينبغي ]] [رة املتكاملة لألراضي واملوارد املائية    األولويات املشتركة بني القطاعات ال سيما اإلدا      

دمج التخطيط يف جمال التكيف يف إدارة األراضي واملـوارد املائيـة يف النظـام اإليكولـوجي                 
  ]؛]ومستجمعات املياه أو على مستوى آخر مالئم

التكيف إجراءات  ] وجتزؤ] [انفصال[، مع جتنب    ]وتكاملي[أن جيري ذلك على حنو مشويل وبرناجمي        [  )و(
  ]؛]والدعم املقدم إليها

ضمان أن تترتب على إجراءات التكيف تدابري ال يندم عليها وتعود مبنافع عديدة وأن تتفادى إجراءات                  )ز(
  سوء التكيف والرتاع؛

على حنو عملي يقوم على أفضل العلوم واملعـارف         ] [املستدامة] [املتأقلمة مع املناخ  [تشجيع التنمية   [  )ح(
ومقبولة اجتماعياً، تشجع ] وجمدية اقتصادياً[تاحة، حسب االقتضاء، وعلى تنمية سليمة بيئياً التقليدية امل

مواصلة تنفيذ احلد مـن     [؛  ]حتقيق نتائج ملموسة تتوافق مع التنمية السليمة بيئياً واقتصادياً واجتماعياً         
  ؛]املخاطر بقصد بناء القدرة على التكيف مع آثار تغري املناخ

دة املوارد الطبيعية وإدارهتا إدارة مستدامة، واالعتراف بأن النظم البيئية وما تقدمه من سـلع               محاية قاع   )ط(
تدعم القدرة على التـأقلم     ) مثل املاء والغذاء ومحاية التربة واحتجاز الكربون وما إىل ذلك         (وخدمات  

  فضالً عن أهنا أساسية لدعم التكيف البشري والتنمية املستدامة؛
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تشمل البيئات التمكينية القوية وضع األطر السياساتية والقانونية        ] [لك الترتيبات املؤسسية  أن يدعم ذ  [  )ي(
  ؛]والتنظيمية املناسبة فضالً عن األسواق الفعالة اليت توفر أساساً لزيادة تدفقات االستثمار

ائمة على الـنظم    تنفيذ التكيف بواسطة املؤسسات والعمليات القائمة واملكرسة مبا يف ذلك اإلدارة الق             )ك(
  البيئية واإلدارة والعمليات الساحلية واحمليطية املتكاملة على الصعيد احمللي والوطين واإلقليمي؛

وقطري املنحى، وأن يشمل مجيع ] وقائماً على النتائج] [ومنطلقاً من القاعدة إىل القمة[أن يكون مرناً [  )ل(
] لاإلدارة املتينـة املـشتركة      ] [شعور باملسؤولية عن  ال[هبدف تعزيز   ] مبن فيها النساء  [اجلهات املعنية   

] ودون الـوطين  [على املستوى احمللـي     [،  ]تنفيذ إجراءات التكيف  ] [عملية بناء القدرة على التأقلم    [
  ]؛]]مبا يف ذلك مسؤولية اإلشراف على وسائل التنفيذ املقدمة[والوطين واإلقليمي، 

فافة وتقوم على توثيق جيد وتفتح اجملـال أمـام التـدقيق            ختطيط وتنفيذ إجراءات التكيف بطريقة ش       )م(
وضمان متثيل اجلهات املعنية الرئيسية، ال سيما ممثلو اجملتمعات الضعيفة والفئات املهمشة       . والنقاش العام 

 مبا يف ذلك مراحل إدارة أموال       -والنساء والشعوب األصلية، يف مجيع مراحل العملية حسب االقتضاء          
تشجيع مشاركة جمموعة واسعة من اجلهات      [؛  ]والتخطيط والتنفيذ والرصد واإلبالغ   التكيف وصرفها   

املعنية، مبا فيها القطاع اخلاص واجملتمع املدين، يف سياق دعم وتنفيذ إجراءات التكيف يف البلدان النامية                
اء أطـر   إنش[؛  ]تشجيع إقامة حوار جامع مع مجيع اجلهات املعنية لدى حتديد األولويات          [؛  ]األطراف

لتقاسم املعلومات واملمارسات احلسنة ومنتديات ميكن فيها للجهات املعنية من القطاعني العام واخلاص             
  ؛]أن تناقش حتديات ملموسة

املعـارف العلميـة والتكنولوجيـة      ] [بأن يسترشد   ] [ينبغي للتكيف أن يقوم على أساس متني من       [[  )ن(
عمليـات  ] [التعلم املستمر و  [، من خالل    ]الناشئة[لمية  االستنتاجات الع ] ، مبا يف ذلك   ]] [السليمة[

؛ أن يسترشد   ]املعارف التقليدية ] مبا يف ذلك  ] [، واستناداً إىل  ]] [القابلية للتأثر القائمة على أدلة    [تقييم  
بأفضل البحوث العلمية وعمليات الرصد والتقييم املتاحة خبصوص تغري املناخ، واآلثار وأوجه التـأثر،              

وأن يكون سليماً للبيئة وحيقق جدوى اقتصادية وأن يكون فعاالً ويشجع على حتقيق نتائج              والتكيف،  
تعزيز ودعم وتـرويج أسـاليب التكيـف        ]. [عكس معارف الشعوب األصلية وممارساهتا    ] [ملموسة

  ]؛]التقليدية اليت أثبتت فعاليتها منذ زمن
لتخطيط والتنفيذ املـتعلقني بـالتكيف، اعترافـاً        يف جمال ا  ] [اعتماد هنج قائم على التعلم باملمارسة     [[  )س(

بالضرورة امللحة اليت ميثلها التكيف يف سياق نقص املعلومات وباحلاجة إىل وضع وتنفيذ خطط وبرامج               
أخذ هنج التعلم باملمارسة بعني االعتبار      ]] [مرنة ميكن حتديثها بالتعلم وباالستناد إىل املعلومات اجلديدة       

  ؛]وثيق وتعميم أفضل ممارسات التنفيذ يف مشاريع التكيف اجملتمعية والوطنيةودعم الت[؛ ]وتكراره
األطراف املدرجة يف /البلدان املتقدمة األطراف[للحصول من ] بسبل أفضل[أن يكون مدعوماً [[  )ع(

، ومنظـورة،   ]جديـدة ] [ومساعدة تقنية [على موارد مالية    ] من البلدان النامية  ] [املرفق الثاين 
باإلضافة إىل املوارد املقدمة من [وثابتة ] كافية[، ومالئمة ]وتقدم يف الوقت املناسب[ومستدامة، 

عن طريق آلية  ] املتعلقة باملساعدة اإلمنائية الرمسية   ] ها[أهداف] [البلدان املتقدمة األطراف لبلوغ   
الدعم ] [قدموي] [مؤسسية متناسقة منشأة يف إطار االتفاقية هبدف توجيه املوارد املالية والتقنية؛          
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هبـدف  ] مبوجب االتفاقية [البلدان املتقدمة األطراف    ] يف إطار التزامات  ] [والدعم التقين [املايل  
تعزيز إجراءات التكيف يف البلدان النامية بشكل منظور وكاف دعماً كافياً وجديداً ومتوفراً يف              

ضافية اليت تقدم يف الوقـت      الوقت املناسب باإلضافة إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية اجلديدة واإل        
  ]؛]وتيسري سبل احلصول املباشر على التمويل] [املناسب

 من االتفاقية، يف سـياق   ٣-٣ من إعالن ريو واملادة      ١٥، املتفق عليه يف املبدإ      [مبدإ التحوط   ] التقيد[  )ف(
ادي سـوء   التخطيط وصنع القرار والتنفيذ، فيما يتصل بنطاق إجراءات التكيف وطبيعتها، وهبدف تف           

وينبغي عدم التذرع بأي نقص يف التيقن العلمي التام لتأجيل العمل املتعلق بالتكيف أو احلـد                . التكيف
  ؛]من نطاقه

  ]؛]بالنظر إىل االنبعاثات التارخيية] [مبدأ تغرمي امللوث] [لالتطبيق الدويل ] [االستناد إىل[[  )ص(
ي أن تقوم مجيع إجراءات التكيف على مبادئ املـساءلة   ينبغ] [اإلنصاف والفعالية والكفاءة والشفافية   [  )ق(

  ]والفعالية والكفاءة والشفافية؛
] يسترشد بدقة باملبادئ وااللتزامات املنصوص عليها     ] [االتفاقية] [أحكام] [مواد[أن يكون متسقاً مع       )ر(

  ]يف االتفاقية؛[
  يعزز التناسق يف كيفية التصدي للتكيف يف إطار االتفاقية؛  )ش(
لضمان وفاء األطراف املدرجــة يف      ] ملزمة قانوناً [أحكاماً  ] يتضمن] [أن يكون ملزماً قانوناً و    [[[  )ت(

تكون األحكــام   ] [املرفق الثاين بالتزاماهتا املالية لدعم العمل املعزز املتعلق بالتكيف يف البلدان النامية           
ملالية وتلك املتعلقة بنقل التكنولوجيا أحكاماً الرامية إىل ضمان وفاء البلدان املتقدمة األطراف بالتزاماهتا ا       

  ]؛]ملزمة قانوناً
أن يستند إىل التجارب والعرب املستخلصة من املاضـي ومـن    ] [يستند إىل العمليات واآلليات القائمة    [  )ث(

إجراءات التكيف اجلارية، مبا يف ذلك السياسات والتدابري واالستراتيجيات الوطنية واإلقليمية واحمللية،            
وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وبرنامج عمل نريويب املتعلق بآثار تغري املناخ والقابليـة للتـأثر بـه                 

  ؛]والتكيف معه، واملمارسات التقليدية
تعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي وفقاً لألطر القانونية القائمة، حسب االقتضاء، ال سيما بني البلدان اليت [  )خ(

التمكني من القيام بعمليات تقييم القابلية للتأثر وآثـار         [؛  ]ك موارد عابرة للحدود   تتقاسم موارد أو متل   
  ؛]إجراءات وتدابري التكيف يف ما بني البلدان اليت تتقاسم موارد طبيعية

أن يأخذ بعني االعتبار حيثما أمكن املبـادئ الـواردة يف           ] [أن يكون متسقاً مع املبادئ الواردة يف      [[[  )ذ(
] مثل] [أن يشجع أوجه التآزر مع االتفاقات الدولية األخرى ذات الصلة         ] [ى ذات صلة  اتفاقيات أخر 

اتفاقية التنـوع األحيـائي     ] صكـوك منها ] [ما قد ُيضطلع به من أنشطة مشاهبة طبقـاً ألحكـام        [
ة إعالن األمم املتحد  ] اإلعالنات ذات الصلة مبا يف ذلك     ] [و[واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر      

أن يـسلّم   ]] [بشأن حقوق الشعوب األصلية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة             
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بضرورة احترام حقوق الشعوب األصلية ويكون متسقاً مع الصكوك الدولية وااللتزامـات والقـوانني    
  ]؛]ذات الصلة

اء يف اإلعالن العاملي حلقـوق      احترام ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان واحلريات األساسية على حنو ما ج            )ض(
اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهـد الـدويل اخلـاص              

  باحلقوق املدنية والسياسية وغري ذلك من االتفاقيات واملعاهدات ذات الصلة؛

خاصة للتأثريات الضارة النامجة عـن تغـري        مراعاة االحتياجات امللحة والعاجلة للبلدان النامية املعرضة بصفة         [  -١٥
املناخ، ال سيما أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية، ومراعاة احتياجات البلدان األفريقية املنكوبة باجلفـاف                  

ت العمل  يغطي جماال ]] [يتضمن أحكاماً ] [أن[الربنامج  /االستراتيجية/اإلطار] لينبغي  ] [يشمل] [والتصحر والفيضانات؛ 
يقدم الدعم وييسر اختاذ إجراءات تكيف ملحة وعاجلة حتد من قابلية البلدان النامية للتأثر وتـبين                ] [املعزز، مبا يف ذلك،   

قدرهتا على التأقلم مع اآلثار اليت حتدث بالفعل، مبا فيها آثار اجلفاف وتزايد الظواهر اجلوية القصوى، واآلثـار املتوقـع                    
  :]يضع وينفذ هنجاً مرناً وقطري املنحى مع ذلك إزاء التكيف يتيح ما يلي] [ من خالل ما يليحدوثها مستقبالً، وذلك

  ]دمج التكيف يف السياسات واملمارسات اإلمنائية والقطاعية، سعياً إىل ضمان فعاليتها واستدامتها؛  )أ(  
ت واالسـتناد إىل    آليات ختطيط التكيف وتنفيذه على املستوى الوطين، مع وضع عمليات ومنـهجيا           [  )ب(

العمليات واملنهجيات القائمة، حيثما توافرت وكانت مناسبة، كالتقارير الوطنية مثالً، مبـا يف ذلـك               
  ]البالغات الوطنية أو برامج العمل الوطنية للتكيف، حسب االقتضاء؛

األصـعدة  علـى   ] [يف األجلني املتوسط والطويل   ] [تنفيذاً ملحاً وعاجالً  ] [إجراءات تكيف ] [تنفيذ[  )ج(
ال سيما البلدان املنخفضة والبلـدان      [النامية،  ] األطراف[يف مجيع البلدان    ] الوطنية واإلقليمية والعاملية  
والبلدان املنخفضة والبلدان اجلزريـة     ] [بدعم من البلدان األطراف املتقدمة    [اجلزرية الصغرية األخرى    

 واملناطق القاحلة وشبه القاحلة أو املنـاطق        الصغرية األخرى، والبلدان ذات املناطق الساحلية املنخفضة      
املعرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة املعرضة            

  :بصفة خاصة للتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ، مبا يف ذلك
] تـدعم ] [ل] [ية ومؤسسية سياسية وتشريع ] [بيئات] [أنشطة[إتاحة  ] تأسيس وتعزيز [  ‘١‘

] إجـراءات ] [مشاريع وبرامج [على تنفيذ خطط    ] بصفة مباشرة [متكّن، تعزز وحتفز    [
التكيف، مبا يف ذلك دمج اعتبارات تغري املناخ يف اخلطط اإلمنائية الوطنية وال تقتصر مع     

على النحو  (تكيف حملية ووطنية وإقليمية وحملية      ] ومشاريع] [خطط[ذلك على إعداد    
من أجل تشجيع منو اقتصادي متني ومرن ينفع اجملمعات )  أدناه١٧ملشار إليه يف الفقرة ا

  ؛]على مجيع مستويات التنمية
  ]وضع وتنفيذ برامج وطنية يف جمال التكيف على األمد القصري واملتوسط والطويل؛[  ‘٢‘
يرد يف املقـررين    على سبيل الذكر ال احلصر، وكما       [مبا يف ذلك    [اختاذ إجراءات للتكيف،    [  ‘٣‘

التنويع االقتصادي يف مجلة أمور أخرى ال سيما تلك احملـددة يف            ]] [،٧-م أ /٥ و ١٠-م أ /١
احملـددة يف   ] تلـك )] [[٧-م أ /٥ و ١٠-م أ /١اإلشارة إىل املقررين    (خطط التكيف الوطنية    
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غات البال] [؛]ويف خطط ومشاريع التكيف الوطنية واإلقليمية واحمللية   ] [خطط التكيف الوطنية  
الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، وتقييمات االحتياجات التكنولوجية وغري ذلك مـن            

  ]االستراتيجيات الوطنية ذات الصلة؛
اختاذ إجراءات تكيف ذات أولوية تستهدف احتياجات البلدان النامية األطـراف املعرضـة             [  ‘٤‘

 سيما أقل البلدان منواً والدول النامية       بصفة خاصة للتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ، ال        
  ]اجلزرية النامية الصغرية والبلدان األفريقية املنكوبة باجلفاف والتصحر والفيضانات؛

  احلد من املخاطر وإدارهتا؛  ‘٥‘
، مبا ]اليت ستقدمها البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية[وسائل التنفيذ ] تعبئة[إتاحة الوصول إىل [  )د(

الدعم من حيث ما يتعلق بالتمويل، والتكنولوجيا وبناء القدرات من أجـل تنفيـذ              [لك  يف ذ 
  ]؛]امللحة والعاجلة، على الصعيد اإلقليمي والقطري] التكيف[إجراءات 

موارد مالية جديدة وإضافية وميكن التنبؤ هبا تقدم مبعزل عن املساعدة اإلمنائية الرمسية وتدعمها       [  )ه(
  ]آلية متويل خمصصة للتكيف؛[؛ ]ةآليات مؤسسية مناسب

األولويات واالحتياجات العاجلـة  [تنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف ] دعم] [لتقدمي الدعم  [  )و(
  ]كما هي حمددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف ووثائق أخرى ذات صلة؛

ضة بصفة خاصة للتأثريات تعزيز القدرات على مجيع املستويات يف البلدان النامية األطراف املعر   [  )ز(
الضارة النامجة عن تغري املناخ، ال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان          

  ] األفريقية املنكوبة باجلفاف والتصحر والفيضانات؛
حتسني قاعديت املعارف واملعلومات بطرق منها      ] [تقاسم املعارف ونقل تكنولوجيات التكيف؛    [  )ح(

  ]البحث والرصد املنهجي؛
استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك آليات تقاسم املخاطر ونقلها مثل التأمني              [  )ط(

احلد من املخاطر وإدارهتا ] [بواسطة آلية تتصدى للخسائر واألضرار النامجة عن آثار تغري املناخ؛
ال يكتفي ] الذي] [دي للخسائر واألضرار اليتوالتص[وتقامسها والوقاية منها، مبا يف ذلك التأمني 
  ]بتوزيع املخاطر على جهات ضعيفة بالفعل؛

التنسيق والتكامل مع تقييم املخاطر وإدارهتا، اعترافاً بإطار عمل هيوغو باعتباره الوسيلة الرئيسية للحد [  )ي(
 الصلة، مثل إطار    تدعيم أوجه التآزر والتناسق مع جهود التكيف األخرى ذات        ] [من خطر الكوارث؛  

عمل هيوغو، وذلك مثالً من خالل تدابري ترمي إىل اتقاء املخاطر واحلد منها وإدارهتا وتقامسها، مبا يف                 
  ]ذلك نظم اإلنذار املبكر والتخطيط املكاين واألنشطة املتصلة بالتأمني؛

 تقترن بفريق من اخلـربات      بشأن التكيف يف إطار االتفاقية، آلية تيسريية،      [تشمل الترتيبات املؤسسية    [  )ك(
يف إطار عملية التكيف اليت تنسق جهود التكيف علـى          ] [وبربنامج دائم للتكيف، فضالً عن آلية مالية      

  ]؛]الصعيدين الدويل واإلقليمي لدعم األولويات القطرية املنحى
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يمية والوطنية األخرى   تشجيع التناسق وتيسري االتصال بالربامج واهليئات واجلهات املعنية الدولية واإلقل         [  )ل(
تيـسري  ]] [، مبا يف ذلك برنامج عمل نـريويب       [اليت تقوم بتنفيذ أنشطة التكيف واألنشطة ذات الصلة         

  ]الترابط مع األهداف اإلمنائية احمللية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية حيثما أمكن؛
دعم املايل لتنفيذ أنشطة التكيـف      تقدمي ال ]] [ودعم[التكيف  ] إجراءات] [فعالية[[رصد واستعراض   [  )م(

  ]؛]بطرق مثل حتويل موارد مالية ألغراض نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والبحوث واملراقبة املنهجية
  احلد من أثر تدابري التصدي على البلدان النامية بطرق منها التنويع االقتصادي؛  )ن(
  .احلد من أثر القابلية للتأثر على الصعيد احمللي  )س(

  ]تنفيذ إجراءات التكيف[ التنفيذ -اءب

  لدعم إجراءات التكيف] التعاون والدعم الدوليان]] [التمكينية] [البيئات] [األنشطة[

  :القيام مبا يلي] مجيعها[سعياً إىل تشجيع ختطيط التكيف، ينبغي لألطراف [  -١٦

ضعف الفئات ويستخدم أفضل تنفيذ ختطيط متعدد القطاعات تعطى فيه األولوية إلجراءات التكيف وأل           )أ(
  ما يتاح من املعلومات العلمية واألدوات التحليلية؛

تشجيع التنمية املتأقلمة مع املناخ بطريقة عملية تستفيد من أفضل املعلومات العلمية والـسليمة بيئيـاً                  )ب(
  واجملدية اقتصادياً وتدعم حتقيق نتائج ملموسة؛

ا وخياراهتا وأولوياهتا القطرية املتعلقة بالتكيف، على حنو يراعـي          العمل باستمرار على حتديد احتياجاهت      )ج(
  قدراهتا القائمة وأنشطتها املاضية واحلالية يف جمال التكيف؛

إعطاء األولوية الحتياجات أفقر السكان وجمموعات السكان األصليني وأكثرهم ضعفاً ولظـروفهم            [  )د(
  .] احمللي والقطاعي والوطيناخلاصة يف عمليات التخطيط والتنمية على املستوى

، ال سيما البلدان املنخفضة [مجيع البلدان النامية األطراف ] [األطراف] [مجيع] [لجيوز ] [لينبغي ] [جيب على[[  -١٧
والبلدان اجلزرية الصغرية األخرى والبلدان ذات املناطق الساحلية املنخفضة واملناطق القاحلة وشبه القاحلـة أو املنـاطق                 

أقل البلدان منواً والـدول   ] [للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة         املعرضة  
، املعرضة بصفة خاصة للتأثر بتغري املناخ والقيام على أساس طوعي وبدعم مايل من صـندوق                ] [اجلزرية الصغرية النامية  

حتـديث  ] [وتنفيـذها ] [يصوغ] [مات يف جمال الدعم التقين وبناء القدرات،      التكيف التابع لالتفاقية، ومبا تقدمه من خد      
وإتاحتها ملـؤمتر   ] [وإعداد تقارير هبذا الشأن   ] [أو املواضيعية /و[خططها الوطنية للتكيف    ] [استعراض]] [بصفة دورية [

من [،  ]سنة/سنوات...] [يف غضون   ] [برامج العمل الوطنية للتكيف   ] [ختطيط التكيف على املستوى الوطين    ] [األطراف
ووضع استراتيجيات للحد من تلك اآلثـار بتنفيـذ   ] [آثار تغري املناخ احلالية واملمكنة   [تقييم  ] بغية] [طرق منها ] [خالل

امللحة والعاجلة، على املدى املتوسط والطويل، وتقدير تكلفتها وإعطائها ] وإجراءاهتا[وحتديد احتياجاهتا  ] إجراءات تكيف 
األولويـات  ] اسـتناداً إىل  ] [لوفقـاً   [،  ]وتقامسها[ا يف ذلك االحتياجات املتصلة بإدارة املخاطر واحلد منها          األولوية، مب 
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وميكن وضع خطط التكيف الوطنية وتنفيذها وفقاً جلـداول زمنيـة ختتلـف             ]. [والقطاعية[الوطنية  ] واالستراتيجيات[
  .]باختالف الظروف الوطنية

امية املعرضة بصفة خاصة للتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ، ال سيما أقل البلدان منواً               وتقدَّم إىل البلدان الن   [  -١٨
والدول النامية اجلزرية الصغرية النامية، ومع مراعاة احتياجات البلدان األفريقية املنكوبة باجلفاف والتصحر والفيضانات،              

ة، ودعم تنفيذ إجراءات التكيف كوسيلة لبناء القدرة على         مساعدة مالية وتقنية من أجل وضع وتنفيذ خطط تكيف وطني         
وإضافة إىل ذلك، جيـب     . وجيب توفري التمويل الكايف لتنفيذ برامج العمل الوطنية للتكيف        .] [التأقلم مع آثار تغري املناخ    

أن تتعهـد األطـراف     وينبغي  .] [تقدمي متويل جلميع البلدان النامية األطراف لتمكينها من بلورة خططها الوطنية للتكيف           
بتشجيع التكيف مع تغري املناخ من خالل التعاون على بناء القدرات وتعبئة املوارد الالزمة لوضع تلك الربامج وتنفيـذها،   

  .]ال سيما يف حالة أقل البلدان منواً

التنميـة  أن تكون جزءاً من اسـتراتيجيات       ] [ميكن] [ينبغي] [برامج وأنشطة التكيف الوطنية   ] [هذه اخلطط [  -١٩
  ]:منخفضة االنبعاثات و

  تتمشى مع العناصر الواردة يف اإلطار الدويل للتكيف؛  )أ(  
توضع باالستناد إىل مشاورات كثيفة وواسعة مع اجلهات املعنية على حنو يراعي االعتبارات اجلنـسانية       )ب(

ـ              ى املـستويات   وأضعف الفئات ويكون الربنامج الوطين للتكيف خاصاً بالبلد ومعتمداً من قبـل أعل
  السياسية يف البلد وُيبلغ به مؤمتر األطراف؛

، عــلى حنــو يـشجع       ]يف خمتلف القطاعات ويف ما بينها     [اإلجراءات املتخذة   ] تدعَم] [حتفَز[[  )ج(
استخدام املوارد املالية املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف ألغراض التكيف يف إطار االتفاقية استخداماً        

  ]؛]دياًوجم[فعاالً 
  حتدَد جماالت التدخل العاجل والدعم املتصل بوسائل التنفيذ؛  )د(
  ]؛]يف ظروف معينة[، مسلّمة يف اآلن ذاته باحلاجة إىل مشاريع التكيف ]النهج الربناجمية[تشدَد على [  )ه(
لدويل، الذي قد   املزيد من الدعم املايل ا    ] ختصَص] [تقدَم[توفَر املعلومات الالزمة لإلجراءات احمللية و     [  )و(

  ]يشكل جزءاً من خطة التنمية املستدامة للبلد؛
  ]ُتستخدم لإلبالغ عن مدى فعالية إجراءات التكيف يف بلوغ األهداف احملددة؛[  )ز(
تأخذَ بعني االعتبار تآزر تدابري التكيف وتدابري التخفيف وفوائدها املتعددة، خاصة منها التدابري اليت              [[  )ح(

صلة خاصة فيما يتعلق بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة النامجـة عـن إزالـة              تتضمن خيارات ذات    
حتدَد، حيثما أمكن، أوجه التآزر املمكنة بني تـدابري التكيـف           ] [األحراج وترديها يف البلدان النامية؛    

وتدابـري التخفيـف، وتبّيَن مـا إذا كانت ستترتب على إجراءات التكيف نتائج إجيابية أم سـلبية               
  ]]لتخفيف؛على ا

تركيبة النظم اإليكولوجيـة    ] [النظم الطبيعية ودينامياهتا  ] [ديناميات النظم الطبيعية  [تأخذَ يف احلسبان    [  )ط(
  ]؛]الطبيعية واملسيَّرة وإنتاجيتها وقدرهتا على التأقلم، والدعم الذي تقدمه للتكيف
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  شتركة والعابرة للحدود؛تقييمات آلثار اإلجراءات املتخذة يف سياق املوارد امل] تتضمَن[  )ي(
تأخذَ يف احلسبان الظروف االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة، اليت ينبغي تعريفها تعريفا متسقا كمـا       )ك(

ينبغي أن تتضمن االعتبارات اجلنسانية بغية تعزيز قدرة النساء على العمل وعلى املسامهة يف إجـراءات                
  التكيف بفعالية؛

   يف التكيف وتتبَع هنجاً جمتمعياً وقائماً على املشاركة إزاءه؛ تدمَج بعداً جنسانياً  )ل(
  .]تأخذَ يف احلسبان تردي األراضي  )م(

  :ما يلي] أموراً منها] [على األقل[أن تتضمن خطط التكيف الوطنية ] ميكن] [ينبغي[و[  -٢٠

  تقييمات القابلية للتأثر؛  )أ(
  إعطاء األولوية إلجراءات معينة؛  )ب(
  ]ت االحتياجات املالية؛تقييما[  )ج(
  ؛]واالستجابة[استراتيجيات بناء القدرات   )د(
  والوطين؛] القطاعي[التخطيط ] ختطيط اجملاالت املواضيعية[وسائل دمج إجراءات التكيف يف   )ه(
  حتديد مشاريع وبرامج معينة؛  )و(
  حتديد سبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف؛  )ز(
  ]ة مع املناخ واحلد من القابلية للتأثر؛طرقاً تتيح التنمية املتأقلم[  )ح(
  ؛]واحلد منها[استراتيجيات إدارة املخاطر   )ط(
  ].]سبل تنويع االقتصاد باعتبار هذا التنويع استراتيجية للتكيف[  )ي(

وينبغي أن تستند إجراءات ختطيط التكيف الوطنية إىل العمليات واملنهجيات القائمة حيثما توافرت وكانـت               [  -٢١
  .] مثل البالغات الوطنية وبرامج العمل الوطنية للتكيف وتقييمات االحتياجات التكنولوجيةمناسبة،

بدعم مـايل   ] [أربع سنوات ] ثالث إىل [كل  [حتديث خطط التكيف الوطنية     ] استعراض و ] [وينبغي] [وجيب[  -٢٢
ينبغـي أن   ] [ ختطيط التكيف  عمليات]] [التكيف] وإجراءات[خطط  ] [تنفيذ[و]. [من صندوق التكيف التابع لالتفاقية    

] إدراجهـا [األنـشطة   ] تقدمي تقارير عن  ] [وميكن] [وينبغي[،  ]مستمرة ومتكررة [مستمراً ومتكرراً   ] أن تكون [يكون  
  .]كجزء من البالغ الوطين للبلد

وتيسري ] [هبدف دعم ] التمكينية)] [السياساتية والتشريعية واملؤسسية  ] [(البيئات] [األنشطة[سعياً إىل تشجيع    [[  -٢٣
مجيع البلدان  ] [األطراف] [مجيع األطراف ] [لجيوز  ] [لينبغي  ] [تقوم[التكيف،  ] بالعمل املتعلقة   [إجراءات  ] ودعم تنفيذ 

ال سيما البلدان املنخفضة والبلدان اجلزرية الصغرية األخرى والبلدان ذات املناطق الساحلية املنخفـضة              [النامية األطراف   
 القاحلة أو املناطق املعرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية             واملناطق القاحلة وشبه  
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بدعم مايل من صندوق التكيف التابع لالتفاقية، ومبا تقدمة من خدمات يف جمال الدعم الـتقين وبنـاء                  ]] [اجلبلية اهلشة 
 التمكينية هبدف تدعيم إجراءات التكيف يف مجيع البلـدان        سعياً لتشجيع األنشطة  ]:] [ميكن] [ينبغي] [جيب] [القدرات،

  ]:]النامية األطراف، تقوم البلدان املتقدمة األطراف مبا يلي

التكيـف يف   ] شواغل] [دمج] [دمج] تشجيع] [تقدمي الدعم إىل البلدان النامية األطراف من أجل       [[[  )أ(
علـى الـصعيد    ] [املستدامة[ التنمية   ]عمليات ختطيط ] [برامج وأولويات ] [سياسات واستراتيجيات [

التنسيق بني التكيف واحلد من خطر الكوارث     ]] [[خطر الكوارث [،  ]]الوطين ودون الوطين والقطاعي   
واألدوات ] والـسياسات احلكوميـة   [وخطط احلد من الفقر واالسـتراتيجيات       ] ودجمهما يف التنمية  

وبـني  ] [والوطين واإلقليمـي والـدويل    على املستوى احمللي    ] [على مستويات متعددة  [والسياسات  
]] وضع خطط وطنية للتكيف، حسب االقتضاء، واستعراض هذه األنشطة واإلبالغ عنها[، ]القطاعات

  ]؛]؛ اعترافاً مبا يشكله تغري املناخ من عبء إضايف على التنمية[
  دمج التنمية املستدامة يف استراتيجيات التنويع االقتصادي؛  )ب(
التعديالت التشريعية وإزالة احلواجز    ] السياسات التنظيمية ] [أمور منها [ للتكيف بواسطة    تقدمي حوافز [  )ج(

تقليل احلوافز الـيت تـشجع سـوء        ] [وغري ذلك من النهج الداعمة،    ] وإشراك النساء بصورة نشطة   [
 احلد من احلوافز املضرة اليت تشجع استخدام األرض بشكل غري مستدام، واحلد من احلوافز             ] [التكيف

  ؛]خبصوص األنشطة الضعيفة) مثالً ختفيض الضرائب(االقتصادية السلبية 
  بناء القدرة على التأقلم مع تقلب املناخ وتغريه داخل أنشطة التنمية االقتصادية ومؤسساهتا؛  )د(
للتكيـف والقابليـة    ] سليمة[إجراء تقييمات   ] [تقدمي الدعم التقين إىل البلدان النامية األطراف بغية       [[  )ه(

والتقييمات احمللية والوطنية واإلقليمية اليت تستخدم جمموعة من  ] [التكاليف والفوائد [للتأثر، مبا يف ذلك     
  ]؛]حتديد األوجه الرئيسية لقابلية التأثر بتغري املناخ] [أدوات ومنهجيات صنع القرار

 يف ذلك القدرات املؤسسية يف تقدمي الدعم املايل والتقين لبناء القدرات، مبا] [دعم جهود بناء القدرات[  )و(
تشجيع أنشطة بناء القدرات احمللية منها واملوجهة حنو تلبية االحتياجـات           ] [البلـدان النامية األطراف  

بنـاء  ] [فيما يتصل بالتكيف على مجيع املستويات، بطرق منها التدريب حمدد اهلدف والدعم الـتقين             
املـوارد املاليـة   ] [الدعم املايل والـتقين [ل توفري ، من خال[القدرات، مبا يف ذلك القدرات املؤسسية    

  ]:]لألغراض التالية] وتطوير التكنولوجيا ونقلها
التخطيط التشغيلي للتكيف، فيما يتصل بأمور منها تصميم املشاريع علـى حنـو مفـصل               [  ‘١‘

  ]وتنمية القدرة على التكيف؛] وتنفيذ إجراءات التكيف[وحتديد تكاليف التكيف 
  ] املنهجي ومجيع البيانات وحفظها والتحليل والنمذجة والنشر والتطبيق؛الرصد[  ‘٢‘
استخدام املعلومات املناخية يف التخطيط القطاعي ويف التخطيط املشترك بني القطاعات مثل              ‘٣‘

  اإلدارة املتكاملة للموارد املائية؛
  تشغيل مناذج معقدة وتفسريها؛  ‘٤‘
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الطوارئ، مبا يف ذلك هياكل احلوكمة الـيت تـشجع          حتسني قدرات االستجابة يف حاالت        ‘٥‘
  استخدام املوارد احمللية والوطنية والدولية وتنسيقها بفعالية؛

حتليل أوجه التأثر املؤسسية يف البلدان النامية سعياً إىل بناء القـدرات الوطنيـة يف جمـاالت       ‘٦‘
  سية ذات الصلة؛متخصصة مثل النمذجة وختطيط التكيف وتنفيذه وتعزيز القدرات املؤس

) بطرق منها البحث والرصـد املنـهجي     (دعم توفر وإتاحة تكنولوجيات التكيف ومعلومات املناخ        [  )ز(
  ]وما يتصل بذلك من أدوات وطرائق ومناذج، ال سيما يف أكثر البلدان عرضة للتأثر؛

 ذلك تثقيف عامة النـاس      مبا يف [برامج التعليم والتدريب والبحث والتوعية العامة؛       ] تعزيز] [مباشرة[[  )ح(
  ]؛]واجلهات املعنية والتواصل املستمر معها

] مبا يف ذلك استعمال خدمات املؤسسات املعنية      [والتجارب  ] والبيانات[تقاسم املعارف واملعلومات    [  )ط(
  ]اإلقليمي والدويل، عمالً بأحكام االتفاقات الدويل؛] احمللي والوطين[على الصعيد 

الالزمة، مبا يف ذلـك  ) البيوفيزيائية واالجتماعية االقتصادية(اعدة املعلومات واملعارف تعزيز أو تطوير ق    )ي(
االرتقاء بالبحوث العلمية والنظم البيانية ومجع البيانات، يف سبيل دعم التكيف وحفز االستثمارات يف              

 عمليـات  ويشمل ذلك تعزيز عمليات الرصد والبيانات وإتاحة تلك البيانات إلرشـاد       . جمال التكيف 
  التقييم والتخطيط ألغراض التكيف وتوفري مدخالت لنهج مثل التأمني القائم على بارامترات؛

تضمني ختطيط التكيف املعارف والتجارب والعرب املستخلصة من األنشطة القائمة، مبا يف ذلك األنشطة                )ك(
   نريويب؛اجملتمعية واألنشطة املرتبطة باملبادرات اجلاري تنفيذها مثل برنامج عمل

حتسني معرفة اجلوانب االجتماعية واالقتصادية لتغري املناخ وتشجيع تضمني عمليـات تقيـيم اآلثـار               )ل(
  والقابلية للتأثر معلومات اجتماعية واقتصادية؛

تبادل التجارب والفرص املتعلقة بوضع ونشر التدابري واملنهجيات واألدوات الرامية إىل تنميـة قـدرة                 )م(
  التأقلم؛االقتصاد على 

تبادل التجارب والعرب املستخلصة يف جمال التنويع االقتصادي، مبا يف ذلك سـبل تطـوير القـدرات                   )ن(
املؤسسية، وحتسني فهم كيفية دمج التنويع االقتصادي يف خطط التنمية املستدامة، ال سيما اخلطط اليت               

  تشجع النمو االقتصادي والقضاء على الفقر بصورة مستدامة؛
ة ممارسات فضلى ميكن أن ترشد اإلجراءات العاجلة سعيا إىل بناء القدرة على التأقلم على املدى                بلور  )س(

  الطويل مع الظواهر القصوى والكوارث، بطرق منها تنفيذ إطار عمل هيوغو؛
فيمـا يتعلـق    ] الرامية إىل تعزيز وإجياد أوجه تآزر ومؤسسات نـشطة        [تشجيع املشاريع النموذجية    [  )ع(

حـسب  ] [حتسني القدرة على التكيـف    ] [على الصعيد العاملي  [ بالغ الصغر وجتميع املخاطر      التأمني[ب
ال يثقل كاهل الفئـات الـضعيفة       ] [باتباع هنج قطري إزاء التكيف    ] [حيثما كان مناسباً  ] [االقتضاء

  ]؛]بالفعل بأعباء إضافية
  ]شراكها فيها؛إعالم أضعف الفئات بعمليات صنع القرار وإدارة أنشطة التكيف وإ[  )ف(
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األنشطة املتعلقة بالتكيف املنفذة بصورة تعاونية، ] من] متتد على ثالث سنوات   [مباشرة مرحلة جتريبية    [  )ص(
من أجل حفز التعلم السريع يف جمال ممارسات التكيف احلسنة، بدعم التنفيذ املعزز للمشاريع والربامج               

ذلك املناطق واجلماعات والقطاعات والنظم البيئية      والسياسات النموذجية يف البلدان املعرضة للتأثر وك      
  ]املعرضة للتأثر يف مجيع البلدان النامية؛

] تـضع األطـراف   ] [سعياً إىل ربط اإلجراءات قصرية األجل باإلجراءات متوسطة وطويلة األجل         [[  )ق(
الوطنية إعداد برامج العمل [ وما بعده، هبدف دعم ٢٠١٢برنامج عمل قصري األجل حىت عام ] يوضع[

تعزيز نظم الرصد وإنشاء قواعد خاصة ببيانات املناخ، واشتقاق مناذجه علـى            ] للتكيف وتنفيذها، و  
  ].]املستويات األدىن، وبناء القدرات على حنو هادف يف جمال التخطيط طويل األجل

  تنفيذ اإلجراءات املتعلقة بالتكيف

تغـري  قدرهتا على التأقلم مع آثـار       ن قابلية التأثر وبناء     تتخذ مجيع األطراف إجراءات تتعلق بالتكيف للحد م       [ -٢٤
  :ينبغي أن تلتزم األطراف بتعزيز التكيف مع تغري املناخ عن طريق ما يلي.] [املناخ

ار ـع آث ـحتديد هدف مشترك هلا يتمثل يف وضع إجراءات مطّردة وفعالة ملعاجلة موضوع التكيُّف م              )أ(
  تغري املناخ؛

ورية للتكيُّف، ال ندامة عليها، حيثما أمكن ذلك، باستخدام املعارف واملوارد واخلطط            اختاذ إجراءات ف   )ب(
  ؛]والعمليات القائمة

التكيف بدعم وتعزيز تنفيذ برامج ومـشاريع وإجـراءات         ] تنفيذ] [برنامج] [إطار[أن يقوم   ] ينبغي] [جيب[  - ٢٥
 وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان       نخفضةلدان امل يف مجيع البلدان النامية، وال سيما الب      [وخطط التكيف الوطنية    

عرضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان الناميـة       املنخفضة واملناطق القاحلة وشبه القاحلة امل     ساحلية  الناطق  ذات امل 
ألطراف يف أنـشطة ومـشاريع      وتساعد البلدان املتقدمة األطراف البلدان النامية ا      ].] [اهلشة نظُمها اإليكولوجية اجلبلية   

وتدعم .] [وبرامج واستراتيجيات وإجراءات للتكيف يتم حتديدها بعمليات وطنية خمتلفة، مبا يف ذلك يف البالغات الوطنية              
ويرد تناول القـضايا ذات الـصلة       . إجراءات التكيف اليت تتخذها أقل البلدان منواً بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات          

  .]لتكنولوجيا يف األقسام اخلاصة هبا يف مواضع أخرى من النصبالتمويل وا

  :التكيف ما يلي] عمل] [خطة[تعتمد [ -٢٦

على الـصعد  [ُتنفذ ] يف األجل القصري واملتوسط والطويل[برامج ومشاريع وإجراءات حمددة للتكيف     [ )أ(
علـى  ] [ون الوطين والـوطين   على مجيع الصعد، مبا يف ذلك احمللي ود       ] [احمللية ودون الوطنية والوطنية   

؛ واألنشطة احملددة يف خطط التكيف الوطنية، ويف خطط إقليميـة           ]صعيد املشاريع والصعيد القطاعي   
، ]واألنشطة الشاملة للقطاعات واألنشطة القائمة على قطاعات حمددة       [لة يف جمال تغري املناخ      ـمتكام

سر املعيشية إىل املستوى الكلي لضمان أن تليب        مبا يف ذلك برامج العمل الوطنية للتكُيف؛ ومتتد من األ         
  ]إجراءات التكيف احتياجات جمتمعات بأكملها؛
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برامج ومشاريع وإجراءات واستراتيجيات وتدابري للحد من املخاطر وإدارهتا وتقامسها، مبا يف ذلـك              [ )ب(
خلسائر واألضرار النامجـة    واألنشطة اليت تعاجل مسألة ا    [نظم اإلنذار املبكر، واألنشطة املتصلة بالتأمني،       

  ]والتغريات التدرجيية؛] عن آثار تغري املناخ، مبا فيها ذلك النامجة عن األحداث املناخية البالغة الشّدة
 القدرة علـى    لبناء] [إجراءات إدارية وتشريعية  ] [برامج ومشاريع وإجراءات واستراتيجيات وتدابري    [ )ج(

  ؛]مبا يف ذلك من خالل التنويع االقتصادي[، ]لتعزيز القدرة على التكيف] [التأقلم
استراتيجيات وتدابري موجهة صوب التقليل إىل أدىن حد ممكن مـن اآلثـار االجتماعيـة والبيئيـة                  )د(

   من االتفاقية؛٤ من املادة ٩ و٨واالقتصادية الضارة بالبلدان النامية واملبينة يف الفقرتني 
ووزعها ونقلها، مبا   ] تكنولوجيات تتعلق بالتكيف  ] [تكيفتكنولوجيات ال [البحث والتطوير، ونشر    [ )ه(

تكنولوجيات التكيف اخلاصة بقطاعات حمددة، والـروابط بـني         [يف ذلك بناء القدرات، مع مراعاة       
تكنولوجيات التكيف الوطنية واإلقليمية للسكان األصليني      ]  و القطاعات على نطاق النظم اإليكولوجية    

  ]تفاقات الدولية ذات الصلة؛بصورة طوعية ومبا يتسق مع اال
] الجئـي  [لاالسـتجابة   ] [ل إعادة توطني خمططة  ] [نزوح[] هجرة[ باألنشطة املتصلة   ] [سبل محاية [ )و(

املـشردين  ] [األفـراد والـشعوب   ] [األشخاص]] [املناخ على الصعيدين الوطين والدويل    ] مهاجري[
  .]]]النامجة عن تغري املناخ] السلبية[ثار اآل] [أحداث مناخية بالغة الشّدة] [املتضررين من] [بسبب

املشاركة والتنسيق  ] [االخنراط[على  ] الواردة يف املرفق األول   ] [األطراف] [مجيع] [ُتشجَّع] [ينبغي أن تشجِّع  [ -٢٧
طنية املنظمات الو ] [، مبا يف ذلك   ]التابعة هلا [املصلحة  اجلهات صاحبة   [من  ] واسعة[جمموعة  ] على إشراك ]] [بواالتصال  
] واجملتمعات احمللية، ] [والوكاالت] [العاملة يف جمال البحث والتطوير    ][املؤسسات واجلامعات ومراكز البحوث   ] [والدولية

يف البلدان  [يف دعم وتنفيذ إجراءات التكيف      ] والسكان األصليون، والنساء واألطفال،   [والقطاع اخلاص واجملتمع املدين،     
بارها أن مشاركة القطاع اخلاص واجلهات املعنية األخرى ينبغي أن تكمل دور البلـدان              واضعة يف اعت  ] [األطراف النامية 

  .]ااألطراف املتقدمة ذات الصلة بتوفري املوارد املالية ونقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية، ال أن حتل حمله

   سبل التنفيذ- جيم

، النامجة عن االنبعاثات التارخيية املتراكمـة لغـازات         [] وتدابري التصدي له  [اآلثار السلبية لتغري املناخ     [تشكل   -٢٨
وغريهـا  املنخفضة  وال سيما البلدان    [البلدان األطراف النامية    ] مجيع[  على كاهل   إضافياً عبئاً] الدفيئة يف البلدان املتقدمة،   

عرضـة  املأو  القاحلـة   شـبه   وذات املناطق الساحلية املنخفضة، واملناطق القاحلة       من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان      
، ووضع [؛ يف جمال احلد من الفقر ] اهلشةاإليكولوجية اجلبليةذات النظم   للفيضانات، واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية      
بلوغ األهـداف اإلمنائيـة     كما تشكل هتديداً ل   وحتقيق التنمية املستدامة    ] استراتيجيات ملعاجلة مواطن الضعف االجتماعية    

الفقر أول وأهم أولويتني مـن      واستئصال   التنمية االقتصادية واالجتماعية     قيقميثل حت [.] يت وضعتها األمم املتحدة   لأللفية ال 
  .]  من االتفاقية٧-٤أولويات البلدان األطراف النامية، على النحو الوارد يف املادة 

ذلك نقل التكنولوجيا وبناء القـدرات      موارد مالية، مبا يف     [توفري  ] [التكيف] برنامج] [إطار[جيب أن يتماشى    [ -٢٩
مالية واسعة النطاق وجديدة وإضـافية وكافيـة        ] موارد] [جيب أن يوفر  ]  من االتفاقية و   ٥-٤ و ٤-٤ و ٣-٤مع املادة   
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] برنـامج ] [إلطـار [ يف جمايل التكنولوجيا وبناء القدرات للتصدي جلميع اجملاالت الرئيسية           مستدامة ودعماً منظورة و و
وبالتايل، ينبغي أن تقوم الـدول      [ ].مع أهداف وبرامج وخطط التنمية الوطنية واإلقليمية       شاملة ومتسقة    طريقةالتكيف ب 

فالدعم  [].من أجل تنفيذ إجراءات التكيف[األطراف املتقدمة بتوفري كامل الدعم املايل املضاف للمساعدة اإلمنائية الرمسية     
أن ُيقدَّم من جانب    ] ينبغي] [جيب] [تنمية، أي املساعدة اإلمنائية الرمسية، و     لالتمويل  إضافياً  جيب أن يكون بالتايل     ] [املايل

] لتغطيـة ] [للمساعدة يف تغطيـة   ] [على السواء ] [ويف شكل قروض ميسَّرة   [يف شكل منح    ] تقدمةالبلدان األطراف امل  [
مع إيـالء   ] [تكيف يف البلدان النامية   إلجراءات ال ] املتفق عليها ] [الكاملة] [اإلضافية[التكاليف  ] و] [التكاليف الكاملة [

ُتحـسن الـدول    ].] [ولربامج التكيف القائمة بـذاهتا    ] [ النامية لدول اجلزرية الصغرية  ل و اعتبار خاص ألقل البلدان منواً    
تقدم الدول األطراف املتقدمة موارد مالية .] [األطراف املتقدمة سبل احلصول على تدفقات مالية جديدة وإضافية ومنظورة

 لسداد كامل التكاليف املتفق عليها اليت تتحملـها الـدول   - تتجاوز ما تقدمه اآلن للبالغات الوطنية  -يدة وإضافية   جد
  .] من االتفاقية٤ من املادة ٣ والفقرة ١٢ من املادة ١األطراف النامية امتثاالً اللتزاماهتا مبوجب الفقرة 

 مبوجـب   ملايل والتقين لربامج التكيف يف البلدان النامية التزامـاً        ويشكل توفري البلدان األطراف املتقدمة للدعم ا       -٣٠
جيب أن تكون التزامات األطراف املدرجة يف املرفق األول بدعم تنفيذ إطـار  و. االتفاقية جيب الوفاء به على وجه السرعة     

بآليـة الرصـد واإلبـالغ    [لـق  التكيف من خالل تأمني املوارد املالية ونقل التكنولوجيا ملزمة قانوناً بإدراج أحكام تتع   
تقدم الدول األطراف املتقدمة وغريها من األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين            وينبغي أن   . تضمن االمتثال ] والتحقق

  من االتفاقية ملساعدة البلدان النامية٤-٤تقارير منتظمة عن طريق البالغات الوطنية بشأن تنفيذها اللتزاماهتا مبوجب املادة 
  .املعرضة للتأثر يف مواجهة تكاليف التكيف

] املتواصـلني واملـستمرين   ] [التخطيط والتنفيـذ  [لالدعم املايل املخصص    [أن ُيقدَّم   ] عموما] [ينبغي] [جيب[  -٣١
من خـالل   ] [إىل البلدان األطراف النامية على أساس احلق يف تلقي التدفقات املنتظمة ألقساط املنح الدورية             ]] [للتكيف[

 املرونـة   يتيح للبلدان أيضاً  ] [إجراءات تكيف ] [أنشطة قائمة بذاهتا  [] أنشطة قائمة على مشاريع   [] أو] [و[[ برناجمي   هنج
جيب أن يكون توفري    ]. [الالزمة لتلقي الدعم املايل للتكيف من خالل هنج برناجمي وإجراءات تكيف قائمة على املشاريع             

 أن يتـيح اسـتخدام هنـج    ، ولكن جيب أيـضاً  حيثما كان ذلك ممكناً  برناجمياً الدعم املايل قطري التوجه وأن يتبع هنجاً      
جيب أن يسعى دعم التكيف إىل تعزيز جهود البلدان يف جمال التكيف عن طريق دعم العمليات           .] مشاريعي، عند االقتضاء  

 الوقت نفسه بفـسح اجملـال       القطرية املنحى لتخطيط التكيف وتنفيذه، مع التشديد على النُهج الربناجمية، واالعتراف يف           
  .ملشاريع التكيف يف ظروف معينة

ضـمان التكامـل    ] ينبغي] [جيب[[التكيف يف البلدان األطراف النامية،      ] ات[لدى توفري وسائل تنفيذ إجراء    [  -٣٢
ـ                  ة واملتعـددة   واالتساق فيما بني مصادر الدعم الدولية القائمة، مبا يف ذلك األموال يف إطار االتفاقية والـصناديق الثنائي

ينبغي احلفاظ على التماسك يف متويل التكيف من خالل االتفاقية، وخارج اآلليـة املاليـة               و.] [األطراف خارج االتفاقية  
األطراف بوصفه السلطة العليـا  وسيتم ختصيص األموال حتت مراقبة مؤمتر   .] [لالتفاقية، ووفقاً لتوجيهات مؤمتر األطراف    

وينبغي .] [تمادات تكميلية أخرى شرط أال تكون املصدر الرئيسي لتمويل إجراءات التكيف          وميكن استخدام اع  . لالتفاقية
 اللتزامات األطراف مبوجب االتفاقية، وأن يتم تسليمها وفقا لآللية املالية، على النحو الـذي               أن ُتقدَّم هذه األموال وفقاً    

ية من خالل اهليكل املايل املعزز، وحتت إشـراف وتوجيـه   وينبغي أن ُتقدم املوارد املال    .]]  والصني ٧٧ لاقترحته جمموعة ا  
  .]مؤمتر األطراف ويف إطار املسؤولية الكاملة أمامه
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 مليـار   ٦٧[ جيب أن يكون حجم التدفقات املالية اخلاصة بدعم التكيف يف البلدان النامية              ٢٠٢٠وحبلول عام    -٣٣
مصادر الدعم املاليـة اجلديـدة واإلضـافية        . [سنوياً]  أمريكي  مليار دوالر  ١٤٠ و ٧٠بني  ] [على األقل أمريكي  دوالر  

يف حـدود  جيب أن تستويف كامل تكاليف التكيف اإلضافية املتفق عليها وأن تكون يف البداية [املخصصة لتمويل التكيف  
ة والتقديرات   وأن يتم حتديثها بانتظام يف ضوء العلوم اجلديدة الناشئ         سنوياًأمريكي   مليار دوالر    ٨٦ و ٥٠ بني   دنيا تتراوح 

ستكون الزمة لتوسيع نطاق أنشطة التكيف على املستوى القطري يف البلدان .] [املالية ودرجة ختفيضات االنبعاثات احملققة
  : لتحقيق ما يليجيب أن يزداد متويل التكيف بقدر كبري، وأن يكون كافياً].] األطراف النامية

  ى املستويات الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية؛ املالية لربامج التكيف علتلبية املتطلبات  )أ( 
 اللتـزام  قدرات لتنفيذ إجراءات التكيـف وفقـاً  ال ما يلزم من موارد مالية وتكنولوجيات وبناء         توفري  )ب(

  األطراف من البلدان املتقدمة؛
شكل منح يف ملة، ومستقر ومناسب من حيث التوقيت لتغطية التكاليف الكاتوفري متويل كاف ومنظور   )ج(

  ؛ للحصول عليهمباشرة ومبسطة وسريعةبإمكانية و
ومن مث ] [لتنفيذلتحديد اإلجراءات الالزمة بمراحل التكيف املختلفة، ] أنشطة] [مجيع] [دعم] [تغطية[  )د(

  ؛]توفري موارد تتناسب معها
   الرمسية؛لتمويل املساعدة اإلمنائية، أي موارد إضافية موارد جديدة وإضافيةتوفري   )ه(
  .التمويل املشترك، من حيث اإلضافيةتطلب ال ت  )و(

األطراف املؤهلة لالقتراض مـن البنـك       -[أدناه، فإن البلدان األطراف النامية       ٣٨أحكام الفقرة   مع مراعاة   و[ -٣٤
للمساعدة التقنيـة الـيت     ة  ؤهلة املتلقي أو البلدان امل  ) أو املؤسسة اإلمنائية الدولية   /البنك الدويل لإلنشاء والتعمري و    (الدويل  

 وغريهـا مـن     نخفضةوال سيما البلدان امل   ] [- اإلرشادي   هايقدمها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من خالل رقم ختطيط        
عرضـة  أو املنـاطق امل    املناطق القاحلة وشبه القاحلة   ، و املنخفضةساحلية  الناطق  ذات امل البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان     

 األكثـر  بلدانمع إعطاء األولوية لل[ اهلشة اإليكولوجية اجلبليةذات النظم جلفاف والتصحر، والبلدان النامية   للفيضانات وا 
] احلـصول علـى   ] [من الوصول إىل  ] [متكني األطراف ذات االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية       ] ينبغي] [جيب] [تأثراً

 يف املائة من الناتج احمللـي اإلمجـايل         ٠,٥بنسبة ال تقل عن     [رات  ، التكنولوجيا وبناء القد   ]على أساس مستمر  [التمويل  
، من أجل دعم إجراءات التكيف على املستويات احمللية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية والعاملية، مبا يف                ]للبلدان املتقدمة 

أن ] ينبغي] [جيب[كيف وتنفيذه، وجيب أن تتلقى الدعم يف إجراءات التكيف اخلاصة هبا، مبا يف ذلك ختطيط الت          :]  [ذلك
 :]يشمل دعم التكيف أحكاما بشأن

من أجل تسديد ديون التكيف املـستحقة للبلـدان األطـراف       ،[البلدان األطراف املتقدمة    [[أن تقدم   ] ينبغي] [جيب[و
 ألحكام ن النامية، وفقاًيف البلدا[إجراءات التكيف ] ل[الدعم ] التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات من أجل] [النامية

قد تـشمل هـذه     و] .اإلجراءات القائمة بذاهتا  / عن املشاريع  على الصعد احمللية ودون الوطنية والوطنية فضالً      .] [االتفاقية
  :] ما يلياإلجراءات
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فيمـا يتعلـق بتنفيـذ إجـراءات التكيـف       ٣٥أعاله والفقرة " باء"األنشطة املشار إليها يف الفرع   [  )أ(
  ]املواتية لدعم تلك اإلجراءات؛] البيئات[] األنشطة[و

استراتيجيات التنمية املـستدامة    [حتديد برامج أو مشاريع أو إجراءات للتكيف، مثل تلك املنبثقة عن            [  )ب(
 برامجالبالغات الوطنية و   []واستراتيجيات احلد من الفقر،   [استراتيجيات احلد من املخاطر     ] ،]الوطنية

  ]ها من الصكوك ذات الصلة؛العمل الوطنية للتكيف وغري

  وسائل التنفيذ، مبا يف ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات؛  )ج(

  الترتيبات املؤسسية؛  )د(

  .رصد واستعراض إجراءات التكيف ودعمه  )ه(

جيب إنشاء صندوق للتكيف خاص باالتفاقية يكون قائما على أساس االشتراكات املقررة لبلدان املرفق األول               [ -٣٥
جيب أن يضمن صندوق التكيف اخلاص باالتفاقية موارد مالية كافية جلميع البلـدان             و. وملصادر التمويل احملتملة األخرى   

] ينبغي أن ُتقدَّم  [و] املتفق عليها [[التكلفة الكاملة   ] جيب أن تقدم البلدان األطراف املتقدمة     :] [[األطراف النامية من أجل   
  ]:]أمور منها[، من أجل ٣، الفقرة ٤ للمادة ، وفقاً]املتفق عليها] [الزائدة[التكاليف ] جململ[تغطية 

  ]ة لدعم إجراءات التكيف وتنفيذها؛يتشجيع األنشطة التمكين[  )أ(  
، مبا يف ذلك مجع البيانـات ووضـع         ] [بناء القدرات ] [األنشطة التمكينية مثل بناء القدرات    [تعزيز  [  )ب(

أثر به والتكيف معه، مبا يف ذلك تقييم تكاليف التكيف، وتعزيز           تصورات لتغري املناخ، وتقييم مدى الت     
، مبا يف ذلك القدرة املؤسسية، من خالل توفري         .] [التعليم والتدريب والتوعية العامة املتصلة بتغري املناخ      

  :]الدعم املايل والتقين لـما يلي
لي للمشاريع وحتديد تكلفة التخطيط التنفيذي للتكيف، مبا يف ذلك ما يتعلق بالتصميم التفصي  ‘١‘

  التكيف وزيادة القدرة على التكيف؛
  ]الرصد املنتظم، ومجع البيانات وحفظها وحتليلها، ووضع النماذج ونشرها؛  ‘٢‘

املشاريع ذات األولوية الـيت     /تغطية التكاليف الكاملة إلعداد اخلطط الوطنية للتكيف، وحتديد األنشطة          )ج(
عاجلة والفورية للتكيف، وإدراج اعتبارات التكيف يف ختطيط التنميـة          هتدف إىل تلبية االحتياجات ال    

  القطاعية والوطنية؛
على الصعد احملليـة ودون الوطنيـة       [ ]حمددة] [قائمة بذاهتا [تنفيذ إجراءات ومشاريع وبرامج تكيف        )د(

 اًـإحلاح، وال سيما األكثر     ]والوطنية، وأنشطة مشتركة بني القطاعات وأنشطة قائمة على القطاعات        
  من بينها؛

االستراتيجيات والتدابري الرامية إىل احلد مـن       ] [استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد من املخاطر     [نفيذ  ت  )ه(
األنشطة املتصلة بالتأمني، واألنشطة [نظام إنذار مبكر، ] إنشاء[، مبا يف ذلك   ]املخاطر وإدارهتا وتقامسها  
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امجة عن آثار تغري املناخ، مبا فيها تلك النامجة عـن األحـداث             اليت تعاجل مسألة اخلسائر واألضرار الن     
  ؛]املناخية البالغة الشّدة

  من خالل التنويع االقتصادي؛] ، مبا يف ذلك] [املناخ [للتأقلم مع آثار] استراتيجيات وتدابري [وضع  )و(
ـ ] [،اجلهات صاحبة املصلحة  مبشاركة مجيع   بناء القدرة على التأقلم     أنشطة  [[  )ز( سني القـدرة علـى     حت

، مبا يف ذلك وسـائل العـيش        ]واحلد من خماطر الكوارث   [على أساس تقييمات قابلية التأثر      ] التكيف
والزراعة املستدامة، وبناء قدرات اجملتمعات احملليـة       ] والتنويع االقتصادي القتصاد مستدام،   [املستدامة،  

  ]؛خلإوالبىن التحتية، واحلصول على التكنولوجيات واالبتكارات، 
  تعزيز القدرات املؤسسية على اختاذ تدابري وقائية، والتخطيط والتأهب للكوارث املتصلة بتغري املناخ؛  )ح(
تكنولوجيات التكيف  ]] ونقل] [والوصول إىل [، ووزع   ]نشر[،  ]يف[ث والتطوير   ـالبح[ع  ـتشجي[  )ط(

طاعات حمددة، والروابط بني    ، مبا يف ذلك بناء القدرات، مع مراعاة تكنولوجيات التكيف اخلاصة بق           [
  ]؛]القطاعات على نطاق النظم اإليكولوجية وتكنولوجيات التكيف للسكان األصليني

  تطوير وتعزيز قدرات السكان األصليني فيما يتعلق بالتكنولوجيات؛  )ي(
  امتالك ما يكفي من األموال من أجل االستفادة من التكنولوجيا املنقولة؛  )ك(
 تنفيذاً[] برامج عمل وطنية للتكيف   [] لتكيفوطنية ل ] عمل[خطط  [تنفيذ  ] روع يف الش] [إعداد و [[  )ل(

األنـشطة احملـددة يف     ]] [على التنويع االقتصادي  الربامج عناصر تركز    وضمان أن تشمل هذه     [ ]تاماً
] الشبيهة خبطط العمل الوطنيـة    [ومشاريع أو برامج التكيف     ] ٢٠١٢ العمل الوطنية حبلول عام      برامج
  ]ئمة بذاهتا؛والقا

  صياغة استراتيجيات التنمية االقتصادية؛  )م(
  إنشاء منتدى للتنويع االقتصادي؛  )ن(
تعزيز الصالت احلامسة بني التنويع االقتصادي والتنمية املستدامة، واختاذ اإلجراءات الالزمـة خلفـض                )س(

  احلواجز الكبرية؛
طاقة يف أنشطة املنبع واملصب املتصلة بـأنواع        اءة يف استخدام ال   ـة والكف يـاءة البيئ ـني الكف ـحتس  )ع(

  الوقود األحفوري؛
إعـادة التـوطني املخططـة       على الصعيدين الوطين والـدويل أو ب       رتوحألنشطة املتصلة باهلجرة وال   ا[  )ف(

  .]املتضررين من تغري املناخلألشخاص 

مهتها يف انبعاثات غازات الدفيئة     جيب أن يتناسب حصول األطراف على أموال التكيف تناسباً عكسياً مع مسا           [  -٣٦
ال جيوز أن يكون الوصول إىل األموال املخصصة لتنفيذ أنشطة التكيف ذات األولوية اليت حتـددها                ]. [يف الغالف اجلوي  
ينبغي إتاحة وضع استراتيجية وبرنامج للتكيف يف حال عدم وجـود           .]  بإجناز خطط التكيف الوطنية    األطراف مشروطاً 

 على أساس مستمر لـتمكني القـدرات         توفري الوسائل  وينبغي. ة أو هذا الربنامج على الصعيد القطري      هذه االستراتيجي 
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وينبغي أن يتجاوز التمويل إدمـاج      . الوطنية ودعمها وتعزيزها هبدف إدماج التكيف يف ختطيط وتصميم أنشطة التكيف          
  .التكيف يف خطط التنمية املستدامة، وأن يشمل التكيف القائم بذاته

جيب أن تكون مقترحات دعم متويل التكيف يف البلدان النامية املعرضة بشكل خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ،      [  -٣٧
مراعاة احتياجات البلـدان األفريقيـة املتـضررة        زيادة  مع  و،   النامية  والدول اجلزرية الصغرية   وخباصة يف أقل البلدان منواً    

  :تايلاجلفاف والتصحر والفيضانات على النحو الب

  قطرية املنحى؛  )أ( 
  مسترشدة مبعارف السكان األصليني؛  )ب( 
  ممولة بطريقة سريعة؛  )ج( 
  .] للسياسات أو التشريعات الوطنيةلحكومات ومنظمات اجملتمع احمللي وفقاًلمباشرة ولة مم  )د(

  :مإعطاء األولوية يف توفري الدع] ينبغي] [جيب[  -٣٨

  ]؛ار السلبية لتغري املناخ ولألقل قدرة على التكيفللمعرضني أكثر من غريهم لآلث[  )أ( 
  ]؛لدعم التكيف على املستويات احمللية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية يف البلدان النامية[  )ب( 
اليت حتتوي على تعاريف جديدة سيتم االتفاق       ( أعاله   ٥ للفقرة   جلميع البلدان األطراف النامية، وفقاً    [[  )ج(

، مـن   ٨، الفقـرة    ٤كما ورد يف املـادة      [،  ]الضعيفة[البلدان األطراف النامية    ] صاًخصو)] [[عليها
  ]:مجلة أمور منها] [سيما وال] [االتفاقية

  ١اخليار     

  ]البلدان النامية الفقرية؛[  ‘١‘    

أفريقيا وآسيا متضررة مـن     ] بلدان يف ] [و[،   النامية  والدول اجلزرية الصغرية   أقل البلدان منواً  [ ‘٢‘
  ]؛]فاف والتصحر والفيضانات واالهنيارات األرضيةاجل

ـ نـاطق   ذات امل وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلـدان        املنخفضة  البلدان  [  ‘٣‘ ساحلية ال
عرضة للفيـضانات، واجلفـاف والتـصحر،       امل، أو   املنخفضة واملناطق القاحلة وشبه القاحلة    

البلدان اهلشة و ة  ـة اجلبلي ـ اإليكولوجي النـظمذات  ة  ـوالبلدان النامي ] والبلدان األرخبيلية [
  ]غري الساحلية؛

والنظم األهنار اجلليدية   ] اجلبلية] [االستوائية[املناطق  البلدان ذات التنوع البيولوجي الفريد، و     [  ‘٤‘
  ]اإليكولوجية اهلشة؛
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  ٢اخليار     

  البلدان اجلزرية الصغرية؛[  ‘١‘
  ؛خفضةاملنساحلية الناطق ذات املالبلدان   ‘٢‘
عرضـة لتـدهور    املنـاطق   املرجية و احلناطق  امل، و القاحلة وشبه   ذات املناطق القاحلة  البلدان    ‘٣‘

  الغابات؛
  عرضة للكوارث الطبيعية؛املناطق ذات املالبلدان   ‘٤‘
  عرضة للجفاف والتصحر؛املناطق ذات املالبلدان   ‘٥‘
   احلضر؛ترتفع فيها نسبة تلوث اجلو يفاليت ناطق ذات املالبلدان   ‘٦‘
  البلدان اليت فيها مناطق ذات نظم إيكولوجية هشة، مبا يف ذلك النظم اإليكولوجية اجلبلية؛  ‘٧‘
أو /البلدان اليت تعتمد اقتصاداهتا بشكل كبري على الدخل الذي يولِّده إنتاج وجتهيز وتصدير و               ‘٨‘

  الطاقة بكثافة؛استهالك أنواع الوقود األحفوري واملنتجات املرتبطة هبا واليت تستهلك 
  .]لبلدان غري الساحلية وبلدان العبورا  ‘٩‘

السكان واجلماعات واجملتمعات احملليـة الـضعيفة،       ] النظم اإليكولوجية، و  ] [القطاعات،[وال سيما   [ )د(
 الفقراء والنساء واألطفال واملسنون والشعوب األصلية واألقليات، واألشخاص الذين يعانون           وخصوصاً
  .]من العجز

، من خالل مجلة أمور، منها الظروف الوطنية،        قابلية التأثر  حتديد أولويات الدعم، جيب أن ُيحدد مستوى         عندو[  -٣٩
 عن مستويات الفقر وتغري املنـاخ       والقدرات املالية والتقنية لكل ظرف من الظروف، ومستويات املخاطر واآلثار، فضالً          

 ] .قابلية التأثر] [التعرض[

إيالء االعتبار على سبيل    ] [فيما يتعلق باألولويات املذكورة أعاله،     [ينبغي أيضاً ]  ذكر أعاله،  وباإلضافة إىل ما  [ -٤٠
األنشطة القائمة على النظام اإليكولوجي وأنشطة التكيف اجملتمعية، عند االقتضاء، على الـصعيدين احمللـي               [ل] األولوية
  .] طة احلفظ والترميم، لدعم التكيف، عند االقتضاءأنشطة اإلدارة املستدامة للنظام اإليكولوجي وأنش.] [والوطين

ويشكل  [.]جيب أن ينضاف توفري الدعم املايل إىل أهداف البلدان املتقدمة فيما يتعلق باملساعدة اإلمنائية الرمسية              [  -٤١
وجب االتفاقية جيب الوفاء به      مب توفري البلدان األطراف املتقدمة للدعم املايل والتقين لربامج التكيف يف البلدان النامية التزاماً            

وجيب أن تدعم اآللية املالية لالتفاقية مجيع مراحل أنشطة التكيف، وبالتايل، جيب أن تتوفر هلذه اآللية                . على وجه السرعة  
وينبغي أن تشكل املسامهات اإللزامية للبلدان األطراف املتقدمة ولغريها من األطراف املتقدمة املدرجـة يف   . موارد متناسبة 

املرفق الثاين نواة تدفق اإليرادات لتغطية تكاليف التكيف إىل جانب مصادر إضافية تشمل حصة من العائدات املتأتية مـن       
 ينبغي أن يأيت هذا التمويل من تسديد األطراف من البلدان املتقدمة لديون التكيف وأن يكـون قائمـاً                  [].اآلليات املرنة 

مصادر الدعم املايل [أن تشمل ] جيب] [جيوز[.] كانية النظر يف مصادر أخرى بديلة على متويل القطاع العام، مع إمأساساً
  :ما يلي"] صندوق التكيف اخلاص باالتفاقية"لاملوارد املالية ] [اجلديد واإلضايف للتكيف



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 51 

اف  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل السنوي للبلدان األطـر          ٠,٧مبا ال يقل عن     [االشتراكات املقررة     )أ(
] من البلدان األطراف املتقدمة وغريها من األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية            ] [املتقدمة

  ]؛] مع مراعاة املسامهة التارخيية يف تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي[
  ]ة باملزاد؛أو بدالت االنبعاثات املخصص/بيع الكميات و [بيام البلدان األطراف املتقدمة ق  )ب(
اليت توجد يف   [من األطراف املدرجة يف املرفق األول       [فرض رسوم على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون          )ج(

  ؛]]وضع ميكنها من القيام بذلك
ضرائب على املنتجات ذات االنبعاثات الكربونية الكثيفة واخلدمات اليت تقدمها األطراف املدرجة يف             [  )د(

  ]املرفق األول؛
أسهم العائدات املتأتية من التدابري الرامية إىل احلد أو التقليل من االنبعاثـات             ] [صيل ضرائب على  حت[[  )ه(

  ]البحري؛] اجلوي و[النقل الدويل ] النامجة عن
التنفيـذ املـشترك    ] ومتديد أسهم العائدات لتشمل   [م العائدات املتأتية من آلية التنمية النظيفة،        ـأسه  )و(

  واالجتار باالنبعاثات؛
  ]؛]بني أطراف املرفق األول[فرض رسوم على املعامالت الدولية   )ز(
اللتزامات أطراف املرفق األول وكذلك األطراف ذات  ] أطراف املرفق األول  [امتثال  ]لا[غرامات عدم   [  )ح(

  ]؛)أطراف املرفق باء(االلتزامات املبينة يف املرفق باء بربوتوكول كيوتو 
املساعدة اإلمنائية الرمسية املضافة إىل أهداف املساعدة اإلمنائيـة         ] [مسية اإلضافية املساعدة اإلمنائية الر  [[  )ط(

 وفقـاً (املقدمة عرب القنوات الثنائية والقنوات اإلقليمية وغريها من القنوات املتعددة األطراف            ] الرمسية
  ).] من االتفاقية٥-١١للمادة 

  :وينبغي أن تلتزم األطراف مبا يلي  -٤٢

موعة الكاملة ملا هو متاح من أدوات اإلدارة وخيارات التمويل يف تنفيذ إجراءات التكيـف               تعزيز اجمل   )أ(
  احمللية أو الوطنية أو اإلقليمية، مبا يف ذلك التقنيات اإلدارية واملالية املبتكرة؛

 داخـل هـذه      وضعفاً  وأكثر اجملتمعات احمللية فقراً    تشجيع التدفقات املالية اليت تساعد أقل البلدان منواً         )ب(
  البلدان يف عملية التكيف؛

يف القدرة على التأقلم يت من شأهنا أن تشجع استثمارات القطاع اخلاص على بناء          ـروف ال ـتعزيز الظ   )ج(
  القطاعات احلساسة؛

تعزيز فرص احلصول على التكنولوجيات واملعارف واخلربات املناسبة إلجناز التكيف، وال سيما بالنسبة               )د(
  .ات التكيف هذه، مبا يف ذلك هتيئة بيئات متكينية لنجاح اعتماد تكنولوجيان منواًألقل البلد
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استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد ] [وإدارهتا وتقامسها احلد من املخاطر[  -دال
احلد من  ] [منها، مبا يف ذلك تقاسم املخاطر وآليات التحويل مثل التأمني         

  املخاطر وإدارهتا

املناخ وإدارهتا على حنو أفـضل، وأن تـضطلع         تغري  مجيع األطراف باحلد من املخاطر املرتبطة ب      ينبغي أن تلتزم    [ -٤٣
بأنشطة لتحسني إدارة املخاطر واحلد منها من خالل استراتيجيات تربط بني التنمية والتكيف مع تغري املناخ واحلد مـن                    

الـضارة  اد خطط التكيف من أجل تقليل اآلثـار         ينبغي أن ُتعطى األولوية للحد من املخاطر يف إعد        .] [خماطر الكوارث 
  .]املترتبة على تغري املناخ، مبا يف ذلك األحداث املناخية البالغة الشدة والكوارث املرتبطة باملناخ

] تـأمني ] [استراتيجيات للحـد مـن    ] [وإدارة[ومع مراعاة الصلة اجلوهرية بني سياسات وتدابري التكيف،         [[ -٤٤
علـى  [،  ]استراتيجيات احلد من الفقر واخلطط الوطنية للتنمية املـستدامة        [  احلد من الكوارث،   املخاطر، واستراتيجيات 

  :]ينبغي] [جيب[تنفيذ التكيف ] برنامج] [إطار[فإن ] ،]الصعيدين الوطين واإلقليمي

ـ نخيف مجيع البلدان النامية، وال سـيما البلـدان امل        [أن يدعم املشاريع والربامج القطرية املنحى       [  )أ(  ضةف
املناطق القاحلة وشبه   ، و املنخفضةساحلية  الناطق  ذات امل وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان       

 اإليكولوجيـة   ذات النظم عرضة للفيضانات، واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية       املناطق  امل أو   القاحلة
املناخ، واليت هتدف إىل تقييم املخاطر      تغري  الناجتة عن   املعرضة بشكل خاص لآلثار الضارة      اهلشة  اجلبلية  

مبا يف ذلك اآلثار املناخية البالغة الشدة والتغـيريات         [املرتبطة بتغري املناخ وإدارهتا واحلد منها وتقامسها،        
  ]؛)١(التدرجيية، من خالل مجلة أمور منها تنفيذ إطار عمل هيوغو

  ]؛]ها تنفيذ إطار عمل هيوغوبوسائل من[تعزيز التأمني، وتقييم املخاطر وإدارهتا [  )ب(
التأكد من أن برامج العمل الوطنية تتسق مع خطط إدارة املخاطر الوطنية، واحلد من خماطر الكوارث،            [  )ج(

  ]أو تشمل عناصر منها؛
  .]التأكد من أن العمليات القطرية تدعمها آليات إقليمية ودولية، حسب االقتضاء  )د(

، ينبغي ضمان التماسك مع تنفيـذ إجـراءات         ٤٤الربامج املذكورة يف الفقرة     وخالل ختطيط وتنفيذ املشاريع و      -٤٥
  .] إلطار عمل هيوغووفقاً] بشكل خاص، ] [مبا يف ذلك[التكيف األخرى، ومع اجلهود األخرى ذات الصلة بالتكيف، 

  :ينبغي أن تشمل ما يلي]  من خطط التكيف الوطنية وجزءاً[نشطة تكون األ[ -٤٦

 ]خمـاطر ]] [خطـط إدارة  ] [احلد مـن  ][استراتيجيات] [و[،  ]خطط التكيف الوطنية  [ذ  إعداد وتنفي   )أ(
  :، مبا يف ذلك][؛]حملياً[و ] وطنياً] [[الكوارث[
   املخاطر، وحتليل املخاطر ونشر املعلومات املتعلقة باملخاطر؛رصدتعزيز  ‘١‘  

                                                      

متاح على العنـوان    . بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث      : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطار عمل هيوغو     )١(
 >http://www.unidr.org/eng/hfa/docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf<التايل 
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  نظم اإلنذار املبكر؛ ‘٢‘  
   ؛]و خطط طوارئ[ ]اآلثار املناخية البالغة الشدةتوقعات [االستعداد ملواجهة الكوارث   ‘٣‘  
  عاش؛تنالاالستجابة يف حاالت الطوارئ وا ‘٤‘ 
  ؛]، مبا يف ذلك التأمني[آليات نقل املخاطر   ‘٥‘
اج املنهجي لتدابري احلد من املخاطر يف وضع خطط وبرامج التنميـة الوطنيـة ودون               ـاإلدم ‘٦‘

  .]الوطنية والقطاعية
  تغري املناخ؛واجهة لضعف الرئيسية ملحتديد نقاط ا  )ب(
علـى  ( الشروط القانونية والتنظيمية اليت تيسر التكيف، مبا يف ذلك القدرة على مواجهة الكوارث         هتيئة  )ج(

 التـساق سبيل املثال، قوانني البناء، وختطيط استخدام األراضي، وأدوات تقاسم املخاطر، وتعزيـز ا            
  ؛)السياسايت فيما بني القطاعات

 أفضل املمارسات اليت ميكن أن ُيسترشد هبا يف اإلجراءات الفورية مع التطلع يف األجل الطويـل                 بلورة  )د(
األحداث والكوارث املناخية البالغة الشدة، مبا يف ذلك من خالل تنفيـذ            القدرة على مواجهة    إىل بناء   

  إطار عمل هيوغو؛
  ؛تكيف من احلوافز اليت تشجع على سوء الد إىل أدىن درجةاحل  )ه(
خيارات التكيف وفوائد احلد من قابليـة       بشأن  تثقيف اجلهات صاحبة املصلحة على مجيع املستويات          )و(

  التأثر باملخاطر املتصلة باملناخ؛ 
 -استخدام املعلومات املستمدة من األرصاد اجلوية ومـن رصـد األرض واملعلومـات االجتماعيـة             )ز(

صليني للقيام على أفضل وجه بتنـسيق التخطـيط ملواجهـة          االقتصادية ومعارف السكان احملليني واأل    
 ؛الكوارث والتصدي هلا

إرساء سيادة القـانون    . والنظم اإلدارية املفتوحة  ات املؤسسية   إنشاء نظم مساءلة مثل الضوابط واملوازن       )ح(
  وسائل وعمليات اإلنفاذ؛ب

