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(A)     GE.09-61576    180609    190609 

  مؤمتر األطراف
  الدورة اخلامسة عشرة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٨- ٧كوبنهاغن، 

   من جدول األعمال املؤقتXالبند 

  كوستاريكامشروع بروتوكول لالتفاقية أعدته حكومة 
   الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطرافالعتماده يف

  مذكرة مقدمة من األمانة

جيوز ملؤمتر األطراف، يف أي دورة عاديـة، أن         : " من االتفاقية على ما يلي     ١٧ من املادة    ١تنص الفقرة     - ١
تبلغ األمانة األطـراف بـنص أي       : " على ما يلي   ١٧ من املادة    ٢وتنص الفقرة   ". يعتمد بروتوكوالت لالتفاقية  

  ".توكول مقترح قبل انعقاد دورة من هذا القبيل بستة أشهر على األقلبرو

، إىل األمانـة نـص      ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٥رسالة مؤرخة   ب ت كوستاريكا ووفقاً هلذه األحكام، أحال     - ٢
د قُدِّم ليكون األساس ملواالة التفاوض، يف احلالة اليت تقرر فيها األطراف بصورة مجاعية اعتما             بروتوكول مقترح   

وتبعاً لـذلك،   . ٢٠٠٩ديسمرب  / يف كانون األول    يف الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األطراف      بروتوكول لالتفاقية، 
فيما يتعلق جهات التنسيق الوطنية    مذكرة شفوية تتضمن هذا النص إىل        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٦ األمانة يف    سترسل

 وقد جرى   . من االتفاقية  ١٧ من املادة    ٢قاً ملقتضيات الفقرة    وفبتغري املناخ وإىل البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة،         
  .العمل يف األمانة أيضاً على إبالغ الربوتوكوالت املقترحة لألطراف املوقعة على االتفاقية وللوديع إلحاطته علماً

  .لربوتوكول يف دورته اخلامسة عشرةل  هذا املقترحوُيدعى مؤمتر األطراف إىل النظر يف  - ٣
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   موجهة من كوستاريكا إىل األمني٢٠٠٩يونيه / حزيران٥ؤرخة رسالة م
  التنفيذي ألمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ تقترح فيها

  بروتوكوالً جديداً لالتفاقية

 من اتفاقية األمم املتحدة     ١٧ من املادة    ٢يسر كوستاريكا أن تقدم نص بروتوكول مقترح وفقاً للفقرة          
وال خيل  .هال أن حيل حمل ،ل بروتوكول كيوتوأن يكّمهو والقصد من هذا الربوتوكول  .رية بشأن تغري املناخاإلطا

  .هذا النص باآلراء واملواقف اليت قد ترغب كوستاريكا يف تبنيها يف املستقبل

اقـف  بينما يعكس هذا النص بعـض املو      ف. عي كوستاريكا ملكية النص الكامل هلذا الربوتوكول      وال تدّ   
املعـين بالعمـل    الذي اقترحه رئيس الفريق العامل املخصص       " النص التفاوضي "الوطنية، فإنه يضم أيضاً كامل      

 استجابةً لطلب من هذا الفريـق يف دورتـه          )الفريق العامل املخصص  (التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية      
  .FCCC/AWGLCA/2009/8يرد يف الوثيقة كما الرابعة، 

مـن آراء   الياً حماولةً دقيقةً لعرض صفيفٍة واسعٍة       وستاريكا أن هذا الربوتوكول املقترح ميثل ح      وتعتقد ك   
األطراف تشكل منطلقاً جيداً لتلقي مزيد من اإلسهامات من األطراف فيما يتعلق مبحتوى االتفـاق وكـذلك                 

  .ه ذاتهخبصوص هيكل

بل إن الغرض الذي نتوخاه هـو       . وضاتوليس قصد كوستاريكا هنا هو احلكم مسبقاً على نتيجة املفا           
باألحرى ليس استبعاد خيار التوصل إىل اتفاق ملزم قانوناً إذا كانت األطراف ترغب بصورة مجاعية يف استخدام                 

  .هذا اخليار يف كوبنهاغن

اس وأرجو هنا من األمانة القيام بالترتيبات الضرورية إلبالغ هذا النص لألطراف يف االتفاقية، باعتباره أس  
مواالة التفاوض، يف احلالة اليت تقرر فيها األطراف بصورة مجاعية اعتماد بروتوكول يف الدورة اخلامسة عـشرة                 

وباإلضافة إىل ذلك، تود كوستاريكا أن تعرض املقترح املرفق على الفريق العامـل             . ملؤمتر األطراف يف االتفاقية   
  .املخصص وعلى مؤمتر األطراف لكي ينظرا فيه

  . تعاون كوستاريكا يف األشهر احلامسة القادمةاً، مقدماً على مساعدتكم وأؤكد لكم، كما نفعل دائموأشكركم  

  ويليام ألبيسار   )التوقيع(  
  رئيس وفد كوستاريكا
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  "بروتوكول كوبنهاغن"
  إن األطراف يف هذا الربوتوكول،

  ،"االتفاقية" املشار إليها فيما يلي باسم ،ناخأطرافاً يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري امل باعتبارها  

   منها،٢إىل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية حسبما ورد يف املادة وإذ تسعى   

  بأحكام االتفاقية،وإذ تذكّر   

  ، من االتفاقية٣باملادة وإذ تسترشد   

لالتفاقية، وباحلاجة إىل    بالدور اهلام الذي يسهم به بروتوكول كيوتو يف حتقيق اهلدف النهائي             وإذ تسلم   
  صك قانوين تكميلي يف إطار االتفاقية،

   إىل خطة عمل بايل اليت اعتمدها مؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة يف دورتـه الثالثـة عـشرة،        وإذ تشري   
، وإىل احلاجة إىل العمل التعاوين الطويل األجل فيما بني مجيع األطراف للتمكني من التنفيـذ                ١٣- م أ /١بالقرار  

   وما بعده من أجل حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية،٢٠١٢كامل واملستمر لالتفاقية اآلن وحىت عام ال

 باالستنتاجات الواردة يف تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ             وإذ تسلم كذلك    
حيد على حنو ُيعتد به من الفرص املتاحـة         وباملعلومات العلمية األحدث ومفادها أن التأخري يف خفض االنبعاثات          

لتحقيق مستويات تثبيت منخفضة ويزيد من احتمال حدوث تأثريات شديدة نتيجة لتغري املناخ كما يزيـد مـن        
  احلاجة إىل التكيف ومن تكلفة هذا التكيف،

   احلاجة امللحة إىل التعجيل باإلجراءات الرامية إىل التصدي لتغري املناخ،وإذ تؤكد على  

 التصميم السياسي على ضمان أال تؤدي القيود البيئية إىل تقويض االحتياجات اإلمنائية املنصفة              وإذ جتدد   
  لألجيال احلالية والقادمة،

   مستويات جديدة من التعاون فيما بني األطراف،إجياد إقامة شراكة عاملية جديدة ومنصفة عن طريق وإذ تعتزم  

 حتقيق تكامل اجلهود الطموحة الـيت تبـذهلا مجيـع    بغيةويل األجل  الرؤية املشتركة هلدف ط    وإذ تؤكد   
  األطراف تكامالً منصفاً وناجحاً ومترابطاً،

  :قد اتفقت على ما يلي  
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 ١املادة 
  تعاريف

  : وباإلضافة إىل ذلك، من االتفاقية١ألغراض هذا الربوتوكول، تنطبق التعاريف الواردة يف املادة   

  .].. ُتدرج هنا أحكام أخرى[

  ٢املادة 
  اهلدف

للتمكني من التنفيـذ الكامـل      اهلدف من هذا الربوتوكول هو وضع برنامج عمل تعاوين طويل األجل              - ١
ويسعى الربوتوكول إىل تعزيز اإلجراءات اليت تتخذها مجيع البلدان للتخفيـف مـن            . والفعال واملستمر لالتفاقية  

ـ و. البلدان الشديدة التعرض لتأثريات تغري املناخ انبعاثات غازات الدفيئة وتقدمي الدعم املالئم إىل         العمـل  ؤدي ي
 يف إطار هذا الربوتوكول دوراً ُيعتد به يف ضمان وجوب تثبيت التركّزات العاملية من غازات الدفيئة يف املضطلع به

د  من املليون حبسب احلجم من مكافئ ثاين أُكـسي         جزءاً ٣٥٠اجلو عند مستوى يكون أقل ما ميكن من مستوى          
 درجة ١,٥، مع قصر الزيادات يف درجات احلرارة على مستوى يكون أقل ما ميكن من )ppmv CO2eq(الكربون 

 مبوجب هذا الربوتوكول إسهاماً العمل املضطلع بهكون يوجيب أن . مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي
على حنو يتفق مع أهداف التنمية املـستدامة        كبرياً يف التحرك حنو جمتمع منخفض االنبعاثات من غازات الدفيئة           

  .ويتمشى مع مبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة وقدرات كل طرف

  ...] ُتدرج هنا أحكام أخرى[

  ٣املادة 
  املبادئ

  :يسترشد هذا الربوتوكول مببادئ االتفاقية كما يسترشد، يف مجلة أمور، باألحكام التالية

حتياجات العاجلة للبلدان النامية الشديدة التعرض لآلثار الضارة املترتبـة          احلاجة امللحة واال  إن    - ١
على تغري املناخ تتطلبان تدابري حتوطية لتوقع أو منع حدوث التأثريات اإلضافية لتغري املناخ والتقليل مـن آثـاره                   

  .الضارة إىل أدىن حد ممكن

وراً حمورياً يف خفض إمكانيـة التـأثر        ستؤدي التنمية املستدامة اليت يسهل تكيفها مع املناخ د          - ٢
وجعل النمو االقتصادي ممكناً يف ظل اقتصاد يتسم بانبعاثات منخفضة هـو أمـر يتنـاول                . الشديد بتغري املناخ  

  .األولويات العاملية املتعلقة بالتخفيف من الفقر واحلق اإلنساين املشروع يف التنمية االقتصادية واالجتماعية

بعمل طموح ومبكر بغية احلد من إمكانية التأثر الشديد بتغري املناخ يف احلاضر             ال بد من القيام       - ٣
  .واملستقبل ومن تكاليف التكيف اليت تتحملها اجملتمعات
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جيب على البلدان املتقدمة، بسبب مسؤوليتها التارخيية، أن تقود عملية ختفيض االنبعاثات كمياً               - ٤
  .رشد فيه هبدف متوسط األجل لتخفيض االنبعاثات يرتكز على العلم األجل، ُيستلبغية حتقيق هدف تثبييت طوي

جيب على البلدان املتقدمة، بسبب مسؤوليتها التارخيية، أن تكفل توفري الدعم املايل فضالً عـن                 - ٥
  .تطوير التكنولوجيا ونقلها دعماً للعمل املتعلق بالتخفيف والتكيف يف البلدان النامية

مية، يف سياق سعيها إىل حتقيق تنميتها املستدامة، أن تبذل قصارى جهودها جيب على البلدان النا  - ٦
 للتخفيف مالئمة وطنياً، ينبغي دعم معظمها مبا تقدمه األطراف من البلدان املتقدمة من موارد مالية للقيام بأعمال

  .وتطوير للتكنولوجيا ونقلها

  ...] ُتدرج هنا أحكام أخرى[

  ٤املادة 
  )١( التعاوين الطويل األجلرؤية مشتركة للعمل

كيف ميكـن دمـج عناصـر مـن     )  أدناه٩ إىل ١الفقرات من (يبيِّن هذا الفرع من النص التفاوضي   :ملحوظة
  . مقترحات األطراف يف بيان استهاليل بشأن رؤية مشتركة

ى إليه الفريق فعلى حنو ما انته.  هو أمر ال ريب فيه، نتيجةً لنشاط اإلنساني،املناخالنظام احترار   )١(  - ١
تغري املناخ، ال سيما    لاحلكومي الدويل املعين بتغري املناخ يف تقريره التقييمي الرابع، أضحت اآلثار السلبية اخلطرية              

آثاره على إنتاج احملاصيل، واألمن الغذائي واملوارد املائية وصحة اإلنسان، وكذلك علـى الـسكن واهلياكـل                 
جلهود الرامية إىل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة واحلد مـن           األساسية، تشكل عقبة كبريةً أمام ا     

  .الفقر، ومها أول وأهم أولويتني من أولويات البلدان النامية

وستكون اآلثار السلبية لتغري املناخ أشد وطأة على تلك الفئات من السكان اليت تعيش أصالً يف                  )٢(  - ٢
  افيا والفقر ونوع اجلنس والسن واإلعاقة، إضافة إىل وضعها كشعوب أصـلية            أوضاع هشة نظراً لعوامل كاجلغر    

  . كما أن هذه اآلثار السلبية تقوض تلبية احتياجات التنمية املنصفة ألجيال احلاضر واملستقبل. أو أقليات

نظام املناخي وسيقتضي األمر إجراء ختفيضات كبرية يف االنبعاثات العاملية ملنع التأثري اخلطري يف ال           )٣(  - ٣
وأي . هلذه الغاية حتقيقاً  ولذلك فإن من الضروري اختاذ إجراءات مبكرة وعاجلة         . وبلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية   

                                                      

 إىل وضع رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل،         ،منها) أ(١ يف الفقرة    ،دعت خطة عمل بايل    )١(
ي لالتفاقية، وفقاً ألحكام االتفاقيـة      تشمل هدفاً عاملياً طويل األجل لتخفيض االنبعاثات، من أجل بلوغ اهلدف النهائ           

مراعاة الظـروف االجتماعيـة     مع  ،  كل طرف  وقدرات   املتمايزةشتركة ولكن   املسؤوليات  املومبادئها، وال سيما مبدأ     
 .ذات الصلةواالقتصادية وغريها من العوامل 

 .٧، واملادة ٤املادة : ة هبذا الفرع املتصل املقدَّمةوتشري األطراف إىل املادتني التاليتني من االتفاقية يف الورقات
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تأخر يف ختفيض االنبعاثات سيحد بقدر كبري من فرص ختفيض مستويات تثبيت غازات الدفيئة وسيزيد من خطر                 
  . تغري املناختأثرياتاشتداد حّدة 

