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  االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الطويلبالعمل التعاوين الفريق العامل املخصص املعين 
  األجل مبوجب االتفاقية

  الثامنةالدورة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥-٧كوبنهاغن، 

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

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

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

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

  والتكيف معه والتعاون التكنولوجير تغري املناخ بالتخفيف من آثا

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

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  ١٥-م أ/-مشروع املقرر     
االنبعاثات النامجة عن   بتخفيض  لقة  الُنهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتع          

؛ ودور حفظ الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز       إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية     
  خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية

  إن مؤمتر األطراف،  
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ــشري   ــررات إذ ي ــنص ( ١٥-م أ/X و١٣-م أ/٢ و١٣-م أ/١ إىل املق ال
 الطويل األجـل مبوجـب      ل املخصص املعين بالعمل التعاوين    األساسي للفريق العام  

  ،)مقرر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية( ١٥-م أ/X و)االتفاقية
تضاف أو ُتنقل إىل مكان آخـر فقـرة تتعلـق بـأي                   (... وإذ يؤكد   [  

  )]هدف كمي
لغابات مجيع األطراف على إجياد سبل فعالة للحد من الضغط على ا          يشجع    

  الذي يؤدي إىل انبعاثات لغازات الدفيئة،
 التالية توجِّه تنفيذ    ]مبادئ االتفاقية وأحكامها  ] [املبادئ[ أن   يؤكد  -١  

  : أدناه٣األنشطة املشار إليها يف الفقرة 

   من االتفاقية؛٢ُتسهم يف حتقيق اهلدف املبيَّن يف املادة   )أ(  

      ٤ مـن املـادة      ٣ة يف الفقـرة     تسهم يف الوفاء بااللتزامات املبين    [  )ب(  
  ]من االتفاقية؛

  ؛]معروضة بطريقة طوعية[] طوعية[تكون قطرية التوجه و  )ج(  

  ُيضطَلَع هبا وفقاً للظروف الوطنية للبلد وقدراته وحتترم السيادة؛  )د(  

  تتفق مع احتياجات وأهداف التنمية الوطنية املستدامة؛  )ه(  

 وحتد من الفقر، وتتصدى لتغري املنـاخ يف         ُتيسِّر التنمية املستدامة،    )و(
  األطراف؛النامية البلدان 

  تعزز املشاركة القطرية الواسعة؛  )ز(  

  تتفق مع احتياجات البلد للتكيف؛  )ح(  

جتـري يف   ] مدجمة ضمن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً     [تكون    )ط(
  ]سياق استراتيجية خفيضة االنبعاثات من غازات الدفيئة؛

على أساس منصف وكـاٍف     [ع للتمويل والدعم التكنولوجي     ختض  )ي(
  ، مبا يف ذلك دعم بناء القدرات؛]وميكن التنبؤ به ومستدام

  تكون قائمة على النتائج؛  )ك(  

  .اتبتعزز اإلدارة املستدامة للغا  )ل(  

     أنه لدى االضطالع باألنـشطة املـشار إليهـا يف          يؤكد كذلك   -٢  
  :الضمانات التالية] دعم[] و[] زتعزي[ أدناه، ينبغي ٣الفقرة 
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أن تكون اإلجراءات املتخذة مكمِّلة ألهداف بـرامج احلراجـة            )أ(
        الوطنيــة واالتفاقيــات واالتفاقــات الدوليــة ذات الــصلة أو

  متسقة معها؛

أن تكون هناك هياكل شفافة وفعالة لإلدارة الوطنية للغابات تأخذ            )ب(
   الوطنية؛يف االعتبار التشريعات والسيادة

احترام معارف وحقوق الشعوب األصلية وأفراد اجملتمعات احمللية          )ج(
مبراعاة االلتزامات الدولية ذات الصلة والظروف والقوانني الوطنية،        
مع مالحظة أن اجلمعية العامة قد اعتمدت إعالن األمم املتحـدة           

  اخلاص حبقوق الشعوب األصلية؛

حاب املصلحة ذوي الـصلة، مبـن    املشاركة الكاملة والفعالة ألص     )د(
فيهم بصفة خاصة الشعوب األصـلية واجملتمعـات احملليـة، يف           

   أدناه؛٥ و٣اإلجراءات املشار إليها يف الفقرتني 

اإلجراءات اليت تكون متسقة مع حفظ الغابات الطبيعية والتنـوع            )ه(
البيولوجي، وضمان عدم استخدام اإلجراءات املـشار إليهـا يف          

اه ألغراض حتويل الغابات الطبيعية بل استخدامها بدالً         أدن ٣الفقرة  
من ذلك لتحفيز محاية وحفظ الغابات الطبيعية وخدمات ُنظُمهـا          