كافحـة  مب -سات الصغرية واملتوسطة     وال سيما بالنسبة للمؤس    -حتسني بيئة ممارسة األعمال التجارية        )ط(
ـ       ) أي الروتني (الفساد واحلد من العوائق البريوقراطية       ة يف  ـاليت تقف بوجه أنشطة األعمـال التجاري

  القطاع اخلاص؛
حتسني توافر وتطبيق املعلومات املناخية والبيئية على االستشعار عن بعد وأدوات صنع القـرار، علـى                  )ي(

  سبيل املثال ال احلصر؛
   والسيطرة على األراضي واملوارد؛وامتالكها ها أي ختصيص-توضيح وضمان حيازة األراضي وختطيطها   )ك(
  .]تعزيز إدارة وإنفاذ املوارد البيئية والطبيعية  )ل(
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] داخـل [ املناطق واجملتمعات واجلماعات والقطاعات والنظم اإليكولوجيـة        ] [مساعدة] [دعم] [من أجل [و  -٤٧
البلدان أقل وال سيما ] [تغري املناخضارة النامجة عن البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار ال[ ]نامية،البلدان ال] مجيع[[

 املتأثرة باجلفاف والتصحر والفيـضانات،      أفريقيا، وكذلك مراعاة الحتياجات بلدان       النامية والدول اجلزرية الصغرية  منواً  
] متعـددة النوافـذ    [)٢(آلية[[ ]توجد] [تغري املناخ إىل احلد األدىن ومعاجلتها،     تقليل اخلسائر واألضرار النامجة عن آثار       لو
] وتقامسهـا ] [وإدارهتا] [احلد من املخاطر  ] [التكيف،[ل] )٣(آليات خمتلفة ] [ التمويلية ٧٧ل نافذة متويل يف آلية جمموعة ا     [
وينبغـي أن تـسترشد     :]] من أجل [] يفيف إطار التك  ][إنشاؤها] حيب[ ]ميكن:] [لـمن أج [ينبغي أن ُيعتمد عليها     [

  :]]باملبادئ التالية

  أن تكون متسقة مع النهج املوّجه قطرياً إزاء التكيُّف؛  )أ(
  ]أن تعمل على الصعيد الدويل؛[  )ب(
وجهـات  مجيع ما يتصل هبا من قطاعـات        مـع مراعاة    واإلدارة ةوصول عادل إمكانيات  أن تضمن   [  )ج(

  ]مصلحة؛صاحبة 
ملها مع غريها من مؤسسات التأمني وإعادة التأمني، ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات            أن تنسق ع  [  )د(

  .]بإدارة خماطر الكوارثاليت تقوم بأعمال ترتبط الدولية األخرى ذات الصلة 
تعمل كنافذة لتقدمي التمويل السريع مـن أجـل   ] [جيب أن] [ميكن أن] [سوف] [هذه اآلليات ] [هذه اآللية [[ -٤٨

أن تشمل أدوات ماليـة  .] [التأمني[آلية لتعويض [ لآلثار النامجة عن األحداث املناخية البالغة الشدة، مبا يف ذلك     التصدي
ابتكارية، كصناديق رؤوس األموال االستثمارية وصناديق التأمني من املخاطر املناخية، ُتدمج يف اآللية املالية، مـن أجـل                  

 توفر هنجـاً  ] [ وإن كانت مترابطة ومتالزمة    ميزةامل[تتألف من املكونات التالية     .] [التصدي للمخاطر املتصلة بتغيُّر املناخ    
  :]أعاله ٤٧الالزمة ملساعدة البلدان النامية املذكورة يف الفقرة و للخسائر واألضرار النامجة عن آثار تغري املناخ، متكامالً

مجلة أمور منها تنفيذ أطر العمـل ذات        ، عن طريق    ] [والوقاية منها [ املخاطر] احلد من [ إدارة   عنصر  )أ(
  :]الصلة مثل إطار عمل هيوغو

علـى  ] [وإدارة املخاطر ] [تقييم املخاطر [] لدعم []أدوات واستراتيجيات ] [تطوير وتعزيز [  ‘١‘
  ؛]أعاله ٤٧يف البلدان النامية املذكورة يف الفقرة ] [مجيع املستويات

الرامية إىل احلـد مـن      ] املناسبة[نفيذ التدابري   ت] بغية تسهيل ودعم  ] [اليت جيب أن تشجع   [[  ‘٢‘
  ].]للتقليل من اخلسائر واألضرار إىل أدىن حد ممكن[املخاطر وإدارهتا 

  :عنصر تأمني ملا يلي[  )ب(
التصدي لألحداث املناخية البالغة الشدة، واملخاطر اليت هتدد إنتاج احملاصيل واألمن الغذائي،             ‘١‘

اب املعيشة احمللية اليت تشجع على احلد       ـايد األمراض وهتدد أسب   وتوافر املياه، وتؤدي إىل تز    
  من املخاطر؛

                                                      

 ".اخليارات املتعددة"ضاً إىل تشري األطراف أي )٢(

 ".النظم"تشري األطراف أيضاً إىل  )٣(
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املـصممة  ذات الصلة بالتـأمني     املخاطر  ونقل  تيسري تصميم وإنشاء وتشغيل آليات تقاسم        ‘٢‘
 لتلبية احتياجات البلدان النامية املعرضة هلذه املخاطر بصفة خاصة، وال سيما أقـل              خصيصاً

ول اجلزرية الصغرية النامية، للتصدي للمخاطر املالية املرتبطـة باألحـداث            والد البلدان منواً 
املناخية البالغة الشدة واآلخذة يف التزايد، مبا فيها األعاصري والعواصف االستوائية والفيضانات 

 التمويل العام واخلاص من أجل تعزيـز        زيادةواجلفاف، واليت تؤدي إىل خسائر وأضرار، و      
  .] فالقدرة على التكي

  .]جيب تيسري دفعات التأمني للبلدان النامية الضعيفة بوجه خاص من خالل اآللية املالية[
آلثـار  للتصدي للخسائر واألضرار النامجة عن ا   ] التعويضي] [التعويض] [/] [و[نصر إلعادة التأهيل    ع  )ج(

 ذلك ارتفاع مستوى سـطح      ، مبا يف  ية البطيئة املناخالنامجة عن األحداث    ] التدرجيية] [الراهنة[السلبية  
أي تراجـع مـساحة اليابـسة    (البحر، وارتفاع درجات حرارة البحر واليابسة، وحتمض احمليطـات      

وابيضاض الشعب املرجانية، وتأثريات ذلك على توافر املياه الصاحلة للشرب، وتراجع حجم مـصائد              
  ؛]اخلسائر واألضرارالتدرجيية اليت تفضي إىل تكبد ] احلالية و)] [اخلاألمساك، والتصحر، 

دوات مالية ابتكارية، كصناديق رؤوس األموال االستثمارية وصناديق التأمني من املخـاطر املناخيـة،      أ  )د(
  .]]ُتدمج يف اآللية املالية، من أجل التصدي للمخاطر املتصلة بتغيُّر املناخ

 على  ز مشاركة اجلهات صاحبة املصلحة    الشراكات بني القطاعني العام واخلاص لتحفي     ] ينبغي تشجيع ] [شجَّعُي[  -٤٩
، مبا فيها القطاع اخلاص واجملتمع املدين، يف األنشطة املتعلقة باحلد من املخاطر وإدارهتا وتقامسها، مبا يف ذلك                  أوسع نطاق 

ـ        ل التأمني، والتصدي للخسائر واألضرار، مع األخذ يف االعتبار أن مشاركة القطاع اخلاص ينبغي أن تكمل ال أن حتل حم
  .]التزامات البلدان األطراف املتقدمة مبوجب االتفاقية

  الترتيبات املؤسسية -هاء

] تشجيع] [بتوجيه وتنسيق [ ]مؤمتر األطراف ] [اتفاق كوبنهاغن ] [يقوم] [االتفاقية[أن تقوم   ] ينبغي] [جيب[[ -٥٠
ميكن أن يكون مبثابة    ]] [تنسيق] [دعم] [تعبئة] [توجيه[يف  ] تنسيقي []رئيسي[ ]فازح[[ ]دور[] القيام[] االضطالع[و

، مبـا يف ذلـك      ] [على الصعيد الدويل  ] [التكيف][إجراءات] [أنشطة] [تنفيذجمال  ] يف] [[إجراءات بشأن ] [ل] [حافز
، وضمان توفري ] [العمل التعاوين من جانب مجيع األطراف واملنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة

مواصلة [و]  لبناء القدرات  دواتوتكنولوجيات وأ منظورة وكافية وجديدة وإضافية     طراف املتقدمة موارد مالية     البلدان األ 
حتفـز االتفاقيـة   .] [العمل بالتعاون مع منظمات أخرى على طائفة واسعة من املبادرات الالزمة ملعاجلة موضوع التكيف             

استخدام املوارد املالية من أجل التكيف املنـصوص عليـه يف           اإلجراءات يف خمتلف القطاعات، مع تعزيز كفاءة وفعالية         
  .]االتفاقية، واالخنراط يف برامج التعليم والتدريب والبحوث وإذكاء وعي اجلمهور

تبادل املعلومات واملعارف واخلربات علـى      ] [اتفاق كوبنهاغن ] [االتفاقية][عملية[أن تيسر   ]] جيب] [ميكن[و -٥١
املعلومات املناسبة بشأن اجلوانب العلمية والتقنية للتكيف،       ] وتقاسم[تقدمي  .] [اإلقليمية والدولية الصعد احمللية والوطنية و   

املنظمـات  ] [الوكاالت املنفـذة  [، والربط بني الكيانات الوطنية و     [وتقاسم اخلربات واملعارف يف تنفيذ أنشطة التكيف        
  .أو النظم القائمة/، والعمليات و]لك اخلربة الالزمةاليت مت] واملؤسسات الدولية واإلقليمية والوطنية ذات الصلة
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وينبغي بذل جهود خاصة لتعزيز التعاون فيما بني املنظمات احلكومية الدولية بشأن خفض خمـاطر الكـوارث                   -٥٢
  .واحلد من الفقر وحتقيق التنمية هبدف تعظيم التآزر وجتنب ازدواج اجلهود

ر تغري املناخ على موارد املياه،      ـأثيتناول عملها   ت الدولية املتخصصة اليت      املقرر إشراك الوكاالت واملنظما    ومن -٥٣
  . يف إطار األمم املتحدة، يف وضع استراتيجيات وطنية ودولية للتكيف يف قطاع املياهدرجةوال سيما تلك امل

ينبغـي  [مج عمل نريويب    برنا]] النتائج والدروس املستخلصة من   ] [ل األنشطة اليت ُيضطلع هبا وفقاً    ] [نطاق[إن  [  -٥٤
] ينبغـي ] [من املقرر أن  ] [[أن يستمر، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز دور املراكز اإلقليمية، عند االقتضاء، بوصفها حماور              

لتبادل املعلومات  ] [[أن تصبح مركزا  ] ميكن] [ينبغي[و] تعزيزه لتيسري فهم آثار تغري املناخ وقابلية التأثر به والتكيف معه          
  .]]والوطنية] ودون اإلقليمية[على الصعد اإلقليمية ] [وبناء القدراتواملعارف 

شاملة وعادلة ومنصفة من حيـث إدارة       [من املقرر أن تكون اآللية املالية       [التكيف،  ] برنامج] [إطار[ل وفقاً[و -٥٥
للتكيف ] الدولية[املؤسسية  للترتيبات  ] ينبغي] [جيب أن .]] [التمويل واحلصول عليه، مع مراعاة الظروف الوطنية املختلفة       

  )٤(:]واملعايري االسترشادية التالية[املبادئ ] حتكم[بتسترشد [أن 

  والفعالية والكفاءة والشفافية؛] باإلنصاف[أن تتسم   )أ(
  ] أمامه؛حتت سلطة وتوجيهات مؤمتر األطراف وأن تكون مسؤولة متاماً] تعمل] [أن تكون[[  )ب(
  ]ية اخلاصة باإلنصاف واملسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة؛بادئ االتفاقمباالسترشاد [  )ج(
ـ ـ جلميع األطراف يف إطاًـوازن جغرافيـأن تتسم بتمثيل عادل ومت    [  )د( ـ ـار إدارة شفاف الة ـة وفع

  ]؛)٢-١١املادة (
 أن تكفل مشاركة البلدان املتلقية خالل مراحل التحديد والتعريف والتنفيذ، وأن جتعلها قائمة حقـاً              [  )ه(

  ]على أساس الطلب؛
يف اجملـاالت ذات    أخـرى   جهات وكيانات   ] [التعاون مع ] [لتماس االتساق وعدم تكرار خربات    ا[  )و(

  ]منظمات األمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة؛] [الصلة؛
 تــني  للماد نميتها ونشرها ونقلها وفقاً   معاجلة مجيع جوانب التعاون يف جمال حبوث التكنولوجيا وت        [  )ز(

 من املواد ذات الصلة من االتفاقية، من أجل إتاحة التكيف مبوجب الفقـرات              ا وغريمه ٥-٤ و ٣-٤
  ]؛١٣-م أ/١ ذات الصلة من املقرر

] التعاون، عند االقتضاء، على أساس إقليمي[تشجيع ] [العمل بالتنسيق مع األطر اإلقليمية القائمة، و[  )ح(
  من أجل تنسيق اجلهود؛] نسيق اإلقليمي بني البلدان ذات املوارد الطبيعية املشتركةالت[

                                                      

الترتيبات الواردة يف الفصل الثاين املتعلـق       /املعايري التوجيهية املتعلقة مبختلف اآلليات    /تضم هذه الفقرة املبادئ    )٤(
 .FCCC/AWGLCA/2009/INF.1بالتكيف، الباب هاء، 
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 الوطنيـة   ملنـاهج ا[،  ]الوطنية املؤسسية [الترتيبات] االستفادة من ] [االعتماد على ] [[لبداء الدعم   إ[  )ط(
  ].واخلربات إىل أقصى حد ممكن] تلك اخلاصة بإطار عمل هيوغوك، ]القائمة[

] الترتيبـات املؤسـسية   [أن تتعزز   ] ينبغي] [جيب[التكيف،  ] برنامج] [إطار] [إجراءات[م تنفيذ   من أجل دع   -٥٦
اجلديـدة املـذكورة يف      وينبغي أن تتعزز الترتيبات املؤسسية    ] دين الدويل واإلقليمي  ـعلى الصعي ] القائمة] [املؤسسات[

  )٥(:لعدد من األهداف من بينها ما يلي]  أدناه٥٧الفقرة 

يف ] [التكيـف ] إطار] [إجراءات] [تنفيذ] [[لالترويج  ] [تشجيع] [ضمان] [دعم] [تعزيز] [تيسري[  )أ(
مبا يف ذلك الصعد احمللية،     ] [على الصعيد األكثر مالءمة   ] [يف البلدان األطراف النامية   ] [مجيع البلدان 

االعتراف باألدوار ، مع ] [ وما بعده٢٠١٢، وحىت عام حالياً[، والوطنية واإلقليمية ]ودون اإلقليمية [
، واالعتراف باملساواة بني اجلنسني كجزء ال يتجزأ من التنفيذ          ]الوطنية واإلقليمية [اهلامة للحكومات   
  ]الفعال للتكيف؛

وضع إرشادات واسعة النطاق هبدف وضع استراتيجيات وطنية للتكيف، وتوفري الـدعم للبلـدان              [  )ب(
  ] وضع هذه االستراتيجيات؛عند ]األقل قدرة على التكيف[الضعيفة بصفة خاصة 

] اخلـربات ] [املعارف،[تقاسم املعلومات،   ] ل] منابر] [منصات[إنشاء  ] [[تعزيز] [تدعيم وتوطيد [  )ج(
على الصعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية، مبا يتسق مع االتفاقات الدولية           [واملمارسات اجليدة،   

اب املصاحل العامة واخلاصة املختلفة مناقشة التحـديات        ومنتديات يستطيع فيها أصح   [،  ]ذات الصلة 
  ، واالعتراف بدور جهات االتصال الوطنية؛]امللموسة

  ]نشر املعلومات من خالل املراكز اإلقليمية؛[  )د(
بوجه خاص، يف مجلة أمور منها وضع مبادئ توجيهية إلجراء تقييم           الضعيفة  مساعدة البلدان النامية    [  )ه(

التكيف يف التخطـيط    إجراءات  ثر والتكيف، وإعداد خطط وطنية للتكيف، وإدماج        التأقابلية  مدى  
  ]القطاعي والوطين، وحتديد مصادر التمويل واملساعدة التقنية لدعم إجراءات حمددة للتكيف؛

بناء قـدرهتا   جهود متسقة ومنسقة يف هذا الصدد لدعم البلدان األطراف النامية يف            بذل  التأكد من   [  )و(
  ]مع آثار تغري املناخ وجتنب الكوارث ذات الصلة بتغري املناخ؛قلم على التأ

من خالل جمموعة من الربامج منها      (املنظمات واملؤسسات الدولية على دعم إدماج التكيف        [تشجيع    )ز(
]  احمللية والوطنية واإلقليمية  [يف خطط التنمية    )] التعاون املايل، وبناء القدرات وآليات تعزيز املؤسسات      

  ؛]التكيف] وأولويات] [وبرامج] [واستراتيجيات] [أنشطة[ا يف ذلك متويل مب[
  ]تقدمي املشورة والدعم التقين لألطراف؛[  )ح(
  ]تصميم وتنفيذ برنامج عمل جديد بشأن التكيف؛[  )ط(

                                                      

الترتيبات الواردة يف الفـصل الثـاين       /علقة مبختلف اآلليات  األغراض املت /الوظائف/تضم هذه الفقرة األهداف    )٥(
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  تعزيز أنشطة الرصد العملي لتطوير سبل ووسائل التكيف مع آثار تغري املناخ على احمليط؛  )ي(
ودعم إنشاء شراكات بني الشركات واملؤسسات البحثية يف البلدان املتقدمة والنامية، فيمـا             متكني  [  )ك(

  ]يتعلق بتكنولوجيات التكيف وتنفيذ أنشطة التكيف؛
تيسري الوصول إىل تكنولوجيات التكيف اليت حتتاجها البلدان النامية لتعزيـز اإلجـراءات املتعلقـة               [  )ل(

خ والتكيف معها، وتعزيز القدرة علـى حتمـل تكـاليف هـذه             بالتخفيف من حدة آثار تغري املنا     
  ]التكنولوجيات، وقابلية تكييفها؛

  ]تطوير آليات إضافية غري حصرية لنقل تكنولوجيات التكيف؛[  )م(
  ] لنقل التكنولوجيا؛توفري موارد مالية كافية ومنظورة[  )ن(
  ]إزالة احلواجز أمام تطوير التكنولوجيا ونقلها؛[  )س(
  ] تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية للبلدان األطراف النامية؛دعم[  )ع(
تقييم احتياجات بنـاء    [يف البلدان النامية،    ] احتياجات التكيف ] [مستوى التكيف [شراف على   اإل[  )ف(

  ]مبا يف ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات؛] [القدرات
 من جانب املستفيدين، وضمان توفري موارد جديـدة وإضـافية           متكني الوصول املباشر إىل التمويل    [  )ص(

  ]وكافية وميكن التنبؤ هبا لتمويل نقل التكنولوجيا؛
  ]استالم وتقييم طلبات الدعم املايل من البلدان النامية لتنفيذ مشاريع وبرامج وإجراءات التكيف؛[  )ق(
 التكيف مع تغري املناخ، مبا يف ذلـك         ختطيط وتنظيم وتنسيق ورصد وتقييم اإلجراءات الدولية على       [  )ر(

  ]وسائل التنفيذ؛
رصد االمتثال لاللتزامات والتعهدات اليت قدمتها البلدان األطراف املتقدمة، واألطراف األخرى اليت            [  )ش(

  ] القيام بذلك، بتوفري الدعم املايل للبلدان النامية الضعيفة بصفة خاصة؛اختارت طوعاً
 يلزم من الصناديق وآليات التأمني، وعلى الكفاءة يف اسـتخدام األمـوال             اإلشراف على إنشاء ما   [  )ت(

، مبا يف ذلك إتاحة ودعم إقامة شراكات بني الشركات واملؤسسات البحثيـة يف  [املخصصة للتكيف  
  ]؛]البلدان املتقدمة والنامية فيما يتعلق بتكنولوجيات التكيف وتنفيذ أنشطة التكيف

  ] من االتفاقية ؛٣-٤لة والتكاليف اإلضافية الكاملة، وفقا للمادة توفري التكاليف الكام[  )ث(
ضمان التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية، فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات من أجل توفري املوارد              [ )خ(

  من االتفاقية وفقـاً    ٩-٤ و ٨-٤ و ٥-٤ و ٤-٤ و ٣-٤ و ١-٤وهذا منصوص عليه يف املواد      . املالية
  .] اليت حتدد اآللية املالية مبوجب االتفاقية١١ للمادة

مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة الترتيبات املؤسـسية اجلديـدة           ] ينشئ[ ]يرسي[أن  ] جيب] [ينبغي[[ -٥٧
  :]ويقدم تقاريره مباشرة إىل مؤمتر األطراف[التالية 
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  ]دائمة؛[نة تكيفتعتمد جل )أ(  

  :لتكيف ما يليجيب أن تشمل طرائق عمل جلنة ا[  

 عن تقييم األعمال اجلارية وتعزيز األسس العلمية واملنهجية اليت تقـوم            الً مسؤو اً تيسريي اًفرع  ‘١‘
  :عليها عملية التكيف

مع األطراف، والوكاالت واملؤسسات الدولية العاملة يف التنفيـذ القـائم           التفاعل    -
  إلجراءات التكيف؛

  مارسات الستخدامها يف الظروف ذات الصلة؛حتليل العمل القائم وحتديد أفضل امل  -
  حتديد الثغرات يف العمل احلايل وتعزيز العمل للتغلب على الثغرات يف العمل احلايل؛  -
  رصد امتثال األطراف اللتزاماهتا بدعم التكيف؛  -

  : عن يكون مسؤوالًاً تقنياً استشارياًفرع  ‘٢‘
  س التنفيذي لآللية املتعددة النوافذ؛الفريق االستشاري التقين الذي أنشئ لدعم اجملل  -
  تقدمي املشورة بشأن املسائل الفنية الناشئة عن أعمال جلنة التكيف؛  - 

 عن نشر املعلومات الـيت تنتجهـا الفـروع          فرع للمقاصة ونشر املعلومات يكون مسؤوالً      ‘٣‘
  :ما يليوتشمل نواجته . االستشارية التيسريية والتقنية للمستخدمني على الصعيد الوطين

  معلومات عن أفضل املمارسات املالئمة لظروف معينة؛  - 
  معلومات عن األساليب واألدوات؛  - 
  تيسري احلصول على مصادر للخربات الفنية ذات الصلة لألطراف اليت حتتاجها؛  - 
  تيسري وتنفيذ أنشطة التدريب وبناء القدرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛  - 

   عن إعداد طرائق تشغيل وتشكيل جلنة التكيف؛مؤمتر األطراف مسؤوالًجيب أن يكون   ‘٤‘
جيوز أن تقدم إجراءات التكيف اليت حتددها البلدان األطراف النامية ومتنحها األولوية ضمن               ‘٥‘

ينبغي أن تكون إجراءات التكيف املقدمـة       . خطط التكيف الوطنية إىل جلنة التكيف لنشرها      
  واخلطط والربامج الوطنية؛للنشر متسقة مع السياسات 

جيب أن تقدم جلنة التكيف التوجيهات واخلربات الفنية الالزمة اليت حتتاجها البلدان األطراف               ‘٦‘
  النامية يف حتديد إجراءات التكيف وإعطائها األولوية بغية تنفيذها على حنو عاجل وفوري؛

تكيف هذه اليت حتظى باألولويـة      جيب أن تقدم جلنة التكيف املساعدة يف مطابقة إجراءات ال           ‘٧‘
وسوف تيـسر جلنـة التكيـف    . مع الدعم املايل والتكنولوجي الذي تقدمه البلدان املتقدمة   

  استعراض االلتزامات اجلديدة واإلضافية للبلدان املتقدمة مبوجب االتفاقية؛
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لتكيف من  لحصول على الدعم املايل والتكنولوجي إلجراءات ا      السعي ل لبلدان النامية   جيوز ل   ‘٨‘
 ]خالل وسائل أخرى؛

  ]هيئة فرعية للتكيف؛[  )ب( 
  ]؛]جلنة التكيف] [اهليئة الفرعية للتكيف[التكيف يف إطار ] بشأن[خرباء ] هيئة] [فريق[  )ج( 
  ]؛فريق استشاري ُيعىن بقضايا التكيف ينبثق عن فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منواً[  )د( 
  ]االتفاقية؛مبوجب ] [تيسريية[آلية   )ه( 

ُتشكَّل مبوجبها هيئـة تنفيذيـة لـشؤون التمويـل         اليت   لية املالية والتكنولوجية املتعلقة بالتكيف    اآل[  )و(
 مبوجـب االتفاقيـة،     حتكم صندوق التكيف الذي سُينشأ أيضاً     واليت  والتكنولوجيا اخلاصة بالتكيف    

  :تدعمه أربع أفرقة فنية تعىن مبا يلي
  البحوث والتنمية؛  ‘١‘  

  بناء القدرات؛  ‘٢‘
  نقل التكنولوجيات الالزمة للتكيف؛  ‘٣‘
  ]نظم املراقبة وإدارة املعلومات؛  ‘٤‘

  : جتدد هنا على أهناملعاجلة اخلسائر واألضرار النامجة عن آثار تغري املناخ] متعددة النوافذ[آلية [[  )ز(
شرف عليها اجمللس التنفيذي    ختضع اآللية املتعددة النوافذ لسلطة مؤمتر األطراف وتوجيهاته وي          ‘١‘

  لآللية املتعددة النوافذ؛
 يف االعتبار احلاجة إىل ضمان أن تكـون لـدى           حيدد مؤمتر األطراف عضوية اجمللس، آخذاً      ‘٢‘

  أعضاء اجمللس اخلربة املناسبة يف مسائل التأمني ذات الصلة بتغري املناخ؛
لتقين التابع للجنة التكيف لدعم اجمللس  فريق استشاري فين يف إطار الفرع االستشاري  ا       أنشي  ‘٣‘

  التنفيذي لآللية املتعددة النوافذ؛
  :الغرض من هذا الفريق االستشاري التقين هو ما يلي  ‘٤‘

تيسري املشورة والتوجيه بشأن اإلدارة املوجودة واملبتكرة للمخاطر، ونقل املخـاطر،             -
  وهنُج تقاسم املخاطر، مبا يف ذلك التأمني؛

  مل املخاطر املناخية الرئيسية وعتبات مدفوعات التأمني؛حتديد عوا  -
  تقدير اآلثار املادية واالقتصادية احملتملة لعوامل خماطر املناخ الرئيسية؛  -
  تلقي تقارير تفيد بأن عتبات املخاطر املناخية الرئيسية قد مت جتاوزها؛  -
  جتاوزها؛سري التحقق من أن عتبات املخاطر املناخية الرئيسية قد مت تي  -
  .املناخية توصية اجمللس بأداء تعويضات مالية مناسبة عندما يتم جتاوز عتبات املخاطر   -
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جيب أن تتمثل يف الفريق االستشاري التقين جمموعة من اخلربات التقنية يف جمـاالت حتديـد          ‘٥‘
  .]أماكن اخلطر واحلد من خماطر الكوارث، والتأمني وإعادة التأمني

كـي  ] [ينبغي إنشاء جهة اتصال وطنيـة     ] [عني األطراف جهة اتصال وطنية فيما يتعلق بالتكيف       ينبغي أن ي  [[ -٥٨
وال سيما وضع وتنفيذ خطط التكيـف       بفعالية،  اإلجراءات يف إطار االتفاقية     [ التكيف] برنامج[تنفيذ  ][معاجلة] [يتسىن
 الضعيفة بشكل خاص لدعم عمل جهـات االتـصال          جيب توفري املساعدة املالية والتقنية إىل  البلدان النامية        و]. الوطنية

  .]فالوطنية املعنية بالتكي

أو تعزيزها حيثما وجدت، ملعاجلة مجيع      إقليمية  عند االقتضاء،   و،  وطنيةتنسيق  ] كيانات] [هيئات[ينبغي إنشاء   [  -٥٩
تعزيز القـدرات املؤسـسية     اجلنسني، و بني  جوانب وسائل التنفيذ املتعلقة بالتكيف، مبا يف ذلك مشاركة تتسم بالتوازن            

  .]املصلحةاجلهات صاحبة جلهات االتصال الوطنية ومجيع 

مؤمتر يقوم  .] [ميكن إنشاء أو تعزيز املراكز والشبكات الوطنية وكذلك املراكز والشبكات واملبادرات اإلقليمية           [  -٦٠
  رئيـسياً  مـصدراً اإلقليميةكون املراكز ستو. املراكز اإلقليمية للتكيفبتطوير األطراف، بالتعاون مع املنظمات األخرى،  

للتوجيهات واملعلومات واخلربات داخل املناطق، وسيتم تشجيع األطراف على التفاعل مع مراكزها اإلقليمية فيما يتعلـق                
وينبغي تعزيز قدرات ما يوجد من مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية ذات صلة لتيسري العمل على التكيف،                .] [هبذا الدعم 

تلك أو شبكات، وذلك باستخدام /إنشاء مراكز ومنظمات، و] ميكن] [ينبغي] [جيب:] [[ ذلك، يف مجلة أمور منها    مبا يف 
، مبا يف ذلـك علـى       ] [، حيثما وجدت،  ] [، عند االقتضاء،  ] [تعزيزها] [أو/و] [و] [أو] [، عند االقتضاء،  [،  القائمة

  :]]، مبا يف ذلك.] [واإلقليميالصعيدين الوطين 

  ]مراكز وشبكات وطنية؛[  )أ( 

يف مناطق البلدان النامية حتـت      [ ]افتراضية[إقليمية  ] تكيف[مراكز وشبكات ومنظمات ومبادرات       )ب(
  ]سلطة اهليئة الفرعية للتكيف؛

  .]مركز دويل للتكيف[  )ج(

  :]منهالتنفيذ أمور  أعاله ٦٠أن تعمل املراكز والشبكات املذكورة يف الفقرة ] ينبغي[[ -٦١

يف مجيـع البلـدان     الوطنية  التكيف  ] ات[إجراء] [خطط[تنفيذ  ] تطوير و ] املساعدة يف ] [يسريت[[ )أ(
الضارة الناجتة عـن    املعرضة لآلثار   ] [البلدان النامية الضعيفة  ] [وال سيما [األطراف النامية والضعيفة،    

البحوث، ] تعزيز[ن خالل   م]] وأفريقيا[ النامية    والدول اجلزرية الصغرية   أقل البلدان منواً  ] [تغري املناخ 
، اًـا طوع ـ وبناء القدرات وتطوير تكنولوجيا التكيف ونشرها ونقله       ، والتدريب ،وتقاسم املعارف 

  ] مع االتفاقات الدولية ذات الصلة؛تتمشىمبا 
اء القدرات، وتقاسم املعـارف، وتطـوير التكنولوجيـا         ـف، وبن ـذ إجراءات التكي  ـتيسري تنفي [  )ب(

  ]ووزعها ونقلها؛
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، ورصد وتقيـيم    ]تنفيذ[ختطيط وتصميم و  ] متويل ختطيط ] [تقدمي املساعدة ومجع األموال من أجل     [  )ج(
على الصعيدين الـوطين    [؛]على مجيع الصعد  [أنشطة التكيف، وتيسري عملية اختاذ القرارات املستنرية        

  بارات اجلنسانية؛، مع مراعاة االعت]]، وخاصة بني البلدان ذات املوارد الطبيعية املشتركةواإلقليمي
استحداث األدوات التحليلية؛ والقيام    : مساعدة األطراف يف بناء قدراهتا احمللية ألغراض منها ما يلي         [  )د(

بالبحوث واالضطالع بأنشطة التنفيذ يف جمال التكيـف؛ وأنـشطة البحـث والتطـوير يف جمـال                 
م املشاريع النموذجية؛ ونشر    تكنولوجيات التكيف ونشر هذه التكنولوجيات ونقلها؛ والتوعية؛ ودع       

  ]؛الدراسات املتعلقة بالتكيف
تبادل الدروس املستخلصة وأفضل املمارسات، وتعزيز تقييم قابلية  تأثر احمليطات والسواحل بـتغري                 )ه(

  املناخ من أجل تيسري تنفيذ تدابري التكيف؛
لة املنشأة لتعزيز العمل املتعلق بنقل      املسامهة يف ضمان فعالية اإلجراءات اليت تنفذها اهليئات ذات الص         [  )و(

  ]؛) يف نص الرئيس١٩٧مرتبطة بالفقرة (التكنولوجيا 
] وباآلثار واالستجابات [التنسيق والنشر احلر واملناسب التوقيت للمعلومات املتعلقة باملراقبة املنتظمة          [  )ز(

  ]لتكيف؛ووضع النماذج، من أجل حتسني عمليات تقييم قابلية التأثر وا] اإلقليمية[
ع وحتليل ونشر املعلومات عن األعمال والتدابري العملية السابقة واحلالية اخلاصة بالتكيف، مبـا يف       مج[  )ح(

ذلك املشاريع، واالستراتيجيات القصرية األجل والطويلة األجل، ومعارف السكان احملليني ومعارف           
  ]السكان األصليني؛

املوارد متعددة التخصصات واليت تشمل ممثلني مـن اجلامعـات          املعنية ب الوطنية  تعزيز قدرة األفرقة    [  )ط(
  ]ومؤسسات البحث العلمي، واحلكومة واملصانع واملنظمات غري احلكومية؛

ع برنامج تدرييب يتيح ملخططي املدن إدماج إدارة املخاطر املناخيـة يف التخطـيط التنمـوي             ـوض[  )ي(
  ]الطويل األجل؛

  ]ة حتويل هذه املعارف إىل إجراءات عملية؛توليد وتقاسم املعارف، وإتاح[  )ك(
  ]تعزيز املؤسسات واملساعدة يف تطوير منصة معارف ليتسىن تبادل البحوث واخلربات والبيانات؛[  )ل(
إشراك األوساط العلمية وواضعي السياسات يف حوارات هتدف إىل تعزيز الفعالية يف صنع القرارات              [  )م(

  ]املتعلقة بقضايا البيئة والتنمية؛
التماس الفرص والشراكات لبناء القدرات يف جمال استخدام طرائق وأدوات تقيـيم قابليـة التـأثر                [  )ن(

  ]والتكيف من خالل برامج تعليمية جديدة ومؤسسات دراسات متقدمة؛
 دراسة حاالت التوتر الناجتة عن تغري املناخ وتقلبه، وتقدير املخاطر املتصلة باملناخ يف املاضي واحلاضر  [  )س(

 فضالً.) مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، واشتداد العواصف، وال سيما العواصف الرملية          (واملستقبل  
  ]عن املخاطر على صحة اإلنسان؛

  ]املساعدة يف صياغة ونشر التوجيهات املتعلقة بوضع خطط التكيف الوطنية؛[  )ع(
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ة للموافقة على متويل التكيف وصرف املبالغ       آللية املالية فيما يتعلق باملعايري املناسب     لوفري التوجيهات   ت[  )ف(
  ]املخصصة لذلك؛

املستويني الـوطين واإلقليمـي   القائمة على ة التكيف تتعلق بالفجوات ـات إىل جلن ـدمي تعليق ـتق[  )ص(
  .]واليت ينبغي التصدي هلا

رصـد  ][رصد واستعراض العمل املتعلق بالتكيف والدعم املقـدم لـه         [  -واو
تـدابري لتيـسري    ] [يين والداعم املتعلق بالتكيف   واستعراض العمل التمك  

  ]استعراض التقدم] [التكيف املناسب إزاء تغري املناخ

التقـارير  ] تقدمي] [تعزيز] [البلدان النامية، إىل  بدعم مايل وتقين إضايف تقدمه      [مجيع األطراف   ] تعزز[ينبغي أن    -٦٢
] التقدم والتجارب املتعلقة بإجراءات التكيـف     ] [لبالغات الوطنية تدابري تيسري التكيف املالئم مع تغري املناخ يف ا        [بشأن  

ولضمان الـشفافية،   ] [لتسهيل رصد واستعراض التزامات التكيف مبوجب اتفاق كوبنهاغن       ] [والدعم الوارد أو املقدم   [
ار نظم الرصد   واملساءلة املتبادلة واحلوكمة، ينبغي أن تسعى األطراف جاهدة من أجل دمج رصد إجراءات التكيف يف إط               

  .]توالتقييم على صعيد األقطار واملنظما

يف إتاحة وسائل  ] [يف الوفاء بااللتزامات املالية لألطراف املدرجة يف املرفق األول و         [، يرتبط التقدم احملرز     وحتماً[  -٦٣
لتكنولوجيـا وبنـاء    التكيف، بالتمويل ونقـل ا    ] إطار] [برنامج] [مبوجب[يف تنفيذ   ] [التنفيذ للبلدان األطراف النامية   

البلـدان  ] مجيـع [لتوفري وسائل التنفيـذ     ] يف[، مبا يف ذلك     .] [وينبغي رصد واستعراض مجيع هذه اجلوانب     . القدرات
ـ نـاطق   ذات امل  وغريها من البلدان اجلزرية الـصغرية، والبلـدان          نخفضةسيما البلدان امل   األطراف النامية، وال   ساحلية ال

ذات النظم  عرضة للفيضانات، واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية       املناطق  امل أو   شبه القاحلة املناطق القاحلة و  ، و املنخفضة
واحلد من  القدرة على التأقلم    املعرضة بشكل خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ والتقدم يف تعزيز            اهلشة اإليكولوجية اجلبلية  

إلجـراءات  ] املتفـق عليـه   لضمان التنفيذ الكامل    ] [يمهاوتقي] [استعراضها] [رصدها] [جيب] [ينبغي[،  ]قابلية التأثر 
بـدعم متـويلي    .] [ مـن االتفاقيـة    ٥-٤ و ٤-٤ و ٣-٤والتزامات التكيف للبلدان األطراف املتقدمة مبوجب املـادة         

ات على حنو يكفل إمكانية قياس تنفيذ تلك اإلجراء       ] [وتكنولوجي، وااللتزامات املتعلقة بتقدمي الدعم املايل والتكنولوجي      
االستفادة من البيانات العلمية فضالً عن البيانات االجتماعيـة واالقتـصادية           [،  ]وااللتزامات واإلبالغ عنه والتحقق منه    

  ].]املصنفة حسب النوع يف سياق الشفافية واملساءلة املتبادلة واحلوكمة

من أجل استعراض   ] [ األطراف جلميع[أو تقدمي تعقيبات  /للرصد واإلبالغ و  ] آلية] [نظام[وضع  ] ينبغي] [جيب[ -٦٤
] وإجراءات التكيف كجزء من جممل نظام اإلبالغ مبوجب نظـام منـاخي جديـد             ] [االلتزامات املالية ألنشطة التكيف   

مع جلنة من اخلرباء بـشأن      ] [٥-٤ و ٤-٤ و ٣-٤من أجل الوفاء بااللتزامات مبوجب املادة       ] [كجزء من آلية االمتثال   [
اآلليات القائمة لرصد وتقيـيم  ] الستفادة منا] [استخدام[من خالل ] [ من االتفاقية ٤ الفقرة   تنفيذ االلتزامات الواردة يف   

الل قنـاة املـساعدة     ـن خ ـراف وم ـتقدمي دعم التكيف وفعاليته، مثل التمويل من خالل قنوات متويلية متعددة األط           
  ]].اإلمنائية الرمسية
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جيب وضع نظام للرصد    :] [جيب إنشاء نظام للرصد من أجل     :] [ امجلة أمور منه  ] والتقييم] [الرصد[يستتبع  [[ -٦٥
  :]واإلبالغ لتقييم تقدمي الدعم للتكيف، مبا يف ذلك، مجلة أمور منها

  ]رصد وتسجيل املوارد املالية املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة؛[  )أ(
  ]رصد التكنولوجيا املنقولة إىل البلدان األطراف النامية؛[ )ب(
] استخدام ونقل املوارد املالية لـبناء القدرات ودعمهـا       ] [اليت تتخذها األطراف  [إجراءات الرصد   [  )ج(

داخل كل بلد مـن     ] [يف البلدان األطراف النامية   ] [لتهيئة بيئات مؤاتية لنقل التكنولوجيا وتكييفها     [
  ]البلدان األطراف؛

  ]ف؛تقييم مدى فعالية تنفيذ إجراءات ومشاريع وبرامج التكي[  )د(
  ]؛]كل أربع سنوات[تقييم مدى كفاية الدعم املايل والتكنولوجي املقدم إىل البلدان األطراف النامية [  )ه(
  ]ضمان حتقيق نتائج فعالة بفضل ذلك الدعم؛[  )و(
حتديد أي تباينات بني التزامات التمويل وخفض االنبعاثات وكميات املوارد املقدمة والتخفيـضات             [  )ز(

  ]؛ وتقدمي تقارير عن ذلك إىل جلنة االمتثالس كل بلد على حدةاحملققة على أسا
، ]األكثر ضعفاً ] [الضعيفة[البلدان األطراف النامية    [من جانب   للتكيف  تقدمي برامج العمل الوطنية     [  )ح(

ـ نـاطق   ذات امل  وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان        نخفضةوال سيما البلدان امل    ساحلية ال
عرضة للفيـضانات، واجلفـاف والتـصحر،       املناطق  امل أو   املناطق القاحلة وشبه القاحلة   و،  املنخفضة

اهلشة اإليكولوجية اجلبلية املعرضة بشكل خاص لآلثـار الـضارة لـتغري    ذات النظم والبلدان النامية  
اس كل بلد على حدة، ينبغي أن يؤدي إىل حتديد األولويـات            ـعلى أس ] إلجراء فحص [،  ]]املناخ
  .]]فيذتعلق باإلجراءات اليت حتتاج إىل مساعدة يف التنفيما ي
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  املرفق الثالث

  العمل املعزز املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ

يتضمن هذا املرفق نصاً مقتبساً من الفقرات الواردة يف بداية الفصل اخلاص بالعمل املعزز املتعلق بالتخفيف يف   
، بعد أن أعاد ترتيبها ميسر الفريق )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(نقح  من النص التفاوضي امل  ٧٣- ٦٧الصفحات  

  .وعرض امليسر يف اجتماعات الفريق النهج املتبع يف إعادة الترتيب. غري الرمسي املعين بالتخفيف

 ألف من النص التفاوضـي      - وال يتضمن املرفق سوى مواد اقترحت األطراف إدراجها قبل الفصل الثالث              
أما املواد املماثلة مفاهيمياً واليت ميكن النظر فيها باالقتران مع املواد           . FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1املنقح  

  .الواردة يف هذا املرفق فإهنا تبقى حيث أدرجتها األطراف أصالً

  .١وأعيد ترقيم الفقرات ابتداًء بالفقرة   

وميكن الرجوع إىل أصل    .  املتماثل معاً  وُحذفت الفقرات املتطابقة املكررة، وُجمعت الفقرات ذات املضمون         
  .FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1الفقرات باستخدام اجلدول التوضيحي الوارد يف املرفق الثالث للوثيقة 

واقترحــت األطــراف لــدى عــرض نــصها عنــاوين فرعيــة ميكــن االطــالع عليهــا يف الوثيقــة   
FCCC/AWGLCA/2009/INF.1أما العناوين الفرعية اإلرشادية يف النص فقد أدرجها . ولكنها مل تدَرج يف هذا النص 

  .امليسر لإلشارة إىل املواضيع اليت أعيد ترتيب النص حوهلا

  ).FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(وحتيل اإلحاالت املرجعية يف هذا املرفق إىل النص التفاوضي املنقح   
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  :مقترحات هيكلية
  :صل املتعلق بالتخفيف كما يليُيعاد ترتيب اجلزأين ألف وباء يف الف)  ١
 جزء عن السياسات والتدابري  -١

 جزء عن التزامات األطراف املتعلقة بالتخفيف  -٢

 جزء فرعي عن التزامات البلدان املتقدمة  )أ(  

  جزء فرعي عن تدابري البلدان النامية  )ب(  
  جزء عن القياس واإلبالغ والتحقق  -٣
  جزء عن آلية لالستعراض   -٤
  االمتثالجزء عن   -٥
ـُدرج جزء جديد يف بداية الفصل املتعلق بالتخفيف، خيصص للمقترحات اهليكلية اليت تتناول التزامات كل من البلـدان الناميـة                    )  ٢ ي

  .والبلدان املتقدمة وتدابريمها بصيغة شكلية موحدة
ـُدرج مرفقات بنهاية النص تسجل، يف مجلة أمور، التزامات األطراف وتدابريها يف جم     .ال التخفيف القابلة للقياس الكميوت
وينبغي أن يركز الفصل املتعلق بالتخفيف على التزامات التخفيف وتدابريه املالئمة وطنياً وعلى قياس هذه االلتزامات والتـدابري                

لنامية، مبا يف ذلك اجلزء احلايل      وينبغي جتميع عناصر النص املتعلقة بدعم تدابري التخفيف اليت تتخذها البلدان ا           . واإلبالغ عنها والتحقق منها   
  . ، يف جزء جديد ُيدرج يف الفصل املتعلق بالتمويل"وسائل التنفيذ"عن 

وختصص مساحة يف بداية الفصل املتعلق بالتخفيف لإلشارة إىل أنه قد يلزم جزء جديد حيدد هدف أو أهداف التخفيف العامة                      
  .ية املشتركةومبادئه التوجيهية، يف حال عدم إدراج ذلك يف الرؤ

  :وعلى هذا، ينبغي أن ُينظم الفصل املتعلق بالتخفيف يف سبعة أجزاء على النحو التايل  
  )يف حال اللزوم(األهداف واملبادئ   -١
االلتزامات املشتركة؛ اجلداول الوطنية؛ استراتيجيات التنميـة  : تتضمن حتديداً ما يلي( التخفيف وتدابريه املالئمة وطنياً      تالتزاما  -٢

  )املنخفضة االنبعاثات؛ التخفيف الذي تقوم به البلدان املتقدمة؛ التخفيف الذي تقوم به البلدان النامية
  النامجة عن إزالة الغابات وتدهورهاخفض االنبعاثات أنشطة   -٣
  وقود النقل  -٤
 آليات السوق  -٥

 اآلثار غري املباشرة  -٦

 القياس واإلبالغ والتحقق  -٧

  االمتثال  -٨
  ديد عن الوفاء املشتركجزء ج)  ٣
  جزء جديد عن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة)  ٤
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  )]مبا يف ذلك األهداف والنطاق واملبادئ(مواد استهاللية [

  .إذ تسلم بأن النصيب األكرب من غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي إمنا ينشأ من البلدان املتقدمة  - ١

  . يف التنمية هو حق من حقوق اإلنسان األساسية ال ميكن احلرمان منهإذ تسلم بأن احلق  - ٢

  .إذ تشري إىل أن التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر مها األولوية األوىل واألساسية للبلدان النامية  -٣

الفعليني يف سياق اجلهود    إذ تسلم بأن حق البلدان النامية يف التنمية سيلقى االحترام والضمان الكافيني و              - ٤
 .العاملية املشتركة للتصدي لتغري املناخ

نظراً للمسؤولية التارخيية الواقعة على البلدان املتقدمة وملستوى التنمية لديها، واستناداً إىل مبـدأ املـساواة،                  - ٥
 حيز مناسب لبلوغ هدفيها ستكون ختفيضات غازات الدفيئة يف هذه البلدان أكثر حدة، حبيث يتوفر لدى البلدان النامية

وينبغي أن تتخذ البلدان النامية تدابري التخفيف املالئمة وطنيـاً يف  . املتمثلني يف حتقيق تنمية أساسية والقضاء على الفقر       
  .سياق التنمية، على أن تتلقى الدعم والتمكني بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات من البلدان املتقدمة

تفاقية التزامات حمددة لكل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلـق بتـدابري              تعكس أحكام اال    - ٦
التخفيف استناداً إىل مبدأ املسؤوليات املشتركة لكن املتباينة وإىل قدرات كل من األطراف، حبيث يكون للبلدان                

  .املتقدمة دور رائد يف هذه التدابري

ها البلدان املتقدمة عن تدابري التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية على تتميز التزامات التخفيف اليت تتخذ  - ٧
 :النحو التايل

التزامات التخفيف اليت تتخذها مجيع البلدان املتقدمة هي التزامات كمية خبفض االنبعاثات ملزمة   )أ(
  قانوناً وشاملة لالقتصاد كله ومطلقة؛

امية هي تدابري طوعية ومالئمة وطنياً تتلقى الدعم والـتمكني        تدابري التخفيف اليت تتخذها البلدان الن       )ب(
 .بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات، وهي ختفض االنبعاثات باملقارنة خبط األساس أو تتجنبها

 الدولية املعززة املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ هبدف حتقيق هدف          /التدابري الوطنية ] ينبغي أن تنفذ  /تنفذ[  - ٨
االتفاقية النهائي املتمثل يف تثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي مبستوى مينع التدخل البشري اخلطـري يف                  

مجيع األطراف يف حتقيق هذا اهلدف وفقاً ملا لديها من مسؤوليات مشتركة لكن         ] ينبغي أن تسهم  /تسهم[و. نظام املناخ 
 ما حتدده ظروفها الوطنيـة      قهتا التارخيية وإمكانات التخفيف لديها وف     متباينة وقدرات كل منها، مع مراعاة مسؤوليا      

 مـن   ١٠- ٤ و ٩- ٤ و ٨- ٤وأحواهلا االجتماعية واالقتصادية وغري ذلك من العوامل ذات الصلة واليت أبرزهتا املـواد              
  .االتفاقية، مبا يف ذلك إمكانية حصوهلا على طاقة بديلة

 : من االتفاقية، تسترشد األطراف، يف مجلة أمور، مبا يلي٣ة إضافة إىل املبادئ املبينة يف املاد  - ٩
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  يكون للبلدان املتقدمة األطراف الدور الرائد يف التصدي لتغري املناخ ولآلثار الضارة املترتبة عليه؛  )أ(
ينبغي أن تسهم األطراف مجيعها يف اجلهد العاملي الرامي إىل التصدي لتغري املناخ، وفق مسؤولياهتا                 )ب(

   إذ ُينتظر االضطالع مبجموعة واسعة من اجلهود؛- ملشتركة لكن املتباينة وقدرات كل منها ا
ينبغي أن هتدف األطراف مجيعها إىل االضطالع مبستوى من اجلهود مماثـل ملـستوى جهـود                  )ج(

  األطراف األخرى اليت متاثلها يف مستوى التنمية والظروف الوطنية؛
وفها الوطنية درجة أعلى من املسؤولية أو القدرة أن تسهم بقدر           ينبغي لألطراف اليت تعكس ظر      )د(

  .أكرب يف اجلهود العاملية

 .إذ تالحظ أن جهود التخفيف والتكيف ينبغي أن حتظى بقدر متساوٍ من االعتبار  - ١٠

 فالضعف يف التزامات التخفيف   . إن اللتزامات التخفيف الطموحة واملبكرة أمهية حامسة بالنسبة للتكيف          - ١١
  .وتدابريه سيؤدي إىل فرض أعباء أكرب على تدابري التكيف وإىل احلاجة إىل متويل إضايف

تعترف األطراف بأن هناك حاجة إىل االضطالع بصورة عاجلة بتدابري التخفيف املعززة بغية ضمان تثبيت   - ١٢
أكثر الدول عرضة للتأثر    تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى يقلل من التأثريات السلبية على              

 .وخصوصاً الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً

تقر األطراف بوجوب أن تكون التدابري العاملية طموحة وأن تعكس احلاجة املاسة إىل مساعينا اجلماعية                 - ١٣
  .ت الضارة لتغري املناخوأن تكون متسقة مع مسار التخفيف الذي حيمي أكثر األطراف عرضة للتأثر من التأثريا

 )]مبا يف ذلك األهداف املتعلقة باالنبعاثات وتركزات غازات الدفيئة وارتفاع درجة احلرارة(أهداف التخفيف [

  تسلم األطراف بأنه، يف هذا السياق، جيب تثبيت انبعاثات غازات الدفيئـة إىل أقـصى حـّد ممكـن                     - ١٤
ين أكسيد الكربون، مع زيادة يف درجة احلرارة ُتحدَّد إىل أقصى  جزءاً من املليون من مكافئ ثا٣٥٠دون مستوى 

 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي؛ وعلى هذا جيب أن تبلغ االنبعاثات العامليـة                 ١,٥ب حّد ممكن   
 حبلول  ١٩٩٠ يف املائة دون مستويات عام       ٨٥، مث جيب ختفيضها بعد ذلك بأكثر من         ٢٠١٥ذروهتا حبلول عام    

  .٢٠٥٠م عا

حتدد مجيع البلدان ختفيضات االنبعاثات الشاملة لالقتصاد كله على شكل تثبيت لتركزات غازات الدفيئة        - ١٥
 جزءاً من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، وزيادة يف درجة احلرارة             ٣٥٠يف الغالف اجلوي عند مستوى      

وهلذا الغرض، ختفض األطراف جمتمعةً االنبعاثات      . يتقل عن درجتني مئويتني فوق مستوى ما قبل العصر الصناع         
 يف املائة ٩٥ وبنسبة ال تقل عن ٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠ يف املائة من مستويات عام ٤٥العاملية بنسبة ال تقل عن 

  .٢٠٥٠ حبلول عام ١٩٩٠من مستويات عام 

خل البشري اخلطري يف املناخ، تـسلم  بغية تثبيت تركز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى مينع التد            - ١٦
 .األطراف بأن زيادة درجة احلرارة العاملية ينبغي أن ُتحدَّد بدرجتني مئويتني فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي
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وفقاً للنتائج العلمية، يعين هذا وجوب ختفيض جمموع ما يصدر عن البلدان املتقدمة األطراف مـن انبعاثـات                    -١٧
أما االنبعاثات من البلـدان     . ١٩٩٠، باملقارنة مبستواها عام     ٢٠٢٠يف املائة حبلول عام     ] ٤٠-٢٥[بة  غازات الدفيئة بنس  

يف املائة  ] ٣٠-١٥[النامية األطراف جمتمعة فيجب أن تبتعد بصورة كبرية عن مستواها لو استمر الوضع على حاله بنسبة                 
  .٢٠١٥وهتا حبلول عام وينبغي أن تبلغ انبعاثات غازات الدفيئة ذر. ٢٠٢٠حبلول عام 

 باملقارنـة   ٢٠٥٠ عامحبلول  يف املائة    ٨٥- ٥٠العاملية بنسبة   خفض االنبعاثات   تواصل األطراف جمتمعة      -   ١٨
 تقرير  مبا يف ذلك  املعلومات العلمية املتاحة،    وتعّدل هذه االلتزامات اجلماعية وفقاً ألفضل       . ٢٠٠٠ مبستواها عام 

   .     املناخ      بتغري        املعنية         الدولية        حلكومية ا       اهليئةالتقييم اخلامس الصادر عن 

اهلدف النهائي لالتفاقية من خالل حتديد هدف عاملي طويل األجل خلفض االنبعاثات بغية تثبيت ] يتحقق[  -   ١٩
]  جزء من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون        xxx[تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى         

ويف هـذا   ].  درجة مئوية  x[فض احتمال ارتفاع درجة احلرارة العاملية مبا يتجاوز         ، حبيث ينخ  xx٢٠حبلول عام   
وحتقيقـاً  .  وأن تبدأ يف التراجع بعد ذلـك       xx٢٠الصدد، ينبغي أن تبلغ انبعاثات غاز الدفيئة ذروهتا حبلول عام           

ملرفق األول لالتفاقية،   البلدان املتقدمة األطراف واألطراف األخرى املدرجة يف ا       ] ينبغي أن ختفض  /ختفض[لذلك،  
. ٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠يف املائة من مستواها عام      ] ٤٠- ٢٥[كمجموعة، انبعاثاهتا من غازات الدفيئة بنسبة       

 املتقدمة األخـرى    فوبدعم ومتكني بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات من البلدان املتقدمة األطراف واألطرا          
 األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، ن، فإن انبعاثات غازات الدفيئة ماملدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية

 .٢٠٢٠بصورة كبرية عن خطوط األساس حبلول عام ] ينبغي أن تبتعد/ستبتعد[كمجموعة، 

يف حتقيق استجابة سليمة بيئياً لتغري املناخ من خـالل التنفيـذ           ] األطراف] [هذه االتفاقية [يتمثل هدف     - ٢٠
، بتثبيت غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي ٢فعال لالتفاقية، توخياً لبلوغ هدفها النهائي املنصوص عليه يف املادة          ال

 جزءاً من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون أو أقل من ذلك، من خالل عمـل موحـد    ٤٥٠عند مستوى   
، مث ختفيضها بعد ذلـك      ]x[ ذروهتا حبلول عام     طويل األجل يضع العامل على طريق يوصل االنبعاثات العاملية إىل         

  ].x[حبلول عام ] x[ يف املائة من مستويات عام xبنسبة 

تتضمن ... إعداد برامج   "ب من االتفاقية، اليت تنص على قيام مجيع األطراف         ) ب(١- ٤إشارةً إىل املادة      - ٢١
 ".ديثها بصفة دوريةوتنفيذ تلك الربامج ونشرها وحت... تدابري للتخفيف من تغري املناخ 

  ؛١تنفذ األطراف تدابري التخفيف املالئمة هلا وطنياً والواردة يف التذييل   )أ(
إضافة لذلك، تقوم األطراف بإعداد وتقدمي استراتيجيات منخفضة الكربـون ترسـم مـساراً                )ب(

خليـار  ، ا٧٤ويف الفقرة ) البديل (٦٢على النحو احملدد يف الفقرة  (٢٠٥٠لالنبعاثات حىت عام    
  ؛)،)البديل (٢- ٣

  .ختضع تدابري التخفيف للقياس واإلبالغ والتحقق، على النحو الوارد يف التذييل ذي الصلة  )ج(
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  التخفيف-  ١التذييل 

ـُمأل على النحو الوارد يف الفقرات [   أدناه ) البديل (٦٢ أعاله والفقرة x.1ت
  ]، أدناه)البديل (٢- ٣، اخليار ٧٤والفقرة 

  ية بأطراف االتفاقية قائمة أجبد

أدناه تنطبق، عنـد  ) البديل (٦٢ الزمن بصورة طبيعية، فإن الفقرة عتسليماً بأن ظروف البلدان تتطور م      - ٢٢
 .، على األطراف األخرى وفقاً للمعايري املوضوعية للتنمية االقتصادية١التحديث املقبل للتذييل 

 . روابط لالجتار باالنبعاثات فيما بينهاةال ميس هذا االتفاق بقدرة األطراف على إقام  - ٢٣

 وغريها من املواد ٤ختصيص مساحة لفقرة تعترف بااللتزامات املشتركة بني مجيع األطراف مبوجب املادة   - ٢٤
 .ذات الصلة يف االتفاقية

  :أن يقوم مبا يلي) ما عدا أقل البلدان منواً(يتعني على كل طرف   - ٢٥

  االحتفاظ جبدول وطين؛  )أ(  

  أو تدابري التخفيف املالئمة وطنياً املسجلة يف جدوله الوطين؛/أو تنفيذ التزامات و/استيفاء و  )ب(  
  .أو التدابري واإلبالغ عنها/قياس نتائج هذه االلتزامات و  )ج(  

 :يتعني على كل طرف أن يسجل يف جدوله الوطين ما يلي  - ٢٦

  ؛٢٠٥٠مسار انبعاثات وطين حىت عام   )أ(  
 .أو تدابري التخفيف املالئمة وطنياً والقابلة للقياس الكمي لفترة االلتزام املتفق عليها/التزامات و  )ب(  

 :احملتوى املطلوب يف جداول األطراف هو كما يلي  - ٢٧

  تقدمي وصف موجز لكل التزام أو تدبري؛  )أ(  
يكـن األمـر    بيان ما إذا كان االلتزام أو التدبري سُيتخذ على صعيد االقتصاد ككل أو، إذا مل                  )ب(

  كذلك، القطاع الذي سُيتخذ فيه؛
حتديد خط األساس أو احلالة املرجعية الذي سيخضع االلتزام أو التدبري على أساسـه للقيـاس                  )ج(

  واإلبالغ والتحقق؛
تقدير نتائج حتديد االنبعاثات أو خفضها املتوقع من االلتزام أو التدبري أو من جمموع االلتزامات                 )د(

  أو التدابري؛/و
  أو سيتسّنى اختاذه بـدعم مـايل   /بيان ما إذا كان االلتزام أو التدبري سُيتخذ من جانب واحد و            )ه(

  .أو يف جمال بناء القدرات متفق عليه سابقاً/أو تكنولوجي و/و
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 :من األمثلة على االلتزامات والتدابري املمكنة ما يلي  - ٢٨

  توى االقتصاد ككل أو على املستوى القطاعي؛ التزامات كمية بتحديد االنبعاثات أو خفضها على مس  )أ(
  تدابري كمية لتحديد االنبعاثات أو خفضها على مستوى االقتصاد ككل أو على املستوى القطاعي؛   )ب(
  التزامات أو تدابري كثافة االنبعاثات؛  )ج(
  التزامات أو تدابري الطاقة النظيفة؛  )د(
  لطاقة؛التزامات أو تدابري الكفاءة يف استخدام ا  )ه(
  عتبة االنبعاثات الرامية إىل محاية وحتسني البواليع واخلزانات؛  )و(
 . اإلجراءات األخرى الرامية إىل حتقيق نتائج كمية لتحديد االنبعاثات أو خفضها  )ز(

التوقعات الدنيا من حيث االلتزامات والتدابري اليت يتعني على األطراف أن تسجلها يف جداوهلا الوطنيـة                 - ٢٩
 : ا يليهي كم

بالنسبة إىل مجيع البلدان املتقدمة األطراف، حتديد التزام كمي بتحديد االنبعاث أو خفضها على          )أ(
  ؛)٥٥ميكن أن تستنسخ هنا الفقرة : مالحظة(مستوى االقتصاد ككل 

بالنسبة إىل البلدان النامية األطراف اليت تعكس ظروفها الوطنية مسؤولية أو قدرة أكرب، تـسجيل                 )ب(
  . أو تدابري التخفيف املالئمة وطنياً الرامية إىل حتقيق ابتعاد جوهري عن خطوط األساس/زامات والت

حيقق تسجيل االلتزامات والتدابري املتعلقة بالتخفيف يف اجلداول الوطنية االعتـراف مبـسامهات مجيـع                 - ٣٠
 .األطراف يف اجلهد العاملي للتصدي لتغري املناخ

جوب إدراج فقرات أخرى تصف مبزيد من التفصيل كيفية التفـاوض علـى             ختصص مساحة ملالحظة و     - ٣١
 .)مبا يف ذلك إجراءات التعزيز والتعديل(اجلداول الوطنية وكيفية عملها 

مراعاة ملا لدى األطراف من مسؤوليات مشتركة ولكن متباينة وقدرات كل منها وأولوياهتا وأهـدافها                 - ٣٢
ية احملددة، وإمكانات التخفيف لديها، وبغية حتقيق ختفيض إمجايل يف االنبعاثات           وظروفها اإلمنائية الوطنية واإلقليم   

، تقوم مجيع األطراف بإعداد حمتويات  ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام      ٥٠العاملية من غازات الدفيئة بنسبة ال تقل عن         
  .اجلداول الوطنية املرفقة هبذا االتفاق وحتديثها دورياً وتنفيذها

 : ول الزمين لكل طرف ما يلييتضمن اجلد  - ٣٣

 مسار وطين لتحديد انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها يف األجل الطويل؛  )أ(  

استراتيجية ختفيف قطرية مالئمة وطنياً، متباينة من حيث طموح التزاماهتا أو تدابريها املتعلقـة                )ب(
لة أمور، قائمـة علـى      بالتخفيف وتوقيتها ونطاقها، وميكن هلذه االستراتيجية أن تكون، يف مج         

  املشاريع أو قطاعية أو شاملة لالقتصاد كله؛
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  :تتضمن استراتيجية التخفيف املالئمة وطنياً لدى كل طرف ما يلي  )ج(

فيما عدا أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، التزامات كميـة بتحديـد                ‘١‘
شى مع مسارها الوطين لتحديد     ، على أن تتم   ٢٠٢٠االنبعاثات أو خفضها حبلول عام      

  انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها يف األجل الطويل، رهنا باالستعراض الدوري؛
سياسات وتدابري للتخفيف قابلة للقياس واإلبالغ والتحقق، تفي بالتزاماهتـا الكميـة              ‘٢‘

، حسب االقتضاء، وتدعم مـسارها      ٢٠٢٠بتحديد االنبعاثات أو خفضها حبلول عام       
  . لتحديد انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها، رهنا باالستعراض الدوريالوطين

ـُدرج مالحظة بوجوب إدراج فقـرات      . تعد مجيع البلدان استراتيجيات للتنمية املنخفضة االنبعاثات        - ٣٤ ت
 عن  أخرى تصف مبزيد من التفصيل وظائف هذه االستراتيجيات وعالقتها باجلداول الوطنية الواردة أعاله، فضالً             

  .للمطابقة/إمكانية إجياد آلية للتيسري

تقوم مجيع األطراف بوضع املعلومات املتعلقة بتنفيذ استراتيجيات التخفيف املالئمة وطنياً، وحتـديث هـذه                 - ٣٥
 .وختضع هذه املعلومات لالستعراض والتحقق وفقاً لقواعد ومبادئ توجيهية متفق عليها. املعلومات وتقدميها دورياً

مجيع األطراف، عدا أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، بوضع قوائم جـرد وطنيـة                تقوم    - ٣٦
لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البواليع فيما يتعلق بكل غازات الدفيئة غري               

 .اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، وحتديث هذه القوائم وتقدميها دورياً

 :تفي قوائم اجلرد مبا يلي  - ٣٧

توضع وفقاً ألحدث املبادئ التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ بشأن قـوائم                )أ(
  اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛

 .يتم تقدميها واستعراضها والتحقق منها وفقاً لفترات تواتر وقواعد ومبادئ توجيهية متفق عليها  )ب(
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  ألف -  الثالث املرفق
  العمل املعزز املتعلق بالتخفيف

  ]البلدان املتقدمة األطراف[التخفيف اليت قطعتها ] التزامات[

من النص التفاوضي املنقح    ) ٨٤- ٧٣الصفحات   (٦٩- ٥٥يتضمن هذا املرفق نصاً مقتبساً من الفقرات          
)FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(       املشارك للفريق غري الرمسي املعين      ، بعد أن أعاد ترتيبها وقام بتجميعها امليسر 

وجرت عملية التجميع وإعادة الترتيب متاشياً مع النهج الذي ُعرض على الفريـق غـري الرمسـي يف             . بالتخفيف
االجتماع غري الرمسي للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل، املعقود يف بـون بأملانيـا يف                  

  . ٢٠٠٩أغسطس /آب

  .١مت الفقرات ابتداًء من الفقرة وُرق  
  :وأعيد ترتيب الفقرات كما يلي  

التزامات أو  : "[ يف فئتني  FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة    ٦٤- ٦٠ و ٥٥ُجمعت الفقرات     •
  ؛]"حتقيق أهداف كمية لتحديد االنبعاثات وخفضها]" "[إجراءات التخفيف

إىل ) FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة    ٦٥ و ٥٩-٥٦ت  الفقرا(ُنقل النص املتعلق بإمكانية املقارنة        •
  .١بداية اجلزء الثالث ألف 

وميكن الرجوع إىل أصل الفقرات باستخدام اجلدول التوضيحي الوارد يف املرفق الثالث ألـف للوثيقـة                  
FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1.  

  
  :مقترحات هيكلية

إىل ) FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة    ٨٠صفحة  ، ال ٦٤- ٦٠الفقرات   (٣٠- ٢٤ُتنقل الفقرات   ) ١
  .جزء فرعي جديد يتعلق باستراتيجيات التنمية املنخفضة االنبعاثات

ــق  ) ٢ ــالغ والتحق ــاس واإلب ــق بالقي ــزء املتعل ــل اجل ــزء (ُينق ــصفحة ٢اجل ــة ٨١، ال ــن الوثيق  م
FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 (واإلبالغ والتحققموحد يتعلق بالقياس /إىل جزء جديد مقترح مستقل.  

إىل جـزء   ) FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة    ٨٢، الصفحة   ٣اجلزء  (ُينقل اجلزء املتعلق باالمتثال     ) ٣
  .جديد مقترح مستقل يتعلق باالمتثال

إىل ) FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة    ٨٢-٨١، الصفحتان   ٦٨-٦٦الفقرات   (٣٨-٣١ُتنقل الفقرات   ) ٤
  . بالعناصر اليت تنطبق على مجيع األطرافجزء مقترح يتعلق

ينبغي : "باجلملة التالية ‘ ١‘)ب(١ُيستعاض عن كامل اجلزء املتعلق بالقياس واإلبالغ والتحقق املتعلق بالفقرة           ) ٥
تناول عملية القياس واإلبالغ والتحقق اخلاصة بالتزامات البلدان املتقدمة بطريقة متكاملة مـع عمليـة القيـاس             

  ".التحقق اخلاصة بإجراءات البلدان الناميةواإلبالغ و
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   )١(مقترحات إلدراج جزء إضايف يتعلق بالسياسات والتدابري اليت يتعني أن تتخذها مجيع األطراف

  :يقوم كل طرف، قدر اإلمكان، عند تنفيذ املواد ذات الصلة من هذا الربوتوكول مبا يلي  - ١

  :اً لظروفه الوطنية، من قبيل ما يليأو يواصل وضع سياسات وتدابري وفق/ينفذ و  )أ(  
  حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف القطاعات ذات الصلة من االقتصاد الوطين؛  ‘١‘
محاية وتعزيز بواليع وخزانات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، آخذة             ‘٢‘

 وتعزيـز ممارسـات   يف االعتبار التزاماهتا مبوجب االتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة؛   
  اإلدارة املستدامة للغابات والتحريج وإعادة التحريج؛

  تعزيز خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها؛  ‘٣‘
  تعزيز أشكال الزراعة املستدامة يف ضوء اعتبارات تغري املناخ؛  ‘٤‘
  تعزيز تدابري التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ؛  ‘٥‘
وث بشأن أشكال الطاقة اجلديدة واملتجددة وتكنولوجيات حبس ثاين أكسيد          إجراء حب   ‘٦‘

الكربون والتكنولوجيات السليمة بيئياً املتقدمة واملبتكرة، وتعزيـز أشـكال الطاقـة            
  والتكنولوجيات هذه وتطويرها وزيادة استخدامها؛

عفاءات من الضرائب التخفيض أو اإلهناء التدرجيي لنقائص السوق، واحلوافز املالية، واإل  ‘٧‘
والرسوم، واإلعانات اليت تتعارض مع هدف االتفاقية، يف مجيع القطاعات اليت تنـشأ             

  عنها غازات الدفيئة، وتطبيق أدوات السوق؛ 
تشجيع اإلصالحات املناسبة يف القطاعات ذات الصلة هبدف تعزيز السياسات والتدابري             ‘٨‘

ات الدفيئة غـري اخلاضـعة لربوتوكـول        عاثات غاز باليت من شأهنا حتديد أو خفض ان      
  . مونتريال

أو خفض انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضـعة لربوتوكـول          /اختاذ تدابري لتحديد و     ‘٩‘
  مونتريال يف قطاع النقل؛

أو خفض انبعاثات امليثان عن طريق استرجاعه واستخدامه يف إدارة النفايات،           /حتديد و   ‘١٠‘
  ا وتوزيعها؛وكذلك يف إنتاج الطاقة ونقله

التعاون مع األطراف األخرى على تعزيز الفعالية الفردية واملشتركة للسياسات والتدابري املعتمدة             )ب(
وحتقيقاً هلذه الغاية، تتخذ هذه األطراف خطوات لتقاسم التجارب وتبادل          . مبوجب هذه املادة  

                                                      

قد ترغب األطراف يف النظر يف ما إذا كان ينبغي تناول النص الوارد ضمن : مالحظة من امليسر املشارك )١(
يف إطار اجلـزء    ) ٣- ١الفقرات  (أن تتخذها مجيع األطراف     اجلزء اإلضايف املقترح بشأن السياسات والتدابري اليت يتعني         

 .من خطة عمل بايل أو إدراجه يف موضع آخر يف الوثيقة‘ ١‘)ب(١املتعلق بالفقرة 
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ني إمكانية مقارنتـها    املعلومات بشأن هذه السياسات والتدابري، مبا يف ذلك تطوير سبل لتحس          
  .وتعزيز شفافيتها وفعاليتها

تسعى األطراف إىل حتديد أو خفض انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول كيوتو النامجة عن                 - ٢
  . وقود النقل اجلوي والبحري، بالتعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية، على التوايل

األطراف إىل تنفيذ السياسات والتدابري الواردة يف هذه املادة تنفيذاً يقلل قدر اإلمكان من اآلثـار     تسعى    - ٣
الضارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة لتغري املناخ، واآلثار الواقعة على التجارة الدولية، والتأثريات االجتماعية والبيئية 

ا البلدان النامية األطراف وحتديـداً البلـدان املـذكورة يف     واالقتصادية الواقعة على األطراف األخرى، وال سيم      
وقد يتخذ مؤمتر األطـراف العامـل       .  من االتفاقية  ٣ من االتفاقية، مع مراعاة املادة       ٤ من املادة    ٩ و ٨الفقرتني  

بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول إجراءات أخرى، حسب االقتضاء، لتعزيز تنفيذ أحكام هذه الفقرة               
  . االستناد إىل املعلومات املقدمة من األطراف املتأثرةب

  التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من جانب البلدان املتقدمة - ١

  الظروف الوطنية وإمكانية مقارنة اجلهود 

 األطراف من االتفاقية، يتعني على البلدان املتقدمة) ب(و) أ(٢- ٤لتعزيز التزامات التخفيف مبوجب املادة   - ٤
  : املدرجة يف املرفق األول من االتفاقية ما يلي

أن تعتمد، يف سياق التنفيذ املعزز، التزامات كمية خلفض االنبعاثات على مـستوى االقتـصاد                 )أ(
بأكمله تكون قابلة للمقارنة، وأن تكون التزامات فترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو             

  من برنامج عمل بايل؛‘ ١‘)ب(١ مبوجب الفقرة مرجعاً لاللتزامات املعززة
على البلدان املدرجة يف املرفق األول بأسلوب متسق " االلتزامات املالئمة وطنياً"أن تطبق مفهوم   )ب(

مع االلتزامات الكمية خبفض االنبعاثات على مستوى االقتصاد بأكمله بالنسبة إىل مجيع األطراف 
  املدرجة يف املرفق األول؛

 تسلِّم بأن مفهوم إمكانية املقارنة أنشئ مبوجب خطة عمل بايل وليس يف إطار عملية مبوجب    أن  )ج(
بروتوكول كيوتو، وتضمن أن ُتجسَّد إمكانية املقارنة بني مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول 

  .يف احلجم والشكل ويف متطلبات االمتثال

  :ما يلي] ينبغي أن تتناول] [تتناول] [بلدان املتقدمة األطرافال[إمكانية مقارنة جهود التخفيف من جانب [  -٥

مـستوى  ] [،باستخدام األطنان من مكافئ ثاين أكسيد الكربون كوحدة مقارنة        ] [حجمها[[[  )أ(
  ]؛]]الطموح املعّبر عنه يف جمال التخفيف

  ]؛]أثرها القانوين] و] طبيعتها[شكلها [[  )ب(
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ى وأكثر صرامة من آلية فترة االلتزام األوىل لربوتوكول كيوتو، مبا يف              آلية ملراقبة االمتثال أقو    ١- )ب(
  ذلك زيادة احلدود القصوى خلفض االنبعاثات لألطراف غري املمتثلة يف إطار زمين متفق عليه؛

املقـررات ذات الـصلة ملـؤمتر    ] و[األحكام ذات الصلة من بروتوكول كيوتو   [االتساق مع   [  )ج(
اف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اليت تنطبق على ومؤمتر األطر[األطراف 

  ]؛]مبا يف ذلك املتطلبات يف جمال االمتثال والرصد واإلنفاذ[، ]]فترة االلتزام األوىل
  .]]وتطبيق سنة األساس نفسها احملددة مبوجب بروتوكول كيوتو] فترات االلتزام[األطر الزمنية [  )د(
  ]لشكل ومتطلبات االمتثالشروط احلجم وا[  )ه(
  ]مدى وفاء األطراف بديوهنا يف جمال االنبعاثات[  )و(

  ٥ عن الفقرة ١البديل 

  ؛ .األهداف، السياسات، التدابري، اإلجراءات، إخل: الشمول  )أ[(
  مقدرة كمياً وملزمة قانوناً؛: نفس طبيعة االلتزامات  )ب(
  قرب احلجم والكثافة؛  )ج(
  .]الرصد والتحققنفس آلية االمتثال و  )د(

  ٥ عن الفقرة ٢البديل 

وضع أو إعادة تأكيد االلتزامات الكمية امللزمة قانوناً بتحديد االنبعاثات أو خفضها املبينـة مقارنـة                  )أ[(
  ؛٢-م أ/٩ من االتفاقية واملقرر ٦-٤ أو بسنوات أساس أخرى متاشياً مع املادة ١٩٩٠مبستويات عام 

   يف مدهتا خلفض االنبعاثات؛األطر الزمنية اليت تتماثل  )ب(
األحكام القابلة للمقارنة يف جمال رصد االنبعاثات من املصادر وعمليات إزالتها بواسطة البواليع               )ج(

  واإلبالغ عنها والتحقق منها؛
  األحكام املتعلقة باستعراض طرف ثالث لعمليات اجلرد السنوية لالنبعاثـات وأي معلومـات              )د(

  إضافية مطلوبة؛
  .]لبات االمتثال القابلة للمقارنة بالنسبة جلميع األطراف املدرجة يف املرفق األولمتط  )ه(

  ٥ عن الفقرة ٣البديل 

حتديد االنبعاثات /أهداف قابلة للمقارنة خلفض االنبعاثات أو حتديدها، باستخدام أهداف خفض  )أ[(
  على مستوى االقتصاد بأكمله مبوجب بروتوكول كيوتو مرجعاً؛

  لطبيعة القانونية لاللتزامات؛متاثل ا  )ب(
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  متاثل متطلبات القياس واإلبالغ والتحقق؛  )ج(
  .]متاثل أحكام االمتثال  )د(

سيتطلب ضمان إمكانية مقارنة اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة يف جمال التخفيف مقارنةً شفافةً وضع                 - ٦
  .الظروف الوطنية اليت تؤخذ يف االعتبارمؤشرات حمددة ملقارنة مدى امتثال البلد اللتزاماته وحتديد 

] ينبغي أن تراعـى   ] [تراعى[،  ]البلدان املتقدمة األطراف  [عند تقدير إمكانية مقارنة اجلهود اليت تبذهلا        [  - ٧
  :العوامل التالية

  ]؛]ارتفاع درجة احلرارة عاملياً] [و] [وكذلك] [االنبعاثات] [كل من[املسؤولية التارخيية عن [  )أ(
  صة انبعاثات غازات الدفيئة باألرقام املطلقةح  ١- )أ(
  ]؛]واإلقليمية[األولويات اإلمنائية الوطنية [  )ب(
  ]الثروة الطبيعية؛] و] [؛[اخلصائص الطبيعية واجلغرافية [  )ج(
انبعاثات منخفضة من ] [انبعاثات كربونية منخفضة[اخليارات املتاحة لإلمداد بالطاقة اليت تولد [  )د(

  ]وفرص استبدال الوقود؛] ةغازات الدفيئ
لكل وحدة من ] [[وكثافة الكربون] [،] [للفرد الواحد] [غازات الدفيئة[انبعاثات ] اجتاهات[[  )ه(

  ]؛]]واالجتاهات السكانية] [لكل وحدة طاقة[، ]الناتج احمللي اإلمجايل
  االجتاهات السكانية  ١- )ه(
لتخفيف، والتكاليف االقتـصادية الكليـة      وتكاليف ا [إمكانات التخفيف على املستوى احمللي      [  )و(

  ]]، ومستوى إجناز خفض االنبعاثات حملياً واجلهد املبذول للفرد الواحد؛]واحلدية[
  ]؛]غازات الدفيئة] [الكربون[الظروف اخلاصة بكل قطاع وكفاءة الطاقة القطاعية وكثافة [  )ز(
  ئة؛تغطية مجيع القطاعات ومجيع االنبعاثات من غازات الدفي  ١- )ز(
  ]درجة الوصول إىل آليات املرونة؛[  )ح(
، والقدرة االقتـصادية    [على الدفع   ] النسبية[القدرة  ] و[لالقتصاد؛  ] املطلق] [النسيب[احلجم  [  )ط(

