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  االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الطويلبالعمل التعاوين الفريق العامل املخصص املعين 
  األجل مبوجب االتفاقية

  الثامنةالدورة 
  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥-٧كوبنهاغن، 

  دول األعمالمن ج) 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

  تغري املناخ آثار منالتخفيف 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 التكنولوجيمن آثار تغري املناخ بالتخفيف 

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

  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس    

  إضافة    

  ١٥-م أ/- مشروع املقرر     
حسني فعالية إجراءات الُنهج املختلفة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لت

  التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات

  إن مؤمتر األطراف،  
بأن األطراف ستكفل التوازن بني خمتلف أنواع ُنهج التخفيـف          إذ يعترف     

  اليت ختتار اعتمادها،
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  الُنهج غري القائمة على السوق  -أوالً     

  :١اخليار [  

التدابري غري الـسوقية علـى       على وضع برنامج عمل لتعزيز       يوافق  -١  
املستوى الدويل اليت من شأهنا حتسني فعالية التخفيف من حيث التكلفـة وتعزيـز              

، مبـا يف ذلـك إجـراءات التخفيـف             [التنفيذ الطوعي إلجـراءات التخفيـف     
  ؛]القريبة األجل

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تنظـر          يطلب  -٢  
 أعاله، آخذة يف اعتبارها املقترحات املقدمة مـن       ١بري املشار إليها يف الفقرة      يف التدا 

األطراف يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل             
مبوجب االتفاقية، بغية إحالة مشروع برنامج عمل لكي يعتمده مؤمتر األطـراف يف             

  دورته السادسة عشرة؛

يوليـه  /متـوز  ٢٦ إىل أن تقّدم إىل األمانة، حبلول         األطراف يدعو  -٣  
، مزيداً من اآلراء بشأن نطاق وحمتوى برنـامج العمـل املـشار إليـه يف                     ٢٠١٠
   أعاله؛١الفقرة 

 األطراف، دون اإلخالل بنطاق االتفاقية والصكوك املتصلة        حيث[  -٤  
هبا، إىل السعي، مبوجب بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون،           
إىل اعتماد تدابري مناسبة خلفض إنتاج واستهالك املركّبـات الكربونيـة الفلوريـة             

  ]]اهليدروجينية بصورة تدرجيية؛

  :٢اخليار [  

  ]ل مقترحة من األطرافبدائ  

  الُنهج القائمة على السوق  -ثانياًً     

  :١اخليار [  

 على وضع برنامج عمل لتعزيز اآلليات القائمة على السوق          يوافق[  -٥  
اليت من شأهنا أن ُتكمِّل وسائل الدعم األخرى إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً،            

 ُتساعد البلدان املتقدمة األطراف     وأن ُتحّسن فعالية التخفيف من حيث التكلفة، وأن       
  على الوفاء جبزء من التزاماهتا يف جمال التخفيف؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي         يطلب  -٦  
بتعاريف وطرائق وإجراءات لآلليات القائمة على السوق، بغية إحالة مشروع مقرر           

على [ يعتمده يف دورته السادسة عشرة،       بشأن هذه املسألة إىل مؤمتر األطراف لكي      
  :أن تسترشد يف مجلة أمور مبا يلي
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  ضمان املشاركة الطوعية لألطراف؛  )أ(

حفز عمليات خفض وإزالة انبعاثات غازات الدفيئة عرب قطاعات           )ب(
  واسعة من االقتصاد؛

ضمان السالمة البيئية عن طريق التأكّد من أن عمليات خفـض             )ج(
تها ُتضاف إىل أي عمليات خفض وإزالة حتـدث         االنبعاثات وإزال 

خبالف ذلك، وتوخي متانة عمليات القياس واإلبالغ والتحقـق،         
  واحليلولة دون احلساب املزدوج؛

إفادة البلدان النامية األطراف بتعزيز نقل التكنولوجيا وغريها مـن            )د(
  الفوائد اليت ُتساهم يف التنمية املستدامة؛

  دل واملنصف لألنشطة عرب املناطق؛التوزيع العاتشجيع   )ه(

  ]تشجيع االستثمار من جانب القطاع اخلاص؛  )و(

/       متـوز  ٢٦ األطراف إىل أن تقـّدم إىل األمانـة، حبلـول            يدعو  -٧  
، آراءها بشأن التعاريف والطرائـق واإلجـراءات املـشار إليهـا يف                  ٢٠١٠يوليه  

   أعاله؛٦الفقرة 

 آليات قائمة على السوق للمـساعدة        أن يكون استخدام أي    ُيقرر  -٨  
  .]]على الوفاء بالتزامات التخفيف مضافاً إىل إجراءات التخفيف احمللية

  :٢اخليار [  

  ]بدائل مقترحة من األطراف  

        


