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  االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الطويلبالعمل التعاوين الفريق العامل املخصص املعين 
  األجل مبوجب االتفاقية

  الثامنةالدورة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥-٧كوبنهاغن، 

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

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

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

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

  .ر تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجيبالتخفيف من آثا

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

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  ١٥-م أ/- مشروع املقرر     
  العمل املعزز املتعلق بالتكّيف

  إن مؤمتر األطراف،  
أو مع تأثري   /و[على أن التكّيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ         فق  يوا  -١  

هو حتٍد تواجهه مجيع األطراف وأن العمل املعزز والتعـاون          ] تنفيذ تدابري االستجابة  
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الدويل بشأن التكّيف مطلوبان بصورة عاجلة لتمكني ودعم تنفيذ إجراءات التكيف           
القدرة على التحّمـل يف البلـدان الناميـة         الرامية إىل احلد من القابلية للتأثر وبناء        

  األطراف، وال سيما يف البلدان املعرضة للتأثر بوجه خاص؛

كوبنهاغن للتكّيف بغية تعزيـز العمـل       ] برنامج] [إطار [ُينشئ  -٢  
املسائل املتعلقـة   النظر املتماسك يف    والتعاون الدويل بشأن التكّيف، على حنو يكفل        

  ؛بالتكّيف يف إطار االتفاقية

ه وفقـاً   بطالع  ض أن العمل املعزز املتعلق بالتكيف ينبغي اال       يؤكد  -٣  
يتبع إزاء التكّيف هنجاً موجهاً قطرياً      وأنه ينبغي أن    لالتفاقية واألحكام الواردة فيها؛     

على املـشاركة؛ وأن يـستند إىل أفـضل         يقوم  اجلنسانية و أن يراعي االعتبارات    و
املتاحة وكذلك، حسب االقتضاء، إىل اإلدارة      التقليدية  املعارف  العلمية و الكشوف  

الرشيدة واملساءلة املتبادلة وأن يسترشد هبا؛ هبدف إدماج إجـراءات التكيـف يف             
  السياسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة؛

 مجيع األطراف، مع مراعاة مسؤولياهتا املـشتركة ولكـن          يدعو  -٤  
ويات واألهداف والظروف اإلمنائيـة الوطنيـة       املتمايزة وقدرات كل منها، واألول    

الدعم من البلدان   ستتلقى  البلدان النامية األطراف    ومع مراعاة أن    واإلقليمية احملددة،   
  :ا يليمبمجلة أمور يف  أدناه، إىل االضطالع ٥املتقدمة األطراف وفقاً للفقرة 

ذلـك  ديد أولوياهتا وتنفيذها، مبا يف      ختطيط إجراءات التكّيف وحت     )أ(
واإلجراءات احملددة يف خطط التكيـف      ،  )١(مشاريع وبرامج حمددة  

، الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف ألقـل البلـدان منـواً          
، والبالغات الوطنية، وعمليات تقييم االحتياجات من التكنولوجيا      

  وغريها من الوثائق الوطنية ذات الصلة؛

 والتكيف، مبا يف ذلك تقيـيم       عمليات تقييم التأثري والقابلية للتأثر      )ب(
االحتياجات املالية وكـذلك التكـاليف والفوائـد االقتـصادية         

  واالجتماعية والبيئية املترتبة على إجراءات التكيف؛

تدعيم القدرات املؤسسية وتعزيز البيئات التمكينية لتخطيط وتنفيذ          )ج(
التكيف، بُسبل منها إدماج إجـراءات التكّيـف يف التخطـيط           

   والوطين؛القطاعي

__________ 

مبا يف ذلك يف جماالت املوارد املائية، والصحة، والزراعة واألمن الغذائي، والبىن التحتية واملستوطنان، والُنظم                ) ١(
 .اإليكولوجية، واحمليطات واملناطق الساحلية
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وضع وسائل لتحفيز تنفيذ إجراءات التكيف وغريها مـن ُسـبل             )د(
تـأثر       متكني التنمية القادرة على حتّمل تغري املناخ واحلـد مـن            

  مجيع األطراف؛

 االقتصادية واإليكولوجيـة علـى      -بناء قدرة الُنظم االجتماعية       )ه(
ـ          ستدامة    التحّمل، بُسبل منها التنويـع االقتـصادي واإلدارة امل

  للموارد الطبيعية؛

تعزيز احلد من خماطر الكوارث، بُسبل منها التأسيس على إطـار             )و(
وُنظم اإلنذار املبكّر؛ وتقيـيم      االقتضاء؛   ، حسب )٢(عمل هيوغو 

املخاطر وإدارهتا؛ وإنشاء آليات لتقاسم املخاطر ونقلها وخطـط         
 واإلقليميـة   تأمني على املستويات احمللية والوطنية ودون اإلقليمية      

للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ يف البلدان         
  النامية املعرضة بوجه خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ؛

الـرتوح  حبركـات   اختاذ تدابري لتعزيز الفهم والتعاون فيما يتعلق          )ز(
تغري املناخ علـى    الناشئة عن   واهلجرة وإعادة التوطني املخطط له      

  ستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، حسب االقتضاء؛امل

يف جمال التكنولوجيات ونشرها ونقلـها      أنشطة البحث والتطوير      )ح(
وتعميمها وبناء القدرة علـى التكيـف، وخباصـة يف البلـدان                 

  النامية األطراف؛

  تعزيز ُنظم البيانات واملعلومات واملعارف، والتعليم والتوعية؛  )ط(

ني البحث والرصد املنتظم من أجل مجع البيانـات املتعلقـة           حتس  )ي(
باملناخ وحفظها وحتليلها ومنذجتها للتوصل إىل نتائج واقعية متصلة         

  باملناخ على املستويني الوطين واإلقليمي؛

  ٣(-٥(     

  ١اخليار   
تقـدمي  قائم على   طويل األجل    تزويد البلدان النامية األطراف بتمويل       ُيقرر  

مزيد ومناسب وجديد ُيضاف إىل التزامات املساعدة اإلمنائية        وبل للتنبؤ به    وقااِملَنح  
 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلـدان         X] [ مليار X[الرمسية مبقدار ال يقل عن      

نها املناخي فضالً عن الـدعم يف جمـاالت         ْيكجزء من تسديد دَ   ] املتقدمة األطراف 
رات من أجل تنفيذ إجراءات وبـرامج ومـشاريع         التكنولوجيا والتأمني وبناء القد   

__________ 

)٢ ( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 

 .مويل والتكنولوجيا وبناء القدراتُيخصص حّيز لإلحالة إىل نتائج املناقشات املتعلقة بالت ) ٣(
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عاجلة يف جمال التكيف يف األجل القصري واملتوسط والطويل وعلى املستويات احمللية            
والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية، يف خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعيـة          

   أعاله؛٤ الفقرة والُنظم اإليكولوجية وعربها، مبا يف ذلك األنشطة املشار إليها يف

 أن يكون الوصول إىل الدعم املايل من أجل التكيـف مبـّسطاً             يقرر أيضاً   
وسريعاً ومباشراً، مع إيالء األولوية للبلدان الناميـة األطـراف املعرضـة للتـأثر                    

  بوجه خاص؛

  ٢اخليار   
 إىل البلدان املتقدمة األطراف أن توفر وسائل التنفيذ، مبا يف ذلـك             يطلب  

مويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، لدعم اجلهود اليت تبـذهلا البلـدان الناميـة             الت
األطراف، مع مراعاة االحتياجات العاجلة والفورية للبلدان النامية املعرضة بوجـه           

 أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية       خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ، وال سيما      
النامية، وكذلك مع  مراعاة احتياجات البلدان األفريقية املتأثرة باجلفاف والتـصحر            

   أعاله؛٤والفيضانات، يف االضطالع باألنشطة إليها يف الفقرة 

  ٣اخليار   
ـ وكذلك املساعدة   املقدم   كبرية الدعم املايل      أن يزيد زيادةً   يقرر   يف ة  املقدم

جمال التكنولوجيا وبناء القدرات إىل البلدان النامية األطراف املعرضة بوجه خـاص            
لآلثار الضارة لتغري املناخ، استناداً إىل األولويات احملددة يف عمليات التخطيط ووضع    
السياسات ذات الصلة وعمليات تقييم االحتياجات املالية، بـُسبل منـها إدمـاج             

يط القطاعي والوطين، وبُسبل أخرى لـتمكني التنميـة         إجراءات التكيف يف التخط   
  القادرة على حتّمل تغري املناخ؛

  ٦-    

  ١اخليار   
هيئة استشارية معنيـة    ] [هيئة فرعية معنية بالتكيف   ] [)٤(جلنة تكّيف [ُينشئ    
مبوجب االتفاقية يكون متثيل األطراف فيها عادالً، من أجل توجيه عمـل       ] بالتكيف

بنهاغن للتكّيف واإلشراف عليه ودعمه وإدارته ورصده عـن         كو] برنامج] [إطار[
  :طريق ما يلي

  تقدمي التوجيه بشأن تنفيذ إجراءات التكيف؛  )أ(

__________ 

 عضواً من األطراف غري املدرجة يف املرفـق         ٢٠ عضواً تعّينهم األطراف، منهم      ٣٢تتألف جلنة التكيف من      ) ٤(
 .ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية. األول لالتفاقية
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تقدمي املشورة العلمية والدعم التقين إىل األطراف، ألمور منـها          [  )ب(
ملخاطر والقابلية للتـأثر والتكيـف،      ااالضطالع بعمليات تقييم    

  ]وختطيط التكيف؛

يز تقاسم املعلومات واملعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليدية،         تعز[  )ج(
والتجارب واملمارسات اجليدة، على املستويات احمللية والوطنيـة        

  ]واإلقليمية والدولية؛

تقدمي املشورة بشأن إدماج إجراءات التكيف يف التخطيط القطاعي          )د(
ـ            ل       والوطين وغريها من ُسبل متكني التنمية القـادرة علـى حتّم