  ]؛]والتكنولوجية
  القدرة التكنولوجية؛ ١- )ط(
  ]مدى االنتقال إىل اقتصاد السوق؛[  )ي(
  .]املرتبة حسب مؤشر التنمية البشرية[  )ك(



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 78 

 

املنهجيات املستعملة يف حساب إمكانيات اخلفض ووضع أهداف وطنية مقّدرة كميا خلفـض             [  )ل(
انبعاثات غازات الدفيئة ينبغي أن تسمح باقتسام األعباء بطريقة عادلة ميكن قياسها واإلبـالغ              

  ]عنها والتحقق منها؛
  ]نشاء والتعمري؛حجم املساعدة الدولية املقدمة من البنك الدويل أو من البنك الدويل لإل[  )م(
مسؤولية األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة وجمتمعة، عن التركزات احلالية لغـازات             [  )ن(

  ]الدفيئة يف الغالف اجلوي؛
  ]االنبعاثات التارخيية واحلالية للفرد الواحد اليت منشؤها البلدان املتقدمة؛[  )س(
ن االنبعاثات العاملية لكي تفي باحتياجاهتا يف جمـال         النصيب الذي حتتاج إليه البلدان النامية م      [  )ع(

  .]]التنمية االجتماعية واالقتصادية

  :٧ عن الفقرة ١البديل 

  .]الستعراض منتظم وشفاف] بلد متقدم طرف[لتيسري فهم إمكانية مقارنة اجلهود، خيضع جدول كل [  

  :٧ عن الفقرة ٢البديل 

ارنة اجلهود، ينبغي أن يستند وضع أهـداف كميـة لتحديـد            بالنظر إىل احلاجة إىل كفالة إمكانية مق      [  
  : االنبعاثات وخفضها إىل اعتبارات القدرة واملسؤولية، مع مراعاة عوامل مثل

  القدرة على الدفع لقاء خفض االنبعاث حمليـاً وشـراء أرصـدة خلفـض االنبعاثـات مـن                   )أ(
  البلدان النامية؛

  ؛إمكانيات خفض انبعاثات غازات الدفيئة  )ب(  
  اختاذ إجراءات مبكِّرة على الصعيد احمللي خلفض انبعاثات غازات الدفيئة؛  )ج(  
  .]االجتاهات السكانية وجمموع انبعاثات غازات الدفيئة  )د(  

  :٧ عن الفقرة ٣البديل 

  .]تعكس األهداف الكمية لتحديد االنبعاثات وخفضها املسؤولية التارخيية للبلدان املتقدمة وقدرهتا[  

  إمكانية مقارنة اجلهود بني األطراف الكبرية والصغرية: نوان فرعي جديداقتراح ع

فاألطراف الصغرية . ينبغي إيالء االعتبار الواجب إلمكانية مقارنة اجلهود بني األطراف الكبرية والصغرية[  - ٨
دودية فـرص   ال ينبغي أن تواجه عوائق غري متناسبة لعدم امتالكها هامشاً للمناورة بسبب حجم اقتصادها، وحم              

يعّدل االلتزام بالتخفيف لطرف مـا إذا أضـاف         .] [التحول إىل أشكال أخرى من الوقود، وغريها من العوامل        
 يف املائة من جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربـون لـذلك            ٥مشروع منفرد خالل سنة واحدة أكثر من نسبة         
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كان جمموع انبعاثات ثاين ‘ ١‘:  الشروط التالية، وذلك بطرح التأثري التناسيب شريطة حتقق١٩٩٠الطرف يف عام 
 يف املائة من جمموع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لألطراف املدرجة ٠,٠٥أكسيد الكربون للطرف أقل من نسبة 

استخدام طاقة متجددة للمشروع املعين، مبا يؤدي إىل خفـض انبعاثـات         ‘ ٢‘، و ١٩٩٠يف املرفق األول يف عام      
اتباع أفضل املمارسات البيئية واستخدام أفضل التكنولوجيات املتاحـة         ‘ ٣‘كل وحدة إنتاج، و   غازات الدفيئة ل  

  .]للتقليل قدر اإلمكان من االنبعاثات الناجتة

".] البلدان املتقدمـة األطـراف    "لتعريف  ] ، يوافق عليها كل طرف،    [معايري مناسبة   [ينبغي استخدام   [  - ٩
ختلف االلتزامات، واإلجراءات، وتقدمي الدعم إىل خمتلف البلدان باالستناد ينبغي أن يكون هناك تواصل دينامي مل[

  .]]إىل معايري مشتركة وموضوعية

١٠ -    

  ١اخليار 

تقييم تقـين   ] إجراء] [تيسري[مبهمة  ] ُينشأ يف إطار مؤمتر األطراف    [ُيعهد إىل فريق تقين معين باملقارنة       [  
ويتوىل الفريق  ]. البلدان املتقدمة األطراف  [ارنة اجلهود بني    موضوعي ومتسق وشفاف ودقيق وشامل إلمكانية مق      

ويف غريها من البيانات اليت     [يف بالغاهتا الوطنية السنوية     ] البلدان املتقدمة األطراف  [تقييم املعلومات املقدمة من     
العامـل بوصـفه    ومؤمتر األطراف   [، ويقدم تقريراً عن استنتاجاته إىل مؤمتر األطراف         ]تتيحها املنظمات الدولية  

ويف حال تضمَّن التقرير أسئلة تتعلق بإمكانية       . كي يقرر ما جيب اختاذه من إجراءات إضافية       ] اجتماع األطراف 
  .]املقارنة، حييل مؤمتر األطراف املسألة إىل جلنة معنية باالمتثال كي تنظر فيها

  ٢اخليار 

 األطراف ومؤمتر األطراف العامـل بوصـفه        ينبغي إجراء تقييم إمكانية املقارنة يف إطار كل من مؤمتر         [  
يضم أعضاًء من األطراف (، عن طريق تشكيل فريق تقين ]البلدان املتقدمة األطراف[اجتماع األطراف فيما خيص  

معين باملقارنة ويقيِّم املعلومات الـيت      ) املدرجة واألطراف غري املدرجة يف املرفق األول وكذلك ممثالً عن األمانة          
يف بالغاهتا الوطنية السنوية ويقدم تقريراً عن استنتاجاته إىل مؤمتر األطـراف            ] دان املتقدمة األطراف  البل[تقدمها  

  ].]وإىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف كي يقرر ما جيب اختاذه من إجراءات إضافية

  :١٠البديل عن الفقرة 

قارنة اجلهود بني إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان ينبغي إنشاء آلية امتثال دولية مبوجب االتفاقية مل[  
  .]املتقدمة وضمان امتثاهلا الفعال

  أهدافها الكمية لتحديد االنبعاثات وخفضها] البلدان املتقدمة األطراف[حتقق [  - ١١
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  ١اخليار 

  .]باختاذ إجراءات حملية حصراً[  

  ٢اخليار 

] x[ينبغي أن حتقق نسبة مئوية قصوى قدرها        .] [ االنبعاثات باالعتماد أساساً على اجلهود احمللية خلفض     [  
  ].، مبا فيها تعويضات الكربون]مرتبطة بسوق الكربون] [مرنة[يف املائة من التزاماهتا عن طريق استخدام آليات 

  ٣اخليار 

ـ   ] [املرنة[عن طريق اجلمع بني اجلهود احمللية خلفض االنبعاثات واآلليات          [   ].] وناملرتبطة بـسوق الكرب
مرتبطـة  ] [مرنـة [يف املائة من التزاماهتا عن طريق استخدام آليات       ] x[ينبغي حتقيق نسبة مئوية قصوى قدرها       [

  ].]، مبا فيها تعويضات الكربون]بسوق الكربون

تطبق التعاريف والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية ملعاجلة مسألة استخدام األراضي وتغيري استخدام               - ١٢
  ].البلدان املتقدمة األطراف[ واحلراجة مبوجب بروتوكول كيوتو على مجيع األراضي

  )٢(]االلتزامات أو اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف[

 من االتفاقية،   ٢- ٤من  املادة    ) ب(و) أ(لتعزيز االلتزامات املتعلقة بالتخفيف مبوجب الفقرتني الفرعيتني          - ١٣
  :يف املرفق األول من االتفاقية مبا يليتقوم البلدان املتقدمة األطراف املدرجة 

عند حتديد حجم االلتزامات املتعلقة بالتخفيف، مراعاة املسؤولية التارخيية عن تغري املناخ وكفالة   )أ(
قطع التزامات طموحة بشأن التخفيف يف األجل املتوسط لألطراف املدرجة يف املرفق األول يف              

   الطويل؛جمملها، مبا يتسق مع هدف طموح يف األجل
  اعتماد سياسات وتدابري يف شكل التزامـات كميـة خفـض االنبعاثـات علـى مـستوى                   )ب(

  .االقتصاد بأكمله
وجيب على األطراف املدرجة يف املرفق األول، جمتمعة، سواء أكانت أم مل تكن أطرافـاً يف بروتوكـول           - ١٤

 ومبا يربـو    ٢٠٢٠ حبلول عام    ١٩٩٠ عام    يف املائة على األقل دون مستويات      ٤٥كيوتو، خفض انبعاثاهتا بنسبة     
  .٢٠٥٠ حبلول عام ١٩٩٠ يف املائة دون مستوياهتا يف عام ٩٥على نسبة 

وختفض األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، انبعاثاهتا من غازات الدفيئة البشرية املنشأ                 - ١٥
  .٢٠٢٠حبلول عام  ١٩٩٠ يف املائة دون خط األساس لعام ٤٠بنسبة ال تقل عن 

                                                      

اقُترح هذا العنوان املؤقت قصد حتسني سالسة النص؛ وميكن تغـيريه أو            : مالحظة من امليسر املشارك    )٢(
 .حذفه يف وقت الحق إذا قررت األطراف ذلك
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ويتطلب النظر يف التزامات أو إجراءات البلدان املتقدمة األطراف تنسيقاً حمكماً مع املناقشات اجلارية يف                 - ١٦
  إطار الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامـات اإلضـافية لألطـراف املدرجـة يف املرفـق األول مبوجـب                  

  .بروتوكول كيوتو

منفردة أو جمتمعة، عدم جتـاوز إمجـايل        ] [البلدان املتقدمة األطراف  [مجيع  ] ينبغي أن تكفل  ] [تكفل[[  - ١٧
القيام بدور ريادي من    ] [(x)مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة يف             

ميكن قياسها واإلبـالغ    [] ملزمة قانوناً ]] [مالئمة وطنياً [التزامات أو إجراءات متعلقة بالتخفيف    [اعتماد  ] أجل
كمية لتحديـد   ] )٣(أهدافاً] [على مستوى االقتصاد بأكمله   ] [تشمل] [يعرب عنها بوصفها  ] [عنها والتحقق منها  

حـىت عـام    ] xxxx] [٢٠١٣] [١٩٩٠[من عام   ]  وما بعده  ٢٠١٢حىت عام [للفترة  [االنبعاثات أو خفضها    
][٢٠٢٠] [٢٠١٧ [xxxx[،] [[    فق  على النحو الوارد يف املرX] [     يف املائة مقارنة بعام     ٤٠بنسبة ال تقل عن 

] باالستناد إىل مسؤولياهتا التارخيية،   [مع ضمان إمكانية مقارنة اجلهود فيما بينها،        ] ٢٠٢٠، حبلول عام    ١٩٩٠
ذات االقتصادات اليت تعتمد اعتماداً شديداً على الـدخل اآليت مـن   "الظروف الوطنية لألطراف  ] [مع مراعاة [[

الفـوارق يف   )] [ح(٨- ٤كما هو مبني يف املـادة       " أو استهالكه /لوقود األحفوري ومعاجلته وتصديره و    إنتاج ا 
...] [...]]] اجلدول ...] [التذييل ...] [[املرفق [وتدرج هذه االلتزامات أو اإلجراءات يف ]]. [ظروفها الوطنية

   يف املائة عـن مـستويات       ٣٠سبة تناهز   هبدف خفض هذه األطراف، جمتمعة، النبعاثاهتا من غازات الدفيئة بن         [
  ].٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠عام 

  :١٧ عن الفقرة ١البديل 

تعتمد مجيع األطراف املدرجة يف املرفق األول التزامات كمية خبفض االنبعاثات املطلوبة مـن البلـدان                [  
 وال تقـل  ٢٠٢٠حبلول عام  يف املائة ٤٥إمجايل خفض االنبعاثات بنسبة ال تقل عن  : املتقدمة، وينبغي أن تشمل   

وتكون االلتزامات الكمية   .  يف كلتا احلالتني   ١٩٩٠، باملقارنة مبستويات عام     ٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام      ٩٥عن  
  .]خبفض االنبعاثات من جانب البلدان املتقدمة قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها وفقاً خلطة عمل بايل

  :١٧ عن الفقرة ٢البديل 

مد مجيع البلدان املتقدمة األطراف والبلدان اليت ترغب طوعاً يف أن تعامل كبلدان متقدمة التزامات أو تعت[  
  .]إجراءات ملزمة قانوناً للتخفيف من آثار تغري املناخ

                                                      

من خطة عمـل بـايل،   ‘ ١‘)ب(١يف الفقرة " أهداف كمية لتحديد االنبعاثات وخفضها "د عبارة   تر )٣(
وتشمل الصيغ البديلة اليت اسـتخدمتها      . وتستخدم يف هذه الوثيقة دون اإلخالل بنتائج املفاوضات املتعلقة هبذه املسألة          

غايـات كميـة خلفـض      "و"  االنبعاثات التزامات كمية خبفض  "و" أهداف كمية خلفض االنبعاثات   : "األطراف ما يلي  
 ".إزالة االنبعاثات كمياً/عمليات ختفيض"و" االنبعاثات
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  :١٧ عن الفقرة ٣البديل 

قياسها واإلبالغ تتخذ البلدان املتقدمة التزامات كمية أعمق خبفض االنبعاثات تكون ملزمة قانوناً وميكن [  
مجايل إوختفض البلدان املتقدمة، انطالقاً من مسؤولياهتا التارخيية واستناداً إىل مبدأ املساواة،            . عنها والتحقق منها  

 وتتخذ ٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠ يف املائة دون مستوياهتا يف عام ٤٠انبعاثاهتا من غازات الدفيئة بنسبة ال تقل عن 
  .]راءات الالزمة لذلكالسياسات والتدابري واإلج

  :١٧ عن الفقرة ٤البديل 

مجيع البلدان املتقدمة األطراف التزامات ملزمة قانوناً يف جمال التخفيف مبـا            ] تعتمد] [جيب أن تعتمد  [[  
حـىت عـام    ] ٢٠١٣عام  [فيها وضع أهداف كمية خلفض االنبعاثات على مستوى االقتصاد بأكمله للفترة من             

وتدرج هذه .  نفسه إمكانية مقارنة جهودها، مع مراعاة الفوارق يف ظروفها الوطنية، وأن تكفل يف الوقت٢٠٢٠
  ...]...]املرفق[االلتزامات أو اإلجراءات يف 

وتضمن األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردة أو جمتمعة، أال يتجاوز إمجايل مكافئ ثـاين أكـسيد                - ١٨
ات الدفيئة الكميات املخصصة لكل طرف منها، حمسوبة وفقاً اللتزاماهتا الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من غاز    

 يف املائـة دون   ٤٠الكمية خبفض االنبعاثات، قصد خفض انبعاثاهتا الكمية من هذه الغازات بنسبة ال تقل عـن                
  .٢٠٥٠ يف املائة حبلول عام ٩٥ وبنسبة ال تقل عن ٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠مستويات عام 

   )٤(]ية لتحديد وخفض االنبعاثاتبلوغ أهداف كم[

اعتماد سياسات وطنية واختاذ تدابري ذات صلة بشأن التخفيف العاجل من آثار تغري املناخ، باحلد مـن                   - ١٩
انبعاثاهتا من غازات الدفيئة البشرية املنشأ ومحاية وتعزيز بواليعها وخزاناهتا اخلاصة بغازات الدفيئة، على أن تبيِّن                

تدابري أن البلدان املتقدمة تقوم بدور ريادي يف تعديل االجتاهات األطول أجـالً لالنبعاثـات               هذه السياسات وال  
البشرية املنشأ مبا يتسق مع هدف االتفاقية وأن تكفل أن هذا التخفيف املعزز ال ينال من الوضع القانوين واستمرار 

رفق األول اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو فعالية االلتزامات الكمية خبفض االنبعاثات لألطراف املدرجة يف امل
  .امللحق باالتفاقية

واحلد األدىن من التوقعات اخلاصة بااللتزامات واإلجراءات الذي تسجله األطراف يف جداوهلا الوطنيـة                - ٢٠
القتصاد سيكون بالنسبة جلميع البلدان املتقدمة األطراف التزاماً كمياً بتحديد االنبعاثات أو خفضها على مستوى ا

  .بأكمله

  .]وينبغي أن ُتستخدم اجلداول لتسجيل التزامات وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً[  - ٢١

                                                      

اقُترح هذا العنوان املؤقت قصد حتسني سالسة النص؛ وميكن تغـيريه أو            : مالحظة من امليسر املشارك    )٤(
  .حذفه يف وقت الحق إذا قررت األطراف ذلك
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 من بروتوكول كيوتو، وغريها من      ٣تقوم البلدان املتقدمة األطراف اليت مل تتخذ التزامات مبوجب املادة             - ٢٢
اختاذ التزامات أو إجراءات يف جمال التخفيف، ميكن األطراف اليت اختارت طوعاً القيام بذلك، منفردة أو جمتمعة، ب

  .قياسها ومالئمة وطنياً يف شكل التزامات كمية بتحديد االنبعاثات أو خفضها

 التزامات ملزِمة قانوناً، عـن  ٢٠١٢وستعتمد البلدان املتقدمة يف االتفاق الساري على فترة ما بعد عام              - ٢٣
وفقاً للفقرة  ( جيب أن تكون قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها           طريق النظر يف االلتزامات واألنشطة اليت     

والتقدير الكمي خلفض االنبعاثات بالقيمة املطلقة، مع التركيز على القطاعـات           ) من خطة عمل بايل   ‘ ١‘)ب(١
و اقتصادات  واملصادر والغازات اليت ُتسهم أكثر من غريها يف جمموع انبعاثات غازات الدفيئة وتيسري التحّول حن              

  .منخفضة الكربون بغية حتقيق التنمية املستدامة

  ١اخليار   - ٢٤

البلـدان  [خفض االنبعاثات بالنـسبة إىل      ] لتحديد و ] [االلتزامات الكمية ] [األهداف الكمية [تتمثل  [  
ُتتخـذ  [دلة االلتزامات املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو بصيغته املع    /، يف تلك األهداف   ]املتقدمة األطراف 

األهـداف  [اليت ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتو، فتتمثل    ] البلدان املتقدمة األطراف  [؛ أما بالنسبة إىل     ]مرجعاً
مرفق هذا  ([االلتزامات الواردة يف    /خفض االنبعاثات يف تلك األهداف    ] لتحديد و ] [االلتزامات الكمية ] [الكمية
] ؛ وااللتزامـات  [ُتتخـذ مرجعـاً     ] جيب أن [يف بروتوكول كيوتو    وااللتزامات املنصوص عليها    ] ...). الصك

قابلة ] بالتايل] [تكون[اخلاصة بالبلدان املتقدمة األطراف اليت ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتو           ] وااللتزامات[
  يف ذلـك  مبوجب بروتوكول كيوتو، مبـا      ] البلدان املتقدمة األطراف  [االلتزامات اليت قطعتها    ] ب] [مع[للمقارنة  

  .]فيما يتعلق بسنة األساس املعتمدة للتعبري عنها

  ١- ١اخليار   

ُيعبَّر عن التزامات التخفيف املالئمة وطنياً اليت ميكن قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها كأهداف كمية   
الكميـة  /هـداف وبالنسبة إىل البلدان األطراف يف بروتوكول كيوتو، ُيعبَّر عن األ         . لتحديد االنبعاثات وخفضها  

 مقارنة مبجموع االنبعاثات املُبلغ عنها الواقعة ٢٠٢٠لتحديد االنبعاثات وخفضها يف شكل ختفيض يتحقق يف عام 
ضمن احلدود اليت وضعها بروتوكول كيوتو واملقررات ذات الصلة ملؤمتر األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه  

  .ة االلتزام األوىلاجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو أثناء فتر

وبإمكان البلدان املتقدمة األطراف، اليت هي أطراف أيضاً يف تعديل بروتوكول كيوتـو، أن تـستخدم                  - ٢٥
  .اآلليات املرنة املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو بغية حتقيق أهدافها الكمية لتحديد االنبعاثات وخفضها

  ٢اخليار   - ٢٦

منفردة أو جمتمعة، أال يتجاوز إمجايل مكافئ ثاين أكسيد الكربـون           ،  ]البلدان املتقدمة األطراف  [تكفل  [  
الكميات [، ]xx٢٠[ إىل ٢٠١٣، يف فترة االلتزام من (...)النبعاثاهتا البشرية املنشأ من غازات الدفيئة املدرجة يف 

انظـر  (ملرفق بـاء  ا(...).] [أهدافها يف جمال التخفيف مع مراعاة مسؤولياهتا التارخيية تدرج يف        ] [املخصصة هلا 
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واحملددة بطريقة تكفل إمكانية املقارنة بني جهود كل طرف، مع أخذ اجلوانـب الوطنيـة والقطاعيـة يف      ) أدناه
احلسبان، من أجل تصّدر عملية مكافحة تغري املناخ، بقصد اإلسهام يف اجلهود العاملية الرامية إىل كسر االرتفاع يف 

ئة يف السنوات العشر إىل العشرين القادمة، وضمان إجياد مسار طويل األجـل        االنبعاثات العاملية من غازات الدفي    
  ].]أمام كل طرف مدرج يف املرفق األول يؤدي إىل حتقيق اخنفاض ُيعتد به يف االنبعاثات

  :٢٦مقترح إلدراج مرفق يف سياق الفقرة 

  املرفق باء

  xx٢٠ -  ٢٠١٣لتزام االلتزام الكمي بتحديد االنبعاثات أو خفضها يف فترة اال  الطرف
  الكمية املخصصة  

جيغا غرام من مكافئ (
) ثاين أكسيد الكربون

(Gg-CO2e) 
معدالت اخلفض 

 ١٩٩٠عن سنة 
معدالت اخلفض 

 ٢٠٠٠عن سنة 
معدالت اخلفض 

 ٢٠٠٥عن سنة 
معدالت اخلفض 

 ٢٠٠٧عن سنة 
 )نسبة مئوية( )نسبة مئوية( )نسبة مئوية( )نسبة مئوية(   

 xxx xxx  xxx xxx xxx  ألف

 xxx xxx xxx xxx xxx باء

… …  … … … … 

 أعاله أال يتجاوز إمجـايل  ٢٢وتكفل األطراف اليت تتخذ هذه اإلجراءات أو االلتزامات املبينة يف الفقرة       - ٢٧
ـ                 ق مكافئ ثاين أكسيد الكربون النبعاثاهتا البشرية املنشأ من غازات الدفيئة أهدافها املتفق عليها املدرجة يف املرف

  .٢٠١٧- ٢٠١٢لفترة التقييم ) انظر أدناه(

  :مقترح إلدراج مرفق يف سياق هذه اإلضافة

 املرفق األول

 مقارنـة بـسنة     ٢٠١٧- ٢٠١٢االلتزام أو اإلجراء املقدَّر كمياً لتحديد االنبعاثات أو خفضها لفترة التقيـيم              الطرف
 ١٩٩٠األساس 

  ٣اخليار   - ٢٨

بتنفيذ ] البلدان املتقدمة األطراف[من االتفاقية، تقوم ] ٢- ٤و)] [أ(٢[)] ب(١- ٤[إذ يشري إىل املادتني [  
] مما ميكن قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه،      [وطنياً،  ] املالئم[التخفيف املالئمة   ] إجراء] [التزاماهتا أو إجراءاهتا  [

ت يف اإلطـار الـزمين      أو إزالة مقدرة كمياً لالنبعاثا    /و] عمليات ختفيض ] [أهداف حتديد وخفض  [مبا يف ذلك    
كما تصوغ هـذه    ]. وتعديلها عن طريق املفاوضات املتعددة األطراف     ] [، وفقاً لقوانينها احمللية   / (...) [٢٠٢٠
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النبعاثاهتا حىت  ] مسارات[حتدد مساراً    [)٥(استراتيجيات منخفضة االنبعاثات  ] وتقدم] [وتقدم وتنفذ [األطراف  
، مبا يشمل ختفيـضات     ]٢٠٥٠ و ٢٠٢٠لكمية خبفض االنبعاثات لعامي     سعياً لتحقيق التزاماهتا ا   ] [٢٠٥٠عام  

 حبلول  ١٩٩٠ يف املائة مقارنة مبستويات عام       ٤٠نسبة  [(...)] [صافية لالنبعاثات يف األجل الطويل ال تقل عن         
] إجـراءات [إجـراء   ] التزامـات أو  ] [ختضع[و. ٢٠٥٠حبلول عام   ] [(...)]  يف املائة  ٩٥ ونسبة   ٢٠٢٠عام  

وفقـاً للمبـادئ    [للقياس واإلبالغ والتحقق    ] من جانب مجيع البلدان املتقدمة األطراف     [التخفيف  ] ماتالتزا[
  ].]واالمتثال[التوجيهية املتفق عليها دولياً 

  :٢٨البديل عن الفقرة 

من االتفاقية مع التسليم بأن مستويات الطموح املتوقعة لألطراف سـتتطور           ) ب(١- ٤إذ يذكِّر باملادة    [  
  :ورة على مر الزمن بتغيُّر ظروفها الوطنية وقدرات كل منهابالضر

  :فيما يتعلق بالبلدان املتقدمة األطراف  

لألجزاء الفرعية اإلضافية يف / حتت عنوان مقترحات لألجزاء٢يرد يف اإلضافة ( ١يتضمن التذييل   )أ(
يـاً  إزالـة مقـدرة كم    / لكل طرف من هذه األطراف، عمليات خفـض        )بداية الفصل الثالث  

  .، وفقاً للتشريعات احمللية]املرفق/[٢٠٢٠لالنبعاثات يف اإلطار الزمين 
يقوم كل طرف من هذه األطراف بصياغة وتقدمي استراتيجية منخفـضة الكربـون لتحقيـق                 ) ب(

  .]٢٠٥٠حبلول عام ] املرفق[ختفيضات صافية لالنبعاثات يف األجل الطويل مبا ال يقل عن 

  ٤اخليار   - ٢٩

حمتويات اجلداول الوطنية وُيحدِّثها بانتظام وينفذها،      ] البلدان املتقدمة األطراف  [طرف من   ُيحّدد كل   [
هذه اجلداول مسارات وطنية لتحديد انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها يف األجل ] ينبغي أن تتضمن[ ]تتضمن[و

بري للتخفيف ميكن قياسـها     ، وسياسات وتدا  ٢٠٢٠الطويل، والتزامات كمية بتحديد االنبعاثات وخفضها لعام        
واإلبالغ عنها والتحقق منها تكون مصمَّمة للوفاء بتلك االلتزامات، على أن ختضع الستعراض منتظم من جانب                

كل جدول وطين تفاصيل عن األهداف والسياسات والتدابري اليت         ] ينبغي أن يتضمن   []يتضمن[و. مؤمتر األطراف 
املسارات املتوقعة خلفض االنبعاثات، مبا يف ذلك       ) ١(يشمل تفاصيل عن    تقوم على أساسها التزامات الطرف، مبا       

تدابري حملية متكينية، مثل نظم االجتار باالنبعاثات       ) ٢(أهداف خفض االنبعاثات يف األجلني املتوسط والطويل، و       
  .]واألهداف املتعلقة بالطاقة املتجددة

                                                      

منخفـضة  "ه من استراتيجيات أو خطط، عبـارة        ويف سياق ما تقترح   ،  تستخدم األطراف يف ورقاهتا    )٥(
بوصفها عبارة أكثر   " منخفضة االنبعاثات "وألغراض هذه الوثيقة، ُتستخدم عبارة      ". منخفضة الكربون "أو  " االنبعاثات

  .مشوالً يف انتظار النتائج اليت ستتمخض عنها املفاوضات بشأن هذه القضية
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  ٥اخليار   - ٣٠

م الذي يراه مناسباً، فيقرر ما إذا كان سـيقطع علـى نفـسه         ينبغي لكل طرف أن يقرر لنفسه االلتزا      [
التزامات كمية بتحديد االنبعاثات وخفضها أو سيتخذ إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً، وما إذا كان سينفذ هذه                
  ].االلتزامات واإلجراءات على أساس طوعي أو يف سياق ُملزم قانوناً إما على الصعيد الدويل أو على الصعيد احمللي

  ]قياس االلتزامات أو اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها[ - ٢

يشكل النظام القائم حالياً لتقدمي واستعراض البالغات الوطنية وقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئـة مبوجـب                [  -٣١
يف جمـال   ] ن املتقدمة األطراف  البلدا[االتفاقية، وآلية االستعراض املستقل التابعة له، األساس لقياس التزامات أو إجراءات            

] ينبغي أن تطبَّـق   ] [تطبَّق[ويف سياق تنفيذ عمليات القياس واإلبالغ والتحقق،        . التخفيف واإلبالغ عنها والتحقق منها    
] أن تكون ] [ينبغي أن ُتعزَّز  ] [ُتعزَّز[و.  من بروتوكول كيوتو واملقررات ذات الصلة      ٨ و ٧ و ٥األحكام املناسبة من املواد     

ويستعرض مؤمتر األطراف وُيتمِّم املبادئ والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية املتعلقـة           ]. أشد صرامة [اإلجراءات  هذه  
  .]بالقياس واإلبالغ والتحقق، مبا يشمل االلتزامات الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها

  :٣١البديل عن الفقرة 

هبا من سياسات وتدابري وإجراءات تتخذها البلدان تكون األهداف الكمية خلفض االنبعاثات وما يتصل       [  
وتنطبق شرط القياس واإلبالغ والتحقق على التقدم احملرز يف         . املتقدمة قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها      

 إجراءات التنفيذ ونتائجه وكذلك على االلتزامات الكمية بتحديد االنبعاثات يف حد ذاهتا، اليت تطبِّق، مع إجراء               
  .]التغيري الالزم، أحكام وإجراءات بروتوكول كيوتو اخلاصة بآليات االمتثال والرصد والتحقق

وتشمل تدابري القياس واإلبالغ والتحقق تقييماً للتكاليف والتأثريات الضارة إلجراءات وسياسات وتدابري   - ٣٢
، وكذلك تقييماً للجهود الرامية )ح(٨- ٤ملادة التخفيف، وال سيما تأثرياهتا يف البلدان النامية على النحو احملدد يف ا

  .إىل القضاء على هذه التأثريات الضارة

وُيحدِّد مؤمتر األطراف املبادئ والطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية ذات الصلة، وخباصـة للتحقـق                - ٣٣
  .واإلبالغ واحملاسبة فيما خيص تنفيذ االلتزامات الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها

تشمل املسائل اليت حددهتا األطراف يف سياق الفقرات أعاله باعتبارها مسائل حتتاج إىل املزيـد مـن                 [  - ٣٤
البحث يف الوقت املناسب، طرائق تنفيذ عمليات القياس واإلبالغ والتحقق، مبا يف ذلك مراجعة أو وضع املبادئ                 

  .]التوجيهية ذات الصلة

لتحديد [الكمية )] االلتزامات أو الواجبات] [األهداف] [استعراض] [لاالمتثال [[ - ٣
  ]االنبعاثات و

وضع نظام امتثال يقوم على اآلليات املوجودة ويعاجل قضايا عدم االمتثال الناشئة عن عمليـة القيـاس                   - ٣٥
  .واإلبالغ والتحقق
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 ٤- م أ /١٠ملقرر   من االتفاقية عن طريق اعتماد ا      ١٣وبغية ضمان االمتثال مبوجب االتفاقية، ُتطبَّق املادة          - ٣٦
  .بشأن عملية التشاور املتعددة األطراف، ومرفق هذا املقرَّر املتعلق باختصاصات هذه العملية

] األهـداف ] [استعراض] [لاالمتثال  [على حنو حمكم وموثوق رصد وتقييم       ] ينبغي أن جيري  []جيري[[  - ٣٧
وااللتزامات املاليـة  [خفضها، ] د االنبعاثات وحتدي[فيما يتعلق ] للبلدان املتقدمة األطراف [الكمية  ] االلتزامات[

وعملية رصد  . [وذلك باالستناد إىل إجراءات متفق عليها للقياس واإلبالغ والتحقق        ] للتكيف ونقل التكنولوجيا  
  ]]ينبغي] [جيب[االمتثال وتقييمه 

  ١اخليار [

زيز هذه األحكام حسب    وميكن تع . أن تستخدم اإلجراءات ذات الصلة املنفَّذة مبوجب بروتوكول كيوتو        
  ].]مع مراعاة التجارب املكتسبة من االتفاقات الدولية ذات الصلة[االقتضاء، 

  ٢اخليار [

مبوجب االتفـاق   ] [خيضع ملؤمتر األطراف  [نظام جديد لالمتثال    [يف إطار   ] عملية استعراض [أن ُتجرى   
  ].]]عملية استعراض]] [اجلديد

  ]]ينبغي] [جيب[إن عملية رصد االمتثال وتقييمه [  - ٣٨

  ١اخليار [

أن تفضي إىل فرض عقوبات يف حالة عدم االمتثال، مبا يشمل زيادة االلتزامـات املـستقبلية خبفـض                  [
االنبعاثات مبقدار ُيحسب كمضاعف للنقص املسجَّل يف التنفيذ، ومسامهات مالية تقدَّم يف شـكل عقوبـات أو          

مع مراعاة التجارب املُكتسبة من ] [ة ُتدفع إىل صندوق التكيفغرامات نقدي [غرامات ُتدفع إىل آلية مالية ُمعززة       
  ].]االتفاقات الدولية ذات الصلة

  ٢اخليار [

أن تستخدم إجراءات وآليات لتناول حاالت عدم االمتثال عمالً باملبدأ القاضي بأنه ينبغي أن ُتـصمَّم                [  
  .]]لتيسري االمتثال مستقبالً

  ٣اخليار [

زيادة االلتزامات املـستقبلية خبفـض   [ات يف حالة عدم االمتثال، مبا يف ذلك أن ُتفضي إىل فرض عقوب    [  
مسامهات مالية ُتقدَّم يف شـكل      ] وكذلك] [و[االنبعاثات مبقدار ُيحَسب كُمضاَعف للنقص املسجَّل يف التنفيذ       

آليـة ماليـة    ُتدفَع إىل   ] و[غرامات  ] أو] [ أمثال سعر السوق للطن الواحد من الكربون و        ١٠تعادل  [عقوبات  
  آلية حتـدد النتـائج الواضـحة واملباشـرة         ] [غرامات نقدية ُتدفَع إىل صندوق التكيُّف     ]] [لالتفاقية] [ُمعزَّزة[

  ].]]]لعدم االمتثال
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  :٣٨أو / و٣٧البديل عن الفقرتني 

  ُتطبَّق إجراءات االمتثال املنطبقة على أطـراف كيوتـو مبوجـب الفـرع اخلـامس عـشر مـن مرفـق                    [  
، وذات الصلة باالمتثال لاللتزامات الكمية لتحديد االنبعاثات وخفضها بالتساوي على مجيع األطراف             ٧-م أ /٢٤املقرَّر  

  .]وميكن تعزيز إجراءات االمتثال هذه. املُدرجة يف املرفق األول، سواء أكانت أم مل تكن أطرافاً يف بروتوكول كيوتو

 أعاله ألحكام االمتثال ٢٢طراف الوارد ذكرها يف الفقرة ختضع االلتزامات أو اإلجراءات اليت تتخذها األ  - ٣٩
  . من بروتوكول كيوتو١٨وتسترشد بإجراءات االمتثال املستحدثة وفقاً للمادة 

 أعاله هذه االلتزامات للوفـاء      ٢٢ال تستخدم األطراف اليت تتخذ التزامات أو إجراءات مبوجب الفقرة             - ٤٠
  .بواجبات حدَّدها بروتوكول كيوتو

تشمل املسائل اليت حددهتا األطراف يف سياق الفقرات أعاله، باعتبارها مسائل حتتاج إىل املزيـد مـن            [  - ٤١
البحث يف الوقت املناسب، طرائق تنفيذ إجراءات االمتثال، مبا يف ذلك مراجعة أو وضع املبادئ التوجيهيـة ذات     

  .]بالغالصلة؛ وإمكانية إنشاء هيئة جديدة ُتعىن باالمتثال والقياس واإل

  :جزء فرعي ُمقترح بشأن الوفاء املشترك

  كـل منـها    تعترب أي أطراف مدرجة يف املرفق األول توصلت إىل اتفاق على أن تفي جمتمعة بالتزامات                - ٤٢
اإلمجايل املشترك ملكافئ ثاين أكسيد     اجملموع   أهنا وفت بتلك االلتزامات إذا كان        أعاله) أ(الفقرة الفرعية   مبوجب  

 املخصـصة هلـا   من غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف ال يتجاوز الكميات       املنشأ ةالبشريعاثاهتا  النبالكربون  
  يف االتفـاق  لكل طرف مـن األطـراف       املقرر  د يف ذلك االتفاق مستوى االنبعاثات       وحيدَّ.  يف املرفق باء   املقيدة

  .على حدة

داع صكوك تصديقها أو قبوهلا إيتفاق يف تاريخ ختطر أطراف أي اتفاق من هذا القبيل األمانة بأحكام اال  - ٤٣
وتبلغ األمانة بدورها األطراف يف االتفاقية واملوقعني عليهـا         . أو موافقتها أو انضمامها اخلاصة هبذا الربوتوكول      

 .أعاله) أ(املشار إليها يف الفقرة الفرعية يظلّ أي اتفاق من هذا القبيل نافذاً طيلة فترة االلتزام و. بأحكام االتفاق

إذا قامت األطراف جمتمعة بعمل ذلك يف إطار منظمة للتكامل االقتصادي اإلقليمي وباالشتراك معها، فإن   - ٤٤
  أي تغيري يطرأ على تكوين تلك املنظمة بعد اعتماد هذا الربوتوكول ال ميـس االلتزامـات القائمـة مبوجـب                   

 .هذا الربوتوكول

 يكون  انبعاثاهتا،يف بلوغ املستوى اإلمجايل لتخفيضات      ا القبيل   يف اتفاق من هذ   طراف  األ حالة إخفاق    يف  - ٤٥
 .كل طرف يف هذا االتفاق مسؤوالً عن مستوى انبعاثاته احملدد يف االتفاق

قليمي هي نفسها طرف يف     إلذا قامت األطراف جمتمعة بعمل ذلك يف إطار منظمة للتكامل االقتصادي ا           إ  - ٤٦
 تكـون   هـذه إن كل دولة عضو يف منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمي          هذا الربوتوكول، وباالشتراك معها، ف    
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 عند اإلخفاق يف بلوغ املستوى اإلمجـايل        ،قليميمسؤولة منفردة، وبالتضامن مع منظمة التكامل االقتصادي اإل       
  .هأعال‘ ٢‘وفقاً للفقرة الفرعية ، عن مستوى انبعاثاهتا كما جرى اإلخطار هبا انبعاثاهتالتخفيضات املشترك 

  :مقترح جزء فرعي جديد بشأن استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة

ـ   الناشئة    من املصادر وإزالتها بالبواليع    إن التغريات الصافية يف انبعاثات غازات الدفيئة        - ٤٧ ري يعن أنشطة تغ
وإزالـة  يج وإعادة التحريج     على التحر  واملقصورة اإلنسان مباشرة    ا يتسبب فيه  يتالواحلراجة  استخدام األراضي   
 لتـزام االالكربون يف فترة خمزونات  كن التحقق منها يف     مي، واليت تقاس بوصفها تغريات      ١٩٩٠األحراج منذ عام    

لكل أعاله ) أ(الفقرة الفرعية ، جيب أن تستخدم للوفاء بااللتزامات مبوجب أعاله) أ(املشار إليها يف الفقرة الفرعية 
 من املصادر    التبليغ عما تقترن به تلك األنشطة من انبعاثات غازات الدفيئة          وجيري. ولطرف مدرج يف املرفق األ    

  . يتسم بالشفافية وميكن التحقق منه واستعراضه تبليغاًوإزالتها بالبواليع

إن انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر وإزالتها بالبواليع، الناشئة عن أنشطة استخدام األراضي وتغـيري                 - ٤٨
دام األراضي واحلراجة اإلضافية اليت يتسبب فيها اإلنسان ميكن استخدامها للوفاء بااللتزامات مبوجب الفقرة استخ

 .١٩٩٠أعاله لكل طرف مدرج يف املرفق األول، شريطة أن تكون هذه األنشطة قد حدثت منذ عام ) أ(الفرعية 

بالبـت يف   دورته األوىل،   لربوتوكول، يف   يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا ا           - ٤٩
مـع  أعـاله،   ‘ ٢‘و‘ ١‘املتصلة باملسائل املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني        الطرائق والقواعد واملبادئ التوجيهية     

 والشفافية يف عملية التبليغ والقابلية للتحقق والعمل املنهجي للهيئة احلكوميـة الدوليـة      نيمراعاة أوجه عدم اليق   
 .ة بتغري املناخ، واملشورة اليت توفرها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية ومقررات مؤمتر األطرافاملعني
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  :مقترح إلدراج ما يلي كمرفق

  املرفق ألف
  اجلداول الوطنية اللتزامات وإجراءات التخفيف

  ]قائمة أجبدية باجلداول الوطنية لألطراف[
  )لبالغ الطرف] (٤ميأل اجلدول وفقاً للمادة  []اسم الطرف[ل اجلدول الوطين 

  
      املسار الوطين

      
      ٢٠٥٠مسار االنبعاثات حىت عام 

 التزامات وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً على مستوى االقتصاد بأكمله

  وصف موجز/االسم
  مدعوم/ن جانب واحدم  نتائج االنبعاثات املرتقبة  احلالة املرجعية/خط األساس  لاللتزام أو اإلجراء

  XXX XXX  على سبيل املثال السنة، الفترة،  
بقاء األمور على حاهلا، الطن املتـري         

  الوحدة، /من ثاين أكسيد الكربون
   

    ...وحدة، إخل / ساعة/كيلوواط  

  التزامات وإجراءات التخفيف القطاعية املالئمة وطنياً
  وصف موجز/االسم

  مدعوم/من جانب واحد  نتائج االنبعاثات املرتقبة  احلالة املرجعية/سخط األسا  لاللتزام أو اإلجراء
  XXX  XXX  على سبيل املثال السنة، الفترة،  
بقاء األمور على حاهلا، الطن املتـري         

  الوحدة، /من ثاين أكسيد الكربون
    

    ...وحدة، إخل /ساعة/كيلوواط  

 

 املرفق باء

 فئات املصادر/غازات الدفيئة والقطاعات

 .]فئات املصادر الحقاً/تدَرج غازات الدفيئة والقطاعات: مالحظة[
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   باء- املرفق الثالث 

  العمل املعزز املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ
  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية

 مـن الـنص التفاوضـي املـنقح     ‘ بـاء - ثالثـاً  ‘يتضمن هذا املرفق نصاً مقتبساً من الفـصل الفرعـي            
)FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 .(        ولعملية هذا  . وقسمتها امليسِّرة املشاركة إىل مثان جمموعات ذات مفاهيم متشاهبة

من خطة عمل بايل ‘ ٢‘)ب(١التجميع استعمل نفس النهج الذي سبق استعماله إلعداد الورقة غري الرمسية بشأن الفقرة 
ناء االجتماع غري الرمسي للفريق العامل املخصص املعين بإجراءات التعاون الطويل األجـل             اليت قدمت إىل األطراف أث    

  . ٢٠٠٩أغسطس /مبوجب االتفاقية الذي عقد يف بون بأملانيا يف آب
من نص التفاوض ‘  باء- ثالثاً ‘وال متثل عناوين اجملموعات عناوين األجزاء الفرعية املتضمنة يف الفصل الفرعي   

وعالوة على ذلك، فإن    . فهي جمرد موضوعات عامة لتجميع النص حوهلا      .  هي اقتراحات لعناوين جديدة    املنقح، وال 
ويتضمن هذا املرفق إحاالت مرجعية إىل نص التفاوض . طريقة عرض هذه اجملموعات ال ينطوي على أي ترتيب تتابعي

 باء مـن الوثيقـة      - ارد يف املرفق الثالث     وميكن الرجوع إىل أصل الفقرات باستخدام اجلدول التوضيحي الو        . املنقح
FCCC/AWGLCA/2009/INF.1/Add.1.  

 
  :مقترحات هيكلية

 املتعلق بالقياس واإلبـالغ     ٣ باء، اجلزء الفرعي     -  إىل الفصل الثالث     ١١٨- ١١٥ و ١١٢ و ١١١نقل الفقرات   )  ١
  . والتحقق بشأن الدعم

  .  املتعلق بالترتيبات املؤسسية٥فرعي  باء، اجلزء ال١-  إىل الفصل ثانيا١٢٧ًنقل الفقرة )  ٢
 اليت تورد أمثلة لاللتزامات املمكنة واإلجراءات اليت ميكن لألطراف تـسجيلها يف             ٧٣نقل الصيغة املعدلة للفقرة     )  ٣

  .اجلداول الوطنية إىل جزء فرعي جديد مقترح بشأن اجلداول الوطنية
  .٧٤ كخيارات حتت الفقرة ٧٣ إىل ٧٠نقل الفقرات من )  ٤
  . إىل جزء فرعي جديد مقترح بشأن عناصر التخفيف املشتركة بني مجيع األطراف٧٤نقل الفقرة )  ٥
.  ألف املتعلق بالتمويل-  إىل الفصل الرابع ٨٠- ٧٥نقل مجيع املقترحات املتصلة بالتمويل واملتضمنة يف الفقرات )  ٦
 ألـف   - ، إىل الفصل الرابع     ٧٨ عدا الفقرة    ٣قرة الفرعية   ، حىت الف  ٨٠- ٧٧نقل مجيع اخليارات املتضمنة يف الفقرات       )  ٧

  . املتعلق بالتمويل
  . ألف املتعلق بالتمويل-  إىل الفصل الرابع ٨١نقل الفقرة )  ٨
  .  إىل جزء فرعي جديد مقترح متعلق باالستراتيجيات اإلمنائية منخفضة االنبعاثات٨٢نقل الفقرة )  ٩

  .ابع عن العمل املعزز بشأن التمويل والتكنولوجيا وبناء القدراتنقل هذا اجلزء إىل الفصل الر)  ١٠
  .١- ٨٣لتصبح الفقرة ) و(٨٣حتويل الفقرة الفرعية )  ١١
لكل من (نقل هذا اجلزء إىل جزء مقترح قائم بذاته عن القياس واإلبالغ والتحقق بشأن االلتزامات واإلجراءات )  ١٢

  ).ةالبلدان املتقدمة النمو والبلدان النامي
  . إىل اجلزء الفرعي األول من جزء جديد مقترح بشأن العناصر املشتركة بني مجيع األطراف٨٨نقل الفقرة )  ١٣



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 92 

 

  ]املبادئ واألهداف والطابع: نص استهاليل: اجملموعة ألف[

  ]ما هو هدف إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية؟[

 من االتفاقية الذي ميكِّنه ويدعمه التنفيذ املعزز اللتزامات البلدان املتقدمة األطراف ١- ٤تعزيز تنفيذ املادة   - ١
  .  من االتفاقية٧- ٤، وفقاً للمادة ٥- ٤ و٤- ٤ و٤- ٣واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق الثاين مبوجب املواد 

  ] من ِقبل البلدان النامية؟ماذا ينبغي أن تكون املبادئ التوجيهية إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً[

  .٤- ٣، وخباصة احلق يف التنمية املستدامة املذكور يف املادة ٣امتثال مبادئ االتفاقية الواردة يف مادهتا   - ٢

  التسليم بأن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطـراف جتـري يف سـياق                  - ٣
  .التنمية املستدامة

 من االتفاقية، واختاذ اخلطوات الضرورية لضمان تنفيذ هذه املادة اليت تنص على ٧- ٤وفقاً للمادة العمل    - ٤
مدى تنفيذ البلدان األطراف النامية بفعالية اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية يتوقف على فعالية تنفيذ األطراف من               "أن  

املوارد املالية ونقل التكنولوجيا، على أن يؤخذ يف االعتبار البلدان املتقدمة اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية فيما يتعلق ب
" الكامل أن التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر مها أول وأهم أولويات البلدان األطراف الناميـة               

  ).العكسالدعم املعزز والوسائل التمكينية تسفر عن إجراءات معززة من ِقبل البلدان األطراف النامية، وليس (

سيتوقف مدى إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية على مدى فعالية تقـدمي الـدعم املـايل                [  - ٥
  .]والتكنولوجي من جانب البلدان املتقدمة األطراف

سيتناظر مدى متكّن البلدان النامية من اختاذ إجراءات التخفيف مع مدى فعالية تقـدمي الـدعم املـايل                    - ٦
  .املرتبط ببناء القدرات من جانب البلدان املتقدمة األطرافوالتكنولوجي و

  .] من جانب البلدان النامية مع مستوى الدعم الذي تتلقاه] اجلهد] [اإلجراء] [مدى] [مستوى[يتناسب [  - ٧

  . لقاهايتناسب مستوى جهود التخفيف اليت تبذهلا البلدان النامية مع مستوى املوارد املالية والتكنولوجيا اليت تت[  - ٨

 من االتفاقية، واليت تنص على أنه جيوز للبلدان النامية األطراف أن تقترح، على ٤- ١٢تعزيز تنفيذ املادة   - ٩
أساس طوعي، مشاريع للتمويل، مبا يف ذلك التكنولوجيات أو املواد أو املعدات أو التقنيات أو املمارسات احملددة     

ن ذلك إن أمكن بتقدير جلميع التكاليف اإلضافية لتخفيضات االنبعاثات اليت يتطلبها تنفيذ هذه املشاريع، وأن يقتر
  .وزيادات عمليات إزالة غازات الدفيئة، فضالً عن تقدير للفوائد الناجتة

االعتراف الدويل بأن البلدان النامية األطراف تضطلع بإجراءات التخفيف على الصعيد احمللي استناداً إىل                - ١٠
  .مواردها اخلاصة
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اإلجراءات املالئمة وطنياً بشأن التخفيف اليت تتخـذها البلـدان الناميـة            ] ينبغي أن تكون  ] [تكون[[  - ١١
وخباصة يف حالة أقل البلدان     [األطراف خمتلفة تبعاً الختالف جمموعات البلدان، حسب مستوى تطور اقتصاداهتا           

مبا يف ذلك حمدوديـة     [اخلاصة بكل منها،    وحسب قدراهتا وظروفها الوطنية     ] منواً والدول اجلزرية الصغري النامية    
  .]]الفرص املتاحة الستخدام مصادر طاقة بديلة

  قد ختتلف اإلجراءات املالئمة وطنياً بشأن التخفيف باختالف فئات البلدان، ويتوقـف ذلـك علـى                [  - ١٢
  .]ظروفها الوطنية

لبلدان النامية األطـراف ظروفهـا      ينبغي أن تراعي إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من ِقبل ا            - ١٣
. وتتأثر قدرة األطراف على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بإمكانية حصوهلا على خيارات طاقة بديلـة         . الوطنية

 من االتفاقية، توضع تقديرات كّمية للصعوبات اليت تواجه البلدان          ٤ من املادة    ١٠وهلذا الغرض، وعمالً بالفقرة     
ول من الوقود األحفوري إىل مصادر الطاقة البديلة، وتؤخذ يف االعتبار لتـبني ضـعف               النامية األطراف يف التح   

  .مركزها من ناحية استخدام الطاقة البديلة

لإلجراءات املالئمة وطنياً بشأن التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية األطراف أن تتطور مـع              ] ينبغي[[  - ١٤
ينبغي أن .] [طنية املقيَّمة وفقاً للمعايري املوضوعية للتنمية االقتصاديةمرور الوقت لتجسد التغيريات يف الظروف الو

  .]يستعرض مؤمتر األطراف دورياً ظروف كل طرف

من االتفاقية ومع التسليم بأن مستويات الطموح املتوقع مـن األطـراف   ) ب(١- ٤باإلشارة إىل املادة    [  - ١٥
  .  الوطنية والقدرات اخلاصة هباسوف تتطور بالضرورة مع مرور الوقت ومع تغري الظروف

صياغة إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف مبا يتمشى ] ينبغي] [جتري[  - ١٦
  .مع مستويات الطموح املطلوبة لإلسهام يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية

  ]ذها البلدان النامية األطراف؟ما هي طبيعة إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخ[  

  االعتراف بأن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان الناميـة األطـراف، واحملـددة يف                  - ١٧
من خطة عمل بايل، هي إجراءات متميزة عن التزامات التخفيف اليت تتعهد هبا البلدان املتقدمة               ‘ ٢‘)ب(١الفقرة  

  .، من حيث احلجم والطابع القانوين‘١‘)ب(١األطراف مبوجب الفقرة 

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف متميزة ] ينبغي أن تكون] [تكون[[  - ١٨
  عن التزامات البلدان املتقدمة األطراف، وينبغي أال تشكل التزامات أو أهدافاً ملزمة للبلدان األطـراف الناميـة                 

  ].]دم أساساً للتمايز بينهاأو أن ُتستخ[

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف متميزة ] ينبغي أن تكون] [تكون[[  - ١٩
عن التزامات البلدان املتقدمة األطراف واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، وينبغي أال تـشكل                

  ].]أو أن ُتستخدم أساساً للتمايز بينها[زمة للبلدان النامية األطراف التزامات أو أهدافاً مل



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 94 

 

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف متميزة ] ينبغي أن تكون] [تكون[[  - ٢٠
  ن األطـراف الناميـة     عن التزامات البلدان املتقدمة األطراف، وينبغي أال تشكل التزامات أو أهدافاً ملزمة للبلدا            

خمتلفة باختالف فئات البلدان، اعتمادا على      ] ينبغي أن تكون  ] [تكون[و].] أو أن ُتستخدم أساساً للتمايز بينها     [
وعلى قدراهتا والظروف ] وخباصة يف حالة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغري النامية[مستوى تطور اقتصاداهتا 
  .الوطنية اخلاصة بكل منها

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية طوعية وتتوقف على الدعم املايل والـتقين                 - ٢١
  .الذي تقدمه البلدان املتقدمة

  ]التعريف والنطاق: اجملموعة باء[

  ]ماذا تشكل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية؟[

ألطراف النامية يف تعزيز التخفيف باختاذ جمموعة من اإلجراءات، مبا يف ذلك إجراءات             تساهم البلدان ا  [  - ٢٢
وينبغي أن تنشأ هـذه     . االنبعاثات/التخفيف املالئمة وطنياً، يف سياق االستراتيجيات اإلمنائية املنخفضة الكربون        

] على أساس طوعي[متخذة  []متناسبة مع مسؤوليات وقدرات كل واحد من البلدان األطراف[اإلجراءات قطرياً 
يف سياق التنمية املستدامة، بوسائل تنفيذ قابلة للقياس واإلبالغ         ] إما بوصفها التزاما دولياً أو على أساس طوعي       [

والتحقق، وخباصة التمويل وبناء القدرات، مبا يتوافق مع االحتياجات ذات األولوية للتنمية املستدامة والقضاء على 
  وفقاً جلميع مـستويات الـسلطات احلكوميـة،        ] د تقررت وُوضعت على الصعيد الوطين     أن تكون ق  [الفقر، و 

  .]وفقاً ملبدأ العدالة واملسؤوليات املشتركة ولكنها متمايزة ولقدرات كل بلد] الدويل[أو الصعيد 

ري عن خط   وجيب أن تسفر إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من ِقبل البلدان النامية عن حتول كب                - ٢٣
 على حنو ميكن قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه، وذلك إذا مت متكينها ودعمها بالشكل ٢٠٢٠األساس حبلول عام 

وجيب أن ُتعترب جهود التخفيف الفردية اليت تبذهلا        . [املطلوب بالتمويل ونقل التكنولوجيا من ِقبل البلدان املتقدمة       
ات التخفيف املالئمة وطنياً، ومن مث متخذة على حنـو ميكـن قياسـه              البلدان النامية األطراف كذلك من إجراء     

  ].واإلبالغ عنه والتحقق منه

جيوز للبلدان النامية األطراف أن تعزز إجراءات التخفيف اخلاصة هبا عن طريق إجـراءات التخفيـف                [  - ٢٤
ـ            وينبغـي أن تكـون هـذه       . داملالئمة وطنياً وفقاً ملبدأ املسؤوليات املشتركة ولكنها متمايزة ولقدرات كل بل

وجيب أن ُتقرر وتوضـع  . اإلجراءات متوافقة مع االحتياجات ذات األولوية للتنمية املستدامة والقضاء على الفقر     
  .]على الصعيد الوطين

مع التسليم بأن الكثري من البلدان النامية األطراف قد اختذت إجراءات مبكرة ومـستدامة خلفـض منـو                  [  - ٢٥
ن تواصل البلدان النامية األطراف املسامهة يف إجراءات التخفيف الدولية املعززة عن طريق مواصلة              انبعاثاهتا، جيب أ  

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املدعومة واملمكّنة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات من ِقبل البلدان املتقدمـة           
وينبغي أن تنشأ هذه اإلجراءات قطرياً وأن تتخذ على . فاقيةاألطراف واألطراف األخرى املدرجة يف املرفق الثاين لالت

أساس طوعي يف سياق التنمية املستدامة، مبا يتوافق مع االحتياجات ذات األولوية للتنمية املستدامة والقضاء علـى                 
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ة ولقدرات الفقر، وأن تكون قد تقررت وُوضعت على الصعيد الوطين وفقاً ملبدأ املسؤوليات املشتركة ولكنها متمايز
وينبغي كذلك االعتراف بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تواصل البلدان اختاذها من جانب واحـد               . كل بلد 

  .]بدون أن حتصل على الدعم والتمكني بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات من ِقبل البلدان املتقدمة األطراف

بلدان األطراف النامية باختاذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً        أعاله، تتعهد ال  ) - (رغم أحكام الفقرة    [  - ٢٦
  .]خلفض انبعاثاهتا من غازات الدفيئة

. تشكل إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية مسامهة كبرية يف العمل املعزز بشأن التخفيـف              [  - ٢٧
بل البلدان املتقدمة عـن طريـق تـوفري         وهذه اإلجراءات طوعية ومالئمة وطنياً وحتظى بالدعم والتمكني من قِ         

وينبغي أن توضع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، اليت قد تشمل مشاريع . التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات
. وبرامج، عن طريق عملية ناشئة قطرياً ووفقاً ملبدأ املسؤوليات املشتركة ولكنها متمايزة ولقدرات كـل بلـد                

اءات هو خفض االنبعاثات أو تالفيها مع املراعاة التامـة لالحتياجـات املـشروعة ذات             واهلدف من هذه اإلجر   
  .]األولوية اخلاصة بالبلدان النامية يف صدد حتقيق النمو االقتصادي املستدام والقضاء على الفقر

  ]ما هو نطاق إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية؟[  

لتخفيف املالئمة وطنياً هي مجيع اإلجراءات الرامية إىل ختفيف آثار تغري املناخ واملتسقة مـع               إجراءات ا   - ٢٨
الظروف الوطنية واملتناسبة مع مسؤوليات األطراف وقدراهتا، على النحو املوضح يف الربامج الوطنية لألطـراف               

  .ةمن االتفاقي) ب(١- ٤بشأن ختفيف آثار تغري املناخ املطلوبة مبوجب املادة 

  .]ال ينطبق وصف إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً إال على اإلجراءات املدعومة من بلدان متقدمة أطراف[  - ٢٩

] هي إجراءات [إجراءات التخفيف الوطنية املتخذة من ِقبل البلدان النامية         ] جمموعة فرعية من  ] [تكون[  - ٣٠
مدعومـة  ] لدان النامية، جيوز أن تكون إجـراءات      حسب طبيعة إجراءات التخفيف الوطنية املتخذة من ِقبل الب        [

 من االتفاقية، ومتخذة على حنو قابـل        ٧- ٤ و ٣- ٤وممكّنة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات وفقاً للمادتني        
الدعم إلجراءات ] كذلك] [و[وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املدعومة واملمكّنة .] [للقياس واإلبالغ والتحقق

على ] تتخذ] [أهنا متخذة [أحرزت تقدماً بالفعل استناداً إىل اجلهود الفردية فضالً عن          [ف املالئمة وطنياً    التخفي
التدابري [يتوقف مدى إجراءات التخفيف املتخذة من ِقبل البلدان النامية على . [حنو قابل للقياس واإلبالغ والتحقق

بناء القدرات من ِقبل البلـدان      ] ودعم[ والدعم التكنولوجي    التقدمي الفعلي للدعم املايل   ] ذات التكلفة السلبية و   
وتعتمد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من ِقبل البلدان النامية على الدعم املايل             .]] [املتقدمة األطراف 

  ].]والتقين الذي تقدمه البلدان املتقدمة

أن ] أية إجراءات حتددها البلدان النامية األطراف،     أن تكون   [ميكن إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      [  - ٣١
مبا يف ذلـك أيـة إجـراءات فرديـة          ] تتخذ أشكاالً مناسبة وفقاً ملسؤوليات البلدان النامية األطراف وقدراهتا،        

  ) ب(١- ٤حسب الظروف الوطنية يف سياق املـواد        ] برامج ختفيف كبرية احلجم خالف املشاريع     ] [مشاريع[و
تفاقية؛ واليت تقود إىل خفض االنبعاثات أو تقييدها على حنو قابـل للقيـاس واإلبـالغ                 من اال  ٤- ١٢ و ٣- ٤و
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"] حتديد األهداف دون التعرض للتغرمي يف حالة عـدم بلوغهـا          "وينبغي أن تكون مستندة إىل مفهوم       [والتحقق  
  ].]]بقدر اإلمكانوأن يتم حتديدها كمياً، ] [وينبغي أال تولّد مزايا معادلة للبلدان املتقدمة األطراف[

جيوز أن تتألف إجراءات التخفيف الوطنية من أنشطة إجراءات التخفيف الفردية وجمموعات اإلجراءات [  - ٣٢
وخفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات         [، مبا يف ذلك تدابري وسياسات التنمية املستدامة،         [أو الربامج   

خطوط األساس القطاعية لتسجيل أرصدة خفض [، و] النظيفة الربناجميةآلية التنمية[، ]وتدهورها يف البلدان النامية
  ].]وغريها من اإلجراءات] االنبعاثات دون التعرض للتغرمي يف حالة عدم بلوغ األهداف احملددة

جيوز أن تتألف إجراءات التخفيف الوطنية من أنشطة إجراءات التخفيف الفردية وجمموعات اإلجراءات               - ٣٣
ا يف ذلك تدابري وسياسات التنمية املستدامة، وخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها أو الربامج، مب

يف البلدان النامية، وآلية التنمية النظيفة الربناجمية، وخطوط األساس القطاعية لتسجيل أرصدة خفض االنبعاثـات             
ا من اإلجراءات املمكّنة بدعم مايل وتكنولوجي       دون التعرض للتغرمي يف حالة عدم بلوغ األهداف احملددة، وغريه         

  .ويف بناء القدرات على حنو قابل للقياس واإلبالغ والتحقق

ميكن أن تكون إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً أية إجراءات حتددها البلدان النامية األطراف، مبـا يف                [  - ٣٤
 من االتفاقية؛ وينبغـي أن      ٤- ١٢و) ب(١- ٤ني  ذلك أية إجراءات فردية وبرامج ختفيف مالئمة يف سياق املادت         

  ".]حتديد األهداف دون التعرض للتغرمي يف حالة عدم بلوغها"تكون مستندة إىل مفهوم 

ميكن أن تكون إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً أية إجراءات حتددها البلدان النامية األطراف، مبـا يف                [  - ٣٥
ج ختفيف ضخمة، خالف املشاريع، وينبغي أال تولّد مزايـا معادلـة            برام] [مشاريع[ذلك أية إجراءات فردية و    
  ].]للبلدان املتقدمة األطراف

جيب أن تسهم إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف إمجايل ختفيضات انبعاثات غازات الدفيئـة علـى                [  - ٣٦
ىن تقييم التقدم احملرز يف سـبيل  حىت يتس) أطنان االنبعاثات اليت يتم خفضها(الصعيد العاملي بطريقة ميكن قياسها      

حتقيق ختفيضات االنبعاثات على الصعيد العاملي، وكذلك مقارنة اجلهود املبذولة، وجيوز أن تـشمل ختفيـضات                
  :االنبعاثات اليت ميكن قياسها وحتديدها كميا واملتحققة عن طريق ما يلي

  أهداف الطاقة املتجددة  )أ(  
  أهداف كفاءة الطاقة  )ب(  
  .] إخل...   )ج(  

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف شكل مـستويات مـستهدفة لكثافـة            ] ينبغي أن تكون  ] [تكون[  - ٣٧
) انبعاثات غازات الدفيئة حسب الناتج احمللي اإلمجايل(انبعاثات غازات الدفيئة قطاعياً وعلى نطاق االقتصاد كله، 

ك البلدان النامية اليت تساهم مسامهة كبرية يف االنبعاثات بغية احلد بقدر كبري من منو انبعاثات هذه الغازات يف تل       
  .العاملية لغازات الدفيئة
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يف شكل مستويات مستهدفة لكثافـة  ] [إجراءات] ميكن أن تشمل  ] [تكون[[إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً       -٣٨
ن منو انبعاثات هذه الغازات يف تلـك        انبعاثات غازات الدفيئة قطاعياً وعلى نطاق االقتصاد كله، بغية احلد بقدر كبري م            

  ].وذات قدرات استجابة مالئمة] [البلدان النامية اليت تساهم مسامهة كبرية يف االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة

ميكن أن تضع البلدان النامية النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة ضمن إجراءات   - ٣٩
ئمة وطنياً اخلاصة هبا وذلك من أجل احلصول على الدعم املايل ونقل التكنولوجيا لتحقيق إمكانات               التخفيف املال 

ولكن تكون اإلجراءات مؤهلة لتسجيل األرصدة أو املشاركة يف أية آلية           . التخفيف احملددة يف القطاعات املختارة    
  . من آليات السوق

  :اً اليت تتخذها البلدان النامية أن تشمل ما يليميكن أن تشمل إجراءات التخفيف املالئمة وطني  - ٤٠

اإلجراءات املمكّنة واملدعومة بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات من ِقبل البلدان املتقدمـة              )أ(
  األطراف واألطراف املتقدمة األخرى املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية؛

أعاله، تتعهد هبا البلدان األطراف     ) أ(رة الفرعية   إجراءات، ال تشمل اإلجراءات الواردة يف الفق        )ب(
إجراءات التخفيـف   ("النامية من جانب واحد عن طريق التمويل احلكومي أو بوسائل أخرى            

  ؛")املالئمة وطنياً املتخذة من جانب واحد
  .اإلجراءات املتخذة لغرض حيازة أرصدة االنبعاثات للمشاركة يف أسواق الكربون  )ج(

لدان النامية األطراف أن ختتار، فيما تتعهد به من إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً، أن تنفذ هذه                للبجيوز  [  - ٤١
  : اإلجراءات على املستويات اآلتية

  اإلجراءات املمولة حملياً، إما على الصعيد الوطين أو دون الوطين؛: املستوى األول  )أ(  
أو تقنية، إما من خالل الـدعم       /دعم دولية مالية و   اإلجراءات املمولة من مصادر     : املستوى الثاين   )ب(

الثنائي األطراف، أو املقدم من الصندوق املتعدد األطراف املكرس لتغري املناخ، أو من مصادر مالية  
  دولية أخرى؛

اإلجراءات املتعهد هبا عالوة على تلك احملددة يف املستويني األول والثاين، والـيت          : املستوى الثالث   )ج(
  .ىل هدف احلد من االنبعاثات وجيوز أن تكون أهالً لالجتار يف وحدات خفض االنبعاثاتتستند إ

، على الـصعيد  )١( أعاله٤١جيوز االضطالع بإجراءات التخفيف املناسبة وطنياً، املنصوص عليها يف الفقرة    - ٤٢
  .الوطين أو القطاعي أو على صعيد املشاريع

إجراءات املستوى الثالث مؤهلة للقيام باالجتار يف وحـدات خفـض         جيوز أن تكون األطراف اليت تتعهد ب        - ٤٣
وختضع أهلية املشاركة يف االجتار يف وحدات خفض االنبعاثات على الصعيد الدويل للقواعد والطرائـق               . االنبعاثات

  ).رافأو مؤمتر األطراف العامل بوصفه مجعية لألط(واملبادئ التوجيهية ذات الصلة اليت وضعها مؤمتر األطراف 
                                                      

 .رقيم الفقرات يف هذا املرفق فقطتشري اإلحاالت املرجعية يف هذا املرفق إىل ت )١(
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يكون أي اجتار من هذا النوع مكمالً لإلجراءات احمللية ألغراض الوفاء بااللتزامات أو اإلجراءات ومكمالً [  - ٤٤
  .]إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف املستويني األول والثاين

ب بروتوكول كيوتو، جيوز مبادلة الوحدات املتولدة عن االجتار مبوجب هذه املادة بالوحدات املتولدة مبوج[  - ٤٥
أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه مجعية      (مع مراعاة القواعد والطرائق واملبادئ التوجيهية اليت يضعها مؤمتر األطراف           

  .] باالشتراك مع مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماعاً لألطراف يف بروتوكول كيوتو) لألطراف يف هذا الربوتوكول

 مؤهلـة   )٢(ات املتخذة على الصعيد الوطين أو القطاعي من خالل املستوى الثالث          جيوز أن تكون اإلجراء   [  - ٤٦
  .]٤ من املادة ٣لالجتار باالنبعاثات، رهناً باملتطلبات املالئمة القابلة للقياس واإلبالغ والتحقق الواردة يف الفقرة 

  :ما يلي] مجلة إجراءات منها[، ]احلصرعلى سبيل املثال ال [جيوز أن تشمل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، [  -٤٧

  ]وضع خطة عمل وطنية؛  )أ(
  ]سياسات وتدابري التنمية املستدامة؛[  )ب(
  ]املنخفضة الكربون؛] [املنخفضة االنبعاثات[االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية   )ج(
  استراتيجيات وخطط الطاقة املتجددة؛  )د(
نشر التكنولوجيا، وبرامج كفاءة الطاقـة      ] أو معايري [برامج  ، و ]آليات التنمية النظيفة الربناجمية   [  )ه(

  ، ومعايري اخلطط املالية، مبا يف ذلك الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة؛]وتدابري تسعري الطاقة[
سـوق  [واسـتخدام آليـات     ] خمططات للحدود القصوى واالجتار، والضرائب على الكربون      [  )و(

  ، مبا يف ذلك آلية التنمية النظيفة القائمة على املشاريع والربامج؛]املرنة[اجلديدة والقائمة ] الكربون
، وإجراءات ومعايري ختفيف وطنية قطاعيـة،       ]قطاعية] [على نطاق االقتصاد كله و    ] [أهداف كثافة [[  )ز(

وخطوط أساس قطاعية لتسجيل أرصدة خفض االنبعاثات دون التعرض للتغرمي يف حالة عدم بلـوغ               [
  ؛]األهداف احملددة

أنشطة إضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات وتـدهورها يف البلـدان              [  )ح(  
مبا يف ذلك   [، وغري ذلك من إجراءات التخفيف املنفذة يف خمتلف املناطق والقطاعات،            )٣(النامية
  ]؛]الزراعة

  معات الريفية؛إجراءات التخفيف على الصعيد دون الوطين أو احمللي، وخباصة يف املدن واجملت  )ط(
                                                      

اإلجراءات اليت يتم االضطالع هبا عالوة على تلك احملددة يف املستويني األول والثاين اليت تـستند إىل                  )٢(
 . هدف احلد من االنبعاثات وجيوز أن تكون مؤهلة لالجتار يف الوحدات

من خطة عمـل بـايل      ‘ ٣‘)ب(١يف هذه الوثيقة، يشار إىل مجيع اإلجراءات املتخذة مبوجب الفقرة            )٣(
املسائل املتصلة بُنهج السياسات واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحـراج                (

وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور حفظ األحراج وإدارهتا املستدامة وتعزيز املخزونات الكربونية احلرجية يف البلـدان                
 ".األنشطة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وتدهورها"اعتبارها ب) النامية
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  إجراءات التكيف اليت تؤدي إىل فوائد من ناحية التخفيف؛   )ي(
إجراءات التخفيف اليت هتيئ وضعاً يتيح املكاسب يف مجيع احلاالت، واليت تـدعمها بوضـوح                 )ك(

  وسائل تنفيذ قابلة للقياس واإلبالغ والتحقق؛
  الية؛سياسات وتدابري الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك اخلطط امل  )ل(
  اإلجراءات أو االستراتيجيات الثنائية اليت تنفذها البلدان النامية األطراف؛  )م(
  سياسات وتدابري الطاقة املتجددة، مبا يف ذلك اخلطط املالية؛  )ن(
  اإلجراءات أو االستراتيجيات الثنائية اليت تنفذها البلدان النامية األطراف؛  )س(

  : املالئمة وطنياً ما يليوميكن أن تشمل إجراءات التخفيف[  - ٤٨

  سياسات وتدابري التنمية املستدامة؛  )أ(  
  االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية املنخفضة االنبعاثات؛  )ب(  

آليات التنمية النظيفة، وآليات التنمية النظيفة الربناجمية، وبرامج أو معايري لنـشر التكنولوجيـا،                )ج(
  ؛قةوبرامج كفاءة الطاقة وتدابري تسعري الطا

  خطط للحدود القصوى لالنبعاثات واالجتار هبا، والضرائب على انبعاثات الكربون؛  )د(  
مستويات مستهدفة قطاعياً، وإجراءات ومعايري ختفيف وطنية قطاعية، وخطوط أساس قطاعيـة              )ه(

  .]لتسجيل أرصدة خفض االنبعاثات دون التعرض للتغرمي يف حالة عدم بلوغ األهداف احملددة

م إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً تطوير ونشر التكنولوجيات ذات االنبعاثات املنخفضة من غازات تض[  - ٤٩
  .]الدفيئة، وخباصة تكنولوجيات الطاقة املتجددة وتلك اليت تتسم بكفاءة الطاقة

ا يف ذلـك    ال تشمل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً التكنولوجيات ذات التأثريات السالبة يف البيئة، مب              - ٥٠
  .مجلة تكنولوجيات من بينها الطاقة النووية ومشاريع الطاقة الكهرومائية الكبرية احلجم

  ]أنشطة الدعم والتمكني والترتيبات املؤسسية: اجملموعة جيم[

  ]ما هو الدعم الذي ينبغي أن ُيقدم إىل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من ِقبل البلدان النامية؟[

حتظى إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من ِقبل البلدان النامية األطراف بالـدعم والـتمكني               [  - ٥١
وجيب أن تقدم األطـراف  .  من االتفاقية ٧- ٤ و ٥- ٤ و ٣- ٤بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات وفقاً للمواد       

 عما ُيقدَّم لتمكني البلدان النامية من الوفاء املدرجة يف املرفق األول موارد مالية جديدة وإضافية وتكنولوجيا فضالً
  . من االتفاقية١- ٤بالتزاماهتا مبوجب املادة 



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 100 

 

يأيت الدعم املايل والتكنولوجي الدويل إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من جمموعة من املصادر الـيت               [  - ٥٢
ايري لضمان توزيع األموال بانتظام على حنو       وسيتم تطوير جمموعة من املع    ]. حتشدها اآلليات املالية والتكنولوجية   

  .]يضمن املساواة والتوزيع العادل للمنافع حبيث يشمل مجيع قطاعات االقتصاد

وبنـاء  ] يف جمايل التكنولوجيا والتمويل[وميكن تقدمي احلوافز للبلدان النامية األطراف بربط تدابري الدعم        - ٥٣
  ].والتحقق[الغ القدرات باجلهود املبذولة يف القياس واإلب

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، اليت تنفذها البلدان النامية األطراف بوصف ذلك جزءا من اسـتراتيجياهتا                 - ٥٤
االنبعاثات، واليت ال متوهلا هذه األطراف عن طريق عمل مستقل وحتتاج إىل املـساعدة يف               /اإلمنائية املنخفضة الكربون  

رات من أجل التنفيذ، ينبغي دعمها بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات عمال باملواد شكل متويل وتكنولوجيا وبناء قد
  وسيتم حتديد مصادر التدفقات املالية والتصرف فيها على حنو شفاف ومتـوازن            .  من االتفاقية  ٥- ١١ و ٧- ٤ و ٣- ٤

  ]. االتفاق] [النص) [FCCC/AWGLCA/2009/INF.1من ] (١٧٤ و١٧٣الفقرتني ] [٤الفصل [مبا يتمشى مع 

يتعزز تنفيذ اإلجراءات عن طريق توفري املوارد املالية ونقل التكنولوجيا وتقدمي الدعم لبناء القـدرات               [  - ٥٥
  .]املؤسسية يف البلدان النامية

  .]يتعزز تنفيذ اإلجراءات عن طريق تقدمي الدعم لبناء القدرات املؤسسية يف البلدان النامية[  - ٥٦

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات عندما تلتمس          يتم دعم ومتكني    [  - ٥٧
  .]البلدان النامية ذلك

ميكّن الدعم املايل والتكنولوجي البلدان النامية األطراف من تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمـة وطنيـاً    [  - ٥٨
  .] اخلاصة هبا

  :ياً اليت تتخذها البلدان النامية على أساس ما يليُتدعم إجراءات التخفيف املالئمة وطن[  - ٥٩

  التكلفة الكاملة املتفق عليها ألنشطة التمكني؛   )أ(  
  .]التكلفة اإلضافية الكاملة املتفق عليها لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً  )ب(

طراف واملتفق عليها فيما خيـص      ُتدعم إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األ         [  - ٦٠
  .] خمصصات االحنراف عن احلالة املعتادة على أساس كامل التكلفة اإلضافية

] من جانب البلدان املتقدمة   [دعم ومتكني اإلجراءات مبا فيها إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً          ] يتم] [ينبغي[  - ٦١
علـى  ] [على أساس كامل التكاليف اإلضافية املتفق عليهـا       ] [املتفق عليها ] [اإلضافية[على أساس كامل التكاليف     [

  .وجمموع التكاليف حسب االقتضاء] أساس كامل التكاليف املتفق عليها وكامل التكاليف اإلضافية املتفق عليها
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ندوق  بتقدمي املساعدة املالية لنافذة التخفيف التابعـة للـص         )٤(ُتدعم اإلجراءات املتخذة يف إطار املستوى الثاين      [  -٦٢
  .]املتعدد األطراف املعين بتغري املناخ، وعن طريق مصادر التمويل األخرى املتعددة األطراف والثنائية، حسب االقتضاء

  ]ما هي الترتيبات املؤسسية املطلوبة لدعم تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من ِقبل البلدان النامية؟[

التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية، عن طريق آليات التمويـل          توجيه وسائل لتمكني تنفيذ إجراءات        - ٦٣
  .والتكنولوجيا وبناء القدرات اليت قد تنشأ مبوجب االتفاقية وسلطة مؤمتر األطراف

  :ومن أجل دعم تنفيذ إجراءات التخفيف، ينبغي وضع الترتيبات املؤسسية اجلديدة التالية  - ٦٤

  يل والتكنولوجيا ألغراض التخفيف تكون مسؤولة أمام مؤمتر األطراف؛تنشأ هيئة تنفيذية معنية بالتمو  )أ(  
  ستتوىل اهليئة التنفيذية املذكورة أعاله إدارة صندوق التخفيف املزمع إنشاؤه مبوجب االتفاقية؛  )ب(  
  : ستتلقى اهليئة التنفيذية الدعم من ستة أفرقة خرباء معنية مبا يلي  )ج(  

  البحث والتطوير؛  ‘١‘  
  اء القدرات؛بن  ‘٢‘  
  نقل التكنولوجيا ألغراض التخفيف؛  ‘٣‘  
  األنشطة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛  ‘٤‘  
  آليات السوق؛  ‘٥‘  
  .القياس واإلبالغ والتحقق  ‘٦‘  