  ])١([اإليكولوجية وتعزيز املزايا االجتماعية والبيئية األخرى؛ 

  التراجع؛اإلجراءات الرامية إىل التصدي ملخاطر   )و(

  ؛االنبعاثاتاإلجراءات الرامية إىل خفض انتقال   )ز(

األطراف أن ُتـسهم يف إجـراءات       النامية   أنه ينبغي للبلدان     ُيقرر  -٣  
  :التخفيف يف قطاع احلراجة عن طريق االضطالع باألنشطة التالية

  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات؛  )أ(

  خفض االنبعاثات النامجة عن تدهور الغابات؛  )ب(

  بات؛حفظ خمزونات الكربون يف الغا  )ج(

  اإلدارة املستدامة للغابات؛  )د(

  تعزيز خمزونات الكربون يف الغابات؛  )ه(

__________ 

علـى  مع مراعاة احلاجة إىل تأمني سبل املعيشة املستدامة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واعتمادهـا               [   ) ١(
الغابات يف معظم البلدان، على النحو املبيَّن يف إعالن األمم املتحدة اخلاص حبقوق الشعوب األصلية ويـوم                 

 ].األرض الذي أعلنته األمم املتحدة
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إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تـضطلع         يطلب    -٤  
بربنامج عمل لتحديد أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف           

دوافع إزالة الغابات وتـدهورها، وحتديـد       البلدان النامية، وخباصة تلك اليت ترتبط ب      
املسائل املنهجية املرتبطة بذلك لتقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة املترتبة على هـذه            

تغري املناخ، وأن تقدم تقريـراً      آثار  األنشطة وتقييم مسامهتها احملتملة يف التخفيف من        
  ؛]××[عن استنتاجاهتا إىل مؤمتر األطراف يف دورته 

األطراف اليت تسعى إىل تنفيذ     النامية  أن تقوم البلدان      أيضاً بيطل  -٥  
وفقاً لظروفها  ] شريطة إتاحة الدعم هلا،   [ أعاله،   ٣اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة      
  :الوطنية وقدرات كل منها، بوضع

استراتيجية وطنية أو خطة عمل وطنية وكذلك، إذا كان ذلـك           [  )أ(
 خفيضة  اكجزء من استراتيجيته  [ية،  مناسباً، استراتيجية دون وطن   

  ؛])]التخفيف (١٥-م أ/×االنبعاثات من الكربون ووفقاً للمقرر 

أو مـستوى   /مستوى وطين مرجعي لالنبعاثات من الغابـات و       [  )ب(
مستوى مرجعي دون   أو إذا اقتضى األمر     مرجعي وطين للغابات،    

لالنبعاثات مـن الغابـات     ] مستويات مرجعية دون وطنية   [وطين  
]  دون وطنية  مستويات مرجعية [دون وطين   أو مستوى مرجعي    /و

اهليئـة الفرعيـة    مقـرر   ( ١٥-م أ /×املقرر  مراعاة   مع   ،للغابات
يف صـياغة   إضـايف   وأي تغـيري     )للمشورة العلمية والتكنولوجية  

  ]األحكام اليت اتفق عليها مؤمتر األطراف؛

 يتسم بالصرامة والشفافية الغرض منـه       نظام وطين ملراقبة الغابات   [  )ج(
        أعـاله واإلبـالغ عنـها      ٣رصد األنشطة املشار إليها يف الفقرة       

، علـى أن يكـون      ] أعاله ٢ املشار إليها يف الفقرة      والضمانات،  [
الرصد واإلبالغ على املستوى دون الوطين، حبسب االقتضاء، مبثابة         

 ١٥-م أ /× واردة يف املقرر  ، وفقا لألحكام ال   )٢(تدبري مؤقت واختياري  
إضـايف   وأي تغيري ) اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    مقرر  (

  ]مؤمتر األطراف؛ يف صياغة األحكام اليت اتفق عليها

األطراف، عند قيامها بوضـع وتنفيـذ       النامية   إىل البلدان    يطلب  -٦  
، أن تتناول مجلة    ]وطنيةستراتيجيات دون   اأو  [استراتيجيتها أو خطة عملها الوطنية      

واملسائل إزالة الغابات وتدهورها، واملسائل املتعلقة مبلكية األراضي،   دوافع  أمور منها   
،  أعاله ٢الفقرة   والضمانات الواردة يف     ،واالعتبارات اجلنسانية  ،املتعلقة بإدارة الغابات  

__________ 

 .يشمل ذلك مراقبة نقل االنبعاثات على املستوى الوطين والتبليغ عنها ) ٢(
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، ويشمل  صاحبة املصلحة مشاركة تامة وفعالة    املعنية  حبيث ُتضمن مشاركة اجلهات     
  ذلك الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية؛ 

املتخذة من جانب األطراف املـشار إليهـا يف         األنشطة   أن   يقرر  -٧  
أن تنفذ على مراحل تبدأ بوضع اسـتراتيجيات أو         ] جيب[ ]ينبغي[ أعاله   ٣الفقرة  

