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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    

قرر الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة              -١
أن يقّدم إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة مشروع مقـرر            ) عمل التعاوين فريق ال (

وال .  يف هذه الوثيقة لكي ينظر فيه ويعتمـده        ةبشأن نتائج أعمال فريق العمل التعاوين الوارد      
الـيت  خيل هذا بالشكل والطبيعة القانونية اللذين ميكن أن تتخذمها النتـائج املتفـق عليهـا                

  ).١٣-م أ/١املقرر (ر األطراف مبوجب خطة عمل بايل مؤمتسيعتمدها 
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وقرر فريق العمل التعاوين أيضاً أن يقّدم املقررات التالية لكي ينظر فيها ويعتمـدها                -٢
  :مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة

لالطالع على نص مشروع املقرر، انظـر الوثيقـة         (العمل املعزز املتعلق بالتكّيف       )أ(
FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.1(؛  

لالطالع على نـص مـشروع      (العمل املعزز املتعلق بتوفري املوارد املالية واالستثمار          )ب(
  ؛)FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.2املقرر، انظر الوثيقة 

لالطالع على نص مشروع املقرر،     (العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها         )ج(
  ؛)FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.3انظر الوثيقة 

لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر الوثيقة       (العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات        )د(
FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.4(؛  

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف، وآلية تسجيل             )ه(
لالطالع على نص   ( الدعم وتسجيله    إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وتيسري تقدمي     

  ؛)FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.5مشروع املقرر، انظر الوثيقة 

الُنهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجـة             )و(
لالطالع على نص مشروع املقـرر،      (عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية        

  ؛)FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.6وثيقة انظر ال

العواقـب  : الدويل املعزز املتعلق بالتخفيف من آثـار تغـري املنـاخ          /العمل الوطين   )ز(
لالطالع على نص مشروع املقرر، انظر      (االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة     

  ؛)FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.7الوثيقة 

 فرص استخدام األسواق، لتحسني فعاليـة إجـراءات         الُنهج املختلفة، مبا يف ذلك      )ح(
لالطالع على نص مـشروع     (التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات        

  ؛)FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.8املقرر، انظر الوثيقة 

لالطالع على نـص    (الُنهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة          )ط(
  ؛)FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.9 الوثيقة مشروع املقرر، انظر

  ١٥-م أ/-مشروع املقرر     

  إن مؤمتر األطراف،[  
، وتسليماً منه باحلاجة إىل عمـل       )١٣-م أ /١املقرر  ( خبطة عمل بايل     عمالً  

تعاوين طويل األجل للتمكني من تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً مـن             
  عده، وما ب٢٠١٢اآلن وحىت عام 
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   منها،٢ باهلدف النهائي لالتفاقية، كما ورد يف املادة وإذ يسترشد  
 إىل املبادئ واألحكام وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقيـة،          وإذ يشري   

  ،٤ و٣وال سيما أحكام املادتني 
 إىل الظروف الوطنية اخلاصة لألطراف الـيت متـر مبرحلـة            وإذ يشري أيضاً    

 مـن   ٤ مـن املـادة      ٦السوق، على النحو املذكور يف الفقرة       االنتقال إىل اقتصاد    
االتفاقية ومقررات مؤمتر األطراف ذات الصلة، وإىل األطراف اليت تعترف بظروفها           

  ،٧-م أ/٢٦اخلاصة مقررات مؤمتر األطراف، مثل املقرر 
 بالدور اهلام واملستمر لربوتوكول كيوتو يف اإلسهام يف حتقيـق           وإذ يعترف   
  ائي لالتفاقية،اهلدف النه
 يف أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل           وقد نظر   

  ،١٣-م أ/١ من املقرر ٢األجل مبوجب االتفاقية، وفقاً للفقرة 
 االلتزام السياسي وُيجدد الشراكة العاملية ملكافحـة تغّيـر          وإذ ُيعيد تأكيد    

  ذ االتفاقية،املناخ ويتصدى ألوجه القصور القائمة يف تنفي
 الصادر عن جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم        ١٠/٤ إىل القرار    وإذ يشري   