  تغري املناخ؛

ستعراض الرصد وا عمليات ال النظر يف املعلومات املبلَّغة عن طريق         )ه(
  وسائل التنفيذ وإجراءات التكيف؛واإلبالغ فيما يتعلق بتوفري 

  تعزيز الدور احلفاز لالتفاقية؛  )و(

  ٢اخليار   
مة  تدعيم وتعزيز وحتسني استخدام الترتيبات واخلربات املؤسسية القائ        ُيقرر  

  كوبنهاغن للتكّيف؛] برنامج] [إطار[مبوجب االتفاقية بغية دعم تنفيذ 

 أعـاله،   ٦ وضع طرائق خاصة باألحكام الواردة يف الفقرة         ُيقرر  -٧  
  ؛]X[لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته 

 آلية دولية للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بتـأثريات         ُينشئ[  -٨  
النامية املعرضة بوجه خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ، مبـا يف           تغري املناخ يف البلدان     

، مـن   )٥(ذلك التأثريات املتصلة بالظواهر اجلوية القصوى والظواهر البطيئة احلدوث        
  ]خالل إدارة املخاطر والتأمني والتعويض وإعادة التأهيل؛

 وضع طرائق وإجراءات خاصة باآللية الدوليـة للتـصدي          ُيقرر[  -٩  
  ]؛]X[واألضرار، لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته للخسائر 

  ١٠-    

  ١اخليار   
 على تعزيز مراكز التكيف اإلقليمية وعلى إنشائها، عند الضرورة، يف           يوافق  

وتقوم البلـدان   . مناطق البلدان النامية مع تقدمي دعم من البلدان املتقدمة األطراف         
كّم فيها، وُتيّسر هذه املراكـز وُتعـزز        بتعيني املراكز اليت ختدمها وتوجيهها والتح     

__________ 

حنسار اجلليدي  يشمل ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجات احلرارة، وحتّمص احمليطات، واال            ) ٥(
 .وما يتصل به من تأثريات، والتملّح، وتدهور األراضي والغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصّحر
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اإلجراءات املتعلقة بالتكيف، اعتماداً على إجراءات التكيف الوطنية وتكميالً هلـا،           
  وال سيما بني البلدان ذات املوارد الطبيعية املشتركة، حسب االقتضاء؛

 أن ينظر يف تعيني مركز دويل لتعزيز تنسيق البحوث ولوضع طرائـق             ُيقرر  
من أجل تعزيز مراكز التكيف اإلقليمية وإنشائها، عند الضرورة، لكـي           وإجراءات  

  ؛]X[يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته 

  ٢اخليار   
 أن ُيحّدد هيئات إقليمية للتكّيف تقوم بتيسري التعاون بـني اجلهـات             ُيقرر  

اإلقليمية صاحبة املصلحة يف تبادل املعلومات املتعلقة بالتكيف هبدف تيسري العمـل            
املعزز واملنسق على املستويني الوطين واإلقليمي، ورعاية التعاون بني بلدان اجلنوب،           

  وتعزيز تبادل املعلومات بني عملية االتفاقية واألنشطة الوطنية واإلقليمية؛

أن تـدعم البلـدان الناميـة        إىل البلدان املتقدمة األطراف      يطلب  -١١  
أو تعيني ترتيبات مؤسـسية وطنيـة       األطراف يف تعزيز، وعند الضرورة، يف إنشاء        

  للتكيف بغية تعزيز العمل املتعلق بكامل إجراءات التكيف من التخطيط إىل التنفيذ؛

  ١٢-    

  ١اخليار   
 أن تقّدم مجيع األطراف تقارير عن الدعم املقدم واملتلقى إلجـراءات            ُيقرر  

ـ      ة، قـدر  التكيف يف البلدان النامية األطراف، من خالل قنـوات اإلبـالغ القائم
  اإلمكان، لضمان الشفافية؛

 أن يقيِّم تقدمي البلدان املتقدمة األطراف وسائل التنفيـذ، وفقـاً            ُيقرر أيضاً   
 من االتفاقية، بغية حتديد أوجه النقص والتفاوت بني الدعم          ١٢ من املادة    ٣للفقرة  

  املقّدم والدعم املتلقى والتوصية مبزيد من اإلجراءات، عند الضرورة؛

  ٢ اخليار  
 أن تقّدم مجيع األطراف معلومات عن التقدم احملرز وعن التجـارب            ُيقرر  

والدروس املستفادة من إجراءات التكيف لضمان الـشفافية واملـساءلة املتبادلـة            
  واحلوكمة املتينة؛

 املنظمات املتعددة األطراف والدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة          يدعو  -١٣  
ملدين وغري ذلك من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة        والقطاعني العام واخلاص واجملتمع ا    

إىل االضطالع بعمل معزز بشأن التكيف ودعمه على مجيـع املـستويات، حـسب              
القائمة بني األنشطة   االقتضاء، بصورة متماسكة ومتكاملة، باالعتماد على أوجه التآزر         

  .ن للتكيفكوبنهاغ] برنامج] [إطار[تنفيذ على والعمليات، وإىل تقدمي املساعدة 
        