 أمناط النمو االقتصادي العاملي إىل اقتـصاد        حتّولاقتصادية  انتقالية  م أن تكون هناك عملية      ويلز  )٤(  - ٤
منخفض االنبعاثات يقوم على إنتاج واستهالك أكثر استدامة، وعلى تعزيز أمناط العيش املستدامة والتنمية املتكيفة 

وينبغي السعي إىل تأمني مشاركة     . وة العاملة مع تغري املناخ، مع احلرص على أن يكون االنتقال عادالً بالنسبة للق           
مجيع اجلهات صاحبة املصلحة مشاركة فعالة يف هذه العملية االنتقالية، سواًء أكانت هذه اجلهات حكوميـة، أم                 

 .  أم للمجتمع املدين، مبا يف ذلك الشباب، وتلبية احلاجة إىل اإلنصاف بني اجلنسنياخلاصتابعة لقطاع األعمال 

ب على األطراف من البلدان املتقدمة أن تظهر دوراً قيادياً يف ما تقطعه على نفـسها مـن                  وجي  )٥(  - ٥
التزامات وما تتخذه من إجراءات للتخفيف من آثار تغري املناخ، ويف دعم األطراف من البلدان النامية الختاذ تدابري 

عرب نقل التكنولوجيا وتوفري املوارد املالية ، ويف مساعدة هذه البلدان )٢(التكيف وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً
 .مسار تنمية منخفضة االنبعاثاتحنو من أجل املضي 

ومما يستدعي اهتماماً خاصاً تلبية احتياجات التكيف امللحة والعاجلة للبلدان النامية املعرضـة               )٦(  - ٦
رة الكافية للتصدي لتحديات تغري املناخ      وحتتاج البلدان اليت تعوزها القد    . بصفة خاصة لآلثار السلبية لتغري املناخ     

  .ألن تتاح هلا فرص للحصول على هذه القدرة يف الوقت املناسب

وإن تلبية احلاجة امللحة ملواجهة التغري املناخي اخلطري تقتضي توفر اإلرادة السياسية ملواصلة بناء                )٧(  - ٧
ز إمنائي، ويقوم على أساس شراكة عاملية جديدة نظام مناخي شامل وعادل وفعال يراعي حاجة البلدان النامية حلّي

  .ومنصفة توّجه العمل التعاوين حبيث يتسىن تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً

وجيب أن تسترشد الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل باهلدف النـهائي لالتفاقيـة                )٨(  - ٨
، فضالً عن مبدأ كل طرفة ومبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة وقدرات  ومببادئها، وال سيما مبدأ املساوا    

وتراعي هذه الرؤية . التحوط، وهي مبادئ مكرسة يف االتفاقية ليسترشد هبا اجملتمع الدويل يف التصدي لتغري املناخ
  . أيضاً الظروف االجتماعية واالقتصادية وغريها من العوامل ذات الصلة

 الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل إىل حتقيق تنمية مستدامة ومتكيفة مع تغري              وترمي  )٩(  - ٩
املناخ وإىل تعزيز العمل املتعلق بالتكيف والتخفيف والتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات ودمج وسائل التنفيـذ         

  .هائي لالتفاقيةالضرورية لدعم العمل املتعلق بالتكيف والتخفيف، من أجل بلوغ اهلدف الن

                                                      

يف سـياق إجـراءات   " إجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً     "عبارةيف هذه الوثيقة، ينحصر استخدام       )٢(
 . التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية
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  تعزيز العمل املتعلق بالتكيف والتخفيف والتكنولوجيا والتمويل

أعربت األطراف عن رأي مفاده أن أي بيان بشأن الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل ينبغي            :ملحوظة
تكيف والتخفيف والتكنولوجيا   أن يعّبر عن عزمها السياسي على حتقيق أهدافها املتمثلة يف تعزيز العمل املتعلق بال             

تحقق يف الوقـت املناسـب مبواصـلة        سيوإن إدماج هذه األهداف املترابطة يف بيان لرؤية مـشتركة         . والتمويل
أما اآلن، فإن فصول هذا النص اليت تتناول العناصر ذات          . املفاوضات بشأن هذه العناصر املكونة خلطة عمل بايل       

 األطراف اليت تشري بالتحديد إىل إدماج النتائج املوضوعية يف إطـار            اتمقترحالصلة من خطة عمل بايل تتضمن       
ويف مرحلة الحقة، ميكن إعداد نص يدرج ضمن الرؤية املشتركة األهـداف املتعلقـة              . املكونات األربعة للخطة  

  . بالتكيف والتخفيف والتكنولوجيا والتمويل

يعرض مقترحات مقدمة مـن  ) ١٧- ١١الفقرات (واالستثناء من هذا التأجيل هو أن الفرع الوارد أدناه       
ووفقاً خلطة عمل بايل، ُنظر يف هذه       .  ختفيض االنبعاثات   خبصوص األطراف بشأن وضع هدف عاملي طويل األجل      

وتشمل هذه املقترحات إشارات إىل األهداف      . املقترحات يف سياق رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل        
 الذروة واملسارات اليت تعد ضرورية لتحقيق هدف عاملي طويل األجل، وكذلك إىل             املتوسطة األجل، ومستويات  

أما فيما خيص إدراج هذه املواد يف بيان بشأن الرؤية املشتركة، أي ما إذا كان ينبغـي أن                  . عمليات االستعراض 
  .  بعدتكون عنصراً متميزاً أو مدجماً يف بيان بشأن أهداف التخفيف، فأمر سيكون موضع نظر فيما

١٠(  - ١٠(  }...{  

  وما يتصل بـه مـن أهـداف متوسـطة األجـل      (ختفيض االنبعاثات  خبصوص  وضع هدف عاملي طويل األجل    
  )وعملية االستعراض

ختفيض االنبعاثات يقوم علـى     خبصوص  تشمل الرؤية املشتركة هدفاً عاملياً تطلعياً طويل األجل           )١١(  - ١١
جل، مما جيعله فعاالً مبا يكفي إلجراء التخفيضات الكبرية لالنبعاثات العاملية العلم ويوجه العمل التعاوين الطويل األ
 تغري املناخ على البلدان النامية تأثرياتومواصلة التخفيف إىل أدىن حد من {الالزمة لبلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية 

  .}املعرضة للتأثر هبا

  : ختفيض االنبعاثات فيما يليخبصوص الطويل األجل اهلدف العاملي } ينبغي أن ُيحّدد{ }ُيحّدد{  )١٢(  - ١٢

  ١اخليار 

ما ال يزيـد    } { أو أقل  ٤٥٠} {٤٠٠{تثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى          
جزء من املليون من مكافئ ثاين أكسيد الكربون، وزيادة يف درجة احلرارة ُتحدَّد             } ٤٥٠} {٤٥٠على  

} ينبغـي أن ختفـض     {}ختفض{وهلذا الغرض،   . ما قبل العصر الصناعي   بدرجتني مئويتني فوق مستوى     
حبلول } ١٩٩٠مقارنة مبستويات عام { يف املائة ٥٠األطراف جمتمعةً االنبعاثات العاملية بنسبة ال تقل عن 

  .٢٠٥٠عام 
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  ٢اخليار 

ملليون من   جزءاً من ا   ٣٥٠تثبيت تركزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى يقل كثرياً عن             
 درجة مئوية فوق مستوى ما قبـل        ١,٥مكافئ ثاين أكسيد الكربون وزيادة يف درجة احلرارة تقل عن           

األطراف جمتمعةً من االنبعاثات العامليـة      } ينبغي أن ختفض  } {ختفض{وهلذا الغرض،   . العصر الصناعي 
  .٢٠٥٠ام  حبلول ع١٩٩٠يف املائة مقارنة مبستويات عام } ٨٥أزيد من } {٧١- ٨١{بنسبة 

  ٣اخليار 

  .زيادة يف درجة احلرارة العاملية حتدَّد بدرجتني مئويتني فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي

  ٤اخليار 

  . طن من ثاين أكسيد الكربون٢ختفيض املتوسط العاملي النبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة للفرد إىل حوايل   

  ٥اخليار 

  :على أساس  

  ١- ٥اخليار   

  .التارخييةاملسؤولية     

  ٢- ٥اخليار   

  .دين االنبعاثات    

  ٣- ٥اخليار   

  .التقارب يف االنبعاثات التراكمية بالنسبة للفرد    

  ٤- ٥اخليار   

  .ختصيص منصف ملوارد الغالف اجلوي العاملية    

وتتطلب مسارات االنبعاثات احملددة لبلوغ اهلدف العاملي الطويل األجل لتخفيض االنبعاثات أن              )١٣(  - ١٣
} ٢٠١٥حبلول عـام    } {٢٠١٣ وعام   ٢٠١٠بني عام   { انبعاثات غازات الدفيئة العاملية مستوى الذروة        تصل

 ٢٠ - يف فترة العشر سنوات } { سنة املقبلة١٥ - يف فترة العشر سنوات } { على أقصى تقدير٢٠٢٠حبلول عام {
  .مث تنخفض بعد ذلك} سنة املقبلة
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األطراف املدرجة  } {البلدان األطراف املتقدمة  } {ختفضينبغي أن   } {ختفّض{وهلذا الغرض،     )١٤(  - ١٤
البلدان األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الثاين } {)األطراف املدرجة يف املرفق األول    (يف املرفق األول لالتفاقية     

  :، كمجموعة، انبعاثاهتا من غازات الدفيئة})األطراف املدرجة يف املرفق الثاين(لالتفاقية 

}  يف املائـة   ٤٠- ٢٥تفـوق   } { يف املائـة   ٤٠- ٢٥} { يف املائة على األقل    ٤٠- ٢٥ {بنسبة  )أ(
}  يف املائة٤٥ال تقل عن } { يف املائة٤٥} { يف املائة٤٠ال تقل عن   } { يف املائة  ٣٠تقارب  {

مع ختفيضات أخرى تتحقق من خالل األخذ {، ٢٠٢٠ حبلول عام ١٩٩٠مبستويات عام   مقارنةً
  ؛}أمناط املعيشة املستدامةبسياسات وتدابري تعزز 

  .}٢٠٥٠حبلول عام }  يف املائة٨٥ و٧٥تتراوح بني } { يف املائة٩٥تفوق {بنسبة {و {  )ب(

وبدعمٍ ومتكني من قبل البلدان األطراف املتقدمة يف جماالت التكنولوجيـا والتمويـل وبنـاء                 )١٥(  - ١٥
األطراف غري  } {البلدان األطراف النامية   {انبعاثات غازات الدفيئة من   } ينبغي أن تكون  } {تكون{القدرات،  

  :، كمجموعة}املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

 يف املائة   ٣٠- ١٥منحرفة بنسبة   } {٢٠٢٠منحرفة بقدر كبري عن خط األساس حبلول عام         {{  )ج(
  ؛}}٢٠٢٠دون خط األساس حبلول عام 

  .}٢٠٥٠حبلول عام  ٢٠٠٠ يف املائة مقارنة مبستويات عام ٢٥ومنخفضة بنسبة {  )د(

  ١اخليار   )١٦(  - ١٦

تستعرض األطراف دورياً التقدم اإلمجايل احملرز يف اجتاه بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية واإلجراءات املتصلة   
} تقييم لتغري املناخ وآثـاره    } {أفضل املعلومات العلمية املتاحة   {بالتخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ، يف ضوء       

وكذلك املعلومات التقنية واالجتماعية واالقتصادية ذات الصلة، مع مراعاة } ة احلكومية الدوليةاملعلومات العلمي{
اآلثار امللحوظة واجلهود املبذولة من أجل التكيف مع تغري املناخ، مبا يف ذلك إجراء استعراض شامل يف أجل أقصاه 

قبل واألهداف احملـددة يف ضـوء التقريـر         ، جيمع بني النظر يف متطلبات ختفيض االنبعاثات يف املست         ٢٠١٦عام  
  .التقييمي اخلامس للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

   ،١٢يف حالة وضع هدف عاملي طويل األجل علـى النحـو املعـّرف يف الفقـرة                  ( ٢اخليار    )١٧(  - ١٧
  )، أعاله٣اخليار 

االنبعاثات حبيث يراعي التقدم احملرز يف اهلدف العاملي الطويل األجل لتخفيض } ينبغي حتديث} {حيدَّث{  
هدف الدرجتني املئويتني إىل    } ينبغي تقسيم { }ُيقّسم{ولكي يتسىن إجراء هذه التحديثات،      . جمال املعرفة العلمية  

  .  عقـود  ١٠ درجة مئوية لكل عقد علـى مـدى          ٠,٢يف البداية، ارتفاع درجة احلرارة بنسبة       : أهداف جزئية 
اهلدف اجلزئي، بغية إعادة حتديده كإجراء حمتمـل، مـع مراعـاة            } ينبغي تقييم } {يقيَّم{ سنوات،   ١٠وكل  

  .اإلجنازات يف جمال املعرفة العلمية واحلد من أوجه عدم اليقني

  ...] ُتدرج هنا أحكام أخرى[
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  ٥املادة 
  )٣(العمل املعزز املتعلق بالتكيف

   األهداف والنطاق واملبادئ التوجيهية- ألف 

التعاون الدويل هبدف تيسري ودعم وتنفيذ إجراءات التكيف العاجلـة          } ينبغي تعزيز } {يعزَّز{  )١٨(  - ١
والفورية، املتوسطة والطويلة األجل، اليت تتخذها مجيع األطراف على املستويات احمللية ودون الوطنية والوطنيـة               

ساق ويف الوقت املناسب لآلثار     واإلقليمية والعاملية، مستعينة يف ذلك بوسائل تنفيذ من أجل التصدي بفعالية وات           
هذا التعاون االحتياجات امللحة والعاجلة للبلدان      } وينبغي أن يراعي  } {ويراعي{. احلالية واملستقبلية لتغري املناخ   