املتحدة بشأن حقوق اإلنسان وتغّير املناخ، الذي يسلّم بأن البشر هم حمور االهتمام             
وُنظمهـا اإليكولوجيـة ومجيـع      " أمِّنا األرض "يف التنمية املستدامة، وأمهية احترام      

  كائناهتا الطبيعية، 
 أن لآلثار الضارة لتغري املناخ طائفة من االنعكاسـات          وإذ يضع يف اعتباره     

املباشرة وغري املباشرة على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلياة الكرمية،             
من آثار تغري املناخ هي الفئات املعرضة أصالً        ستعاين  وأن أكثر الفئات السكانية اليت      

  و نوع اجلنس أو العمر أو العجز،للتأثر بسبب صغر السن أ

حبق مجيع األمم يف البقاء وبأن التنمية املستدامة والقضاء علـى           وإذ يعترف     
  األساسيتان للبلدان النامية األطراف،والفقر مها األولويتان األوليان 

 بالدور اهلام الذي تؤديه ُنظم اإلنتاج الغذائي يف جهـود           وإذ يعترف أيضاً    
  التخفيف والتكّيف،

 باحلاجة إىل إشراك طائفة واسعة من اجلهات صـاحبة          وإذ يعترف كذلك    
املصلحة على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية، سواء أكانت حكومية،          
مبا يف ذلك على املستويني دون الوطين واحمللي، أو دوائر األعمال اخلاصة أو اجملتمع              

ون، وبأن املساواة بني اجلنسني واملشاركة الفعلية       املدين، مبا يف ذلك الشباب واملعوق     
للنساء والشعوب األصلية عامالن مهمان الختاذ إجراءات فعالة بشأن مجيع جوانب           

  تغري املناخ،



FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Rev.1 

GE.09-71375 4 

 إزاء ما خلص إليه تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية          وإذ يشعر ببالغ القلق     
  املناخي نتيجة للنشاط البشري، الدولية املعنية بتغري املناخ من احترار النظام 

بأن اآلثار الضارة أصبحت بالفعل أمراً جلياً وواسع االنتـشار،  وإذ يعترف     
وال سيما يف مناطق العامل املعرضة للتأثر، وبأن التأخر يف اختاذ إجـراءات عاجلـة               
خلفض االنبعاثات العاملية بصورة كافية سيؤدي إىل تكلفة إضافية كبرية لكل مـن             

 والتكّيف، وحيد من فرص تثبيت غازات الدفيئة يف مستويات أدىن ويزيـد            التخفيف
من احتمال حدوث تأثريات واسعة النطاق ومفاجئة وال رجعة عنها واختراق عتبات 

  مناخية حرجة،
 من مث احلاجة إىل إجراء ختفيضات عميقة يف االنبعاثات العامليـة            وإذ يؤكد   

عاجلة لتسريع وتعزيز تنفيذ االتفاقيـة مـن        لغازات الدفيئة واختاذ تعهدات مبكرة و     
جانب مجيع األطراف، على أساس اإلنصاف ووفقاً ملسؤولياهتا املـشتركة ولكـن            

  املتمايزة وقدرات كل منها،
 بأن القسط األعظم من االنبعاثات العاملية املاضية واحلالية لغـازات           وإذ ُيقرّ   

املسؤولية التارخيية، جيب علـى البلـدان       الدفيئة منشؤه البلدان املتقدمة وأنه نظراً هلذه        
املتقدمة األطراف أن تتصدر جهود مكافحة تغّير املناخ واآلثار الضارة املترتبـة عليـه            

مقّدرة كمياً وملزمة قانوناً على نطـاق       طموحة و باختاذ التزامات أو إجراءات حملية      [
م املـايل   االقتصاد ككل خلفض االنبعاثات، وعن طريق توفري قدر كاٍف مـن الـدع            

  ،]النامية األطراف بناء القدرات للبلدانبوالتكنولوجي والدعم 
 أن السياسات والتدابري الرامية لالستجابة لتغري املناخ جيـب أن           وإذ يؤكد   

       ُتنفّذ تنفيذاً ُيقلل إىل أدىن حد اآلثار الضارة الواقعة علـى األطـراف األخـرى،              
  وال سيما البلدان النامية األطراف،

