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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     
العواقب االقتصادية : املناخالدويل املعزز املتعلق بالتخفيف من آثار تغري /العمل الوطين

  واالجتماعية لتدابري االستجابة

  إن مؤمتر األطراف،  
، وخباصـة    [ من جديد أمهية هدف االتفاقية ومبادئها وأحكامها       كديؤإذ  [  

 ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ٣، والفقرات   ٣املادة   من   ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١الفقرات  ، و ٢املادة  
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من خطة عمل بـايل، الـيت       ‘ ٦‘)ب(١الفقرة  كذلك  ، و  من االتفاقية  ٤من املادة   
  ]،]]يف سياق التنمية املستدامة [١٣-م أ/١بوصفها املقرر اعتمدها مؤمتر األطراف 

بأن مثة عواقب اقتصادية واجتماعية قد تنجم عن تدابري االستجابة          وإذ ُيقّر   [  
  ]اليت يتخذها أي طرف،

ا على البلـدان    االستجابة، ال سيم   بالطابع الواسع لتأثري تدابري      سلِّمُيوإذ  [[  
لتدابري االسـتجابة   السلبية  وبأن العواقب االقتصادية واالجتماعية     ] األطراف،النامية  

الناميـة  ، ال سيما على أشد البلدان       [على مجيع األطراف    تأثرياً ضاراً   ميكن أن تؤثر    
، مـع   السلبيةاألقل قدرةً على التصدي هلذه العواقب       تأثراً،  األطراف فقراً وأكثرها    

الناميـة  على البلدان   ة  وخباص[،  ]الفئات الضعيفة، من قبيل النساء واألطفال     ة  مراعا
األطراف، وباألخص البلدان اليت تعتمد اقتصاداهتا على إنتاج واستخدام وتـصدير           

الكثيفـة  نتجات  املزراعية و النتجات  املالوقود األحفوري، وعلى السياحة وتصدير      
  ]]ى النقل الدويل،الطاقة، واليت تعتمد جتارهتا علاستخدام 
 أن التنمية املستدامة ضرورية من أجل اختاذ تدابري للتصدي لـتغري           وإذ يؤكد [  

املناخ وأن هناك حاجة لضمان أال تؤدي تـدابري االسـتجابة إىل تقـويض التنميـة                
االقتصادية واالجتماعية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية والعواقب على          

  ]ل،النساء واألطفا
يشكل أولوية، وأن   الضارة لتغّير املناخ    بأن التحرك ملواجهة اآلثار      ُيقّر   وإذ[  

تدابري االستجابة يف هذا الصدد قد تنجم عنها عواقب اقتصادية واجتماعية سـلبية             
  ]،األطراف على النحو املشار إليه أعالهالنامية  ال سيما البلدان   على األطراف،

تدابري االستجابة أو إىل    لالضار  التأثري  رامية إىل تفادي     بأن اجلهود ال   قّرُيوإذ  [  
        التـصدي أو ُتَعـوِّق التقـدم احملـرز يف         ُتقّيد  إىل أدىن حد ينبغي أالّ      اإلقالل منه   
  ]لتغّير املناخ،

لتغري املناخ ينبغي أن تكون منسقة تنـسيقاً        االستجابة   أن تدابري    ؤكديوإذ  [  
الضارة هبذه التنمية،   التأثريات  االقتصادية بغية جتنب    ية و تكامالً مع التنمية االجتماع   م

الناميـة  مع إيالء االعتبار الكامل لالحتياجات املشروعة وذات األولويـة للبلـدان     
  ]واستئصال شأفة الفقر،املطرد األطراف لتحقيق النمو االقتصادي 

قطاعـات  الضارة لتدابري االستجابة على ال    التأثريات   بأمهية جتنب    قّرُيوإذ  [  
] الفعـال [إىل أدىن حد، وتعزيـز االنتقـال    اإلقالل منها   االجتماعية واالقتصادية و  

راً، وتوفري العمل الكرمي والوظائف الالئقة،  القطاعات تأث أشد  والعادل يف   ] التدرجيي[
    واإلسهام يف بناء قدرات جديدة من أجل الوظائف املتعلقة باإلنتـاج واخلـدمات            

