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  االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الطويلبالعمل التعاوين الفريق العامل املخصص املعين 
  األجل مبوجب االتفاقية

  الثامنةالدورة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥-٧كوبنهاغن، 

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

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

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

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

  والتكيف معه والتعاون التكنولوجير تغري املناخ بالتخفيف من آثا

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

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    
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  ١٥-م أ/- مشروع املقرر     
آلية : ية األطرافإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النام

  تسجيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وتيسري تقدمي الدعم وتسجيله

لتـسجيل  ] ُتنـشأ آليـة   ] [ُينشأ سجل كجزء من اآللية املالية     [  -١  
اليت تلتمس البلدان النامية األطراف الدعم هلـا         )١(إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   

م من البلدان املتقدمة األطراف لكل إجراء من        املقّد )٢(وتيسري مطابقة وتسجيل الدعم   
  .هذه اإلجراءات

] ميكـن أن تقـّدم    [ من االتفاقية،    ١٢ من املادة    ٤عمالً بالفقرة     -٢  
مقترحـات  ] ، على أسـاس طـوعي،     [البلدان النامية األطراف إىل اآللية      ] تقّدم[

تقدير جلميـع   إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تلتمس الدعم هلا، إىل جانب           
التكاليف اإلضافية ذات الصلة، وبيان نوع الدعم، وتقدير لفوائد التخفيف واإلطار           

وقد يشمل الدعم امللتمس إلجراءات حمدَّدة مـن إجـراءات          . الزمين املتوقع للتنفيذ  
التخفيف املالئمة وطنياً دعماً يتصل بتعزيز القدرة على تصميم هـذه اإلجـراءات             

  .وإعدادها وتنفيذها

أن ُتعرض أيضاً على اآللية إجـراءات التخفيـف         ] جيب] [ميكن[  -٣  
املالئمة وطنياً املقترحة من أجل التحليل التقين للمنهجيات املـستخدمة يف تقـدير             
التكاليف اإلضافية وختفيضات االنبعاثات املتوقعة وفقاً للمبادئ التوجيهيـة الـيت           

  ].يعتمدها مؤمتر األطراف

الدعم املقّدم إلجـراءات    ] تطبيق] [مطابقة[سّجل  ُتيسِّر اآللية وتُ    -٤  
اآلليات املالية  [عن طريق   ] فقط[التخفيف املالئمة وطنياً املقترحة من البلدان النامية        

ومصادر التمويل الثنائية واإلقليمية وغريها مـن مـصادر التمويـل           ] والتكنولوجية
  ].راتإطار بناء القد[املتعددة األطراف وبناء القدرات عن طريق 

مىت مت إقرار وتأكيد املطابقة، ُتسّجل اآللية وُتحّدث بصفة دورية            -٥  
  :املعلومات املتعلقة مبا يلي

__________ 

قد يتعني إعادة صياغة هذا النص استناداً إىل نتائج مشاورات رئيس مؤمتر األطراف بـشأن اإلجـراءات                     ) ١(
 .ناميةاملستقلة املتخذة يف سياق جوانب إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان ال

قد يتعني إعادة صياغة هذا النص استناداً إىل نتائج مشاورات رئيس مؤمتر األطراف بشأن توفري املوارد املالية                 ) ٢(
 .وبشأن قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منه
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إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املدعومة واملمكَّنة من البلـدان                 )أ(
  املتقدمة األطراف؛

الفقرة الدعم املقّدم لتنفيذ كل إجراء من اإلجراءات املشار إليها يف             )ب(
  .أعاله) أ(٥

    يقوم مؤمتر األطراف بوضع واعتماد مبادئ توجيهيـة لتـشغيل           -٦  
  .هذه اآللية

        