 ُتـساهم أصـالً وستواصـل        األطراف  بأن البلدان النامية   ذ ُيقّر كذلك  وإ  
اإلسهام يف جهود التخفيف العاملية وفقاً ألحكام االتفاقية وميكنها تعزيز إجراءاهتا يف            

  جمال التخفيف رهناً بتوفري وسائل التنفيذ من البلدان املتقدمة األطراف،
الً يف النماذج حنو بناء جمتمع       أن التصدي لتغري املناخ يتطلب حتو      وإذ يدرك   

خفيض االنبعاثات ُيتيح فرصاً كبرية ويكفل استمرار معدالت النمو العالية والتنمية           
املستدامة، استناداً إىل التكنولوجيات املبتكرة وإىل أمناط من اإلنتـاج واالسـتهالك            
    أكثر استدامة، ومع ضمان انتقال عادل للقـوة العاملـة يـوفر العمـل الكـرمي               

  والوظائف الالئقة،
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  )١(رؤية مشتركة بشأن العمل التعاوين الطويل األجل

  يتفق على ما يلي  
توّجه الرؤية املشتركة بشأن العمل التعاوين الطويل األجل، مبا يف            -١  

ذلك حتديد هدف عاملي طويل األجل خلفض االنبعاثات، وُتعزز التنفيـذ الكامـل             
وتـستوعب  .  منـها  ٢حتقيق هدفها املبني يف املادة      والفعال واملستدام لالتفاقية بغية     

الرؤية املشتركة أركان خطة عمل بايل وتتصدى ملسائل التخفيف والتكّيف وتطوير           
التكنولوجيا ونقلها والتمويل وبناء القدرات بصورة متوازنة وشاملة؛ وتعطي، بصفة          

  .فخاصة، وزناً متكافئاً لإلجراءات املتعلقة بكل من التكّيف والتخفي
ينبغي أن يقوم اهلدف العاملي التطلعي والطموح الطويل األجـل            -٢  

خلفض االنبعاثات، كجزء من الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، علـى            
أفضل املعارف العلمية املتاحة وأن تدعمه أهداف متوسطة األجل خلفض االنبعاثات،           

  ادلة يف الفضاء اجلوي؛مع مراعاة املسؤوليات التارخيية وختصيص حصة ع
  ووفقاً لذلك  

تتعاون األطراف على تاليف حدوث تغّير خطري يف املناخ، متاشياً مع             )أ(
] بالرأي العلمي الواسع االنتـشار    [اهلدف النهائي لالتفاقية، معترفةً     

بأن الزيادة يف املتوسط العاملي لدرجات احلرارة فـوق مـستويات           
] رجتني مئـويتني  د[ أن تتجاوز    ]ال ينبغي [العصر ما قبل الصناعي     

يسبقها منوذج للوصول   ] [درجة مئوية واحدة  ] [ درجة مئوية  ١,٥[
  ؛]املتكافئ إىل املوارد اجلوية العاملية

ينبغي لألطراف جمتمعة أن ختفض االنبعاثات العاملية بنسبة ال تقـل           [  )ب(
 حبلول  ١٩٩٠يف املائة عن مستويات عام      ] ٩٥] [٨٥] [٥٠[عن  
نبغي أن تضمن استمرار اخنفاض االنبعاثات العامليـة         وي ٢٠٥٠عام  

  ]بعد ذلك؛
ينبغي للبلدان املتقدمة األطراف كمجموعة أن ختفض انبعاثاهتا من         [  )ج(

تزيـد  ] [٩٥-٨٠ال تقل عن    ] [٨٥-٧٥[[غازات الدفيئة بنسبة    
] ٢٠٥٠ حبلول عـام     ١٩٩٠مستويات عام   يف املائة عن    ] ٩٥على  

 حبلـول         ١٩٩٠ن مـستويات عـام       يف املائة ع   ١٠٠تزيد على   [
  ]؛]٢٠٤٠عام 

ينبغي لألطراف أن تتعاون على بلوغ ذروة االنبعاثات العامليـة          [  -٣  
، معترفة بأن اإلطار الزمين لبلوغ      ]٢٠١٥يف عام   ] [يف أقرب وقت ممكن   [والوطنية  