 اهليئة تنفيذية املاليـة والتكنولوجيـة     ينبغي أن تقدم البلدان النامية إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً إىل           - ٦٥
  .املعنية بالتخفيف من أجل احلصول على الدعم

  :وهتدف اآللية املالية والتكنولوجية املعنية بالتخفيف إىل حتقيق ما يلي  - ٦٦

إمكانية احلصول على التكنولوجيات اليت حتتاجها البلدان النامية لتعزيز إجـراءات التخفيـف،               )أ(
  نولوجيات بتكلفة معقولة ومالءمتها وقابليتها للتكيف؛وتوفر هذه التك

   من االتفاقية؛٣- ٤توفري كامل التكاليف وكامل التكاليف اإلضافية، عمال باملادة   )ب(  
  كفاية األموال املخصصة لنقل التكنولوجيا والقدرة على التنبؤ هبا؛  )ج(  
  .إزالة احلواجز اليت تعترض تطوير التكنولوجيا ونقلها  )د(  

                                                      

أو التقين، إما عن طريق الدعم الثنائي أو الدعم         /اإلجراءات اليت يتم متويلها من الدعم الدويل املايل و         )٤(
 .خرىمن الصندوق املتعدد األطراف املعين بتغري املناخ، أو من املصادر املالية الدولية األ
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وجيب أن تتناول اآللية املالية والتكنولوجية املقترحة املعنية بالتخفيف مجيع جوانب التعـاون يف حبـوث            - ٦٧
 وغريها من مواد االتفاقية ذات الصلة، وذلك        ٥- ٤،  ٣- ٤التكنولوجيا وتطويرها ونشرها ونقلها عمال باملادتني       

  .١٣- م أ/١من مقرر مؤمتر األطراف من أجل التمكني من أجراء التخفيف مبوجب الفقرات ذات الصلة 

  :وحتكم املبادئ واملعايري التوجيهية التالية اآللية املالية والتكنولوجية املقترحة املعنية بالتخفيف  - ٦٨

  االستناد إىل مبادئ العدالة واملسؤوليات املشتركة ولكنها متمايزة؛  )أ(  
  لة أمامه بالكامل؛العمل حتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف وأن تكون مسؤو  )ب(  

حتقيق التمثيل العادل واملتوازن جغرافياً جلميع األطراف يف إطار نظام إدارة يتـسم بالـشفافية                 )ج(
  ؛)٢- ١١املادة (والفعالية 

متكني اجلهات املستفيدة من الوصول مباشرة إىل التمويل، وضمان توفري مصادر متويل جديـدة                )د(
  لك من أجل نقل التكنولوجيا؛وإضافية كافية وميكن التنبؤ هبا، وذ

ضمان اشتراك البلدان املستفيدة يف مراحل التعيني والتحديد والتنفيذ، حبيث تكون اآللية قائمة               )ه(
  فعالً على الطلب؛

  .دعم تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات األصلية للبلدان األطراف النامية  )و(

ملقترحة املعنية بالتخفيف ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيـذاً كـامالً          والغرض من اآللية املالية والتكنولوجية ا       - ٦٩
، ٣- ٤،  ١- ٤وفعاالً ومستداماً، فيما يتصل بالوفاء بااللتزامات املتعلقة بتوفري املوارد املالية حسبما تقتضي املواد              

  .١١ من االتفاقية، وعمالً باملادة ٩- ٤، ٥- ٤، ٤- ٤

 املعين بتغري املناخ إجراءات ختصيص األموال لإلجراءات املتخذة         ويضع جملس الصندوق املتعدد األطراف    [  - ٧٠
  .]ألغراض املستوى الثاين، ويعتمدها مؤمتر األطراف العامل بوصفه مجعية األطراف

وجيوز للبلدان األطراف النامية إنشاء هيئات تنسيق وطنية لبناء القدرات املؤسسية وتيسري التنسيق بـشأن                 - ٧١
وينبغي . ات التخفيف املالئمة وطنياً، إىل جانب تفاصيل الدعم املطلوب لتنفيذ تلك املقترحاتتقدمي مقترحات إجراء

  .أن تشمل هذه املقترحات تقديراً لكامل التكاليف اإلضافية اليت يتعني أن تتحملها اآللية املالية مبوجب االتفاقية

بناء أو تعزيز القدرات املؤسسية يف البلدان       أو تعيينها ل  ] هيئات التنسيق الوطنية  [إنشاء  ] ينبغي] [جيري[  - ٧٢
] وضع وتنفيذ االستراتيجيات املنخفضة الكربون وقوائم اجلرد الوطنية[النامية، وتقدمي الدعم لتيسري التنسيق بشأن 

تقدمي إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً إىل السجل الدويل لتسجيلها وتيسري تنفيذها واحلصول على الدعم هلـا                [
وينبغي أن تيسر اهليئات ).] [FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة ٨٢- ٧٧ا أشري إليه يف الفقرات حسبم(

كذلك تنسيق إجراءات التخفيف املتخذة بدون مساعدة من البلدان املتقدمة، وذلك لضمان االعتراف الـدويل               
  .]بإجراء التخفيف املتخذ
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  ] األنشطة املتصلة بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؟ما هي أنشطة التمكني اليت حتصل على الدعم من بني[

تلقى مجيع البلدان النامية التشجيع على تطوير إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا، ومن أجـل            - ٧٣
  . ذلك ينبغي إتاحة الدعم املايل والتقين عند الطلب عن طريق اآللية املالية اليت سُتنشأ مبوجب االتفاقية

االنبعاثات يف /وينبغي تقدمي الدعم املايل والتقين لتطوير االستراتيجيات واخلطط اإلمنائية املنخفضة الكربون  - ٧٤
  .أقل البلدان منوا األطراف

  . ُيقدم الدعم إلعداد االستراتيجيات اإلمنائية املنخفضة االنبعاثات من غازات الدفيئة  - ٧٥

  . لوطنية بناًء على ذلك استجابة للعبء اإلضايف املتعلق باإلبالغويتم تكييف التمويل اخلاص بالبالغات ا  - ٧٦

وتتحمل البلدان املتقدمة األطراف كامل التكاليف املتفق عليها بشأن األنشطة التمكينية اليت تضطلع هبا                - ٧٧
. ملتاحة هلذا الغـرض   أما التكاليف اإلدارية هلذه اهليئات فُتوفر من املوارد املالية الدولية ا          . هيئات التنسيق الوطنية  

وال خيضع هـذا الـدعم      . وينشأ صندوق مستقل لتمويل اهليئات عن طريق خط اعتماد مباشر يف ميزانية األمانة            
  . للقياس واإلبالغ والتحقق

كامـل  ] [معزز] [مالئم ويسهل احلصول عليه   ] [كاٍف[مايل  ] دعم[يقدم إىل البلدان النامية األطراف      [  - ٧٨
وبناء القدرات لتمكينها من تطوير القدرات واحلفـاظ عليهـا          ] مستدام] [تقين مالئم، ] [االتكاليف املتفق عليه  

  .]إلعداد قوائم اجلرد الوطنية املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة والبالغات الوطنية

 فيما خيص إجراءات التخفيف الوطنية املدعومة اليت تتخذها البلدان النامية، تقـدم البلـدان املتقدمـة                 - ٧٩
األطراف، مبا فيها تلك املدرجة يف املرفق الثاين من االتفاقية، موارد مالية جديدة وإضافية لتغطية كامل التكاليف                 

  . املتفق عليها املتكبدة يف سياق التحقق الذي تضطلع به البلدان النامية

املتفق ] [اإلضافية[املة التكاليف الك] على أساس[دعم إجراءات التحقيق املالئمة وطنياً ] ينبغي] [جيري[  - ٨٠
أن يشمل الـدعم    ] ينبغي[و... على أساس التكلفة الكاملة وجيري االضطالع بذلك على أساس طوعي           ] عليها

  :]خمتلف أنشطة التخفيف، مبا يف ذلك ما يلي

األنشطة املضطلع هبا يف مراحل خمتلفة من إجراء التخفيف املالئم وطنياً، مبا يف ذلك التـصميم                  )أ(
  اد والتخطيط والتنفيذ؛واإلعد

مبا يف ذلك اخلطط    [هتيئة بيئات متكينية للتخفيف يف البلدان النامية واحملافظة على هذه البيئات،            [  )ب(
مبا يف ذلك الدعم للخطط اإلقليمية ] [املتكاملة على الصعد الوطين واإلقليمي واحمللي،] اإلقليمية[

  ]واإلقليمي، حسب االقتضاء؛املناخية املتكاملة على الصعد احمللي والوطين 
  ]حتديد وإزالة احلواجز اليت تعترض اإلجراءات املتخذة من جانب واحد؛[  )ج(  
  ختطيط وتنفيذ أنشطة التخفيف اليت تنطوي على إمكانيات تكيف؛   )د(  
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  ]قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها؛[  )ه(  
  ]دراسات تقييم االحتياجات إىل التكنولوجيا؛[  )و(  

] لكل البلدان النامية  [وضع استراتيجيات وخطط للتنمية املنخفضة االنبعاثات       ] ينبغي] [جيرى[[  )ز(
  .] على أساس كامل التكلفة اإلضافية املتفق عليها[، ]ألقل البلدان منواً[

  . جيب تقدمي الدعم لطرائق القياس واإلبالغ والتحقق يف البلدان النامية  - ٨١

  . طرائق القياس واإلبالغ والتحقق يف البلدان الناميةجيب تقدمي الدعم ل  - ٨٢

  ]اخلطط واالستراتيجيات: اجملموعة دال[

 من االتفاقية، بوضع اسـتراتيجية إمنائيـة        ١- ٤يقوم كل بلد من البلدان النامية األطراف، وفقاً للمادة            - ٨٣
  :االنبعاثات ما يلي/بونوتشمل االستراتيجية اإلمنائية املنخفضة الكر. االنبعاثات/منخفضة الكربون

االنبعاثات يف البلدان النامية يف سياق /وصفاً الستراتيجية طويلة األجل للتنمية املنخفضة الكربون  )أ(
استراتيجياهتا األوسع املتعلقة بالتنمية املستدامة، مبا يف ذلك مسارات االنبعاثات، ويعين ذلـك             

  تفاقية؛إسقاطات االنبعاثات املتوقع حتقيقها مع تنفيذ اال
وصفاً جلميع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، أي مجيع إجراءات التخفيف اليت تعتزم البلدان الناميـة                 )ب(

اختاذها يف أقاليمها القصرية األجل واملتوسطة األجل بوصفها جزءاً من هـذه االسـتراتيجية الطويلـة              
  : وطنياً، ينبغي للبلد النامي القيام مبا يليوفيما يتعلق بكل إجراء من إجراءات التخفيف املالئمة. األجل

  اإلشارة إىل العمل املستقل الذي سيتوىل البلد متويله وتنفيذه بنفسه؛  ‘١‘
حتديد معوقات تنفيذ العمل املستقل، مبا يف ذلك حتديد االحتياجات من التكنولوجيـا               ‘٢‘

  ؛ومعوقات وزع التكنولوجيا ونشرها، واليت حتتاج إزالتها إىل الدعم
اإلشارة إىل العمل الذي حيتاج، بسبب التكاليف اإلضافية، إىل املـساعدة يف شـكل                ‘٣‘

  التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات من أجل التنفيذ؛
القيام، يف احلاالت ذات الصلة، بتحديد نوع الدعم من حيث التمويل وبنـاء القـدرات                 ‘٤‘

  ينه من تنفيذ إجراء التخفيف املالئم وطنياً؛والتكنولوجيا الذي يراه البلد أكثر مالءمة لتمك
القيام، يف احلاالت ذات الصلة، بتحديد ما إذا ما كان هنالك مقترح باستخدام آليـة                 ‘٥‘

  ، وما يرتبط بذلك من حدود قصوى وعتبات؛]لسوق الكربون] [مرنة[
النبعاثات حتديد نواتج إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتوقعة من حيث ختفيضات ا            ‘٦‘

، وتقدمي معلومات عـن  ٢٠٥٠، ٢٠٣٠،  ٢٠٢٠بالنسبة إىل آفاق زمنية عديدة، مثالً       
  كيفية تقدير ختفيضات االنبعاثات هذه؛

  ).عناصر أخرى(  ‘٧‘
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االنبعاثات اليت تـشمل    /وتلتزم البلدان النامية األطراف بدمج االستراتيجيات اإلمنائية املنخفضة الكربون          - ٨٤
الرئيسية يف االستراتيجيات الوطنية والقطاعية ووضع هذه االستراتيجيات يف أقرب وقت ممكن قطاعات االنبعاثات 

  .٢٠١٢ال يتعدى عام 

املزيد من املبادئ التوجيهية والطرائق لوضع      ] يف دورته األوىل  [ويضع اجتماع األطراف يف هذا االتفاق         - ٨٥
  .إلبالغ عنها مبوجب هذه املادةاالنبعاثات وا/االستراتيجيات اإلمنائية املنخفضة الكربون

تعتمد األطراف غري املدرجة يف املرفق الثاين إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً وطوعية يف سياق أهـداف                [  - ٨٦
وأغراض التنمية املستدامة، يكون اهلدف منها معاجلة انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنـشأ ومحايـة وتعزيـز                 

 ميكن قياسها، وميكنها اإلسهام، إذا مت دعمها ومتكينها بالتكنولوجيا والتمويـل            البالوعات واملستودعات بطريقة  
  . وبناء القدرات، يف حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية خبفض االنبعاثات بدرجة كبرية من إسقاطات خط األساس

رفق األول، أخذة يف االعتبار ومن أجل تعزيز التقدم احملرز لبلوغ هذه الغاية، تقوم األطراف غري املدرجة يف امل[  - ٨٧
  : من االتفاقية وأولويات التنمية الوطنية واإلقليمية اخلاصة هبا وأهدافها وظروفها، مبا يلي٤ من املادة ١الفقرة 

وضع استراتيجيات إمنائية منخفضة االنبعاثات من غازات الدفيئة تشمل إجـراءات التخفيـف               )أ(
 املناخ ملعاجلة االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مـصادرها         املالئمة وطنياً للتخفيف من آثار تغري     

واإلزالة بواسطة البالوعات جلميع انبعاثات غازات الدفيئة اليت ال ختضع ألحكـام بروتوكـول              
  مونتريال، وهتدف يف جمملها إىل حتقيق احنراف كبري عن انبعاثات خط األساس احلـايل حبلـول     

ا على الدعم والتمكني بالتكنولوجيا والتمويـل       ، وذلك بعد حصوهل   ٢٠٥٠ وعام   ٢٠٢٠عام  
  .وبناء القدرات

  :باإلضافة إىل املعلومات التالية] التاريخ[إبالغ األمانة هبذه االستراتيجيات حبلول   )ب(

وصف للخطوات اليت اختذها، أو يعتزم اختاذها، الطرف لتنفيذ برناجمه اإلمنـائي املـنخفض                ‘١‘
  الكربون؛

راءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت اعتمدها الطـرف، أو يلتـزم           وصف تفصيلي إلج    ‘٢‘
  باعتمادها، لتنفيذ برناجمه اإلمنائي املنخفض الكربون؛

تقدير التأثريات املتوقعة من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً على االنبعاثـات البـشرية       ‘٣‘
طر الزمنية املشار إليهـا يف  املنشأ حبسب مصادرها واإلزالة بواسطة البالوعات يف أثناء األ 

  .]أعاله) - (الفقرة 

 مـن   ١- ٤تصاغ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من جانب البلدان النامية، تنفيذا للمـادة              [  - ٨٨
البلـدان الناميـة    ] مجيـع [االتفاقية، يف سياق االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية املنخفضة االنبعاثات، اليت تضعها           

وهذه االسـتراتيجيات   . مبا يتوافق مع قدراهتا ويف سياق استراتيجياهتا األوسع املتعلقة بالتنمية املستدامة          األطراف  
  ]: اإلمنائية املنخفضة االنبعاثات
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ينبغي ). [إسقاطات االنبعاثات املخطط حتقيقها مع تنفيذ االستراتيجية(تشمل مساراً لالنبعاثات   )أ(
 وتشمل كل القطاعـات     ٢٠١٢لول موعد ال يتجاوز عام      أن تكون االستراتيجيات جاهزة حب    

  ؛]الرئيسية املولدة لالنبعاثات
  يف حالة البلدان النامية األطراف اليت تنطوي ظروفها الوطنية على قدر أكـرب مـن املـسؤولية                   )ب(

أو القدرات، وتصاغ وتقدم بوصفها استراتيجيات منخفضة االنبعاثات إلجراء ختفيضات صافية           
، مبا يتوافق مع مستويات الطموح الالزمـة        ٢٠٥٠اثات يف األجل الطويل حبلول عام       يف االنبع 

ويف هذا الصدد، تنفذ هذه البلدان من إجـراءات         . [لإلسهام يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية     
مثالً خفض  (، ما ميكن قياسه كمياً      /(...)٢٠٢٠التخفيف املالئمة وطنياً، ضمن اإلطار الزمين       

وتبّين هذه البلدان التواريخ اليت ستلتزم عند حلوهلا بأنواع         ). [عن املستويات املعتادة  االنبعاثات  
تعزز اإلجراءات اليت تتخذها البلـدان      .]] [)٥(اإلجراءات اليت تتخذها البلدان األطراف املتقدمة     

  ؛ ]النامية بدعم من البلدان املتقدمة

  .ظروفها الوطنية على قدر أكرب من املسؤولية أو القدراتيف حالة البلدان األطراف النامية اليت تنطوي [  - ٨٩

أبواب / حتت مقترحات ألبواب   ٢موجود يف اإلضافة    ( ١كل طرف من هذه األطراف، امللحق         )أ(
 يدرج مـن    )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1فرعية إضافية يف بداية الفصل الثالث من الوثيقة         
مثل (ما ميكن قياسه كميا      [...] ٢٠٢٠لزمين  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً ضمن اإلطار ا      

مبا يتوافق مع مستويات الطموح الالزمة لإلسهام يف        ) خفض االنبعاثات عن املستويات املعتادة    
  بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية؛

على كل طرف من هذه األطراف صياغة وتقدمي استراتيجية منخفـضة االنبعاثـات إلجـراء                 )ب(
، مبا يتوافق مع مـستويات      ٢٠٥٠نبعاثات يف األجل الطويل حبلول عام       ختفيضات صافية يف اال   

  الطموح الالزمة لإلسهام يف بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية؛
التواريخ اليت سيلتزم كل طرف عند حلوهلا بأنواع اإلجراءات املشار إليهـا يف             ) س(يتضمن امللحق     )ج(

  ؛)FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة ٦٢، البديل للفقرة ٦٢انظر الفقرة ) (أ(١الفقرة 
ينبغي أن تنفذ البلدان األطراف النامية األخرى إجراءات ختفيف مالئمة وطنيـاً، وأن تطـور                 )د(

  .]استراتيجيات إمنائية منخفضة االنبعاثات مبا يتفق مع قدراهتا

] ينبغي أن يطـور ] [يطور[[نامية وباإلضافة إىل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان ال       - ٩٠
ينبغـي  [كل طرف من البلدان النامية األطراف خطة عمل وطنية طوعية، مبا يف ذلك سياسات وتدابري للتخفيف                 

  .]تشمل عناصر ميكن قياسها كميا ما أمكن ذلك] أن

                                                      

 .FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة ٦٢حسبما ورد يف الفقرة  )٥(
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] ينبغي أن يطور  ] [ريطو[ [وباإلضافة إىل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية             - ٩١
ينبغـي  [كل طرف من البلدان النامية األطراف خطة عمل وطنية طوعية، مبا يف ذلك سياسات وتدابري للتخفيف                 

  .]تشمل عناصر ميكن قياسها كميا ما أمكن ذلك] أن

ويطور كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق جيم ويقدم خطة عمل وطنية، مبا يف ذلك سياسـات                    - ٩٢
 للتخفيف تشمل عناصر ميكن قياسها كمياً ما أمكن ذلك، بوصف ذلك جزءا من إجراءات التخفيـف                  وتدابري

  .املالئمة وطنياً الواردة يف املرفق جيم

حتقق البلدان املدرجة يف املرفق جيم، صاحبة النصيب األكرب من االنبعاثات العاملية من غازات الدفيئـة                  - ٩٣
بة أهدافها املتعلقة بشدة االنبعاثات من غازات الدفيئة الواردة يف املرفق جيم ولديها قدرات مالئمة بشان االستجا    

  . ، بغية احلد بدرجة كبرية من النمو يف انبعاثات غازات الدفيئةxx٢٠ إىل ٢٠١٣أثناء فترة االلتزام من 

  املرفق جيم

اإلجراءات املتخذة   (٣ملادة   من ا  ٢إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً الواجب اختاذها عمالً بالفقرة           الطرف
  )من جانب البلدان األطراف النامية

  وضع وتقدمي خطة عمل وطنية  ألف
  وضع وتقدمي خطة عمل وطنية  )١(  *باء

  :حتقيق األهداف على النحو املبني أدناه  )٢(
انبعاثات غازات الدفيئة على نطاق االقتصاد أو استهالك الطاقة بالقياس إىل الناتج احمللي          )أ(

دوالرات الواليـات املتحـدة أو      /طن من مكافئ ثاين أكسيد الكربون     ) xx: (اإلمجايل
  دوالرات الواليات املتحدة/ماليني األطنان من املكافئ النفطي

  انبعاثات غازات الدفيئة لكل وحدة واألهداف األخرى يف القطاعات الرئيسية  )ب(
طن الـصلب   /د الكربون كيلوغرام من مكافئ ثاين أكسي    ) xx: (احلديد والصلب   ‘١‘

  )مميزاً حسب األساليب الرئيسية لصنع الصلب(اخلام 
طـن األمسنـت أو     /كيلوغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربـون      ) xx: (اإلمسنت  ‘٢‘

  طن كلنكر/ميغاجول
  طن األملنيوم األويل/كيلوغرام من مكافئ ثاين أكسيد الكربون) xx: (األملنيوم  ‘٣‘
الكفاءة احلرارية ملنشأة تعمل بالطاقة املـستمدة مـن         : ةتوليد الطاقة الكهربائي    ‘٤‘

النسبة من حجم اإلدخال اإلمجـايل للطاقـة غـري          )/نسبة مئوية (احتراق الفحم   
  )نسبة مئوية أو كيلوواط(الكربونية 

  قطاعات أخرى  ‘٥‘
  وضع خطة عمل وطنية وتقدميها  جيم
...  ....  

ي األطراف اليت تساهم بنصيب كبري يف االنبعاثات العاملية من غـازات            ه(*) األطراف املشار إليها بالعالمة       :مالحظة
  .الدفيئة ولديها قدرات استجابة مناسبة
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  ]آليات تسجيل وتيسري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً والدعم املقابل/آلية:  هاء- اجملموعة [

  ]ما هي اآللية؟[  

لتعزيز تنفيذ  ] بوصفه جزءاً من اآلليات املالية    ] [بوصفه آلية  [ُينشأ سجل إلجراء التخفيف املالئم وطنياً       - ٩٤
 من االتفاقية عن طريق تيسري حتديـد  ٤- ١٢ و٤- ٤، ٦- ٤، ٥- ٤، ٣- ٤، ١- ٤األحكام ذات الصلة من املواد      

تاحة الدعم املطلوب لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من ِقبل البلدان النامية األطراف، وإ] مواءمة[وتعبئة و
  . االعتراف الدويل هبذه اإلجراءات واإلبالغ عنها

ُينشأ سجل إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من جانب البلدان الناميـة األطـراف هبـدف                [  - ٩٥
 االعتراف بإجراءاهتا بوصفها جزءاً من اجملهود العاملي ملواجهة آثار تغري املناخ وتوفري منصة ملواءمة هذه اإلجراءات،

عند احلاجة، بدعم قابل للقياس واإلبالغ والتحقق تقدمه البلدان املتقدمة األطراف واألطراف املتقدمة األخـرى               
  .املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية

 ُينشأ سجل إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من جانب البلدان الناميـة األطـراف هبـدف                  - ٩٦
هـذه  ] ملواءمـة [ها جزءاً من اجملهود العاملي ملواجهة آثار تغري املناخ وتوفري منصة            االعتراف باإلجراءات بوصف  

  .]عند احلاجة، بدعم قابل للقياس واإلبالغ والتحقق تقدمه البلدان املتقدمة األطراف[اإلجراءات، 

  :توكل هلا املهام التالية] االعتماد[ُتنشأ آلية للدعم و[  - ٩٧

تسجيل وجتميع كل التعهدات املتعلقة بإجراءات التخفيف الطوعية اليت تتخذها البلدان النامية،              )أ(
  وكل التعهدات املتعلقة بالدعم املايل ونقل التكنولوجيا من جانب البلدان املتقدمة؛

ي، مـع   إنشاء منصة للمواءمة بني إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً والدعم املايل والتكنولوج          [  )ب(
  ]تسجيل أرصدة خفض االنبعاثات مقابل هذه اإلجراءات؛

  ]إقامة صلة مع اآللية املالية والتكنولوجية املنشأة مبوجب االتفاقية [)ب(البديل للفقرة الفرعية   
  تأمني قياس كل من اإلجراءات والدعم املناظر واإلبالغ عنهما والتحقق منهما؛  )ج(
  .] ملالئمة وطنياً كجزء من اجلهد العاملي ملكافحة تغّير املناخاالعتراف بإجراءات التخفيف ا  )د(

  :ُتنشأ آلية تنسيق تؤدي الوظائف التالية[  - ٩٨

إجراء تقييم تقين لالستراتيجيات اإلمنائية املنخفضة االنبعاثات للبلدان النامية وإجراءات التخفيـف              )أ(
وتقّيم هذه اآللية، بصورة خاصة، مدى      .  الدعم املالئمة وطنياً الواردة فيها ولالحتياجات املناظرة إىل      

  مسامهة املسار املقترح لالنبعاثات يف حدوث احنراف كبري عن إسقاطات االنبعاثات املعتادة؛
املواءمة بني اإلجراء والدعم بطريقة حتقق احلد األقصى من الكفاءة من حيث التكاليف وبغيـة                 )ب(

  ملالئمة وطنياً، مع مراعاة قدرات كل بلد؛تعزيز التمويل املقدم إلجراءات التخفيف ا
  .]املصادقة على صحة اإلجراء والدعم املقدم له  )ج(
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  :وسيكون الغرض من هذه اآللية مجلة أمور منها تيسري املهام التالية. تنشأ مبوجب هذا آلية التنسيق[  - ٩٩

  :تقدمي تقييم تقين للمقترحات بشأن  )أ(
االنبعاثات، وخاصة من ناحية مسامهة املسار /فضة الكربوناالستراتيجيات اإلمنائية املنخ  ‘١‘

املقترح لالنبعاثات يف حدوث احنراف كبري عن إسقاطات االنبعاثات املعتادة املتوقعة من 
  ؛٢٠٢٠البلدان النامية كمجموعة حبلول عام 

   .حتديد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املقترحة واالحتياجات املناظرة من الدعم  ‘٢‘
املواءمة بني اإلجراء والدعم بطريقة حتقق احلد األقصى من كفاءة التكاليف وتعزز التمويل املقدم   )ب(

  ؛)أي حتقيق احلد األقصى من ختفيضات االنبعاثات املتحققة مقابل الدعم املقدم(لإلجراءات 
  .املصادقة على صحة اإلجراء والدعم املقدم له  )ج(

آليات تسجيل وتيسري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف سياق          / آلية ]ينبغي أن تؤدي  ] [تؤدي[[  - ١٠٠
  :الدعم املايل والتكنولوجي وبناء القدرات ما يلي

  ]التمويل والتكنولوجيا مبوجب االتفاقية؛) آليات(وظيفية آللية " نافذة"العمل مبثابة   )أ[(
وبعد التأكد من توجيه هـذا الـدعم        . ينهإتاحة التأكد من توجيه أي دعم بعينه إىل إجراء بع         [  )ب(

  ]يصبح كل من الدعم واإلجراء نافذين يف السجل يف وقت واحد؛] ينبغي أن[
  .عدم تكرار إجراءات آلية التنمية النظيفة  )ج(

ومن شأن آلية لتسجيل وتيسري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وما ُيقدم هلذه اإلجراءات من دعم   - ١٠١
  .ل جزءاً من آلية التمويل املنشأة مبوجب االتفاقيةأن تشكِّ

  ]ماذا يتعني تسجيله؟[  

  .] ُتدون يف السجل إجراءات التخفيف اليت تتلقى الدعم[  - ١٠٢

تزوَّد مجيع البلدان النامية بالدعم املايل والتكنولوجي الختاذ إجراءاهتا، وبعد دعم هذه اإلجراءات ميكن              [  - ١٠٣
  .]اعتراف دويل مبسامهتها يف التخفيف من تغري املناختسجيلها لكي حتصل على 

ال تسجل البلدان النامية األطراف إال إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت ترغب يف حصول دعم دويل [  - ١٠٤
  .] مايل وتكنولوجي بشأهنا

ليت تفي بـشروط    وا[اإلجراءات اليت تتخذها البلدان النامية األطراف       ] تتضمن] [تشمل[جيوز تسجيل     - ١٠٥
  ]:إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً
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اإلجراءات اليت تتخذها البلدان النامية األطراف واليت مل متكّنها         ) ١: (إجراءات من ثالثة أنواع     )أ(
  ؛ ")إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من جانـب واحـد         [("أو تدعمها أطراف أخرى     

اإلجـراءات  ) ٣(و[صناديق ومتوهلا بلدان متقدمة أطراف؛      اإلجراءات املدعومة من أحد ال    ) ٢(
  .]]املتخذة حليازة أرصدة االنبعاثات الكربونية

واملمكنة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات     ] [اليت تتطلب الدعم  [إال اإلجراءات   ] ال ُتدعم [  )ب(
].  املتقدمة األطراف  من جانب البلدان  ] على حنو قابل للقياس وميكن اإلبالغ عنه والتحقق منه        

وسُتقام آلية لتسجيل وتيسري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وما يقابلها من دعم ميكن       [
  .]وجتري اإلجراءات بشرط احلصول على الدعم. قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه

  :قد تتضمن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املؤهلة للتسجيل ما يلي[  - ١٠٦

  إجراءات تدعمها بلدان نامية أطراف ؛  )أ(  
  إجراءات ُيلتمس بشأهنا احلصول على الدعم؛  )ب(  

إجراءات تتخذها البلدان النامية األطراف من جانب واحد وال تتطلب الدعم بل ُيلتمس احلصول   )ج(
  .]على االعتراف هبا

 ختفيف مالئمة وطنياً واليت ميكـن       تشمل إجراءات البلدان النامية األطراف اليت توصف بأهنا إجراءات        [  - ١٠٧
  اإلجراءات اليت تتخذها البلدان الناميـة األطـراف والـيت مل متكّنـها             ) ١: (تسجيلها إجراءات من ثالثة أنواع    

اإلجـراءات  ) ٢(؛  )أي إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من جانب واحـد         (أو تدعمها أطراف أخرى     
   وغريها من البلدان املتقدمة األطراف املدرجة يف املرفـق ثانيـاً لالتفاقيـة؛              املدعومة من بلدان متقدمة أطراف    

اإلجراءات املتخذة حليازة أرصدة االنبعاثات الكربونية، مثل تسجيل مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفـة               ) ٣(
الدويل مبا يتـسق مـع   وستخضع هذه الربامج للتحقق . وغريها من برامج االئتمان اليت ميكن وضعها يف املستقبل 

  .]املبادئ التوجيهية آللية التنمية النظيفة

ُتدعى البلدان النامية األطراف إىل تسجيل ما تتخذه من إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً يف هـذا                 [  - ١٠٨
ها السجل وإىل تنفيذ هذه اإلجراءات حىت ميكن االعتراف بإجراءاهتا كإجراءات مناخية على الصعيد الدويل ودعم

  .] ومتكينها بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات على حنو قابل للقياس وميكن اإلبالغ عنه والتحقق منه

تسجل يف السجل ما توافق عليه آلية التنسيق من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وما يناظرها مـن                 [  - ١٠٩
 مع شدة قياس اإلجراء الوطين والـدعم املقـدم لـه          دعم، بغية االعتراف باإلجراءات اليت اختذهتا البلدان النامية       

  .]واإلبالغ عنهما والتحقق منهما

ُتسجَّل يف سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً والدعم املناظر على النحو الذي تقره آلية التنـسيق                [  - ١١٠
  :ويتضمن السجل ما يلي. االنبعاثات/كجزء من استراتيجية إمنائية منخفضة الكربون
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  اإلجراءات املتخذة بشكل مستقل؛  )أ(  

  إجراءات تتطلب الدعم؛  )ب(  
  .] إجراءات تستدعي دعماً من سوق الكربون  )ج(  

، بشأن كل إجراء ختفيف مالئم وطنيـاً يـتم   )يتم حتديدها فيما بعد(يتضمن السجل املعلومات التالية     [  - ١١١
  .]إقراره وما يقابله من دعم بصفة خاصة

البلدان النامية طوعاً تسجيل اإلجراءات اليت تتخذها باستخدام مواردها اخلاصة دون أن تسعى ميكن أن ختتار [  - ١١٢
  .]وميكن تسجيل مثل هذه اإلجراءات ألغراض االعتراف ال غري. إىل احلصول على دعم متعدد األطراف بشأهنا

جيوز ] [ز للبلدان النامية األطرافجيو] [تستطيع البلدان النامية األطراف] [ينبغي للبلدان النامية األطراف[  - ١١٣
إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبا      ] أن تقدم ] [أن تسجل ] [على أساس طوعي للبلدان النامية األطراف     

االنبعاثات إىل آلية التنسيق، بغية /يف سياق استراتيجياهتا اإلمنائية املنخفضة الكربون] املقترحة] [اجلارية واملخططة[
والتماس الدعم املايل والتكنولوجي والدعم يف جمال بناء القدرات [لى االعتراف الدويل هبذه اإلجراءات احلصول ع

ويتعني على البلدان النامية األطراف أن تضع إجراءات أخرى تلتمس هلا           ]. مقترحة] [أخرى] [إجراءات[الختاذ  
  .االنبعاثات/خفضة الكربونالدعم املايل والتكنولوجي يف إطار استراتيجياهتا اإلمنائية املن

جيوز للبلدان النامية أن تسّجل إجراءاهتا للتخفيف املالئمة وطنياً على أساس طوعي على النحو املوضح               [  - ١١٤
  ).]FCCC/AWGLCA/2009/INF.1من الوثيقة  (١- ٧٥يف الفقرة 

) اآلليات( وطنياً لدى اآللية جيوز للبلدان النامية أن تسّجل على أساس الوعي إجراءاهتا للتخفيف املالئمة[  - ١١٥
  .]املالية والتكنولوجية لالتفاقية

علـى  [البلدان النامية األطراف، باستثناء أقل البلدان منواً إىل أن تسجل يف السجل وأن تنفذ               ] [تدعى[  - ١١٦
أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها من جانب واحد، دون دعم تكنولوجي أو مايل               ] أساس طوعي 

  ، وهي اإلجراءات اليت ميكن قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها [دعم يف جمال بناء القدرات، وفقاً للوائح الوطنية 
  .]]وفقاً للتوجيه املقدم من مؤمتر األطراف

البلدان النامية األطراف إىل تسجيل ما تتخذه من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف هـذا               ] وُتدعى[[  - ١١٧
جل وإىل تنفيذ هذه اإلجراءات حىت ميكن االعتراف بإجراءاهتا على الـصعيد الـدويل ودعمهـا ومتكينـها                  الس

وُتدعى البلـدان   . بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات على حنو قابل للقياس وميكن اإلبالغ عنه والتحقق منه            
وعي، إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً     النامية األطراف أيضاً إىل أن تسجل يف السجل وأن تنفذ، على أساس ط            

اليت تتخذها من جانب واحد، بدون دعم تكنولوجي ومايل ودعم لبناء القدرات، ميكن قياسه واإلبـالغ عنـه                  
  .]والتحقق منه وفقاً للتوجيه املقدم من مؤمتر األطراف
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 من إجـراءات    )٨(أو الثالث / و )٧(أو الثاين / و )٦(جيوز للبلدان النامية األطراف أن تسمي املستوى األول       [  - ١١٨
  .التخفيف املالئمة وطنياً، إلدراجها يف سجل دويل حتتفظ به األمانة

ميكن أن تشمل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املدرجة يف السجل للحصول على الدعم، أنشطة خمتلفة   - ١١٩
  .يف جمال التخفيف

  :تسجيل ما يلي) تاآلليا(وظيفة اآللية ] ينبغي أن تشمل] [تشمل[[  - ١٢٠

النتيجة املتوقعة لكل إجراء ختفيف مالئم وطنياً من ناحية ما حيققه من فوائد على صعيد التنمية                  )أ(
  املستدامة والفوائد املصاحبة والتخفيضات يف انبعاثات غازات االحنباس احلراري؛

   اليت تتخذها البلدان النامية؛ التخفيف املالئمة وطنياًإجراءات  )ب(
  تيجة إجراءات التخفيف اليت ميكن أن تشكل خطوط أساس لالنبعاثات خاصة باملشاريع والربامج؛ ن  )ج(
تقدير التكلفة اإلضافية الكاملة لكل إجراء ختفيف مالئم وطنياً، مبا يف ذلك لنقل التكنولوجيـا                 )د(

  وبناء القدرات؛
  .]معلومات عن الفوائد على صعيد التنمية املستدامة  )ه(

 للبلدان النامية األطراف أن تسجل الدعم املايل والتكنولوجي واملتعلق ببناء القدرات الذي حتصل              ينبغي  - ١٢١
  .عليه لكي تفي بالتزاماهتا مبوجب االتفاقية

قاصراً على اإلجراءات اليت حتقق ختفيضات مباشرة يف [ينبغي أالّ يكون توجيه الدعم عن طريق السجل [[  - ١٢٢
  .]ينبغي أن يتنوع الدعم بني خمتلف أنواع اإلجراءاتو]. االنبعاثات دون غريها

ال يشمل الدعم الذي تقدمه البلدان املتقدمة والذي ميكن تسجيله إال الدعم املقدم من خالل إحـدى                 [  - ١٢٣
  .]آليات التكنولوجيا والتمويل مبوجب االتفاقية

  :التسجيل ما يلي) آليات(وظيفة آلية ] ينبغي أن تشمل] [تشمل[[  - ١٢٤

                                                      

 .اإلجراءات املمولة حملياً، سواء على الصعيد الوطين أو دون الوطين )٦(

أو تقين دولية، سواء من خالل الدعم الثنائي األطـراف، أو مـن     /اإلجراءات املمولة من مصادر دعم مايل و       )٧(
 .غري املناخ، أو من مصادر مالية دولية أخرىالصندوق املتعدد األطراف املكرس لت

اإلجراءات املتخذة عالوة على تلك احملددة يف املستويني األول والثاين، واليت تستند إىل أحد أهـداف          )٨(
 .احلد من االنبعاثات وجيوز أن تكون أهالً لتبادل وحدات خفض االنبعاثات
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النتيجة املتوقعة لكل إجراء ختفيف مالئم وطنياً من حيث ما حيققه من فوائد على صعيد التنمية   [  )أ(
املستدامة والفوائد املصاحبة وفوائد التخفيضات مبا يف ذلك الفوائد املباشـرة وغـري املباشـرة               

  ]؛]انبعاثات غازات الدفيئة] للحد من] [لتخفيضات[
، مبا يف ذلك على مـستوى       [بعاثات أو مسارها املعتاد     بالنسبة إىل خطوط أساس االن    [  ‘١‘

  ] ؛]٢٠٥٠ و٢٠٣٠، و٢٠٢٠لعدة آفاق زمنية، مثل أعوام ] [وطين أو قطاعي
بصورة مباشرة، وبدون االستناد إىل حتديد خلط أساس أو نتائج وسيطة أخرى ميكـن      [  ‘٢‘

  طنياً عنـدما  استخدامها لبيان فائدة التخفيف من خالل إجراءات التخفيف املالئمة و         
  ]ال تكون منهجيات خطوط األساس متوفرة؛

  تدون يف السجل إجراءات التخفيف اليت تتلقى الدعم؛  )ب(
 ويـتم   ٣- ١٢تبلغ البلدان املتقدمة يف رسائلها الوطنية عن قياس الدعم وذلك مبوجب املـادة                )ج(

  استيفاء الدعم يف السجل على أساس سنوي؛ 
لكل إجراء ختفيف مالئم وطنياً، مبا يف ذلك لنقل التكنولوجيا          ] افيةالتكلفة اإلض [تقدير لكامل     )د(

  وبناء القدرات؛
املعلومات املتصلة بتنفيذ كل إجراء ختفيف مالئم وطنياً، مبا يف ذلك املعلومات عن الدعم املتلقى   )ه(

  واإلطار الزمين للتنفيذ؛

ا من حدود قصوى وعتبات حدود      أي استخدام مقترح إلحدى آليات سوق الكربون، وما يرتبط هب           )و(
  .]الدعم املقدم من البلدان املتقدمة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات. دنيا

  :تشمل املعلومات املقدمة فيما يتعلق بتسجيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً ما يلي[  - ١٢٥

كن حتديد كميتها بأطنان مكـافئ ثـاين        النتيجة املتوقعة من حيث ختفيضات االنبعاثات اليت مي         )أ(
  أكسيد الكربون؛

" مسار العمل املعتاد  "مسامهة التخفيضات يف حتقيق أهداف البلد يف اخلروج بشكل ملحوظ عن              )ب(
  لالنبعاثات وفقاً للربنامج اإلمنائي املنخفض االنبعاثات اخلاص بالبلد؛ 

  اإلطار الزمين للتنفيذ؛  )ج(
  .]التكلفة التقديرية  )د(

  ]كيف تعمل اآللية؟[

تقـدمي  [الدعم بطريقة حتقق احلد األقصى من كفاءة التكـاليف وتعـزز            ] مواءمة اإلجراء مع  [[[جيري    - ١٢٦
] وينبغـي أن تراعـى    . [لإلجـراءات ] تقدمي الدعم املايل والتكنولوجي والدعم املتعلق ببناء القدرات       ] [التمويل

جراءات ضرورة كفالة السالمة البيئية إلجراءات التخفيف املالئمة الدعم واإل] مواءمة[عند إنشاء آليات ] وتراعى[
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] ويـستند ] [ينبغي أن يستند  [و]]. وطنياً وأن هتدف إىل حتقيق ختفيضات يف االنبعاثات تتسم بكفاءة التكاليف          
  .]وطنياًالدعم إىل االحتياجات اليت حتددها البلدان النامية األطراف لتعزيز تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة 

 مـن   ىيكون تقدمي املوارد املالية ونقل التكنولوجيا ملواءمة اإلجراء مع الدعم بطريقة حتقق احلد األقص             [  - ١٢٧
وهلذا الغرض، تؤدي آليات التمويل ونقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية         . كفاءة التكاليف وتعزز متويل اإلجراءات    

لسالمة البيئية إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وهتـدف إىل حتقيـق           دوراً رائداً، مع مراعاة احلاجة إىل كفالة ا       
وينبغي أن يستند الدعم إىل االحتياجات اليت حددهتا البلـدان          . ختفيضات يف االنبعاثات تتسم بكفاءة التكاليف     

  .] لتعزيز تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اخلاصة هبافالنامية اإلطرا

  ويتضمن السجل يف البداية قائمـة      . نة سجالً إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وحتتفظ به       ُتنشئ األما [  - ١٢٨
؛ معلومـات متـصلة     [إلجراءات التخفيف اليت جيري تنفيذها أو اقتراحها        ] مقترحة[أهداف إرشادية   : مبا يلي 

عاثات اليت ميكن جتنبها نتيجة الختاذ اليت تستند إليها اإلجراءات املقترحة واالنب] األنشطة] [املنهجية[باالفتراضات و
؛ الفوائد اليت حتددها البلدان النامية على صـعيد        )] [بالنسبة إىل خط أساس انبعاثات غازات الدفيئة      (اإلجراءات  

ويتوىل تقييم هذه املعلومات    . [والدعم الذي سيكون مطلوباً ملا ُيقترح من منهجية وإجراءات        ] التنمية املستدامة؛ 
نشأ مبوجب االتفاقية ويتألف من ممثلني عن البلدان األطراف وينتمون أساساً إىل بلدان نامية مبا فيهم                فريق تقين ي  

قد وضعا علـى    ] والدعم[ومبجرد أن يبلّغ الفريق التقين البلد الطرف أن الدعم واإلجراء           . ممثلو أقل البلدان منواً   
املمارسة [ الطرف كحافز ملواصلة واستدامة مثل هذه        نسق النهج املتفق عليه، ُيمنح دعم مايل إضايف لذلك البلد         

املالية والتكنولوجية التابعـة لالتفاقيـة      ) اآلليات(وتبدأ يف هذا الصدد عملية تقدمي طلب إىل اآللية          ]. احلميدة،
وينبغي أن جتري طوال هذه العملية مواءمة الدعم مع اإلجـراءات           .] [واملسؤولية عن مواءمة الدعم واإلجراءات    

  ].]اجب اختاذهاالو

وبعد تقدمي أول تقريـر عـن       . ليعكس حالة تنفيذ اإلجراءات ودعمها    ] سنوياً[وجيري حتديث السجل  [  - ١٢٩
إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تكون قابلة للقياس واإلبالغ والتحقق، تعترب هـذه اإلجـراءات مـسجلة     

  ).]ويتوقف اعتبارها إرشادية(

 السجل عن حالة التنفيذ سنوية وتقترن بتحديث يستند إىل نتائج ميكن قياسها كل             وتكون عملية إبالغ  [  - ١٣٠
  .]جرد غازات الدفيئةقوائم سنتني، ومناوبتها مع اإلبالغ عن 

  .]يضع مؤمتر األطراف الذي يعمل بوصفه مجعية لألطراف منهجيات تشغيل السجل الدويل[  - ١٣١

 يف دورته األوىل، بصياغة مزيد من الطرائق واإلجراءات آللية يقوم اجتماع األطراف مبوجب هذا االتفاق  - ١٣٢
  . التنسيق والسجل

  ).]يتعني صياغة النص: (إدارة آلية التنسيق، مبا يف ذلك هيئات الدعم التقنية املمكنة  - ١٣٣

الية ونقل مبجرد تسجيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واعتمادها يف فريق تقين، جيري متويل املوارد امل[  - ١٣٤
  .]التكنولوجيا بصورة آلية



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 115 

مبجرد تسجيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واعتمادها يف فريق تقين، جيري متويل املوارد املالية ونقل [  - ١٣٥
  .]التكنولوجيا بصورة آلية

  :تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من خالل] االعتماد[تيسِّر آلية الدعم و[  - ١٣٦

الذي ينطوي على دعم مايل وتكنولوجي مباشر مقدم من البلدان املتقدمة وموّجه " سار الدعمم"  )أ(
  املالية والتكنولوجية املنشأة مبوجب االتفاقية؛) اآلليات(عن طريق اآللية 

الذي ينطوي على تسجيل أرصدة خلفض االنبعاثات مقابل إجراءات التخفيف          " مسار االعتماد "  )ب(
  .]املالئمة وطنياً

  .] املذكورين أعاله لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً" املسارين] "كال[للبلدان النامية أن ختتار أحد أو [  - ١٣٧

املذكورين أعاله كافيـاً    ] املصدرين[تقرر البلدان النامية األطراف مىت يصبح مستوى الدعم املقدم من           [  - ١٣٨
وحتتفظ هذه البلدان باحلق يف تأخري تنفيـذ اإلجـراء   . ئمة وطنياً لتنفيذ إجراء مقترح من إجراءات التخفيف املال      

  .]املقترح إذا اعتربت مستوى الدعم غري كاف

] لتسجيل وتيسري تنفيذ إجـراءات التخفيـف املالئمـة وطنيـاً          [آلية أو آليات    ] تنشأ] [ينبغي إنشاء [  - ١٣٩
على النحو املـشار إليـه يف       ( والدعم املقدم هلا     ]تاالنبعاثا/االستراتيجيات اإلمنائية املنخفضة الكربون   واستعراض  [

يف أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطاريـة       ) FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة    ٨٢ إىل   ٧٧الفقرات من   
  :]بشأن تغري املناخ حتت سلطة مؤمتر األطراف، يدعمها

جية ليت تستند إليهـا إجـراءات       ُينشأ مبوجب االتفاقية لتقييم االفتراضات واملنه     ] فريق تقين [[  )أ(
والدعم الـالزم   ] [املقترحة] [أقل االستراتيجيات املنخفضة الكربون   [التخفيف املالئمة وطنياً    

  ]؛]لإلجراءات
إلدارة عمليات القياس واإلبـالغ والتحقـق املتـصلة         ] هيئة جديدة ينشئها مؤمتر األطراف    [[  )ب(

  .]ا من دعم تكنولوجي ومايل ودعم لبناء القدراتبإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وما يناظره

  :وُتنشأ اآللية يف األمانة حتت سلطة مؤمتر األطراف ويدعمها[  - ١٤٠

فريق تقين ُينشأ مبوجب االتفاقية لتقييم االفتراضات واملنهجيات اليت يستند إليهـا إجـراءات                )أ(
  التخفيف املالئمة وطنياً والدعم الالزم لتلك اإلجراءات؛

  هيئة جديدة ينشئها مؤمتر األطراف للقيام بالتحقق من إجراءات التخفيـف املالئمـة وطنيـاً                 )ب(
  .] وما يقدم هلا من دعم تكنولوجي ومايل ودعم لبناء القدرات
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  ]القياس واإلبالغ والتحقق: اجملموعة واو[

  ]ماذا ينبغي قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه؟[

  .الئمة وطنياً والدعم املقدم هلا على حنو ميكن قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منهُتتخذ إجراءات التخفيف امل  - ١٤١

  .] جيب أن تكون إجراءات التخفيف والدعم املقدم هلا قابلني للقياس واإلبالغ عنهما والتحقق منهما[  - ١٤٢

  .بعد التنفيذ، جيري قياس اإلجراء والدعم واإلبالغ عنهما والتحقق منهما  - ١٤٣

 والـيت ميكـن قياسـها       فافقة على أن تكون إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية األطرا          املو  - ١٤٤
  . واإلبالغ عنها والتحقق منها هي فقط اإلجراءات املمكنة بدعم قابل للقياس واإلبالغ والتحقق

  . ذا كانت مدعومةال يتم قياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واإلبالغ عنها والتحقق منها إال إ  - ١٤٥

  . ال يتم قياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واإلبالغ عنها والتحقق منها إال إذا كانت مدعومة  - ١٤٦

ال يتم قياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واإلبالغ عنها والتحقق منها وكـذلك مـن نتائجهـا                   - ١٤٧
كنولوجياً من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول من خالل املستصوبة إال إذا كانت ُمَمكنة ومدعومة مالياً وت

  .آلية مالية متفق عليها

  . يضع مؤمتر األطراف ويقر مبادئ توجيهية للقياس واإلبالغ والتحقق  - ١٤٨

  مبا يف ذلـك الـواردة يف       (قياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واإلبالغ عنها وعن نتائجها احملرزة           [  - ١٤٩
  :(FCCC/AWGLCA/2009/INF.1)من الوثيقة ) أ(٨٢ الفقرة

  . تنطبق فقط على إجراءات التخفيف املمكنة يف جمايل التكنولوجيا والتمويل حبد ذاهتا  )أ(
تشمل كل من االستراتيجيات الوطنية املنخفضة االنبعاثات وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً             )ب(

  .املتخذة يف سياق هذه االستراتيجيات
املنخفـضة  [اسـتراتيجيات   ] كـال [تشمل مضمون اجلداول الوطنية لألطراف، مبا يف ذلك         [  )ج(

واملسارات الوطنية لتحديد أو ختفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وإجراءات التخفيف      ] االنبعاثات
  .] املالئمة وطنياً املتخذة يف سياق هذه استراتيجيات

ت الدفيئة أو خبطط العمل الوطنية وإجراءات التخفيف تشمل أهداف تتعلق بكثافة انبعاثات غازا  )د(
  .]املالئمة وطنياً املتخذة يف سياق بلوغ هذه األهداف أو اخلطط

قوائمه الوطنية جلرد انبعاثات غـازات  [يقدم كل بلد من البلدان النامية األطراف باإلضافة إىل ما سبق  [  - ١٥٠
التها بواسطة البواليع، وذلك فيما يتعلق جبميع الغازات غـري          الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إز      

  ).أدناه) ج- أ (١٥١انظر الفقرة ] (معلومات عن] اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، متضمنة
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وفضالً عن ذلك، يقدم كل بلد نامٍ طرف معلومات تكميلية إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً الـيت                [  - ١٥١
  وتـرد يف التـذييل     ] اهليئة العليا هلـذا الـصك     [استخدام طرائق اإلبالغ اليت تعتمدها      تتخذها البلدان النامية ب   

  ]وسيتضمن ذلك معلومات عن أمور منها،. )انظر أدناه(

كيفية تأثري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً على مسارات انبعاثات غازات الدفيئة على             [  )أ(
  .]س الوطينأو قطاعي أو على خط األسا/صعيد وطين و

االستراتيجية اإلمنائية املنخفضة االنبعاثات للبلد يف سياق استراتيجيته األوسع للتنمية املستدامة           [  )ب(
  .]ومسار انبعاثات غازات الدفيئة فيه

التحديد الكمي لإلجراءات واألهداف احملـددة كميـاً        ]: الكربى[[بالنسبة إىل البلدان النامية     [  )ج(
وخاصـة يف   (كذلك سياسات وتدابري التخفيف الراميـة إىل تنفيـذها          بشأن كثافة الطاقة، و   

  ].]، استناداً إىل متطلبات متاثل متطلبات البلدان األطراف املتقدمة) [القطاعات الرئيسية

ميكن، من خالل بالغات وطنية، التبليغ عن إجراءات التخفيف اليت تطبقها البلدان الناميـة مبواردهـا                  - ١٥٢
  . من االتفاقية١- ١٢ تنفيذ املادة اخلاصة، مما يعزز

يتم، من خالل بالغات وطنية، التبليغ عن إجراءات التخفيف اليت تطبقها البلـدان الناميـة مبواردهـا      [  - ١٥٣
  .] من االتفاقية١- ١٢اخلاصة، مما يعزز تنفيذ املادة 

 املتخذة من جانب واحد     جيوز، من خالل بالغات وطنية، التبليغ عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً          [  - ١٥٤
  .]واخلطط الوطنية اليت تنفذها البلدان النامية األطراف واليت ال تقوم أطراف أخرى بتمكينها أو دعمها

  ]ماذا يتم قياسه والتبليغ عنه من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وكيف جيري ذلك؟[

  :قة ملا يليختضع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً ونتائجها املتحق[  - ١٥٥

الرصد على املستوى الوطين وفقاً ملبادئ توجيهية يقررها اجتماع األطراف يف هذا االتفـاق يف               )أ(
دورته األوىل، تستند إىل مجلة أمور منها اإلرشادات املوجودة من اهليئة احلكومية الدولية املعنية              

  بتغري املناخ؛ 
ا اجتماع األطراف يف هذا العقد يف جلسته األوىل، مع إبالغ االتفاقية وفقاً ملبادئ توجيهية يقرره  )ب(

واالكتمال، وتتناول يف مجلـة أمـور        االتساق وإمكانية املقارنة  والدقة  الشفافية و منها  مراعاة مبادئ   
ختفيضات االنبعاثات املتحققة، وكذلك فعاليتها فيما يتعلق باالستراتيجيات اإلمنائية منخفـضة           

  .]االنبعاثات/الكربون

كل طرف يضع أهدافاً يتعلق بكثافة انبعاثات غازات الدفيئة، نظام وطين لتقدير االنبعاثـات              يقام لدى     -١٥٦
البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البواليع فيما يتعلق بكل غازات الدفيئة غري اخلاضـعة                

  .وتوضع مبادئ توجيهية هلذه النظم الوطنية. لربوتوكول مونتريال
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تبلغ األطراف عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف نسق متفق عليه يوضح أثر هذه التدابري على قوائم   - ١٥٧
  .اجلرد الوطنية لالنبعاثات

ُيعترف بتخفيضات االنبعاثات اليت حتققها األطراف غري املدرجة يف املرفق األول واليت تقل عن خطـوط              - ١٥٨
  . عنها والتحقق منهااألساس اليت سبق قياسها والتبليغ 

  ]منوذج التقارير[  

  الظروف الوطنية الدولة الطرف

تاريخ آخر 
قائمة وطنية 
جلرد غازات 
الدفيئة مت 

تبليغها وتاريخ 
مراجعة قوائم 

  القطاع  اجلرد

إزاالت /انبعاثات
مسقطة متفق 
عليها وعلى 
  مسارها املعتاد

إجراءات التخفيف 
  املالئمة وطنياً

توقعات 
ختفيض 

ثات أو االنبعا
  ميزانية االنبعاثات  )أ(احلد منها

الدول 
 األطراف ألف

الناتج احمللي 
  اإلمجايل لكل فرد
إمكانية ختفيف 
انبعاثات غازات 
الدفيئة بالنسبة 

  للفرد

  

متوسط توقيت   طاقة ثابتة
 )س(

ــإجراءات  قائمــة ب
التخفيف املالئمـة   

  :لوطنياً وفقاً 
أهداف حمـددة     ▪

  كمياً  
تــدابري حمــددة   ▪

  سب األسعارح  
  أنظمة  ▪
سياسات وتدابري    ▪

  أخرى  

متوسط 
 )ص(توقيت 

متوسط توقيت 
متوسط ) + س(

 -) ص(توقيت 
 )ع(متوسط توقيت 

ــط              متوسـ
 )ع(توقيت 

  

          طاقة متحركة      
          الزراعة      
استخدام األراضي       

وتغيري استخدام 
 األراضي واحلراجة

        

         العمليات الصناعية      
          املذيبات      
          النفايات      
          قطاعات متعددة      

جمموع إسقاطات         اجملموع
مسار العمل 

  املعتاد

توقيت   
التنمية 
  العاملي

  جمموع امليزانية
  اجملموع

فيما يتعلق بسري األمور بشكل عادي يف القطاع ومن املتوقع إجنازه من خالل اختاذ إجراءات التخفيف   )أ(  
  .اً املدرجة يف السجلاملالئمة وطني
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بعد اعتماد مبادئ توجيهية متفق عليهـا       [جتري عمليات القياس واإلبالغ بتوجيه من مؤمتر األطراف         [  - ١٥٩
وتشترك فيها  ] دولياً تستند إىل مجلة أمور منها التوجيه احلايل املقدم من اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ               

ومع مراعـاة، الظـروف     ][وفقاً إلجراءات وممارسات القياس واإلبالغ الوطنية     [ون  مراكز إقليمية وخرباء وطني   
  ].]الوطنية للبلدان

 ملعايري إبالغ وحماسبة مالئمة حيددها جملس الصندوق        )٩(ختضع اإلجراءات املتخذة مبوجب املستوى الثاين       - ١٦٠
  . فه مجعية لألطرافاملتعدد األطراف املكرس لتغري املناخ ومؤمتر األطراف الذي يعمل بوص

  ]مىت تقدم قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؟[  

 من ١٢ من املادة ١يتعني على مجيع البلدان النامية األطراف، يف سياق امتثاهلا بالتزاماهتا مبوجب الفقرة    [  - ١٦١
مصادرها وعمليات إزالتها   االتفاقية، أن تقدم قوائم اجلرد الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب             

  .بواسطة البواليع، غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال

تقدم قوائم اجلرد الوطنية للدول النامية األطراف بصورة منتظمة، وبتواتر أسرع من املمارسة اجلاريـة               [  - ١٦٢
تقدمي دعم مايل  [.] على أقصى تقدير٢٠١١سنوياً، اعتباراً من أقرب وقت ممكن ] [كل سنتني[مبوجب االتفاقية 

وبالنسبة ألقل البلدان النامية تكون البالغات وفقاً لتقديراهتا باالستناد         ] كايف من جانب البلدان املتقدمة األطراف     
  .]إىل توفري املوارد والقدرات الوطنية

بدأ تطبيق  وي. تقدم قوائم اجلرد الوطنية للدول النامية األطراف بصورة منتظمة وعلى أساس أكثر تواتراً            [  - ١٦٣
 من االتفاقية، تقدم البلدان املتقدمة األطراف ٣- ٤ووفقاً للمادة . هذا الشكل لإلبالغ املعزز يف أقرب وقت ممكن   

وغريها من البلدان املتقدمة األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية موارد جديدة وإضافية للوفاء بالتكـاليف                
الدول اجلزريـة الـصغرية   البلدان النامية األطراف، وال سيما أقل البلدان منواً والكاملة املتفق عليها اليت تتكبدها   

  .]، للوفاء مبتطلبات هذه الفقرةالنامية

، وذلك على   ٢٠١١تقدم البلدان النامية األطراف قوائم جرد وطنية بأسرع ما ميكن ويف موعد أقصاه              [  - ١٦٤
هيل تقدميها بدعم شامل يف جماالت بناء القدرات والدعم التقين األقل بالنسبة لفئات االنبعاثات الرئيسية، ويتم تس

وتتضمن قوائم اجلرد هذه تقريراً عن قوائم اجلرد الوطنية مع املنهجيات التقديرية املـستخدمة وختـضع                . واملايل
راف املدرجة للمراجعة الدولية يف إطار أفرقة خرباء تستفيد من عمليات املراجعة املستقلة القائمة لقوائم جرد األط          

ويقرر اجتماع األطراف يف هذا االتفاق يف دورته األوىل، املبادئ التوجيهية لإلبالغ واملراجعـة              . ليف املرفق األو  
  .]الواجب استخدامها لقوائم اجلرد الوطنية النبعاثات غازات الدفيئة للبلدان النامية مبوجب هذه املادة

                                                      

 من خالل الدعم الثنائي، أو الدعم من الصندوق أو التقين الدويل، سواء/إجراءات ميوهلا الدعم املايل و )٩(
 .املتعدد األطراف املكرس لتغري املناخ
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يف املائـة مـن     ) س( ذات االنبعاثات اليت تتجـاوز       ل املرفق األو  تبلغ البلدان األطراف غري املدرجة يف     [  - ١٦٥
وتستثىن أقل البلدان ]. التاريخ[كل سنتني ويقدم التقرير األول يف موعد ال يتجاوز [....] انبعاثات العاملية يف عام 

نساهبا أو من خالل  من هذا الشرط ولكن ميكن هلا أن تقدم بالغاهتا حسب استالدول اجلزرية الصغرية الناميةمنواً و
  .]البالغات الوطنية

  ]من يقوم بالتحقق من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية وكيف يتم ذلك؟[  

  .] إجنازات البلدان النامية األطراف فيما يتعلق بأهداف الكثافةأفرقة استعراض مكونة من خرباء تستعرض [  - ١٦٦

] إجراءات التخفيف املالئمـة وطنيـاً     ] [يف املالئمة وطنياً املتخذة من جانب واحد      إجراءات التخف [[  - ١٦٧
  :] من جانب البلدان النامية األطراف] مبوجب خطة العمل الوطنية[

على يد كيانات وطنية وفقاً ملبادئ توجيهية متفـق         ] جيري التحقق منها  ] [ينبغي التحقق منها  [  )أ(
  .]عليها دولياً

  .] تكون خاضعة للتحققينبغي أن ال[  )ب(
  .] يستعرضها مؤمتر األطراف الذي يعمل بوصفه اجتماع لألطراف يف بروتوكول جديد[  )ج(
ختضع للتحقق الدويل وفقاً ملنهجيات وإجراءات ومبادئ توجيهية توضع حتت سـلطة مـؤمتر                )د(

  ).ني مثالًمن جانب أفرقة خرباء دولي(وجيب أن يتضمن هذا التحقق تدقيقاً دولياً . األطراف

 التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلـدان الناميـة          تمن إجراءا ] جيري التحقق ] [ينبغي التحقق [[  - ١٦٨
وفضالً عن ذلك، ينبغي . األطراف من جانب واحد على يد كيانات وطنية وفقاً ملبادئ توجيهية متفق عليها دولياً

وميكن، عند الضرورة، ورهناً مبوافقة البلد النامي الطرف . ويلأن ختضع منهجيات عملية التحقق الوطنية لتدقيق د
الذي يتخذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، تأكيد عملية التحقق الوطين أيضاً بعملية حتقق دويل، مـع إيـالء           

  .]االلتزام الواجب حلماية سرية املعلومات

ونتائجها من حيث انبعاثات   ] [ألرصدة الكربون وال تسفر عن حتويل     [اإلجراءات اليت تنفذ بدعم دويل      [  - ١٦٩
مع الدعم املقدم هلا، بعد قياسهما والتبليغ عنهما،        ] من طرف ثالث  ] [دويل[خاضعة لتحقق   ] تكون] [الكربون

ينبغـي أن   ] [يـشمل [و. وفقاً للطرائق واإلجراءات واملبادئ التوجيهية اليت ستوضع حتت سلطة مؤمتر األطراف          
وينبغي أن تقوم هبذا التحقـق كيانـات   ). [من جانب أفرقة خرباء دولية مثالً   (قيقاً دولياً   هذا التحقق تد  ] يشمل

  ].]وطنية وفقاً ملبادئ توجيهية متفق عليها دولياً

يتم التحقق من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت متّول عن طريق سوق الكربون، وسوق املـال، هـي                  [  - ١٧٠
والتبليغ عنهما، ] [والتبليغ عنهما، من جانب مؤسسات معتمدة من قبل مؤمتر األطراف[هما والدعم املقدم هلا بعد قياس

  ].]على صعيد متعدد األطراف[املبادئ التوجيهية املتفق عليها ] لنفس[وفقاً ] من جانب مؤسسات املستوى الوطين
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، ]املرنـة ] [سوق الكربـون  [آليات  ويتم التحقق من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت متّول عن طريق            [  - ١٧١
ونتائجها من حيث اخنفاضات االنبعاثات، هي والدعم املقدم هلا بعد قياسهما والتبليغ عنهما، من جانب مؤسـسات                 

  .]يعترف هبا اجتماع األطراف مبوجب اتفاق كوبنهاغن باستخدام مبادئ توجيهية دولية قائمة هلذه اآلليات

لتخفيف املالئمة وطنياً ونتائجها املتحققة يف ظل االتفاقية وفقاً ملبادئ توجيهية يتم التحقق من إجراءات ا[  - ١٧٢
  .]متفق بشأهنا يقررها اجتماع األطراف يف هذا االتفاق يف دورته األوىل

يقوم البلد املضيف بقياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واإلبالغ عنها، وفقاً للمبادئ التوجيهيـة              [  - ١٧٣
  .]  حني تقوم آلية التمويل املنشأة مبوجب االتفاقية، والبلد املضيف، معاً بالتحقق من النتائج املستصوبةاملقررة، يف

كيف جيري قياس الدعم املقدم إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تنفذها البلدان النامية واإلبـالغ     [
  ]عنه والتحقق منه؟

لقياس التخفيضات يف انبعاثات غـازات الدفيئـة        ] املطلوب[ملؤسسي الدويل   اإلطار ا ] ينبغي أن ُينشأ  ] [ُينشأ[[  -١٧٤
  .]واإلبالغ عنها والتحقق منها ولتوفري الدعم املنتظم لألطراف يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لالنبعاثات وعمليات إزالتها

 عنه والعمل على التحقق منه      والتبليغ] عندما ميكن قياسه  [تقوم البلدان املتقدمة األطراف بقياس الدعم       [  - ١٧٥
املسجلة يف إطـار    [وفقاً للمبادئ التوجيهية الدولية املنصوص عليها بالنسبة إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً و           

، مبـا يف    ]FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة    ٨٢ إىل   ٧٧املشار إليها يف الفقرات من      ) اآلليات(اإللية  
  :ذلك ما يلي

، ]إضافة إىل املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة       [املمنوح  [ التمويل لوسائل التنفيذ،     ختصيص ونقل [  )أ(
  ]؛]بوحدات عملة مشتركة متفق عليها

نقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك تطويرها وإقامتها وتطبيقها ونشرها، بوحدات حيـددها مـؤمتر                )ب(
  األطراف؛

 اليت تنقل إىل البلدان الناميـة األطـراف،         التكاليف اإلضافية الكاملة املتفق عليها للتكنولوجيا       )ج(
  ؛]بوحدات عملة مشتركة متفق عليها[

  .]حيددها مؤمتر األطراف] وبوحدات[الدعم املقدم لبناء القدرات وفقاً ملؤشرات   )د(

  .]تقوم األطراف بقياس الدعم املقدم إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً واإلبالغ عنه[  - ١٧٦

.  من االتفاقية  ٣- ١٢املتقدمة األطراف يف رسائلها الوطنية عن قياس الدعم مبوجب الفقرة           تبلغ البلدان   [  - ١٧٧
ويستند قياس الدعم واإلبـالغ عنـه إىل     . [استيفاء املعلومات املتعلقة بالدعم املقدم والتحقق منها      ] سنوياً[ويتم  

  .]] منهجيات جديدة لتقييم الدعم

  .]عم الذي تقدمه بصورة منتظمة عن الدفتبلغ األطرا[  - ١٧٨
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 املالية، ونقل التكنولوجيـا وغريهـا مـن         دتبلغ البلدان املتقدمة األطراف يف بالغاهتا الوطنية عن قياس املوار         [  -١٧٩
ويتم على أساس سنوي استيفاء املعلومات املتعلقـة بـاإلجراءات         .  من االتفاقية  ٣-١٢اإلجراءات، وذلك مبوجب املادة     

] ويـستند . [املتعلقة باملوارد املالية، ونقل التكنولوجيا وغريها من اإلجراءات مبوجب االتفاقية         املتخذة للوفاء بااللتزامات    
  .]قياس هذه اإلجراءات واإلبالغ عنها إىل منهجيات جديدة لتقييم مدى كفايتها وإمكانية التنبؤ هبا وفعاليتها

 املتقدمـة   نامات البلـدا  من حيث إسـه   ] وطين] [دويل] [وجيري التحقق من الدعم مبوجب سجل     [[  - ١٨٠
  .]ضمن مسؤولياهتا وقدرات كل مها] والنامية[

جيري التحقق من الدعم يف إطار عملية االستعراض املتعمق القائمة للبالغات الوطنية الواردة من البلدان       [  - ١٨١
  .]األطراف املدرجة يف املرفق األول

  .]الدولية والتبليغ عنه يف سجل دويل مبوجب االتفاقيةينبغي التحقق من الدعم باستخدام املبادئ التوجيهية [  - ١٨٢

التمويل والتكنولوجيا التابعة لالتفاقية من تقدمي املوارد املالية، ونقل         ) آليات(يتحقق فريق التحقق يف إطار آلية       [  -١٨٣
  .] كل منهايف حدود قدرات] والنامية[التكنولوجيات وغريها من اإلجراءات، من حيث إسهامات البلدان املتقدمة 

جيرى قياس املوارد املالية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، واإلبالغ عنها والتحقق منـها عنـد                   [  -١٨٤
وجيرى قياس مستوى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات واإلبالغ عنه والتحقق منه أثناء اختاذ إجراءات              . تقدميها لآللية املالية  

  .] املرتبطة بذلك وبعد استكماهلاالتخفيف املالئمة وطنياً

 وجيري حتديث بيانات الـدعم يف       ٣-١٢تبلغ البلدان املتقدمة عن قياس الدعم يف بالغاهتا الوطنية مبوجب املادة              -١٨٥
  .السجل على أساس سنوي

  ]اجلداول الوطنية: اجملموعة زاي[

أكرب من املسؤولية أو القدرة، يتمثل احلد األدىن من         بالنسبة للبلدان النامية اليت تنطوي ظروفها الوطنية على قدر            -١٨٦
أو إجراءات هتـدف    /التوقعات يف صدد االلتزامات واإلجراءات اليت تسجلها األطراف يف جداوهلا الوطنية يف تعهدات و             

  .حتقيق حتول كبري عن خطوط األساس
ينبغي أن ] [ينشئ[و. يق املالئمة وطنياًالبلدان النامية األطراف إجراءات التحق] ينبغي أن ُتدرِج] [ُتدرِج[  - ١٨٧
تلـك اجلـداول    ] وتتضمن[طرف حمتويات اجلداول الوطنية وُيحدِّثها بانتظام وينفذها؛        ] بلد نامٍٍ [كل  ] ينشئ

مسارات وطنية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها يف املدى الطويل، والتزامات مقدَّرة كمياً باحلد من                 
، وسياسات وتدابري للتخفيف قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق          ]٢٠٢٠حىت عام    [االنبعاثات وخفضها 

منها تكون مصمَّمة للوفاء بااللتزامات، على أن ختضع هذه االلتزامات والتدابري والسياسات الستعراض منتظم من 
ها اختاذ إجراءات ختفيف حمددة من ينبغي أن تعني اجلداول الوطنية احلاالت اليت أمكن في]. [جانب مؤمتر األطراف

ينبغي أن تتضمن جداول أقل البلدان منواً وصفاً لإلجراءات املعتزمة، مبا يف      ] [خالل دعم دويل متفق بشأنه مسبقاً     
ُتدعى أقل البلدان منواً إىل إنشاء جدول زمـين لفتـرة           .] [ذلك اإلجراءات اليت قد تستفيد من دعم دويل إضايف        

  .]حسب تقديرها] xx٢٠[و] xx٢٠[نيااللتزام املمتدة ب
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  ]قسم فرعي جديد للقياس واإلبالغ والتحقق: اجملموعة حاء[

  قسم فرعي جديد مقترح للقياس واإلبالغ والتحقق

  القضايا املنهجية

يضع كل بلد طرف من األطراف املدرجة يف املرفق األول، يف موعد أقصاه سنة واحدة قبل بداية فتـرة                     - ١٨٨
 وطنياً لتقدير مجيع انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليـات إزالتـها               االلتزام، نظاماً 

ويقوم مؤمتر األطراف العامل . بواسطة البواليع، وذلك فيما يتعلق جبميع الغازات غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال
ام، بالبت يف املبادئ التوجيهية للنظم الوطنية،       بوصفه اجتماعاً ألطراف يف هذا الربوتوكول، قبل بداية فترة االلتز         

  . أدناه١٩٠حبيث تدمج إىل أقصى حد ممكن املنهجيات احملددة يف الفقرة 

يكون لدى كل طرف له أهداف متعلقة بكثافة انبعاثات غازات الدفيئة، ومدرجة يف املرفق جـيم، يف                   - ١٨٩
وطين لتقدير االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مـصادرها        موعد أقصاه سنة واحدة قبل بداية فترة االلتزام، نظام          

ويقرر مؤمتر  . وعمليات إزالتها بواسطة البواليع فيما يتعلق بكل غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال            
لنظم األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، قبل البدء بفترة االلتزام، املبادئ التوجيهية ل              

  . أدناه١٩٠الوطنية، حبيث تدمج إىل أقصى حد ممكن املنهجيات احملددة يف الفقرة 

تكون منهجيات تقدير مجيع االنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البواليع   - ١٩٠
ليها اهليئة احلكومية الدوليـة     فيما يتعلق بكل غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال تلك اليت توافق ع            

وعندما ال ُتستخدم مثل هذه املنـهجيات،       . املعنية بتغري املناخ واليت يوافق عليها مؤمتر األطراف يف دورته الثالثة          
تطبق تعديالت مناسبة وفقاً للمنهجيات اليت يوافق عليها مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا                

وباالستناد إىل أعمال اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واملشورة املقدمة من . رته األوىلالربوتوكول، يف دو
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يقوم مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول  

القتضاء، مع إيالء املراعاة الكاملة ألي قرار يتخذه        كيوتو بشكل منتظم مبراجعة هذه املنهجيات وتنقيحها، عند ا        
وال يستخدم أي تنقيح للمنهجيات أو تكييفها إال ألغراض التأكيد على االمتثال بااللتزامات فيما . مؤمتر األطراف

  . يتعلق بأي فترة التزام ُتعتمد بعد ذلك التنقيح

فئ ثاين أكسيد الكربون من االنبعاثـات البشريـة       مكاتكون إمكانات االحترار العاملي املستخدمة حلساب         - ١٩١
 فيما يتعلق بكل غازات الدفيئة املدرجة يف املرفق ألف تلـك هـي              املصدر حبسب املصادر وعمليات إزالتها بالبواليع     

بوصـفه  اإلمكانات اليت توافق عليها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واليت يقررها مؤمتر األطـراف العامـل              
وباالستناد إىل أعمال هيئات منها اهليئة احلكومية الدولية . اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو قبل بداية فترة االلتزام

املعنية بتغري املناخ وإىل املشورة املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يقوم مؤمتر األطراف العامـل                 
 يف هذا الربوتوكول بشكل منتظم مبراجعة وتنقيح إمكانات االحترار العاملي لكل غـاز مـن   بوصفه اجتماع األطراف  

وال ينطبق أي تنقيح . غازات الدفيئة، عند االقتضاء، مع إيالء املراعاة الكاملة ألي قرار ذي صلة يتخذه مؤمتر األطراف       
  . تزام اعتمدت بعد ذلك التنقيحإلمكانات االحترار العاملي إال على االلتزامات املتصلة بأي فترة ال
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  قوائم اجلرد واملعلومات

املصدر ثات البشرية   ايدرج كل بلد طرف مدرج يف املرفق األول لالتفاقية يف قائمة جرده السنوية لالنبع               - ١٩٢
 فيما يتعلق بكل غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكـول مونتريـال،            حبسب املصادر وعمليات إزالتها بالبواليع    

قدمة وفقاً للقرارات ذات الصلة اليت يتخذها مؤمتر األطراف، املعلومات اإلضافية الالزمة، مبا يف ذلك معلومات   امل
  ). التزامات البلدان املتقدمة األطراف (٣ من املادة ١قطاعية، إلغراض ضمان االمتثال للفقرة 

 من االتفاقية،   ١٢قدمة مبوجب املادة    يدرج كل بلد طرف مدرج يف املرفق األول يف بالغاته الوطنية، امل             - ١٩٣
  . املعلومات اإلضافية الالزمة لبيان االمتثال اللتزاماته مبوجب هذا الربوتوكول

 أعاله وذلـك  ١٩٢يقدم كل بلد طرف مدرج يف املرفق األول سنوياً املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة      - ١٩٤
تفاقية بشأن أول سنة لفترة االلتزام بعد دخول هذا الربوتوكول ابتداًء من أول قائمة جرد ينبغي تقدميها مبوجب اال

ويقدم كل بلد طرف من هذه البلدان األطراف املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة . حيز النفاذ بالنسبة للبلد الطرف
ـ               ١٩٣ اذ  أعاله كجزء من أول بالغ وطين ينبغي تقدميه مبوجب االتفاقية بعد دخول هذا الربوتوكول حيـز النف

وحيدد مؤمتر .  أدناه١٩٥بالنسبة للبلد الطرف وبعد اعتماد املبادئ التوجيهية على النحو املنصوص عليه يف الفقرة 
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول تواتر تقدمي املعلومات املطلوبة بعد ذلك مبوجـب                

  .بالغات وطنية يقررها مؤمتر األطراف أعاله، مع مراعاة أي جدول زمين لتقدمي ١٩٣الفقرة 

يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل، املبـادئ                 - ١٩٥
 أعاله ويستعرضها دورياً بعد ذلك، مع مراعاة ١٩٣ و١٩٢التوجيهية إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرتني 

اد بالغات وطنية من جانب البلدان األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت اعتمدها مؤمتر              املبادئ التوجيهية إلعد  
كما يقرر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، قبل بداية فترة اإلبالغ، . األطراف

  .طرائق حساب الكميات املخصصة

عاثات غازات الدفيئة، من األطراف املدرجة يف املرفق جيم،         يدرج كل طرف له أهداف تتعلق بكثافة انب         - ١٩٦
يف قائمة جرده السنوية لالنبعاثات البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البواليع فيما يتعلـق           

ت بكل غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، املعلومات اإلضافية الالزمة، مبـا يف ذلـك املعلومـا                
  ).إجراءات تتخذها البلدان النامية األطراف ( ٣ من املادة ٢القطاعية، إلغراض ضمان االمتثال للفقرة 

يدرج كل طرف له أهداف تتعلق بكثافة انبعاثات غازات الدفيئة، من األطراف املدرجة يف املرفق جيم،                  - ١٩٧
 ٣ من املادة ٢لومات اإلضافية املتعلقة بتنفيذ الفقرة  من االتفاقية، املع١٢يف بالغاته الوطنية، املقدمة مبوجب املادة 

  ). إجراءات تتخذها البلدان النامية األطراف(

يقدم كل طرف له أهداف تتعلق بكثافة انبعاثات غازات الدفيئة، من األطراف املدرجة يف املرفق جيم،                  - ١٩٨
 طرف من هذه البلـدان األطـراف        ويقدم كل بلد  . ١٩٦على أساس سنوي، املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة        

 أعاله كجزء من أول بالغ وطين ينبغي تقدميه مبوجب االتفاقية بعـد أن              ١٩٧املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة     
يدخل هذا الربوتوكول حيز النفاذ بالنسبة للبلد الطرف وبعد اعتماد املبادئ التوجيهية على النحو املنصوص عليه                

  . أدناه١٩٩يف الفقرة 
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يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورته األوىل، مبادئ توجيهية                 - ١٩٩
كما يقرر مـؤمتر    .  أعاله ويقوم باستعراضها دورياً بعد ذلك      ١٩٣ و ١٩٢إلعداد املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرتني      

  .ل، قبل بداية فترة االلتزام، طرائق للقياساألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكو

  استعراض املعلومات

جيري استعراض املعلومات املقدمة من كل طرف من األطراف املدرجة يف املرفق جيم يف إطار أفرقة خرباء   - ٢٠٠
 يعتمدها  ووفقاً للمبادئ التوجيهية اليتفمعنية باالستعراض عمالً باملقررات ذات الصلة اليت يتخذها مؤمتر األطرا

) ب( العامل بوصفه اجتماع لإلطراف يف هذا الربوتوكول مبوجب الفقـرة الفرعيـة          فهلذا الغرض مؤمتر األطرا   
كجزء ) قوائم اجلرد واملعلومات ( ٥ من املادة ١وُيجرى سنوياً استعراض املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرة . أدناه

وفضالً عن ذلك، ُتستعرض سنوياً املعلومـات       .  املخصصة من جتميع وحساب قوائم جرد االنبعاثات والكميات      
  .، كجزء من مراجعة البالغات)قوائم اجلرد واملعلومات (٥ من املادة ٢املطلوبة مبوجب الفقرة 

يعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف دورتـه األوىل، مبـادئ            - ٢٠١
اللتزامات من جانب األطراف املدرجة يف املرفق األول من جانب أفرقة خرباء معنيـة              توجيهية الستعراض تنفيذ ا   

  . باالستعراض مع مراعاة القرارات ذات الصلة اليت يتخذها مؤمتر األطراف، ويستعرضها دورياً بعد ذلك

 من األطراف وتستعرض املعلومات اليت يقدمها كل طرف له أهداف تتعلق بكثافة انبعاثات غازات الدفيئة  - ٢٠٢
من جانب أفرقة خـرباء معنيـة    ) قوائم اجلرد واملعلومات   (٥ من املادة    ٧املدرجة يف املرفق جيم، مبوجب الفقرة       

ويعتمد مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكـول، يف دورتـه األوىل،               . باالستعراض
  . ا دورياًمبادئ توجيهية هلذا االستعراض، وبعد ذلك يستعرضه

 أعاله وتتألف ٢٠٢- ٢٠٠تقوم األمانة بتنسيق أفرقة اخلرباء املعنيني باالستعراض املشار إليها يف الفقرات   - ٢٠٣
من خرباء يتم اختيارهم من بني اخلرباء الذين تعينهم أطراف يف االتفاقية وتعينهم املنظمات احلكوميـة الدوليـة،     

  . عن مؤمتر األطراف هلذا الغرضحسب االقتضاء، وفقاً لإلرشادات الصادرة

تقدم عملية االستعراض تقييماً تقنياً دقيقاً وشامالً جلميع جوانب التنفيذ من جانـب البلـد الطـرف يف هـذا            -٢٠٤
وتقوم أفرقة اخلرباء املعنية باالستعراض بإعداد تقرير إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف               . الربوتوكول
وكول، وتقييم تنفيذ التزامات البلد الطرف وحتديد أي مشاكل حمتملة، والعوامل اليت تـؤثر علـى االمتثـال                  هذا الربوت 
 هذه املشار   ذوتدرج األمانة مسائل التنفي   . وتقوم األمانة بتوزيع هذه التقارير على مجيع األطراف يف االتفاقية         . بااللتزامات

  . ألطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول يف النظر فيهاإليها يف مثل هذه التقارير لكي يتعمق مؤمتر ا

، للتنفيذينظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، مبساعدة اهليئة الفرعية   - ٢٠٥
  :وعلى النحو الواجب، اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف

  وتقارير استعراضات اخلرباء؛) قوائم اجلرد واملعلومات (٥قدمة من األطراف مبوجب املادة املعلومات امل  )أ(
  .فمواضيع التنفيذ اليت تدرجها األمانة، وكذلك أي أسئلة تثريها البلدان األطرا  )ب(
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ـ              ويتخذ    -٢٠٦ ات مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول بعد أن ينظر يف املعلوم
  .  أعاله، مقررات بشأن أي موضوع مطلوب لتنفيذ الربوتوكول٥املشار إليها يف الفقرة 

يراجع مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، خطة العمل الوطنية املقدمة                - ٢٠٧
 كل بلد طرف من البلدان      ، من جانب  )فإجراءات تتخذها البلدان النامية األطرا     (٣ من املادة    ٢مبوجب الفقرة   

مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول، يف       ويعتمد. األطراف املدرجة يف املرفق جيم    
  . دورته األوىل، مبادئ توجيهية هلذا االستعراض، وبعد ذلك يقوم باستعراضها دورياً

  :باب فرعي مقترح جديد آلليات االستعراض

 بعمليات استعراض هلذا االتفاق، تتضمن النظر يف التزامات األطراف للفترات الالحقة، يف فاتقوم األطر  - ٢٠٨
ضوء أفضل املعلومات والتقييمات العلمية املتوفرة بشأن تغري املناخ وآثاره، وكذلك املعلومات التقنية واالجتماعية 

وُيجرى االستعراض األول .  بظروف األطرافواالقتصادية ذات الصلة، مع مراعاة التغيريات اليت حتدث فيما يتعلق
 على فترات حمددة منتظمة ويف املواعيـد        ة خبمس سنوات على األقل، وتتم االستعراضات الالحق       xx٢٠قبل عام   
واستناداً إىل هذه االستعراضات، يتخذ مؤمتر األطراف العامل بوصـفه اجتمـاع األطـراف يف هـذا                 . احملددة

  .بة، اليت قد تتضمن اعتماد تعديل للمرفقني باء وجيمالربوتوكول اإلجراءات املناس

حيدد مؤمتر األطراف، يف دورته األوىل، أو يف أسرع وقت عملي فيما بعد، العناصر، مبا يف ذلك خطوات   - ٢٠٩
التنمية االقتصادية، والردود املتعلقة بالقدرات وأنصبة انبعاثات غازات الدفيئة يف العامل، لكي يعتربهـا معيـاراً                

  .فلتغيريات يف ظروف األطرال

  : باب فرعي جديد مقترح بشأن االمتثال

يوافق مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكـول، يف دورتـه األوىل، علـى                 - ٢١٠
إجراءات وآليات مناسبة وفعالة لتحديد ومعاجلة حاالت عدم االمتثال ألحكام هذا الربوتوكول، مبا يف ذلك من                

وتعتمد من خالل . إرشادية لآلثار مع مراعاة سبب عدم االمتثال ونوعه ودرجته وتواتر حدوثه الل وضع قائمةخ
  .إدخال تعديل على هذا الربوتوكول أية إجراءات وآليات يف أطار هذه املادة تستتبع آثاراً ملزمة
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   جيم-املرفق الثالث 

  اخ من آثار تغري املنالعمل املعزز املتعلق بالتخفيف
الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة          

   يف البلدان النامية؛ ودور حفظ الغابـات وإدارهتـا          وتدهورهاعن إزالة الغابات    
  املستدامة وتعزيز خمزون كربون الغابات يف البلدان النامية         

) ١١٣الفقـرة    (٢ الفرعي   واجلزء) ١١٢-١٠٦الفقرات   (١الفرعي  اجلزء  من  مقتبساً   يتضمن هذا املرفق نصاً     
 مـن الـنص     )١٢٩-١١٠الـصفحات   (الفصل الثالث    من    جيم اجلزءمن  ) ١٢١-١١٥الفقرات   (٣ الفرعي   واجلزء

مسي ر وأطراف الفريق الفرعي غري الر     يّسّمجعها املُ حسب الصيغة اليت    ،  )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(التفاوضي املنقح   
                            للفريق العامل املخصص املعين     يف أثناء االجتماع غري الرمسي       اجتمعمن خطة عمل بايل، الذي      ‘ ٣‘) ب (١املعين بالفقرة   

  .    ٢٠٠٩         أغـسطس    /                              املعقود يف بون بأملانيا يف آب       )                  العمل التعاوين      فريق (                                               بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية       
يّسر هـذا   ميع النص بناًء على املناقشة غري الرمسية اليت دارت بني األطراف، وعرض املُ            وقد ُحدد النهج املتبع يف عملية جت      

  .خالل اجتماعات الفريق الفرعيالنهج 

 حفاظـا علـى     FCCC/AWGLCA/2009/INF.1وقد احُتفظ يف هذا املرفق بترقيم الفقرات كما ورد يف الوثيقة              
 الفرعية والفقرات الـيت مل     جزاء هذا النص األ   يف سياق  ترد   رٍطُن يف أُ  بيَّوُت. اتساق اإلشارات إىل الفقرات اليت مل ُينظر فيها       

  .FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 إىل جانب إشارة إىل الفقرات األصلية يف الوثيقة  بعد،تناقشها األطراف ومل ُتجّمع

جيم مـن الوثيقـة      - يف املرفق الثالث     الوارد وضيحيول الت باستخدام اجلد الفقرات  الرجوع إىل أصل    وميكن    
FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1.  