  .النامية املعرضة بصفة خاصة لآلثار السلبية لتغري املناخ

 يف جمال التكيـف هبـدف       شامل وقوي وتعاوين وعملي املنحى     )٤(}برنامج} {إطار{وُينشأ    )١٩(  - ٢
 ودعم وتنفيذ إجراءات التكيف، واحلد من القابلية للتأثر باآلثار السلبية لتغري املناخ وبناء القدرة علـى                 )٥(متكني

  : بنوداً تتعلق مبا يلي}الربنامج{ }اإلطار{هذا } وينبغي أن يشمل} {ويشمل{. مقاومتها

  :تنفيذ إجراءات التكيف، مبا يف ذلك  )أ(  

املواتية لدعم إجراءات التكيف، مبا يف ذلك إعداد خطط وطنية       } البيئات} {نشطةاأل{  ‘١‘
  ؛) أدناه٢٣على النحو املشار إليه يف الفقرة ( )٦(للتكيف

  إجراءات التكيف، مبا يف ذلك اإلجراءات احملددة يف خطط التكيف الوطنية؛  ‘٢‘

   القدرات؛وسائل التنفيذ، مبا يف ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء  )ب(

                                                      

ذلك ا يف منها، إىل تعزيز العمل بشأن التكيف، مب) ‘٥‘- ‘١‘) (ج(١تدعو خطة عمل بايل، يف الفقرة    )٣(
النظر يف التعاون الدويل لدعم تنفيذ إجراءات التكيف على وجه االستعجال؛ واستراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها؛                
واستراتيجيات احلد من الكوارث ووسائل التصدي للخسائر واألضرار املتصلة بتأثريات تغري املناخ يف البلـدان الناميـة        

  ؛ وسـبل تعزيـز الـدور    التكيـف ة لتغري املناخ؛ وتنويع االقتصاد لبناء القدرة على  املعرضة بصفة خاصة لآلثار السلبي    
 .احلفاز لالتفاقية

، ٣- ٤، و١- ٤، و٤- ٣املواد : وقد أشارت األطراف إىل املواد التالية من االتفاقية يف ورقاهتا املتعلقة هبذا الفرع
 .١- ١٢، و٥- ١١، و١١و، ٢- ٩، و٩، و)ه(٢- ٨، و٦، و٥، و٩- ٤، و٨- ٤، و٧- ٤، و٥- ٤، و٤- ٤و

 ".صك"أو " آلية" إنشاء املقترحةمن الصيغ األخرى  )٤(

 ".تيسري"و" حتفيز"من الصيغ األخرى املقترحة  )٥(

برامج العمل الوطنيـة    "واالحتفاظ مبصطلح   " استراتيجيات"أو  " برامج"من الصيغ األخرى املقترحة      )٦(
 . يف مرحلة ثانية" التكيف الوطنيةخطط"واستخدام مصطلح . يف مرحلة أولية" لتكيفل
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  احلد من املخاطر وإدارهتا وتقامسها، مبا يف ذلك التأمني ومعاجلة مسألة اخلسائر واألضرار؛  )ج(  

  الترتيبات املؤسسية؛  )د(  

  .رصد واستعراض العمل املتعلق بالتكيف ودعمه  )ه(  

  ١اخليار   )٢٠(  - ٣

  .لآلثار السلبية لتغري املناخينبغي أال تشمل إجراءات التكيف سوى تلك اإلجراءات املتعلقة بالتصدي   

  ٢اخليار   )٢١(  - ٤

  .يشمل التكيف أيضاً التكيف مع آثار تنفيذ تدابري التصدي  

  :التكيف على النحو التايل} برنامج} {إطار{تنفيذ } ينبغي أن يكون} {يكون{  )٢٢(  - ٥

  :أن يتم يف سياق ما يلي  )أ(  

 لالحتياجات احمللية، وُتّتخـذ     مبدأ تفّرع السلطات، حيث تستجيب إجراءات التكيف        ‘١‘
  القرارات على أدىن مستوى مالئم؛

  مبدأ تغرمي امللوِّث؛  ‘٢‘

تعزيز التنمية املتكيفة مع املناخ بطريقة عملية تسترشد بأفضل العلوم وتكون سليمة بيئياً   ‘٣‘
  وفعالة اقتصادياً وتشجع حتقيق النتائج على أرض الواقع؛

أن يشمل أحكاماً لضمان امتثال األطراف املدرجة يف املرفـق الثـاين            أن يكون ملزماً قانوناً، و      )ب(
  اللتزاماهتا املالية؛

أن يكون مدعوماً مبوارد مالية جديدة وميكن التنبؤ هبا ومستدامة ومقدَّمة يف الوقت املناسـب                 )ج(
  وكافية ومستقرة، إضافةً إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية؛

من القاعدة إىل القمة وقائماً على النتائج وقطرّي املنحى، يشمل مجيـع   أن يكون مرناً ومنطلقاً       )د(
املعنيني من اجلهات صاحبة املصلحة هبدف تعزيز الشعور باملسؤولية، على املستويات احمللية ودون 
الوطنية والوطنية واإلقليمية، عن تنفيذ إجراءات التكيف، مبا يف ذلك مسؤولية اإلشراف علـى              

  ملقدمة؛وسائل التنفيذ ا

  أن يتم بطريقة شاملة جامعة، مع جتنب تشرذم العمل املتعلق بالتكيف والدعم املقدم له؛  )ه(



FCCC/CP/2009/6 
Page 12 

 

أن يعزز التماسك وييسِّر الروابط مع جهات أخرى من برامج وهيئات وأصحاب مصلحة دوليني   )و(
  وإقليميني ووطنيني ّممن ينفذون أنشطة التكيف وما يتصل هبا من أنشطة؛

  ر ويعزز األخذ بنهج متكامل قائم على املمارسة الفضلى؛أن ييسِّ  )ز(

  أن يكون متسقاً مع األهداف والربامج واخلطط اإلمنائية احمللية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية؛  )ح(

أن يكون متسقاً مع املبادئ املنصوص عليها يف اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم املتحدة                )ط(
  تصحر، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ملكافحة ال

  :أو يعزز مرونة جهات منها ما يلي/أن يعاجل شواغل و  )ي(

  :البلدان األطراف النامية املعرضة بصفة خاصة للتأثر بتغري املناخ، ال سيما  ‘١‘  

نكوبـة  أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان األفريقية امل           - 
  باجلفاف والتصحر والفيضانات؛

  البلدان النامية الفقرية؛  -   

البلدان الواطئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلـدان ذات املنـاطق              - 
الساحلية واجلافة وشبه اجلافة الواطئة أو ذات املناطق املعرضـة للفيـضانات            

ناميـة ذات الـنظم     واجلفاف والتصحر، والبلدان األرخبيليـة، والبلـدان ال       
  اإليكولوجية اجلبلية اهلّشة؛

  ؛البلدان الفريدة بتنوعها البيولوجي وجبليدها املداري وبنظمها اإليكولوجية اهلشة  - 

فئات السكان واجلماعات واجملتمعات احمللية املعرضة للتأثر بصفة خاصة، ال سيما النساء   ‘٢‘
ك بتعزيز املنظور اجلنساين واألخذ     واألطفال وكبار السن والشعوب األصلية، مبا يف ذل       

  بنهج إزاء التكيف قائم على اجملتمع احمللي؛

النظم اإليكولوجية واألنواع املعرضة للتأثر بصفة خاصة، مبا يف ذلك من خالل تشجيع               ‘٣‘
  األخذ بنهج إزاء التكيف قائم على النظام اإليكولوجي؛

يمة، مبا يف ذلك االكتشافات العلمية الناشئة،       أن يسترشد ويستنري مبعرفة علمية وتكنولوجية سل        )ك(
عن طريق إجراء عمليات تقييم ملدى التأثر على أساس التعلم املستمر ومجع األدلة، ومن خالل               

  املعرفة التقليدية؛
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أن يبين على التجارب والدروس املستخلصة من املاضي ومن إجراءات التكيف اجلارية، مبـا يف                 )ل(
ية للتكيف، وبرنامج عمل نريويب املتعلق بآثار تغري املناخ والقابلية للتأثر   ذلك برامج العمل الوطن   

  به والتكيف معه، واملمارسات التقليدية؛

  .أن يأخذ بنهج قائم على التعلم من خالل العمل  )م(

   تنفيذ العمل املتعلق بالتكيف- باء 

  البيئات املواتية لدعم إجراءات التكيف/األنشطة

البلدان األطراف } {مجيع البلدان األطراف النامية} {األطراف} {بغي أن تصوغين} {تصوغ{  )٢٣(  - ١
خططها الوطنية يف جمال التكيف وأن تقدم تقارير بشأهنا، وأن تقّيم وحتـّدد             } النامية املعرضة للتأثر بصفة خاصة    

ر تكاليفها وحتّدد أولوياهتا، احتياجاهتا امللحة والعاجلة واملتوسطة األجل والطويلة األجل يف جمال التكيف، وأن تقّد
. مبا يف ذلك االحتياجات املتعلقة بإدارة املخاطر واحلد منها وتقامسها، مبا يّتسق مع األولويات الوطنية والقطاعية               

  :}وينبغي هلذه اخلطط أن{وهذه اخلطط 

املقدمة مبوجب حتفز اإلجراءات يف خمتلف القطاعات، وتعزز كفاية وفعالية استخدام املوارد املالية   )أ(
  االتفاقية ألغراض التكيف؛

  تشّدد على الُنهج الربناجمية، مع االعتراف أيضاً مبكانة ملشاريع التكيف يف ظل ظروف معينة؛  )ب(

توجه اإلجراءات احمللية وتقدمي الدعم املايل الدويل املتزايد، مما قد يشكل عنصراً من العناصـر                 )ج(
  بلد ما؛املكونة خلطة التنمية املستدامة ل

  ُتستخدم يف تقدمي التقارير عن مدى فعالية إجراءات التكيف يف بلوغ األهداف املعلنة؛  )د(

تراعي التآزر بني تدابري التكيف والتخفيف، مبا فيها التدابري اليت ُتعد يف إطارها اخليارات املتعلقة   )ه(
لدان النامية خيارات وجيهة بتخفيض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج وتردي األحراج يف الب

  بصفة خاصة؛

  .تأخذ يف االعتبار ديناميات النظم الطبيعية  )و(  

} ينبغي أن تقـوم   } {تقوم{املواتية لدعم إجراءات التكيف،     } البيئات} {األنشطة{ولتعزيز    )٢٤(  - ٢
  :مبا يلي} مجيع البلدان األطراف النامية} {األطراف} {مجيع األطراف{

تكيف ضمن اخلطط واالستراتيجيات واألدوات والسياسات املتعلقة بالتنميـة،         دمج إجراءات ال    )أ(
  واحلد من خطر الكوارث والفقر على مستويات متعددة ويف مجيع القطاعات؛
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تقدمي حوافز ألغراض التكيف من خالل وضع سياسات تنظيمية، وإجراء تغـيريات تـشريعية،         )ب(
  لداعمة؛وإزالة العقبات واتباع غري ذلك من النهج ا

  :بناء القدرات، مبا يف ذلك القدرة املؤسسية، عن طريق تقدمي الدعم املايل والتقين للقيام مبا يلي  )ج(

التخطيط العملي للتكيف، مبا يف ذلك ألغراض التصميم املفصل للمشاريع، وحتديـد              ‘١‘
  تكاليف التكيف، وزيادة القدرة على التكيف؛

  انات وحفظها، والتحليل، ووضع النماذج، والنشر؛املراقبة املنتظمة، ومجع البي  ‘٢‘  

إجراء تقييمات سليمة ملدى القابلية للتأثر والتكيف باستخدام طائفة من األدوات واملنـهجيات               )د(
  املتعلقة باختاذ القرارات؛

  تبادل املعرفة واملعلومات واخلربات على الصعد احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية؛  )ه(

  ركة يف برامج التثقيف والتدريب والبحث وتوعية اجلمهور؛املشا  )و(

  تشجيع املشاريع التجريبية املتعلقة بالتأمني البالغ الصغر وتقاسم املخاطر اجملمعة؛  )ز(

املشاركة يف مرحلة جتريبية ألنشطة التكيف مدهتا ثالث سنوات ُتنفَّذ بطريقة تعاونية، من أجل                )ح(
مارسات اجليدة يف جمال التكيف من خالل دعم التنفيـذ احملـّسن            حتفيز التعلم السريع بشأن امل    

  للمشاريع والربامج والسياسات اإلرشادية يف البلدان واجملتمعات احمللية املعرضة للتأثر بتغري املناخ؛

 من أجل دعم إعداد وتنفيذ بـرامج العمـل          ٢٠١٢وضع برنامج عمل قصري األجل حىت عام          )ط(
عزيز نظم املراقبة، وإنشاء قواعد بيانات مناخية، وبناء القدرات املوجَّه          الوطنية للتكيف، ودعم ت   

  .حنو التخطيط الطويل األجل

  تنفيذ إجراءات التكيف

وتـشمل إجـراءات    . التكيف ويعزز تنفيذ خطط التكيف الوطنيـة      } برنامج} {إطار{يدعم    )٢٥(  - ٣
  :التكيف ما يلي

عد احمللية ودون الوطنية والوطنية، مبا يف نفَّذ على الُصبرامج ومشاريع وإجراءات حمددة للتكيف ُت  )أ(
ذلك األنشطة احملددة يف خطط التكيف الوطنية، واألنشطة الشاملة للقطاعات واألنشطة القائمة            

  على قطاعات حمددة؛

استراتيجيات وتدابري للحد من املخاطر وإدارهتا وتقامسها، مبا يف ذلك نظم اإلنـذار املبكـر،                 )ب(
ة املتصلة بالتأمني، واألنشطة اليت تعاجل مسألة اخلسائر واألضرار النامجة عن آثار تغـري              واألنشط

  املناخ، مبا فيها تلك النامجة من األحداث املناخية البالغة الشّدة؛
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  استراتيجيات وتدابري لبناء املرونة والقدرة على التكيف، مبا يف ذلك من خالل التنويع االقتصادي؛  )ج(