__________ 

 .قارئ حصراًأُدرجت العناوين ملساعدة ال   ) ١(
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الذروة سيكون أطول يف البلدان النامية األطراف وواضعة يف اعتبارهـا أن التنميـة              
الجتماعية واالقتصادية والقضاء على الفقر مها األولويتان األوليـان واألساسـيتان           ا

للبلدان النامية األطراف وأن التنمية اخلفيضة االنبعاثات ال غىن عنها للوصـول إىل             
  ]التنمية املستدامة؛

  ]؛هدف طويل األجل للتمويل: ُيصاغ فيما بعد[  -٤  
إحالة إىل الفقـرة    (ري التجارية   حكم بشأن التداب  : ُيصاغ فيما بعد  [  -٥  

  ]؛) من االتفاقية٣ من املادة ٥
وفقاً ألحكام االتفاقية، يستعرض مؤمتر األطراف دورياً التقـّدم         [  -٦  

اإلمجايل احملرز صوب حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية، ومدى مالءمة اهلدف العـاملي            
ملتعلقـة بـالتخفيف    الطويل األجل خلفض االنبعاثات، وااللتزامات واإلجـراءات ا       
وينبغـي أن يأخـذ     . والتكّيف والتمويل وتطوير التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات      

  :االستعراض يف احلسبان ما يلي
أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا يف ذلك تقارير التقييم الصادرة            )أ(

عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وكذلك املعلومات         
  قنية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة؛الت

التأثريات املالحظة لتغري املناخ، وخباصة التأثريات علـى البلـدان            )ب(
  النامية املعرضة للتأثر بوجه خاص؛

احلاجة إىل درء التأثريات السلبية املترتبة على تغري املناخ وتـدابري             )ج(
  االستجابة واإلقالل منها إىل أدىن حد؛

األثر العام اإلمجايل للخطوات اليت تتخذها األطراف بغيـة         تقييم    )د(
  ].حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية والرؤية املشتركة

  . استناداً إىل االستعراض، يتخذ مؤمتر األطراف اإلجراءات املناسبة  -٧  
ويبـدأ  . ُيحدد مؤمتر األطراف طرائق إضافية هلذا االسـتعراض       [  -٨  

 وُيختتم يف موعد ال يتجاوز عام       ٢٠١٤ يتجاوز عام    االستعراض األول يف موعد ال    
  ].، وُتجرى االستعراضات الالحقة كل أربع سنوات٢٠١٦

  العمل املعزز املتعلق بالتكّيف ووسائل التنفيذ املرتبطة به  

  يتفق على ما يلي  
أو مع تأثري تنفيذ تـدابري      /و[التكّيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ         -٩  
 تواجهه مجيع األطراف، والعمل املعزز والتعـاون الـدويل بـشأن            حتٍد] االستجابة

 بصورة عاجلة لتمكني ودعم تنفيذ إجراءات التكّيف الراميـة إىل           انالتكّيف مطلوب 
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      احلد من القابلية للتأثر وبناء القدرة على التحّمل يف البلـدان الناميـة األطـراف،              
وخباصة يف أقل البلدان منواً، والدول      [البلدان املعرضة للتأثر بوجه خاص،      وال سيما   

  ].اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األفريقية املتأثرة باجلفاف والتصحر والفيضانات

  يقرر  
  ):العمل املعزز املتعلق بالتكيف (١٥-م أ/-أن ُينشئ، عمالً باملقرر   -١٠  

  كوبنهاغن للتكيف؛] برنامج] [إطار[  )أ(
هيئة استـشارية معنيـة     ] [رعية معنية بالتكيف  هيئة ف ] [جلنة تكّيف [  )ب(

  ؛]بالتكّيف
  ؛]آلية دولية للتصدي للخسائر واألضرار[  )ج(
  ]ترتيبات لإلبالغ والتقييم؛[  )د(
  ]مركز دويل للتكّيف ومراكز إقليمية؛[  )ه(
من أقل البلدان منواً عملية لصياغة وتنفيذ خطـط         ُتنشأ لألطراف   [  )و(

التكيف الوطنية تستند إىل جتربة برامج العمل الوطنيـة للتكيـف           
كوسيلة لتحديد احتياجات التكيف يف األجلني املتوسط والطويل        