  ]على السواء،
 على أن مسألة التكّيف مع التأثريات الضارة لتغري املناخ هـي            شدديوإذ  [  

مسألة منفصلة يتعني أن تعاجل يف إطار ركن التكيف يف خطة عمل بايل، يف حني أن                
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املسألة املنفصلة لتأثريات تدابري االستجابة هي مسألة يتعني أن تعاجل يف سياق العمل             
  ]خفيف يف خطة عمل بايل،يف إطار ركن التاملتعلق بالتخفيف املعزز 

األطراف بتعويض اقتصادات املتقدمة إىل ضرورة أن تقوم البلدان    يشري  وإذ  [  
تكبده من خسائر بيئية واجتماعية واقتصادية      تالبلدان األفريقية وأقل البلدان منواً عما       

  ]يئيني،َجّراء تنفيذ تدابري االستجابة لتغري املناخ يف سياق العدالة البيئية والالجئني الب
  ١-    

  ١البديل     
األطراف على أن تسعى جاهدةً إىل تنفيذ سياسات        املتقدمة   البلدان   حيث[  

بطريقة تكفل جتنب العواقب االجتماعيـة واالقتـصادية        تغري املناخ   وتدابري ملواجهة   
، مـع إيـالء     ]إىل أدىن حـد   اإلقالل منها   و[األطراف  النامية  الوخيمة على البلدان    

   من االتفاقية؛ ٣ للمادة االعتبار الكامل
األطراف النامية  األطراف، بغية مساعدة البلدان     املتقدمة  البلدان  أيضاً  ث  حي  

على التصدي للعواقب االجتماعية واالقتصادية الوخيمة، على أن تقدم موارد مالية           
ألغراض من بينها إتاحة إمكانية احلصول على التكنولوجيـا وتطويرهـا ونقلـها،             

 مـن   ٤ من املادة    ٧ و ٥ و ٣ وفقاً للفقرات    ،التكاليف اإلضافية املتفق عليها   بإمجايل  
 السليمة بيئيـاً ونقلـها إىل       تاحة التكنولوجيات واملعارف  االتفاقية، وتعزيز وتيسري إ   

            تنفيـذ األطـراف، لتمكينـها مـن       الناميـة   البلـدان   ة  أطراف أخرى، وخباص  
  ]؛أحكام االتفاقية

  ٢البديل     
األطراف على أن تقوم، لدى تنفيذها تدابري التخفيف مـن تغـري             ثحي[  

              االقتــصادية واالجتماعيــةالتــأثريات املنــاخ، علــى أن تــضع يف اعتبارهــا 
  ]لتدابري االستجابة؛

  ٣البديل     
علـى أن   [ سياق تنفيذ تدابري التخفيف من تغري املناخ          األطراف، يف  ثحي[  

ة واالجتماعية لتدابري االسـتجابة، آخـذة يف االعتبـار          تراعي التأثريات االقتصادي  
مسؤولياهتا املشتركة ولكن املتمايزة، وأولوياهتا وأهدافها وظروفها اإلمنائية الوطنيـة          

  ]]واإلقليمية احملددة؛
البلدان املتقدمة األطراف على أن تسعى،      ] األطراف، وخباصة [حيث أيضاً   [  

نفيذ سياسات وتدابري االستجابة لتغري املناخ علـى        مراعيةً املبادئ املذكورة أعاله، لت    
حنو يسمح بتفادي العواقب االجتماعية واالقتصادية السلبية على البلـدان الناميـة            
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 مـن   ٣، آخذة يف اعتبارها الكامل املـادة        ]واإلقالل منها إىل أدىن حد    [األطراف  
  ]االتفاقية؛
  ٢-   

  ١البديل     
 مـن   ٥ و ٤ و ١كامها، وال سيما الفقرات      إىل مبادئ االتفاقية وأح    شرييإذ  [  

اليت تقضي بأن على البلدان األطـراف       ] ِفْعل[،  ٤ من املادة    ٧ و ٣ والفقرتني   ٣املادة  
املتقدمة أال تلجأ إىل أي شكل من أشكال التدابري االنفرادية، مبا يف ذلـك التـدابري                