التطوير، ونشر تكنولوجيات التكيف ووزعها ونقلها، مبا يف ذلك بناء القدرات، مـع             البحث و   )د(
مراعاة تكنولوجيات التكيف اخلاصة بقطاعات حمددة، والروابط بني القطاعات على نطاق النظم 

  اإليكولوجية وتكنولوجيات التكيف احمللية؛

إىل أماكن أخرى علـى الـصعيدين       ترحيلهم املخطط له    /األنشطة املتصلة برتوح الجئي املناخ      )ه(
  .الوطين والدويل

وميكن تقدمي  . }كل ثالث أو أربع سنوات    {ويتعني استعراض خطط التكيف الوطنية وحتديثها         )٢٦(  - ٤
  .تقارير عن خطط التكيف الوطنية كجزء من التقرير الوطين للبلد

حبة املصلحة، مبا فيها القطاع     وُتشجَّع مجيع األطراف على إشراك طائفة واسعة من اجلهات صا           )٢٧(  )٥(
  .اخلاص واجملتمع املدين، يف دعم وتنفيذ إجراءات التكيف يف البلدان األطراف النامية

   وسائل التنفيذ- جيم 

للبلدان األطراف النامية   } ينبغي أن ُتتاح  } {ُتتاح{ أدناه،   ٣٣- ٣١مع مراعاة أحكام الفقرات       )٢٨(  - ١
، )٨(على التمويل، والتكنولوجيا، وبناء القدرات     )٧(سبل احلصول } حلة انتقالية واألطراف اليت متر اقتصاداهتا مبر    {

من أجل دعم إجراءات التكيف على الصعد احمللية ودون الوطنية والوطنية واإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك عـن                  
  :طريق ما يلي

يتعلق بتنفيذ إجراءات التكيف  أدناه فيما ٣٠أعاله والفقرة " باء"األنشطة املشار إليها يف الفرع   )أ(
  املواتية لدعم تلك اإلجراءات؛} البيئات} {األنشطة{و

حتديد برامج أو مشاريع أو إجراءات للتكيف، مثل تلك املنبثقة عـن اسـتراتيجيات التنميـة                  )ب(
املستدامة، واستراتيجيات احلد من الفقر، والتقارير الوطنية وخطط العمل الوطنيـة للتكيـف             

  الصكوك ذات الصلة؛وغريها من 

وتشكل اآلثار السلبية لتغري املناخ عبئاً إضافياً على كاهل البلدان األطراف النامية يف جمال احلد                 )٢٩(  - ٢
وينبغي } {ويقدَّم{. من الفقر وحتقيق التنمية املستدامة وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية اليت وضعتها األمم املتحدة

املتفق } {اإلضافية} {الكاملة{لتغطية التكاليف   } ويف شكل قروض ميسَّرة   {ل منح   الدعم املايل يف شك   } تقدمي
  .إلجراءات التكيف يف البلدان النامية} عليها

                                                      

 . أدناه إىل املبادئ واملعايري املقترحة للحصول على املوارد املالية١٦٦تشري الفقرة  )٧(

 . وطبيعته الدعم املايلفيما خيص نطاق أدناه املعايري املقترحة ١٧١ترد يف الفقرة  )٨(
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  :ملا يلي} املتفق عليها} {اإلضافية{ينبغي تغطية التكاليف الكاملة   )٣٠(  - ٣

  تكنولوجيات التكيف ومشاريع التكيف القائمة بذاهتا؛  )أ(  

  ط العمل الوطنية للتكيف؛إعداد خط  )ب(  

  تنفيذ خطط العمل الوطنية للتكيف؛  )ج(  

أنشطة بناء القدرة على التكيف على أساس تقييم مدى القابلية للتأثر، مبا يف ذلك بالنسبة لسبل                  )د(
املعيشة املستدامة، والزراعة املستدامة، وبناء قدرات اجملتمعات احملليـة واهلياكـل األساسـية،             

  .تكنولوجيات واالبتكارات، وما إىل ذلكوالوصول إىل ال

  :األولوية ملا يلي} ينبغي إعطاء} {ُتعطى{ويف جمال تقدمي الدعم،   )٣١(  - ٤

  دعم التكيف على الصعيدين احمللي والوطين؛  )أ(  

  :البلدان األطراف النامية املعرضة بصفة خاصة للتأثر بتغري املناخ، ال سيما  )ب(  

  ة؛البلدان النامية الفقري  ‘١‘  

  أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األفريقية املنكوبة باجلفاف             ‘٢‘
  والتصحر والفيضانات؛

البلدان الواطئة وغريها من البلدان اجلزرية الصغرية، والبلدان ذات املناطق الـساحلية              ‘٣‘
انات واجلفاف والتـصحر،    واجلافة وشبه اجلافة الواطئة أو ذات املناطق املعرضة للفيض        

  والبلدان األرخبيلية، والبلدان النامية ذات النظم اإليكولوجية اجلبلية اهلشة؛

  البلدان الفريدة بتنوعها البيولوجي وجبليدها املداري ونظمها اإليكولوجية اهلشة؛  ‘٤‘

 الفقـراء،   فئات السكان واجلماعات واجملتمعات احمللية املعرضة للتأثر بصفة خاصة، ال سـيما             )ج(
  .والنساء، واألطفال، وكبار السن، والشعوب األصلية، واألقليات والذين يعانون اإلعاقة

وباإلضافة إىل ما ذُِكر أعاله، ينبغي إيالء االعتبار على سبيل األولوية أيضاً ألنشطة التكيـف                 )٣٢(  - ٥
  .القائمة على النظم اإليكولوجية

غي مراعاة مستوى القابلية للتأثر، ُمحّدداً حبسب الظروف الوطنية،         ولدى حتديد أولويات الدعم، ينب      )٣٣(  - ٦
  .والقدرات املالية والتقنية ذات الصلة، ومستويات اخلطر واآلثار، فضالً عن مستويات الفقر والتعرض لتغري املناخ

الدعم املايل عموماً للتكيف من خـالل األخـذ بنـهج برنـاجمي             } وينبغي تقدمي } {ويقدَّم{  )٣٤(  - ٧
  .}وإلجراءات التكيف القائمة على املشاريع{
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  ولدى توفري وسائل تنفيذ إجراءات التكيف يف البلدان النامية، ُيـضمن التكامـل والتماسـك                 )٣٥(  - ٨
فيما بني مصادر الدعم الدولية احلالية، مبا فيها الصناديق املنصوص عليها يف االتفاقية والصناديق الثنائية واملتعددة                

  .ودة خارج نطاق االتفاقيةاألطراف املوج

وقد تشمل مصادر الدعم املايل اجلديد واإلضايف للتكيف أنصبة االشتراكات املقررة، ومزادات              )٣٦(  - ٩
أو عالوات االنبعاثات؛ والرسوم املفروضة على انبعاثات ثاين أكـسيد الكربـون؛            /تداول الكميات املخصصة و   

كثيفة للكربون من األطراف املدرجة يف املرفق األول؛ والرسـوم        والضرائب املفروضة على املنتجات واخلدمات ال     
املفروضة على النقل الدويل والبحري؛ وحصص عائدات آلية التنمية النظيفـة، والتنفيـذ املـشترك واالجتـار                 

يف باالنبعاثات؛ والرسوم املفروضة على املعامالت الدولية؛ والغرامات املفروضة على عدم امتثال األطراف املدرجة 
املرفق األول اللتزاماهتا وعدم امتثال األطراف لاللتزامات املنصوص عليها يف املرفق باء من بروتوكـول كيوتـو                 

؛ واملساعدة اإلمنائية الرمسية اإلضافية، والقنوات الثنائية واإلقليمية وغريها من القنوات املتعددة )أطراف املرفق باء(
  .)٩()ية من االتفاق٥- ١١وفقاً للمادة (األطراف 

   احلد من املخاطر وإدارهتا وتقامسها- دال 

  : التكيُّف ما يلي}برنامج{ }إطار{ }ينبغي أن يشمل{ }يشمل{  )٣٧(  - ١

دعم املشاريع والربامج القطرية الرامية إىل تقييم املخاطر املتصلة بتغيُّر املناخ وإىل إدارة هذه املخاطر   )أ(
  ؛ألحداث املناخية البالغة الشّدة، والتغيُّرات التدرجيةواحلد منها وتقامسها، مبا يف ذلك آثار ا

  .)١٠(تعزيز التأمني، وتقييم املخاطر وإدارهتا بوسائل منها تنفيذ إطار عمل هيوغو  )ب(

 العالقة اجلوهرية بني سياسات وتدابري التكيُّف وإدارة املخـاطر،          }الربنامج{ }اإلطار{ويراعي    )٣٨(  - ٢
  .ّد من الكوارثوالتأمني، واستراتيجيات احل

وينبغي أن تشتمل األنشطة على إعداد وتنفيذ خطط وطنية إلدارة املخاطر، واستراتيجيات للحد   )٣٩(  - ٣
  . من خطر الكوارث، ونظم لإلنذار املبكر

 أعاله وتنفيذها، ينبغـي ضـمان       ٣٧وخالل التخطيط للمشاريع والربامج املذكورة يف الفقرة          )٤٠(  - ٤
ءات التكيُّف األخرى، وكذلك مع اجلهود األخرى املتصلة بالتكيف، مبا فيهـا اجلهـود              االتساق مع تنفيذ إجرا   

  .املبذولة ضمن إطار عمل هيوغو

                                                      

 . أدناه املقترحات املتعلقة بتوليد موارد مالية جديدة وإضافية١٧٣ترد يف الفقرة  )٩(

 االطالع ميكن. بناء قدرة األمم واجملتمعات على مواجهة الكوارث: ٢٠١٥-٢٠٠٥ر عمل هيوغو للفترة  إطا )١٠(
 .<http://www.unisdr.org/eng/hfa/docs/Hyogo-framework-for-action-english.pdf>: عليه على العنوان التايل
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 للحد من املخاطر وإدارهتا )١٢(}آليات متعددة{)١١(}آلية متعددة النوافذ{ إنشاء }جيب{ }ميكن{و  )٤١(  - ٥
  :وتقامسها، وذلك من أجل

  ة للتأثر بتغري املناخ بصفة خاصة؛دعم البلدان النامية املعّرض  )أ(  

  حتقيق االتساق مع النهج املوّجه قطرياً إزاء التكيُّف؛  )ب(  

  .العمل على الصعيد الدويل  )ج(  

  : األشكال التالية}هذه اآلليات{ }تتخذ هذه اآللية{ }ميكن أن{ }سوف{  )٤٢(  - ٦

  ١اخليار 

  :تتكون من ثالثة عناصر  

ة منها لتطوير أدوات واستراتيجيات لتقييم املخاطر وإدارهتا علـى          عنصر إدارة املخاطر والوقاي     )أ(
  مجيع املستويات، بغية تيسري ودعم تنفيذ تدابري احلد من املخاطر وتدابري إدارة املخاطر؛

عنصر تأمني للتصدي لألحداث املناخية البالغة الشدة واملخاطر اليت هتدد إنتاج احملاصيل واألمن               )ب(
  عيشة؛الغذائي وأسباب امل

  عنصر إلعادة التأهيل والتعـويض للتـصدي لآلثـار الـسلبية التدرجيـة الـيت ُتفـضي إىل            )ج(
  .تكّبد خسائر وأضرار

  ٢اخليار 

تعمل كنافذة لتقدمي التمويل السريع من أجل التصدي لآلثار النامجة عن األحداث املناخية البالغة الشدة،    
  .مبا يف ذلك آلية للتعويض

  ٣اخليار 

ات مالية ابتكارية، كصناديق رؤوس األموال االستثمارية وصناديق التأمني من املخاطر املناخية، تشمل أدو
  .ُتدمج يف اآللية املالية، من أجل التصدي للمخاطر املتصلة بتغيُّر املناخ

 الشراكات بني القطاعني العام واخلاص حلفز مشاركة أوسع نطاقاً من }ينبغي تشجيع{ }ُتشجَّع{  )٤٣(  - ٧
نب اجلهات صاحبة املصلحة، مبا فيها القطاع اخلاص، يف األنشطة املتعلقة باحلد من املخاطر وإدارهتا وتقامسها،  جا

  .مبا يف ذلك التأمني، والتصدي للخسائر واألضرار
                                                      

 ".خيار متعدد"أشارت األطراف أيضاً إىل  )١١(

 ".ظمن"أشارت األطراف أيضاً إىل  )١٢(
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  )١٣( الترتيبات املؤسسية- هاء 

 على الصعيد الدويل،  أنشطة التكيُّف}تنسيق{ }توجيه{ينبغي أن تؤدي االتفاقية دوراً حفازاً يف        )٤٤(  - ٨
مبا يف ذلك العمل التعاوين من جانب مجيع األطراف وكذلك املنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية والوطنيـة                

وميكن لعملية االتفاقية أن تيسِّر تقدمي املعلومات املناسبة عن اجلوانب العلمية والتقنيـة للتكيُّـف،               . ذات الصلة 
نفيذ أنشطة التكيُّف، كما ميكنها أن تساعد الكيانات الوطنية والوكاالت املكلَّفة وتقاُسم التجارب واملعارف يف ت

  .بالتنفيذ يف احلصول على اخلربات الضرورية

 }إطـار { أن تستويف الترتيبات املؤسسية الدولية للتكيف اليت تدخل يف نطاق            }ينبغي{ }جيب{  )٤٥(  - ٩
  : التكيُّف الشروط التالية}برنامج{

  باإلنصاف والفعالية والكفاءة والشفافية؛أن تتسم   )أ(

  أن ُتوضع حتت إشراف وتوجيه مؤمتر األطراف وأن تكون مسؤولة بالكامل أمام املؤمتر؛  )ب(