  ].ووضع استراتيجيات وبرامج للتصدي هلذه االحتياجات

  يتفق على ما يلي  
طراف قدراً مناسباً وقـابالً للتنبـؤ بـه         ُتقدم البلدان املتقدمة األ     -١١  

ومستداماً من املوارد املالية والتكنولوجية وبناء القدرات لـدعم تنفيـذ إجـراءات             
  .التكّيف يف البلدان النامية األطراف

  العمل املعزز املتعلق بالتخفيف ووسائل التنفيذ املرتبطة به  

  لدان املتقدمة األطرافالتزامات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها الب  

  يتفق على ما يلي[  
تتخذ البلدان املتقدمة األطراف، منفردة أو جمتمعة، التزامـات أو            -١٢  

أهداف ]    بمعرباً عنها   ] [مبا يف ذلك  [إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً وملزمة قانوناً،       
مقدرة كمياً خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل بغية خفض االنبعاثـات            

] ٤٠-٢٥[اجلماعية لغازات الدفيئة من البلدان املتقدمة األطراف بنسبة ال تقل عن            
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] ١٩٩٠[يف املائة عن مستويات عـام       ] *X] [٤٩[] ٤٥] [٤٠] [٣٠يف حدود   [
  ؛]٢٠٢٠] [٢٠١٧[عام  حبلول] ٢٠٠٥أو [

تعد البلدان املتقدمة األطراف خططاً خفيضة االنبعاثـات خلفـض            -١٣  
   أعاله؛٢ل الطويل من أجل اإلسهام يف حتقيق اهلدف املبني يف الفقرة االنبعاثات يف األج

تكون اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة األطراف خلفض انبعاثاهتا           -١٤  
من غازات الدفيئة قابلة للمقارنة من حيث الشكل القانوين وحجم اجلهود املبذولـة        

   الوطنية ومسؤولياهتا التارخيية؛وأحكام القياس واإلبالغ والتحقق، وُتراعي ظروفها
ُتصاغ األهداف املقدرة كمياً خلفض انبعاثات البلـدان املتقدمـة            -١٥  

األطراف على نطاق االقتصاد ككل باعتبارها نسبة مئوية من خفـض انبعاثـات             
         مقارنـة مبـستويات   ] ٢٠٢٠ إىل عـام     ٢٠١٣من عـام    [غازات الدفيئة للفترة    

  ؛اس أخرى ُتعتمد مبوجب االتفاقية أو أي سنة أس١٩٩٠عام 
بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطـراف يف           [  -١٦  

بروتوكول كيوتو، تكون األهداف املقدرة كمياً خلفض االنبعاثات علـى نطـاق            
االقتصاد ككل هي تلك األهداف املعتمدة لفترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكـول            

ملرفق باء لربوتوكول كيوتو بصيغته املعدلة واملدرجـة أيـضاً يف           كيوتو املسجلة يف ا   
التذييل األول هلذا املقرر؛ أما بالنسبة لألطراف األخرى املدرجة يف املرفـق األول،             
فتكون األهداف املقدرة كمياً املتفق عليها خلفض االنبعاثات هي األهداف املدرجة           

  ؛]يف التذييل األول هلذا املقرر

  ا يلييتفق على م  
ُتحقق البلدان املتقدمة األطراف أهدافها املقدرة كميـاً خلفـض          [  -١٧  

  ]عن طريق اجلهود احمللية؛] بالدرجة األوىل[االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل 
يؤدَّى دور استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة        [  -١٨  

 على نطاق االقتصاد ككل وفقاً      يف حتقيق األهداف املقدرة كمياً خلفض االنبعاثات      
  ]للمبادئ التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف؛

تكون التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها           -١٩  
البلدان املتقدمة األطراف قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها وفقاً للمبـادئ            

، مع مراعاة    [ إضافية يعتمدها مؤمتر األطراف    التوجيهية القائمة وأي مبادئ توجيهية    
  ؛]األحكام ذات الصلة مبوجب بروتوكول كيوتو

توضع مبادئ وطرائق وقواعد وخطوط توجيهية لتعزيز امتثـال         [  -٢٠  
  ]؛]البلدان املتقدمة األطراف اللتزاماهتا