، وسياسات وتدابري وبناء القدرات، على أن يتبع ذلـك تنفيـذ             وطنية خطط عمل 
والقيام، حبسب  الوطنية   والتدابري الوطنية واالستراتيجيات أو خطط العمل        السياسات

االقتضاء، بتنفيذ االستراتيجيات دون الوطنية اليت قد تشمل املزيد من بناء القدرات،            
ونقل التكنولوجيا واألنشطة التجريبية القائمة على النتائج، والتحول إىل اإلجراءات          

  ؛]ب قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها بشكل تاماليت جي[القائمة على النتائج 
 أعـاله، مبـا يف    ٧املشار إليها يف الفقرة     األنشطة   بأن تنفيذ    يسلم  -٨  

ذلك اختيار مرحلة للبداية، يتوقف على الظروف الوطنية احملددة، وعلـى قـدرات            
         األطـراف وعلـى مـستوى الـدعم       الناميـة   وإمكانيات كل واحد من البلدان      

  ذي يتلقاه؛ال
تـضع،   أن اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية  إىل   يطلب  -٩  

املتعلقة بالغابـات   االنبعاثات  ] قياس[ل، طرائق   ]××[حبسب االقتضاء، يف دورهتا     
واإلبالغ عنها والتحقـق    [بواسطة البواليع   حبسب املصادر وإزالتها    البشرية املنشأ   و

خمزونـات  يف الغابات، والتغريات اليت تطرأ على       ، وكذلك خمزونات الكربون     ]منها
املشار إليهـا يف    األنشطة  مساحات الغابات نتيجة لتنفيذ     الكربون يف الغابات وعلى     

تـسم  ت] واإلبـالغ [ملراقبة الغابـات    ] ةوطني[ظم   أعاله، ويطلب وضع نُ    ٣الفقرة  
شياً مـع أي    مت، و [أعاله  ) ج(٥بالصرامة والشفافية على حنو ما هو حمدد يف الفقرة          

توجيهات بشأن القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق بإجراءات التخفيف املالئمـة           
مع مراعاة  ،  ]وافق عليها مؤمتر األطراف   ياألطراف و النامية  وطنيا اليت تتخذها البلدان     

اهليئة الفرعيـة للمـشورة   مقرر ( ١٥-م أ/×التوجيهات املنهجية مبا يتفق مع املقرر       
  ؛]××[مؤمتر األطراف يف دورته لكي يعتمدها ، )ولوجيةالعلمية والتكن

 أن تضع،   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     إىل   يطلب[  -١٠  
، طرائق القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق بالدعم املقـدم مـن            ]××[يف دورهتا   

 ٢يف الفقـرتني    اإلجراءات املشار إليها    الضمانات و تنفيذ  لاألطراف  املتقدمة  البلدان  
  ]؛ أعاله٣و

 تقدمي الدعم لتعزيز وتنفيذ مجيع األنشطة املشار إليهـا يف           يطلب[  -١١  
املشار إليها يف الفقرة    أعاله، مبا يف ذلك النظر يف الضمانات         ٧ و ٦ و ٥ و ٣ات  الفقر
لألحكام ذات الـصلة    ] أعاله و ) ب(١للفقرة  [واإلجراءات املبكرة، وفقاً     أعاله   ٢

  :مبا يف ذلكها مؤمتر األطراف اليت اتفق علي
  ]؛)التمويل (١٥-م أ/×املقرر [  )أ(



FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.6 

GE.09-71347 6 

بالنسبة لألنشطة القائمة على    ] [،)‘٥‘)ب(١ (١٥-م أ /×املقرر  [  )ب(
حتقيق النتائج، توفري مزيج مرن من األموال واملصادر القائمة على          
السوق رهناً بالطرائق اليت يتفق عليها مؤمتر األطراف يف دورتـه           

  ؛]]××[
  ]]عن طريق القنوات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة؛[  )ج(
واملنظمات الدولية املعنية وأصحاب املصلحة     [إىل األطراف   يطلب    -١٢  
 أعاله، مبا يف ذلك أنشطة      ١١ ضمان تنسيق األنشطة املشار إليها يف الفقرة         ]املعنيني

  الدعم ذات الصلة، وخباصة على الصعيد القطري؛
 أن تضع   ]اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    [إىل  يطلب    -١٣  

االستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية والسياسات والتـدابري        طرائق لتعزيز وتنفيذ    
وبناء القدرات، وتنفيذ السياسات والتدابري الوطنية، واالسـتراتيجيات أو خطـط           

كن أن تنطوي على    العمل الوطنية، وحبسب االقتضاء، استراتيجيات دون وطنية، مي       
مزيٍد من أنشطة بناء القدرات ونقل التكنولوجيا  وأنشطة االختبار القائمـة علـى              

  ].××[كي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته ] ××[حبلول دورهتا النتائج، 

        