  أن تدَعم الترتيبات املؤسسية الوطنية؛  )ج(

أن تضمن تنفيذ إجراءات التكيُّف على املستوى األنسب، مبا يف ذلك على املـستويات احملليـة                  )د(
لوطنية والوطنية واإلقليمية، مع االعتراف باألدوار اهلامة اليت تؤديها احلكومات املركزية           ودون ا 

  واإلقليمية؛

  أن تشجع إدماج إجراءات التكيُّف يف اخلطط والربامج واألولويات اإلمنائية؛  )ه(

احبة أن تستحدث أُطراً لتقاسم املعلومات واملمارسات اجليدة وحمافل ميكن ملختلف اجلهات ص             )و(
  .املصلحة من القطاعني العام واخلاص أن تناقش فيها حتديات حمددة

وينبغـي وضـع    { }ُتعّزز الترتيبات املؤسسية القائمة   { التكيف،   }برنامج{ }إطار{دعماً لتنفيذ     )٤٦(  - ١٠
  :})١٤(الترتيبات املؤسسية اجلديدة التالية

  ١اخليار 

ذ إجراءات التكيف يف البلدان األطراف النامية وذلك  بغية تعزيز تنفي}هيئة فرعية للتكيف{ }جلنة تكيف{
إسداء املشورة وتقدمي الدعم التقين إىل األطراف؛ ووضع آليات لنقل تكنولوجيات           : بوسائل منها ما يلي   

                                                      

 تفاصيل الترتيبات املؤسسية، مبا يف ذلك الصناديق املالية، لتمويل كل ٣ -  ألف - يف الفصل الرابع ترد  )١٣(
 .من إجراءات التكيُّف والتخفيف

 ،١٧٥وترد يف الفقرة    . يشمل هذا الفرع الترتيبات املؤسسية املقترحة فيما يتعلق جبميع جوانب التكيف           )١٤(
 .رتيبات مؤسسية حمددة لتمويل التكيف، أدناه، ت٢ و١ يف سياق اخليارين
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التكيف؛ وختطيط وتنظيم وتنسيق ورصد وتقييم اإلجراءات الدولية املتعلقة بالتكيف مع تغري املناخ، مبا يف 
  .فيذذلك وسائل التن

  ٢اخليار 

  . أعاله١فريق خرباء معين بالتكيف ُينشأ يف إطار اهليئة الفرعية للتكيف املشار إليها يف اخليار   

  ٣اخليار 

فريق استشاري ُيعىن بقضايا التكيف ينبثق عن فريق اخلرباء املعين بأقل البلدان منـواً لتحديـد خطـوط          
بـصفة   وتقدمي الدعم إىل البلدان املعرضة للتـأثر      توجيهية عريضة لوضع استراتيجيات التكيف الوطنية،       

  .خاصة ملساعدهتا على وضع هذه االستراتيجيات

  ٤اخليار 

  .آلية تيسريية لتصميم وتنفيذ برنامج عمل جديد بشأن التكيف

  ٥اخليار 

 وما بعده، وذلك بوسـائل منـها مراقبـة          ٢٠١٢آلية لتعزيز ودعم إجراءات التكيف اآلن وحىت عام         
تكيف لدى البلدان النامية، وتقييم االحتياجات لبناء القدرات، واإلشـراف علـى إنـشاء              مستويات ال 

  .الصناديق الضرورية وآليات التأمني، ومراقبة فعالية األموال املخصصة للتكيف

  ٦اخليار 

آلية، ُتنشأ يف إطار االتفاقية، تتيح وتدعم إقامة الشراكات بني الشركات ومؤسسات البحث يف البلدان               
  . تقدمة والنامية من أجل تطوير تكنولوجيات التكيف وتنفيذ أنشطة التكيفامل

وينبغي إنشاء هيئات تنسيق وطنية ملعاجلة مجيع جوانب وسائل تنفيذ إجراءات التكيف وتعزيز               )٤٧(  - ١١
  . القدرة املؤسسية جلهات الوصل الوطنية ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة

  :أو شبكات، تشمل ما يلي/ مراكز و}ُتعّزز} }ُتنشأ{ }بغي أنين{ }ُتعزز{ }ُتنشأ{و  )٤٨(  - ١٢

  ١اخليار 

  مراكز وشبكات وطنية  

  ٢اخليار 

  .مراكز وشبكات ومبادرات إقليمية  
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  ٣اخليار 

  .مراكز إقليمية افتراضية  

  ٤اخليار 

  .مركز دويل للتكيف  

  : أهداف منها ما يلي تعمل املراكز والشبكات املذكورة أعاله بغية حتقيق}ينبغي أن{و  )٤٩(  - ١٣

يف مجيع البلدان النامية األطراف املعرضة للتأثر، ال سيما أقـل           {تيسري تنفيذ إجراءات التكيف       )أ(
 عن طريق تعزيز البحوث وتقاسم املعارف والتدريب }البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية

  وبناء القدرات وتطوير تكنولوجيا التكيف ونشرها ونقلها؛

التخطيط ألنشطة التكيف وتصميمها وتنفيذها ورصدها وتقييمها، وتيسري عملية اختاذ القرارات     )ب(
  املستنرية على مجيع املستويات؛

تنسيق ونشر املعلومات املتعلقة بوضع النماذج اإلقليمية من أجل حتسني التقييمـات املتعلقـة                )ج(
  بالقابلية للتأثر والتكيف؛

استحداث األدوات التحليليـة؛    : بناء قدراهتا احمللية ألغراض منها ما يلي      مساعدة األطراف يف      )د(
والقيام ببحوث واالضطالع بأنشطة التنفيذ يف جمال التكيف؛ وأنشطة البحث والتطوير يف جمال             
تكنولوجيات التكيف ونشر هذه التكنولوجيات ونقلها؛ والتوعية؛ ودعم املشاريع النموذجية؛           

  .قة بالتكيفونشر الدراسات املتعل

وينبغي تعزيز نطاق برنامج عمل نريويب حىت يصبح مركزاً لتقاسم املعارف واملعلومات ولبنـاء                )٥٠(  - ١٤
  .القدرات على الصعيدين اإلقليمي والوطين

   رصد واستعراض العمل املتعلق بالتكيف والدعم املقدم له- واو 

 التكيف، مبا يف ذلـك إتاحـة        }برنامج{ }ارإط{ينبغي رصد واستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ          )٥١(  - ١
وسائل التنفيذ للبلدان األطراف النامية، وكذلك التقدم احملرز يف بناء القدرة على التكيف واحلد من القابلية للتأثر        
وذلك لضمان التنفيذ الكامل لإلجراءات وااللتزامات املتعلقة بالتكيف على حنو يكفل إمكانية قياس تنفيذ تلـك             

  .ات وااللتزامات واإلبالغ عنه والتحقق منه، يف سياق الشفافية واملساءلة املتبادلة واحلوكمة القويةاإلجراء

  : على أمور منها ما يلي}والتقييم{وينطوي الرصد   )٥٢(  - ٢

  رصد وتسجيل املوارد املالية املقدمة من البلدان األطراف املتقدمة؛  )أ(  
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  دان األطراف النامية؛رصد التكنولوجيا املنقولة إىل البل  )ب(  

  رصد استخدام املوارد املالية؛  )ج(  

  تقييم مدى فعالية تنفيذ إجراءات ومشاريع وبرامج التكيف؛  )د(  

  تقييم مدى كفاية الدعم املايل والتكنولوجي املقدم إىل البلدان األطراف النامية؛  )ه(  

  .ضمان حتقيق نتائج فعالة بفضل ذلك الدعم  )و(  

  أو تقدميها/ لرصد املعلومات املستقاة واإلبالغ عنها و}نظام{ ُينشأ }آلية{وُتنشأ   )٥٣(  - ٣

  ١اخليار 

  .كجزء من آلية لالمتثال  

  ٢اخليار 

  .جلميع األطراف وإجراءات التكيف كجزء من نظام اإلبالغ العام يف إطار نظام مناخي جديد  

  ٣اخليار 

قدم ألغراض التكيف ومدى فعالية هذا الدعم، عن طريق استخدام اآلليات القائمة لرصد وتقييم الدعم امل
  .من خالل قنوات التمويل املتعدد األطراف واملساعدة اإلمنائية الرمسية على سبيل املثال

  وتقدم البلدان األطراف النامية األشد تعرضاً للتأثر بتغري املناخ برامج عملها الوطنية للتكيـف                )٥٤(  - ٤
ى حدة، مبا يكفل حتديد اإلجراءات ذات األولوية اليت تتطلب مساعدة من            كي ُينظر فيها على أساس كل بلد عل       

  .أجل تنفيذها

  ...] ُتدرج هنا أحكام أخرى[
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  ٦املادة 
  العمل املعزز املتعلق بالتخفيف

  )١٥( إجراءات التخفيف املتخذة من قبل البلدان املتقدمة- ألف 

   البلدان املتقدمةالتزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من قبل - ١

مجيع األطراف املدرجة يف املرفق     { }البلدان األطراف املتقدمة  { مجيع   }ينبغي أن تعتمد  { }تعتمد{  )٥٥(  ١- ١
األول ومجيع الدول األعضاء حالياً يف االحتـاد األورويب، والبلدان املرشحة لالنضمام إىل االحتاد األورويب والبلدان 

البلدان األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان         { }يف املرفق األول لالتفاقية   املرشحة احملتملة غري املدرجة     
االقتصادي، والبلدان غري األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ولكنها بلغت مراحـل مـن                 

، والبلدان اليت ترغب طوعـاً يف أن        التنمية االقتصادية تعادل املراحل اليت بلغتها البلدان األعضاء يف هذه املنظمة          
، التزامات أو إجراءات ملزمة قانوناً للتخفيف من آثار تغري املناخ، مبا يف ذلك أهداف قابلة }تعامل كبلدان متقدمة

 }١٩٩٠{ وذلك للفتـرة مـن     )١٦(للقياس كماً لتخفيف االنبعاثات واحلـد منها على مستوى االقتصاد بأكمله         
}٢٠١٣{ {XXXX}   إىل }٢٠٢٠{ }٢٠١٧{ {XXXX}         ،وأن تكفل يف الوقت نفسه إمكانية مقارنة جهودها ،

 }...التـذييل   { }...املرفق  {وتدرج هذه االلتزامات أو اإلجراءات يف       {. مع مراعاة الفوارق يف ظروفها الوطنية     
  }.}...{ }...  اجلدول{

  الظروف الوطنية وإمكانية مقارنة اجلهود

ة اجلهود، تشمل العناصر املتصلة بااللتزامات خبفض االنبعاثات الـيت          فيما خيص إمكانية مقارن     )٥٦(  ٢- ١
  : مقارنتها ما يلي}ينبغي{ }جيب{

                                                      

دويل معزز للتخفيف /من خطة عمل بايل إىل النظر يف القيام بعمل وطين‘ ١‘)ب(١تدعو الفقرة الفرعية  )١٥(
 النظر يف التزامات أو إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً تكون قابلة للقياس            ، يف مجلة أمور   ،من آثار تغري املناخ، مبا يشمل     

ا والتحقق منها، مبا يف ذلك أهـداف قابلة للقياس كماً لتخفيف االنبعاثات واحلد منها، من جانب                وميكن اإلبالغ عنه  
مجيع البلدان األطراف املتقدمة، مع العمل يف الوقت نفسه على ضمان إمكانية مقارنة جهودها، ومع مراعاة الفوارق يف                  

 .ظروفها الوطنية

 ٤ و ٣ و ٢ و ١املـواد   : ص هذا الفرع إىل املواد التالية من االتفاقيـة        وأشارت األطراف يف الورقات اليت قدمتها خبصو      
 ).٤برمتها وكذلك باإلشارة إىل الفقرة  (١٢و) ١٠ و٩ و٨ و٧ و٦ و٥ و٣و) ب(١ و١برمتها وكذلك باإلشارة إىل الفقرات (

 خطة  من‘ ١‘)ب(١يف الفقرة   " أهداف قابلة للقياس كماً لتخفيف االنبعاثات واحلد منها       "ترد عبارة    )١٦(
الـيت  وتشمل الصيغ البديلة    . عمل بايل، وتستخدم يف هذه الوثيقة دون اإلخالل بنتائج املفاوضات املتعلقة هبذه املسألة            

التزامات قابلة للقياس كماً للحد من      "و" أهداف قابلة للقياس كماً للحد من االنبعاثات      : " األطراف ما يلي   استخدمتها
 ".إزالتها/ كماً خلفيض االنبعاثاتعمليات قابلة للقياس"و" االنبعاثات
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مستوى { }باستخدام األطنان من مكافئ ثاين أكسيد الكربون كوحدة مقارنة        { اجلهود   }حجم{  )أ(
  ؛}الطموح فيما يتعلق بالتخفيف

   اجلهود وأثرها القانوين؛}طبيعة{ }شكل{  )ب(

واملقررات ذات الـصلة ملـؤمتر      {ى االتساق مع األحكام ذات الصلة من بروتوكول كيوتو          مد  )ج(
األطراف ومؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو اليت تنطبق على      

  ، مبا يف ذلك شروط االمتثال والرصد واإلنفاذ؛}فترة االلتزام األوىل

  . ألساس نفسها احملددة مبوجب بروتوكول كيوتواألطر الزمنية وتطبيق سنة ا  )د(

 }يـستند {ونظراً للحاجة إىل مراعاة الظروف الوطنية املتنوعة وضمان إمكانية مقارنة اجلهود،              )٥٧(  ٣- ١
 وضع أهداف قابلة للقياس كماً لتخفيف االنبعاثات واحلد منها إىل مؤشرات قوية وذات صلة               }ينبغي أن يستند  {

  : مراعاة عوامل مثلوحمايدة وموثوقة، مع

  ؛}ارتفاع درجات احلرارة عاملياً{ }االنبعاثات{املسؤولية التارخيية عن   )أ(  

  األولويات اإلمنائية الوطنية واإلقليمية؛  )ب(  

  اخلصائص الطبيعية واجلغرافية؛ واملوارد الطبيعية؛  )ج(  

نخفضة وفرص التحـول يف     مدى توافر خيارات لإلمـداد بالطاقة ذات االنبعاثات الكربونية امل          )د(
  استخدام الوقود؛