__________ 

  .جمموع ختفيضات األطراف Xتعادل   *  
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  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف  

  :١يار اخل[

  :يتفق على ما يلي  
إجـراءات  ] باختـاذ [البلدان النامية األطراف    ] تتعهد[ ]تتخذ[[  -٢١  

ختفيف مالئمة وطنياً، ممكّنة ومدعومة مبا تقدمه البلدان املتقدمة األطراف من متويل            
إجراءات ختفيف مـستقلة،    ] تتعهد باختاذ ميكن أن   [وتكنولوجيا وبناء للقدرات، و   

 يف املائة   ٣٠-١٥يف حدود   [قيق احنراف جوهري يف االنبعاثات      ترمي جمتمعة إىل حت   
بالقياس إىل االنبعاثات اليت ستحدث يف غياب التخفيف املعزز،         ] ٢٠٢٠حبلول عام   

وُتعد خطط تنمية خفيضة االنبعاثات، مع االعتراف بأن مدى ما تتخذه هذه البلدان             
  ح؛من إجراءات ختفيف معززة يتوقف على مستوى الدعم املتا

   بحييط علماً   
املعلومات املتعلقة بإجراءات التخفيف املعززة اليت تتخذها البلدان          -٢٢  

  النامية األطراف، حسبما ترد يف التذييل الثاين هلذا املقرر؛

  يقرر  
آلية لتسجيل إجـراءات     ([١٥-م أ /-أن ينشئ آلية عمالً باملقرر        -٢٣  

  ]):التخفيف وتيسري مطابقة الدعم هلا
جيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً، املدعومـة واملمكّنـة          لتس  )أ(

] يف سـجل  ] [وإجراءات التخفيف املستقلة  [بالتمويل والتكنولوجيا،   
  ؛]يف جدول وطين[

لتيسري مطابقة الدعم املقدم عن طريق اآللية املالية ومن املـصادر             )ب(
يـاً  الثنائية واملتعددة األطراف مع إجراءات التخفيف املالئمة وطن       

  اليت تلتمس الدعم؛

  يتفق على ما يلي  
تقوم البلدان النامية األطراف بإعداد بالغات وطنية، مبا يف ذلـك             -٢٤  

سنة، مع إتاحـة    ] ×[قوائم جرد لغازات الدفيئة، وتقدمها إىل مؤمتر األطراف كل          
يهية اليت  املرونة ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وفقاً للمبادئ التوج          

  يعتمدها مؤمتر األطراف؛
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] املخططة واملنفـذة  [تقدَّم املعلومات املتعلقة بإجراءات التخفيف        -٢٥  
جيـري تقييمهـا علـى      [يف البلدان النامية األطراف عن طريق البالغات الوطنية و        

، ]مبوجب االتفاقية ] تشاور] [استعراض[ُينظر فيها يف إطار عملية      ] [املستوى الوطين 
  ]للمبادئ التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف؛وفقاً 

ختضع إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً املدعومـة بالتمويـل            -٢٦  
والتكنولوجيا وبناء القدرات للقياس واإلبالغ والتحقق وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت          

  يعتمدها مؤمتر األطراف؛
كـام الـواردة يف           ينبغي للبلدان النامية األطـراف، وفقـاً لألح         -٢٧  

األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات          (١٥-م أ /-املقرر  
(REDD-plus))وتدهورها  

، أن ُتساهم يف إجراءات التخفيف يف قطاع الغابـات          )٢(
  :عن طريق االضطالع باألنشطة التالية

  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات؛  )أ(
  النبعاثات النامجة عن تدهور الغابات؛خفض ا  )ب(
  احلفاظ على خمزونات كربون الغابات؛  )ج(
  اإلدارة املستدامة للغابات؛  )د(
  تعزيز خمزونات كربون الغابات؛  )ه(
ُيقّدم الدعم ألنشطة التمكني اليت تضطلع هبـا البلـدان الناميـة              -٢٨  

ات، وإعداد البالغـات    األطراف، مثل إعداد وصياغة خطط التنمية اخلفيضة االنبعاث       
  الوطنية وقوائم جرد غازات الدفيئة، وختطيط وصياغة إجراءات التخفيف املالئمة 