  )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 الوثيقة  مناألصلي النص(  :اهليكلية املقترحات
القياس واإلبالغ   (٤والفرعي  ) القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق باإلجراءات      (٣ينبغي إدماج اجلزء الفرعي       )١

  ".القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق باإلجراءات والدعم" واحد معنون يف جزء فرعي) والتحقق فيما يتعلق بالدعم
ينبغي إدراج الترتيبات املالية لدعم األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورهـا يف                 )٢

إجراءات التخفيـف املالئمة وطنيا يف     كجزء من اإلطار املايل األوسع املقترح لدعم        ) ‘األنشطة اإلضافية ‘(البلدان النامية   
 ). يف الفصل الرابع املتعلق بالتمويل١٢٢ و١١٥تدرج الفقرتان (البلدان النامية 

  ".التنفيذ وسائل "حتت  إلدراجها١١٠ الفقرة تنقل  )٣
  .جيم اجلزء من ١٢١ الفقرة حتذف ؛٩٦-٩٤ الفقرات تكرر ١٢١ الفقرة  )٤

  .جيم اجلزء من ١٢٤-١٢٢ الفقرات حتذف ؛١٠١-٩٨ الفقرات تكرر ١٢٤-١٢٢ الفقرات
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  .بالتمويل املتعلق الرابع الفصل إىل ١٢٦-١٢٥ الفقرات تنقل
  ".املؤسسية الترتيبات، والنامية البلدان جانب من التخفيف"ب  املتعلق النص إىل ١٢٧ الفقرة تنقل

  )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 يقةالوث من األصلي النص( :جيم اجلزء نص إطار يف مندرجة أخرى هيكلية مقترحات
 املدعومـة  جـراءات اإل بقيـاس  املتعلق ٣ الفرعي اجلزء باء، - الثالث الفصل إىل ١١٢و ١١١ الفقرتان تنقل  )٥

  .منها والتحقق عنها واإلبالغ
  .بالتمويل املتعلق ألف - الرابع الفصل إىل ١١٤ و١١٣ الفقرتان تنقل  )٦
 واإلبالغ املدعومة جراءاتاإل بقياس املتعلق ٣ الفرعي اجلزء باء، - الثاث الفصل إىل ١١٨-١١٥ الفقرات تنقل  )٧

  .منها والتحقق عنها
  )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 الوثيقة من األصلي النص( .إضافية فقرات إلدراج مقترحات

  األهداف، والنطاق واملبادئ التوجيهية[ -١

X-إىل ١ X-النص األصلي من الوثيقة (  ٣FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  

 األهداف والنطاق

] قطـاع احلراجـة   [تساهم البلدان األطراف النامية يف تعزيز إجراءات التخفيف من آثار تغري املناخ يف                - ١٠٦
] الزراعة، واحلراجة وقطاع استخدام األراضي    ] [استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، وقطاع احلراجة      [

] واحلفاظ على خمزونات الكربون القائمة و     [زالة الغابات وتدهور الغابات،     وذلك خبفض االنبعاثات النامجة عن إ     
] بوالنهوض يف الوقت ذاتـه      [،  ]أو زيادة الغطاء احلرجي الناشئ عن التحريج وإعادة التحريج        ] [تعزيز عمليات اإلزالة  [
تثبيت الغطاء  ]] [ة املستدامة للغابات  اإلدار] [واألراضي[اإلدارة املستدامة للغابات    [تعزيز خمزونات الكربون الناشئة عن      [

 الغابـات الناشـئة عـن اإلدارة    ، حفظ وصون خمزونات الكربون يف)وبالتايل خمزونات الكربون يف الغابات  (احلرجي  
املستدامة للغابات، وخفض معدالت إزالة الغابات، وخفض تدهور الغابات، وتعزيز خمزونات الكربون يف الغابات 

زيادة ] [أو زيادة الغطاء احلرجي الناشئ عن التحريج وإعادة التحريج        /دارهتا املستدامة و  بفضل حفظ الغابات وإ   
الغطاء احلرجي الناشئ عن التحريج أو إعادة التحريج، وحفظ وتعزيز خمزونات الكربـون يف الغابـات حبفـظ                  

ـ              ة الغابـات، وخفـض     الغابات، والتغيري التدرجيي للغطاء احلرجي، واإلدارة املستدامة للغابات، وخفـض إزال
  ].تدهور الغابات

. فعالة وقائمة على النتائج ومرنة ودينامية ومدفوعة باحلوافز‘ األنشطة اإلضافية‘ويتعني أن تكون آلية   ١- ١٠٦[
ولتحقيق ذلك، ُتنفَّذ اآللية على مراحل متتالية ومكثفة تدرجيياً، تبدأ بوضع استراتيجية وطنية هلذه األنشطة ولبناء     

، يليها تنفيذ سياسات وتدابري يف إطار هذه األنشطة، إىل جانب تعويض للنتـائج              )١املرحلة  (ألساسية  القدرات ا 
القائمة على مؤشرات غري مباشرة خلفض االنبعاثات وعمليات اإلزالة من أنشطة حراجية خمتارة وفئات استخدام               

ية تعويض قائمة على النتائج تتيح قيـاس        ، وأخرياً التحول إىل آل    )٢املرحلة  (األراضي وتغيري استخدام األراضي     
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عمليات التخفيض واإلزالة على صعيد قطاع احلراجة بأكمله وغريه من القطاعات املختارة الستخدام األراضـي               
  ).]٣املرحلة (ولتغيري استخدام األراضي، واإلبالغ عن تلك العمليات والتحقق منها بشكل كامل 

  املبادئ

 ]ُنهج السياسات واحلـوافز اإلجيابيـة     ] [االستراتيجيات وخطط العمل  ] [اإلجراءات []يتعني على ] [ل ينبغي  [  - ١٠٧
  : ‘األنشطة اإلضافية‘املندرجة يف 

  ] من االتفاقية؛٢أن تسهم يف هدف املادة [  )أ(  
  ]أن تكون قطرية التوجه وطوعية؛[  )ب(  
  ،]أن ُتدمج يف إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً[  )ج(  
  ] هبا مبا يتالءم مع قدرات البلد وظروفه الوطنيةأن ُيضطلع[  )د(  
أن ] [أن جتد التمويل املستدام والدعم التكنولوجي على حنو مناسب وقابل للتنبـؤ ومـستدام    [  )ه(  

  ]تكفل الوصول، على أساس من العدل، إىل الدعم التقين والتكنولوجي هلذه اإلجراءات
فقر والتصدي لتغري املناخ يف البلدان النامية، بـدل أن          أن تيسر التنمية املستدامة، واحلد من ال      [  )و(  

  ].تكون أداة ملساعدة البلدان املتقدمة على الوفاء بالتزاماهتا بالتخفيض من االنبعاثات

واإلدارة احلراجية [، ]وزيادة مشاركة البلدان النامية إىل أقصى حد] [مشاركة قطرية واسعة[ينبغي تعزيز   - ١٠٨
والفوائـد  ] [والفوائد املـشتركة  [واإلدامة  ] وحتسني إدارة الغابات،  [،  ]ة املستدامة للغابات  واإلدار] [املستدامة

واخلدمات األخـرى املتعلقـة بـالنظم       ] [حفظ التنوع البيولوجي  [مثل التنوع البيولوجي    ] االجتماعية والبيئية 
وينبغـي وضـع   ]. [احمللـي على الصعيد  [التسرب  ] التقليل إىل أقصى حد من    ] [تفادي[، وينبغي   ]اإليكولوجية

ضمانات حلماية التنوع البيولوجي يف البلدان املضيفة، مبا فيها ضمانات من حتويل الغابات الطبيعية إىل مـزارع                 
أغراض وأهداف برامج احلراجة الوطنية واالتفاقيات واالتفاقات       ‘ األنشطة اإلضافية ‘وينبغي أن تكمِّل    . حراجية

  . الدولية ذات الصلة

تنفيـذ تـدابري    ] وضع، وتطوير و  [الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية يف      ] ُتشَرك] [غي أن ُتشَرك  ينب[و  - ١٠٩
متاشياً مع األحكـام  ] مبا يف ذلك املوافقة املسبقة واملستنرية الكاملة،[،  ]أن ُتحتَرم حقوقها  [و‘ األنشطة اإلضافية ‘

وفقاً إلعالن األمم املتحـدة  [د أحكام كهذه، املنصوص عليها مبوجب التشريعات الوطنية أو، يف حالة عدم وجو        
أو مؤمتر  (مؤمتر األطراف   [ويضع  ]. مبا يتسق مع الصكوك وااللتزامات الدولية     ] [بشأن حقوق الشعوب األصلية   

، بالتشاور مع منظمات الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، مبـادئ          )]األطراف العامل بوصفه مجعية األطراف    
تأثر حقوق الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية سلباً بإجراءات خفض االنبعاثات النامجة عن توجيهية لضمان عدم 

  .]إزالة الغابات وتدهور الغابات

  :مبا يلي‘ األنشطة اإلضافية‘البلدان األطراف النامية اليت تنوي تنفيذ تدابري ] ينبغي أن تقوم] [تقوم[و  - ١١٠
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أو استراتيجية [‘ لألنشطة اإلضافية‘وطنية ] استراتيجيات] [خطط عملية] [خطط تنفيذية[وضع   )أ(  
الكربون /عاثاتبكجزء من استراتيجيات ان[، ]دون وطنية، وعند االقتضاء، إجراءات دون وطنية

أي مرحلة االستعداد، ومرحلة تنفيذ     (تشمل خمتلف مراحل التنفيذ حسب االقتضاء       ] املنخفض،
 ؛]ووفقاً للظروف الوطنية) [ة التنفيذ الكاملالسياسيات وأنشطة البيان العملي، ومرحل

‘ األنشطة اإلضافية ‘تنفيذ تدابري   ] بتنسيق، وتسجيل، ودعم، وإقرار و    [تعيني سلطة وطنية تعىن       )ب(  
وضمان املـشاركة الكاملـة     ] [وفقاً ألطر العمل التشريعية والسياساتية الوطنية ذات الصلة       [

لة كافة، وال سيما بصفة خاصة الشعوب األصلية،        والفّعالة للجهات صاحبة املصلحة ذات الص     
  ؛]واجملتمعات احمللية والنساء، يف مجيع خمتلف مراحل تنفيذ هذه اإلجراءات

مرجعية وفقاً للظـروف    ] وطنية[أو مستويات   /مرجعية خلفض االنبعاثات و   ] وطنية[حتديد مستويات     )ج(  
، ]على حنـو مـستقل    [عديلها مبرور الزمن    ، ميكن استعراضها وت   ]وملختلف قدراته [الوطنية لكل بلد    

آلية التنسيق املستقبلية إلجراءات خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة         ] [مؤمتر األطراف [وعرضها على   
 ].ويعتمدها اجتماع األطراف يف هذا االتفاق] [الغابات وتدهور الغابات يف إطار االتفاقية

  ١اخليار   - ١١١

 وطين قوي وشفاف لرصد االنبعاثات واإلبالغ عنها وحساهبا وإزالتها يف           نظام] ينبغي أن ُينشأ  ] [ُينشأ[
إىل جانب إنشاء نظام دون وطين حلساب االنبعاثات كإجراء ] وفقاً للظروف والقدرات الوطنية،[قطاع احلراجة، 
ن يضع نظاماً وينبغي لكل بلد طرف نامٍ أ   ] لألنشطة البيانية العملية  ] [وكجزء من النظام الوطين   [اختياري مؤقت   

ورصدها خيصص لقطاع احلراجة لديه ويشمل مجيع األنشطة دون         ] وعمليات إزالتها [واحداً حلساب االنبعاثات    
  ].، بالدعم املايل والتقين املالئمني اللذين ميكن التنبؤ هبما واملستدامني من البلدان املتقدمة[الوطنية 

  ٢اخليار  - ١١٢
 دون الوطنية خلفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات إما          أو/] و[وجيوز إجراء احلسابات الوطنية       

املنفذة ‘ األنشطة اإلضافية ‘وتتناول  . [على الصعيد الوطين أو على الصعيد دون الوطين، حسبما يقرره كل طرف           
  .]على الصعيد دون الوطين مسألة التسرب على حنو شامل ومتحفظ وتدخله يف احلساب

  إضافة

ن األطراف النامية اليت تضطلع وطنياً بإجراءات ختفيف مناسبة خلفض االنبعاثات الناشئة            تضمن البلدا  - ١- ١١٢
  :عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، ما يلي

  اختاذ اإلجراءات الالزمة لتفادي االنتقال الوطين والدويل لالنبعاثات؛  )أ(  
اثات الناشئة عن إزالة الغابـات      أن تكون هذه اإلجراءات دائمة وال تؤدي إىل زيادة يف االنبع            )ب(  

  وتدهور الغابات يف وقت الحق؛
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وضع هياكل إدارة مناسبة لتيسري االستعمال املالئم لألموال املقّدمة لغرض خفض االنبعاثـات               )ج(  
  النامجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات؛

من حقوق الشعوب األصلية وضع آليات استشارية مناسبة وترتيبات تشريعية حملية لتفادي النيل   )د(  
  واجملتمعات احمللية؛

  االعتراف بنظم حيازة األراضي؛  )ه(  
  .اتساق اإلجراءات مع حفظ التنّوع البيولوجي  )و(  

تتخذ البلدان املتقدمة األطراف سياسات وتدابري لضمان عدم إسهام استرياد املنتجات احلراجية وغريها              - ٢- ١١٢
  .نامية يف انبعاثات ناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغاباتمن السلع األساسية من البلدان ال

 تتخذ مجيع األطراف سياسات وتدابري لضمان عدم إسهام اإلجراءات اليت يتخذها أشخاص طبيعيون              - ٣- ١١٢
  .يتمتعون بالشخصية القانونية يف بلداهنم يف االنتقال الدويل لالنبعاثات إىل غابات البلدان النامية

م البلدان األطراف النامية اليت ترغب يف اختاذ إجراءات ختفيف وطنية مالئمة من املستوى الثـاين                 تقو - ٤- ١١٢
خلفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات باالسترشاد بالتوجيهات املتعلقة باملمارسات اجليدة             

 مقررات ذات صلة يتخذها مؤمتر األطراف العامـل         اليت وضعتها اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ وبأي        
  .بوصفه مجعية الدول األطراف

 ال تنطبق إجراءات التخفيف املناسبة وطنياً من املستوى الثالث على خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة  - ٥- ١١٢
  . ثاتالغابات وتدهور الغابات، وبالتايل، ال تكون إجراءات التخفيف تلك مؤهلة لتجارة االنبعا

  مقترحات ميكن األخذ هبا كبدائل أو إضافات للفقرات السابقة

  )INF/2009/AWGLCA/FCCC.1 يف ٧- ١٠٦ إىل ٥- ١٠٦باإلشارة إىل الفقرات من : (١اإلضافة/البديل

إذ تقّر باحلاجة امللحة إىل اختاذ إجراءات هادفة أخرى من أجل خفض االنبعاثات الناشئة عـن إزالـة                   
ابات يف البلدان النامية، وبدور عمليات حفظ وإدارة الغابات بطريقـة مـستدامة وتعزيـز               الغابات وتدهور الغ  

  خمزونات الكربون يف الغابات، تدعم مجيع األطراف مثل هذه اإلجـراءات أو تـضطلع هبـا وفقـاً للظـروف                    
  .والقدرات الوطنية

ا يلي إطار لإلجراءات الطوعيـة      ويف سياق إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً للبلدان النامية، يعرَّف فيم         
يشار إىل هذا (للحد من االنبعاثات البشرية املنشأ من مصادرها وزيادة اإلزالة عن طريق البواليع يف قطاع احلراجة 

  "). بآلية األنشطة اإلضافية"اإلطار فيما يلي 

  : ام مبا يليهو مساعدة البلدان النامية األطراف على القي" آلية األنشطة اإلضافية"والغرض من 
   من االتفاقية؛٢املسامهة يف حتقيق اهلدف الوارد يف املادة   ) أ(
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تعزيز اجلهود املبذولة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق استراتيجيات التخفيف الوطنية              ) ب(
  املناسبة لديها؛

 استيفاء التزاماهتا مبوجب االتفاقية واالتفاقات الدولية ذات الصلة؛  ) ج(

  ولوجي ومقاومة التصحر؛صون التنّوع البي  ) د(
  وضع عمليات جرد وأطر رصد شاملة الستخدام األراضي؛  )ه(
  .حتقيق اإلدارة املستدامة لألراضي  )و(

  ):INF/2009/AWGLCA/FCCC.1 يف ١٠٧باإلشارة إىل الفقرة البديلة : (٢اخليار 

وغريها من األنـشطة  (ت تعّرف فيما يلي آلية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابا    
  .يف البلدان النامية األطراف) احلراجية ذات الصلة

خمزونات الكربون يف الغابات،    ] وتعزيز[والغرض من اآللية مساعدة البلدان النامية األطراف على حفظ             
النـهائي  والنهوض، يف الوقت نفسه، بتنميتها املستدامة؛ ومساعدة مجيع األطراف على اإلسهام يف حتقيق اهلدف               

وبتعزيز عمليات اإلزالة عـن طريـق       [لالتفاقية باحلّد من االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات           
، وعلى استيفاء التزاماهتا مبوجب االتفاقية وأي صك من صكوكها القانونية ]األنشطة احلراجية األخرى ذات الصلة

  .ذات الصلة 

بالتصديق على ختفيضات االنبعاثـات     ] اهليئة العليا هلذا االتفاق   [تعّينها  تقوم املؤسسات التنفيذية اليت س    
 :النامجة عن األنشطة املنفذة مبوجب هذه اآللية، على األساس التايل] وعمليات اإلزالة املعززة[

  املشاركة الطوعية اليت وافق عليها كل طرف معين؛  )أ(  
  جل تتصل بتخفيف آثار تغري املناخ؛حتقيق فوائد حقيقية وقابلة للقياس وطويلة األ  )ب(
اليت ُتضاف إىل أي ختفيضات ميكـن أن        ] أو تعزيز عمليات اإلزالة   [التخفيضات يف االنبعاثات    )ج(  

  . حتدث يف حالة عدم وجود اآللية

  )INF/2009/AWGLCA/FCCC.1 يف الوثيقة ١١٠ الفقرة ٢باإلشارة إىل البديل يف : (٣اخليار 

عن طريق آلية كربون الغابات وفقا ملبادئ الفعالية والكفاءة والبساطة والرتاهة           ‘ يةاألنشطة اإلضاف ‘ُتنفذ  
  . وينبغي هلذه اآللية أن تتناول مسائل اإلدامة والتسرب واإلضافة. البيئية واالتساق والعدل

وستكون مشاركة األطراف يف هذه اآللية طوعية، وينبغي أن تكون قطرية التوجه، مع مراعاة الظروف               
  :ومبوجب هذه اآللية، تقوم األطرف مبا يلي. القدرات الوطنيةو

  وضع نظم وطنية قوية لرصد الكربون وحسابه تكون قابلة لالستعراض؛  )أ(
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  وضع أُُطر وطنية لإلدارة املستدامة للغابات؛  )ب(
حتديد مستويات وطنية النبعاثات الغابات، تراعي الظروف الوطنية، وحتظى مبوافقـة مـؤمتر                )ج(  

  .ألطراف باالستناد إىل مشورة مستقلة يقدمها خرباءا

  وسائل التنفيذ - ٢

X -إىل ١ X -النص األصلي من الوثيقة (  ٣FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  

إذ تعترف باحلاجة إىل الدعم املايل لبناء القدرات، ونقل تكنولوجيا، وتنفيـذ الـسياسات والترتيبـات              - ١١٣
، وتوسيع نطاق أنشطة البيان العملي، وقياس خفض االنبعاثات والزيادات ]غاباتالالزمة لتعزيز إدارة ال[املؤسسية 

يف عمليات اإلزالة ورصدها والتحقق منها، والتغريات يف خمزون الكربون يف قطاع الغابات، ُتـدَعم األنـشطة                 
  :، عن طريق ما يلي]٢٠١٢مبا فيها األنشطة املزمع تنفيذها حىت عام [اإلضافية مالياً 

  ١ اخليار

صندوق خاص باإلجراءات الطوعية خلفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة           ] [صندوق لالستعداد [ُينشأ  
البلـدان  [وُتموَّل االعتمادات من التربعات اليت تقـدمها        ]. صندوق جديد وإضايف  ] [الغابات وتدهور الغابات  

شمل مسموحات جتارة االنبعاثات الوطنية موارد متويل مبتكرة ت[، ]العائدات املرتبطة بالسوق[، ]األطراف املتقدمة
املطروحة يف املزاد أو وحدات املبالغ احملددة على الصعيد الدويل، واجلزاءات أو الغرامات النامجة عن عدم امتثال                 

جديدة وتضاف إىل   [وتكون هذه األموال    ]. البلدان األطراف املتقدمة اللتزاماهتا خبفض االنبعاث وباملوارد املالية       
  ].مكمِّلة للتمويل الذي يقدمه مرفق البيئة العاملية، وللتمويل الثنائي واملتعدد األطراف[، ]دة اإلمنائية الرمسيةاملساع

  ٢اخليار 

صندوق خاص  ] [صندوق دويل للمناخ  [حيز لآللية املالية ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية عن طريق           
  ].اخصندوق للتخفيف من آثار تغري املن] [بتغري املناخ

  ٣اخليار 

  .الصناديق واملؤسسات القائمة مبا فيها الترتيبات املتعددة األطراف والثنائية واحمللية  

وإذ ُتقر بأن احلاجة إىل الدعم املايل ختتلف من بلد إىل آخر، وعلى مر الزمن، ووفقاً للظروف الوطنية   - ١- ١١٣
يذ تدابري التخفيف الوطنية املالئمة بـشأن اإلجـراءات      وفقاً للتقدم اليت حترزه البلدان عرب مراحل تنف       [لكل بلد،   

  ].الطوعية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات

  ).FCCC/AWGLCA/2009/INF.1النص األصلي من الوثيقة (  - ١١٤
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  ]نظام القياس والرصد] [قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها[ - ٣

١١٦- ١١٥.  

  ١اخليار 

تسجل البلدان النامية اليت تشارك يف آلية كربون الغابات املستوى الوطين النبعاثات الغابات لـديها يف        [
، مع قياس األنشطة املنفذة يف إطار آلية كربون الغابات واإلبالغ عنها والتحقق منها مبقارنتها               "جداوهلا الوطنية "

  ]. ديهاباملستويات الوطنية املتفق عليها النبعاثات الغابات ل

  ٢اخليار 

الـيت  " اإلجراءات الطوعيـة  "البلدان األطراف النامية اليت تطلب الدعم       ] ينبغي أن تسجل  ] [تسجل[[
يف سجل " باإلجراءات الطوعية"الوطنية اخلاصة ] االستراتيجيات] [خطط العمل] [خطط التنفيذ[تتخذها يف إطار 

 عن مدى وفئة الدعم املطلوب وطبيعـة اإلجـراء، وأي           إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً مبا يف ذلك معلومات       
  .]معلومات واردة عن قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها، مبا فيها نواجتها

  )١١٥بديل للفقرة ( ٣اخليار 

الوسائل املناسـبة لقيـاس     ) أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف      (يضع مؤمتر األطراف    [
 من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املرتبطة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهور              املستوى الثاين 

  .الغابات واإلبالغ عن هذه اإلجراءات والتحقق منها

ومن أجل املساعدة على وضع أساليب وإجراءات لقياس أعمال التخفيف املالئمة وطنياً للمستوى الثاين              
ت النامجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، واإلبالغ عن هذه اإلجراءات والتحقق منها، املرتبطة خبفض االنبعاثا

  :تقوم البلدان األطراف النامية مبا يلي

  إجراء تقييمات الحتياجات من القدرة الوطنية؛  )أ(
  إجراء عمليات جرد وطنية للغابات؛  )ب(
ساب التغريات يف االنبعاثات الناشئة     وضع خطوط أساس وطنية، وعند االقتضاء دون وطنية، حل          )ج(  

  عن إزالة الغابات وتدهور الغابات؛
  وضع خطط استراتيجية خلفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات؛  )د(
وضع أنظمة لضمان النوعية ومراقبتها للتأكد من أن األموال املخصصة خلفض االنبعاثات الناشئة   )ه(  

  .]ت وتدهور الغابات تستخدم مباشرة هلذا الغرض وال حتوَّل إىل أغراض أخرىعن إزالة الغابا
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  ٤اخليار 

] ، مبا فيه متطلبات األهلية السوقية،[البلدان النامية األطراف اليت تطلب الدعم ] ينبغي أن تقدم] [تقدم[[
بعاثات النامجة عن إزالة الغابات     آلية التنسيق املقبلة لإلجراءات الطوعية خلفض االن      ] [مؤمتر األطراف [...] [إىل  

اخلاصة بإجراءاهتا الطوعيـة    ] واالستراتيجيات[خطط العمل ] [خطط التنفيذ ] [وتدهور الغابات يف إطار االتفاقية    
معلومات عن إجراءاهتا الطوعية خلفض االنبعاثات      [خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات         

، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بنطاق ونـوع الـدعم           ] [بات وتدهورها إىل مؤمتر األطراف    الناجتة عن إزالة الغا   
] وبنظمها لقياس اإلجراءات، والنواتج واإلجراءات] إىل أبعد احلدود[املطلوب، وطبيعة اإلجراءات املزمع دعمها، 

  ].]ورصدها] [، واإلبالغ عن هذه اإلجراءات والتحقق منها[

  أو مـستويات مرجعيـة وطنيـة،       ] أو] [و[ مستويات وطنيـة مرجعيـة لالنبعاثـات         ولدى حتديد [  - ١١٧
مع مراعاة الظروف الوطنية، تتبع البلدان األطراف النامية اليت تطلب الدعم التوجيه ] أو استراتيجيات دون وطنية[

] xx[تمد يف دورته    الذي سيع ] اجتماع األطراف يف هذا االتفاق يف دورته األوىل       ] [مؤمتر األطراف [الصادر عن   
عند تطبيق النُّهج دون الوطنية     ]] [الوطنية] [التسرب[، مبا يف ذلك سبل معاجلة       [بشأن كيفية حتديد املستويات     

ووضع توجيهات يف الرصد واإلبالغ باملشاركة الفعلية الكاملـة للـشعوب األصـلية             ] [ألنشطة البيان العملي  
 .]]واجملتمعات احمللية

 مرجعي عاملي لالنبعاثات وعمليات اإلزالة املقبلة، من قطاع الغابات وغريه من الفئات يوضع مستوى[- ١- ١١٧
واألنشطة املختارة الستخدام األراضي وتغري استخدام األراضي يف البلدان النامية، بغية تفادي تسرب الكربـون               

  . وضمان الرتاهة البيئية لآللية

  :ملي كما يليتكون منهجية وضع املستوى املرجعي العا  - ٢- ١١٧

  قوية ومستندة إىل معايري موضوعية، وقابلة للقياس وللتحقق؛   )أ(  
منطوية على إضافة على الصعيدين الوطين والعاملي مقارنة بالسيناريوهات املستندة إىل افتـراض     )ب(

  .]بقاء الوضع على حاله

، ]النحو الواجب بالتمويل املـؤمن    املدعومة على   [‘ األنشطة اإلضافية ‘تقوم األطراف اليت تنوي تنفيذ      [  - ١١٨
اسـتناداً إىل  ] [ أعـاله ١١٥مبوجب سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً على النحو املشار إليه يف الفقرة           [[
  :مبا يلي] الوطنية‘ أنشطتها اإلضافية‘املندرجة يف ] االستراتيجيات] [خطط العمل] [خطط التنفيذ[

] التـدابري ] [االستراتيجيات] [ خطط العمل ] [خطط التنفيذ [قة بتفعيل   اإلبالغ عن املعلومات املتعل   [  )أ(  
الوطنية، وأنشطة االستعداد، مبا يف ذلك تنفيذ الـسياسات وأنـشطة           ‘ األنشطة اإلضافية ‘املندرجة يف   

  ] ؛]مثل التنوع البيولوجي[البيان العملي، واملنافع املشتركة اليت جرى حتديدها 
] أو الزيادات الكمية يف عمليات اإلزالـة      [املتحقق النبعاثات غازات الدفيئة     قياس التخفيض الكمي    [  )ب(  

أو ] [املستوى املرجعـي  ] [/مستوى االنبعاثات املرجعي  [أو التغري يف خمزونات الكربون بالنسبة إىل        /و
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املـستويات املرجعيـة الوطنيـة      ] [التخفيضات الكلية اليت حققتها أنشطتها دون الوطنية املـسجلة        
اثات، ولعمليات اإلزالة، وجماالت احلفظ، واملخزون القـائم للكربـون يف الغابـات، وعنـد               لالنبع

  ]؛]أو عمليات اإلزالة، عند االقتضاء/املستويات املرجعية الوطنية لالنبعاثات و] [االقتضاء،
  حىت٢٠٠٥أثناء الفترة من عام ] [٢٠١٢حىت عام [‘ األنشطة اإلضافية‘اإلفادة مبعلومات عن [  )ج(  

  ]للنظر يف توفري ائتمانات الختاذ إجراءات مبكرة؛] تاريخ إشعار الطرف مبوجب هذه الفقرة
اإلفادة مبعلومات، حتددها األطراف، تتصل بتطبيق عامل تصحيح على املستويات املرجعية الوطنيـة             [  )د(  

سب التارخييـة   ذات الصلة، سواًء أكان ذلك بالزيادة أم بالنقصان، مع مراعاة الظروف الوطنية، والن            
  .]املتدنية إلزالة الغابات وتدهور الغابات، والتباين اإلمنائي، وخمتلف القدرات والسعات

  :١١٨بديل للفقرة 

، تقوم األطراف بقياس التخفيض الكمـي       ٨٨يف إطار عملية القياس واإلبالغ الوارد ذكرها يف الفقرة          [
  نـات الكربـون بالنـسبة إىل مـستويات االنبعاثـات           أو الـتغري يف خمزو    /املتحقق النبعاثات غازات الدفيئة و    

  .]املرجعية الوطنية

] أو] [/و[البلدان األطراف النامية نظم رصد وطنية قوية خلفض االنبعاثـات           ] ينبغي أن تضع  ] [تضع[  - ١١٩
يف استخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي وقطـاع        [عمليات إزالة االنبعاثات، وتغريات خمزون الكربون،       

ـ [التوجيه املنهجي   ] مع مراعاة [احلراجة   ، ]اجتماع األطراف يف هذا االتفاق    ] [مؤمتر األطراف [يقدمه  ] الذي س
املبـادئ  [استنادا إىل املشورة املقدمة من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، مبا يف ذلـك اسـتخدام                 

أحدث املبادئ التوجيهيـة    ] [، عند االقتضاء  ] [ناخ ومنهجياهتا التوجيهية للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري امل      
، مع مراعـاة    ] [فيما يتعلق بقوائم جرد غازات الدفيئة     ] ومنهجياهتا[للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ       

  ].املعارف القدمية للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية

لإلجراءات الطوعية خلفض االنبعاثـات     ] قياس، واإلبالغ والتحقق  ال] [القياس والرصد [[تنفَّذ عمليات     - ١٢٠
] مؤمتر األطراف ] [سيتخذها] [سيقرها[النامجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابات، وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت           

حصول على  تشمل، أموراً منها، معايري األهلية لل     [وهذه املبادئ التوجيهية    ]. اجتماع األطراف يف هذا االتفاق    [
، تراعي املشورة املستمدة من نتائج برنامج العمل املتعلق باملسائل املنهجية الذي وضع يف إطار اهليئـة                 ] [الدعم

مع اإلقرار بأن حتقيق مستويات أعلى من القياس [الفرعية للمشورة العملية والتكنولوجية، ونوع الدعم املطلوب،      
  .]] متطلبات األهلية السوقيةواإلبالغ والتحقق سيكون مطلوباً الستيفاء

، األحكام املتعلقة مبسامهة الشعوب األصـلية       ‘لألنشطة اإلضافية ‘تشمل عمليات الرصد واإلبالغ والتحقق      [ -١-١٢٠
واجملتمعات احمللية كما ورد ذلك آنفاً، واالتساق مع اإلدارة املستدامة للغابات، مع مالحظة أمور منـها األحكـام ذات                   

  ].مم املتحدة املعين بالغابات، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واتفاقية التنوع البيولوجيالصلة ملنتدى األ

عمليات اإلبالغ عن التخفيـضات وإزالـة       [‘ األنشطة اإلضافية ‘إجراءات  ] التحقق من [يضطلع بعملية     - ١٢١
أفرقة استعراض وطنيـة    ]] [ه من بتوجي[فريق استعراض مكون من خرباء      ] [انبعاثات غازات الدفيئة النامجة عن    
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اجتمـاع  ] [مؤمتر األطراف ] [مكونة من خرباء، يقيم ويستعرض عملهم أقران من فريق مكون من خرباء يعينهم            
فريق تقين للقيـاس  ] [أو] [وفقاً للقواعد والتوجيهات املتفق عليها  ] [األطراف يف هذا االتفاق أثناء دورته األوىل      

سينشأ مبوجب آلية التنـسيق املقبلـة       ] [فريق تقين للقياس والرصد   ]] [ر األطراف يعينه مؤمت [واإلبالغ والتحقق   
خرباء وطنيون يستعرض   ] [، اليت تشمل إسهامات الشعوب األصلية وكذلك اجملتمعات احمللية        ‘لألنشطة اإلضافية ‘

هيئات /ين، ومن هيئةعملهم أقران من أفرقة دولية بتوجيه من مؤمتر األطراف عند القيام بأنشطة على الصعيد الوط
  ]]مستقلة عند القيام بأنشطة على الصعيد دون الوطين

لضمان الرتاهة البيئية ضمن االتفاقات الدولية املعنية بتغري املناخ وفيما بينها، تنقل، يف هنايـة فتـرة                 [- ١- ١٢١
رنة بالكمية املبلغ عنها االتفاق أية فوائض هنائية يف عمليات خفض وإزالة االنبعاثات جرى حساهبا أو تعزيزات مقا

  .]إىل اتفاق دويل الحق يتعلق بتغري املناخ

  قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منه  - ٤

  )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1النص األصلي من الوثيقة (  ١٢٤ إىل ١٢٢

  الترتيبات املؤسسية، مبا يف ذلك الصناديق املالية - ٥

X -ة النص األصلي من الوثيق(  ١٢٨ إىل ١٢٥، ١FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  

  :بديل للجزء جيم

   اهلدف والغرض- ألف 

X -إىل ١ X -النص األصلي من الوثيقة (  ٦FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  

   التعاريف- باء 

X -إىل ٧ X -النص األصلي من الوثيقة (  ٩FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  

   النطاق- جيم 

X -إىل ٨ X -النص األصلي من الوثيقة (  ٩FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  

   املبادئ والتوجيهات- دال 

X -إىل ١٠ X -النص األصلي من الوثيقة (  ١١FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  
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   القياس واإلبالغ والتحقق- هاء 

X -إىل ١٢ X -النص األصلي من الوثيقة (  ١٥FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  

   املستويات املرجعية- واو 

X -إىل ١٦ X -ثيقة النص األصلي من الو(  ٢١FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  

   املشاركة- زاي 

X -إىل ٢٢ X -النص األصلي من الوثيقة (  ٢٥FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  

   األساليب واإلجراءات- حاء 

X -إىل ٢٦ X -النص األصلي من الوثيقة (  ٣٧FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  

   اإلطار املؤسسي- طاء 

X -النص األصلي من الوثيقة (  ٣٨FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(  
  )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1النص األصلي من الوثيقة (  املرفق ألف إىل هاء
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  دال-املرفق الثالث 

  من آثار تغري املناخالعمل املعزز املتعلق بالتخفيف

 الُنُهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة

من النص التفاوضي   ) ١٣٢- ١٣٠الصفحات   (١٣٣- ١٢٩يتضمن هذا املرفق نصا مقتبسا من الفقرات          
ر الفريق الفرعي غري الرمسي املعين بالنهج       يّس، بالصيغة اليت أعاد ترتيبها مُ     )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(املنقح  

، واسـتخدمت  ١٣١ و١- ١٣٠ومل ُينظر يف الفقـرتني    .القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة     
 .ومل ُيتفاوض بشأن هذا النص.  املائل لتوضيح هيكل النص لكنها ستحذف من النصالعناوين باخلط

واستند يف النهج املتبع يف إعادة الترتيب إىل املناقشة غري الرمسية اليت دارت بني األطراف لإلجابة علـى                    
ما ينبغـي أن  ) ٢(؟ ما ينبغي أن تفعله اإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة) ١( :ر وهييّسمخسة أسئلة طرحها املُ

ما ) ٤(ما ينبغي أن تفعله بالنسبة إىل األطراف املدرجة يف املرفق األول؟            ) ٣(تفعله بالنسبة إىل األطراف مجيعا؟      
 ما ال ينبغي أن تفعله؟) ٥(ينبغي أن تفعله بالنسبة إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؟ 

 .١أعيد ترقيم الفقرات ابتداء من الرقم و  

 دال من الوثيقة - يف املرفق الثالث الوارد  التوضيحيدول باستخدام اجل أصل الفقرات الرجوع إىلوميكن   
FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1     ُر خالل االجتماع غري يّس، أو بالرجوع إىل الورقة غري الرمسية اليت أعدها امل

     الذي   )                   فريق العمل التعاوين (                  ألجل مبوجب االتفاقية                                                 للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل االرمسي 
  .    ٢٠٠٩      أغسطس  /                      عقد يف بون بأملانيا يف آب

 
 :املقترحات اهليكلية

 املتعلـق   جلـزء درج يف ا  ي عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنيا؛ وينبغي أن         اجلزءينبغي أال يفصل هذا       )١
 .ن الناميةبإجراءات التخفيف املالئمة وطنيا املتخذة من جانب البلدا

 جديد مستقل عن    جزء املتعلقة بانبعاثات الطريان الدويل والنقل البحري إىل         ١٣٨- ١٣٥تنقل الفقرات     )٢
 . النهج القطاعية العامة

  ]:ما ينبغي أن تفعله النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة[

مـن  ) ج(١- ٤ونية يف قطاعات حمددة على تعزيز املادة        تركز النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات التعا       - ١
  :االتفاقية، يف اجملاالت التالية
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تطوير وتطبيق ونشر، مبا يف ذلك نقل، التكنولوجيات واملمارسات والعمليات اليت تـتحكم يف                )أ(
االنبعاثات البشرية املنشأ من غازات الدفيئة أو ختفض أو متنع هذه االنبعاثات الـيت ال ختـضع                 

حكام بروتوكول مونتريال يف مجيع القطاعات ذات الصلة، مبا يف ذلك، على سبيل املثـال ال                أل
  احلصر، قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والغابات والصحة والسياحة وإدارة النفايات؛

توفري املعلومات عن التكنولوجيات املتاحة وشروط احلصول عليها ومتويل عمليات نقل هـذه               )ب(
لتكنولوجيات، مبا يف ذلك تطوير طرائق فعالة لتنفيذ مجيع مراحل الدورة التكنولوجية، وهـي              ا

  تطويرها وتطبيقها ونقلها ونشرها؛
األعمال اليت تشمل كامل نطاق تكنولوجيات التكيف والتخفيف معاً، مبا يف ذلك تلك الـيت                 )ج(

 بتخفيض الزيادات يف االنبعاثات     تتحكم يف االنبعاثات أو ختفضها أو متنعها، وتلك اليت تسمح         
وتعزيز عمليات اإلزالة باملصارف؛ واليت تشمل التكنولوجيات اململوكة ملكية عامة أو املتاحة            

  .للعامة، فضالً عن تلك التابعة للقطاع اخلاص

الفرعيتني وينبغي أن تعزز النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات التعاونية يف قطاعات حمددة تنفيذ الفقرتني   - ٢
 من االتفاقية عن طريق توفري املوارد املالية، مبا يف ذلك لنقل التكنولوجيـا،              ٤ من املادة    ١من الفقرة   ) ح(و) ز(

  . من االتفاقية٣- ٤لتغطية كامل التكاليف اإلضافية وفقاً للمادة 

ـ        ] ينبغي أن تعزز  ] [تعزز[  - ٣   ات حمـددة تنفيـذ   النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات التعاونيـة يف قطاع
  ]:هلذه النهج واإلجراءات أن تستويف ما يلي] ينبغي[ومن أجل ذلك، . من االتفاقية) ج(١- ٤املادة 

  ]؛]فقط[أن ُتطبق على الصعيد الوطين [  )أ(  

  أن تكون واجبة التطبيق على مجيع القطاعات؛  )ب(  

الظروف ] تراعي[لكل قطاع و  االحتياجات واألولويات الوطنية احملددة     ] لتراعي] [أن ُتكيف [[  )ج(
  ]االجتماعية واالقتصادية والعوامل األخرى ذات الصلة؛

اإلجراءات التعاونية ضمن أية مرحلـة مـن مراحـل الـدورة          ] هتدف إىل تعزيز  ] [تعزز[أن  [  )د(
  ]]التكنولوجية، وتيسري إدارة املوارد التقنية واملالية لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؛

  ]:ا ينبغي أن تفعله بالنسبة إىل األطراف مجيعاًم[  - ٤

أن يكمل ويدعم [ينبغي لتنفيذ النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات التعاونية يف قطاعات حمددة [  )أ(
  ]]؛١- ٤االلتزامات الوطنية جلميع األطراف مبوجب املادة 

 يف قطاعات حمددة بوصفها أدوات      ينبغي تنفيذ النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات التعاونية      [  )ب(
حتليلية ُيهتدى هبا يف اجلهود الوطنية املبذولة للتخفيف من آثار تغري املناخ، مع مراعاة قـدرات                

  ]كل قطاع؛
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  ]أن ُتستخدم يف حتديد وتنفيذ إجراءات التخفيف يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية؛[  )ج(
طلق من القاعدة باعتباره أداة لتحليل إمكانات التخفيف،        ميكن استخدام التحليل القطاعي املن    [  )د(

استناداً إىل االستنتاجات العلمية احلديثة واملعارف املوجودة حالياً، باستخدام منهجية مشتركة           
  ]لتحديد خطوط األساس القطاعية بالنسبة إىل األطراف؛

 وميكن اإلبالغ عنها والتحقق قابلة للقياس[أن تسهم يف تعزيز ما تتخذه األطراف من إجراءات [  )ه(
  ]من أجل ضمان السالمة البيئية؛] منها

] املبادرات الوطنية يف جمال البحث والتطوير وبناء القدرات       ] [تشجع] [تساعد يف تشجيع  [أن  [  )و(
  ]؛]يف جمال التكنولوجيا] [التكنولوجي[والتعاون ] من القطاعني العام واخلاص[

ية التعاونية واإلجراءات التعاونية يف قطاعات حمـددة كـأدوات          ميكن استخدام النهج القطاع   [  )ز(
  .]لآلليات السوقية وغري السوقية معاً

  ]:ما ينبغي أن تفعله بالنسبة إىل البلدان األطراف املتقدمة[  - ٥

بالنسبة إىل البلدان األطراف املتقدمة، ميكن أن تسهم اجلهود القطاعية يف بلوغ األهداف امللزمة قانونـاً                
والوفاء )  االلتزامات الكمية- االلتزامات الكمية بتحديد االنبعاثات وخفضها (فض املطلق لالنبعاثات للخ

  .بالتزامات التخفيف الواقعة على األطراف املدرجة يف املرفق األول، ولكنها لن حتل حمل

  ]:ما ينبغي أن تفعله بالنسبة إىل البلدان األطراف النامية[  - ٦

] الالزمة للتصدي لتغري املناخ   ] [التمويل ونقل التكنولوجيا  ] مستويات[لوغ  أن تساعد يف ب   [[   )أ(
  ]على حنو ميكن قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه؛

أن تسهل، حسبما يكون مناسباً، احلصول على التمويل والتكنولوجيا والدراية بسبل التصدي            [
  ]لتغري املناخ على حنو ميكن قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه؛

أن تسهل حتديد أفضل املمارسات وأفضل التكنولوجيات املتاحة لكل قطاع عن طريق إجـراء    [  )ب(
من البلدان األطراف   [حتليل شامل وتعزيز نقل هذه املمارسات والتكنولوجيات الفضلى املتاحة          

  ]؛]املتقدمة وذلك بتحليل إمكانات خفض االنبعاثات ووضع املؤشرات

  ]ارسات وأفضل التكنولوجيات املتاحة وتشجع على تبادل املعلومات؛أن تسهل حتديد أفضل املم[

بالنسبة إىل البلدان األطراف النامية، ميكن أن تكون اجلهود القطاعية احمللية أحد اخليارات مـن                 )ج(
  .الطرائق املتعددة إلجراءات التخفيف الوطنية

ية يف قطاعات حمددة اليت تتخذها البلدان النامية        متثل اإلجراءات القطاعية التعاونية أو اإلجراءات التعاون      [  - ٧
ولذلك يتعني علـى البلـدان      .  من االتفاقية  ١- ٤للتحكم يف انبعاثاهتا من غازات الدفيئة طرائق تنفيذها للمادة          
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فقـاً  املدرجة يف املرفق الثاين أن تفي بالتزاماهتا املتعلقة بتقدمي الدعم إىل البلدان النامية لتنفيذ هذه اإلجـراءات و         
  . من االتفاقية٤ من املادة ٧ و٥ و٣للفقرات 

  :٧البديل للفقرة 

متثل اإلجراءات القطاعية التعاونية أو اإلجراءات التعاونية يف قطاعات حمددة اليت تتخذها البلدان النامية              [
لـى البلـدان    ولذلك يتعني ع  .  من االتفاقية  ١- ٤للتحكم يف انبعاثاهتا من غازات الدفيئة طرائق تنفيذها للمادة          

، وبنقل التكنولوجيا السليمة بيئياً     ٣- ٤املدرجة يف املرفق الثاين أن تفي بالتزاماهتا بتقدمي الدعم املايل وفقاً للمادة             
، املتعلقة بالتوازن بني تقدمي الدعم من جانـب البلـدان           ٧- ٤واملادة  .  من االتفاقية  ٥- ٤والدراية وفقاً للمادة    

ن جانب البلدان األطراف النامية، تنطبق كذلك على هذه النهج القطاعية التعاونيـة             األطراف املتقدمة والتنفيذ م   
  .]واإلجراءات التعاونية يف قطاعات حمددة

  ]:ما ال ينبغي أن تفعله[  - ٨

ال ينبغي أن ُتستخدم النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات التعاونية يف قطاعات حمددة لاللتفاف [  )أ(
ددته االتفاقية بني األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف غري املدرجة    على التفريق الذي ح   

  ]يف املرفق األول أو النيل منه، أو لتعديل االلتزامات والواجبات اخلاصة بكل منها؛
أال حيل حمـل    [وتنفيذ النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات التعاونية يف قطاعات حمددة ينبغي           [  )ب(

إضافة التزامات جديدة ُتلقى على     [وأن يؤدي إىل    [نية للبلدان األطراف املتقدمة،     األهداف الوط 
أو ]] أو أهداف عرب وطنية أو وطنية تتصل خبفض االنبعاثات،        [عاتق البلدان األطراف النامية،     

، أو لتطبيق معـايري عامليـة       [إىل متييز تعسفي أو غري مربر، أو إىل تقييد مقّنع للتجارة الدولية             
  ]؛]]]دة ومتساوية على األطرافموح

وينبغي أن تكون النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات التعاونية يف قطاعات حمددة تعاونية وأال             [  )ج(
  ]يفرضها طرف أو بعض األطراف على أطراف أخرى؛

داً وعلى وجه اخلصوص، ال ينبغي أن يفرض إدراج النقل الدويل يف نظام االجتار باالنبعاثات قيو[  )د(
وينبغي إعفاء البلدان النامية أو، يف حال إدراجها، ينبغي         . وتكاليف إضافية على البلدان النامية    

أن ُيقدم هلا الدعم املايل والتكنولوجي لتمكينها من االمتثال هلذه األحكام بدون أن تتحمل أية               
  .]تكاليف إضافية
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  هاء-املرفق الثالث 

 ثار تغري املناخ من آالعمل املعزز املتعلق بالتخفيف

 االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة

من النص التفاوضي   ) ١٤٦- ١٤٢الصفحات   (١٦٥- ١٥٩يتضمن هذا املرفق نصا مقتبسا من الفقرات          
ر الفريق الفرعي غـري الرمسـي املعـين         يّس، بالصيغة اليت أعاد ترتيبها مُ     )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(املنقح  
، ومبا جيـسد    )من خطة عمل بايل   ‘ ٦‘) ب (١الفقرة   (اسات االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة    باالنعك

 . مناقشة األطراف فيما يتصل بالديباجة والفقرات اجلوهرية

 أربعـة   بإدراجوقد عرض امليسر خالل اجتماعات الفريق النهج املتبع يف إعادة الترتيب، وهو هنج طُبق                 
  .ومل ُيجّمع النص يف هذه املرحلة. تسهيل قراءة النصها اهلدف منعناوين 

 .١وأعيد ترقيم الفقرات ابتداء من الرقم 

 هاء مـن    -  الذي يرد يف املرفق الثالث       وضيحيدول الت اجل باستخدام أصل الفقرات    الرجوع إىل وميكن  
 .FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1الوثيقة 

 :مقترح هيكلي

  .وتدهورهاساسية إلزالة الغابات إدراج معاجلة األسباب األ

  )١(]السياق[

  مقترحات متعلقة بفقرات الديباجة والبيانات اإلطارية

إذ تدرك الصعوبات اخلاصة هلذه البلدان، ال سيما البلدان النامية اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتماداً كبرياً على       - ١
   املتخذة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة،إنتاج الوقود األحفوري واستخدامه وتصديره نتيجة لإلجراءات

وينبغي أن يوىل االعتبار التام لالحتياجات احملددة والظروف اخلاصة للبلدان األطراف النامية، ال سـيما                 - ٢
تلك املعرضة بشكل خاص للتأثر بالنتائج الضارة النامجة عن تغري املناخ، ولألطراف، ال سيما البلدان األطـراف                 

  .)٢( يتعني عليها أن تتحمل عبئاً غري متناسب أو غري عادي مبقتضى االتفاقيةالنامية، اليت

                                                      

 .تدرج العناوين للتيسري على القارئ فقط )١(

مقترح قدمته اململكة العربية السعودية خالل االجتماع الثاين للفريق الفرعي غري الرمسي املعين باالنعكاسـات              )٢(
 ).من خطة عمل بايل‘ ٦‘)ب(١الفقرة (ستجابة بري االاالقتصادية واالجتماعية لتدا
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وعلى الرغم من أن هذا . ومثة حاجة إىل حتول عاملي حنو اقتصاد منخفض االنبعاثات للتصدي لتغري املناخ       - ٣
ات أمـام مجيـع     التحول يتيح فرصة كربى جلميع البلدان لتسلك مسلكاً إمنائياً نظيفاً، فإنه يطرح أيضاً حتـدي              

وينبغي لألطراف العمل معاً لضمان مالءمة هذا التحول مع عمليات . األطراف، وبوجه خاص البلدان األشد تأثراً
  .التنمية املستدامة يف مجيع البلدان

ـ                   -٤ ض ومما يزيد من حدة الصعوبات الناشئة عن تقييم املسألة املعقدة املتمثلة يف التأثريات احملتملة للسياسات أن بع
وميكن أن تؤدي العوامل االقتصادية والسياسية الواسـعة        . هذه التأثريات غري مقصودة وال ميكن توقعها يف حاالت كثرية         

  .النطاق دوراً يف تأثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية وقد تضّخم تأثريات هذه السياسات أو تقلصها

االستجابة على القوى العاملة املنتجـة، وتعزيـز        وينبغي وضع آليات تتيح التخفيف من تأثريات تدابري           - ٥
االنتقال التدرجيي والعادل يف القطاعات االقتصادية األشد تأثراً، واإلسهام يف بناء قدرات جديـدة مـن أجـل                  

  .الوظائف املتعلقة باإلنتاج واخلدمات على السواء

قّر األطراف بأن مسألة التكيف مع التأثريات الضارة لتغري املنا           - ٦ خ هي مسألة منفصلة يتعني أن تعاجل يف        وُت
إطار لبنة التكيف يف خطة عمل بايل، يف حني أن املسألة املنفصلة لتأثريات تدابري االستجابة هي مسألة يتعني أن                   

  . تعاجل يف إطار العمل املعزز املتعلق بالتخفيف يف ظل لبنة التخفيف يف خطة عمل بايل

مة إىل أي شكل من أشكال التدابري االنفرادية، مبـا يف ذلـك التـدابري    ال تلجأ البلدان األطراف املتقد  [  - ٧
. احلدودية التعويضية ضد السلع واخلدمات املستوردة من البلدان النامية ألسباب محاية املناخ والعمل على استقراره

 مببدأ املسؤوليات   فهذه التدابري قد تنتهك مبادئ وأحكام االتفاقية، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص تلك املتعلقة              
، وبالعالقة بني )٣ من املادة ٥الفقرة (، وبالتجارة وتغري املناخ )٣ من املادة ١الفقرة (املشتركة وإن كانت متباينة 

إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية واملوارد املالية والتكنولوجيا اليت توفرها البلدان األطراف املتقدمة              
  .)٣()]٤ن املادة  م٧ و٣الفقرتان (

  :)٤(٨خيارات بديلة للفقرة 

  :٢اخليار 

 بطريقة تقلل إىل أدىن حد ممكن مـن التـأثريات            التخفيف تنفيذ سياسات وتدابري  إىل  تسعى األطراف   [
وأشـدها تـأثراً    األطراف  أفقر البلدان النامية     ، األطراف األخرى، ال سيما    علىاالجتماعية والبيئية واالقتصادية    

 ]. من االتفاقية٣ملادة اراعاة ممع ة على معاجلة التأثريات وأقلها قدر

                                                      

مقترح قدمته اهلند أثناء االجتماع األول للفريق الفرعي غري الرمسي املعين باالنعكاسات االقتصادية واالجتماعية  )٣(
 ).من خطة عمل بايل‘ ٦‘)ب(١الفقرة (لتدابري االستجابة 

حتت هذا العنوان، وطلب آخر أن يظل هذان اخلياران حتت  ووضعهما ٣ و٢طلب أحد األطراف نقل اخليارين  )٤(
 ).القدرات املختلفة ملعاجلة اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة/االلتزامات املتباينة(العنوان الثاين 
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  :٣اخليار 

 تنفيذ سياسات وتدابري لالستجابة لتغري املناخ بطريقة تقلل إىل أدىن حد ممكن مـن             إىل تسعى األطراف [
الجتماعية والبيئية  اآلثار الضارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة لتغري املناخ، واآلثار على التجارة الدولية، والتأثريات ا              

 البلدان األطراف األشد تأثراً باآلثار الضارة لتغري املناخ واألقل قدرة  األطراف األخرى، ال سيماعلىواالقتصادية 
أال تؤدي وينبغي ]. ٥- ٣املادة ، ال سيما [ من االتفاقية ٣ للمادة ]الكاملة[املراعاة احلرص على مع على التكيف، 

  ] .التقدم يف التصدي لتغري املناخو إعاقة إىل تقييد أجلهود هذه ا

]قدرات خمتلفة ملعاجلة االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة/التزامات متباينة[
)٥(  

 سياسات وتدابري لالستجابة لتغري املناخ بطريقة تقلل إىل أدىن          ]تنفيذإىل  [ البلدان املتقدمة ] تسعى[تنفذ  [  - ٨
التـأثريات  [ر الضارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة لتغري املناخ، واآلثار على التجارة الدوليـة، و         حد ممكن من اآلثا   

االنعكاسات االقتصادية أو االجتماعية أو البيئيـة       [،  ] األطراف األخرى  علىواالقتصادية  ] البيئية[االجتماعية و 
 من االتفاقية، مع ١٠- ٤ و٩- ٤ و٨- ٤املواد   يفددةوخباصة تلك احملالنامية، ال سيما البلدان األطراف    [،  الضارة

 ].]]٥- ٣ و٣- ٣ و٢- ٣املواد ، ال سيما [ من االتفاقية ٣ للمادة ]الكاملة [املراعاةاحلرص على 

  :)٦(٨اخليارات البديلة للفقرة 

  :١اخليار 

 علـى    لتدابري االسـتجابة   تقلل إىل أدىن حد ممكن من اآلثار الضارة       البلدان األطراف املتقدمة أن      على[
   األطـراف األخـرى،     لتـدابري االسـتجابة علـى     التجارة الدولية، والتأثريات االجتماعية والبيئية واالقتصادية       

  ]. من االتفاقية٩- ٤ و٨- ٤املادتني  يف ددةوخباصة تلك احملالنامية، ال سيما البلدان األطراف 

  :٢اخليار 

تقلل إىل أدىن حد ممكن مـن التـأثريات          بطريقة   التخفيفتنفيذ سياسات وتدابري    إىل  تسعى األطراف   [
 أفقر البلدان النامية األطراف وأشدها تأثراً وأقلها  األطراف األخرى، ال سيماعلىاالجتماعية والبيئية واالقتصادية 

 ]. من االتفاقية٣ملادة ا مراعاةمع قدرة على معاجلة هذه التأثريات، 

  :٣اخليار 

ري لالستجابة لتغري املناخ بطريقة تقلل إىل أدىن حد ممكن مـن         تنفيذ سياسات وتداب  إىل  تسعى األطراف   [
اآلثار الضارة، مبا يف ذلك اآلثار الضارة لتغري املناخ، واآلثار على التجارة الدولية، والتأثريات االجتماعية والبيئية                

                                                      

 .تدرج العناوين للتيسري على القارئ فقط )٥(

 ).السياق(نوان، وطلب آخر نقلهما إىل العنوان األول  حتت هذا الع٣ و٢طلب أحد األطراف إبقاء اخليارين  )٦(
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ملناخ واألقل قدرة على     األطراف األكثر تأثراً باآلثار الضارة لتغري ا        األطراف األخرى، ال سيما    علىواالقتصادية  
جلهود أال تؤدي هذه ا وينبغي]. ٥- ٣املادة ، وال سيما [ من االتفاقية ٣ للمادة ]الكاملة[ مع املراعاة التكيف معها

  ].التقدم يف التصدي لتغري املناخإىل تقييد أو إعاقة 

  :٤اخليار

 االقتصادية واالجتماعية النامجـة  تتيح تفادي االنعكاساتبطريقة إىل خفض انبعاثاهتا  األطراف  مجيع  تسعى  [
وعند اختاذ إجراءات لتفادي اآلثار االقتصادية واالجتماعية إلجراءات التخفيف، ينبغي . عن اختاذ هذه اإلجراءات 

  لالنعكاسات الـيت تطـال النـساء واألطفـال يف           خاص للبلدان ذات الدخل املنخفض، ال سيما       توجيه اهتمام 
 ].هذه البلدان

  :٥اخليار 

   ]البلـدان األطـراف املتقدمـة والناميـة       [ ]]والناميـة [البلدان املتقدمـة    [ ]ينبغي أن تنظر  [ ]نظرت[[
 يف اآلثار غري املباشرة السلبية واآلثار غري املباشرة اإلجيابية عندما تـضع سياسـاهتا وتـدابريها            ]يع األطراف مج[

 ]]للتصدي لتغري املناخ؛ 

  :ز فهم اآلثار احملتملة للسياسات والتدابري مع مراعاة ما يليينبغي جلميع األطراف أن تتعاون لتعزي  - ٩

 احلاجة إىل احلصول على معلومات من األطراف املتأثرة؛  )أ(

 األدلة اليت تثبت التأثريات الفعلية؛  )ب(

  . اآلثار اإلجيابية والسلبية على السواء  )ج(

التقدم إىل تقييد أو إعاقة تملة لتدابري االستجابة  احملاالنعكاساتجلهود اليت تبذل لتقييم أال تؤدي اينبغي [  - ١٠
  ].يف التصدي لتغري املناخ

مجيـع  [ ]البلدان األطراف املتقدمـة والناميـة     [ ]]والنامية[البلدان املتقدمة   [ ]ينبغي أن تقوم  [ ]تقوم[  - ١١
  : مبا يلي]األطراف

السـتجابة وذلـك بتبـادل      تعزيز فهم االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية الضارة لتدابري ا       [  )أ(
املعلومات وتقامسها بني األطراف بشأن التجارب املتصلة بالتأثريات الفعلية لتدابري التصدي لتغري            
املناخ، والتعاون لوضع أدوات وأساليب، وبناء القدرات لتقييم التأثريات احملتملـة لـسياسات             

البلدان أفقر   الحتياجات وشواغل    اصاهتمام خ مع إيالء   وتدابري تغري املناخ يف البلدان املتأثرة،       
  ]وأشدها تأثراً وأقلها قدرة على معاجلة االنعكاسات؛األطراف النامية 

تعزيز فهم طابع وحجم تأثريات تغري املناخ وآثاره الضارة، إضافة إىل االنعكاسات االقتـصادية        )ب(
  واالجتماعية ملختلف استراتيجيات االستجابة؛
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 االقتصادية وغريها، والرصد    - لعلمية والتكنولوجية والفنية واالجتماعية     تعزيز إجراء البحوث ا     )ج(
املنهجي وتطوير حمفوظات البيانات املتصلة بالنظام املناخي والرامية إىل زيادة فهـم وتقلـيص              
وتبديد الشكوك املتبقية فيما يتعلق بأسباب وآثار وحجم وتوقيت تغري املنـاخ وفيمـا يتعلـق       

دية واالجتماعية الستراتيجيات االستجابة املختلفة، والتعاون على ذلـك         باالنعكاسات االقتصا 
  ؛))ز(١- ٤املادة (

 -تعزيز التبادل الكامل واملفتوح والعاجل للمعلومات العلمية والتكنولوجيـة والفنيـة واالجتماعيـة                )د(
قتصادية واالجتماعيـة  االقتصادية والقانونية ذات الصلة بالنظام املناخي وتغري املناخ، وباالنعكاسات اال   

  ، والتعاون على ذلك؛))ح(١-٤املادة (الستراتيجيات االستجابة املختلفة؛ 
  ١اخليار   )ه(

عن أي تأثريات تنشأ عن تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقيـة         الوطنية  تقدمي معلومات يف بالغاهتا     [  
  ]وأي صكوك ذات صلة؛

  ٢اخليار 

تـدابري   عن تنفيـذ      اليت تظهر والناشئة   تأثرياتالعن  داد تقارير   الوطنية يف إع   االستفادة من البالغات  [
  ]؛التصدي لتغري املناخ اليت يتخذها أي طرف آخر

  ٣اخليار 

  ]تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية؛ل تظهر نتيجةعن أي تأثريات الوطنية تقدمي معلومات يف بالغاهتا [

  ] واالجتماعية الستراتيجياهتا وتدابريها املتعلقة بالتخفيف؛]ئيةوالبي[ ]الثقافية[ اآلثار ]النظر يف[ ]تقييم[  )و(

 شاملة للتكاليف املباشرة واآلثار الضارة لتـدابري        ]بدراسات[ ]بدراسة[الطلب إىل األمانة أن تضطلع      [  )ز(
  االستجابة، فضالً عما يرتبط هبا من تكاليف غري مباشرة وتأثريات تتعرض هلا األطـراف األخـرى،                

  ]. من االتفاقية١٠-٤ و٩-٤ و٨-٤البلدان النامية األطراف احملددة يف املواد ال سيما 

تضع مجيع األطراف وتنفذ سياسات وتدابري لضمان أال تسهم إجراءات التخفيف، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور،                 [  -١٢
   )٧(].استخدام الوقود األحيائي، يف إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية

رع مجيع األطراف يف تدابري إلنفاذ القانون واحلوكمة والتجارة فيما يتعلق بالغابات كوسيلة لضمان              تش[  - ١٣
أال تسهم إجراءات التخفيف، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، استخدام الوقود األحيائي، يف إزالة الغابات وتدهورها                 

  )٨(].يف البلدان النامية

                                                      

 . ومدى مالءمتها١٤ إىل ١٢اعترض بعض األطراف على مكان إدراج الفقرات من  )٧(

 .٧نفس مضمون احلاشية  )٨(
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يع اإلجراءات املتخذة خلفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات            حترص مجيع األطراف على أال تؤدي مج        -١٤
وميكن أن  . وتدهورها يف بعض البلدان إىل انبعاثات من إزالة الغابات وتدهورها يف بلدان أخرى نتيجة النتقال االنبعاثات               

األخرى اليت تؤدي إىل تتضمن التدابري تنظيم جانب الطلب احملكوم باستخدام منتجات الغابات أو السلع األساسية 
  )٩(].إزالة الغابات أو تدهورها

  )١٠(]املوارد املالية ونقل التكنولوجيا[

  يفاحملـددة لبلدان النامية، ال سيما تلـك  إىل االدعم البلدان األطراف املتقدمة ] ينبغي أن تقّدم  ] [تقدم[  - ١٥
ن معاجلة املسائل املتصلة بالتنمية االجتماعية  لتمكني البلدان النامية األطراف م     من االتفاقية،    ٩- ٤ و ٨- ٤املادتني  
  عـن ة النامجة السلبيوالتأمني من أجل منع اآلثار   التنويع االقتصادي، وتقييم املخاطر، ووضع النماذج،       و والبيئية،

   ].اآلثار غري املباشرة

  :١٥اخليار البديل للفقرة 

، )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1  الوثيقة  يف ٢-١٥٩ و ١-١٥٩( أعاله   )١٢()د(١١ و )١١()ج(١١لتنفيذ الفقرتني   [
عن طريق رصد موارد مالية، مبا يف ذلك لغرض إتاحة احلصول على التكنولوجيا، وتطويرها ونقلها، بتكـاليف إضـافية                   

   من االتفاقية؛٣-٤كاملة متفق عليها وفقاً للمادة 

تيار سياسات وتـدابري بعنايـة   أن هناك سبالً ووسائل خلفض أو جتنب هذه التأثريات، من خالل اخ   ] تدرك[إذ    
  وبطريقة مستنرية، وتقييم فعالية األدوات القائمة، والنظر يف أدوات جديدة ملساعدة البلدان األطراف الناميـة يف معاجلـة      

  ].هذه التأثريات

اءات  باختـاذ إجـر    لتدابري االستجابة الضارة  االقتصادية واالجتماعية   االنعكاسات   ]ينبغي أن تعالَج  [ ]تعالَج[[  -١٦
 تشجيع ودعم التنويع االقتصادي وتطوير ونشر تكنولوجيات مرحبة للجميع اقتصادية واجتماعية وبيئية مناسبة، مبا يف ذلك 

  .النامية األطراف وأشدها تأثراًالبلدان أفقر  الحتياجات وشواغل اهتمام خاصيف البلدان املتأثرة، مع إيالء 

  :١٦اخليار البديل للفقرة 

عدة وسائل، منها على سبيل املثال ال احلـصر         لتدابري االستجابة ب  الضارة   االقتصادية واالجتماعية     اآلثار تعالَج[
وتطوير ونشر تكنولوجيات مرحبة للجميـع يف البلـدان         والتمويل، والتأمني،    ،التنويع االقتصادي ومتكني  تشجيع ودعم   

                                                      

 .٧نفس مضمون احلاشية  )٩(

 .تدرج العناوين للتيسري على القارئ فقط )١٠(

 .تترقيم منقح تبعا إلعادة ترتيب الفقرا )١١(

 .١١نفس مضمون احلاشية  )١٢(
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اق الغازات، وتكنولوجيـات احتجـاز الكربـون        مثل تكنولوجيات الوقود األحفوري األنظف، واحلد من إحر       املتأثرة،  
  ].واختزانه

] مجيـع األطراف [ ]البلدان األطراف املتقدمة والناميـة   [ ]]والنامية[البلدان املتقدمة   [ ]ينبغي أن تقوم  [ ]تقوم[  -١٧
  :مبا يلي

 التعويض عن الضرر الذي يلحق باقتصاد أقل البلدان منواً، وأيضاً عن إضاعة الفرص، وفقـدان                )أ(
  املوارد واألرواح واألراضي والكرامة، ألن الكثريين سيصبحون الجئني بيئيني؛

ينبغي تعويض أفريقيا على حنو منصف، يف سياق العدالة البيئية، عن اخلسائر البيئية واالجتماعية                )ب(
  .واالقتصادية الناشئة عن تنفيذ تدابري االستجابة

  )١٣(]ترتيبات مؤسسية[

إلفساح اجملال لألطراف لتقاسم  ]اهليئة الفرعية للتنفيذ[ ]مؤمتر األطراف[ حتت إشراف  دائم]حمفل[نشأ ُي[  - ١٨
لتدابري االستجابة، بغية تعزيز     ]والبيئية[االجتماعية  واالقتصادية  املعلومات والتجارب واآلراء بشأن االنعكاسات      

والتكنولوجيات السياساتية املبتكرة   ات  وفهمها ولتحديد االستجاب  اآلثار  اجلهود اليت تبذهلا األطراف لتحليل هذه       
 ملشاركة مجيع األطراف واملنظمات احلكوميـة        مفتوحاً  الدائم ويكون هذا احملفل  .  الضارة لآلثار للتصدي   املناسبة

. املعنية بوضع النماذج ومن القطـاع اخلـاص       واجلهات  الدولية ويعمل على تعبئة اخلربات من األوساط العلمية         
بوسائل [لآلثار الضارة   للتصدي  ] شامالً[شامل  ] إطاراً[ إطار   ]إىل[  الدائم  احملفل ]يصوغ[ ] يؤدي [ وينبغي أن 

  :يف مجلة أمور ما يلي] من أجل []منها

  تقييم اآلثار الضارة لتدابري االستجابة؛/وضع مبادئ توجيهية تتعلق بكيفية إدماج  )أ(
ت والتدابري املالئمة والفعالة الكفيلـة       السياسا اختيارمجيع األطراف من     ]أن ُيمكَّن [ ]متكني[[ )ب(

ما هلذه السياسات والتدابري من     تقليص   أو   يبتحقيق النتائج املنشودة يف جمال التخفيف مع تفاد       
 ]؛ الناميةتأثريات سلبية على التنمية املستدامة لألطراف األخرى، ال سيما البلدان األطراف

نتيجة  ضارة ال جمال لتفاديها انعكاسات اليت تواجه امية النالبلدان األطراف ]أن متكِّن[ ]متكني[[  )ج(
 االضطالع  ]منو[  والتكّيف عن طريق   السياسات والتدابري من تعزيز قدراهتا على التحمل      هلذه  

 ]تنميتها املستدامة؛إدراج هذه االستجابات يف عمليات وبتنويع اقتصادي، ] يف مجلة أمور[

  .طرافتقدمي تقارير دورية إىل مؤمتر األ  )د(

                                                      

 .تدرج العناوين للتيسري على القارئ فقط )١٣(
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  املرفق الرابع