لكل وحـدة  {، }لكل وحدة من الناتج احمللي اإلمجايل{، }للفرد الواحد{ االنبعاثات   }اجتاهات{  )ه(
  ؛}واالجتاهات السكانية{ }طاقة

إمكانات التخفيف وتكاليف التخفيف على الصعيد احمللي، والتكاليف االقتـصادية اإلمجاليـة              )و(
  توى إجناز خفض االنبعاثات حملياً، واجلهد املبذول للفرد الواحد؛، ومس}واحلّدية{

  الظروف اخلاصة بكل قطاع وكفاءة الطاقة القطاعية وكثافة غازات الدفيئة؛  )ز(

  درجة الوصول إىل آليات املرونة؛  )ح(

  ؛}، والقدرة االقتصادية والتكنولوجية{احلجم النسيب لالقتصاد؛ والقدرة على الدفع   )ط(

  دى االنتقال إىل اقتصاد السوق؛م  )ي(

  .املرتبة حسب مؤشر التنمية البشرية  )ك(
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". البلدان األطراف املتقدمة"وينبغي استخدام معايري مناسبة يوافق عليها مجيع األطراف، لتعريف   )٥٨(  ٤- ١
لدان باالستناد وينبغي أن يكون هناك تواصل دينامي ملختلف االلتزامات واإلجراءات، وتقدمي الدعم إىل خمتلف الب    

  .إىل معايري مشتركة وموضوعية

 تقييم تقين موضوعي ومتسق وشفاف }إجراء{ }تيسري{ويعهد إىل فريق تقين معين باملقارنة مبهمة   )٥٩(  ٥- ١
ويتوىل الفريق تقيـيم املعلومـات      . ودقيق وشامل إلمكانية مقارنة اجلهود بني األطراف املدرجة يف املرفق األول          

راف املدرجة يف املرفق األول يف بالغاهتا الوطنية السنوية، ويقدم تقريراً عن استنتاجاته إىل مؤمتر               املقدمة من األط  
ويف حال تضمن التقرير أسئلة تتعلق باملقارنة، فإن مؤمتر         . األطراف كي يقرر ما جيب اختاذه من إجراءات إضافية        

  . األطراف حييل املسألة إىل جلنة معنية باالمتثال كي تنظر فيها

  االلتزامات أو اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف

  ١اخليار   )٦٠(  ٦- ١

تتمثل األهداف القابلة للقياس كماً لتخفيف االنبعاثات واحلد منها بالنسبة إىل البلدان األطراف املتقدمة                
 املعدلة؛  اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتو، يف تلك األهداف املدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو بصيغته               

وبالنسبة إىل البلدان األطراف املتقدمة اليت ليست أطرافاً يف بروتوكول كيوتو، تتمثل األهداف القابلة للقياس كماً 
 االلتزامات املنـصوص عليهـا يف       }تتخذ{و(...). لتخفيف االنبعاثات واحلد منها يف تلك األهداف الواردة يف          

ت اخلاصة بالبلدان األطراف املتقدمة الـيت ليـست أطرافـاً يف             االلتزاما }تكون{بروتوكول كيوتو كمرجع؛ و   
بروتوكول كيوتو قابلة للمقارنة مع االلتزامات اليت قطعتها األطراف املدرجة يف املرفق األول على نفسها مبوجب               

  .بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة بسنة األساس املعتمدة للتعبري عنها

  ٢ر اخليا  )٦١(  ٧- ١

تضمن األطراف املدرجة يف املرفق األول، منفردةً أو جمتمعةً، أالَّ تتجاوز انبعاثاهتا اإلمجالية البشرية املنشأ             
 إىل عـام    ٢٠١٣، خالل فترة االلتزام املمتدة من عام        (...)لثاين أكسيد الكربون يف غازات الدفيئة املدرجة يف         

]20XX[درجة يف ، املقادير احملددة لكل طرف منها وامل.(...)  

  ٣اخليار   )٦٢(  ٨- ١

 األطراف بتنفيذ ما تقرره مـن       }البلـدان املتقدمـة {من االتفاقيـة، تقوم    ) ب(١- ٤باإلشارة إىل املادة      
  إزالتـها ضـمن اإلطـار      /إجراءات ختفيف مالئمـة وطنياً، مبا يف ذلك عمليات مقدرة كميَّاً خلفض االنبعاثـات            

 )١٧(كما تصوغ هذه األطراف وتقدم استراتيجيات منخفضة االنبعاثات. نينها احمللية وفقاً لقوا،/(...)٢٠٢٠الزمين 
                                                      

ذات انبعاثات  "عبارة األطراف يف ورقاهتا، ويف سياق ما تقترحه من استراتيجيات أو خطط، تستخدم )١٧(
بوصفها " منخفضة االنبعاثات"وألغراض هذه الوثيقة، تستخدم عبارة ". ذات انبعاث منخفض من الكربون"أو " منخفضة

 .تائج اليت ستتمخض عنها املفاوضات بشأن هذه املسألةعبارة أكثر مشوالً يف انتظار الن
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(...) ، مبا يشمل ختفيضات صافية لالنبعاثات يف املدى الطويل ال تقل عن ٢٠٥٠حتدد مساراً لالنبعاثات حىت عام 
  .وختضع إجراءات التخفيف للقياس واإلبالغ والتحقق. ٢٠٥٠حبلول عام 

  ٤ اخليار  )٦٣(  ٩- ١

ُيحّدد كل طرف من البلدان األطراف املتقدمة حمتويات اجلداول الوطنية وُيحدِّثها بانتظـام وينفـذها؛                 
 تلك اجلداول مسارات وطنية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفـضها يف   } ينبغي أن تتضمن   { }تتضمن{و

، وسياسـات وتـدابري     ٢٠٢٠ا حبلول عام    املدى الطويل، والتزامات مقدَّرة كمياً باحلد من االنبعاثات وخفضه        
للتخفيف قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها تكون مصمَّمة للوفاء بااللتزامات، على أن ختضع هذه                

 كـل   }ينبغي أن يقدِّم  { }ُيقّدم{و. االلتزامات والتدابري والسياسات الستعراض منتظم من جانب مؤمتر األطراف        
األهداف والسياسات والتدابري اليت تقوم على أساسها التزامات الطرف، مبـا يـشمل             جدول وطين تفاصيل عن     

املسارات املتوقعة خلفض االنبعاثات، مبا يف ذلك أهداف خفض االنبعاثات يف املدى املتوسـط              ) ١(تفاصيل عن   
  .قة بالطاقة املتجددةتدابري حملية متكينية مثل نظم االجتار باالنبعاثات واألهداف املتعل) ٢(واملدى الطويل، و

  ٥اخليار   )٦٤(  ١٠- ١

ينبغي لكل طرف أن يقرر لنفسه االلتزام الذي يراه مناسباً، فيقرر ما إذا كان سيقطع على نفسه التزامات   
مقدَّرة كمياً باحلد من االنبعاثات وخفضها ويتخذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وما إذا كان سيفي بقطع                 

ينفذ تلك اإلجراءات على أساس طوعي أو يف سياق ُملزم قانوناً إما على الصعيد الدويل أو على تلك االلتزامات و
  .الصعيد احمللي

  الُنهج املتبعة لتحقيق األهداف املقدَّرة كمياً للحد من االنبعاثات وخفضها

   للحـد مـن      البلدان األطراف املتقدمة أهـدافها املقـدَّرة كميـاً         }ينبغي أن حتقق  { }ُتحقّق{  )٦٥(  ١١- ١
  .االنبعاثات وخفضها

  ١اخليار 

وميكنها أن تقتين من البلدان األطراف الناميـة        {باالعتماد يف الغالب على ما تتخذه من إجراءات حملية          
، وينبغي  { }وحدات خفض لالنبعاثات شريطة أن يكون اقتناء تلك الوحدات مكمِّالً لإلجراءات احمللية           

وينبغي الوفاء  . ملائة من التزاماهتا باالعتماد حصرياً على اإلجراءات احمللية        يف ا  ٩٠أن تفي بنسبة ال تقل عن       
  .} يف املائة من االلتزامات عن طريق استخدام آليات املرونة، مبا يف ذلك آلية املوازنة١٠بنسبة أقصاها 

  ٢اخليار 

ن التزاماهتـا خبفـض     إذا كانت البلدان األطراف املتقدمة تعتزم الوفاء بأي جزء م         . على الصعيد احمللي  
االنبعاثات خارج أراضيها، وجب عليها أن تقطع على نفسها التزامـات بـإجراء ختفيـضات أكـرب                 

  . لالنبعاثات، وأن حتدد بوضوح اجلزء من ختفيضات االنبعاثات الذي تنوي الوفاء به حملياً ويف اخلارج
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  ٣اخليار 

  .  بشراء شهادات وحدات خفض االنبعاثات املعتمدةداخلياً ودون اللجوء إىل آليات السوق املرنة اليت تسمح

  قياس االلتزامات أو اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها - ٢

يشكل النظام القائم حالياً لتقدمي البالغات الوطنية وقوائم اجلرد الوطنية مبوجب االتفاقية، وآلية               )٦٦(  ١- ٢
 لقياس التزامات أو إجراءات البلدان املتقدمة فيمـا يتعلـق           االستعراض املستقل التابعة له، األساس إلنشاء نظام      

ويف سياق إجراء عمليات القياس     . بتخفيف االنبعاثات ولإلبالغ عن هذه االلتزامات واإلجراءات والتحقق منها        
 من بروتوكول كيوتـو     ٨ و ٧ و ٥ األحكام ذات الصلة من املواد       }ينبغي أن تطبَّق  { }تطبَّق{واإلبالغ والتحقق،   

قررات ذات الصلة، مبا يف ذلك إجراءات اإلبالغ واالستعراض السنويني املتعلقة بقوائم اجلرد الوطنية لغازات               وامل
 اإلجراءات املنصوص عليها يف     }ينبغي أن ُتعزَّز  { }ُتعزَّز{و. الدفيئة، وتقدمي البالغات الوطنية واستعراضها دورياً     

لى االلتزامات املقدَّرة كمياً باحلد من االنبعاثات وخفضها         من بروتوكول كيوتو حبيث تنطبق ع      ٨ و ٧ و ٥املواد  
  .بالنسبة جلميع البلدان األطراف املتقدمة بغية ضمان إمكانية مقارنة االلتزامات

، باعتبارها مسائل حتتاج إىل املزيد من       ٦٦تشمل املسائل اليت حددهتا األطراف يف سياق الفقرة           )٦٧(  ٢- ٢
ائق تنفيذ عمليات القياس واإلبالغ والتحقق، مبا يف ذلك مراجعة أو وضع املبادئ             البحث يف الوقت املناسب، طر    

  .التوجيهية ذات الصلة

  االمتثال لألهداف املقدَّرة كمياً للحد من االنبعاثات وخفضها - ٣

 على حنو فعال وموثوق رصد وتقييم مدى االمتثال لألهداف املقدَّرة           }ينبغي أن جيري  { }جيري{  )٦٨(  ١- ٣
 للبلدان املتقدمة فيما يتعلق باحلد من االنبعاثات وخفضها، وذلك باالستناد إىل إجراءات متفق عليها للقياس كمياً

  : يف عملية رصد االمتثال وتقييمه ما يلي}ينبغي أن ُيراعى{ }ُيراعى{واإلبالغ والتحقق و

  ١اخليار 

 وميكن تعزيز هذه األحكام حسب      .أن تستخدم اإلجراءات ذات الصلة املنفَّذة مبوجب بروتوكول كيوتو        
  .االقتضاء، مع مراعاة التجارب املكتسبة من االتفاقات الدولية ذات الصلة

  ٢اخليار 

  .أن ُتجرى يف إطار نظام جديد لالمتثال خيضع ملؤمتر األطراف

  ٣اخليار 

باحلد مـن   زيادة االلتزامات املستقبلية    {أن تفضي إىل فرض عقوبات يف حالة عدم االمتثال، مبا يشمل            
االنبعاثات مبقدار ُيحسب كمضاعف للنقص املسجَّل يف التنفيذ، ومسامهات مالية تقدَّم يف شكل عقوبات 

  .}غرامات نقدية ُتدفع إىل صندوق التكيف{ }أو غرامات ُتدفع إىل آلية مالية ُمعززة
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ا مسائل حتتاج إىل املزيد  أعاله، باعتباره٦٨تشمل املسائل اليت حددهتا األطراف يف سياق الفقرة   )٦٩(  ٢- ٣
من البحث يف الوقت املناسب طرائق تنفيذ إجراءات االمتثال، مبا يف ذلك مراجعة أو وضع املبادئ التوجيهية ذات 

  . الصلة؛ وإمكانية إنشاء هيئة جديدة ُتعىن باالمتثال وللقياس واإلبالغ

  )١٨( إجراءات التخفيف املتخذة من ِقبل البلدان النامية- باء 

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية - ١

  طابع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

تساهم البلدان األطراف النامية يف تعزيز ختفيف آثار تغري املناخ باختاذ إجراءات ختفيف مالئمة                )٧٠(  ١- ١
على أساس طوعي يف سياق التنمية املستدامة،       وينبغي أن تكون هذه اإلجراءات موّجهة قطرياً وأن تتخذ          . وطنياً

مبا يتوافق مع االحتياجات ذات األولوية للتنمية املستدامة والقضاء على الفقر، وأن تكون قد تقررت ووضـعت                 
  .على الصعيد الوطين وفقاً ملبدأ املسؤوليات املشتركة ولكن املتمايزة ولقدرات كل بلد

خفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان األطراف النامية مدعومة وينبغي أن تكون إجراءات الت      )٧١(  ٢- ١
 إجراءات  }ُتنفّذ{و.  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٧ و ٣وممكَّنة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات وفقاً للفقرتني        

وسوف يعتمد تنفيـذ    . التخفيف املالئمة وطنياً، هي والدعم املقدم هلا، على حنو قابل للقياس واإلبالغ والتحقق            
إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية على مدى التوافر الفعلي للدعم املايل والتكنولوجي املقـدم مـن                 