وطنياً، وما يرتبط بذلك من بناء للقـدرات، علـى أسـاس إمجـايل التكـاليف                        
  املتفق عليها؛

تقّدم البلدان املتقدمة األطراف قدراً جديداً وإضافياً من املـوارد            -٢٩  
ة والتكنولوجيا والدعم املؤسسي لبناء القدرات إلجراءات التخفيـف املالئمـة           املالي

 ٧ و ٥ و ٣وطنياً على أساس إمجايل التكاليف اإلضافية املتفق عليها، وفقاً للفقـرات            
   من االتفاقية؛١١ من املادة ٥ وللفقرة ٤من املادة 

__________ 

األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات         ("REDD-plus"يف هذا النص ُيشري مصطلح         ) ٢(
الُنهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة            "إىل  ) وتدهورها
 وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات كربون              الغابات

 ".الغابات يف البلدان النامية
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  :٢اخليار [
  ]بدائل مقترحة من األطراف

  جوانب التخفيف األخرى  

  يقرر  
للنظـر يف إجـراءات     ] أن يتوخى إنشاء حمفل   ] [أن ُينشئ حمفالً  [  -٣٠  

 مـن   ٨التصدي لتأثري تنفيذ تدابري االستجابة على األطراف املشار إليها يف الفقرة            
 من االتفاقية، وفقاً إلرشادات يتفـق عليهـا مـؤمتر األطـراف، عمـالً                      ٤املادة  

  ؛)تدابري االستجابة (١٥-م أ/-باملقرر 
أن يتبع هنجاً خمتلفة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتحسني             -٣١  

 ١٥-م أ /-فعالية إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيزها، وفقـاً للمقـرر            
  ؛)الُنهج املختلفة(

  يتفق على ما يلي  
الُنهج والتدابري السياساتية لتحديـد وخفـض       : ُيصاغ فيما بعد  [  -٣٢  

  ؛]ئة النامجة عن وقود النقل اجلوي والبحريانبعاثات غازات الدفي
ينبغي لألطراف أن تتبع هنجاً قطاعية وتتخذ إجـراءات خاصـة                -٣٣  

، يف قطـاع الزراعـة عمـالً             ٤من املـادة    ) ج(١بكل قطاع لتعزيز تنفيذ الفقرة      
  ؛)الزراعة (١٥-م أ/-باملقرر 

  ثمارالعمل املعزز املتعلق بتوفري املوارد املالية واالست  

  يتفق على ما يلي  
 من االتفاقية لـضمان     ١١يواَصل تفعيل اآللية املالية مبوجب املادة         -٣٤  

 ٥ و ٤ و ٣التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية، وخباصة االلتزامات الواردة يف الفقرات          
  ؛٤ من املادة ٧، ويف سياق الفقرة ٤ من املادة ٩ و٨و

اف متويل مزيد وجديـد وإضـايف       ُيقّدم إىل البلدان النامية األطر      -٣٥  
 مـن   ٤ مـن املـادة      ٩ و ٨ و ٥ و ٤ و ٣، وفقاً للفقرات     وميكن التنبؤ به   ومناسب

االتفاقية، لتمكني ودعم العمل املعزز املتعلق بالتخفيف، مبـا يف ذلـك األنـشطة              
اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، والتكّيف، وتطوير          

           بعـد [ونقلها، وبناء القدرات، من أجـل تعزيـز تنفيـذ االتفاقيـة             التكنولوجيا  
  ؛]٢٠١٢عام 
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يكون املصدر الرئيسي للتمويل عن طريق اآللية املالية هو مـوارد             -٣٦  
  مالية جديدة وإضافية تقّدمها البلدان املتقدمة األطراف؛

ـ        ُيكمِّل التمويل ا    -٣٧   رة ملقّدم من القطاع اخلاص ومن مـصادر مبتك
  أخرى املوارد املالية اليت يقّدمها القطاع العام؛

مجيع األطراف، باستثناء أقـل     ] [البلدان املتقدمة األطراف  [تقّدم    -٣٨  
] مقررة[، املوارد على أساس جدول اشتراكات       ٢٠١٣ابتداء من عام    ] البلدان منواً، 