  العمل املعزَّز املتعلق بتوفري املوارد املالية واالستثمار
  يعكس هذا النص اجلهود املبذولة من ِقَبل ميسِّر الفريق غري الرمسي املعين بالتمويل لتجميـع الفقـرات                  

ب يف أعقا) FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(من النص التفاوضي املنقح ) ١٦٩- ١٤٦الصفحات  (١٧٩- ١٦٦
املناقشة اليت جرت فيما بني األطراف والتعليقات اليت قدمتها خالل االجتماع غري الرمسي للفريق العامل املخصص 

  . ٢٠٠٩أغسطس /املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل الذي ُعقد يف بون بأملانيا يف آب

 من النص الـيت تـشري إىل        ووفقاً للنهج الذي اتفقت عليه األطراف، أُعيد ترتيب وجتميع تلك األجزاء            
  .مفاهيم متشاهبة وذلك من أجل اإلبقاء على اللغة األصلية املستخَدمة يف النص التفاوضي املنقح

وقد مت جتميع النص بطريقة تعكس، يف شكل بدائل، األسس املنطقية الكاملة للمقترحات املقدَّمـة مـن        
أجل عرض البدائل إىل املقترحات املقدَّمة من األطراف        ويستند استخدام األقواس املعقوفة يف النص من        . األطراف

  .وإىل تفاهم على أن النص بأكمله خيضع للتمحيص واملناقشة من ِقَبل األطراف

وميكن الرجوع إىل أصل الفقرات باستخدام اجلدول التوضيحي الـوارد يف املرفـق الرابـع بالوثيقـة                   
FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1 .   وارد يف تلك اإلضافة يعـرض األسـاس املنطقـي     كما أن اجلدول ال  

  .لتجميع النص

  
  املقترحات اهليكلية

  األهداف ودور اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، واملبادئ التوجيهية؛  - ألف   )١
  مصادر األموال؛  - باء   
  اإلجراءات اليت يتعني اختاذها من ِقَبل مجيع األطراف؛  - جيم   
  .رتيبات املؤسسيةالت  - دال   

إىل فرع ُمدمج يتعلق بالقياس واإلبالغ والتحقق أو إىل فرع          ) ١٧٨الفقرة  (ُينقل النص املتعلق باالمتثال       )٢
  .يتعلق بآلية االستعراض حتت إشراف مؤمتر األطراف

 من الفصل املتعلق بـالتكيُّف إىل الفـصل املتعلـق           ٤٢ و ٤١ و ٣٦- ٢٨و) ج(٢٢ينبغي نقل الفقرات      )٣
 يف هذا الفصل، حسب االقتضاء، ووضعها بني أقواس ٣٥ و٣٢ و٣٠و) ج(٢٢وينبغي إدراج الفقرات . مويلبالت

  .وينبغي إدراج الفقرات األخرى ووضعها بني أقواس معقوفة. معقوفة ألهنا مكّررة
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ـ   "ينبغي نقل املقترحات املقدمة بشأن      )٤  ً"اآليات تيسري الدعم املايل إلجراءات التخفيـف املالئمـة وطني
  .من الفصل املتعلق بالتخفيف إىل الفصل املتعلق بالتمويل) ٨٧- ٧٧الفقرات (

 املتصلتان خبفض االنبعاثات النامجة عن      ١١٤ و ١١٣ينبغي أن ُتنقل إىل الفصل املتعلق بالتمويل الفقرتان           )٥
  .غابات وتدهورهاإزالة الغابات وتدهورها وتنفيذ األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة ال

عناصر من " (العمل املعزَّز بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار     "ينبغي للنص الذي ُيحدِّد أهداف ونطاق         )٦
  ).١٦٦الفقرة (أن يسبق النص املتعلق مببادئ التنفيذ ) ١٧٠- ١٦٧الفقرات 

  
  

ول أخرى ذات صلة بالفصل تشمل املقترحات املتعلقة بإدراج النصوص يف مواضعها واليت تنعكس يف فص  
  :الرابع ما يلي

  . إىل الفصل الرابع ألف املتعلق بالتمويل٨٠- ٧٥ُتنقل املقترحات املتصلة بالتمويل والواردة يف الفقرات   

، إىل الفصل ٧٨ من الفقرة ٣، باستثناء الفقرة الفرعية ٨٠- ٧٧ُتنقل مجيع اخليارات املدرجة يف الفقرات   
  تمويلالرابع ألف املتعلق بال

   إىل الفصل الرابع ألف املتعلق بالتمويل٨١ُتنقل الفقرة   

   من الفصل الثالث باء املتعلق بوسائل التنفيذ إىل الفصل الرابع٢ُينقل القسم الفرعي   

   من الفصل الثالث باء املتعلق بقياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منه إىل الفصل الرابع٤ُينقل القسم الفرعي   

   من الفصل الثالث باء املتعلق بالترتيبات املؤسسية إىل الفصل الرابع٥قسم الفرعي ُينقل ال  

   إىل الفصل الرابع ألف املتعلق بالتمويل١٢٦ و١٢٥ُتنقل الفقرتان   

   إىل الفصل الرابع ألف املتعلق بالتمويل١٩٨ُتنقل الفقرة   

   إىل الفصل الرابع ألف املتعلق بالتمويل٢٠١ُتنقل الفقرة   
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  الديباجة - ١

إذ تشعر بقلق بالغ إزاء الفجوة الكبرية بني املوارد املالية الالزمة للعمل املعزَّز بشأن التكيُّف والتخفيف يف   - ١
  البلدان النامية ومستوى املوارد املالية املتاحة حالياً؛

تسلِّم باحلاجة امللحة الختاذ    ، وإذ   )١(وإذ تالحظ التقديرات املختلفة للموارد املالية الالزمة ملعاجلة التكيُّف          - ٢
إجراءات معزَّزة بشأن التكيُّف من ِقَبل مجيع البلدان األطراف النامية، وال سيما تلك املعرَّضة منها بصفة خاصة                 
لآلثار الضارة لتغيُّر املناخ، وخباصة البلدان املنخفضة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان ذات املناطق                

جلافة وشبه اجلافة املنخفضة أو املناطق املعرَّضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان الناميـة ذات              الساحلية ا 
  النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة؛

ومن الواضح كذلك، بالنظر إىل أن االحتياجات للتكيُّف متثل بالفعل ضرورة ملحة، أن التخفيض املبكِّر                 - ٣
  .لبلدان األطراف املتقدمة سيؤدي إىل التقليل من اجلهود واألموال الالزمة للتكيُّفوالطموح لالنبعاثات من ِقَبل ا

وإذ تؤكد أن البلدان األطراف املتقدمة واألطراف املتقدمة األخرى املدرجة يف املرفق الثاين مل تـِف بالتزاماهتـا                    -٤
 من املادة   ٥ و ٤ و ٣، وخباصة الفقرات    ٤وفقاً للمادة   املالية، وإذ تشدِّد على احلاجة امللحة لوفاء هذه األطراف بالتزاماهتا           

، من االتفاقية عن طريق توفري املوارد لدعم التكّيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا، جيب على البلدان األطراف املتقدمة                 ٤
ة اإلمنائيـة الرمسيـة،     واألطراف املتقدمة األخرى املدرجة يف املرفق الثاين أن توفِّر موارد مالية جديدة، إضافة إىل املساعد              
  بشكل مستمر ومبقدار ميكن التنبؤ به، لدعم العمل املعزَّز بشأن التخفيف والتكيف يف البلدان النامية؛

من أجل ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستمراً فيما يتصل بالوفاء بالتزامات البلـدان األطـراف                   - ٥
ى املدرجة يف املرفق الثاين فيما يتعلق بتوفري موارد مالية جديدة وإضافية وكافية وميكـن  املتقدمة واألطراف املتقدمة األخر  

التنبؤ هبا، يف شكل منح أو قروض ميسِّرة، مبا يف ذلك ألغراض نقل التكنولوجيا، على النحو املنصوص عليـه يف املـادة                     
، ٧-٤، يف سـياق املـادة       ٩-٤ و ٨-٤ و ٥-٤ و ٤-٤ و ٣-٤ و ١-٤ من االتفاقية، ومن أجل تعزيز تنفيذ املادة         ٣-٤

 من االتفاقية، يقوم مؤمتر األطراف بتشغيل آلية مالية فعالة مبوجب االتفاقية تعمل حتت سلطته وإدارته،                ١١ووفقاً للمادة   
  . نهام) ح(٢-٧ من االتفاقية أداًء لوظائفه بوصفه اهليئة العليا لالتفاقية، حسبما تقتضيه املادة ٢-١١ و١-١١وفقاً للمادة 

  اهلدف والنطاق - ٢

ُيسترشد يف توفري املوارد املالية مببادئ االتفاقية وبأولويات البلدان األطراف النامية، وُتوضـع ترتيبـات              - ٦
إلتاحة املوارد املالية لتمكني البلدان األطراف النامية، وال سيما تلك املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لـتغري                 

  . ختفيف وتكيف مالئمة وطنياً، يف سياق أولويات التنمية املستدامةاملناخ، لكي تتخذ إجراءات

                                                      

مليون  ٨٦تشري تقديرات برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أنه سيلزم توفري موارد إضافية مبا مقداره                )١(
 املتحدة اإلطارية بشأن تغري  بينما تشري تقديرات اتفاقية األمم٢٠١٥دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة سنوياً يف عام 
 .٢٠٣٠دوالراً يف عام مليون  ٦٧ و٢٨املناخ إىل أنه سيلزم توفري موارد إضافية تتراوح بني 
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ويتمثل اهلدف من توفري املوارد املالية يف تعزيز اإلنصاف والعدالة من خالل زيادة تعزيز تنفيذ االتفاقيـة             - ٧
  .وخطة عمل بايل تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستمراً حبيث يتسىن حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية

 من االتفاقية، بإنشاء اآللية املالية لالتفاقية، على أن تكون ١١وتوافق األطراف، على القيام، وفقاً للمادة   - ٨
وجيب أن متكِّـن    .  من االتفاقية  ٢- ١١ و ١- ١١ذات هيكل يليب املتطلبات احملدَّدة املنصوص عليها مبوجب املادة          

يف اليت تتخذها البلدان األطراف النامية لتحقيـق اهلـدف          اآللية املالية وتعزِّز وتدَعم إجراءات التخفيف والتك      
 من االتفاقية عن طريق توفري املوارد املالية الالزمة لتغطيـة كامـل          ٥- ٤ و ٤- ٤ و ٣- ٤وفقاً للمادة   ) األهداف(

وجيا التكاليف اإلضافية املتفق عليها ملثل هذه اإلجراءات، مبا يف ذلك الِكلفة الكاملة ألنشطة التكيف ونقل التكنول
  .وبناء القدرات

٩ -    

  :١البديل 
سيتمثل املصدر الرئيسي للتمويل يف املوارد املالية اجلديدة واإلضافية اليت ُتعرَّف بوصفها املوارد املُضافة إىل   

ويعترب ) ٥- ١١املُدرجة يف املادة    (التمويل املقدَّم من خالل مؤسسات التمويل خارج إطار اآللية املالية لالتفاقية            
 هذه املوارد اجلديدة واإلضافية وفاًء بااللتزامات اليت تقع على عاتق البلدان األطراف املتقدمة وغريها مـن                 توفري

 من االتفاقية، والتزاماهتا بتوفري متويل ميكن قياسـه         ٣- ٤األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين مبوجب املادة         
  .من خطة عمل بايل‘ ٢‘)ب(١ه يف الفقرة واإلبالغ عنه والتحقق منه على النحو املشار إلي

  :٢البديل 
ميكن للبلدان األطراف املتقدمة، واألطراف املتقدمة األخرى املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية وغريها من   

الية األطراف، وفقاً ملعايري أهلية متفق عليها، أو تلك األطراف اليت تستطيع أن تفعل ذلك، أن توفر أيضاً املوارد امل
من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة األطراف، وميكن للبلدان األطراف النامية أن تستفيد من                

  .هذه املوارد

  :٣البديل 
ميكن لألطراف أن توفر املوارد املالية من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة األطـراف                  

وُتعترب هذه املوارد املالية موارد تسهم يف الوفاء بااللتزامات . أهداف هذا االتفاقلتمويل اإلجراءات املنفذة لتحقيق 
  .املالية اليت ينص عليها هذا االتفاق، وفقاً ألحكامه ذات الصلة

  :٤البديل 
. مثة حاجة جملموعة من أدوات التمويل اليت ميكن تطبيقها على تكنولوجيات معينة أو ظروف وطنية معينة  

  من أجل احملافظة على املرونة والتمكّن من تكييـف احللـول مـع             " احلافظة"أن ُيتبع يف التمويل هنج      ومن املهم   
  .ما يواَجه من حتديات معينة يف جمايل التمويل والتكنولوجيا
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١٠ -    

  :١البديل 
ك ينبغي إيالء اعتبار كامل لالحتياجات احملددة والظروف اخلاصة للبلدان األطراف النامية، خصوصاً تل              

املعرَّضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ، ولتلك األطراف، وال سيما األطراف من البلدان النامية، الـيت                 
  .سيتعني عليها أن تتحمل أعباء غري متناسبة أو غري عادية

  :٢البديل 
ادية والتقنيـة  تتفاوت االحتياجات املالية للبلدان األطراف النامية حبسب ظروفها الوطنية وقدرهتا االقتص            

  .وتدابري التنفيذ املتخذة

  املبادئ - ٣

  ]فقرة استهاللية[  - ١١

  :١البديل 
  :ُيسترشد يف تشغيل آلية مالية فعالة هبدف تعزيز تنفيذ االتفاقية باملبادئ التالية  

  :٢البديل 
نيان املايل الذي يتيحه هذا االتفاق مبا يلي] جيب أن [     :ُيسترشد الُب

  :٣البديل 
ن تسعى األطراف لتعزيز اتساق وفعالية الدعم املايل املتعدد األطراف املتـصل بتغيُّـر املنـاخ،                ينبغي أ   

  :مسترشدةً يف ذلك باملبادئ التالية

  :١البديل   )أ(
ُيكفل، يف إطار نظام إدارة شفاف، متثيل مجيع األطراف متثيالً عادالً وشامالً وكفـؤاً وفعـاالً                

  ومنصفاً ومتوازناً جغرافياً؛
  :٢ديل الب
متثيل مجيع األطراف متثيالً شفافاً بالكامل وعادالً وكفـؤاً وفعـاالً           ] ينبغي أن ُيكفل  ] [ُيكفل[

  ومتوازناً على النحو املناسب؛
، يف سياق املـادة     ٩- ٤ و ٨- ٤ و ٥- ٤ و ٤- ٤ و ٣- ٤الوفاء بتنفيذ االلتزامات الواردة يف املادة         )ب(

وتوفر . املسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة    من االتفاقية، وعلى أساس مبادئ اإلنصاف و       ٧- ٤
البلدان األطراف املتقدمة موارد مالية وتنقل التكنولوجيا إىل البلدان األطراف النامية من أجـل              
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السداد الكامل والفعال للديون املتصلة باملناخ، مبا يف ذلك ديون التكيُّف، متحمِّلة املسؤولية عن 
وتتخذ البلدان األطراف . ن، واالنبعاثات احلالية املرتفعة بالنسبة للفردانبعاثاهتا املتراكمة َعرب الزم

النامية، يف سعيها لتحقيق التنمية االقتصادية والقضاء على الفقر، تدابري استباقية للتكيف مع تغري 
  املناخ والتخفيف من آثاره؛

  :١البديل   )ج(
جيهات مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة تعمل اآللية املالية وتؤدي وظائفها حتت سلطة وإدارة وتو

بالكامل أمام املؤمتر الذي يُبت يف سياساهتا وأولوياهتا الربناجمية ومعايري األهلية اخلاصـة هبـا،               
وختصيص املوارد ألغراض التكيف والتخفيف والتكنولوجيا وبناء القدرات وأي وظيفة أخـرى            

  حيددها مؤمتر األطراف؛
  :٢البديل 

اجتماع األطراف ] [مؤمتر األطراف[اآللية املالية وظائفها بتوجيه من ] ؤديينبغي أن ت] [تؤدي[
  ؛]يف اتفاق كوبنهاغن

  :٣البديل     
  .تؤدي اآللية املالية وظائفها بتوجيه استراتيجي من مؤمتر األطراف  

  :١البديل   )د(
نيان املايل العاملي حتت سلطة وإدارة مـؤمت         ] ينبغي كفالة ] [ُيكفل[ ر األطـراف   االتساق يف الُب

والتنسيق بني خمتلف املوارد املالية وفُرادى الصناديق من أجل احلد من التفُتت يف تنفيذ االتفاقية               
  وتعزيز الوصول إىل مصادر التمويل املتاحة وزيادة تنوعها؛

احلفاظ على االتساق مع السياسات واألولويات الربناجمية ومعايري األهلية املعتمـدة مبوجـب             
 األطراف، فضالً عن مجيع األنشطة، مبا فيها تلك املتصلة بالتمويل، اليت هلا صلة              مقررات مؤمتر 

  بتغيُّر املناخ واليت تنفذها مؤسسات خارج إطار اآللية املالية؛
  :٢البديل 

ينبغي تشجيع وتيسري االتساق والتنسيق بني التمويل بتوجيه من اجتماع األطـراف يف اتفـاق               
الية وفرادى الصناديق من أجل احلّد من التفتت وتعزيـز التـآزر            كوبنهاغن وخمتلف اآلليات امل   

والبناء على مزاياها النسبية يف تنفيذ هذا االتفاق وتعزيز الوصول إىل جمموعة متنوعة وواسعة من 
ويف سياق التفاعل مع املؤسسات ذات الصلة، ُيطلَب مـن اجتمـاع            . مصادر التمويل املتاحة  

ومن فُرادى األطراف مراعاة هذه املبادئ يف إطار السعي إىل حتقيق األطراف يف اتفاق كوبنهاغن 
  أهداف هذا االتفاق؛
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  :٣البديل 
نيان املايل العاملي للدعم املتعدد األطراف املتصل بتغيُّر املناخ، مبـا يف                 جيب تعزيز االتساق يف الُب

ناخ وخمتلف املصادر والصناديق ذلك بني اآللية املالية التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل
املالية غري اخلاضعة للمساءلة أمام مؤمتر األطراف ولتوجيهاته، مع استخدام املؤسسات القائمـة             

  استخداماً أكثر كفاءة؛
املقدَّم من البلدان األطراف املتقدمة وغريها من األطراف املتقدمـة املُدرجـة يف             يكون التمويل     )ه(

  ديداً وإضافياً وكافياً وميكن التنبؤ به ومستمراً؛املرفق الثاين متويالً ج
  :١البديل   )و(

  تكون مجيع البلدان األطراف النامية مؤهلة للحصول على التمويل؛  
  :٢البديل   

مجيع البلدان األطراف النامية مؤهلة للوصول بشكل مباشر إىل املوارد ] ينبغي أن تكون] [تكون[
وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلـدان ذات املنـاطق          املالية، وخباصة البلدان املنخفضة     

الساحلية اجلافة وشبه اجلافة املنخفضة املعرَّضة للفيضانات واجلفاف والتصحر، والبلدان النامية           
ذات الُنظُم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة املعرضة بصفة خاصة لآلثار الضارة لتغري املناخ، مع إيالء              

اجات البلدان الضعيفة، وإعطاء أفضلية خاصة الحتياجات أقل البلدان منواً          اهتمام خاص الحتي  
والدول النامية اجلزرية الصغرية، ولدى حتديد أولويات الدعم، ينبغي أن يؤخـذ يف االعتبـار               
مستوى ضعف البلد الذي ُيحدَّد على أساس ظروفه الوطنية، وقدراته املالية والتقنية، ومستويات 

  ت، فضالً عن مستويات الفقر والتعرُّض لتغري املناخ؛اخلطر والتأثريا
  :٣البديل 

مجيع البلدان األطراف النامية مؤهلة للوصول إىل املوارد املاليـة، وفقـاً لألهـداف              ] تكون[
واألحكام املنصوص عليها مبوجب هذا االتفاق، مع االهتمام بصفة خاصة باحتياجات التكيف            

  ألشد البلدان ضعفاً؛
  :٤البديل 

مجيع البلدان األطراف النامية مؤهلة للوصول إىل املوارد املالية، مع          ] ينبغي أن تكون  ] [تكون[
  االهتمام بصفة خاصة باحتياجات البلدان الضعيفة، وفقاً لقدرهتا املالية؛

  
  :٥البديل 

ـ               ام تكون مجيع األطراف اليت تستويف معايري حمدَّدة مؤهلة للوصول إىل املوارد املالية، مع االهتم
  :وينبغي أن تستند املعايري املوضوعة إىل ما يلي. بصفة خاصة باحتياجات البلدان الضعيفة

  أولويات التنمية الوطنية واإلقليمية؛  ‘١‘
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  اخلصائص الطبيعية واجلغرافية؛ وموارد البلد؛  ‘٢‘
  احلجم النسيب لالقتصاد؛  ‘٣‘
  القدرة االقتصادية والتكنولوجية؛  ‘٤‘
   مؤشر التنمية البشرية؛ترتيب البلد حبسب  ‘٥‘
أو /البنك الدويل لإلنشاء والتعمري و    (أن يكون البلد مؤهالً لالقتراض من البنك الدويل           ‘٦‘

أو أن يكون متلقياً مؤهالً للحصول على املساعدة التقنية من          ) املؤسسة اإلمنائية الدولية  
  د؛برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من خالل رقم التخطيط اإلرشادي للبل

  :٦البديل 
االعتراف باحلاجة امللحة للتصدي لآلثار الضارة لتغري املناخ على البلدان الضعيفة مثـل أقـل               

  البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية؛
األولوية للبلـدان األطـراف     ] ينبغي أن ُتعطى  ] [ُتعطى[ولدى تقدمي الدعم ألغراض التكيف،      

  : تغري املناخ واألقل قدرة على التكيفالنامية األشد تعرضاً لتأثريات
  دعم التكيف على املستويني احمللي والوطين؛  ‘١‘
  :وال سيما البلدان األطراف النامية الضعيفة، وخصوصاً  ‘٢‘

  البلدان األطراف النامية الفقرية؛  -   
  فأقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية، وبلدان أفريقيا املتأثرة باجلفا  -   
  والتصحر والفيضانات؛    

البلدان املنخفضة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان ذات املناطق الساحلية اجلافة              - 
وشبه اجلافة املنخفضة أو املناطق املعرضة للفيضانات واجلفـاف والتـصحر، والبلـدان             

  األرخبيلية، والبلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة؛
البلدان ذات التنوع البيولوجي الفريد واألهنـار اجلليديـة املداريـة والـنظم         - 

  اإليكولوجية اهلشة؛
فئات السكان واجملموعات واجملتمعات احمللية الضعيفة بصفة خاصة، وال سيما الفقراء   -

  والنساء واألطفال واملسنني والشعوب األصلية واألقليات والذين يعانون من إعاقات؛
  فة إىل ما تقدم، ينبغي أيضاً إيالء االعتبار على سبيل األولوية ألنشطة التكيف القائمة على النظم اإليكولوجية؛وباإلضا

  :١البديل   )ز(
ُتخصص أموال ألغراض التكيف والتخفيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بطريقة متوازنة ُتعطيها            

 ومع ختصيص تفضيلي ألشد البلـدان ضـعفاً،         أمهية متكافئة، مع التشديد بصفة خاصة على التكيف       
  وخباصة مع البت يف احلصص كل سنتني، وختصيص املوارد املالية باالستناد إىل النسب املقرَّرة؛
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  :٢البديل 
  من املهم إعطاء األولوية لدعم التكيُّف؛

  :١البديل   )ح(
اركة الفعالة على املستوى متكني املتلقني من الوصول املباشر إىل التمويل من أجل االعتراف باملش

الوطين وتشجيعها وتعزيزها، ويكون وصول األطراف إىل األموال متناسباً تناسباً عكسياً مـع             
  مسامهتها يف إطالق غازات الدفيئة يف اجلو؛

  :٢البديل 
تبسيط وحتسني الوصول إىل املوارد املالية، مبا يف ذلك الوصول املباشر حيثمـا             ] ينبغي] [جيب[

، مع  ]شريطةً أن تكون املعايري االستئمانية للكيانات املتلقية داخل البلد فعالة         [ناسباً  كان ذلك م  
املوارد ] ينبغي أن ُتوفَّر] [توفَّر[و. ضمان وجود معايري استئمانية ومعايري أهلية متفق عليها دولياً

إدارة قوية تتفق   املالية بطريقة عاجلة وفعالة ومنصفة ويف الوقت املناسب، رهناً بتطبيق ترتيبات            
  عليها األطراف؛

  :٣البديل 
الوصول إىل املوارد املالية بسيطاً وشكالً حمسَّناً من التجارب املاضية، ] ينبغي أن يكون] [يكون[

  وأن ُيتاح بكفاءة وفعالية ويف الوقت املناسب لألطراف املؤهلة؛
  :١البديل   )ط(

مقترحات التمويل إىل هنج برناجمي، حيثما    إتاحة التحول عن هنج قائم على املشاريع لدى تناول          
يكون ذلك مناسباً، من أجل االستخدام األمثل لكامل جمموعة وسائل التنفيذ املتوفرة وإتاحـة              

  التنفيذ على نطاق واسع؛
  :٢البديل 

ينبغي أن يكون توفري املوارد املالية كفؤاً قدر اإلمكان، مبا يف ذلك عن طريق اتباع هنج برناجمي                 
   ذلك ممكناً؛إذا كان
  :٣البديل 

توفري املوارد املالية موجهاً حنو أهداف حمددة وأن يتبع هنجاً برناجمياً،       ] ينبغي أن يكون  ] [يكون[
  مع استخدام هنج قائم على املشاريع عندما يكون ذلك مناسباً؛

  :١البديل   )ي(
 لكي تكون موجهة ضمان مشاركة البلد املتلقي خالل مراحل حتديد األنشطة وتعريفها وتنفيذها

  حقاً على أساس الطلب؛
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  :٢البديل 
  .ينبغي أن يكون توفري املوارد املالية موجهاً قطرياً وأن يكفل ملكية البلدان النامية هلا

  :١البديل   )ك(
  توفَّر املوارد املالية من أجل تنفيذ إجراءات ملموسة؛

  :٢البديل 
سعي إىل حشد مصادر أخرى للتمويل، مبا يف ذلك         توفَّر املوارد املالية من أجل التنفيذ وميكن ال       

التمويل من القطاع اخلاص من خالل سوق الكربون، وإىل ضمان مشاركة أقل البلـدان منـواً                
  والدول النامية اجلزرية الصغرية؛

  :٣البديل 
السعي يف توفري املوارد املالية إىل حشد مصادر أخرى للتمويل، مبـا يف ذلـك               ] ينبغي] [جيب[

  أو من خالل تدابري أخرى؛/ من القطاع اخلاص من خالل سوق الكربون والتمويل
  :١البديل   )ل(

ِمَنح ُتقدَّم على أساس الكلفة الكاملة لصاحل أقل [املوارد املالية يف شكل ] ينبغي أن ُتوفَّر] [ُتوفَّر[
قروض ميسَّرة ِمَنح و] [البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية ألغراض التكيف، ومزيج من      

 ٣- ٤مبوجب االلتزامات املنصوص عليها مبقتضى املـادة  ]] ألغراض التخفيف والربامج احملدَّدة   [
   من االتفاقية؛٩- ٤ و٨- ٤ و٥- ٤ و٤- ٤و

  :٢البديل 
  املوارد املالية بأشكال متنوعة؛] ينبغي أن توفَّر] [ُتوفَّر[

  :٣البديل 
ِملَنح أو القروض امليسَّرة أو يف شكل ضـمانات،         ميكن توفري املوارد املالية بأشكال منها شكل ا       

  حيثما يكون ذلك مناسباً؛
  :٤البديل 

ِمَنح وقروض ميسَّرة لـربامج     ] [ِمَنح[أن توفَّر املوارد املالية يف شكل       ] ينبغي أن ُتوفَّر  ] [ُتوفَّر[
  .وينبغي أال تؤدي إىل استبعاد االستثمار اخلاص أو إىل خلق تشوهات سوقية] حمدَّدة

  :١البديل   )م(
  :٣- ٤توفَّر موارد مالية جديدة وإضافية وفقاً للمادة 

لتغطية التكاليف الكاملة املتفق عليها املتكبَّدة من ِقَبل البلدان النامية، بالنسبة لقائمـة               ‘١‘
حمددة من التدابري، لكي متتثل اللتزاماهتا املتعلقة بإعداد البالغات الوطنية مبوجب املادة            

  فاقية؛ من االت١- ١٢
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لتغطية كامل التكاليف اإلضافية املتفق عليها، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا، بالنـسبة               ‘٢‘
   من االتفاقية؛١- ٤لقائمة حمدَّدة من التدابري اليت تشملها املادة 

للمساعدة التقنية الالزمة لتعزيز استعداد البلدان النامية للوصول إىل جممعات أكرب من              ‘٣‘
  مصادر التمويل؛

  :٢البديل 
ميكن توفري املوارد املالية لتمويل األنشطة الدولية أو اإلقليمية أو الوطنية اليت ُتسهم يف التنفيـذ                

   من االتفاقية؛١- ٤املتواصل للمادة 
  :١البديل   )ن(

مـع تـوفر آليـة      [املساءلة املتبادلة، وامللكية القطرية والتنسيق واملواءمة والتركيز على النتائج          
اإلدارة املالية السليمة، مع مراعاة مبادئ فعالية املعونة على النحو املبيَّن يف إعـالن              و] لالمتثال

  باريس بشأن فعالية املعونة، ووفقاً ملعايري بيئية واجتماعية وسياسات ضمان متفق عليها دولياً؛
  :٢البديل 

قاً ملبادئ فعالية املعونة على     واإلدارة املالية السليمة، وف   ] مع توفر آلية لالمتثال   [املساءلة املتباَدلة   
  النحو املبني يف إعالن باريس بشأن فعالية املعونة؛

  .القدرة على االستجابة لالحتياجات املتغرية وأدوار كل من التمويل العام والتمويل اخلاص  )س(

  املوارد املالية] توفري] [توليد[ - ٤

 واألدوات الرامية إىل تعبئة املوارد املالية العامة        تنفّذ مجيع األطراف، وفقاً لقدرات كل منها، السياسات         - ١٢
واخلاصة وتقدِّم تقارير دورية بشأهنا، وحتسِّن البيئات املواتية لالستثمار دعماً لتدابري التخفيف من آثار تغيُّر املناخ 

  . من االتفاقية١- ٤والتكيف معه على النحو املبني يف املادة 

١٣ -    

  :١البديل 
م هو املصدر الرئيسي لألموال، بينما تؤدي آليات السوق وغريها من مصادر القطاع             يكون القطاع العا    

وميكن استخدام التمويل العام أيضاً من أجل حشد االسـتثمارات          . اخلاص دوراً مكمالً يف التصدي لتغيُّر املناخ      
  .اخلاصة وتوفري حوافز لبذل جهود إضافية

  :٢البديل 
لرئيسي لالستثمار املوجَّه َعرب أُطر سياساتية ولوائح تنظيمية مالئمـة          يكون التمويل اخلاص هو املصدر ا       

ويتوقف متويل التكاليف اإلضافية    . ُتهيئ البيئات التمكينية وتولِّد الطلب على التكنولوجيات املتعلقة بتغري املناخ         
بغي أن يكون التمويل    وين. لتكنولوجيات التكيف والتخفيف على املصادر العامة للتمويل وعلى السياسات العامة         
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العام، حيثما جيري توفريه، موجهاً حنو اجملاالت اليت ال ميكن متويلها متويالً مالئماً من ِقَبل القطاع اخلاص حلـشد          
  .االستثمارات اخلاصة وتقدمي حوافز لبذل املزيد من اجلهود

  :٣البديل 
وينبغـي  . اً يف تنفيذ هـذا االتفـاق  ينبغي أن يؤدي كل من التمويل العام والتمويل اخلاص دوراً رئيسي        

للتمويل العام أن حيشد االستثمارات اخلاصة وأن يوفِّر حوافز لبذل جهود إضافية، وأن يكون موجهاً حنو اجملاالت 
وينبغي أن يكون التمويل    . اليت ال ميكن متويلها متويالً مالئماً من ِقَبل القطاع اخلاص، وال سيما ألغراض التكيف             

وينبغي لألطراف أن . ه َعرب أُطر سياساتية مالئمة، املصدر الرئيسي لالستثمارات الضرورية للتخفيفاخلاص، املوج
تشجع حتديد عالمة قوية لسعر الكربون، مبا يف ذلك من خالل االندماج التدرجيي يف سوق الكربـون العامليـة،                 

  .حيث الكلفةكوسيلة رئيسية لتحقيق ختفيضات عاملية يف االنبعاثات على حنو فعال من 

  :١البديل   - ١٤
 ٣- ٤ و ١- ٤من أجل بلوغ حجم املوارد املالية املطلوبة والوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف املـادة                 

 لدعم العمل املعزز بشأن التكيف والتخفيف من ِقَبل البلدان األطراف النامية، مبا             ٩- ٤ و ٨- ٤ و ٥- ٤ و ٤- ٤و
 القدرات، توفّر البلدان األطراف املتقدمة، وغريها مـن األطـراف           يف ذلك ألغراض التعاون التكنولوجي وبناء     

من االتفاقية موارد مالية مضاعفة وجديدة وإضافية، عالوة على املساعدة ] املرفق األول] [املرفق الثاين[املدرجة يف 
كن اإلبـالغ عنـها     اإلمنائية الرمسية، تكون مستمرة وكافية وميكن التنبؤ هبا ومستقرة، بطريقة قابلة للقياس ومي            

  .والتحقق منها، دون حتويل اجتاه املساعدة اإلمنائية الرمسية

  :٢البديل 
من أجل بلوغ حجم املوارد املالية املطلوبة لدعم العمل املعزَّز بشأن التكيف والتخفيف فمن ِقَبل البلدان األطراف 

البلدان األطراف املتقدمـة وغريهـا مـن        توفّر  ] جيب أن [النامية وألغراض التعاون التكنولوجي وبناء القدرات       
األطراف اليت تفي مبعايري متفق عليها وجيري استعراضها دورياً موارد مالية مضاَعفة وجديدة وإضافية ومستدامة               

  .)٢(وكافية وميكن التنبؤ هبا ومستقرة

  :٣البديل 
ن تكفل القيام ثنائياً وعلى     ينبغي للبلدان األطراف املتقدمة وغريها من األطراف وفقاً لقدرات كل منها أ             

أساس متعدد األطراف بتوفري موارد مالية مضاَعفة وجديدة وإضافية، عالوة على املساعدة اإلمنائية الرمسية، حبيث يتـسىن                 
  .تقدمي الدعم ذي الصلة باملناخ إىل البلدان النامية بطريقة تكون، قدر اإلمكان، مستدامة وكافية وميكن التنبؤ هبا

                                                      

من النص التفاوضي املنقح فيمـا يتعلـق        ) أ(٤- وثالثاً جيم    ٤- باء   - واو والفرع ثالثاً     -وفقاً للفرع ثانياً     )٢(
 .بإجراءات التكيف والتخفيف ووسائل تنفيذها
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١٥ -    

  :١يل البد
املوارد املالية مببادئ االتفاقية، ال سيما مبادئ املسؤوليات املـشتركة ولكـن            ] توفري] [توليد[يسترشد  

املتمايزة، وقدرات كل طرف، على أساس من اإلنصاف، ويراعي مبدأ تغرمي امللوث واملسؤوليات التارخيية عـن                
  .االنبعاثات، وحق البلدان النامية يف التنمية

  :٢البديل 
ترشد توليد املوارد املالية مببادئ االتفاقية، ال سيما مبادئ اإلنصاف واملسؤوليات املـشتركة ولكـن             يس  

  .املتمايزة وقدرات كل طرف، مع مراعاة القدرة على الدفع وانبعاثات غازات الدفيئة

  :٣البديل 
، ومببادئ املـسؤوليات    توليد املوارد املالية مبعايري موضوعية متفق عليها      ] ينبغي أن يسترشد  ] [يسترشد[  

املشتركة ولكن املتمايزة وقدرات كل طرف، والقدرة االقتصادية لألطراف وهدف االستيعاب احمللي لتكاليف تغري 
  .املناخ املناسبة

  ]فقرة استهاللية[  - ١٦

  :١البديل 
  تلفـة، مبـا يف     موارد مالية جديدة وإضافية من خالل توليفة من املصادر املخ         ] ينبغي أن ُتولَّد  ] [ُتولَّد[  

  :ذلك ما يلي

  :٢البديل 
 عن طريـق  )٣، اخليار ٥٦املعرف أدناه يف الفقرة (ُيوفَّر التمويل للصندوق املتعدد األطراف لتغري املناخ      

  :املصادر التالية

 ١اخليار 

 :١البديل 

نـصاف،  أنصبة اشتراكات مقررة ُيحصل عليها من البلدان األطراف املتقدمة اسـتناداً إىل مبـادئ اإل                
واملسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة، وقدرات كل طرف، والناتج احمللي اإلمجايل، ونصيب الفرد من الناتج احمللي 
اإلمجايل، ومبدأ تغرمي امللوث، واملسؤولية التارخيية لألطراف املدرجة يف املرفق األول، والديون التارخيية املتـصلة               

] يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل] ٢] [٠,٨] [١- ٠,٥[[ بالتكيف، مبقدار باملناخ، مبا يف ذلك الديون املتصلة
  ]]. يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل١- ٠,٥[ما ال يقل عن 

 :٢البديل 

  .اشتراكات ُيحصل عليها من مجيع األطراف، استناداً إىل صيغة االشتراكات اليت يضعها مؤمتر األطراف  
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 :٣البديل 

مقررة ُيحصل عليها من مجيع األطراف باستثناء أقل البلدان منواً، وجيري حتديثها على أساس              اشتراكات    
  .منتظم باالستناد إىل جمموعة متفق عليها من املعايري اليت تعكس مدى القدرة على الدفع وانبعاثات غازات الدفيئة

 ٢اخليار 

 :١البديل 

ملخصصة لألطراف املدرجة يف املرفـق األول علـى   يف املائة من وحدات الكميات ا    ] x[مزادات تداول     
  .)٣(املستوى الدويل

 :٢البديل 

  .)٤(مزادات لتداول وحدات الكميات املخصصة مبوجب اتفاق كوبنهاغن على املستوى الدويل  

 :٣البديل 

ىل ُتنشأ مبوجب هذا آلية لتمويل اإلجراءات املتصلة بتغري املناخ عن طريق حتويل خمصصات االنبعاثات إ                 
  . مبالغ نقدية من خالل املزادات

وتعين هذه اآللية املالية احتجاز نسبة معينة من جمموع عدد خمصصات االنبعاثات مبوجب اتفاق كوبنهاغن   
  .مث طرحها يف مزادات على املستوى الدويل

  . املناخوتولد املزادات إيرادات ُتستخدم ملساعدة البلدان النامية يف تنفيذ اإلجراءات املتصلة بتغري  

وستسهم اإليرادات اليت تولِّدها هذه اآللية يف الوفاء بااللتزامات املالية مبوجب االتفاقية فيما خيص تلك                 
  .البلدان اليت تقطع على نفسها التزامات خبفض االنبعاثات كمياً

  ويتمثل نطاق هذه اآللية يف توفري املوارد املالية من أجل  

  التخفيف  )أ(  
  اثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورهاخفض االنبع  )ب(  
  بناء القدرات  )ج(  

                                                      

 .قترح يف بعض املقترحات أن ُتستخدم نسبة مئوية من هذه املوارد لتوفري التمويل ألغراض التكيفُي )٣(

 .استخدام نسبة مئوية من هذه  املوارد لتوفري التمويل ألغراض التكيفُيقترح يف بعض املقترحات  )٤(
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كمية املخصصات اليت ستطرح يف مزادات يف الفتـرة        ] السادسة عشرة [وحيّدد مؤمتر األطراف يف دورته        
  .xلدعم كل حاجة مالية مشار إليها يف الفقرة [...] 

 املخصصات اليت ستطرح يف مزادات أن ومن أجل توفري متويل ميكن التنبؤ به، ميكن ألسلوب حتديد كمية  
وميكن حتديد الكمية على أساس عدد من . يأخذ يف االعتبار عامل تقلبات األسعار يف حتديد خمصصات االنبعاثات    

  .املخصصات ونسبة مئوية ثابتة من جمموع املبلغ أو اشتراط إيرادات حمدد مسبقاً أو جمموعة من هذه األساليب

املزيد من املبادئ والطرائـق والقواعـد واملبـادئ         ] السادسة عشرة [يف دورته   ويعتمد مؤمتر األطراف      
التوجيهية لتشغيل هذه اآللية املالية، مبا يف ذلك اعتماد اإلجراءات اخلاصة بتحديد كمية املخصصات اليت ستطرح          

  .يف مزادات يف الفترات الالحقة

 ٣اخليار 

 :١البديل 

ين من دورات الواليات املتحدة مقابل كل طن من ثاين أكـسيد            فرض ضريبة عاملية موحدة تبلغ دوالر       
طن من ] ٢,٠] [١,٥[الكربون بالنسبة جلميع البلدان اليت يكون فيها مستوى االنبعاثات بالنسبة للفرد أعلى من   

  .ثاين أكسيد الكربون؛ وتعفى أقل البلدان منواً من دفع هذه الضريبة

  :٢البديل 
  )٥(اخلدمات الكثيفة الكربون من األطراف املدرجة يف املرفق األولفرض ضرائب على املنتجات و  

 ٤اخليار 

 :١البديل 

االنبعاثات الناشئة من وقود الطريان الدويل والنقل البحري فيما خيص الرحالت بني البلدان املتقدمة ميكن   
 .أن تطرح يف مزادات من خالل تداول خمصصات االنبعاثات مبوجب خمطط تنظيمي دويل

 :٢لبديل ا

  .حصة من عائدات التدابري الرامية إىل احلد من انبعاثات وقود الطريان الدويل والنقل البحري أو خفضها  

 :٣البديل 

  .التمويل بواسطة األدوات اليت تعاجل االنبعاثات الناشئة عن وقود الطريان الدويل والنقل البحري  

                                                      

و التعـاون يف    أ/ُيقترح يف بعض املقترحات أن يستخدم هذا اخليار لتوفري التمويل ألغراض التكيف و             )٥(
 .جمال التكنولوجيا
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 ٥اخليار 

 :١البديل 

  .كر السفر اجلوي، باستثناء الرحالت من أقل البلدان منواً وإليهافرض ضريبة تكيف دولية على تذا  
 :٢البديل 

فرض ضريبة تكيف دولية على تذاكر السفر اجلوي، باستثناء الرحالت من وإىل أقل البلدان منواً والدول                  
  .النامية اجلزرية الصغرية

 :٣البديل 

ت الناجتة عن وقود الطريان الدويل والنقل البحري        حصة من إيرادات التدابري الرامية إىل احلد من االنبعاثا          
  .أو خفضها

 ٦اخليار 

 :١البديل 

يف املائة من عائدات آليـة التنميـة        ] ٥- ٣] [٢] [مستوى مناسب حيدده مؤمتر األطراف    [حصة قدرها     
 من إيرادات يف املائة من عائدات التنفيذ املشترك واالجتار باالنبعاثات وحصة] ١٢] [١٠] [٨] [٤] [٢[النظيفة و

آليات السوق القطاعية اجلديدة تشمل املعامالت األخرى يف سوق الكربون وآليات سوق الكربـون األخـرى                
  .)٦(املرتبطة باالمتثال

 :٢البديل 

يف املائة  ] ١٢] [١٠] [٨] [٤] [٢[يف املائة من عائدات آلية التنمية النظيفة و       ] ٥- ٣][٢[حصة بنسبة     
  ].آليات السوق يف إطار بروتوكول كيوتو] [ك واالجتار باالنبعاثاتالتنفيذ املشتر[من عائدات 

  ٧اخليار 
يف السوق املالية الدولية من قبل األطراف ) النقدية( يف املائة على املعامالت ٢بنسبة ] عاملية[فرض ضريبة   

  .املدرجة يف املرفق األول
 ٨اخليار 

ل البلدان األطراف املتقدمة اللتزاماهتا خبفـض       فرض جزاءات أو غرامات متفق عليها يف حال عدم امتثا           
  .)٧(االنبعاثات وتقدمي الدعم يف شكل موارد مالية ونقل للتكنولوجيا وبناء القدرات

                                                      

قترح )٦(  . يف معظم املقترحات أن ُيستخدم هذا اخليار لتوفري التمويل ألغراض التكيفُي

 .ُيقترح يف بعض املقترحات أن ُيستخدم هذا اخليار لتوفري التمويل ألغراض التكيف )٧(



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 166 

 

 ٩اخليار 

 :١البديل 

ميكن لتعبئة املوارد املالية اإلضافية أن تشمل مسامهات إضافية من قبل البلدان األطراف املتقدمة عـالوة                  
 مبا يف ذلك تنفيـذ مبـدأ        -اهتا املقررة، ومسامهات من املنظمات اخلريية ومصادر التمويل االبتكارية          على أنصبة اشتراك  

ختفيف الديون اخلارجية من أجل التنمية املستدامة للبلدان النامية، وحقوق السحب اخلاصة من أجـل التنميـة                 /مقايضة
  . خبفض االنبعاثات من قبل البلدان املتقدمةاملستدامة، ومتويل سوق الكربون على أساس التزامات أكثر طموحاً

 :٢البديل 

متويل سوق الكربون واالستثمارات اخلاصة اليت يتم حشدها حسب مقتضى احلال بواسطة أُطر سياساتية              
  .حملية وصناديق عامة حمددة األهداف

 :٣البديل 

صصات االنبعاثات يف إطار    آلية لتمويل إجراءات التخفيف حتتجز مبوجبها نسبة معينة من جمموع عدد خم             
  .اتفاق كوبنهاغن يف احتياطي خمصص

  )اقتراح إلدراج عناوين فرعية إضافية(أنشطة التمويل  - ٥

يستخدم التمويل لتعزيز اإلجراءات املتعلقة بالتكيف والتخفيف وتطوير التكنولوجيا ونقلها فضالً عمـا               - ١٧
  .يتصل بذلك من بناء للقدرات

  : ما يليومتول اآللية املالية  

  التكاليف الكاملة املتفق عليها إلعداد البالغات الوطنية للبلدان األطراف النامية؛  )أ(  
كامل التكاليف اإلضافية املتفق عليها اليت تتكبدها البلدان األطراف النامية يف تنفيذ التدابري املـشمولة                 )ب(

  : جلملة أغراض منها ما يلي من االتفاقية، مبا يف ذلك من أجل نقل التكنولوجيا١-٤باملادة 
  التخفيف؛  ‘١‘
  وزع ونشر التكنولوجيات املنخفضة الكربون والسليمة بيئياً؛  ‘٢‘
  البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا؛  ‘٣‘
  بناء القدرات ألغراض إجراءات التخفيف والتكيف؛  ‘٤‘
  إعداد خطط العمل الوطنية وتنفيذها؛  ‘٥‘
  براءات االختراع؛  ‘٦‘
   من االتفاقية؛٩- ٤ و٤- ٤ف وفقاً للمادة التكي  ‘٧‘
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 .أي قرارات متويل أخرى حسبما حيدده مؤمتر األطراف  ‘٨‘

ُيستخدم التمويل من أجل تطوير التكنولوجيا ونقلها كوسيلة للتنفيذ ألغراض من بينها تطـوير       )ج(
كما يغطـي   . التكنولوجيا ووزعها ونقلها، وبناء القدرات وإدارة املخاطر، مبا يف ذلك التأمني          

مالياً تنفيذ برامج العمل اليت توضع مبوجب االتفاقية، مثل برامج العمـل الوطنيـة للتكيـف                
وعمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجيا وغري ذلك من الربامج اليت ميكن أن ُتحدَّد يف إطـار               

  .مشروع تقييم االحتياجات املالية مبوجب االتفاقية

  ]اهليكل املؤسسي] [ ذلك الصناديق املاليةالترتيبات املؤسسية، مبا يف[ - ٦

  :تكون للترتيبات املؤسسية لتشغيل البنيان املايل مجلة وظائف منها ما يلي  - ١٨

  تقييم املوارد املالية الالزمة لتنفيذ هذا االتفاق؛  )أ(  
  ؛xضمان االستخدام الفعال للموارد، مبا يف ذلك املوارد الناشئة يف إطار الفقرة   )ب(  
   من أجل تنفيذ هذا االتفاق؛xنسيق املوارد املالية، مبا يف ذلك املوارد الناشئة يف إطار الفقرات ت  )ج(  
  .الرصد واالستعراض/القياس واإلبالغ والتحقق  )د(  

  .ُتستعرض الترتيبات املؤسسية على أساس دوري لتقييم أدائها هلذه الوظائف  - ١٩

 من االتفاقية الـيت     ١١تابعة ملؤمتر األطراف وفقاً للمادة       )٨(عالةتستتبع الترتيبات املؤسسية لتشغيل آلية ف       - ٢٠
  :ُتعّرف اآللية املالية ما يلي

  ١اخليار 

ميارس مؤمتر األطراف، بوصفه اهليئة العليا لالتفاقية، سلطته على اآللية املالية ويقدم التوجيه هلا، ويبت يف   - ٢١
  .ايري األهلية ألغراض التمويلتشغيلها ويف السياسات واألولويات الربناجمية ومع

 يعمل حتت سلطة مؤمتر األطراف وبتوجيه منه ويكون مسؤوالً أمامـه، إلدارة  )٩(ويعني مؤمتر األطراف جملساً   - ٢٢
اآللية املالية وآلية التيسري والصناديق واهليئات ذات الصلة، ومتثل فيه مجيع األطراف متثيالً منصفاً ومتوازناً يف إطار نظام                  

  . شفاف ملعاجلة مجيع جوانب وسائل التنفيذ اخلاصة بالبلدان النامية، ألغراض كل من التكيف والتخفيفإدارة

وجيب أن يكون دور واختصاص مؤمتر األطراف يف الطرائق واإلجراءات اخلاصة هبذه اآللية واضـحني،                 - ٢٣
يذي، واملوافقة على امليزانيات النهائية،     يف ذلك وضع املبادئ التوجيهية التشغيلية، واختيار أعضاء اجمللس التنف           مبا

  .وعملية مراجعة احلسابات أو التحقق
                                                      

 .فعال" إطار"هناك صيغة أخرى مقترحة هي  )٨(

  ".جملس إدارة"و" كيان تشغيل دويل"و" ئة تنفيذيةهي" الصيغ األخرى املقترحة إنشاء من )٩(
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  .وتساعد اجمللس أمانة خمصصة تضم موظفني مهنيني يتعاقد معهم اجمللس  - ٢٤

يقوم مؤمتر األطراف واجمللس بإنشاء صناديق مالية وصناديق متخصصة ونوافذ متويل من أجـل متويـل                  - ٢٥
ريع وبرامج وإجراءات موجهة حنو التخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا، كما يقومان           خيضع إلدارته من مشا     ما

  :وتشمل هذه الصناديق. بإدارة هذه الصناديق واإلشراف عليها، وبإنشاء آلية للربط بني خمتلف الصناديق

  :صندوق للتكيف  - ١  

  :١البديل 

لية جديدة وإضافية وميكن التنبـؤ هبـا        ُينشأ صندوق التكيف اخلاص باالتفاقية من أجل توفري موارد ما           
للبلدان النامية املعرضة بصفة خاصة للتأثر بتغري املناخ، وال سيما الدول النامية اجلزرية الصغرية وأقل البلدان منواً،         

  . من أجل مساعدهتا يف تغطية التكاليف الكاملة املتكبدة يف التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ

  : اخلاص باالتفاقيةوصندوق التكيف  
ُيمّول تنفيذ خطط واستراتيجيات التكيف الوطنية واإلقليمية، ومشاريع واستراتيجيات التكيف            )أ(

  احملددة، مبا فيها تلك الواردة يف البالغات الوطنية؛
 ومجيع العمليات األخـرى ذات      )١٠(ُيمّول تنفيذ األنشطة واإلجراءات اليت حتددها جلنة التكيف         )ب(

  يت تندرج يف إطار االتفاقية؛الصلة ال
تكون له آلية متعددة النوافذ ملعاجلة اخلسائر واألضرار، مبا يف ذلك صناديق تضامن، وعناصـر                 )ج(

فضالً عن معاجلـة  [إلعادة التأهيل والتعويض، وآليات للتأمني، مبا يف ذلك التأمني البالغ الصغر   
  ]. التأثريات السلبية لتدابري االستجابة

املنشأة مبوجب االتفاقية ويكـون      )١١(دوق التكيف اخلاص باالتفاقية حتت سلطة اآللية املالية       ويعمل صن   
  .مسؤوالً أمامها

ويتوىل إدارة صندوق التكيف جملس إدارة متثيلي متوازن جغرافياً يتألف من ثالثة أعضاء من اجملموعات               
  .ة الصغرية، وعضوين من أقل البلدان منواًاإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة، وعضوين من الدول النامية اجلزري

ويكفل اجمللس، لدى البت يف سياسته وإجراءاته، التـزام صـندوق التكيـف مببـادئ اإلدارة املاليـة                    
  .والشفافية  السليمة

                                                      

 .جلنة تكيف على النحو الذي اقترحه حتالف الدول النامية اجلزرية الصغرية )١٠(

 . والصني٧٧ل اآللية املالية كما اقترحتها جمموعة ا )١١(



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 169 

ويبدأ تشغيل صندوق التكيف اخلاص باالتفاقية يف موعد ال يتجاوز موعد انعقاد الدورة السادسة عشرة                 
  .ملؤمتر األطراف

 :٢البديل 

ُينشأ صندوق تكيف متعدد األطراف خاص بالبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل مع توجيـه جـزء مـن                   
اإليرادات إىل الصناديق الوطنية املعنية بتغري املناخ لتمويل السياسات الوطنية املتعلقة بتغري املناخ وفقاً لالحتياجـات                

  .لتكيف املتعدد األطراف التمويل الالزم لركن للوقاية وركن للتأمنيويقدم صندوق ا. احملددة واإلطار القانوين للبلد

   :)١٢(صندوق متعدد األطراف لتكنولوجيا املناخ  - ٢  

ُينشأ صندوق متعدد األطراف لتكنولوجيا املناخ لدعم تنفيذ آلية التكنولوجيا من أجل توفري املوارد املالية   - ٢٦
ميسرة إلتاحة نشر التكنولوجيات السليمة بيئياً على نطاق واسع يف املتصلة بالتكنولوجيا يف شكل منح أو قروض 

  .البلدان النامية

ويغطي هذا الصندوق التكاليف الكاملة ألنشطة مثل أنشطة البحث والتطوير يف جمـال التكنولوجيـا،                 - ٢٧
ا، والدراية الفنية   وأنشطة البيان العملي للتكنولوجيات، وبناء القدرات، وعمليات تقييم االحتياجات للتكنولوجي         

  .واملعلومات، وإنشاء أدوات السياسات

 :١البديل 

ُيستخدم الصندوق لتنفيذ عمليات تطوير التكنولوجيات ووزعها ونشرها ونقلها عن طريق تغطية كامل               
التكاليف اإلضافية املتفق عليها جلملة أمور منها احلصول علـى تـراخيص حقـوق امللكيـة الفكريـة ووزع                   

  .ت ونشرها يف البلدان الناميةالتكنولوجيا

 :٢البديل 

ُيستخدم الصندوق لتوفري احلوافز للجهات صاحبة املصلحة لتنفيذ عمليات تطوير التكنولوجيات ووزعها      
ونشرها ونقلها عن طريق تغطية التكاليف اإلضافية الكاملة جلملة أمور منها وزع التكنولوجيـات ونـشرها يف                 

  .البلدان النامية

  عاملي لتقدمي الدعم لربنامج عاملي ُمحفّز لدعم أسعار اإلنتاجصندوق   - ٣  

ُينشأ صندوق عاملي لتقدمي الدعم لربنامج عاملي ُمحفّز لدعم أسعار اإلنتاج يشتمل على أسـعار شـراء                   - ٢٨
مضمونة فوق سعر التجزئة يف البلدان النامية للطاقة املستمدة من مصادر متجددة، مبا يف ذلك الطاقـة الرحييـة                   

 وغري ذلك ةوالطاقة الفولطاضوئية الشمسية والطاقة الشمسية املركزة والطاقة احلرارية األرضية والطاقة الكهرومائي
                                                      

 ".صندوق متعدد األطراف حليازة التكنولوجيا"ُيقترح يف صيغة أخرى إنشاء  )١٢(
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ويهدف هذا الصندوق العاملي    .  سنة ٢٠من املصادر لصاحل منتجي هذه األنواع من الطاقة يف البلدان النامية ملدة             
لزخم اإلمنائي يف البلدان النامية وإىل حتقيق وفورات حجـم          إىل حفز التحول حنو الطاقة املتجددة دون إضعاف ا        

  .وختفيض مستمر لتكاليف توليد الطاقة املتجددة

  :صندوق خاص  - ٤  

  :ُينشأ صندوق خاص  - ٢٩

من خطة  ‘ ٦‘)ب(١الفقرة  (ملعاجلة اآلثار االقتصادية واالجتماعية املترتبة على تدابري االستجابة           )أ(
  ؛)عمل بايل

لدان اليت تعتمد اقتصاداهتا اعتماداً شديداً على الدخل املتأيت من إنتاج وجتهيز وتصدير ملساعدة الب  )ب(
أو على استهالك هـذه     /أنواع الوقود األحفوري وما يرتبط هبا من املنتجات الكثيفة الطاقة، و          

  ).من االتفاقية) ح(٨- ٤املادة (األنواع واملنتجات 
  صندوق للتخفيف؛  - ٥  

  رات؛صندوق لبناء القد  - ٦  

مرفق ملخاطر التكنولوجيا ملساعدة التكنولوجيات يف االنتقال من مرحلة البيان العملي إىل مرحلة   - ٧  
  النضج التجاري؛

  صندوق رأمسال استثماري ألغراض التمويل األويل؛  - ٨  

  برنامج ملنح التكنولوجيا ألغراض البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا اجلديدة؛  - ٩  

  أمني يف جمال املناخ؛صندوق للت  - ١٠  

  .صناديق أخرى حسب االقتضاء  - ١١  

  .وتوضع الطرائق اخلاصة بتحديد دور الصناديق والكيانات القائمة يف تشغيل اآللية  - ٣٠

ويتوىل إدارة الصناديق أمني أو أمناء يتم اختيارهم من خالل عملية تنافس مفتوح بني املرشـحني مـن                    - ٣١
  .جليدةاملؤسسات املؤهلة ذات السمعة ا

  :وحيصل كل من الصناديق ونوافذ التمويل على  - ٣٢
مشورة من فريق أو جلنة خرباء ميكن أن يدعمها أيضاً فريق أو أفرقة تقنية واستشارية علميـة                   )أ(

  وفريق أو أفرقة رصد وتقييم تتناول القضايا اليت حيددها اجمللس؛
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لة تضم خرباء وأخصائيني إلجراء     مساعدة من وحدة أو أفرقة تقييم مواضيعي متخصصة ومستق          )ب(
عمليات التقييم ذات الصلة ألغراض دفع األموال للكيانات الوطنية املعينة يف إطار نوافذ التمويل 

وختضع وحدات التقييم املواضيعي هذه لسلطة اجمللس التنفيذي وتشكل،         . املتخصصة لكل منها  
  .ملشّغل لآللية املاليةباإلضافة إىل األمانة الفنية للمجلس التنفيذي، الكيان ا

ومن أجل ضمان شفافية وكفاءة اإلدارة، تشمل العناصر األخرى املمكنة للهيكل التنظيمي ممثلني عـن                 - ٣٣
فريـق مـن اخلـرباء      /مجيع البلدان املشاركة، املسامهة واملستفيدة، جمّمعة بطريقة متوازنة، وفريـق استـشاري           

  .اإلضافة إىل فريق تقييم مستقلاالستشاريني، ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة، ب

أو أن تعزز جلان تنسيق وطنية ملعاجلة مجيع جوانب /البلدان األطراف النامية و] ينبغي أن تنشئ] [تنشئ[و  - ٣٤
وسائل التنفيذ، مبا يف ذلك تدعيم القدرة املؤسسية جلهات الوصل الوطنية ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف                 

  .ويني دون الوطين واحملليذلك احلكومات على املست

وتكون هيئات التنسيق هذه هي جهات الوصل الوطنية لدعم تنفيذ املشاريع والربامج املتعلقة بتغري املناخ                 - ٣٥
اليت تكون قد حصلت من البلدان األطراف املتقدمة على مساعدة يف جماالت التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات 

  . من االتفاقية٤األخرية مبوجب املادة وفقاً اللتزامات هذه البلدان 

  :وتقوم هيئة التنسيق الوطنية، يف سعيها لبلوغ أهدافها، مبا يلي  - ٣٦
  ضمان امللكية الوطنية إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت ستسجل دولياً وااللتزام هبذه اإلجراءات؛  )أ(  

فيف املالئمة وطنياً وتدابري التكيف الوطنية من ضمان التقييم السليم ملا حتتاج إليه إجراءات التخ  )ب(
  احتياجات مالية وتكنولوجية واحتياجات يف جمال بناء القدرات؛

  حشد جهود اآلليات القائمة داخل البلد والتنسيق معها وإشراكها؛  )ج(  
  تيسري تنمية اخلربات الوطنية يف جمايل التكيف والتخفيف؛  )د(  

قل التكنولوجيا وبناء القدرات يف جمال تغري املناخ، مبا يف ذلك عن            تنسيق متطلبات التمويل ون     )ه(
  طريق حتديد ووضع أولويات االحتياجات وتوجيه عملية إعداد املقترحات؛

  االستفادة من التآزر فيما بني األنشطة املواضيعية وتيسري تبادل اخلربات واملمارسات اجليدة؛  )و(  
  .غراض الوصول املباشر إىل املساعدة املاليةحتديد اجلهات صاحبة املصلحة أل  )ز(  

تكون هيئات التنسيق الوطنية مبثابة قناة الوصول املباشرة بني البلدان األطراف النامية واجمللس، وتوافـق                 - ٣٧
على توفري التمويل للمشاريع والربامج واإلجراءات، رهناً مبراعاة املبادئ التوجيهية واإلجراءات الـيت حتـددها               

  .تقييم املواضيعي املتخصصة اليت يوافق عليها اجمللس التنفيذي ومؤمتر األطرافوحدات ال
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وتغطى التكاليف اإلدارية هليئات التنسيق الوطنية املنشأة هلذا الغرض من خالل املوارد املاليـة الدوليـة                  - ٣٨
يئات التنسيق الوطنية من    وُتنشأ جمموعة مستقلة من مصادر التمويل من أجل متويل ه         . املتاحة هلذا الغرض حتديداً   

  .خالل بند يدرج يف ميزانية األمانة

وميكن لكيانات التمويل الوطنية املعينة أيضاً أن تقبل التربعات بصورة مباشرة، وفقاً ملبـادئ توجيهيـة         - ٣٩
 أو جهات صاحبة مصلحة، خاصة أو وطنية أو إقليمية أو دون إقليمية           /يوافق عليها مؤمتر األطراف، من هيئات و      

أو دولية، وتيسر إقامة الروابط مع هذه اهليئات واجلهات اليت ميكن أن تسعى لتنفيذ إجراءات تتصل بـالتخفيف                  
  .والتكيف ونقل التكنولوجيا وما يتصل بذلك من أنشطة تنفيذاً مباشراً

وينبغي أن يكون هناك نظام مشتريات شفاف وكفُؤ وتنافسي تقتصر شروطه على تلك الشروط الـيت                  - ٤٠
طلبها القواعد االستئمانية القائمة على احليطة املالية ونظام القياس واإلبالغ والتحقق على النحو املتوخى مبوجب تت

  .، مييز التمويل املقدم من اآللية املالية املنشأة مبوجب االتفاقية١٣- م أ/١املقرر 

املوارد املالية لتمكني البلدان األطراف إدارة نظام إلصدار الشهادات والتسجيل فيما يتعلق بتلقي وتقدمي ووزع   - ٤١
النامية من حساب املسامهات املالية والدعم التكنولوجي من البلدان األطراف املتقدمة من أجل االمتثـال اللتزاماهتـا                 

. ١٣- م أ/١مـن املقـرر   ‘ ٢‘)ب(١ من االتفاقية ومبوجب الفقرة   ٩- ٤ و ٨- ٤ و ٥- ٤ و ٤- ٤ و ٣- ٤مبوجب املادة   
  .الية لدعم تشغيل نظام فعال لقياس الدعم املقدم من البلدان املتقدمة واإلبالغ عنه والتحقق منهوستتاح املوارد امل

  .ويقدم اجمللس التنفيذي تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف عن املسائل املتصلة بأي صندوق مقترح  - ٤٢

رقابة مستقلة خارجية مناسبة فضالً     وينشئ اجمللس التنفيذي لآللية املالية، مبوافقة مؤمتر األطراف، عملية            - ٤٣
  .عن عملية رصد وتقييم داخلية فيما يتعلق بإدارة وتشغيل اآللية املالية املنشأة مبوجب االتفاقية

وُتستخدم موارد اآللية املالية املنشأة مبوجب االتفاقية لتغطية التكاليف املتصلة بعمل اجمللـس التنفيـذي                 - ٤٤
  .اضيعي، رهناً مبوافقة مؤمتر األطرافواألمانة ووحدات التقييم املو

وحيّدد اجمللس التنفيذي، املنشأ إلدارة اآللية املالية واإلشراف عليها، خمصصات التخفيف والتكيف الـيت                - ٤٥
  .جيري استعراضها دورياً، واضعاً يف اعتباره االختالالت التارخيية يف التمويل املخصص للتكيف واحلاجة امللحة له

  ٢اخليار 

 من االتفاقية، من خالل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء ١١تشمل الترتيبات املؤسسية لتعزيز تنفيذ املادة   - ٤٦
  :القدرات، ما يلي

إنشاء آلية للتمويل والتكنولوجيا هتدف إىل ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستمراً وذلـك                 - ٤٧
 ٨- ٤ و ٥- ٤ و ٤- ٤ و ٣- ٤وهذا ما تقتضيه املـادة      . قة بتوفري املوارد املالية   فيما يتصل بالوفاء بااللتزامات املتعل    

  . اليت ُتعرِّف اآللية املالية املنشأة مبوجب االتفاقية١١ من االتفاقية وفقاً للمادة ٩- ٤و
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 وتطويرها ونـشرها    اوتعاجل آلية التمويل والتكنولوجيا مجيع جوانب التعاون يف جمال حبوث التكنولوجي            - ٤٨
 وغري ذلك من املواد ذات الصلة لالتفاقية من أجل إتاحة التخفيف            ٥- ٤ و ٣- ٤و) ج(١- ٤ها وفقاً للمادة    ونقل

  .١٣- م أ/١والتكيف على النحو املنصوص عليه مبوجب الفقرات ذات الصلة من املقرر 

علق بـالتكيف   وتتألف البنية األساسية آللية التمويل والتكنولوجيا مبوجب االتفاقية من ركنني أحدمها يت             - ٤٩
  .واآلخر يتعلق بالتخفيف

. وُتنشأ هيئة تنفيذية معنية بالتمويل والتكنولوجيا ألغراض التكيف، تكون مسؤولة أمام مؤمتر األطراف              - ٥٠
  :وتؤدي هذه اهليئة، يف مجلة ما تؤديه، الوظائف التالية

سائل التمكني املتعلقة   تنظيم وتنسيق ورصد وتقييم تنفيذ اإلطار الشامل للتكيف، مبا يف ذلك و             )أ(
  بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات؛

  واإلشراف عليها؛)١٣(توجيه عملية صرف األموال من صندوق التكيف الذي ُينشأ مبوجب االتفاقية  )ب(

تنسيق عمليات صرف األموال من صندوق التكيف وفقاً لالحتياجات على النحو املبني يف خطط   )ج(
ة من البلدان النامية إىل اهليئة التنفيذية املعنية بالتمويـل والتكنولوجيـا            التكيف الوطنية املقدم  

  ألغراض التكيف؛
  تقدمي دعم مايل وتقين إىل البلدان النامية، بناًء على طلبها، من أجل صياغة خطط التكيف الوطنية؛  )د(  

اللتزامات املالية اليت تقـع     إدارة نظام إلصدار الشهادات فيما يتعلق بتلقي املوارد املالية وفاًء با            )ه(
   من االتفاقية؛٣- ٤على عاتق البلدان األطراف املتقدمة مبوجب املادة 

ربط آليات نقل التكنولوجيا والتمويل مبوجب االتفاقية باملنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة             )و(
ة أو متعددة األطراف وغري واملؤسسات املالية املتعددة األطراف املنشأة يف إطار برامج إمنائية ثنائي

ذلك من احملافل الدولية ذات الصلة اليت ال يتصل عملها اتصاالً مباشراً بتغري املناخ، مبساعدة من         
  .أفرقة تقنية يتم إنشاؤها

 أربعة أفرقة تقنية معنية بالبحث والتطـوير؛ وبنـاء          اوتتوىل دعم اهليئة التنفيذية املعنية بالتمويل والتكنولوجي        - ٥١
وتتألف األفرقة التقنية مـن ممـثلني       .  ألغراض التكيف؛ ونظم املراقبة وإدارة املعلومات      ترات؛ ونقل التكنولوجيا  القد

حكوميني خيتارهم مؤمتر األطراف على أساس التمثيل اإلقليمي املتوازن من بني اخلرباء يف املسائل املتصلة بعمل كـل                  
  .إسهامات خرباء آخرين وذلك من أجل ضمان شفافية وكفاءة اإلدارةفريق من األفرقة التقنية اليت تكون مفتوحة أمام 

. وُتنشأ هيئة تنفيذية معنية بالتمويل والتكنولوجيا، ألغراض التخفيف، تكون مسؤولة أمام مؤمتر األطراف  - ٥٢
  :وتؤدي هذه اهليئة، يف مجلة ما تؤديه، الوظائف التالية

                                                      

 .زيد من األحكام املتعلقة بصندوق التكيفسُيقدم صاحب االقتراح امل )١٣(
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الشامل للتخفيف، مبا يف ذلك وسائل التمكني املتعلقة تنظيم وتنسيق ورصد وتقييم تنفيذ اإلطار        )أ(
  بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات؛

  .)١٤(إدارة صندوق للتخفيف ُينشأ مبوجب االتفاقية  )ب(  
تنسيق عمليات صرف املبالغ من صندوق التخفيف وفقاً لالحتياجـات املُحـددة يف إجـراءات                 )ج(

البلدان النامية إىل اهليئة التنفيذية املعنية بالتمويل والتكنولوجيا         من   املقدمةالتخفيف املالئمة وطنياً    
  .ألغراض التخفيف

تقدمي الدعم املايل والتقين، إىل البلدان النامية، بناًء على طلبها، من أجـل صـياغة إجـراءات                   )د(
  .التخفيف املالئمة وطنياً

اجات األنشطة اإلضافية خلفض    تنسيق عمليات صرف املبالغ من صندوق التخفيف وفقاً الحتي          )ه(
  .االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، حسبما تطلبه البلدان النامية

تقدمي الدعم املايل والتقين إىل البلدان النامية، بناًء على طلبها، إلعداد األنشطة اإلضافية خلفض                )و(
  .االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها

مع مصارف التنمية اإلقليمية على تنسيق ترتيبات تقدمي القروض امليسَّرة للقطاع اخلاص يف العمل   )ز(
  .البلدان النامية من أجل تنفيذ أنشطة ختفيف حمددة

إدارة نظام للتسجيل وإصدار الشهادات فيما يتصل بتلقي املوارد املالية وفاًء بااللتزامات املالية               )ح(
  . من االتفاقية٣- ٤ألطراف املتقدمة مبوجب املادة اليت تقع على عاتق البلدان ا

ربط آليات نقل التكنولوجيا والتمويل مبوجب االتفاقية باملنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة             )ط(
واملؤسسات املالية املتعددة األطراف املُنشأة يف إطار برامج إمنائية ثنائية أو متعددة األطراف وغري 

لية ذات الصلة اليت ال يتصل عملها اتصاالً مباشراً بتغري املناخ، مبساعدة من      ذلك من احملافل الدو   
  .أفرقة تقنية سيتم إنشاؤها

وستدعم اهليئة التنفيذية املعنية بالتمويل والتكنولوجيا ألغراض التخفيف مخسة أفرقة تقنية معنية بالبحث               - ٥٣
فيف؛ واألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة      والتطوير؛ وبناء القدرات؛ ونقل التكنولوجيات ألغرض التخ      

وتضم األفرقة التقنية ممثلني حكوميني ينتخبهم مؤمتر األطراف على  . عن إزالة الغابات وتدهورها؛ وآليات السوق     
 أساس التمثيل اإلقليمي املتوازن من بني اخلرباء يف املسائل املتصلة بعمل كل فريق من األفرقة التقنية اليت تكـون                  

  .مفتوحة أمام إسهامات من خرباء آخرين

  :األفرقة التقنية  - ٥٤
الفريق التقين املعين بالبحث والتطوير ألغراض      (يقوم كال الفريقني التقنيني املعنيني بالبحث والتطوير          )أ(

، يف مجلة أمور، بتنسيق الـربامج       )التكيف والفريق التقين املعين بالبحث والتطوير ألغراض التخفيف       
                                                      

 .سُيقدم صاحب هذا االقتراح املزيد من األحكام بشأن صندوق التخفيف )١٤(
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دة األطراف املتعلقة ببحوث التكنولوجيا وتطويرها وبياهنا العملي، ويقدمان الدعم املناسـب            املتعد
للبلدان األطراف النامية من خالل خمططات التعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنـوب              

  . ويشجعان املشاريع املشتركة للتعجيل بوزع التكنولوجيات ونشرها ونقلها على حنو فعال
الفريق التقين املعين ببناء القدرات ألغـراض       (يقوم كال الفريقني التقنيني املعنيني ببناء القدرات          )ب(

بتنظيم وتنسيق ورصد وتقيـيم     ) التكيف والفريق التقين املعين ببناء القدرات ألغراض التخفيف       
وتعديل تنفيذ أنشطة بناء القدرات ألغراض التكيف والتخفيف وما يتصل بذلك مـن متويـل               

ويقدم هذان الفريقان التقنيان أيضاً معلومـات       . وتطوير للتكنولوجيا ونقلها، يف البلدان النامية     
وُينشئ هذان الفريقان التقنيان . وآراء بشأن الوفاء بالتزامات البلدان املتقدمة بدعم بناء القدرات

 نشر جتـارب    آليات لتقاسم الدروس املستفادة وتعزيز التعاون بني اجلنوب واجلنوب فضالً عن          
  .األنشطة الناجحة يف جمال بناء القدرات يف البلدان النامية

الفريق التقين املعين بنقل التكنولوجيـا      (يقوم كال الفريقني التقنيني املعنيني بنقل التكنولوجيات          )ج(
، يف مجلـة أمـور،      )ألغراض التكيف والفريق التقين املعين بنقل التكنولوجيا ألغراض التخفيف        

املشورة والتوصيات إىل اهليئتني التنفيذيتني املعنيتني بالتمويل والتكنولوجيا بشأن التنفيـذ    بتقدمي  
املعارف؛ ورصد  /اإلمجايل للعمليات املتصلة بالتكنولوجيا؛ وتعزيز االتصاالت وتبادل املعلومات       

زعهـا،  وتقييم أداء وتقدم البحوث التكنولوجية وتطوير التكنولوجيا وبياهنا العملي ونشرها وو          
وباإلضافة إىل ذلك، يقوم هـذان      . باستخدام مؤشرات أداء؛ وتقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف       

الفريقان التقنيان بإعداد استعراضات بشأن التكنولوجيات القائمة، مبا يف ذلك معلومات عـن             
  . التكاليف املقدَّرة، واملخاطر، والفوائد والقيود، مع مراعاة ظروف الطرف املضيف

يقوم الفريق التقين املعين بنظم املراقبة وإدارة املعلومات، يف مجلة أمور، بتنظيم وتنسيق ورصـد                 )د(
مبا يف ذلـك مجـع البيانـات        (وتقييم وتعديل تنفيذ أنشطة املراقبة املنهجية وإدارة املعلومات،         

ألغـراض التكيـف يف     ) وحفظها، وعمليات التحليل ووضع النماذج وتضييق نطاقها ونشرها       
كما يقوم هذا الفريق بإنشاء آليات لتقاسم الدروس املستفادة وتعزيز التعاون بني . بلدان الناميةال

اجلنوب واجلنوب، وكذلك لنشر جتارب األنشطة الناجحة يف جمال املراقبـة املنهجيـة وإدارة              
  .املعلومات ألغراض التكيف يف البلدان النامية

اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجـة عـن إزالـة الغابـات           يقوم الفريق التقين املعين باألنشطة        )ه(
وتدهورها، يف مجلة أمور، بتحديد املنهجيات للمستويات املرجعية، ودعم تعزيز أنشطة املشاريع 
اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها ضمن البلدان وغري ذلك مـن              

  .القضايا املنهجية العامة
فريق التقين املعين بآليات السوق، يف مجلة أمور، بتنظيم وتنسيق ورصد وتقييم وتعـديل              يقوم ال   )و(

ويعاجل هذا الفريـق    . تنفيذ أنشطة التخفيف يف البلدان النامية اليت ُتنفَّذ يف إطار آليات السوق           
قضايا مثل خطوط األساس القطاعية اخلاصة ببلدان حمددة؛ ومبدأ اإلضافة؛ وخطـط الرصـد              

  .؛ وتسجيل أنشطة وإجراءات التخفيف؛ وإصدار األرصدة الدائنة، وما إىل ذلكوالتحقق
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وباإلضافة إىل ذلك، يكون فريق معين بالقياس واإلبالغ والتحقق ُينشأ حتت سلطة مـؤمتر األطـراف                  )ز(
مسؤوالً عن وضع منهجيات القياس واإلبالغ والتحقق، وعن عمليات القياس واإلبـالغ والتحقـق              

، ١٣-م أ /١من املقـرر    ‘ ٢‘)ب(١راءات التخفيف والدعم املتلقى، حسبما تقتضيه الفقرة        املتصلة بإج 
  .وحفظ سجالت أنشطة التخفيف والتكيف املنفَّذة من ِقبل البلدان النامية باستخدام مواردها هي

لتنفيذية املعنية بالتمويل   وتقوم أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بدعم وتيسري أنشطة اهليئة ا               - ٥٥
  .والتكنولوجيا ألغراض التكيف واهليئة التنفيذية املعنية بالتمويل والتكنولوجيا ألغراض التخفيف واألفرقة التقنية

  ٣اخليار 

  .ُينشأ مبوجب هذا صندوق متعدد األطراف خاص بتغري املناخ  - ٥٦

 املناخ يف إنشاء وإدارة ووزع مصادر متويـل         ويتمثل الغرض من الصندوق املتعدد األطراف اخلاص بتغري         - ٥٧
  .كبرية وميكن التنبؤ هبا لدعم اإلجراءات احملددة يف هذا االتفاق

أو مؤمتر األطراف   (وخيضع الصندوق املتعدد األطراف اخلاص بتغري املناخ لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف              - ٥٨
  .ويشرف عليه جملس) العامل بوصفه مجعية األطراف

د عضوية اجمللس من ِقبل مؤمتر األطراف العامل بوصفه مجعية األطراف وُيسترشد يف ذلك مببـدأ                وُتحدَّ  - ٥٩
  .التمثيل اجلغرايف العادل

أو مؤمتر  (ويقدم جملس الصندوق املتعدد األطراف اخلاص بتغري املناخ تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف                - ٦٠
  ).األطراف العامل بوصفه مجعية األطراف

  .وم أمانة االتفاقية خبدمة الصندوق املتعدد األطراف اخلاص بتغري املناخ وجملسهوتق  - ٦١

  :وتكون للصندوق املتعدد األطراف اخلاص بتغري املناخ مخس نوافذ متويل منفصلة  - ٦٢
  نافذة للتخفيف؛  )أ(  
  نافذة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها؛  )ب(  
  نافذة للتكيف؛  )ج(  
  نافذة للتأمني؛  )د(  
  .نافذة للتكنولوجيا  )ه(  

نسبة التمويل الذي سُيخصص ) أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه مجعية األطراف(وُيحدد مؤمتر األطراف   - ٦٣
  .لكل نافذة من نوافذ التمويل وُيعطي األولوية للتمويل املخصص للتكيف
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ملناخ أفرقة استشارية تقنية خاصة بكل نافذة من        وينشئ جملس الصندوق املتعدد األطراف اخلاص بتغري ا         - ٦٤
  .نوافذ التمويل