  .األطراف املتقدمة جانب البلدان

وميكن أن تكون إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً أية إجراءات حتددها البلدان األطراف النامية،   )٧٢(  ٣- ١
 يف سياق الفقرة    }برامج التخفيف الضخمة، اليت تتجاوز املشاريع     { }املشاريع{ ذلك اإلجراءات الفردية و    مبا يف 

حتديد "وينبغي أن تكون مستندة إىل مفهوم       { من االتفاقية؛    ١٢ من املادة    ٤ والفقرة   ٤من املادة   ) ب(١الفرعية  
  .} تولّد مزايا معادلة للبلدان األطراف املتقدمةوينبغي أال{ }"ف دون التعرض للتغرمي يف حالة عدم بلوغهااألهدا

  :وقد تشمل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً ما يلي  )٧٣(  ٤- ١

  سياسات وتدابري التنمية املستدامة؛  )أ(

  استراتيجيات وخطط للتنمية املنخفضة االنبعاثات؛  )ب(

تكنولوجيا، وبرامج كفـاءة الطاقـة،      آليات التنمية النظيفة الربناجمية، وبرامج أو معايري لنشر ال          )ج(
  وتدابري تسعري الطاقة؛

                                                      

دويل معزز للتخفيف /القيام بعمل وطين منها، إىل النظر يف ‘٢‘)ب(١تدعو خطة عمل بايل، يف الفقرة  )١٨(
مجلة أمور، إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من جانب البلدان األطراف النامية يف            يف   تغري املناخ، مبا يف ذلك،       آثارمن  
 .ياق التنمية املستدامة، مدعومةً وممكّنةً بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات، على حنو قابل للقياس واإلبالغ والتحققس
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  خطط للحدود القصوى لالنبعاثات واالجتار هبا، والضرائب على انبعاثات الكربون؛  )د(

أهداف قطاعية، وإجراءات ومعايري ختفيف وطنية قطاعية، وخطوط األساس القطاعية لتسجيل             )ه(
  يف حالة عدم بلوغ األهداف احملددة؛أرصدة خفض االنبعاثات دون التعرض للتغرمي 

 وغري ذلك من إجراءات     )١٩(أنشطة معززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج وترّديها          )و(
  .التخفيف املنفذة يف خمتلف املناطق والقطاعات، مبا يف ذلك الزراعة

  :وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان األطراف  )٧٤(  ٥- ١

  ١اخليار 

 متميزة عن التزامات البلدان األطراف املتقدمة وينبغي أالّ تشكل التزامات           }ينبغي أن تكون  { }تكون{
  .أو أهدافاً ملزمة للبلدان األطراف النامية، أو أن تستخدم أساساً للتمايز فيما بينها

  ٢اخليار 

من البلدان، تبعاً ملـستوى تنميـة        خمتلفة بالنسبة إىل اجملموعات املختلفة       }ينبغي أن تكون  { }تكون{
ولقدرات كل منها وظروفه ) وخاصة يف حالة أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية(اقتصاداهتا 

  .الطاقة البديلة الوطنية احملددة، مبا يف ذلك الفرص احملدودة اليت قد تكون متاحة الستخدام مصادر

  ٣اخليار 

 من االتفاقية، تكون حمّددة بالتفصيل يف سياق استراتيجيات التنميـة           ٤من املادة    ١تعزيزاً لتنفيذ الفقرة    
الوطنية املنخفضة االنبعاثات اليت يتعني على مجيع البلدان األطراف النامية أن تضعها مبا يتسق مع قدراهتا                

  .ضة االنبعاثات هذهواالستراتيجيات اإلمنائية املنخف. ويف إطار استراتيجياهتا األوسع للتنمية املستدامة

  ١- ٣اخليار 

وينبغي ). إسقاطات االنبعاثات املخطط لتحقيقها تنفيذاً لالستراتيجية     (تشمل مساراً لالنبعاثات    
 وتشمل كل القطاعـات     ٢٠١٢أن تكون االستراتيجيات جاهزة حبلول موعد ال يتجاوز عام          

  .الرئيسية املولّدة لالنبعاثات

                                                      

من خطة عمـل بـايل      ‘ ٣‘)ب(١اإلجراءات املتخذة مبوجب الفقرة     مجيع  يف هذه الوثيقة، يشار إىل       )١٩(
األحـراج  االنبعاثات النامجة عن إزالة     املتعلقة خبفض   سائل  املهج السياسات واحلوافز اإلجيابية بشأن      املسائل املتصلة بنُ  (

)  يف البلدان الناميةاحلرجية الكربونية املخزونات وتعزيز حفظ األحراج وإدارهتا املستدامة يف البلدان النامية؛ ودور وترّديها
 ".األحراج وترديهااألنشطة املعززة خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة  "باعتبارها
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  ٢- ٣اخليار 

بة إىل البلدان األطراف النامية اليت ُتظهر ظروفها الوطنية قدراً أكـرب مـن              ُتصاغ وُتقدَّم بالنس  
املسؤولية أو القدرات، وذلك بوصفها استراتيجيات منخفضة االنبعاثات إلجراء ختفيضات صافية 

، مبا يتوافق مع مستويات الطموح الالزمـة        ٢٠٥٠يف االنبعاثات يف األجل الطويل حبلول عام        
ويف هذا الصدد، تنفذ هذه البلدان مـن إجـراءات          . هلدف النهائي لالتفاقية  لإلسهام يف بلوغ ا   

مثالً خفض  (، ما ميكن قياسه كمياً      /(...)٢٠٢٠التخفيف املالئمة وطنياً، ضمن اإلطار الزمين       
وتبّين هذه البلدان التواريخ اليت ستلتزم عند حلوهلا بأنواع         ). االنبعاثات من املستويات املعتادة   

   .)٢٠(اليت تتخذها البلدان األطراف املتقدمةاإلجراءات 

  ٤اخليار 

تكون يف شكل مستويات مستهدفة لكثافة انبعاثات غازات الدفيئة قطاعياً وعلى نطاق االقتصاد كلـه،               
بغية احلد بقدر كبري من منو انبعاثات هذه الغازات يف تلك البلدان النامية اليت تساهم إىل حد كـبري يف                    

 كل بلد من البلـدان      }ينبغي أن يضع  { }يضع{وإضافة إىل ذلك،    . ة لغازات الدفيئة  االنبعاثات العاملي 
 تشمل عناصر   }ينبغي أن {األطراف النامية خطة عمل وطنية طوعية، تشمل سياسات وتدابري للتخفيف           

  .حمددة كمياً إىل احلد املمكن

  ٥اخليار 

 }بلد نـام  { كل   }نبغي أن يضع  ي{ }يضع{و.  مدجمة يف اجلداول الوطنية    }ينبغي أن تكون  { }تكون{
طرف، وُيحّدث بانتظام وينفذ حمتويات اجلداول الوطنية اليت تشمل مسارات وطنية طويلة األجل للحد              
من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها، والتزامات مقّدرة كمياً باحلد من االنبعاثات وخفضها حىت عام               

 واإلبالغ والتحقق، اليت ترمي إىل الوفـاء بتلـك   ، وسياسات وتدابري التخفيف القابلـة للقياس  ٢٠٢٠
وينبغي أن تـبني اجلـداول      {. االلتزامات، رهناً خبضوعها الستعراض منتظم من جانب مؤمتر األطراف        

وينبغي { }احلاالت اليت أصبحت فيها إجراءات ختفيف حمددة ممكنةً من خالل دعم دويل متفق عليه سابقاً
 البلدان منواً وصفاً لإلجـراءات املزمع اختاذها، مبا فيها اإلجراءات اليت أن تشمل اجلداول املوضوعة ألقل

  .}قد تستفيد من احلصول على دعم دويل إضايف

  ٦اخليار 

 تتطور مبرور الزمن لتعكس التغريات يف الظروف الوطنية اليت ُتقيَّم وفقاً ملعايري موضـوعية               }ينبغي أن {
  .للتنمية االقتصادية

                                                      

 . أعاله٦٢على النحو املبني يف الفقرة  )٢٠(
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 أن تسجل البلدان األطراف النامية إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، اجلارية فيهـا             }ينبغي{و  )٧٥(  ٦- ١
واملخطط هلا، بغية احلصول على االعتراف الدويل هبذه اإلجراءات وأن تلتمس الدعم املايل والتكنولوجي الختـاذ               

  .املزيد من اإلجراءات

 }وصف بأهنا إجراءات ختفيف مالئمة وطنياً و      اليت ت {وتشمل إجراءات البلدان األطراف النامية        )٧٦(  ٧- ١
  :ميكن تسجيلها اليت

  ١اخليار 

اإلجراءات اليت تتخذها البلدان األطراف النامية واليت مل متكّنها أو تدعمها ) ١: (إجراءات من ثالثة أنواع
دعومة اإلجراءات امل ) ٢(؛  ")إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من جانب واحد       ("أطراف أخرى   

  .اإلجراءات املتخذة حليازة أرصدة االنبعاثات الكربونية) ٣(من بلدان أطراف متقدمة؛ 

  ٢اخليار 

  .اإلجراءات املدعومة من بلدان أطراف متقدمة فقط

  آلية لتسجيل وتيسري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً والدعم املقدم هلا

 تتصل بآلية لتسجيل وتيسري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة         قدمت األطراف أربعة مقترحات مفصلة    : ملحوظة
وترد العناصر األساسية   . وطنياً وما يقدم هلذه اإلجراءات من دعم مايل وتكنولوجي ودعم يف جمال بناء القدرات             

  . أدناه٨١ إىل ٧٧لتلك املقترحات يف الفقرات من 

  ١اخليار   )٧٧(  ٨- ١

 ٣ و١ئمة وطنياً كآلية لتعزيز تنفيذ األحكام ذات الصلة من الفقرات ُينشأ سجل إلجراءات التخفيف املال  
 من االتفاقية بتيسري حتديد وتعبئة ومواءمة الدعم املطلوب لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً ٤ من املادة ٥و

  .اًمن جانب البلدان األطراف النامية وجعل االعتراف والتبليغ الدوليني بتلك اإلجراءات ممكن

. وميكن للبلدان النامية أن تسجل على أساس طوعي ما تتخذه من إجراءات التخفيف املالئمـة وطنيـاً                  
  .ويكون مستوى جهود التخفيف اليت تبذهلا البلدان النامية متناسباً مع مستوى الدعم الذي تتلقاه

ف، أو جمموعات مـن     وميكن أن تشتمل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً على إجراءات فردية للتخفي            
اإلجراءات أو الربامج، مبا يف ذلك سياسات وتدابري التنمية املستدامة، وخفض االنبعاثات النامجة عن إزالة األحراج 
أو ترّديها، وآلية التنمية النظيفة الربناجمية، وخطوط األساس لتسجيل أرصدة االنبعاثات القطاعية دون التعـرض               

  .ستويات املستهدفة، وغري ذلكللتغرمي يف حالة عدم بلوغ امل

ويتضمن السجل مبدئياً قائمة إرشادية بإجراءات التخفيف املقترحة واملعلومات املتـصلة باالفتراضـات        
بالنسبة إىل  (واملنهجية اليت تستند إليها اإلجراءات املقترحة واالنبعاثات اليت ميكن جتنبها نتيجة الختاذ اإلجراءات              

ويتوىل فريق تقـين ينـشأ      . والدعم الذي سيكون مطلوباً هلذه اإلجراءات     ) الدفيئةخط أساس النبعاثات غازات     
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ومبجرد أن يبلّغ الفريق التقين أن اإلجراء والدعم كانا متماشـيني مـع             . مبوجب االتفاقية تقييم هذه املعلومات    
لالتفاقية اليت تكون مسؤولة    املالية والتكنولوجية   ) اآلليات(املمارسات اجليدة، ميكن عندئذ تقدمي طلب إىل اآللية         

  .عن املواءمة بني الدعم واإلجراءات

وبعد التنفيذ،  . ويعزز تنفيذ اإلجراءات عن طريق توفري الدعم لبناء القدرات املؤسسية يف البلدان النامية              
ة وجيري حتديث السجل سنوياً ليعكس حال     . جيري قياس كل من اإلجراء والدعم واإلبالغ عنهما والتحقق منهما         

وبعد تقدمي أول تقرير عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تكون قابلة للقيـاس              . تنفيذ اإلجراءات ودعمها  
  ).وال تعود تعترب إرشادية(واإلبالغ والتحقق، تعترب هذه اإلجراءات مسجلة 

 املصادر اليت تعّبئها وسيوفر الدعم املايل والتكنولوجي الدويل إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من طائفة  
  .املالية والتكنولوجية) اآلليات(اآللية 

  ٢اخليار   )٧٨(  ٩- ١

ُينشأ سجل إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان األطراف النامية من أجل االعتـراف                 
لك اإلجراءات، إذا لزم األمر، هبذه اإلجراءات كجزء من اجلهود العاملية ملكافحة تغّير املناخ وإنشاء منصة ملواءمة ت

  .مع توفري دعم قابل للقياس وميكن اإلبالغ عنه والتحقق منه، تقدمه البلدان األطراف املتقدمة

 البلدان األطراف النامية إىل تسجيل ما تتخذه من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف هـذا                }وُتدعى{  
تراف بإجراءاهتا كإجراءات مناخية على الصعيد الدويل ودعمها السجل وإىل تنفيذ هذه اإلجراءات حىت ميكن االع

  .ومتكينها بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات على حنو قابل للقياس وميكن اإلبالغ عنه والتحقق منه

 البلدان األطراف النامية أيضاً إىل أن تسجل يف السجل وتنفذ، على أساس طوعي، إجراءات               }وُتدعى{  
ئمة وطنياً اليت تتخذها من جانب واحد، دون دعم بالتمويل والتكنولوجيا وببناء القدرات، والـيت               التخفيف املال 

  .ميكن قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها وفقاً للتوجيه املقدم من مؤمتر األطراف