  ؛]يعتمده مؤمتر األطراف]] إرشادية[
راف أحكاماً وترتيبات بشأن كيفية جعل      يعتمد مؤمتر األط    [- مكرراً ٣٨  

الُنظم الدولية للبيع باملزاد ولتحديد احلدود القصوى لالنبعاثات واالجتار هبا مصدراً           
  ]دولياً لتمويل إجراءات مكافحة تغري املناخ يف البلدان النامية؛

تستحدث الصناديق ألغراض التخفيف آليات حـوافز         [- مكرراً ثانياً  ٣٨  
ع اإلجراءات الطموحة يف مجيع البلدان حسب أولويات وظروف كل          خمتلفة لتشجي 

 وينبغي تقدمي التمويل بالدرجة األوىل عـن طريـق آليـات قائمـة علـى                        ؛منها
  ]حتقيق النتائج؛

  يقرر ما يلي  
ضع لتوجيه مؤمتر األطراف       خيتابع لآللية املالية    ] جملس مايل [ُينشأ    -٣٩  

والتيسري والتحقـق،   ] اإلشراف] [االستعراض[م مبهام   قويأمامه و الً  كون مسؤو يو
  ؛)التمويل (١٥-م أ/-عمالً باملقرر 

بوصفه كيانـاً تـشغيلياً     ] صندوق[] مرفق[] ُينشأ] [جيب إنشاء [  -٤٠  
لآللية املالية لالتفاقية لدعم املشاريع والربامج والسياسات وغريها مـن األنـشطة            

 اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة       املتصلة بالتخفيف، مبا يف ذلك األنشطة     
  وتطوير التكنولوجيا ونقلها؛، وبناء القدراتالغابات وتدهورها، والتكيف، 

  يتفق على ما يلي  
يعتمد مؤمتر األطراف أحكاماً لقياس الدعم املقدم للعمل املعـزز            -٤١  

  ؛الذي تضطلع به البلدان النامية األطراف واإلبالغ عنه والتحقق منه

  حييط علماً مبا يلي  
التعهدات الفردية اليت تقدمها البلدان املتقدمة األطراف لتـوفري         [  -٤٢  

، على النحـو الـوارد يف       ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة   [XX]موارد جديدة وإضافية تبلغ     
التذييل الثالث، لتمكني ودعم العمل املعزز املتعلق بالتخفيف، مبا يف ذلك األنـشطة             
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ثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، والتكيف، وتطوير        اإلضافية خلفض االنبعا  
  ]التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، يف البلدان النامية األطراف؛

  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها  

  يقرر  
) التكنولوجيـا  (١٥-م أ /-أن ينشئ آلية للتكنولوجيا عمالً باملقرر         -٤٣  

كنولوجيا ونقلها دعماً للعمل املتعلق بالتكّيف والتخفيف علـى أن          لتسريع تطوير الت  
  :وتتألف مما يليوتستند إىل الظروف واألولويات الوطنية، تسترشد بنهج موجه قطرياً 

هيئة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا وفقاً لالختصاصات اليت يعتمدها          )أ(
  مؤمتر األطراف؛

أجل دعم وتـسريع تعمـيم      مركز وشبكة لتكنولوجيا املناخ من        )ب(
تكنولوجيات التخفيف والتكّيف السليمة بيئياً يف البلدان الناميـة         

  األطراف من خالل توفري املساعدة التقنية والتدريب؛

  العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات  

  :يتفق على ما يلي  
 ١٥-م أ /-باملقرر  يقدم الدعم املايل إلجراءات بناء القدرات عمالً          -٤٤  

  ؛)ناء القدراتب(

  الترتيبات واآلجال الزمنية للعمل اإلضايف  

الترتيبات واآلجال الزمنية للعمل اإلضايف الالزم      : ُيصاغ فيما بعد  [  -٤٥  
  ].لتنفيذ أحكام مشروع النص هذا
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  التذييالت

  ]ُيصاغ فيما بعد[    
البلدان املتقدمـة    التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها          -التذييل األول   

  األطراف

   إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف-التذييل الثاين 

 التعهدات اليت تتخذها البلدان املتقدمة األطراف لتوفري موارد مالية جديـدة      -التذييل الثالث   
 ]]٢٠١٢-٢٠١٠وإضافية للفترة 

        