اردة من البلـدان    التجارية احلدودية الضريبية وغري الضريبية، ضد السلع واخلدمات الو        
تعلق بتغري املناخ، مبا يف ذلك محاية املناخ والعمل علـى           يسبب  ي  األطراف أل النامية  
  ] أو تكلفة االمتثال ملتطلبات محاية البيئة؛/وأو تسرب االنبعاثات، /وتثبيته، 

  ٢البديل     
 مـن   ٥ األطراف على أن تراعي مبادئ االتفاقية، مبا يف ذلك الفقرة            ثحي[  

  ] فيما يتعلق بالعواقب االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة؛٣املادة 

  ٣البديل     
 األحكام ذات الصلة من االتفاقية وإذ يعترف كذلك         أخذ يف االعتبار  يإذ  [  

، يتفق على أن األطراف، يف سـعيها        ٣ من املادة    ٥باملبدأ املنصوص عليه يف الفقرة      
 إىل أي تدابري تشكل وسيلة متييز تعـسفي         لتحقيق هدف االتفاقية وتنفيذه، لن تلجأ     

أو غري مربر أو تقييد مقّنع للتجارة الدولية، وال سيما التدابري االنفراديـة الـضريبية          
       ضـد الـسلع واخلـدمات املـستوردة مـن          وغري الضريبية املطبقة على احلدود،    

  ]أطراف أخرى؛

ستجابة على حنو    على النظر يف املعلومات املتعلقة بتدابري اال       يوافق  -٣  
 من االتفاقيـة الـيت تعتـرف        ٤من املادة   ) ح(و) ز (١منظم، لتعزيز تنفيذ الفقرة     

 من  ٤ من املادة    ١٠ و ٩ و ٨باحتياجات البلدان النامية األطراف احملددة يف الفقرات        
  االتفاقية؛
  ٤-  

  ١البديل     
االقتـصادية  العواقـب    إنشاء حمفل لالضطالع بأنشطة منها حتديد        قرري[  

،  األطـراف  واالجتماعية السلبية لتدابري االستجابة اليت تتخذها البلـدان املتقدمـة         
] تنظر فيها [مبا فيها املعلومات الواردة يف البالغات الوطنية اليت         املعلومات،  تقاسم  و
وتشجيع تناول املسائل املتعلقة باسـتراتيجيات      اهليئة الفرعية للتنفيذ،    ] تستعرضها[
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العواقـب   هذا اجملال، واستكشاف الطرق الكفيلة بتقليـل         االستجابة والتعاون يف  
   النامية األطراف؛السلبية إىل أدىن حد، وال سيما يف البلدان

 األطراف واملنظمات الدولية ذات الصلة إىل إحالة آرائها إىل األمانة،           دعوي  
ول  أعاله، كي تنظر فيها األطراف حبل      XX، بشأن املسائل املتعلقة بالفقرة      XXحبلول  

XX قبل XXانعقاد الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف؛   
      إىل األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة متفرقات للنظـر فيهـا            طلبي  

  ؛XXXيف 
على أن يعتمد، يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، طرائـق           يوافق    

 وما يتصل بذلك مـن      لتفعيل احملفل حتدد واليته وطابعه ونطاقه وتكوينه ووظائفه،       
  ؛]دعم وإبالغ وتقييم، وأي مسائل أخرى ذات صلة

  ٢البديل     
 أن تتعاون األطراف تعاوناً كامالً لتعزيز فهم العواقب االقتـصادية           قرري[  

واالجتماعية لتدابري االستجابة، مراعيةً يف ذلك احلاجة إىل احلصول على معلومـات           
اإلجيابيـة  [ات الفعلية املترتبة وعلى اآلثـار       من األطراف املتأثرة، وأدلة على التأثري     

يف ويقرر كذلك أن ينظر     ] وال سيما يف البلدان النامية األطراف     [السلبية،  ] وكذلك
، مبا يف ذلـك إمكانيـة تقـدمي         كيفية استخدام القنوات القائمة، كالبالغات الوطنية     

ملناقـشة  كمنرب  ذ،  يف إطار اهليئة الفرعية للتنفي    ] لالستعراضختضع  [معلومات إضافية   
  .]املعلومات الواردة من األطراف

        