  :ويتمثل الغرض من األفرقة االستشارية التقنية، يف مجلة أمور، فيما يلي  - ٦٥
  حتديد مصادر التمويل؛  )أ(  
  حتديد أولويات التمويل؛  )ب(  
  .دعم املايل املناسبتقدمي املساعدة للبلدان املتلقية يف وضع مقترحات املشاريع وحتديد ال  )ج(  

  ٤اخليار 

ُينشأ مبوجب هذا صندوق عاملي لتغري املناخ أو صندوق أخضر يضم ممثلني عن مجيع البلدان املـشاركة،            - ٦٦
  املسامهة واملستفيدة، جمّمعةً بطريقة متوازنة وعملية؛ 

  ويكون ممثلو البلدان من وزارات املالية أو ما يناظرها؛  - ٦٧

ي يقدم تقارير سنوية إىل مؤمتر األطراف بشأن املسائل املتصلة بالصندوق العاملي لتغري             وُينشأ جملس تنفيذ    - ٦٨
  :املناخ ويدعمه

ثالثة مستشارين مستقلني؛ ومستشار علمي؛ ومستشار من مصارف إمنائية متعددة األطـراف؛              )أ(
  ومستشار من منظمات اجتماعية؛ 

ة الدولية املعنية بتغري املناخ، لكي تقدم توصـيات         جلنة علمية ُتنشأ بالتشاور مع اهليئة احلكومي        )ب(
  بشأن السياسات والربامج واالستراتيجيات؛

جلنة مصرفية متعددة األطراف تديرها مؤسسة مالية قائمة متعددة األطراف على النحو الـذي                )ج(
  .ُيحدده مؤمتر األطراف

لية املضاعفة لتمويل إجراءات التخفيف، ويدعم وينشئ الصندوق العاملي لتغري املناخ روابط بني املوارد املا  - ٦٩
اجلهود املبذولة يف جمال التكيف وُيقدم املساعدة التقنية اليت تشمل متويل خدمات األرصـاد اجلويـة الوطنيـة،                  

سيما يف أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية لتعزيز استحداث وإنشاء ُنظم إنذار مبكِّر وتشجيع                  وال
  ر التكنولوجيا النظيفة ونقلها ونشرها؛تطوي

وينبغي جلميع األطراف، باستثناء أقل البلدان منواً، أن ُتسهم يف الصندوق وفقاً ملعايري حمـدَّدة؛ وميكـن                 - ٧٠
جلميع األطراف أن تستفيد من الصندوق وفقاً ملعايري حمدَّدة باستثناء تلك األطراف من البلدان املتقدمة اليت ختتار                 

  ل ذلك؛أال تفع

وميكن للصندوق العاملي لتغري املناخ، حاملا تستقر عملياته، أن ينشئ روابط وظيفية بوحدات الكربـون                 - ٧١
 ٢٠١٢القائمة أو احملتملة، مثل تلك اليت تنشأ عن آليات سوق الكربون يف إطار نتيجة ُيتفق عليها بعـد عـام                     

  .واآلليات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو
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  ٥اخليار 

الستفادة الكفؤة والفعالة من املؤسسات القائمة حالياً، مبا يف ذلك مرفق البيئة العاملية، والصندوق اخلاص ا  - ٧٢
بأقل البلدان منواً، والصندوق اخلاص بتغري املناخ، ومصارف التنمية املتعددة األطراف، واملؤسسات املتخصـصة              

دعم مايل مقدَّم من البلدان األطراف املتقدمة تستفيد منه التابعة لألمم املتحدة، وغري ذلك من الصناديق القائمة، ب       
البلدان األطراف النامية من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وغري ذلك من القنوات املتعددة األطراف، وفقاً للمـادة                 

]. نوات، يف ظل نظام قوي للقياس واإلبالغ والتحقق خاص باملوارد املالية اليت ُتقدَّم من خالل هذه الق                 [٥- ١١
 Xوُيطلب إىل اجتماع األطراف يف اتفاق كوبنهاغن وإىل مجيع األطراف مراعاة املبادئ املنصوص عليها يف الفقرة 

من هذا االتفاق يف تفاعلها مع املؤسسات ذات الصلة سعياً إىل حتقيق أهداف االتفاق، وال سيما عن طريق تعزيز                 
  .يوتوالصناديق القائمة مبوجب االتفاقية وبروتوكول ك

  ٦اخليار 

 اخلاص؛ والتوصـية    - استحداث وسائل هتدف، يف مجلة أمور، إىل االستفادة من خربات القطاع العام               - ٧٣
خبطوات هتدف إىل تعبئة التمويل احمللي والدويل من جمموعة متنوعة من املصادر احمللية والثنائية واإلقليمية واملتعددة 

لتوصية بسبل لتحسني فعالية وكفاءة جممل اجلهود اليت تبذهلا األطراف          األطراف، مبا يف ذلك أسواق الكربون؛ وا      
  .لتعبئة االستثمارات؛ ومعاجلة الشواغل املتصلة بتنافس هذه اجلهود وأهدافها وتداخلها

 بشأن الترتيبات املؤسسية الواردة أعاله ٧٣- ٢٠تشمل املسائل اليت حددهتا األطراف يف سياق الفقرات [  - ٧٤
الكيانـات  /ائل حتتاج إىل مزيد من التفصيل يف الوقت املناسب طرائق حتديد دور الصناديق والكيان             باعتبارها مس 

  ].القائمة لتشغيل اآللية املالية

  االمتثال - ٧

تقارير ] واألطراف املُدرجة يف املرفق باء    ] [واملرفق الثاين [تقدم مجيع األطراف املُدرجة يف املرفق األول،          - ٧٥
وحتتفظ األمانة، يف سجل مسامهات، بالتقارير السنوية املتعلقة باملـسامهات          . سامهات املُقدَّمة سنوية عن مجيع امل   
  وُيحتفظ هبذا السجل على وصلة متاحة للعامة على املوقع الشبكي لألمانة؛. املقدمة من األطراف

واملرفق [يف املرفق األول،    وُتنشأ آلية لالمتثال من أجل ضمان التنفيذ الكامل اللتزامات األطراف املُدرجة              - ٧٦
 ٩- ٤ و٨- ٤ و٥- ٤ و٤- ٤ و٣- ٤، فيما يتصل بااللتزامات املتعلقة باملادة ]واألطراف املُدرجة يف املرفق باء] [الثاين

  :وتقوم هذه اهليئة مبا يلي. من االتفاقية فيما يتعلق بأنصبة اشتراكاهتا املُقررة املُتفق عليها لتوفري املوارد املالية
] باء[األطراف املُدرجة يف املرفق األول واملرفق [اض مدى امتثال البلدان األطراف املتقدمة استعر  )أ(

اللتزاماهتا املتعلقة بتوفري املوارد املالية يف الوقت املناسب وبطريقة ميكن التنبؤ هبا ووفقاً             ] الثاين[
  لالحتياجات اليت ُيحددها البلد الطرف النامي؛

البلدان األطراف [استعراض سنوي ملدى امتثال   ] ملتعدد األطراف بإجراء  يقوم جملس الصندوق ا   [  )ب(
] يف املرفق الثاين  ] [األطراف املُدرجة يف املرفق الثاين واألطراف املُدرجة يف املرفق باء         ] [املتقدمة
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للـصندوق  [اللتزاماهتا املتعلقة بتوفري املوارد املالية يف الوقت املناسب وبطريقة ميكن التنبؤ هبـا           
ووفقاً لالحتياجات اليت ُيحددها البلد الطـرف النـامي،         ] املتعدد األطراف اخلاص بتغري املناخ    
يف ] أو إىل مؤمتر األطراف العامل بوصفه مجعيـة األطـراف         [وُيقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف      

  اجتماعه السنوي؛
 ذلك مـن اإلجـراءات      حتديد بارامترات، وجزاءات وغرامات مالية، أو كلتيهما معاً، أو غري           )ج(

املتصلة بعدم االمتثال، حسب مقتضى احلال، وتنفيذ البارامترات واإلجراءات اليت ُيحددها مؤمتر 
  األطراف الستعادة األموال املتأتية من الغرامات املالية واجلزاءات؛

أي فرض جزاءات مالية تبلغ يف حدها األدىن عشرة أمثال السعر السوقي للكربون فيما يتصل ب                )د(
  .انبعاثات تتجاوز املستوى الذي ينطوي عليه االلتزام خبفض االنبعاثات
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  املرفق اخلامس

  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها
من الـنص التفاوضـي     ) ١٩٦- ١٦٩الصفحات   (١٩٨- ١٨٠يتضمن هذا املرفق نصا مقتبسا من الفقرات        

يت أعاد ترتيبها وجتميعها ُميّسر الفريق غـري الرمسـي املعـين            ، بالصيغة ال  )FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(املنقح  
بالتكنولوجيا وبناء القدرات وفقا للنهج الذي وافق عليه هذا الفريق يف أثناء االجتماع غري الرمسـي للفريـق العامـل        

 بـون بأملانيـا يف   الذي عقد يف) فريق العمل التعاوين (املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية         
  .٢٠٠٩أغسطس /آب

وميكـن الرجـوع إىل أصـل الفقـرات     . ، لتيسري لقراءة النص ١وقد أعيد ترقيم الفقرات، ابتداء من الرقم        
ويبني . FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1باستخدام اجلدول التوضيحي الوارد يف املرفق اخلامس من الوثيقة          

  .هذا اجلدول أيضا الغاية من التجميع

  : ملقترحات اهليكليةا
  : ينبغي إعادة ترتيب الفصل املتعلق بالتكنولوجيا وتقسيمه إىل جزأين وفقا للترتيب التايل  )١

  جزء بشأن الغايات والنطاق واملبادئ التوجيهية؛
  .وجزء بشأن التعاون على البحث والتطوير والتعميم يف جمال التكنولوجيا اليت تفيد يف التخفيف والتكيف

  ء فرعي بشأن تقييم االحتياجات التكنولوجية،جز  - ١
 جزء فرعي بشأن البيئات املواتية،  - ٢

 جزء فرعي بشأن بناء القدرات،  - ٣

 جزء فرعي بشأن املعلومات التكنولوجية،  - ٤

 جزء فرعي بشأن آليات العمل التعاوين املعزز من أجل تطوير وتوزيع ونقل وتعميم التكنولوجيا،  - ٥

 .شأن البحث والتطوير التعاونينيجزء فرعي ب  - ٦

  :ينبغي إعادة ترتيب الفصل املتعلق بالتكنولوجيا وتقسيمه إىل ستة أجزاء وفقاً للترتيب التايل  )٢
  جزء خمصص للديباجة،  - ١
  جزء بشأن الغايات،  - ٢
  جزء بشأن املبادئ التوجيهية،  - ٣
ات التكنولوجية واملعلومـات التكنولوجيـة      جزء بشأن العمل التعاوين من أجل تعزيز تقييم االحتياج          - ٤

  والبيئات املواتية وبناء القدرات،
  جزء بشأن العمل التعاوين من أجل تعزيز البحث التكنولوجي وتطويره وتطبيقه وتعميمه،  - ٥
  .جزء بشأن الترتيبات املؤسسية  - ٦
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  :اء وفقا ملا يليينبغي إعادة ترتيب الفصل املتعلق بالتكنولوجيا وتقسيمه إىل سبعة أجز  )٣
  جزء خمصص للديباجة،  - ١
  جزء بشأن الغايات،  - ٢
 جزء بشأن املبادئ التوجيهية،  - ٣

  جزء بشأن تعزيز القدرات الوطنية،  - ٤
  جزء بشأن اإلجراءات التعاونية املتعلقة ببناء القدرات وتقاسم املعلومات،  - ٥

 لتطوير والتطبيق،جزء بشأن اإلجراءات التعاونية املتعلقة بالبحث وا  - ٦

  .جزء بشأن الترتيبات املؤسسية  - ٧
ُيدرج جزء عنوانه اإلجراءات الوطنية والتعاونية لتعزيز التطوير والتطبيق والتعميم، مبا يف ذلـك نقـل                  )٤

  .لتكنولوجيات واملمارسات والعمليات
  . ملتعلقة بالتكنولوجياخارطات الطريق ا/يدرج جزء فرعي جديد عنوانه خطط العمل املتعلقة بالتكنولوجيا

  فقرات الديباجة

إذ تسلم بأمهية تعزيز تطوير وتعميم ونقل ونشر التكنولوجيات اليت تضبط وختفض ومتنع االنبعاثـات               [  - ١
  ] ،٢٠١٢البشرية املصدر من غازات الدفيئة يف مجيع القطاعات ذات الشأن يف إطار االتفاقية ما بعد 

لتعزيز نقل التكنولوجيا، من قبيل حتديد التكنولوجيات الـيت سـتعمم           وإذ تعترف بأن الدعم الكثيف      [  - ٢
وإجياد تواصل بني الشركات اليت متلك التكنولوجيات والشركات اليت تتطلبها، ينبغي أن يتاح للبلدان النامية اليت                

يئة وبذلت جهوداً يف قامت بالفعل باختاذ التدابري السياساتية واإلجراءات املتعلقة خبفض االنبعاثات من غازات الدف
  ]سبيل تعزيز البيئة الالزمة لتسريع نقل التكنولوجيا،

وإذ تؤكد أنه لكي يتسىن إجناز اهلدف الطويل األجل، فإن من األمهية مبكان أالّ تعمم التكنولوجيـات                 [  - ٣
  ]املتاحة عملياً فحسب ولكن أن جيري تطوير تكنولوجيات مبتكرة،

كام الواردة يف االتفاقية ومببدأ التعلّم من خالل العمل وتسليماً منها باإلطار القائم             وإذ تستهدي باملبادئ واألح   [  - ٤
 واملعزز مبوجـب  ٧-م أ/٤ من االتفاقية، املنشأ مبوجب املقرر ٥-٤من أجل اختاذ تدابري هادفة وفّعالة لتعزيز تنفيذ املادة       

  إىل جانـب   ) يم ونشر ونقـل التكنولوجيـا     اإلطار املتعلق بتطوير وتعم   ( من خطة عمل بايل      ١٣- م أ /٣املقرر  
  ]،٥- ١١ و٥- ٤و) ج(١- ٤املواد 

وإذ تسترشد أيضاً بأفضل ما هو متاح من املواد العلمية وباملشاركة الواسعة النطاق ألصحاب املصلحة               [  - ٥
  ]على املستويات الوطنية واحلكومية احمللية واجملتمعية،
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داً خطرياً للتنمية االجتماعية واالقتصادية لكافة األطراف وإذ        وتسليماً منها بأن تغري املناخ يشكل هتدي      [  - ٦
تالحظ أن الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منواً هي املعرضة بصورة خاصة أكثر من غريها ملفعول اآلثار 

  ]الضارة النامجة عن تغري املناخ وأن هذه اجملموعة من البلدان ستعاين معاناة خمتلفة الدرجات،

وإذ تسلّم أيضاً بالطابع العاجل وامللّح ملشكلة تغري املناخ الذي حدا باألطراف إىل االتفاق على إطـار                 [  - ٧
  ]للتكيف ملزمٍ قانوناً كما هو مبّين يف الفروع الالحقة،

وإذ تالحظ استمـرار تزايد االنبعاثات من غازات الدفيئـة وال سيما ارتفاع معّدل هذا التزايـد يف                [  - ٨
  ]ان النامية،البلد

 ووعياً منها بأن تلك الزيادة ستسهم مسامهة كبرية يف تنامي مستوى كثافة غازات الدفيئة يف اجلو مع ما يترتب                  [  - ٩
  ]على ذلك من عواقب وخيمة،

  ]األهداف والنطاق واملبادئ التوجيهية [- ١

ار احلايل للعمل املتعلّق بالتكنولوجيا     يتعني أن ُينمِّي العمل املعزز املتعلق بالتكنولوجيا ويعضد تنفيذ اإلط         [  - ١٠
   ٧-م أ /٤ مـن االتفاقيـة واملقـرر        ١١ من املـادة     ٥ والفقرة   ٤ من املادة    ٥و) ج(١على حنو ما هو مبني يف الفقرتني        

   ٨-٤ و ٥-٤ و ٣-٤، و )ج(١-٤، وال سـيما     ١-٤، وأن يتنـاول الفجوات ويعزز تنفيذ املـواد         ١٣-م أ /٣واملقرر  
  .] من االتفاقية٧-٤  يف سياق املادة٩-٤و

تقوم البلدان املتقدمة األطراف بتوفري موارد مالية جديدة وإضافية، مبا يف ذلك املوارد املسخرة لنقـل                [  - ١١
  .]التكنولوجيا اليت حتتاجها البلدان النامية األطراف للوفاء بكامل التكاليف اإلضافية الالزمة لتنفيذ تلك التدابري

ة األطراف باختاذ كافة اخلطوات العملية لتعزيز وتيسري ومتويل نقل التكنولوجيـات        تقوم البلدان املتقدم  [  - ١٢
السليمة بيئياً واملعارف إىل األطراف األخرى، منها بصورة خاصة البلدان النامية األطراف وإتاحة حصوهلا علـى        

  .]هذه التكنولوجيات واملعارف وذلك لتمكينها من تنفيذ أحكام االتفاقية

ن يويل العمل املعزز املتعلق بالتكنولوجيا أمهية عاجلة ومتساوية للعمل املتعلـق بتكنولوجيـات              يتعني أ   - ١٣
التكيف والعمل املتعلق بتكنولوجيات التخفيف وضمان التصّدي للحـواجز القائمـة حاليـاً يف وجـه نـشر                  

  .]تكنولوجيات التكيف

تركة وإن كانت متباينة وقدرات كل منـها،        تقوم مجيع األطراف، آخذة بعني االعتبار مسؤولياهتا املش       [  - ١٤
بالتعاون على تعزيز نقل ونشر وإتاحة التكنولوجيات واملعارف الالزمة لدعم إجراءات التخفيف والتكيف الـيت               

  .]تتخذها البلدان النامية األطراف

تعاون الدويل مبا يف تقوم البلدان املتقدمة األطراف بتعزيز تطوير التكنولوجيات املبتكرة من خالل متتني ال[  - ١٥
  .]ذلك التشارك يف خارطات الطريق املتعلقة بتطوير التكنولوجيا
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 وأعيد تأكيده يف املقرر ٧- م أ/٤اعتماداً على اإلطار احلايل اخلاص بالتكنولوجيا كما هو مبني يف املقرر [  - ١٦
إجـراءات  ] [[تعزيز []تطوير] [إنشاء] [ينبغي] [يتعني] [٥- ١١ و ٥- ٤و) ج(١- ٤، وفقاً للمواد    ١٣- م أ /٣

جمموعة من اإلجراءات التعاونية الوطنية والدولية املعززة القصرية واملتوسـطة والطويلـة            ] [خاصة بالتكنولوجيا 
حتسني األطر احلالية اخلاصة    ] [إطار عمل خاص بالتكنولوجيا   ] [إطار للتكنولوجيا ] [)١(آلية خاصة بالتكنولوجيا  ] [األجل

]] من االتفاقية] ٨-٤ و٥-٤ و٣-٤تعزيز تنفيذ املواد ] [يذ األحكام املتعلقة بنقل التكنولوجياتنف[من أجل ] بالتكنولوجيا
دعم .] [على الصعيد الوطين والدويل   [دعم اإلجراءات التعاونية القصرية واملتوسطة والطويلة األجل املتعلقة بالتكنولوجيا          [

أن تؤخـذ بعـني   ] يتعني] [ينبغي[و]] ودعم نشرها ونقلها البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيات ذات الصلة باملناخ
االعتبار االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية مجيعها، خاصة البلدان املنخفضة أو البلدان اجلزرية الصغرية األخرى والبلدان               

حر والبلدان النامية ذات    الساحلية املنخفضة واملناطق القاحلة وشبه القاحلة أو املناطق املعرضة للفيضانات واجلفاف والتص           
] أن يـسترشد  ] [يتعني] [وينبغي]. [النظم اإليكولوجية اجلبلية اليت تتأثر تأثراً شديداً باآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ            

ما ] العمل املعزز بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم التدابري املتعلقة بالتخفيف والتكيف     ] [إطار التكنولوجيا ] [يتضمن[
  ]:والعناصر] [واملبادئ] [األهداف[يلي من 

إنشاء بيئة مواتية لنقل التكنولوجيا مبا يف ذلك، وفقاً ملا تراه اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري [  )أ(
السياسات املتعلقة بالتجارة واالستثمار    : املناخ، أمور منها اإلطار السياسايت االقتصادي الكلي      

  ]قطاع املايل والسياسات يف جمال التعريفات اخلاصة بالطاقة؛اخلارجي، وتنظيم ال
]  و ٩- ٤ و ٨- ٤ و ٥- ٤ و ٤- ٤ و ٣- ٤االسترشاد بأحكـام االتفاقيـة، وال سـيما املـواد           [  )ب(

مبا يف ذلك عمل    [االتفاقية،  ] يف نطاق ] [يف إطار ] [احلالية[األنشطة  ] وتعزيز[باالعتماد على   [
ويف ] [يا وتوسيع األنشطة القائمة ذات الصلة بالتكنولوجيـا       فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوج    

ويكـون  ] توجيه مؤمتر األطراف  ] سلطة[العمل يف ظل    ] [إطار املؤسسات املتخصصة األخرى   
واجلهود األخرى املكرسة لتطوير ونقل     ] [مسؤوالً أمامه وفقاً لألحكام ذات الصلة من االتفاقية       

  ؛]التكنولوجيا خارج نطاق االتفاقية

  )ب( دائل للفقرة الفرعية ب

  :١البديل    
  ]االستناد إىل استراتيجيات حملية حتدد االحتياجات واألولويات؛[

  :٢البديل    
  ]تعزيز تنفيذ إطار االتفاقية لتطوير وتعميم ونشر ونقل التكنولوجيا؛[   

                                                      

إطـار  "و" ترتيــب " "آلية تسهيلية للتكنولـوجيا  " "آلية لنقل التكنولوجيا  "تشمل الصيغ األخرى املقترحة      )١(
 ".مؤّسسي للتكنولوجيا
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ات الوطنية والدوليـة    واملبادر] [ذات الصلة مجيعها  [تكميل املبادرات احلالية ذات الصلة بالتكنولوجيا       [   
  ]واالستفادة منها؛] مبا يف ذلك املنظمات الدولية وغري احلكومية] [الناشئة

التكنولوجيات مبا يف ذلـك  ] طائفة] [دورة تطوير] [مراحل[مجيع جوانب  ] النظر يف ] [تناول[  )ج(
 وتعميمهـا   ]املتطورة] [املعقولة الكلفة [البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيات السليمة بيئيا        

تعزيـز  [البلدان النامية مـن     ] مجيع األطراف وال سيما   [لتمكني  ] ونقلها] [وتطبيقها[ونشرها  
من الوصول إىل التكنولوجيات الالزمة لتناول أسوأ اآلثار     ] [التدابري املتعلقة بالتخفيف والتكيف   

  ؛]املترتبة على تغري املناخ

  )ج(بديل للفقرة الفرعية 

  عاون يف جمال حبوث التكنولوجيا وتطويرها وتعميمها ونقلـها ونـشرها وفقـاً             تناول مجيع جوانب الت   
 من االتفاقية من أجل جعل التخفيف والتكيف أمرا ممكنا على حنو ما هو ٥ و٣ واملادتني ٤من املادة ) ج(١للفقرة 

  ).خطة عمل بايل (١٣- م أ/١منصوص عليه يف املقرر 

  ]ق واسع يضاهي انتشار تكنولوجيات معلومات االتصال؛نشر التكنولوجيات احلالية على نطا[  )د(
] ضمن نطاق االتفاقية وخارجه[األنشطة احلالية [توسيع ] إدماج و[تعزيز التماسك من خالل     [  )ه(

اختاذ تدابري حمفزة ومتكاملـة تتعلـق بالتكنولوجيـا بغيـة دعـم      ] [ذات الصلة بالتكنولوجيا 
  ]؛]االستجابات اخلاصة بالتخفيف والتكيف

تسهيل اإلجراءات الوطنية واإلجراءات التعاونية الدولية اليت تساعد على االستغالل األقـصى              )و(
إلمكانيات التكنولوجيا يف سبيل احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتنمية القدرة على مقاومة             

  آثارها املناخية؛
] تعترض تطوير التكنولوجيـا ونقلـها     تيسري إزالة احلواجز اليت     [،  ]إتاحة احلصول على  ] السعي إىل [[  )ز(

] البلـدان الناميـة   ] [لكافة األطراف، وال سيما   ] [الالزمة] [احملددة] [املطلوبة[تكنولوجيات التكيف   
التدابري ] [تعزيز] [دعم[حبسب االقتضاء بغية    ] وإتاحة الوصول إليها بكلفة معقولة وضمان مالءمتها      [

]]  مـن االتفاقيـة    ٥و) ج(١، الفقرة   ٤املادتان  ] [لتكيفاليت تتخذها األطراف يف جمال التخفيف وا      
  ؛]التكيف] التخفيف و[تناول أسوأ اآلثار املترتبة على تغري املناخ الختاذ التدابري املالئمة وطنياً بشأن [

احلواجز تطوير ] [ل تكون أداة رئيسية ] [معاجلة مسألة]] [إزالة] [حتديد وإزالة] [السعي إىل[[[  )ح(
يف البلدان النامية عن طريق خفض التعريفـات        ] [ ونشرها] [ونقلها] وتعميمها[ا  التكنولوجي

  ]؛]املفروضة على السلع واخلدمات البيئية وتعزيز حقوق امللكية الفكرية
وأسواق تكنولوجيات التخفيف   [والوطنية والدولية   ] احمللية[زيادة تنشيط وتنمية النظم املبتكرة        )ط(

] بيئات مواتية ومالئمة لالستثمار   ] هتيئة[[ارية مواتية وبيئة استثمارية     وهتيئة بيئة جت  ] [والتكيف
  ]؛]]إىل املشاركة[القطاع اخلاص ] احلرص على مشاركة] [دعوة] [إشراك[مع [
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  )ط(البديل للفقرة الفرعية 

وير وتعميم  مساعدة البلدان النامية على وضع األطر التنظيمية واملؤسسية الوطنية املستدامة اليت تعزز تط            [   
  ]ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً؛

، ]املتفق عليهـا  [وكامل التكلفة اإلضافية    ] املتفق عليها [توفري ما يلزم للوفاء بكامل التكلفة       [[  )ي(
لتنفيذ اإلطار جيوز لألطراف أن تستفيد من       .] [ من االتفاقية  ٣- ٤كما هو مشار إليه يف الفقرة       
  ]].Xذات الصلة باملوضوع املبّينة يف املادة املوارد مبا يتفق مع األحكام 

  )ي(بديل للفقرة الفرعية  

  ]اعتبار التكاليف اإلضافية كاملة والفوائد املترتبة على اعتماد تكنولوجيات سليمة بيئياً؛[   

] مةاالعتماد على التمويل العام الذي توفره البلدان األطراف املتقد        ]] [أمهية] [الدور املهم [[اعتبار  [[[  )ك(
] يف دعـم  ] [يتعني أن ختصص األطراف املدرجة يف املرفق األول متويالً عاماً         ] [التمويل العام /للتمويل[
تعبئـة  ] [ البحـث والتطـوير   ] [مبا يف ذلك احتياجات   [التكنولوجيا  ] حتقيق نتائج يف جمال   ] [لدعم[

.] ىل البلـدان الناميـة    إ[وتعميم ونشر ونقل التكنولوجيات     ] اختبار] [يف جمال   ] [االستثمار اخلاص 
ُتحث األطراف، خاصة منها األطراف املدرجة يف املرفق الثاين، علـى دعـم اضـطالع القطـاع                 [

  ]؛]القطاع اخلاص بالبحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا وبتعميمها ونشرها /العام
اليت سيؤديها التمويل بأمهية البيئات املواتية، واشتراك القطاع اخلاص، واألدوار الرئيسية [التسليم   )ل(

الدور الذي ميكن أن تؤديه ] [العام والتمويل اخلاص يف تطوير وتعميم ونشر ونقل التكنولوجيات
] املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف جناح جهود التكيف والتخفيف ويف التنمية االقتـصادية        

  ؛]واعتبار العراقيل اليت تقف يف طريق تطوير التكنولوجيا ونقلها[

  إضافة فقرات فرعية جديدة

تناول القضايا الفريدة ذات الصلة بالتكنولوجيا اليت ختص بالذات الدول اجلزرية الصغرية النامية               )م(
مع مراعاة حجم االقتصادات والبيئات املواتية وُبعد املوقع اجلغرايف فيما يتعلق مبسأليت التكيف             

  .والتخفيف على حد سواء
حاب املصلحة على كافة مستويات اختاذ القرارات بـشأن التعـاون يف جمـال              كفالة اشتراك مجيع أص     )ن(

  .التكنولوجيا وتقامسها وخاصة منهم النساء والشبان والشعوب األصلية واجلماعات احمللية يف مجلة آخرين
  : يليينبغي أن هتدف اجلهود اليت تبذل لتعزيز العمل املتعلق بتطوير وتعميم ونشر التكنولوجيا إىل ما  )س(   

خفض االنبعاثات من غازات الدفيئة، وتيسري العمل على خفض االنبعاثات واملسامهة   ‘١‘
  يف التكيف املناسب واملسامهة يف اهلدف الشامل لالتفاقية؛
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تسريـع البحـث املتعلـق بالتكنولوجيات السليمة بيئياً وتطويرها ونشرها ونقلها   ‘٢‘
  .فيما بني مجيع األطراف

اءة يف جمال الطاقـة والبيئـة واألنـشطة األماميـة والنهائيـة ذات الـصلة بـأنواع            حتسني الكف   )ع(
  .األحفوري الوقود

  .تعزيز التنوع يف جمال الطاقة وال سيما تكنولوجيا أسر وختزين الكربونات  )ف(
توفري الدعم من أجل النهوض باالستثمار األجنيب املباشر املوجه إىل الـداخل والـصادرات                )ص(

وحترير التجارة واملنافسة والوصول إىل أسواق البلدان ) املصنوعات واخلدمات(لعمالة الكثيفة ا
  .املتقدمة وتنمية املوارد البشرية

  .توفري الدعم لإلصالح يف جمايل األسعار وامللكية على صعيد صناعة الطاقة والصناعات املرتبطة هبا  )ق(
  .ديتقدمي املساعدة التقنية من أجل التنوع االقتصا  )ر(
تعزيز البحث والتطوير من خالل دعم وحتسني مراكز االمتياز القائمة حالياً وإنشاء اجلديد منها          )ش(

  .وهي املراكز العاملة على استحداث التكنولوجيات السليمة بيئياً وخاصة يف البلدان النامية
  .ة للتأثروضع قائمة بأولويات الدعم املقدم ألقل البلدان منواً وألكثر البلدان عرض  )ت(
تسريع عملية ابتكار التكنولوجيات السليمة بيئياً واملعقولة التكلفة املكّرسة للتخفيف والتكيف   )ث(

يف كافة البلدان واملناطق وتصعيد وتسريع وترية تكنولوجيات التخفيف والتكيف السليمة بيئياً 
  .واملعقولة التكلفة وخاصة يف البلدان النامية

التحول إىل  ] [ق لتنفيذ التكنولوجيا املنخفضة االنبعاثات واملالئمة للمناخ      بطرائ[مد األطراف     )خ(
، والنهوض بتدابري تسهل االبتكار التكنولوجي ونشر التكنولوجيا من ]طرائق التنمية املستدامة

ِقبل مجيع األطراف على حنو يشترك فيه الشمال مع اجلنوب واجلنوب مع اجلنوب ومن خالل               
واملسامهة يف تطوير االستراتيجيات الوطنية الطويلة األجل لتطـوير خفـض           التدابري الثالثية   

  .االنبعاثات والتكيف مع تغري املناخ
العمل فوراً على كفالة أن يكون أي نقل للتكنولوجيا إىل البلدان النامية مناسبا للبلد املعين من   )ذ(

  .أجل متكينه من استخدام هذه التكنولوجيا بفعالية
حتياجات من أجل البحث والتطوير العاملي واإلقليمي بشكل متزايد والذي يستهدف تقييم اال  )ض(

تكنولوجيات بعينها وال سيما التكنولوجيات ذات الصلة بالبلدان النامية وتيـسري أنـشطة             
  .التصدي ألي فجوة من الفجوات

مـن الطاقـة     تقليص أو إزالة احلواجز التعريفية اليت تعترض سبيل الصادرات والـواردات              )أأ(
  .املتجددة وتكنولوجيات الكفاءة الطاقية فضالً عن تكنولوجيات التكّيف السليمة بيئياً
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بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية ] التعاونية[السياسات ] التعاون[تعزيز    - ٢
   )٢(يف جمال حبوث التكنولوجيا وتطويرها ونشرها ونقلها

واقترحت األطراف يف بعض . علق بتنفيذ العمل املعزز املتعلق بالتكنولوجياترد يف هذا الفرع مقترحات تت: مالحظة
وترد تلك املقترحات يف الفقـرات      . احلاالت، يف معرض تقدمي مقترحاهتا، إدراج هيكل إداري يتوىل هذا العمل          

  .)FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 أدناه من الوثيقة ١٩٨-  ١٩٦الفقرات ( أدناه ٤٧- ٤٥

وانه التدابري الوطنية والتعاونية الرامية إىل تعزيز تطـوير وتطبيـق ونـشر التكنولوجيـات     فرع جديد مقترح عن 
  واملمارسات والعمليات، مبا يف ذلك نقلها 

  التدابري الوطنية

تسليماً من األطراف مبا للسياسات والتدابري الوطنية من دور يف متويل التكنولوجيا وتعبئة القطاع اخلاص                 - ١٧
إجياد الظروف املالئمة لالستثمار ودعم البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا وتطبيقها وتعميمها وبناء القدرات و

  : ونشرها ونقلها، فإهنا ستقوم، يف سياق استراتيجياهتا الوطنية، ومتشياً مع ظروفها الوطنية مبا يلي

ال الطاقة وسياساهتا البيئية تنفيذ تدابري تنسجم مع سياساهتا الوطنية االجتماعية واالقتصادية يف جم  )أ(
  ذات الصلة اليت حتدد الشروط اليت تعزز تطوير وتعميم ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً؛

هتيئة البيئات املواتية الفعالة املقرونة بسياسات وأنظمة وأدوات اقتصادية وغريها من التدابري ذات   )ب(
  الصلة لتعزيز نشر التكنولوجيا؛

االستثمار اخلاص والوساطة وتشجيع آليات التمويل املبتكرة واحلد من املخـاطر           التشجيع على     )ج(
  السوقية والتكنولوجية والسياسية على االستثمار اخلاص يف تكنولوجيات املناخ؛

وضع الربامج الوطنية اليت تدعم معايري األداء املشترك وبرامج االختبار والتحقـق والتـصديق                )د(
  تخفيف والتكيف؛بالنسبة لتكنولوجيات ال

وضع برامج للتدريب واإلعالم والنهوض مبستوى القوى العاملة يف سبيل بناء القـدرات، مبـا                 )ه(
يشمل مراكز االمتياز الوطنية لضمان فهم كافة اجلهات الفاعلة يف السوق لتكاليف وأداء ومنافع 

  تكنولوجيات تغري املناخ؛
ام يأخذ بعني االعتبار نتائج عملية استعراض تقيـيم         على حنو ت  [تقييم االحتياجات التكنولوجية      )و(

 ويشمل تقييمات أعمق للعقبـات الـيت تعرقـل نظـم          ٢٠٠٦االحتياجات التكنولوجية لعام    
. االبتكار التكنولوجي اهلامة، مبا يف ذلك التقييم التفصيلي للقدرات واألسـواق التكنولوجيـة            

نولوجية وجعل هـذا التقيـيم متاحـاً        وينبغي إشراك جهات أخرى يف تقييم االحتياجات التك       

                                                      

 مـن الـنص     ١٣١-١٢٩وقطاعات حمددة يتناول يف الفقـرات       التعاون التكنولوجي يف جمال تكنولوجيات       )٢(
 ).FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(التفاوضي املنقح 
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إجراء عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية يف إطار برامج العمل الوطنية للتكيـف            ] [ للعموم
وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً بغية كفالة االتساق والتماسك بني خمتلـف اجلهـود الـيت               

وجية حـاجزاً يف وجـه نقـل        تبذل؛ وال ينبغي أن تشكل عمليات تقييم االحتياجات التكنول        
  ؛]التكنولوجيا يف األجل القصري

بناء القدرات، مع مراعاة خمتلف األنشطة اليت أُجنزت أو اليت هي قيد اإلجناز على أساس ثنائي أو متعدد               )ز(
  ؛)٧-م أ/٢املقرر (األطراف وإدماجها يف إطار معزز لبناء القدرات املتعلقة بالتخفيف والتكيف 

تطوير واستخدام وتقاسم والعمل على استدامة املعارف واخلربات التقنية وغريها ] نبغيي] [يتعني[  )ح(
من اخلربات املتوفرة يف املؤسسات القائمة ولدى املنظمات مبا فيها املراكز والشبكات اإلقليمية             

  وذلك على املستويني اإلقليمي والوطين؛
ية اليت تقوم هبا وبراجمها الوطنية املكرسة لبحـوث         ينبغي لألطراف أن تعزز البحوث التكنولوجية الوطن        )ط(

  :التكنولوجيا وتطويرها وتطبيقها وتوفري الدعم املالئم للبلدان النامية األطراف بطرق منها
تعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب والتعاون الثالثـي بغـرض               ‘١‘

ية ووضع أولويات بتكنولوجيات التخفيـف      تعزيز التكنولوجيات احمللية يف البلدان النام     
والتكيف، اليت قد تكون كلفتها عالية ولكن إمكانياهتا عالية هي األخرى، من أجـل              

أو تنمية القدرة على مقاومة اآلثـار الـسلبية النامجـة           /التخفيف من غازات الدفيئة و    
  تغري املناخ؛  عن

اركة يف برامج البحث والتطـوير      إتاحة فرص لتمكني البلدان النامية األطراف من املش         ‘٢‘
والتطبيق املشتركة بصدد تكنولوجيات حمددة واملشاريع املشتركة لتسريع وترية تعمـيم           

  التكنولوجيات ونشرها ونقلها بشكل فعال؛
االعتراف باالتفاقات املركزة األهداف والطوعية ذات التوجه التكنولوجي، مبا         ] ينبغي] [يتعني[  )ي(

تعلقة بالشراكات اليت تربم يف إطار االتفاقية وخارجها وبإشراك القطـاع           يف ذلك االتفاقات امل   
وميكن أن تشمل هذه الترتيبات البحث والتطوير التعـاونيني         . اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين   

واملشاريع التطبيقية الواسعة النطاق ومشاريع تعميم التكنولوجيا والتعاون املتعلقة بقطاعات أو           
  .لتعاون يف جمال رصد املناخ ونظم اإلنذار لتعزيز جانب القدرة على املقاومةغازات حمددة وا

  التدابري التعاونية 

اعترافاً بأن التدابري التعاونية ينبغي أن ُيضطلع وُيسلم هبا على حنو يعزز تطوير وتعميم التكنولوجيـات الـسليمة            -١٨
  :ا ينسجم مع استراتيجياهتا الوطنية توخيا ملا يليستتخذ األطراف تدابري تعاونية بالقدر املناسب ومب. بيئياً

تعزيز القدرة التقنية واملؤسسية على استدامة أنشطة تطوير التكنولوجيا التعاونيـة وتعميمهـا               )أ(
  ونشرها ونقلها مبا يف ذلك تعزيز السياسات، واملعايري، واملعلومات والتقييم، وبرامج االستثمار؛
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مار القطاعني العام واخلاص يف جمال البحث والتطوير والتطبيق بالنسبة          التشجيع على زيادة استث     )ب(
جملاالت التكنولوجيا السليمة بيئياً املستهدفة عن طريق تعزيز الدعم للحوافز املعززة ملـشاركة             

  القطاع اخلاص يف البحث والتطوير والتطبيق؛
خدم معايري األداء املشترك وبـرامج      تشجيع املشاركة يف الربامج الدولية اليت تدعم التنمية وتست          )ج(

  االختبار والتحقق واالعتماد؛
  إقامة الشراكات الدولية يف سبيل التقدم على درب تطوير وتعميم ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً؛  )د(
دعم وتوطيد وتوسيع نطاق برامج البحوث املنسقة عاملياً وشبكات أو حتالفات مؤسسات البحث   )ه(

  ولوجيا املناخ من أجل حتفيز البلدان النامية على املشاركة؛يف جمال تكن
بناء القدرات مع مراعاة خمتلف األنشطة اليت أجنزت أو اليت هي قيد اإلجناز على أساس ثنائي أو متعدد                    )و(

  ؛)]٧-م أ/٢املقرر (األطراف ومتكاملة ضمن إطار معزز لبناء قدرات التخفيف والتكيف 
وير واستخدام وتقاسم وضمان استدامة املعارف واخلربة الوطنية وغريها من          تط] ينبغي] [يتعني[  )ز(

اخلربات الالزمة املتوفرة حالياً لدى املؤسسات واملنظمات على الصعيد اإلقليمي والوطين، مبا يف             
  ذلك املراكز والشبكات اإلقليمية؛

جيا وبرامج حبث وتطوير وتطبيـق  ينبغي لألطراف أن تعزز ما لديها من حبوث وطنية يف جمال التكنولو           )ح(
  : التكنولوجيا الوطنية وأن توفر الدعم املالئم للبلدان النامية األطراف من خالل أمور منها

متتني التعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب والتعاون الثالثي بغـرض              ‘١‘
تكنولوجيات التخفيف تعزيز التكنولوجيات احمللية لدى البلدان النامية ووضع أولويات ل

والتكيف، اليت قد تكون عالية التكاليف ولكنها ذات إمكانيات عالية فيمـا يتعلـق              
أو تنمية القدرة على مقاومة اآلثار السلبية النامجة عن         /بالتخفيف من غازات الدفيئة و    

  تغري املناخ؛
ملكرسة للبحـث   توفري الفرص ملشاركة البلدان النامية األطراف يف الربامج املشتركة ا           ‘٢‘

والتطوير والتطبيق فيما يتعلق بتكنولوجيات حمددة ومشاريع حمددة من أجل تـسريع            
  تطوير التكنولوجيات ونشرها ونقلها على حنو كفء؛

االعتراف باالتفاقات املركزة األهداف والطوعية ذات التوجه التكنولوجي، مبا         ] ينبغي] [يتعني[  )ط(
اكات املربمة يف إطار االتفاقية وخارجها وبإشراك القطاع اخلاص يف ذلك االتفاقات املتعلقة بالشر

وميكن أن تشمل مثل هذه االتفاقات املشاريع التعاونية املكرسة للبحث . ومنظمات اجملتمع املدين
والتطوير والتطبيق الواسع النطاق، ومشاريع تعميم التكنولوجيا والتعاون املتعلقـة بقطاعـات            

  .ن بصدد رصد املناخ ونظم اإلنذار يف سبيل تعزيز القدرة على املقاومةغازات حمددة والتعاو  أو
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  خطة العمل املتعلقة بالتكنولوجيا[

ألعمال اجلهـاز   ] [نقطة انطالق ] [لتكون مبثابة [خطة عمل متعلقة بالتكنولوجيا     ] يتعني وضع ] [تطور[  - ١٩
ويـتعني أن   . [)٣(]ين معزز بشأن التكنولوجيا   لعمل تعاو ] [ ألعمال جهاز معين باآللية التكنولوجية    ] [التنفيذي  

إىل مجيع [[هتدف إىل تسريع البحث املتعلق بالتكنولوجيات السليمة بيئياً وتطويرها وتعميمها واستخدامها ونقلها 
األطراف ] [من] [إىل البلدان النامية بغية تنفيذ التزامات املرفق األول الواردة يف االتفاقية          ]] سيما  وال] [األطراف

األطراف النامية اليت عليها التزامات مبوجب االتفاقية واألطراف املتقدمة األخرى الـيت    ] [املدرجة يف املرفق الثاين   
البلدان النامية األطراف وغريها من األطراف املتقدمة       ] [هي يف مركز يسمح هلا بنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً        

البلدان الناميـة األطـراف   ] [األطراف غري املدرجة يف املرفق األول  ] [ىلإ] [املدرجة يف املرفق الثاين من االتفاقية     
 من االتفاقية، بغية دعم العمل ٥- ٤، ووفقاً للمادة ]وغريها من األطراف اليت هي حباجة إىل األنشطة اآلنفة الذكر

 تضع خطـة العمـل      ويتعني أن . املتعلق بالتخفيف والتكيف والتشجيع على التحول إىل طرائق التنمية املستدامة         
املتعلقة بالتكنولوجيا استراتيجية فعالة حتدد وتقترح تدابري معينة للتغلب على احلواجز االقتصادية والتقنية وللتصدي 
للخطوات الالزمة لتسريع البحث املتعلق بالتكنولوجيات السليمة بيئياً اخلاصة بالتخفيف والتكيف وتطوير هذه              

  ].التكنولوجيات ونقلها

ف تشتمل اخلطة على تدابري حمددة وآجال زمنية للسنوات الثالث األوىل وسيجري حتديثها           وسو  )أ(
  خالل فترات السنوات الثالث الالحقة؛

ولتحقيق إمكانات التكنولوجيا على حنو تام، يتعني أن يشمل تقييم االحتياجات التكنولوجيـة               )ب(
  ر والتطبيق والتعميم والنقل؛مجيع مراحل الدورة التكنولوجية اليت تشمل البحث والتطوي

وسيؤدي تقييم االحتياجات التكنولوجية إىل حتديد سياسات وتدابري ومتطلبـات متويليـة جلميـع                )ج(
التكنولوجيـات املـشاع    : التكنولوجيات ذات الصلة باملوضوع يف ظل التصنيفات التايل ذكرهـا         

  املستقبل؛  والتكنولوجيات املسجلة برباءة والدراية العملية وتكنولوجيات
إنشاء مراكز امتياز وطنية وإقليمية لتعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب واجلنـوب واجلنـوب                )د(

ميكن أن ترفق التفاصيل بالنتيجـة      (والتعاون الثالثي مبا يف ذلك االشتراك يف البحث والتطوير          
  )].املتفق عليها/القانونية

 يتعني أن تدعم خطة العمل كافة مراحـل دورة تطـوير            ]لتحقيق إمكانات التكنولوجيا على حنو تام     [[  - ٢٠
مبا يف ذلك البحث واالختراع التكنولوجيان عن طريـق التعـاون العلمـي والـتقين، وتطـوير                 [التكنولوجيا،  

املـساعدة  ] ضمان[باآللية املالية لالتفاقية بغية     ] ترتبط] [ ُتكّمل[ و] [التكنولوجيا، ونقل التكنولوجيا ونشرها،   
وتكفل توفر متويل نقل التكنولوجيا مبا يف ذلك كافة الوسائل املتاحة لضمان            ] [ل على التمويل الالزم   على احلصو 

  ].كلفة معقولة للتكنولوجيات واملنتجات واخلدمات ذات الصلة
                                                      

هذا املقترح مقدم يف سياق املقترحات الرامية إىل إنشاء جهاز تنفيذي معين بالتكنولوجيا وصـندوق متعـدد      )٣(
 . أدناه٢، اخليار ٤٦األطراف لتكنولوجيا املناخ يرد ذكره يف الفقرة 
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أن تشتمل خطة العمل على سياسات حمددة وتدابري وترتيبات مؤسسية ومتطلبات مالية تتعلق             ] ينبغي] [يتعني[[  -٢١
تكنولوجيـات  ] [والتكنولوجيات احملمية حبقوق ملكية فكريـة     [تكنولوجيات املشاع والتكنولوجيات املسجلة برباءة      بال[

كما ستشمل اخلطة تدابري واضحة للسنوات الثالث األوىل على أن يعاد           . والتكنولوجيات اليت ستطور مستقبالً   ] املستقبل
التكنولوجيات : وينبغي أن يشمل هذا ما يلي     ] روس املستخلصة ثالث سنوات يف ضوء الد    [بعد كل   ] حتدث[النظر فيها   

  .]]املشاع وتكنولوجيات املستقبل والتكنولوجيات املبتكرة

ينبغي لألطراف أن تنهض بالتكنولوجيات املبتكرة ومتنت التعاون التكنولوجي الدويل، بوسـائل منـها      - ٢٢
وينبغـي أن تـشتمل   . خطط العمل التكنولوجيةصياغة وتقاسم خارطات طريق للتكنولوجيا الوطنية كجزء من        

  :خارطات الطريق هذه على ما يلي

  حتديد اخليارات التكنولوجية املتعلقة بقطاعات حمددة؛  )أ(
  العقبات اليت تعترض سبيل تطوير ونقل اخليارات التكنولوجية احملددة؛] حتديد[   )ب(
  م ونشر ونقل اخليارات التكنولوجية احملددة؛األدوات السياساتية واملرافق األساسية الالزمة لتعمي  )ج(
  احتياجات بناء القدرات؛  )د(
الفرص املتاحة لعملية البحث والتطوير املشترك يف جمال التكنولوجيـا بـني البلــدان املتقدمــة                )ه(

  ]والبلدان النامية

  :خارطات طريق تكنولوجية/خطط عمل تكنولوجية[

وير التكنولوجيات املبتكرة ومتنت التعاون التكنولوجي الدويل بتوخي        يتعني على األطراف أن تنهض بتط     [  - ٢٣
  :إجراءات منها ما يلي

يتعني أن توضع سلسلة من خطط العمل التكنولوجية املصنفة حبسب أولوياهتـا والراميـة إىل حتديـد                   )أ(
نية، وتـشخيص   إمكانات مسامهة التكنولوجيا يف استجابات التخفيف والتكيف العاملية واإلقليمية والوط         

  الفجوات والعقبات يف وجه التطور التجاري والتوصية باختاذ تدابري إضـافية قـد يقتـضيها إعمـال                
  هذه اإلمكانات؛

تتـيح  [شـاملة  ] عاملية[وينبغي أن تستنري خطط العمل التكنولوجية وتأخذ خبارطات طريق تكنولوجية           )ب(
التنميـة األوسـع نطاقـاً واألسـرع وتعمـيم          نظرة عامة حتيط مبا يلزم القيام به يف سبيل النهوض ب          

  :حتدد ما يلي] و] [التكنولوجيات الرئيسية املكرسة للتخفيف من آثار املناخ
  املرحلة الراهنة اليت بلغها التطور يف جمال التكنولوجيا؛  ‘١‘  
  أصحاب املصلحة الرئيسيون واجلهـود القائمـة أو الناشئــة ذات الـصلة باملـسامهة يف                 ‘٢‘

  كنولوجيا؛تطوير الت
  الفجوات والعقبات اليت تعترض سبيل التطور التجاري؛  ‘٣‘  



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 192 

 

الفرص املتاحة لبذل جهود تعاونية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية مبـا يف ذلـك                 ‘٤‘
  القطاع اخلاص يف كل من هذه البلدان؛

تعاونية وغريهـا مـن     تعتمد خطط العمل التكنولوجية وخارطات الطريق التكنولوجية على اجلهود ال           )ج(
  .]اجلهود الدولية والوطنية ذات الشأن واملؤسسات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتفادي االزدواج

االحتياجات التكنولوجية، والبيئات املواتية، وبناء القدرات، واملعلومات التكنولوجية، وآليات العمل ] تقييمات[[
اخلطة التعاونية للنهوض   ] [القدرة الوطنية املعززة  ] [ التكنولوجيا التعاوين املعزز بشأن تطوير وتعميم ونقل ونشر      

  ]بتقييم االحتياجات التكنولوجية، املعلومات التكنولوجية، البيئات املواتية وبناء القدرات

التـدابري  ] [العناصر[من خالل   ] نتائج التكنولوجيا [التعاون بشأن التكنولوجيا    [تعزيز  ] ينبغي] [يتعني[  - ٢٤
  :التالية ذكرها] يةالتحفيز

  تقييم االحتياجات التكنولوجية

  مع مراعاة نتائج استعراض تقييم االحتياجـات التكنولوجيـة         ] [[تقييم االحتياجات التكنولوجية  [[  - ٢٥
] الوصول إىل [ مراعاة تامة وتوسيع نطاق التقييم ليشمل تقييمات أكثر تعمقاً للحواجز اليت تؤثر يف               ٢٠٠٦لعام  

نظم االبتكار التكنولوجي اهلامة يف هذا الصدد، مبا يف ذلـك التقيـيم املفـّصل للقـدرة                 ] أداء] [تطوير ونقل [
] تقامسهـا [أن تتواصل تقييمات االحتياجات التكنولوجية من أجـل         [وينبغي  . التكنولوجية واحلواجز واألسواق  

إجراءات ] و] [وطنية للتكّيف برامج العمل ال  [أن ُيضطلع هبا ضمن إطار      ] ميكن] [و] [إتاحتها للعموم ] وأيضاً[
التخفيف املالئمة وطنياً ويف سياق تقارير ومعلومات أخرى ذات صلة باملوضوع، مبا فيها البالغات الوطنية بغية                

وال ينبغي أن تـشكل تقييمـات االحتياجـات         [كفالة االتساق والتماسك فيما بني خمتلف اجلهود اليت ُتبذل؛          
ومن شأن عمليات   [؛  .]لتكنولوجيا يف األجل القصري إىل البلدان النامية األطراف       التكنولوجية عائقاً يف وجه نقل ا     

رسم خارطات طريق خاصة بالتكنولوجيا لتحديد فرص إقامة الشراكات وتبني العراقيل اليت تواجه تطوير وتعميم 
  ]التكنولوجيا وغري ذلك، أن تكون جزءاً من تقييمات االحتياجات التكنولوجية؛

  :٢٥ بديل للفقرة

إجـراءات التخفيـف    ] و] [اليت ميكن أن تشمل   [سيضطلع بعملية مفردة لتحديد االحتياجات التكنولوجية       [  
وهي عناصر  ] [التخطيط الطويل األجل لتحقيق خفض يف االنبعاثات      [و] املالئمة وطنياً، وبرامج العمل الوطنية للتكّيف     

ة خبفض االنبعاثات وميكن أن تشمل عمليات جتري يف إطار برامج ينبغي إدماجها يف استراتيجيات التنمية الوطنية املتعلق 
وهـذه  . [ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وأن تستند إىل خطط قطرية لتنمية التكنولوجيا           - العمل الوطنية للتكّيف    

وينبغي .] Xالفقرة  وXالعملية سوف تسفر عن إعداد خطة إمنائية وطنية منخفضة االنبعاثات على النحو املبني يف املادة 
نظم االبتكـار   ] ألداء] [اليت تؤثر يف أداء   ] [للحواجز الوطنية ] [للعراقيل[أن تتضمن هذه الوثيقة املفردة تقييماً متعمقاً        

وينبغـي االضـطالع بتقيـيم      . التكنولوجي ذات الصلة، مبا يف ذلك تقييم مفصل للقدرات واألسواق التكنولوجيـة           
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اصة بالتكيف يف سياق تنمية تضمن على حنو ما هو موصوف يف الفقرة راء مـن املـادة                  االحتياجات التكنولوجية اخل  
  :يتعني أن تضمن خطط تعزيز القدرة الوطنية يف جمال التكنولوجيا العناصر التالية]. [قاف

مساعدة البلدان النامية على إمتام تقييماهتا لالحتياجات التكنولوجية، املدجمة يف اسـتراتيجياهتا              )أ(
وينبغي أن تشمل تقييمات االحتياجات التكنولوجية أموراً       . منائية الوطنية املنخفضة الكربون   اإل

منها تقييمات متعمقة للحواجز الوطنية اليت تعترض تعميم ونشر التكنولوجيا والقـدرة علـى              
 يف  اعتماد التكنولوجيا واحتياجات بناء القدرات يف هذا اجملال فضالً عن العوامل السوقية اهلامة            

  هذا الصدد؛
تعزيز عملية تقييم االحتياجات التكنولوجية لدعم املشاركة الكاملة من جانب كافة البلـدان             [  )ب(

مع مراعاة االستنتاجات اليت أسـفر عنـها        ] ُتعّد تقييمات االحتياجات التكنولوجية   ] [النامية
على الدليل املتعلق   التنقيح الذي أُدخل     [٢٠٠٦استعراض تقييم االحتياجات التكنولوجية لعام      

بتقييم االحتياجات التكنولوجية والدروس املستخلصة أثناء االختبار امليداين ومراحـل التنفيـذ            
لتشمل إجراء تقييمات أكثر تعمقاً للعوامل اليت تعرقل        ] ويوسع نطاقها [وتوسيع نطاقها   ] األوىل

يـيم مفـّصل للقـدرات      نظم االبتكار التكنولوجي اهلامة يف هذا الصدد، مبا يشمل إجراء تق          
وينبغي كذلك تقاسم تقييمات االحتياجات التكنولوجيـة وإتاحتـها         . التكنولوجية واألسواق 

للعموم وإجراؤها يف إطار برامج العمل الوطنية للتكنولوجيا وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً            
  بغية ضمان االتساق والتماسك فيما بني خمتلف اجلهود اليت ُتبذل؛

وبالنسبة للقطاعات األشـد    . د اجملاالت ذات األولوية على صعيد كل قطاع وتكنولوجيا         حتد  )ج(
تلويثاً بانبعاثات غازات الدفيئة، ينبغي وضع جداول التعميم التكنولوجي املالئم وطنياً يف سياق            
تقييمات االحتياجات التكنولوجية واالستراتيجيات اإلمنائية املنخفضة االنبعاثات، مع مراعـاة          

  .]حلواجز احملددة اليت تعترض تعميم التكنولوجيا يف هذه القطاعاتا

  البيئات املواتية 

هتيئ الظروف اليت تفضي إىل تطوير وتعميم       ] [بيئات مواتية ] [وإجياد] تعزيز[[/حتديد  ] ينبغي] [يلزم[  - ٢٦
.  جمايل التكّيف والتخفيف    سياسات وتدابري هلا مزايا يف     - ] [ونقل ونشر التكنولوجيا يف القطاعني اخلاص والعام      

وتكنولوجيا [هلذه السياسات والتدابري أن تشمل خططا لتعميم تكنولوجيا تفيد يف تدابري التكيف ] ميكن] [ينبغي[و
وتدابري للتصدي للحواجز اليت تعتـرض تطـوير وتعمـيم ونـشر            ] ذات انبعاثات منخفضة من غازات الدفيئة     

  ؛]]سات وطنية يف جمال الطاقة واملناخوسيا[التكنولوجيا وتكنولوجيات التكّيف 

  بناء القدرات 

بناء القدرات، مع مراعاة خمتلف األنشطة اليت أُجنزت أو اليت هي قيد اإلجناز على أساس ثنائي أو متعدد   - ٢٧
 فضالً عن اإلطار املتعلق ١٣- م أ/٣ واملقرر ٧- م أ/٤ووفقاً ملوضوع بناء القدرات الذي يتناوله املقرر [األطراف  

ضمن إطار معزز لبناء القدرات خاص      ] وإدماجه[واملدمج  )] [٧- م أ /٢املقرر  (ببناء القدرات يف البلدان النامية      
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. ، مبوجب االتفاقية؛ وينبغي االسترشاد يف أنشطة بناء القدرات باالتفاقية)]]٧- م أ/٢املقرر [(بالتخفيف والتكّيف 
  لسياق العام لدعم التخفيف والتكّيف؛وينبغي أن حتدد احتياجات بناء القدرات وتتاح يف ا

أن ُتطوَّر وُتعزَّز وُتستخَدم وُتتقاسم وُتستدام على املـستويني اإلقليمـي والـوطين             ] ينبغي] [يتعني[  - ٢٨
املعارف واخلربات التقنية ] و] [املعلومات اليت تدعم اإلجراءات اليت تتيح إعمال تكنولوجيات التخفيف والتكّيف[

 الضرورية املتوفرة حالياً لدى املؤسسات واملنظمات مبا يف ذلك السلطات احمللية ودون الوطنية وغريها من اخلربات
  .] واملراكز والشبكات اإلقليمية احلالية

  :اقُترحت الفقرة التالية يف إطار فرع جديد عنوانه اإلجراءات التعاونية املتعلقة ببناء القدرات وتقاسم املعلومات

مج لبناء القدرات من أجل اإلسراع بتطوير التكنولوجيا وتعميمها ونشرها يف البلدان            يتعني تطوير برنا    - ٢٩
مع مراعاة خمتلف األنشطة الـيت      [وينبغي أن يتضمن هذا الربنامج اخلاص ببناء القدرات العناصر التالية،           . النامية

 إطار معزز لبناء القدرات الكفيلة      أُجنزت أو اليت هي قيد اإلجناز على أساس ثنائي أو متعدد األطراف واملدجمة يف             
  ]:؛)٧- م أ/٢املقرر (بالتخفيف والتكّيف 

التحليالت واملعلومات واألنشطة التدريبية واملشورة املتعلقة بتطوير وتنفيذ السياسات ذات الصلة   )أ(
  واألطر املؤسسية والتنظيمية لتعزيز تطوير واستخدام التكنولوجيات السليمة بيئياً؛

  والدعم من أجل تطوير وتنفيذ خمططات تعميم التكنولوجيات الوطنية؛املشورة   )ب(
املشورة واملساعدة التقنية املقدمة إىل البلدان النامية بغية تيسري االستثمار اخلـاص املتنـامي يف                 )ج(

القطاعات الرئيسية النبعاثات غازات الدفيئة، مبا يف ذلك املشورة املتعلقة بإقامة الـشركات يف              
   العام واخلاص لتعزيز التكنولوجيات السليمة بيئياً؛القطاعني

تطوير واستخدام وتقاسم وحتقيق استدامة املعارف واخلربات التقنية وغريها من          ] يتعني] [ينبغي[  )د(
اخلربات الضرورية املتوفرة لدى املؤسسات واملنظمات احلالية، مبا يف ذلك املراكز والـشبكات             

   اإلقليمي والوطين؛اإلقليمية، وذلك على املستويني
األدوات السياساتية واملرافق األساسية الالزمة لتعميم ونـشر        ] توفري املشورة والدعم لتحديد   [  )ه(

  .ونقل اخليارات التكنولوجية احملددة

ينبغي لألطراف تعزيز إعمال التكنولوجيات الفعالة من حيث التكلفة إىل البلدان غري املدرجة يف املرفق                 - ٣٠
الل مشاريع رائدة تعزز قدرهتا على تطوير مناذج حمددة هلذه التطبيقات مبا يالئم الظروف الوطنيـة                األول من خ  

  .ويوجد املوارد البشرية الالزمة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة هذه التطبيقات

  خارطات الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا 

زامات كل طرف مبوجـب االتفاقيـة تطـوير         وفقاً اللت [أن تدعم وتعزز األطراف،     ] [ينبغي] [يتعني[  - ٣١
من خالل وضع وتقاسم خارطات ] أن توطد التعاون التكنولوجي الدويل[تكنولوجيات مبتكرة ومالئمة للمناخ و   
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أن تنسجم خارطات الطريق هذه مع تقيـيم        ] أن تشمل ] [وينبغي] [ويتعني. [طريق وطنية يف جمال التكنولوجيا    
  ]:أن تشمل [ من االتفاقية ٤ من املادة ٥ طبقاً للفقرة - احتياجات التكنولوجيا وينبغي 

  تقييم االحتياجات الوطنية؛  )أ(
  ؛]وكافة الغازات] مجيع القطاعات] [حمددة[حتديد اخليارات التكنولوجية املتعلقة بقطاعات   )ب(
 بالنظم الوصول إىل فهم أفضل لدور احمليطات يف تغري املناخ والعكس بالعكس؛ واآلثار اليت تلحق  )ج(

اإليكولوجية البحرية، والتنوع البحري واجملتمعات الساحلية؛ خاصة يف البلدان النامية والدول            
اجلزرية الصغرية؛ مبا يف يشمل البحث العلمي املتعلق باجملال البحري والنظم املتكاملة واملستدامة             

  لرصد احمليطات؛
خيارات تكنولوجيـة   [طوير وتعميم ونشر ونقل     اليت تعترض ت  ] احلواجز] [العقبات] [حتديد] [إزالة[  )د(

جمدية للجميع من قبيل أسر وختزين الكربون، والوقود األحفوري النظيف، وتكنولوجيات اسـتخدام             
  ؛]]احملددة[[اخليارات التكنولوجية ] الوقود األحفوري لغري أغراض الطاقة

زمة لتعميم ونشر ونقـل اخليـارات        املواتية الال  تاألدوات السياساتية واهلياكل األساسية للبيئا      )ه(
  التكنولوجية احملددة؛

  احتياجات بناء القدرات؛  )و(
ينبغي أن تسدد البلدان املتقدمة التكاليف املرتبطة بالفرص املشتركة بني البلدان املتقدمة والبلدان   )ز(

  .]النامية يف جمال البحث والتطوير املتعلقني بالتكنولوجيا 
  .لذان تشترك فيهما البلدان النامية والتعاون الثالثيالبحث والتطوير ال  )ح(
يتعني على مجيع األطراف أن تقوم دوريا باستعراض التقدم احملرز وحتديد اجملاالت اليت ينبغي فيها   )ط(

  .]تعزيز التعاون الدويل

  ]اإلجراءات التعاونية والبحث والتطوير[

وفقاً لقدراهتا الوطنية، وسائر األطراف [، ]املتقدمة] طرافاأل[البلدان ] [مجيع[أن تقوم ] ينبغي] [يتعني[  - ٣٢
األطراف املتقدمة اليت عليها التزامات مبوجب االتفاقية واألطراف        ] [املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين من االتفاقية      

زيـز حبوثهـا    لتع] ببذل جهود ] [النامية األخرى اليت هي يف مركز يسمح هلا بنقل التكنولوجيات السليمة بيئياً           
لكي تنهض بشكل جوهري بربامج ] [وتوفري الدعم املالئم[التكنولوجية الوطنية وبراجمها يف جمال التطوير والتطبيق 

التطوير والتطبيق ذات الصلة بالطاقة يف القطاعني اخلاص والعام مقارنة مبستواها احلايل، وتعمل من أجل مضاعفة                
 واالرتقاء هبذا البحث والتطوير     ٢٠١٢قة على املستوى العاملي حبلول عام       البحث والتطوير والتطبيق املتصل بالطا    

 مع التحول بدرجة كبرية حنو التركيز على ٢٠٢٠والتطبيق إىل مستوى يبلغ أربعة أمثال مستواه احلايل حبلول عام 
للبلدان ] [[ قة املتجددة التكنولوجيات املأمونة واملستدامة واملنخفضة انبعاثاهتا من غازات الدفيئة، وال سيما الطا          

  :]أمور منها] عن طريق] النامية األطراف
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مبا يشمل  ] والتعاون الثالثي [تعزيز التعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنوب         ] متتني[  )أ(
للبلـدان  [ترتيبات توأمة املدن بغرض تعزيز تطوير التكنولوجيا مع مراعاة التكنولوجيات احمللية            

هبدف ختفيض [ووضع أولويات بتكنولوجيات التخفيف والتكيف      ]] لبلدان األطراف ل] [النامية[
من ] [عالية أيضاً [إمكانيات  ] تكاليف عالية ولكنها ذات   [اليت تنطوي على    ] التكاليف وزيادة 

أو زيادة القدرة على مقاومة اآلثـار الـضارة         /التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة و     ] حيث
  ن تغري املناخ؛النامجة ع] السلبية[

يف بـرامج البحـث والتطـوير       ] األطراف]] [البلدان النامية [ملشاركة  ] [للجميع[توفري فرص     )ب(
فيما خيّص تكنولوجيات حمددة ومشاريع مشتركة لتسريع تعمـيم         ] حبسب االقتضاء [املشتركة  

اف املتقدمة  من البلدان املتقدمة األطراف وغريها من األطر      [ونشر التكنولوجيات ونقلها الفعال     
من البلدان األطراف املتقدمة إىل     ] [املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية إىل البلدان النامية األطراف        

البلدان األطراف النامية، وال سيما التكنولوجيات اخلاصة بالتكّيف اليت هتم البلـدان اجلزريـة              
اخلفيضة والبلدان اجلزريـة الـصغرية      إىل البلدان   ] [الصغرية النامية؛ وأقل البلدان منواً وأفريقيا     

األخرى، والبلدان ذات السواحل اخلفيضة واملناطق القاحلة وشبه القاحلة أو املناطق املعرضـة             
للفيضانات واجلفاف والتصحر والبلدان النامية اليت تتميز هبشاشة النظم اإليكولوجية اجلبلية فيها 

مبا ينسجم مع الـصيغة الـيت       ] [تغري املناخ واملعرضة بصورة خاصة لآلثار الضارة النامجة عن        
  ].، يف غياب حلول جمدية للجميع وتدخل األسواق] [تتضمنها خطة عمل بايل واالتفاقية

  تدابري متعلقة حبقوق امللكية الفكرية [

  ١اخليار [  - ٣٣

ذه العملية  وه. [تعزيز تطوير التكنولوجيا ونشرها ونقلها من خالل تفعيل نظام امللكية الفكرية          ] [يتعني[  
بطريقة تشجع على تطوير    ] [يتعني كذلك أن تستفيد من نواحي املرونة يف نظام حقوق امللكية الفكرية من أجل             

لتسهيل تطبيقها ونشرها ونقلها ] من قبيل الترخيص اجلربي] [التكنولوجيات السليمة بيئياً والقيام يف نفس الوقت
  :يات سعياً وراءوختفيض تكلفة التكنولوج. إىل البلدان النامية

  تغطية التكلفة الكاملة بالنسبة ألقل البلدان منواً؛  )أ(
  ]تغطية التكلفة جزئياً بالنسبة للبلدان النامية األخرى مع مراعاة القدرة على التسديد  )ب(

  :٣٣بديل للفقرة 

ـ   /يتعني على مجيع األطراف أن تتعاون يف سبيل تطوير وتعميم الرباءات و           [   ة اجملانيـة   أو امللكية الفكري
  ].لتكنولوجيا الطاقة املتجددة واملتسمة بقلة استهالكها للطاقة
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  ٢اخليار [  - ٣٤

وأن [تدابري حمددة وعاجلة    ] أن تتخذ ] [أن توضع يف إطار حمفل ذي عالقة باملوضوع       ] [ينبغي] [يتعني[  
ملتقدمـة الـيت عليهـا    األطراف ا [إلزالة احلواجز اليت تعترض تطوير ونقل التكنولوجيات من         ] تستحدث آليات 

التزامات مبوجب االتفاقية وغريها من األطراف املتقدمة اليت هي يف مركز يسمح هلا بنقل التكنولوجيا الـسليمة                 
  :ما يلي] بصفة خاصة] [مبا يف ذلك[إىل البلدان النامية بسبب محاية حقوق امللكية الفكرية ] بيئياً

أن تستثىن إلزاميا من   [فة احملافل ذات الشأن من أجل       تتخذ فوراً مجيع اخلطوات الالزمة يف كا      [  )أ(
أن تنفـذ   ] [عاجـل /أن تلغى مجيع الرباءات املتعلقة مبا هو أساسـي        ] [عملية تسجيل الرباءة  

الـسليمة  ] [الـسليمة بيئيـاً   ] [احملددة[التكنولوجيات  ] من] [ل ] [إجراءات ترخيص إلزامي  
 ميلكها األطراف يف املرفق الثـاين والـيت ميكـن أن            اليت] [يف البلدان النامية  ] [واملأمونة بيئياً 

، مبا يف ذلك التكنولوجيات ] [تستخدم يف التكيف مع تغري املناخ أو التقليل من آثار هذا التغري
  ]؛]املطورة بفضل متويل من احلكومات أو الوكاالت الدولية

] يا متاحة للعموم بسعر معقـول     التشارك يف التمويل العام للتكنولوجيات وتقامسه وجعل التكنولوج       [  )ب(
] وضـمان الوصـول إىل    ] [تقاسم] [لتعزيز"] [إنشاء جممع عاملي للتكنولوجيا معين بتغري املناخ      [["

التكنولوجيات اليت ميكن أن تستخدم يف جمال التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره واملعـارف                
مبا يف ذلك إتاحتها على أسـاس       [ البلدان النامية    إىل] واألسرار التجارية [املرتبطة هبذه التكنولوجيات    

وفق أحكام وشروط تعزز وصول البلدان النامية       ] [بسعر معقول ] [غري حصري ومعفى من اإلتاوات    
  ]]بغية توفري معلومات أفضل واحلد من تكاليف املعامالت؛] إليها

مللكية الفكرية، مبا يف ذلك     االستخدام األمثل للمرونة اليت تتيحها اجلوانب التجارية حلقوق ا        [  )ج(
الترخيص اإللزامي إلتاحة تكنولوجيات حممية حبقوق امللكية الفكرية، مع مراعاة املثال الـذي             
انطوت عليه املقررات اليت اختذت يف احملافل الدولية األخرى ذات الشأن فيما يتصل حبقـوق               

ب التجارية يف حقوق امللكية     امللكية الفكرية، من قبيل إعالن الدوحة واالتفاق اخلاص باجلوان        
  ]الفكرية والصحة العامة؛

تتفق مجيع األطراف على أن ال شيء يف أي اتفاق دويل يتعلق بامللكية الفكرية ميكن تفسريه أو       )د(
تنفيذه على حنو يفرض قيوداً على طرف أو مينع هذا الطرف من اختاذ تدابري ملعاجلة التكيف مع 

  ره، وال سيما تطوير ونقل التكنولوجيات والوصول إليها؛تغري املناخ والتخفيف من آثا
اعتماد إعالن بشأن حقوق امللكية الفكرية والتكنولوجيات السليمة بيئيـاً يف احملافـل ذات الـشأن                  )ه(

وصوالً، يف مجلة أمور، إىل إعادة تأكيد جوانب املرونة اليت ينطوي عليها االتفاق املتعلق باجلوانـب                
  لكية الفكرية وتعزيز البيئة املؤاتية لتنفيذ جوانب املرونة هذه؛التجارية حلقوق امل

  ؛ ]التسعري التفاضلي فيما بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية] [التسعري التفضيلي[  )و(
استعراض مجيع األنظمة القائمة ذات الصلة حبقوق امللكية الفكرية بغية توفري بعض املعلومات               )ز(

  احلواجز اليت تواجهها تكنولوجيات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة؛إلزالة العقبات و
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الترويج للترتيبات املبتكرة يف جمال تقاسم حقوق امللكية الفكرية من أجل التنميـة املـشتركة              )ح(
  للتكنولوجيات السليمة بيئياً؛

   بيئياً؛خفض الفترة الزمنية للرباءات املتعلقة بالتكنولوجيات السليمة/احلد من  )ط(
يتعني أال تكون الشركات املتعددة اجلنسيات أو أي شركات أخرى هي اليت تصدر الرباءات              [  )ي(

بشأن املوارد اجلينية، مبا يف ذلك التركيبة الوراثية لسالالت وفصائل النباتـات واحليوانـات              
بيولوجية، مبا ال ينبغي أن تسجل برباءات ملكية املوارد ال  .] [األساسية للتكيف يف جمال الزراعة    

يف ذلك الكائنات الدقيقة وسالالت وفصائل النباتات واحليوانات واألجزاء املتصلة هبا، الـيت             
  .]تستخدم يف التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره

  ٣اخليار [  - ٣٥

 من احلمايـة    ]البلدان املعرضة لآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ       ] [أقل البلدان منواً  [ينبغي أن تعفى    [  
مبوجب براءة مسجلة للتكنولوجيات ذات الصلة باملناخ اخلاصة بالتكيف والتخفيف على حنو ما تتطلبه احتياجات 

  .بناء القدرات واالحتياجات اإلمنائية

  ٤اخليار [  - ٣٦

ا أخرى  ينبغي أن ينشئ اجلهاز التنفيذي املعين بالتكنولوجيا جلنة أو فريقاً استشارياً أو أن يؤسس هيئةً م                 
تتوىل على أساس استباقي معاجلة قضايا الرباءات وما يتصل هبا من حقوق امللكية الفكرية وكذلك لتأمني النهوض 

  : هذا الفريق/ويتعني على هذه اللجنة. باالبتكار وتعزيز الوصول إىل تكنولوجيا التخفيف والتكيف

  لدان النامية والبلدان املتقدمة على حد سواء؛أن ُيشرك بصورة فعلية الشركات واملؤسسات القائمة يف الب  )أ(
أن يضع إطاراً واضحاً لتقييم وحتديد مىت تصبح امللكية الفكرية حاجزاً يعترض سـبيل البحــث يف جمـال                     )ب(

  التكنولوجيا وتعميم هذه التكنولوجيا ونشرها ونقلها على الصعيد الدويل ويوفر خيارات العمل التصحيحي؛
ت إىل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ ومـؤمتر                أن يتقدم بتوصيا    )ج(

  .]األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف تتعلق باحلواجز اليت تتطلب اختاذ إجراءات إضافية بشأهنا

  ]تعميم التكنولوجيا بأسلوب تعاوين] [حتفيز نقل التكنولوجيا] آليات[آلية [

ان األطراف يف املرفق األول بوضع حوافز على املستوى الوطين وخباصة اإلعفاء من الضرائب              تقوم البلد [  - ٣٧
وتقدمي اإلعانات ملالكي التكنولوجيا املسجلة برباءة بغية تعزيز نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً إىل مجيع البلدان               

  ]النامية ونشرها فيها؛

] اآللية/آلية] [احلافز/حافز[[،  ٤ من املادة    ٩، وفقاً للفقرة    ]]إتاحة] [ تعزيز] [وضع] [ينبغي] [يتعني[  - ٣٨
من أجل اختاذ التدابري التعاونية املعززة لتطوير التكنولوجيا وتعميمها [لنقل التكنولوجيا ] احلالية] [اآلليات/آليات[
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للتكنولوجيـات  برامج تنشط التعميم والنقل املتسارعني      /للتخفيف والتكيف من خالل مشاريع    ] ونقلها ونشرها 
  .، وخباصة البلدان املعرضة للتأثر]البلدان األطراف] [البلدان النامية[احلالية واجلديدة السليمة بيئياً واملأمونة إىل 

ومتطلبـات الرصـد    ] وفاًء منها بالتزاماهتا  ] [الوفاء بالتزاماهتا باخلفض الكمي النبعاثاهتا واحلد منها      [ألغراض  [  -٣٩
] األطراف األخرى [أن ينقل إىل    ] أي طرف مدرج يف املرفق الثاين     ] [لطرف[سب االقتضاء، جيوز    واإلبالغ والتحقق، حب  

وبـرامج تـسرع    [وحدات خفض انبعاثات أو حيتازها منها وهي الوحدات الناجتة عن مشاريع            ] أي من تلك األطراف   [
رية املنشأ حبسب مصادرها أو تعزز إزالة       هتدف إىل خفض االنبعاثات البش    ] [وترية نشر ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً     

  :، شريطة ما يلي]االنبعاثات البشرية املصدر من غازات الدفيئة بواسطة البواليع يف أي قطاع من قطاعات االقتصاد

  أن حتدد األطراف املضيفة أهدافاً منشودة أو أغراضاً تكنولوجية؛  )أ(
  ؛]أي مشروع من هذا القبيل] [املشاركة الطوعية[على املعنية ] األطراف] [كل طرف] [توافق[أن يوافق   )ب(
أن يسفر أي من تلك املشاريع عن خفض انبعاثات غازات الدفيئة من املصادر أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليـع                     )ج(

  ؛]ومبقدار يضاف إىل أي خفض قد حيدث خبالف ذلك] [ ، على حنو قابل للقياس والتبليغ والتحقق[
  املتلقي لتلك التكنولوجيا؛] املضيف[شروع يف إجناز األهداف التكنولوجية املنشودة للطرف أن يسهم امل  )د(
أسند وحدات من الكميات املخصصة أو مكافآت       ] الذي يقوم بتوفري التكنولوجيا   ] [املضيف[أن يكون الطرف      )ه(

  نبعاثات اليت أزيلت؛خاّصة بالتكنولوجيا السليمة بيئياً للمشروع أو الربنامج، بالتناسب مع حجم اال
   مسجالً يف إطار االتفاقية؛الربنامج/أن يكون املشروع  )و(
  جيوز للمشاركني يف آلية مكافآت التكنولوجيا السليمة بيئياً أن يـشركوا شـركات مـن القطـاعني                   )ز(

  ]]العام واخلاص؛
  ت امللقاة على عاتقها؛أال حتتاز األطراف وحدات خفض انبعاثات إذا مل يكن ذلك منسجما مع االلتزاما  )ح(
  .]أن يكون احتياز وحدات خفض االنبعاثات مكمالً للتدابري احمللية الرامية إىل الوفاء بااللتزامات  )ط(

تقوم األطراف بتعزيز التنفيذ العاجل للتكنولوجيات املتسمة بالكفاءة يف استخدام الطاقة يف البلدان               - ٤٠
ري الدعم املايل، حبسب االقتضاء، من قبيل القروض امليسرة الـشروط           غري املدرجة يف املرفق األول من خالل توف       

  . والضمانات على املخاطر من أجل التوزيع الواسع النطاق هلذه التكنولوجيا

  ]الشراكات] [االتفاقات الطوعية[

ولوجي االتفاقات احملددة األهداف والطوعية ذات التوجه التكن] [تشجيع] [باالعتراف ] [ينبغي] [يتعني[  - ٤١
الطوعي، مبا يف ذلك االتفاقات املتعلقة بالشراكات يف إطار االتفاقية وخارجها واليت تـشرك القطـاع اخلـاص          

وميكن ملثـل   .  من االتفاقية  ٥- ١١ومنظمات اجملتمع املدين واحلكومات احمللية ودون الوطنية، وذلك وفقاً للمادة           
املشاريع التطبيقية الواسعة النطـاق، ومـشاريع تعمـيم         هذه االتفاقات أن تشمل البحث والتطوير التعاونيني و       

التكنولوجيا والتعاون بشأن قطاعات أو غازات حمددة والتعاون يف جمال رصد املناخ ونظم الرصد الرامي لتعزيز                
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قـة  املسامهة يف التدابري املعززة املتعلقة بالبحث والتطوير والتطبيق من خالل االتفاقات الطوعيـة املتعل             .] [املرونة
بالبحث والتطوير والتطبيق يف جمال تكنولوجيات التخفيف والتكيف الرئيسية يتعني أن ُيعتـرف هبـا يف إطـار                  

ومثل هذه االتفاقات تشمل األطراف يف االتفاقية وجيوز أن تشمل الشراكات مـع القطـاع اخلـاص                 . االتفاقية
  .]واألوساط األكادميية واجملتمع املدين

  املعلومات التكنولوجية 

  ينقل القسم املتعلق باملعلومات التكنولوجية إىل ما قبل القسم املتعلق باالتفاقات الطوعية

اتفاقات متعددة بشأن نقل املعلومات التكنولوجية لتيسري تعميم املنتجات /اتفاق] توضع[ينبغي أن يوضع   - ٤٢
  ].]ونظام صحي وموثوق لإلنتاج الزراعي[السليمة بيئياً 

منتدى للمعلومات التكنولوجية،   ] ينبغي أن ينشأ  ] [لية التكنولوجية مبوجب االتفاقية   ميكن أن تشمل اآل     - ٤٣
املتعلقة بالتكنولوجيا اخلاصة بقطـاع     ] جيري حتديثه باستمرار جلمع املعلومات    [ باالستناد إىل املنتديات القائمة،     

مبا يف ذلك مـا     .] [جلهات اخلاصة املتعلقة بالتكنولوجيات اململوكة للجهات العامة وا     [معني وأفضل املمارسات    
والتكيف وإمكانيات اخلصم واحلواجز واجلهات الـيت تـصنع         ] يتعلق حبقوق امللكية الفكرية وإصدار التراخيص     

  .]ينبغي تعزيز منتديات املعلومات التكنولوجية القائمة وربط بعضها ببعض.] [التكنولوجيات

اإلنتاجية اليت ال تـضر     [‘ة بيانات تشمل التكنولوجيات     قاعد] تقوم اآللية التكنولوجية كذلك بتطوير    [  - ٤٤
ينبغـي  [وأفضل املمارسات للتخفيف والتكيف، اليت جيري حتديثها باسـتمرار         ] واملنخفضة االنبعاثات [‘ ]بالبيئة

  .]]            التكنولوجيا         املتعلقة ب                    مركز تبادل املعلومات تطويرها من خالل 

  تطوير تكنولوجيا مالئمة للتكيف ونقلها [

  :ينبغي تعزيز تطوير تكنولوجيا مالئمة للتكيف ونقلها عن طريق وسائل منها ما يلي  - ٤٥

  فيما يتعلق بالتكنولوجيا احلالية الصاحلة للتكيف،  )أ(
  جرد تكنولوجيات التكيف املتاحة حاليا يف البلدان النامية، مبا يشمل حالة إنتاجها يف               ‘١‘

  الوقت الراهن؛
  التكيف على نطاق واسع يف املناطق املتشاهبة؛تعزيز تعميم تكنولوجيات   ‘٢‘
تعزيز قدرات البحث املؤسسية والتقنية والنهوض باملؤسسات األكادميية، مبـا يـشمل              ‘٣‘

  إعادة توجيه برامج البحث؛
  فيما يتعلق بتكنولوجيات التكيف املستقبلية،  )ب(

  كيف املستقبلية؛حتفيز وتعزيز البحث والتطوير واإلنتاج يف جمال تكنولوجيات الت  ‘١‘
  تشجيع وتعزيز تطوير التكنولوجيا يف بلدان اجلنوب وتعاوهنا على ذلك؛  ‘٢‘
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  تعزيز تعميم تكنولوجيات التكيف الناشئة على نطاق واسع يف املناطق ذات املناخ املتشابه؛  ‘٣‘
  .]تعزيز التعاون بني البلدان النامية فيما يتعلق بأنشطة البحث والتطوير  ‘٤‘

  ات املؤسسية مبا يف ذلك إنشاء الصناديق املاليةالترتيب - ٣

اقترحت األطراف خيارات عديدة تتعلق بوضع أو تعزيز الترتيبات املؤسسية يف إطار االتفاقية الرامية إىل تعزيز                : مالحظة[
شاء صناديق  واقترحت األطراف يف بعض احلاالت أيضاً يف معرض عرضها هلذه الترتيبات، إن           . العمل املتعلقة بالتكنولوجيا  

 من الوثيقة   ١٧٥وترد املقترحات املتعلقة بإنشاء صناديق مالية لغرض التكنولوجيا يف الفقرة           . أو جوانب تتعلق بالتنفيذ   /و
FCCC/AWGLCA/2009/INF.1                واملقترحات بشأن تنفيذ جوانب العمـل املعـزز املتعلـق بالتكنولوجيـا تـرد يف  

  .]) FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 الوثيقة من١٩٥-١٨١الفقرات ( أعاله ٣١-١٩الفقرات 

  . العمل التعاوين املعزز املتعلق بالتكنولوجيا] بالترتيبات املؤسسية اخلاصة ] [أن تشمل] [ينبغي] [يتعني[  - ٤٦

  ١اخليار [

  .عن طريق جمموعة من املؤسسات] االستخدام الكفء للترتيبات املؤسسية احلالية] [تعزيز التعاون[  

فريق اخلـرباء   ] واجلهود اإلضافية اليت يبذهلا   ] [بمعززة أو دور استشاري معزز خاص       قدرة استشارية   [  
]  ويعمل بوصفه هيئة استـشارية لـدى       ٧- م أ /٤الذي يتصرف وفقاً للمقرر     [املعين بنقل التكنولوجيا    

 لتطـوير  جبانب دور املركز االستشاري لدى اهليئات الفرعية التابعة لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ        [
] اهليئة الفرعية للتنفيـذ و    ] [إىل مجيع هيئات االتفاقية   :] [ونقل التكنولوجيات وأداء املهام التايل ذكرها     

ويتعني .]] مع التحسينات املالئمة] واهليئة الفرعية للتنفيذ] [اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية[
  :يضطلع مبا يليعلى فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا أن 

إسداء املشورة والتوصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن التنفيذ الشامل للعمل املتعلق بالتكنولوجيا              )أ(
  يف إطار االتفاقية؛

  بلورة خطة عمل تتعلق بالتكنولوجيا باعتبارها نقطة االنطالق لعمله؛  )ب(
  اقبة متعدد األطراف؛إرشاد ومراقبة ما يصرف من األموال من صندوق لتكنولوجيا املر  )ج(
  املعارف؛/تعزيز االتصال وتقاسم املعلومات  )د(
إشراك القطاع اخلاص وتشجيع الشراكة التعاونية بني احلكومات واملؤسسات البحثية مبا يف ذلك   )ه(

املدن والصناعات وتعيني جمموعة عريضة من العمليات واآلليات واملنظمات خـارج االتفاقيـة             
ملناخ والدور احلرج لالستثمارات املتأتية من القطاع اخلاص وقدرة هـذا           اإلطارية بشأن تغري ا   

  ]القطاع واخلربة اليت ميتلكها فضالً عن دور املؤسسات البحثية العمومية؛
التماس التعاون والتنسيق مع املبادرات الدولية املتعلقة بالتكنولوجيا ذات الصلة ومع املنظمات              )و(

خارطات الطريق التكنولوجية، والتدابري التعاونية املتعلقة بالبحث       وال سيما فيما يتعلق بتطوير      
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والتطوير يف جمال التكنولوجيا، وخيارات لتمويل تطوير التكنولوجيا ونشرها ونقلها وإسـداء            
  املشورة بشأن القضايا ذات الصلة حبقوق امللكية الفكرية؛

ة بالنسبة للتمويل املقدم من القطاع اخلاص تنشيط عملية إنشاء آليات تيسرييه يكون هلا أثر الرافع  )ز(
  من أجل تلبية احتياجات البلدان النامية؛

تشجيع وتعزيز ترتيبات الشراكة التعاونية مع املؤسسات الوطنية والدولية العمومية واخلاصـة              )ح(
 املوجودة والناشئة ذات الصلة باملوضوع وكذلك املبادرات مبا فيها األوساط األكادميية ودوائر           

  البحث واجلهات احلكومية وجهات األعمال وغريها من أصحاب املصلحة؛
وضع مسح خاص للتكنولوجيات القائمة مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالتكـاليف التقديريـة                )ط(

واملخاطر واملزايا والقيود فضالً عن املرافق األساسية الالزمة واملوارد البشرية وإمكانات النشر مع 
   الطرف املضيف؛مراعاة ظروف

بلورة مقترحات تتعلق بتنفيذ أنسب خمطط مايل لتعميم تكنولوجيا بعينها يف بلد بعينه مبا يف ذلك   )ي(
  تقييم القدرة احمللية على إنتاج مكونات تلك التكنولوجيا وخدمتها؛ 

ا صياغة الوثائق التنظيمية والشروط واملعايري والتوجيهات وإعـداد املقـررات الـيت تتخـذه               )ك(
  ]املعنية؛  األطراف

  .رصد وتقييم األداء والتقدم احملرز باستخدام مؤشرات أداء وتقدمي تقرير إىل مؤمتر األطراف  )ل(
يقوم فريـق اخلـرباء املعـين بنقـل         ] [جيري توسيع العضوية يف فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا        [  

رجال األعمال ودوائر البحث وغريها من      حبيث تشمل هذه العضوية جهات      ] التكنولوجيا بإنشاء أفرقة  
  : منظمات اخلرباء ذات الشأن مبا يف ذلك الدوائر املالية ذات املسؤولية عن أمور منها ما يلي

توفري املشورة التقنية ذات الصلة باملوضوع وغريها من املشورة اليت يسديها اخلرباء لعملية تطوير          )م(
  وتعميم ونشر التكنولوجيا؛

  ع بوضع خطط عمل وخارطات طريق يف جمال التكنولوجيا؛االضطال  )ن(
توفري املشورة حبسب الطلب بشأن تقييم احتياجات التكنولوجيا وخطط تطـوير التكنولوجيـا        )س(

  .]واالستراتيجيات اإلمنائية املتسمة باخنفاض االنبعاثات

   )٤(٢اخليار [

ابعة لالتفاقية، لتعزيز تنفيذ االتفاقية عن طريق دعم هيئة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا، باعتبارها هيئة فرعية ت
وتضطلع هذه اهليئة   . العمل املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها ملعاضدة العمل املكرس للتخفيف والتكيف         

  :بأمور منها ما يلي
                                                      

 أدنـاه   ٤٩ هذا املقترح كعنصر ذي صلة باملقترحات املتعلقة بالصناديق الوارد ذكرهـا يف الفقـرة                ُيعرض )٤(
ــرات    ــضمنها الفق ــيت تت ــذ ال ــب التنفي ــة جبوان ــات املتعلق ــاله ٢٢-١٩واملقترح ــة ١٨٣-١٨١( أع ــن الوثيق  م
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يا إسداء املشورة والتوصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن التنفيذ الشامل للعمل املتعلق بالتكنولوج             )أ(
  يف إطار االتفاقية؛

  بلورة خطة عمل تتعلق بالتكنولوجيا بوصفها نقطة االنطالق يف عمل الفريق؛  )ب(
وفقاً ملعايري اآللية مـن     [إرشاد ومراقبة صرف األموال من صندوق متعدد األطراف لتكنولوجيا املناخ             )ج(

إمكانات احلد من االنبعاثات    قبيل مستوى التنمية الذي بلغته األطراف فضالً عن خفضها االنبعاثات و          
  ؛).]رأس املال البشري، أبعاد السوق احمللية وما إىل ذلك(والتكيف وقدراهتا على االستيعاب 

  املعارف، واحلوار بشأن السياسات؛/تعزيز االتصال وتقاسم املعلومات  )د(
  ؤمتر األطراف؛رصد وتقييم األداء والتقدم احملرز باستخدام مؤشرات أداء وتقدمي تقرير إىل م  )ه(
  حتديد جماالت التعاون مع القطاع اخلاص والتقـدم بتوصـيات إىل مـؤمتر األطـراف مـن أجـل                    )و(

  اختاذ إجراءات؛
  املسامهة يف قياس اإلجراءات والدعم املقدم هلا والتبليغ هبا والتحقق منها؛  )ز(
ذات الصلة باملوضوع   إسداء املشورة بشأن تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها يف كافة القطاعات             )ح(

  وال سيما تكنولوجيا أسر وختزين الكربونات؛
حتديد أفضل املمارسات وأفضل التكنولوجيات املتاحة من البلدان املتقدمة والتكنولوجيات اليت             )ط(

  ستكون متاحة يف املستقبل؛
قديريـة  وضع مسح خاص للتكنولوجيات القائمة مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بالتكـاليف الت              )ي(

واملخاطر واملزايا والقيود فضالً عن اهلياكل األساسية الالزمة واملوارد البشرية وإمكانات التوزيع 
  مع مراعاة الظروف السائدة لدى الطرف املضيف؛

بلورة مقترحات تتعلق بتنفيذ أنسب اخلطط املالية لتعميم تكنولوجيا بعينها يف بلد بعينه، مبا يف                 )ك(
  احمللية يف جمال إنتاج مقومات تلك التكنولوجيا وخدمتها؛ذلك تقييم القدرة 

  .]إعداد وثائق تنظيمية وشروط ومعايري وإرشاد وإعداد املقررات اليت تتخذها األطراف املعنية  )ل(

ويف إطار التوجيه الذي يسديه مؤمتر األطراف، ينبغي أن تضم هذه اهليئة وأن تعززها جلنـة للتخطـيط                    
  ).مسؤولة أمام اجلهاز التنفيذي(تقنية وفريق للتحقق وأمانة االستراتيجي وأفرقة 

من ممثلي احلكومات الذين ينتخبهم مؤمتر األطراف       [يتعني أن يتألف اجلهاز التنفيذي املعين بالتكنولوجيا          
ن مع التمثيل اإلقليمي املتوازن من بني من هم خرباء يف املسائل ذات الصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلـها علـى أ                 

يتـوىل  . أن تكون مفتوحة يف وجه مجيع األطراف      ]. [يكون منفتحاً على املسامهات اليت يقدمها اخلرباء اآلخرون       
ينشأ صندوق متعدد األطراف لتكنولوجيا املناخ يوفر املتطلبـات         ] مؤمتر األطراف حتديد أعضاء اللجنة واألفرقة     

  . التنفيذي بإيعاز من مؤمتر األطرافاملالية ذات الصلة بالتكنولوجيا على حنو ما حدده اجلهاز
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  ٢بديل للخيار 

. منـها ‘ ١ ‘٢-٧إنشاء هيئة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا، باعتبارها هيئة فرعية تابعة لالتفاقية، وفقاً للمـادة              [  
توازن ويكون  ويتألف هذا اجلهاز التنفيذي من ممثلني عن احلكومات ينتخبهم مؤمتر األطراف مع مراعاة التمثيل اجلغرايف امل               

ميكن وضع ما يلـي يف  : (تعمل اهليئة الفرعية املعنية بالتكنولوجيا. هؤالء األعضاء خرباء مبسائل تطوير التكنولوجيا ونقلها   
مرفق للمقرر القاضي بإنشاء هيئة التنفيذ املعنية بالتكنولوجيا باعتبار هذا النص اختصاصات أو هيكالً تنظيمياً أو املهـام                  

  )إىل ذلكاملنوطة، وما 

  :تستهدي باملبادئ التايل ذكرها  )أ(  
  العمل يف ظل سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف؛  ‘١‘
حتقيق إمكانية الوصول إىل التكنولوجيات اليت حتتاجها البلدان النامية األطراف لتعزيـز              ‘٢‘

العمل املتعلق بالتخطيط والتكيف ومعقولية تكاليف هذه التكنولوجيـات ومالءمتـها           
   للتكيف؛وقابليتها

إزالة احلواجز اليت تعترض سبيل تطوير وتعميم واعتماد ونشر ونقـل التكنولوجيـات               ‘٣‘
  السليمة بيئياً؛

ضمان توفري موارد مالية جديدة وإضافية، ومالئمة وقابلة للتنبؤ هبا يف سـبيل تطـوير                 ‘٤‘
  وتطبيق وتعميم واعتماد ونشر ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً؛

  وير وتعزيز القدرات احمللية والتكنولوجيات املتاحة للبلدان النامية األطراف؛دعم تط  ‘٥‘
تسريع وترية نفاذ التكنولوجيات فعالة التكلفة مبا يف ذلك املـشاريع الرائـدة وبنـاء                 ‘٦‘

  القدرات وتيسري التمويل؛
ة يف جمـال    الترويج للحلول والتكنولوجيات اجملزية للجميع واليت تتميز بإمكاناهتا الكبري          ‘٧‘

التقليل من اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ واآلثار الضارة النامجة عن اإلجـراءات              
  اليت تتخذها البلدان النامية األطراف يف سبيل االستجابة مبا يف ذلك التنوع االقتصادي؛

  أن تكون ذات توجه عملي حىت حتقق فعالية التكاليف؛  ‘٨‘
  املصلحة املعنيني على نطاق أوسع؛الترويج الشتراك أصحاب   ‘٩‘
  .تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص  ‘١٠‘

  :أن تناط هبا املهام التايل ذكرها  )ب(  
تسريع وترية تطوير وتطبيق وتعميم واعتماد ونشر نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً من              ‘١‘

ملدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية  البلدان املتقدمة األطراف إىل غريها من البلدان املتقدمة ا        
والبلدان النامية األطراف بغية جتنب آثار التمسك باملطروق من التكنولوجيـات غـري             

  السليمة بيئياً وتعزيز التنمية املستدامة يف البلدان النامية األطراف؛
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ـ             ‘٢‘ ة إتاحة سبيل الوصول إىل تكنولوجيا التكيف على املستويات الوطنية ودون اإلقليمي
واإلقليمية بفضل بناء القدرات وتوفري موارد مالية جديدة وإضافية، مالئمة وقابلة للتنبؤ 
هبا من أجل الوفاء بتكاليف االندماج والتكيف مع عملية تطويرية وأنـشطة التكيـف              

  القائمة بذاهتا؛
لنقل إزالة احلواجز اليت تعترض سبيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الوسائل اليت تسهل هذا ا              ‘٣‘

للتشجيع على احلصول عاجالً على التكنولوجيات السليمة بيئياً املتقدمة فيمـا تقـدم             
اجلوائز للمبدعني الذين ينفعون البشرية مبا يف ذلك أمور منها التكنولوجيات اليت يـتم              

  تطويرها بصورة مشتركة وتقاسم حقوق امللكية الفكرية؛
لى التكنولوجيا بوسائل منها جهة التمويـل       تعزيز قيام بيئات مواتية لتسهيل احلصول ع        ‘٤‘

اليت يكون هلا أثر الرافعة بالنظر إىل املوارد املالية للقطاع اخلاص مبا يف ذلك السياسات               
املتعلقة باحلوار واملشاركة يف تطوير وتطبيق وتعميم واعتماد ونشر ونقل التكنولوجيات          

  السليمة بيئياً؛
من إطار االتفاقية مبا يف ذلك العمل املكرس لتعزيـز          االعتماد على األنشطة القائمة ض      ‘٥‘

فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا لدعم التماسك من خالل إدماج األنشطة اجلاريـة             
  ذات الصلة بتطوير التكنولوجيات ونقلها؛

توفري األداة الالزمة للتنفيذ الكامل لاللتزامات املعقودة مبوجب االتفاقية فيمـا يتعلـق               ‘٦‘
طوير وتعميم واعتماد ونشر ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً وما يتصل هبا من متويل بت

  وبناء للقدرات؛
وضع خطط عمل استراتيجية وتكنولوجية ورصد ومعاينة تنفيذ السياسات التـشغيلية             ‘٧‘

احملددة واملبادئ التوجيهية والترتيبات التوجيهية والترتيبات اإلدارية مبا يف ذلك صرف           
وارد ألغراض حتقيق أهداف صندوق التكنولوجيا املتعدد األطراف مع مراعاة فعاليـة            امل

  تكاليف األنشطة املقترحة فضالً عن إمكانية ازدواجها؛
  تنسيق التدابري اليت يتخذها خمتلف أصحاب املصلحة على املستويات الدولية واإلقليمية والوطنية؛  ‘٨‘
يا السليمة بيئياً من حيث سرعة التدفق التكنولـوجي         تقييم أداء تطوير ونقل التكنولوج      ‘٩‘

  .وتنوعه وحجمه
  :أن تتألف من العناصر التايل ذكرها وأن تدعمها هذه العناصر  )ج(  

  :جلنة ختطيط استراتيجي تتوىل  ‘١‘
  وضع استراتيجية؛  - 
  توفري التوجيه املنتظم؛  - 
  تقييم وبلورة املسائل ذات الصلة بالتكنولوجيا؛  - 
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املستمر للتقدم، مبا يف ذلك التدفقات املالية والتكنولوجية وتنوع وفعالية     التقييم    - 
  التكنولوجيات املنقولة؛

وضع صيغ حمدثة خلطة العمل التكنولوجي على حنو ما هو موصوف أدنـاه يف                - 
  فترات متباعدة منتظمة؛

  أداء أية وظائف أخرى يسندها إليها اجلهاز التنفيذي املعين بالتكنولوجيا؛  - 
  .بناء القدرات  - 

أفرقة تقنية تقوم بتهيئة ومجع املعلومات اجلارية اليت يتوصل إليها اخلرباء واليت تتـصل                ‘٢‘
  :بأمور منها

  السياسات والتدابري؛  - 
  التعاون يف جمال امللكية الفكرية، وتقامسها والشراكة فيها؛  - 
  التعاون القطاعي والشامل للقطاعات واجلامعة؛  - 
  ذات الصلة ورصدها واالمتثال هلا؛تقييم املسائل   - 
  نشر املعارف؛  - 
  توثيق تكنولوجيات التكيف احمللية املوجودة بالفعل يف البلدان النامية واالرتقاء            - 

  .مبستواها ونشرها
فريق حتقق يقوم بوضع نظام للقياس والتبليغ والتحقق من االمتثال لألحكـام املتعلقـة                ‘٣‘

واعتماد ونشر ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً من       بالتمويل وتطوير وتطبيق وتعميم     
طرف األطراف يف املرفق األول إىل البلدان النامية يف إطار اآلليـة والتقيـد الـشامل                
بااللتزامات املتعلقة بالتمويل وتوفري التكنولوجيا يف إطار االتفاقية، مبا يف ذلك متطلبات     

  .خطة عمل بايل
  :وأمانة تتوىل  ‘٤‘

  وتيسري أنشطة اهليئة الفرعية للتكنولوجيا؛بدأ دعم   - 
جتميع وإعداد التقرير النهائي املتعلق باملسامهات املالية والتكنولوجية اليت تقدمها وتبلغ             - 

  .هبا األطراف يف آلية التكنولوجيا مبا يف ذلك املتطلبات مبقتضى خطة عمل بايل
  .اجلهاز التنفيذيوضع خطة عمل تكنولوجية تستخدم كنقطة انطالق لعمل   )د(  

وتشتمل هذه اخلطة على التدابري احملددة واآلجال بالنسبة للسنوات الثالث األوىل مـن               ‘١‘
  وجودها ويتم حتديثها مرة كل ثالث سنوات؛

العمل على حتقيق كامل إمكانات التكنولوجيا وسوف تدعم خطة العمل املتعلقة بالتكنولوجيا              ‘٢‘
  ا يف ذلك البحث والتطوير والتطبيق والنشر والنقل؛كافة مراحل دورة التكنولوجيا مب
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وسوف حتدد خطة العمل املتعلقة بالتكنولوجيا السياسات احملددة والتدابري ومتطلبات التمويل             ‘٣‘
تكنولوجيـات  : بالنسبة لكافة التكنولوجيات ذات الصلة باملوضوع يف إطار التصنيفات التالية         

  ف املسجلة برباءة وتكنولوجيات املستقبل؛القطاع العام، التكنولوجيات واملعار
إقامة مراكز امتياز للتكنولوجيا وطنية وإقليمية من أجل دعم التعاون بني الـشمال واجلنـوب                 )ه(

ميكـن أن   (واجلنوب واجلنوب والتعاون الثالثي، مبا يف ذلك القيام بالبحث والتطوير املشتركني            
  ).ضمن النتائجمتفق عليها تت/ترفق التفاصيل بوثيقة قانونية

وترفق قائمة بيانية باألنشطة والتكاليف املؤهلة للدعم يف إطار اجلهاز التنفيـذي املعـين بالتكنولوجيـا         
سيشتمل املرفق على قائمة بيانية باألنشطة والتكاليف املؤهلة للحصول على          ( أدناه   ٥٢بوصفها مرفقاً يف الفقرة     

  )]. والصني املتعلقة بآلية التكنولوجيا يف إطار مؤمتر األطراف٧٧ل دعم من اآللية الواردة يف مذكرة جمموعة ا

  )٥(٣اخليار [

. ملؤمتر األطراف خبصوص القضايا السياساتية املتعلقة بالتكنولوجيـا ] تسدي املشورة [جلنة للتكنولوجيا   [  
ألف من خرباء تسميهم وينبغي خدمة هذه اللجنة بأمانة فنية معززة ويسدى هلا املشورة فريق معين بالتكنولوجيا يت[

  ]:وتناط بفريق التكنولوجيا املهام التايل ذكرها] [واملهام املنوطة بلجنة التكنولوجيا تشمل.] األطراف

حتديد جماالت التعاون مع القطاع اخلاص والتقدم بتوصيات إىل مؤمتر األطراف من أجل أن يتخذ   )أ(
  أي إجراء؛

  ؛]مارات يف جمال التكنولوجيااالستث] استعراض واقتراح والبت فيها[  )ب(
  ؛]طلبات متويل التكنولوجيا] وإقرار[استعراض   )ج(
  ]استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل املتعلقة بالتكنولوجيا؛  )د(
  ]إقرار اإلجراءات والطرائق اخلاصة بالتعاون يف جمال التكنولوجيا مع القطاع اخلاص؛[  )ه(
  سات وأفضل التكنولوجيات املتاحة؛تعيني وتعزيز أفضل املمار  )و(
حتديد أنسب السبل لتعزيز نقل أفضل التكنولوجيات املتاحة والتكنولوجيات الـيت سـتتاح يف                )ز(

  األجلني القصري واملتوسط ويف املستقبل؛
توفري التوجيه والدعم للبلدان النامية األطراف يف جمال وضع تقييمات باحتياجات التكنولوجيا              )ح(

  ستراتيجيتها اإلمنائية املنخفضة الكربون؛كجزء من ا
  مجع و، عند اللزوم، منع أو التكليف بوضع خارطات طريق عاملية تتعلق بالتكنولوجيات؛  )ط(
  . مساعدة آلية التنسيق يف جمال تقييم إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وغريها من اهليئات ذات الصلة  )ي(

                                                      

 أدناه واملقترحات املتعلقة ٤٩ديق والواردة يف الفقرة    يعرض هذا املقترح باالقتران مع املقترحات املتعلقة بالصنا        )٥(
 ).FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة ١٨٣-١٨١الفقرات ( أعاله ٢٢-١٩جبوانب التنفيذ اليت تتضمنها الفقرات من 
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  ٤اخليار [

لتعزيز آليات تنفيذ نقل التكنولوجيا فضالً ] يف إطار االتفاقية[ومتويل التكنولوجيا هيئة جديدة معنية بنقل   
عن األنشطة التمكينية املرتبطة بذلك مثل بناء القدرات والتدريب التقين والتعاون يف جمال البحث والتطوير مبا يف                 

لتخفيف املالئمة وطنياً وبرامج العمـل      ذلك األنشطة احملدَّدة يف جمال تقييم االحتياجات التكنولوجية وإجراءات ا         
  :واهليئة اجلديدة املعنية بنقل ومتويل التكنولوجيا ينبغي أن تتوىل. الوطنية والتكيُّف

  ؛]اليت سُتنشأ[تنسيق آليات التمويل القائمة سواء كانت سوقية أم غري سوقية   )أ(
  ات وما يدَعم اإلجراءات؛املسامهة يف القياس والتبليغ والتحقُّق فيما يتعلق باإلجراء  )ب(
تسهيل الروابط اليت ُتتيح احلصول على األموال ووجوب احلد من تنوع املصادر احلالية لألموال                )ج(

  يف إطار االتفاقية؛
تفعيل نقل التكنولوجيا وآليات التمويل يف إطار االتفاقية مع سائر منظمات األمـم املتحـدة                 )د(

 املنشأة مبقتضى الربامج الثنائية واملتعددة األطراف وغري ذلك واملؤسسات املالية املتعددة األطراف
من احملافل الدولية ذات الصلة اليت ال ترتبط ارتباطاً مباشراً بتغري املناخ مع مساعدة األفرقة التقنية 

  .]اليت سُتنشأ

  .٥ و٤و ٣ و٢إدراج فقرة جديدة تنطوي على إدماج للعناصر الرئيسية الواردة يف اخليارات احلالية 

  ٥اخليار [

أو املستوى القطاعي   /أو املنظمات الدولية ذات الصلة على املستوى الوطين و        /إشراك الكيانات اخلاصة و     
أو القطاع اخلاص بأداء املهام /من خالل تعزيز الشراكة بني القطاعني العام واخلاص وقيام اخلرباء يف القطاع العام و

معين بالتعاون التكنولوجي القطاعي دعم تنفيـذ     ] فريق استشاري [عني على   ولتعزيز هذا التعاون، يت   . االستشارية
إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً بفضل إزاحة العراقيل اليت تعترض سبيل نقل ونشر التكنولوجيا وتعزيزمهـا يف                

 القطـاعي أن  ويتعني على الفريق االستشاري املعين بالتعاون التكنولوجي  . كافة القطاعات ذات الصلة باملوضوع    
  :يتوىل، يف مجلة أمور

حتديد أفضل املمارسات وأفضل التكنولوجيات املتاحة من البلدان املتقدمة والتكنولوجيات اليت             )أ(
  سُتتاح يف املستقبل؛

حتديد الُسُبل املناسبة لتعزيز نقل أفضل التكنولوجيات املتاحة حالياً عن طريق حتليل إمكانـات                )ب(
   مؤشرات؛خفض االنبعاثات ووضع

  إسداء املشورة بشأن تعزيز ونشر التكنولوجيا يف مجيع القطاعات ذات الصلة باملوضوع؛  )ج(
  .]تقدمي تقارير دورية إىل مؤمتر األطراف عن أنشطته  )د(
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  ٦اخليار [

ينبغي أن ُتنشأ خدمة جديدة يكون هلا أثر الرافعة للتكنولوجيا ميكن أن تشكِّل جزءاً من ُمنتدى التسهيل                   
ألمشل وذلك لتوفري خدمة تيسريية تفاعلية فيما يتعلق باإلجراءات اليت حددهتا االسـتراتيجيات اإلمنائيـة ذات                ا

برامج العمل /إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً/أو عمليات تقييم االحتياجات التكنولوجية/االنبعاثات املنخفضة و
نامية وتقوم، على أساس طوعي، بتقييم اإلجـراءات املمكنـة          وُتقدَّم هذه اخلدمة إىل البلدان ال     . الوطنية للتكيف 

وتساعد يف وضع مشاريع مقترحات دقيقة وتساعد كذلك يف بيان أنسب شكل للدعم االسـتثماري، خاصـة                 
وسوف تعمل هذه الدائرة عن كثب مع مؤسـسات التمويـل           . االعتماد على أثر الرفع املايل من القطاع اخلاص       

  .رف التنمية املتعددة األطراف والقطاع اخلاصالدولية ذات الشأن ومصا

  ٧اخليار [

  .ُينشأ مبوجب هذا مرفق لتطوير ونقل التكنولوجيا

الغرض من مرفق تطوير ونقل التكنولوجيا هو مساعدة البلدان النامية األطراف على حتديد وتيسري نقل               
ا تكنولوجيـات الطاقـة املتجـددة       التكنولوجيات املتسمة باخنفاض انبعاثات غازات الدفيئة فيهـا، وال سـيم          

والتكنولوجيات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة، للمساعدة على االضطالع بالتدابري الوطنية املناسبة للتخفيـف   
وسوف يساعد هذا املرفق بصورة خاصة البلدان النامية اليت هي ُعرضة للتأثر على حتديد وتسهيل        . من االنبعاثات 

  . املناسبةنقل تكنولوجيات التكيُّف

أو مؤمتر األطراف   (وسيكون مرفق تطوير ونقل التكنولوجيا خاضعاً لسلطة وتوجيهات مؤمتر األطراف           
  .وخيضع ملراقبة اجمللس) العامل بوصفه اجتماع األطراف

هبدي ) أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف(وتشكيل هذا اجمللس سُيحدده مؤمتر األطراف  
  .يل اجلغرايف العادلمن مبدأ التمث

أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه     (ويقوم مرفق تطوير ونقل التكنولوجيا بتقدمي تقارير منتظمة إىل مؤمتر األطراف            
  .ويقوم فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بإسداء املشورة ملرفق تطوير ونقل التكنولوجيا). اجتماع األطراف

 من ١٧٥ و١٧٤يف الفقرتني ) INF/2009/AWGLCA/FCCC.1 من الوثيقة ١٩٦ة الفقر (٤٥مقترح بدمج الفقرة 
  :  باتباع اخليار التايلINF/2009/AWGLCA/FCCC.1الوثيقة 

 مـن  ١٧٥ و ١٧٤والفقرتني  ) INF/2009/AWGLCA/FCCC.1 من الوثيقة    ١٩٦الفقرة   (٤٥خيار بديل للفقرة    
INF/2009/AWGLCA/FCCC.1الوثيقة 

)٦(:  

                                                      

 .يدرج هذا النص يف الفرع املايل والفرع املتعلق بالتكنولوجيا استجابة لطلب األرجنتني )٦(
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 من االتفاقية، من خالل التمويل ونقل التكنولوجيـا         ١١ات املؤسسية لتعزيز تنفيذ املادة      تشمل الترتيب [
  :وبناء القدرات، ما يلي

إنشاء آلية للتمويل والتكنولوجيا هتدف إىل ضمان تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستمراً وذلـك               
 ٨- ٤ و ٥- ٤ و ٤- ٤ و ٣- ٤وهذا ما تقتضيه املـادة      . د املالية فيما يتصل بالوفاء بااللتزامات املتعلقة بتوفري املوار      

  . اليت ُتعرِّف اآللية املالية املنشأة مبوجب االتفاقية١١ من االتفاقية وفقاً للمادة ٩- ٤و

 وتطويرها ونـشرها    اوتعاجل آلية التمويل والتكنولوجيا مجيع جوانب التعاون يف جمال حبوث التكنولوجي          
 وغري ذلك من املواد ذات الصلة لالتفاقية من أجل إتاحة التخفيف            ٥- ٤ و ٣- ٤و) ج(١- ٤ونقلها وفقاً للمادة    

  .١٣- م أ/١والتكيف على النحو املنصوص عليه مبوجب الفقرات ذات الصلة من املقرر 

وتتألف البنية األساسية آللية التمويل والتكنولوجيا مبوجب االتفاقية من ركنني أحدمها يتعلق بـالتكيف              
  . بالتخفيفواآلخر يتعلق

. وُتنشأ هيئة تنفيذية معنية بالتمويل والتكنولوجيا ألغراض التكيف، تكون مسؤولة أمام مؤمتر األطراف            
  :وتؤدي هذه اهليئة، يف مجلة ما تؤديه، الوظائف التالية

تنظيم وتنسيق ورصد وتقييم تنفيذ اإلطار الشامل للتكيف، مبا يف ذلك وسائل التمكني املتعلقة                )أ(
  يل والتكنولوجيا وبناء القدرات؛بالتمو

  واإلشراف عليها؛)٧(توجيه عملية صرف األموال من صندوق التكيف الذي ُينشأ مبوجب االتفاقية  )ب(

تنسيق عمليات صرف األموال من صندوق التكيف وفقاً لالحتياجات على النحو املبني يف خطط   )ج(
يئة التنفيذية املعنية بالتمويـل والتكنولوجيـا       التكيف الوطنية املقدمة من البلدان النامية إىل اهل       

  ألغراض التكيف؛
  تقدمي دعم مايل وتقين إىل البلدان النامية، بناًء على طلبها، من أجل صياغة خطط التكيف الوطنية؛  )د(  

إدارة نظام إلصدار الشهادات فيما يتعلق بتلقي املوارد املالية وفاًء بااللتزامات املالية اليت تقـع                 )ه(
   من االتفاقية؛٣- ٤لى عاتق البلدان األطراف املتقدمة مبوجب املادة ع

ربط آليات نقل التكنولوجيا والتمويل مبوجب االتفاقية باملنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة             )و(
واملؤسسات املالية املتعددة األطراف املنشأة يف إطار برامج إمنائية ثنائية أو متعددة األطراف وغري 

 من احملافل الدولية ذات الصلة اليت ال يتصل عملها اتصاالً مباشراً بتغري املناخ، مبساعدة من         ذلك
  .أفرقة تقنية يتم إنشاؤها

 أربعة أفرقة تقنية معنية بالبحث والتطـوير؛ وبنـاء          اوتتوىل دعم اهليئة التنفيذية املعنية بالتمويل والتكنولوجي      
وتتألف األفرقة التقنية مـن ممـثلني       . تكيف؛ ونظم املراقبة وإدارة املعلومات     ألغراض ال  تالقدرات؛ ونقل التكنولوجيا  

                                                      

 .اح املزيد من األحكام املتعلقة بصندوق التكيفسُيقدم صاحب االقتر )٧(
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حكوميني خيتارهم مؤمتر األطراف على أساس التمثيل اإلقليمي املتوازن من بني اخلرباء يف املسائل املتصلة بعمل كـل                  
  .ضمان شفافية وكفاءة اإلدارةفريق من األفرقة التقنية اليت تكون مفتوحة أمام إسهامات خرباء آخرين وذلك من أجل 

. وُتنشأ هيئة تنفيذية معنية بالتمويل والتكنولوجيا، ألغراض التخفيف، تكون مسؤولة أمام مؤمتر األطراف
  :وتؤدي هذه اهليئة، يف مجلة ما تؤديه، الوظائف التالية

مكني املتعلقة تنظيم وتنسيق ورصد وتقييم تنفيذ اإلطار الشامل للتخفيف، مبا يف ذلك وسائل الت       )أ(
  بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات؛

  .)٨(إدارة صندوق للتخفيف ُينشأ مبوجب االتفاقية  )ب(  
تنسيق عمليات صرف املبالغ من صندوق التخفيف وفقاً لالحتياجـات املُحـددة يف إجـراءات                 )ج(

 املعنية بالتمويل والتكنولوجيا     من البلدان النامية إىل اهليئة التنفيذية      املقدمةالتخفيف املالئمة وطنياً    
  .ألغراض التخفيف

تقدمي الدعم املايل والتقين، إىل البلدان النامية، بناًء على طلبها، من أجـل صـياغة إجـراءات                   )د(
  .التخفيف املالئمة وطنياً

تنسيق عمليات صرف املبالغ من صندوق التخفيف وفقاً الحتياجات األنشطة اإلضافية خلفض              )ه(
  .ت النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، حسبما تطلبه البلدان الناميةاالنبعاثا

تقدمي الدعم املايل والتقين إىل البلدان النامية، بناًء على طلبها، إلعداد األنشطة اإلضافية خلفض                )و(
  .االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها

 ترتيبات تقدمي القروض امليسَّرة للقطاع اخلاص يف العمل مع مصارف التنمية اإلقليمية على تنسيق  )ز(
  .البلدان النامية من أجل تنفيذ أنشطة ختفيف حمددة

إدارة نظام للتسجيل وإصدار الشهادات فيما يتصل بتلقي املوارد املالية وفاًء بااللتزامات املالية               )ح(
  .االتفاقية من ٣- ٤اليت تقع على عاتق البلدان األطراف املتقدمة مبوجب املادة 

ربط آليات نقل التكنولوجيا والتمويل مبوجب االتفاقية باملنظمات األخرى التابعة لألمم املتحدة             )ط(
واملؤسسات املالية املتعددة األطراف املُنشأة يف إطار برامج إمنائية ثنائية أو متعددة األطراف وغري 

االً مباشراً بتغري املناخ، مبساعدة من ذلك من احملافل الدولية ذات الصلة اليت ال يتصل عملها اتص        
  .أفرقة تقنية سيتم إنشاؤها

وستدعم اهليئة التنفيذية املعنية بالتمويل والتكنولوجيا ألغراض التخفيف مخسة أفرقة تقنية معنية بالبحث             
لنامجة والتطوير؛ وبناء القدرات؛ ونقل التكنولوجيات ألغرض التخفيف؛ واألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات ا           

وتضم األفرقة التقنية ممثلني حكوميني ينتخبهم مؤمتر األطراف على  . عن إزالة الغابات وتدهورها؛ وآليات السوق     

                                                      

 . صاحب هذا االقتراح املزيد من األحكام بشأن صندوق التخفيفسُيقدم )٨(
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أساس التمثيل اإلقليمي املتوازن من بني اخلرباء يف املسائل املتصلة بعمل كل فريق من األفرقة التقنية اليت تكـون                   
  .مفتوحة أمام إسهامات من خرباء آخرين

  فرقة التقنيةاأل
الفريق التقين املعين بالبحث والتطوير ألغراض      (يقوم كال الفريقني التقنيني املعنيني بالبحث والتطوير          )أ(

، يف مجلة أمور، بتنسيق الـربامج       )التكيف والفريق التقين املعين بالبحث والتطوير ألغراض التخفيف       
ا وبياهنا العملي، ويقدمان الدعم املناسـب       املتعددة األطراف املتعلقة ببحوث التكنولوجيا وتطويره     

للبلدان األطراف النامية من خالل خمططات التعاون بني الشمال واجلنوب وبني اجلنوب واجلنـوب              
  . ويشجعان املشاريع املشتركة للتعجيل بوزع التكنولوجيات ونشرها ونقلها على حنو فعال

الفريق التقين املعين ببناء القدرات ألغـراض       (درات  يقوم كال الفريقني التقنيني املعنيني ببناء الق        )ب(
بتنظيم وتنسيق ورصد وتقيـيم     ) التكيف والفريق التقين املعين ببناء القدرات ألغراض التخفيف       

وتعديل تنفيذ أنشطة بناء القدرات ألغراض التكيف والتخفيف وما يتصل بذلك مـن متويـل               
ويقدم هذان الفريقان التقنيان أيضاً معلومـات       . وتطوير للتكنولوجيا ونقلها، يف البلدان النامية     

وُينشئ هذان الفريقان التقنيان . وآراء بشأن الوفاء بالتزامات البلدان املتقدمة بدعم بناء القدرات
آليات لتقاسم الدروس املستفادة وتعزيز التعاون بني اجلنوب واجلنوب فضالً عن نشر جتـارب              

  .ات يف البلدان الناميةاألنشطة الناجحة يف جمال بناء القدر
الفريق التقين املعين بنقل التكنولوجيـا      (يقوم كال الفريقني التقنيني املعنيني بنقل التكنولوجيات          )ج(

، يف مجلـة أمـور،      )ألغراض التكيف والفريق التقين املعين بنقل التكنولوجيا ألغراض التخفيف        
عنيتني بالتمويل والتكنولوجيا بشأن التنفيـذ  بتقدمي املشورة والتوصيات إىل اهليئتني التنفيذيتني امل   

املعارف؛ ورصد  /اإلمجايل للعمليات املتصلة بالتكنولوجيا؛ وتعزيز االتصاالت وتبادل املعلومات       
وتقييم أداء وتقدم البحوث التكنولوجية وتطوير التكنولوجيا وبياهنا العملي ونشرها ووزعهـا،            

وباإلضافة إىل ذلك، يقوم هـذان      .  مؤمتر األطراف  باستخدام مؤشرات أداء؛ وتقدمي تقارير إىل     
الفريقان التقنيان بإعداد استعراضات بشأن التكنولوجيات القائمة، مبا يف ذلك معلومات عـن             

  . التكاليف املقدَّرة، واملخاطر، والفوائد والقيود، مع مراعاة ظروف الطرف املضيف
ة املعلومات، يف مجلة أمور، بتنظيم وتنسيق ورصـد         يقوم الفريق التقين املعين بنظم املراقبة وإدار        )د(

مبا يف ذلـك مجـع البيانـات        (وتقييم وتعديل تنفيذ أنشطة املراقبة املنهجية وإدارة املعلومات،         
ألغـراض التكيـف يف     ) وحفظها، وعمليات التحليل ووضع النماذج وتضييق نطاقها ونشرها       

ات لتقاسم الدروس املستفادة وتعزيز التعاون بني كما يقوم هذا الفريق بإنشاء آلي. البلدان النامية
اجلنوب واجلنوب، وكذلك لنشر جتارب األنشطة الناجحة يف جمال املراقبـة املنهجيـة وإدارة              

  .املعلومات ألغراض التكيف يف البلدان النامية
ابـات  يقوم الفريق التقين املعين باألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجـة عـن إزالـة الغ                )ه(

وتدهورها، يف مجلة أمور، بتحديد املنهجيات للمستويات املرجعية، ودعم تعزيز أنشطة املشاريع 
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اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها ضمن البلدان وغري ذلك مـن              
  .القضايا املنهجية العامة

، بتنظيم وتنسيق ورصد وتقييم وتعـديل       يقوم الفريق التقين املعين بآليات السوق، يف مجلة أمور          )و(
ويعاجل هذا الفريـق    . تنفيذ أنشطة التخفيف يف البلدان النامية اليت ُتنفَّذ يف إطار آليات السوق           

قضايا مثل خطوط األساس القطاعية اخلاصة ببلدان حمددة؛ ومبدأ اإلضافة؛ وخطـط الرصـد              
  .دة الدائنة، وما إىل ذلكوالتحقق؛ وتسجيل أنشطة وإجراءات التخفيف؛ وإصدار األرص

وباإلضافة إىل ذلك، يكون فريق معين بالقياس واإلبالغ والتحقق ُينشأ حتت سلطة مـؤمتر األطـراف                  )ز(
مسؤوالً عن وضع منهجيات القياس واإلبالغ والتحقق، وعن عمليات القياس واإلبـالغ والتحقـق              

، ١٣-م أ /١من املقـرر    ‘ ٢‘)ب(١فقرة  املتصلة بإجراءات التخفيف والدعم املتلقى، حسبما تقتضيه ال       
  .وحفظ سجالت أنشطة التخفيف والتكيف املنفَّذة من ِقبل البلدان النامية باستخدام مواردها هي

وتقوم أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ بدعم وتيسري أنشطة اهليئة التنفيذية املعنية بالتمويل                
  .كيف واهليئة التنفيذية املعنية بالتمويل والتكنولوجيا ألغراض التخفيف واألفرقة التقنيةوالتكنولوجيا ألغراض الت

  مراكز االبتكار التكنولوجي الوطنية واإلقليمية

مراكـز تعاونيـة لتطـوير      ] [مراكز ابتكار تكنولوجي وطنية وإقليميـة     ] [ُتنشأ[أن  ] ينبغي] [يتعني[  - ٤٧
أو /أن ُتنشأ و] [املراكز القائمة ] [تعزيز[اف، وال سيما يف البلدان النامية و      وشبكات فيما بني األطر   ] التكنولوجيا

  :من أجل] يف أهم البلدان النامية جبميع مناطق العامل[حبسب االقتضاء ] ُتعزز

أن تكون مركزاً عقدياً للتنسيق يسهِّل وميكِّن من حتديد منتج واحد أو أكثر مـن املنتجـات                   )أ(
ذات املزايا الكبرية يف جمال التنمية املستدامة وتغـري املنـاخ إىل جانـب              التكنولوجية الرئيسية   

أسعارها املرتقبة وأهدافها املنشودة يف جمال األداء وتصميم هذه املنتجات واألسواق اخلاصة هبا             
  .]وذلك بالشراكة مع منظمات القطاعني العام واخلاص

 التعاون بني اجلنوب واجلنوب والـشمال       يف سياق ] [أنشطة البحث والتطوير املشتركة   [تعزيز    )ب(
املمكن أن تشمل تقاسـم     ] [التطوير املشترك لتكنولوجيا جديدة   ] [واجلنوب والتعاون الثالثي  

  ؛]حقوق امللكية الفكرية
تعزيز تعميم وتطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً للتخفيف من أثر املناخ والتكيف معـه    [  )ج(

  ؛]]طرافإىل البلدان النامية األ[
  ؛]، فيما يتعلق خاّصة بالتكنولوجيات احمللية[تنشيط بناء القدرات   )د(
  حتسني الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيات احلالية واجلديدة؛  )ه(
  ].]تعزيز تقاسم حقوق امللكية الفكرية[  )و(
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ت بني القطاعني العام واخلاص توفري التدريب التعاوين والتسهيالت اإلمنائية اليت تدعمها الشراكا         )ز(
يف سبيل تطوير وتعميم الطاقة املتجددة والتكنولوجيات املتسمة باالستخدام الكُـفء للطاقـة             

  وتكنولوجيات التكيف السليمة بيئياً؛
 توفري الفرص التدريبية لفائدة املشارِكني من كافة البلدان لتيسري تطوير ونقل الطاقة املتجددة والتكنولوجيـات                )ح(

  .ملتسمة بكفاءة استخدام الطاقة فضالً عن غريها من تكنولوجيات التكيف السليمة بيئياًا

التمويل اجلديد واإلضايف الكايف واملمكن التنبؤ ] [التمويل الالزم لتطوير] [إن املوارد املالية الالزمة لدعم[  - ٤٨
مراكـز االمتيـاز التكنولـوجي     ] [اونيةمراكز تطوير التكنولوجيا التع   ] [املراكز والشبكات [هذه  ] به واملستدام 

مبا فيها املصادر اليت حددها مؤمتر األطراف       [أن توفرها شىت املصادر     ] ينبغي إغالقها ] [يتعني إغالقها ] [املشتركة
لصندوق تكنولوجيا املناخ املتعدد األطـراف      ] شباك التكنولوجيا )] [أو مؤمتر العامل بوصفها اجتماع األطراف     (
] البلدان املتقدمة [و] ، أعاله ٥، اخليار   FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة    ١٧٥ الفقرة   املشار إليه يف  [

لتمكني ] [الربامج التعاونية الثنائية واملتعددة األطراف، الشراكات واملبادرات  ] [حصة مقرَّرة [األطراف عن طريق    
  ].]]ق بتكنولوجيات التكيُّف والتخفيفالكيانات يف هذه البلدان من االضطالع بالبحث والتطوير خاصة فيما يتعل

إنشاء صندوق لتكنولوجيا املناخ متعدد األطراف لتوفري املوارد املالية ذات الصلة بالتكنولوجيا على حنو              [  - ٤٩
وصندوق تكنولوجيا املناخ املتعدد األطراف سيعمل يف ظل مؤمتر         . ما حّدده  اجلهاز التنفيذي املعين بالتكنولوجيا      

  انظر أيـضاً املرفـق،     : ( من اآللية املالية املتعددة األطراف املعززة اليت أُنشئت مبوجب االتفاقية          األطراف كجزء 
  ).FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 من الوثيقة ٤-  Xأدناه،  ٥١الفقرة 

  :مصادر األموال  - ٥٠

فعها البلـدان   سيموَّل صندوق تكنولوجيا املناخ املتعدد األطراف عن طريق االشتراكات املقررة اليت تد             )أ(
واملسامهات يف . األطراف املتقدمة وغريها من البلدان األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية     

   من االتفاقية؛٣-٤اآللية ستكون جديدة وإضافية ومالئمة وقابلة للتنبؤ هبا وفقاً للمادة 
البلدان املتقدمة األطراف حلساب التعـاون      وميكن اعتبار جزء متفق عليه من االشتراكات اليت تدفعها            )ب(

الثنائي واإلقليمي بوصفه مسامهات يف الصندوق املذكور شريطة أن يكون ذلك التعاون متمشياً مـع               
  سياسات ونطاق اآللية والتوجيهات الصادرة عن اجلهاز التنفيذي املعين بالتكنولوجيا؛

ة املالية العادية املكرسة للبحث والتطوير واإليرادات املالية        واملصادر احملدَّدة اليت تشمل أجزاء من امليزاني        )ج(
أو مزادات االنبعاثات املسموح باالجتار هبا يف /املتأتية من الضرائب اليت ُتفرض على صفقات الكربون و        

  سوق الكربون فضالً عن اإليرادات املالية من الضرائب البيئية أو عن الطاقة يف البلدان املتقدمة؛
رب التحويالت املالية لفائدة صندوق تكنولوجيا املناخ املتعدد األطراف التزامـات قابلـة للقيـاس               وتعت  )د(

  والتبليغ هبا والتحقق منها فيما يتعلق بإجراءات التخفيف وإجراءات التكيف على حد سواء؛
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 إطار اآللية   وأية موارد مالية تسّخر ألغراض تطوير التكنولوجيا ونقلها وتوجه َعرب قنوات خارجة عن              )ه(
لن تعترب موارد وافية بالتزامات البلـدان املتقدمـة   . املالية ومن مثّ خارج سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف      

  . من االتفاقية أو وافية خبطة عمل بايل٥-٤ و٣-٤األطراف مبوجب املادتني 

  :وسوف يغطي صندوق تكنولوجيا املناخ املتعدد األطراف أموراً منها ما يلي  - ٥١

  لتكاليف املؤهَّلة املتكبدة يف سبيل أنشطة أقرها اجلهاز التنفيذي املعين بالتكنولوجيا؛ا  )أ(
التكاليف اإلدارية اليت يتكبدها اجلهاز التنفيذي، واألمانة وغريمها من اهليئات اليت ختدم اجلهاز التنفيذي                )ب(

  املعين بالتكنولوجيا؛
   يتخـذها مـؤمتر األطـراف ذات الـصلة بتطـوير           التكاليف اليت تقترن هبا مقررات حمددة أخرى        )ج(

  .التكنولوجيا ونقلها

  املرفق األول  - ٥٢

  :األنشطة املؤهلة لتلقي الدعم من اآللية تشمل، يف مجلة أمور، ما يلي

تعزيز وتيسري وتنفيذ األنشطة على صعيد دورة التكنولوجيا بأسـرها ليتـسّنى االعتمـاد الـسريع                  )أ(
  اً؛للتكنولوجيات السليمة بيئي

 وتطوير هذه   ١٣-م أ /١الدعم املقدَّم للبحوث املتعلقة بتكنولوجيات التكيف والتخفيف وفقاً للمقرر            )ب(
  التكنولوجيات وصنعها واالجتار هبا وتعميمها ونشرها؛

تكنولوجيات التكيف مع اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ ومتويل إزالة احلواجز اليت تعترض النقـل                 )ج(
   النطاق للتكنولوجيات اليت ُتعىن بالتكيف؛الواسع

التكنولوجيات اليت تتصدى لآلثار الضارة النامجة عن تدابري االستجابة ومتويل إزالة احلواجز اليت تعترض   )د(
  سبيل النقل الواسع النطاق لتكنولوجيات احلّد من األثر الضار الناجم عن تدابري االستجابة؛

ليد التغري التكنولوجي وتعزيز القدرة االستيعابية وهتيئة الظـروف املواتيـة يف            بناء القدرات إلدارة وتو     )ه(
  :البلدان النامية ويف مجلة أمور تكاليف

  البحث والتطوير والتطبيق املتصل بالتكنولوجيات اجلديدة؛  ‘١‘
  تعزيز القدرة البشرية واملؤسسية؛  ‘٢‘
  غرض التكنولوجيات السليمة بيئياً؛الضمانات املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر ل  ‘٣‘

  :واالجتار بالتكنولوجيات اجلديدة والناشئة يشمل أموراً منها  )و(
رأس مال اجملازفة إىل جانب االستثمارات العامة اليت تؤدي دور الرافعة املالية ألسواق رأس                ‘١‘

  املال اخلاص بالنسبة للتكنولوجيات الناشئة؛



FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 
Page 216 

 

ملتعلق بالتكنولوجيات اجلديدة املمول بواسطة رأس مال اجملازفة        البحث والتطوير والتطبيق ا     ‘٢‘
  وغريها من املصادر؛

  تطوير التكنولوجيا على أساس مشترك؛  ‘٣‘
إجياد تسهيالت للصنع حتظى هبا التكنولوجيات السليمة بيئياً مبا يف ذلـك التكنولوجيـات املتـسمة                  )ز(

  :كاليفباخنفاض انبعاثات غازات الدفيئة ويف مجلة أمور ت
  الترخيص اإللزامي والتكاليف املرتبطة بالرباءات والتصاميم والريع؛  ‘١‘
  حتويل املرافق الصناعية احلالية أو إنشاء مرافق جديدة؛  ‘٢‘
  أنشطة البحث والتطوير مبا يف ذلك البحث والتطوير والتصميم والتطبيق على أساس مشترك؛  ‘٣‘
  تكنولوجيا التكيف؛  ‘٤‘
   ونشر املعارف؛إعادة التدريب  ‘٥‘
  التشغيل؛  ‘٦‘
  الرصد والتحقق؛  ‘٧‘

جميـات واملعـدات ويف    ربشراء التكنولوجيات املتسمة باخنفاض انبعاثات غازات الدفيئة مبا يف ذلك ال            )ح(
  :مجلة أمور

  تكلفة التعديل السابق ألوانه أو استبدال املعدات القائمة فضالً عن تكاليف املعدات اجلديدة؛  ‘١‘
   إعادة التدريب ونشر املعارف؛تكاليف  ‘٢‘
  تكاليف املساعدة التقنية على تصميم وتركيب وتشغيل التكنولوجيا؛  ‘٣‘
  تكاليف الوقود وغريه من التكاليف التشغيلية؛  ‘٤‘
  تكاليف تكنولوجيات التحول يف استخدام الوقود؛  ‘٥‘
  .]تكاليف الرصد والتحقق  ‘٦‘

من آلية مالية جديدة خاضعة ملؤمتر األطراف، تنفيذ األنـشطة          يدعم حيز لتمويل التكنولوجيا، ينشأ ض     [  - ٥٣
  .]التكنولوجية امللموسة والعملية اليت جيري حتديدها

  .تنشأ مبوجب هذا الربوتوكول آلية دولية لسندات الطاقة املتجددة والكفاءة الطاقية[  - ٥٤

ة هو إتاحة قروض معفاة من الفوائد       واهلدف من اآللية الدولية لسندات الطاقة املتجددة والكفاءة الطاقي          - ٥٥
  .للبلدان النامية األطراف لتمكينها من متويل تطوير ونشر تكنولوجيات للطاقة املتجددة والكفاءة الطاقية

وتسدد ملشتري سندات الطاقة املتجددة والكفاءة الطاقية فوائد تدفع من التمويل الذي يتيحه إطار متويل                 - ٥٦
  .ملتعدد األطراف لتغري املناخالتكنولوجيا ضمن الصندوق ا
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تكفل مجيع األطراف أن تكون الفوائد املسددة عن طريق آلية سندات الطاقة املتجددة والكفاءة الطاقية                 - ٥٧
  .معفاة من الضرائب يف املناطق اخلاضعة لواليتها اإلقليمية

  :تنشأ جلنة معنية بسندات الطاقة املتجددة والكفاءة الطاقية لتسهيل ما يلي  - ٥٨

  إصدار السندات؛  )أ(
  إصدار قروض الطاقة املتجددة والكفاءة الطاقية؛  )ب(
  .إصدار الفوائد املسددة  )ج(

وتكون جلنة السندات الدولية للطاقة املتجددة والكفاءة الطاقية خاضعة إلشراف جملس تسهيالت تطوير               - ٥٩
  .ونقل التكنولوجيا ويساعدها فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

علـى  ) أو مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو         (يوافق مؤمتر األطراف      - ٦٠
  .القواعد والطرائق واملبادئ التوجيهية اليت حتكم سري عمل اآللية الدولية لسندات الطاقة املتجددة والكفاءة الطاقية

ية للطاقة املتجددة والكفاءة الطاقية خلطـوة       ويضع كل طرف أيضا، بقدر اإلمكان، نظاما لسندات وطن          - ٦١
  .]كإجراء يكمل النظام الدويل
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 املرفق السادس

 بناء القدرات

 فيمـا  ر الفريق غري الرمسي املعين بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات يّسهود اليت بذهلا مُ   اجلجيسد هذا النص      
ــق ــع  يتعل ــرات بتجمي ــصفحات  (٢٠١- ١٩٩الفق ــنص ال) ١٩٩- ١٩٦ال ــن ال ــنقح م ــي امل تفاوض

)FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(             وذلك على إثر املناقشة اليت دارت بني األطراف وبناء على تعليقات األطراف ،
) فريق العمل التعاوين  (خالل االجتماع غري الرمسي للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل             

 .٢٠٠٩أغسطس /الذي عقد يف بون بأملانيا يف آب

عت أجزاء النص اليت تشري إىل مفاهيم متماثلة وأعيد ترتيبها ووفقا للنهج الذي وافقت عليه األطراف، ُجّم
  .مع االحتفاظ باألسلوب اللغوي األصلي الذي يرد يف النص التفاوضي املنقح

 تتضمن   النص اليت  أجزاءوأضاف امليسر عناوين فرعية إىل النص اجملّمع من أجل حتسني مقروئيته وتبيان             
مقترح حمدد بشأن تناول    تقدمي  وال يقصد امليسر من هذه العناوين الفرعية إدخال نص جديد أو            . مفاهيم متماثلة 

  .وستحذف العناوين الفرعية من النص يف مرحلة الحقة إذا قررت األطراف ذلك. مسألة بناء القدرات

  .١وأعيد ترقيم الفقرات ابتداء من الرقم 

يف املرفق السادس مـن الوثيقـة       الوارد   وضيحيدول الت اجلل الفقرات باستخدام     أص الرجوع إىل وميكن  
FCCC/AWGLCA/2009/INF.2/Add.1 التجميعالغاية من، اليت تعرض أيضا . 

 ).FCCC/AWGLCA/2009/INF.1(وحتيل اإلشارات التوضيحية إىل النص التفاوضي املنقح 

 :مقترح هيكلي

 .بالتمويلد املالية لدعم بناء القدرات إلدراجها يف الفصل املتعلق ينبغي نقل الفقرة املتعلقة باملوار

  املبادئ -١

لألطراف أن تتعاون ملعاجلة احتياجات البلدان النامية يف جمال بناء القدرات مع مراعـاة املبـادئ                ينبغي    - ١
  :التوجيهية التالية

 مـن   ٩- ٤يف سياق املـادة     على صعيد بناء قدرات أقل البلدان منواً، سوف ُيضطلع باألنشطة             )أ(
وسوف يتيح ذلك وجود القدرة على االستفادة بشكل فعال من الدعم املقدم إىل هذه    . االتفاقية

   منها؛واملشاركة يف إجراءات التخفيفتأثريات تغري املناخ للتكيف مع اجملموعة من البلدان 
   :وينبغي أن تكون عملية بناء القدرات  )ب(
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   ومتكررة؛عملية مستمرة ومتدرجة  ‘١‘
 ذات توجه قطري ومنسجمة مع األولويات والظروف الوطنية؛  ‘٢‘

 ذات سياق حمدد ومصممة لتلبية احتياجات حمددة؛  ‘٣‘

   مستندة إىل املؤسسات القائمة ومـسترشدة مبعــارف اجملتمعــات احملليـة ومعـارف                ‘٤‘
 السكان األصليني؛

 التنمية وتنفيذها؛شاملة لقطاعات متعددة ومدجمة يف عملييت ختطيط   ‘٥‘

 ؛ مع إشراك طائفة واسعة من أصحاب املصلحةاملشاركة،على قائمة   ‘٦‘

  .جزءاً ال يتجزأ من العمل املعزز يف جمال التكيف والتخفيف  ‘٧‘

 نطاق الدعم يف جمال بناء القدرات - ٢

بنـاء  [ تنفيذ اإلجراءات التعاون الدويل لدعم قدرات البلدان األطراف النامية يف     ] ينبغي تعزيز ] [ُيعزَّز[[  - ٢
  :املتعلقة بالتخفيف والتكيف، مبا يشمل يف مجلة أمور] القدرات

للعمل املعـزز يف    ] [ودون الوطين واحمللي  [بيئات متكينية على الصعيد الوطين      ] تعزيز] [هتيئة[[  )أ(
سبة، منا[سياسات وأطر قانونية وتنظيمية ] وضع[، مبا يف ذلك ]جمايل التكيف والتخفيف املالئم   

  ]؛]كلما كان ذلك ضرورياً
إنشاء هيئات تنسيق وطنية أو تعزيز هذه اهليئات حيثما ُوجدت،          [التعزيز املؤسسي من خالل     [  )ج(

  ]]وأصحاب املصلحة؛] [وعمليات التنسيق الوطنية[تعزيز قدرات جهات التنسيق الوطنية، ] و
، ]وخطط التكيف الوطنية] [نية للتكيفبرامج العمل الوط[بناء القدرات إلعداد وتنفيذ ومتابعة [  )د(

استراتيجيات التكيف الوطنية األخرى، والبالغات الوطنية، وتقييمـات لالحتياجـات        /وخطط
التكنولوجية ألغراض التكيف والتخفيف، مبا فيها تلك اليت تتم يف إطار إجـراءات التخفيـف               

، ومرحلة االستعداد   ]لوطنيةوخطط التكيف ا  ] [وبرامج العمل الوطنية للتكيف   [املالئمة وطنياً   
والتنفيذ اخلاصة بأنشطة خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية             
واألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهور الغابـات يف البلـدان              

  ]النامية، وأنشطة مشاريع أسر الكربون وختزينه؛
  ]ز القدرات هبدف التخطيط إلجراءات التخفيف والتكيف املالئمة، وإعدادها وتنفيذها؛تعزي[  )ه(
مبـا يف   [بناء القدرات لرصد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، واإلبالغ عنها، والتحقق منها            [  )و(

 وتعزيز[،  ]]األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها        ] و] [ذلك
؛ ]القدرات لرصد إجراءات تغري املناخ واإلبالغ بشأهنا، مبا يف ذلك إعداد البالغـات الوطنيـة         

  وقوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة، وإجراءات مشاريع أسر الكربون وختزينه؛
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االحتياجات احملددة يف البالغات الوطنية يف جمال بناء القدرات، وخطط التكيـف الوطنيـة،              [  )ز(
 التخفيف املالئمة وطنياً، واخلطط الوطنية لألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة وإجراءات

عن إزالة الغابات وتدهورها، وخارطات الطريق الوطنية يف جمال التكنولوجيا، وأنشطة مشاريع            
  ]أسر الكربون وختزينه؛

  االحتياجات احملددة للبلدان النامية يف جمال بناء القدرات؛  )ح(
زيز التثقيف والتدريب والتوعية العامة، مع التركيز بوجه خاص علـى الـشباب والنـساء               تع  )ط(

  والشعوب األصلية؛
النظم اإليكولوجية البحرية، واجملتمعـات     تشجيع مجع وتبادل املعلومات املتصلة بآثار تغري املناخ على            )ي(

تغري املناخ والتنبـؤ     ارئ ورصد  وغريها من الصناعات األخرى؛ والتأهب للطو      احمللية، ومصايد األمساك  
  به، وتقلب احمليطات؛ وإذكاء الوعي العام بشأن القدرات املتعلقة بنظم اإلنذار املبكر؛ 

للوصول إىل  مصادر متويـل      " تستعد"تقدمي املساعدة التقنية لبناء قدرات البلدان النامية كيما           )ك(
  ؛]أوسع نطاقا على الصعيد احمللي والدويل

 هـا  وتعزيز تـها  وتقوي  وتطويرها  القائمة  والقدرات واملؤسسات  ارات العلمية والتقنية  املهبناء    )ل(
 مستواها، وال سيما يف البلدان النامية، وذلك لتمكينها من تقييم وتكييف وإدارة وتطوير وحتسني

  :التكنولوجيات اليت تتيح ما يلي
  ؛انبعاثات غازات الدفيئةلتقليص إمكانات كبرية   ‘١‘
 ؛الكربون وختزينهأسر   تكنولوجياترضي اجلميع مبا يف ذلكت حلوال  ‘٢‘

 السلبية  والتأثرياتالضارة لتغري املناخإىل أقصى حد ممكن من التأثريات تقليل للإمكانات كبرية   ‘٣‘
 . يف البلدان النامية األطراف مبا يف ذلك التنويع االقتصادي املتخذةلتدابري االستجابة

تكييف التكنولوجيات من أجل االبتكار  تكنولوجيا البحث والتطوير، مبا يف ذلك    بناء القدرات يف جمال     )م(
 علـى   وخدماهتا  للتكنولوجيات الفعلييف جمال التعميم    ولتالئم اإلمكانات والظروف الوطنية،     املتاحة  

  ؛املستويات التنفيذية
 يت هلا صلة   وال سيما تلك ال    رات، لتلبية االحتياجات الناشئة يف جمال بناء القد       وطنيةالؤسسات  املتعزيز    )ن(

  .تغري املناخب  املتعلقنظامالبتنفيذ أحكام 
 الكفيلـة   صياغة وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل    ب فيما يتعلق البلدان املتقدمة البلدان النامية     تدعم  [  - ٣

اهتا، وذلك ضمن اإلطار اليت تقوم على التعلم باملمارسة وتعتمد على ذ بناء القدرات برامج وأنشطة/بتنفيذ مشاريع
  .]املتفق عليه مبوجب االتفاقية
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  الترتيبات املؤسسية - ٣

وتدعم من جانب البلدان املتقدمة األطـراف لتلبيـة         [توضع آلية حمددة لتنمية القدرات وتقدمي الدعم          - ٤ 
واً، والـدول اجلزريـة     االحتياجات احملددة يف جمال بناء قدرات البلدان النامية األطراف، وال سيما أقل البلدان من             

، والرصد، )تدريب املدربني على املستوى دون اإلقليمي(مبا يشمل تقدمي التدريب ] الصغرية النامية وبلدان أفريقيا،
  :واالضطالع باألنشطة اليت تقوم على التعلم باملمارسة، وذلك من ضمن التدابري األخرى التالية

مع مراعاة ضرورة القيام بأنشطة لتنميـة       [ستويات  متكني املؤسسات ذات الصلة على خمتلف امل        )أ(
  ]القدرات الذاتية على خمتلف املستويات؛

  تعزيز املراقبة والبحوث وإدارة املعارف؛  )ب(
  ]تعزيز القدرات احمللية؛[  )ج(
  تعزيز االتصال والتثقيف والتوعية على مجيع املستويات، وال سيما على املستويني احمللي واجملتمعي؛  )د(
، مبـا   [ تلك الشبكات    واستخدام  املعلومات واملعارف  قاسمتاملعنية ب تعزيز الشبكات اإلقليمية      )ه(

  ]يشمل تقاسم معارف اجملتمعات األصلية؛
مبا فيها بلـدان أفريقيـا،    [ البلدان النامية]أقاليم[ممارسات  اخلربات واملعلومات وأفضل  قاسمت  )و(

  ]؛الدول اجلزرية الصغريةأمريكا الالتينية يف إطار حتالف وآسيا، و
والـدول اجلزريـة     ،أقل البلدان منواً  [ تقييم قدرات املرافق واملؤسسات ذات الصلة القائمة يف         )ز(

  البلدان النامية وتعزيز تلك املرافق واملؤسسات وتعبئتها؛ ]  من، وأفريقيا وغريهاالصغرية النامية
وضع النماذج، والتأهب   ملنتظمة، واإلنذار املبكر، و   املراقبة ا ب املتعلقةتعزيز واستخدام البيانات    [  )ح(

  ]ملواجهة الكوارث، وتقييم ورصد القدرات؛
، ، والتخفيـف  االحتياجات املتصلة بـالتكيف   تقييم   النماذج و  بوضع القدرات املتعلقة تعزيز  [  )ط(

   ]؛ والتكنولوجيا، والتمويلوالقدرات،
  ؛تطبيقها ودعم التكنولوجياتساليب واألدوات واألتطوير   )ي(
 شاركة، مبا يف ذلك املتشجيع وتعزيز النهج التشاركية واملتكاملة يف جمال التخطيط وصنع القرار   )ك(

  ؛]اجملتمع املدين] [ الفاعلة غري احلكوميةطرافخمتلف األ[ل  اهلادفة
  ].  التنويع االقتصادي حتقيق اهليكلية واملؤسسية من أجلاتتعزيز القدر[  )ل(

أنشطة بناء القدرات وتنسقها وترصدها ) TPCBM وTPCBA(التقنية املعنية ببناء القدرات   وتنظم األفرقة     - ٥
 يف هاالتكيف والتخفيف ومتويل كل منها، وتطوير التكنولوجيا ونقلوتقّيمها وتدخل عليها تعديالت حتديثية هبدف 

بوفـاء البلـدان     املتعلقـة  املعلومات واآلراء    رتوفن  ويتعني أيضاً على األفرقة التقنية املعنية ببناء القدرات أ        . البلدان النامية 
 الدروس املستفادة، وتعزيز التعاون     بادل آليات لت  ويتعني على هذه األفرقة أن تنشئ     . بناء القدرات بالتزاماهتا بدعم    املتقدمة

   .مية، وكذلك لنشر املعلومات املتعلقة بأنشطة بناء القدرات الناجحة يف البلدان النابني بلدان اجلنوب
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  قياس دعم بناء القدرات واإلجراءات املتعلقة هبا - ٤

٦ -    

  ١اخليار 

وبوحـدات  [يقاس الدعم املقدَّم إىل أنشطة بناء القدرات من خالل استخدام مؤشرات أداء فعالة ومتفق عليها                [
، وذلك بغيـة    .]٧-م أ /٢املقرر  قياس يتعني حتديدها كجزء من استعراض تنفيذ إطار بناء القدرات الذي اعُتمد مبوجب              

ضمان أن تعود املوارد اليت قدمتها البلدان األطراف املتقدمة بالفائدة على البلدان النامية يف سياق األنشطة املتفق عليهـا                   
  .]احملددة واملضطلع هبا من خالل عملية تبدأ من القاعدة غايتها املصلحة الوطنية

  ٢اخليار 

، ينبغي جلميع األطراف اإلبالغ عن  اتفاق كوبنهاغن يف إطارلتيسري رصد واستعراض االلتزامات املدرجة[
  .] التقدم احملرز يف جمال تعزيز بناء القدرات للتصدي لتغري املناخ، وعن الدعم املقدم أو املتلقى

  توفري املوارد املالية لبناء القدرات - ٥

 من االتفاقية بطريقة شـفافة وعاجلـة        ٩-٤دة  الدعم املايل والتكنولوجي يف سياق املا     ] ينبغي أن ُيقدَّم  [ُيقدَّم  [  - ٧
        من خالل       ، وذلك            ملؤمتر األطراف                                                مستدامة وميكن التنبؤ هبا يف إطار التوجيهات العامة و                     ومتاحة بصورة مباشرة

  ١اخليار 

  .١٧٥ من الفقرة ٦على النحو املشار إليه يف اخليار صندوق متعدد األطراف وخمصص لبناء القدرات 

  ٢اخليار 

ل جديدة لدعم اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف والتكيف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات علـى             آلية متوي 
  .١٧٤ و١٦٦ من الفقرتني ١النحو املشار إليه يف اخليار 

يكون توفري الدعم للبلدان األطراف النامية يف جمال بناء القدرات، إىل جانب  مـدها بالـدعم املـايل ونقـل                     
    .]           عدم االمتثال   عن         تنجم     عواقب            ما يف ذلك من      ، مع   ً       ً                       ماً قانوناً للبلدان األطراف املتقدمة     ً    واجباً ملز  التكنولوجيا،
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  املرفق السابع

  مقترحات متداخلة ذات صلة هبيكل النص ومواضع إدراج عناصره
خالل االجتماع غري الرمسي للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب االتفاقيـة                

، قام الرئيس بإجياز املقترحات املتداخلـة ذات  ٢٠٠٩أغسطس /الذي عقد يف بون بأملانيا يف آب     ) ريق العامل التعاوين  الف(
  :الصلة هبيكل النص ومواضع إدراج عناصره على النحو التايل

 :املقترحات اهليكلية  )أ(

ليات املتباينـة  إعادة هيكلة النص لتمييز املسؤوليات املشتركة جلميع األطراف عـن املـسؤو         ‘١‘
 ملختلف جمموعات األطراف؛

 إضافة مرافق لتبيان االلتزامات واإلجراءات اليت تقع على األطراف؛  ‘٢‘

 احلفاظ على الفصل بني مسؤوليات البلدان املتقدمة والبلدان النامية؛  ‘٣‘

ملـواد  تنظيم األحكام حبسب املواد واألحكام ذات الصلة من االتفاقية وباإلشارة إىل هـذه ا               ‘٤‘
 .واألحكام

 :مقترحات متعلقة مبواضع إدراج عناصر النص  )ب(

 ):التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات(تناول وسائل التنفيذ   ‘١‘

إدراج األحكام املتصلة بوسائل التنفيذ يف الفصول اخلاصة بالتمويل والتكنولوجيـا             -
 وبناء القدرات؛

 الفصول اخلاصـة بالتمويـل والتكيـف        إدراج األحكام املتصلة بوسائل التنفيذ يف       -
 والتخفيف والرؤية املشتركة؛

نقل األجزاء املتعلقة جبوانب التمويل والترتيبات املؤسسية إىل الفصول اخلاصة بكل منها يف   ‘٢‘
 النص التفاوضي؛

نقل األجزاء املتعلقة باهلدف العاملي واألهداف الفرعية املتوسطة األجل، مبا يف ذلك نطاقات   ‘٣‘
 فيض االنبعاثات، إلدراجها يف الفصل اخلاص بالتخفيف؛خت

 :إدراج الغايات واملبادئ التوجيهيةمواضع   ‘٤‘

  إدراج الغايــات والنطــاق واملبــادئ التوجيهيــة يف بدايــة الفــصل اخلــاص   -
 بالتخفيف والتكيف؛

  نقل الغايات واملبادئ إلدراجهـا يف اجلـزء اخلـاص هبـا يف الفـصل املتعلـق                   -
  .ملشتركةبالرؤية ا
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 :مقترحات بشأن هيكل الفصل املتعلق بالتخفيف ومواضع إدراج عناصره  )ج(

تبيان أوجه التداخل والعالقة واالتساق مع الفريق العامل املخصص املعين بااللتزامات اإلضافية              ‘١‘
 ؛)فريق االلتزامات اإلضافية(لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو 

  اجلة مسألة قابلية قياس إجراءات التخفيف ودعم التخفيـف ومـسألة اإلبـالغ عنـهما               مع  ‘٢‘
 :والتحقق منهما

اإلبالغ عنها والتحقق منها فيما يتعلق      وتناول مسألة قابلية قياس إجراءات التخفيف         -
وبآلية األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة      ‘ ٢‘)ب(١و‘ ١‘)ب(١بالنقطتني  

يف فصل واحد تدمج فيه مسألة ) آلية األنشطة اإلضافية (وتدهورهاابات عن إزالة الغ  
 قابلية قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منه؛

تناول مسألة قابلية القياس واإلبالغ والتحقق على حنـو منفـصل فيمـا يتعلـق                 -
وبآلية األنشطة اإلضافية   ‘ ٢‘)ب (١و‘ ١‘)ب(١باإلجراءات املندرجة يف الفقرتني     

  .)آلية األنشطة اإلضافية(وتدهورها ض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات خلف
----- 