إىل املزيد وتشمل املسائل اليت حّددها الطرف مقدم املقترح يف سياق هذا اخليار، باعتبارها مسائل حتتاج                
نطاق إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت جيري تسجيلها وأُطُرهـا الزمنيـة؛            : من البحث يف الوقت املناسب    

واملسامهة املتوقعة من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف عملية التخفيـف؛ وطرائـق املواءمـة بـني الـدعم         
من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؛ وطرائق قياس اإلجراءات بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات وما ُيسّجل 

  .املنفذة والدعم املقدم هلا واإلبالغ عنها والتحقق منها؛ وطريقة عمل السجل

  ٣اخليار   )٧٩(  ١٠- ١

  :ُتنشأ آلية دعم واعتماد تكون هلا الوظائف التالية  

طوعية اليت تتخذها البلدان النامية،     تسجيل وجتميع كل التعهدات املتعلقة بإجراءات التخفيف ال         )أ(
  وكل التعهدات املتعلقة بالدعم املايل ونقل التكنولوجيا من جانب البلدان املتقدمة؛
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إنشاء منصة للمواءمة بني إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً والدعم املايل والتكنولـوجي مـع                )ب(
  تسجيل أرصدة خفض لالنبعاثات مقابل هذه اإلجراءات؛

  أمني قياس كل من اإلجراءات والدعم املناظر واإلبالغ عنهما والتحقق منهما؛ت  )ج(

  .االعتراف بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً كجزء من اجلهد العاملي ملكافحة تغّير املناخ  )د(

  :وتيسِّر آلية الدعم واالعتماد تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً من خالل  

لذي ينطوي على دعم مايل وتكنولوجي مباشر مقدم من البلدان املتقدمة وموّجه ا" مسار الدعم"  )أ(
  املالية والتكنولوجية املنشأة مبوجب االتفاقية؛) اآلليات(عن طريق اآللية 

الذي ينطوي على تسجيل أرصدة خلفض االنبعاثات مقابل إجراءات التخفيف          " مسار االعتماد "  )ب(
  .املالئمة وطنياً

املذكورين أعاله أو كليهما لتنفيذ إجراءات التخفيـف        " املسارين"نامية أن ختتار واحداً من      وللبلدان ال   
  .املالئمة وطنياً

وتقرر البلدان األطراف النامية مىت يصبح مستوى الدعم املقدم من املصدرين املذكورين أعـاله كافيـاً                  
ظ هذه البلدان باحلق يف تأخري تنفيـذ اإلجـراء   وحتتف. لتنفيذ إجراء مقترح من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً       

  .املقترح إذا اعتربت مستوى الدعم غري كاف

  ٤اخليار   )٨٠(  ١١- ١

  :ُتنشأ آلية تنسيق تؤدي الوظائف التالية  

إجراء تقييم تقين الستراتيجيات التنمية املنخفضة االنبعاثات للبلدان النامية وإجـراءات التخفيـف               )أ(
خاصة،  اردة فيها وملا ُيحّدد من االحتياجات املناظرة للدعم وتقّيم هذه اآللية، بصورة           املالئمة وطنياً الو  

  ؛مدى مسامهة مسار مقترح لالنبعاثات يف حدوث احنراف كبري عن اسقاطات االنبعاثات املعتادة

املواءمة بني اإلجراء والدعم بطريقة حتقق احلد األقصى من الكفاءة من حيث التكاليف وبغيـة                 )ب(
  تعزيز التمويل املقدم إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، مع مراعاة قدرات كل بلد؛

  .املصادقة على صحة اإلجراء والدعم املقدم له  )ج(

وتسجل يف السجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وما يناظرها من دعم على النحو الذي تقره آليـة                   
 اختذهتا البلدان النامية مع التشدد يف قياس كل من اإلجراء الوطين والدعم التنسيق، بغية االعتراف باإلجراءات اليت
  .املقدم له واإلبالغ عنهما والتحقق منهما
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وتشمل املسائل اليت حّددها الطرف مقدِّم املقترح، يف سياق هذا اخليار، باعتبارها مسائل حتتاج إىل املزيد   
 الالزمة لتشغيل السجل، مسألة إدارة آلية للتنسيق، مبا يف ذلك           من البحث يف الوقت املناسب ويف إطار التفاصيل       

اهليئات التقنية الداعمة احملتملة؛ ومعلومات حمددة عما جيب تسجيله من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وللدعم    
  .املقّدم هلا؛ والطرائق واإلجراءات األخرى

قترحتها األطراف ميكن أن تنطبق على واحد أو  أدناه عناصر إضافية ا٨٢ و٨١تعرض الفقرتان : ملحوظة
  .أكثر من املقترحات الواردة أعاله

تسجيل وتيسري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمـة       ) آليات( آلية   }تكون{ }ينبغي أن تكون  {  )٨١(  ١٢- ١
  :وطنياً يف سياق الدعم املايل والتكنولوجي ودعم بناء القدرات

  التمويل والتكنولوجيا مبوجب االتفاقية؛) آليات(وظيفية آللية " نافذة"مبثابة   )أ(

ومبجرد أن يتم التأكد من هذا الدعم، . وسيلة تتيح للتأكيد بأن دعماً حمدداً قد قُدِّم إلجراء حمدد  )ب(
   يصبح كل من الدعم واإلجراء مسجلني فعلياً يف السجل يف وقت واحد؛}ينبغي أن{

  . النظيفةغري مستنسخة عن إجراءات آلية التنمية  )ج(

  :تسجيل ما يلي) اآلليات( وظيفة اآللية }ينبغي أن تشمل{ }تشمل{  )٨٢(  ١٣- ١

النتيجة املتوقعة لكل إجراء ختفيف مالئم وطنياً من حيث ما حيققه من منافع التنمية املـستدامة                  )أ(
  واملنافع التبعية والتخفيضات يف انبعاثات غازات الدفيئة

  ١اخليار   

، مبا يف ذلك على املـستوى       {اس االنبعاثات أو مسارها املعتاد      بالنسبة إىل خطوط أس   
  ؛}٢٠٥٠ و٢٠٣٠، و٢٠٢٠لعدة آفاق زمنية، مثالً { }القطاعي أو الوطين

  ٢اخليار 

  املباشرة، وغري املستندة إىل حتديد خلط أساس؛    

لتكنولوجيـا  تقدير لكامل التكلفة اإلضافية لكل إجراء ختفيف مالئم وطنياً، مبا يف ذلك لنقل ا               )ب(
  وبناء القدرات؛

املعلومات املتصلة بتنفيذ كل إجراء ختفيف مالئم وطنياً، مبا يف ذلك املعلومات عن الدعم املتلقى   )ج(
  واإلطار الزمين للتنفيذ؛

أي استخدام مقترح آللية من آليات سوق الكربون، وما يرتبط هبا من حدود قصوى وعتبـات            )د(
  ).حدود دنيا(
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  يذوسائل التنف - ٢

إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلـدان الناميـة          } ينبغي أن تكون  } {تكون{  )٨٣(  ١- ٢
الدعم خمتلف األنشطة يف جمال     } يشمل{و. }}املتفق عليها {} اإلضافية{على أساس كامل التكاليف     {مدعومة  

  :التخفيف، مبا يف ذلك

راء التخفيف املالئم وطنياً، مبا يف ذلـك مراحـل          األنشطة املضطلع هبا يف مراحل خمتلفة من إج         )أ(
  اإلعداد والتخطيط والتنفيذ؛

  هتيئة بيئات متكينية للتخفيف يف البلدان النامية واحملافظة على هذه البيئات؛  )ب(

  حتديد وإزالة احلواجز اليت تعترض اإلجراءات املتخذة من جانب واحد؛  )ج(

  قق منها؛قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتح  )د(

  إجراء تقييمات لالحتياجات من التكنولوجيا؛  ) ه(

  ألقـل  } {لكـل البلـدان الناميـة     {وضع استراتيجيات وخطط للتنمية املنخفضة االنبعاثات         )و(
  .}البلدان منواً

وتتم املواءمة بني اإلجراء والدعم بطريقة تزيد إىل احلد األقصى من الكفاءة من حيث التكاليف                 )٨٤(  ٢- ٢
يراعي إنشاء اآلليات للمواءمة بني الدعم واإلجراءات ضـرورة كفالـة           } ينبغي أن {و. متويل اإلجراءات وتعزز  

السالمة البيئية إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وأن هتدف إىل حتقيق ختفيضات يف االنبعاثات تتسم بالكفاءة من 
حتددها البلدان األطراف النامية لتعزيز تنفيـذ       يستند الدعم إىل االحتياجات اليت      } ينبغي أن {و. حيث التكاليف 

  .إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

وينبغي أالّ يقتصر الدعم املقدم عن طريق السجل على اإلجراءات اليت حتقق ختفيضات مباشرة يف   )٨٥(  ٣- ٢
  .أن يكون الدعم متمايزاً بني خمتلف أنواع اإلجراءات} ينبغي{االنبعاثات دون غريها، بل 

يف جمـايل   (وميكن توفري احلوافز للبلدان األطراف النامية عن طريق ربـط التـدابري الداعمـة                 )٨٦(  ٤- ٢
  .باجلهود املبذولة يف جمايل القياس واإلبالغ) التكنولوجيا والتمويل

 أعاله باعتبارها مسائل حتتاج     ٨٦- ٨٣تشمل املسائل اليت حددهتا األطراف يف سياق الفقرات           )٨٧(  ٥- ٢
  .د من البحث يف الوقت املناسب مفهوَم وطرائق املواءمة بني اإلجراء والدعمإىل مزي
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  قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها - ٣

  القياس واإلبالغ

  مبا يف ذلك اإلجراءات املذكورة يف (قياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وما حتققه من نتائج        )٨٨(  ١- ٣
  بالغ عنهاواإل) أعاله) أ(٨٢الفقرة 

  ١اخليار 

  .قان إال على إجراءات التخفيف حبد ذاهتابال ينط  

  ٢اخليار 

يشمالن كالً من االستراتيجيات الوطنية املنخفضة االنبعاثات وإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة              
  .يف سياق هذه االستراتيجيات

بعد اعتماد مبادئ توجيهيـة     {ر األطراف   وُيضطلع بعمليات القياس واإلبالغ بتوجيه من مؤمت        )٨٩(  ٢- ٣
} متفق عليها دولياً تستند إىل مجلة أمور منها التوجيه احلايل املقدم من الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ                 

  .ومع مراعاة، الظروف الوطنية للبلدان} وفقاً إلجراءات وممارسات القياس واإلبالغ الوطنية{

قوائم اجلرد الوطنية النبعاثات    } باإلضافة إىل ذلك  {ن البلدان األطراف النامية     يقدم كل بلد م     )٩٠(  ٣- ٣
غازات الدفيئة البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البواليع، وذلك فيما يتعلق جبميع الغازات 

  غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال، متضمنة معلومات عن 

  ١اخليار 

يذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً على مسارات انبعاثات غازات الدفيئة على صـعيد             كيفية تأثري تنف    
  .أو قطاعي أو على خط األساس الوطين/وطين و

  ٢اخليار 

استراتيجية التنمية املنخفضة االنبعاثات للبلد يف سياق استراتيجيته األوسع للتنمية املـستدامة ومـسار                
  .انبعاثات غازات الدفيئة فيه

  ٣يار اخل

التعبري كمياً عن اإلجراءات وعن املستويات املستهدفة لكثافة الطاقة، : بالنسبة إىل البلدان النامية الرئيسية  
، اسـتناداً إىل  )وخاصة يف القطاعات الرئيـسية (وكذلك سياسات وتدابري التخفيف الرامية إىل تنفيذها      
  .ةاالحتياجات املماثلة الحتياجات البلدان األطراف املتقدم
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بصورة منتظمة، على أساس أكثـر  {ُتقدَّم قوائم اجلرد الوطنية اخلاصة بالبلدان األطراف النامية         - )٩١(  ٤- ٣
سنوياً، بدءاً بأقرب موعد ممكن، على أالّ يتأخر }} {مرة كل سنتني{تواتراً من املمارسة اجلارية مبوجب االتفاقية 

  .}٢٠١١ذلك عن عام 

ل البالغات الوطنية، عن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتخذة من جانب           جيوز أن يبلغ، من خال      )٩٢(  ٥- ٣
  .}واخلطط الوطنية اليت تنفذها البلدان األطراف النامية واليت ال تقوم أطراف أخرى بتمكينها أو دعمها{واحد 

إىل البلـدان   } زاملعز} {بالقدر الكايف واليسري املنال   {ويوفر الدعم املايل ودعم بناء القدرات         )٩٣(  ٦- ٣
  األطراف النامية لتمكينها من تطوير وصون قدرهتا على إعداد قوائم اجلرد الوطنية النبعاثات غـازات الدفيئـة                 

  .والبالغات الوطنية

  التحقق

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان األطراف النامية من جانب واحد  )٩٤(  ٧- ٣

  ١اخليار 

  .للتحقق منها من قبل كيانات وطنية وفقاً ملبادئ توجيهية متفق عليها دولياً} أن ختضعينبغي } {ختضع{  

  ٢اخليار 

  .ينبغي أال ختضع للتحقق منها  

} تكون خاضـعة  } {وال تسفر عن حتويل ألرصدة الكربون     {اإلجراءات اليت تنفذ بدعم دويل        )٩٥(  ٨- ٣
أُبلغ عنها، وفقاً للطرائـق واإلجـراءات واملبـادئ         ختضع لتحقق دويل هي والدعم الذي قدم هلا، كما قيست و          

هذا التحقق مراجعة دوليـة     } ينبغي أن يشمل  } {يشمل{و. التوجيهية اليت ستوضع حتت سلطة مؤمتر األطراف      
  ).للحسابات من قبل أفرقة خرباء دولية مثالً

 عـن طريـق سـوق       ُيتحقق من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت متّول       } يتم التحقق {و  )٩٦(  ٩- ٣
الكربون، هي والدعم املقدم هلا كما قيسا وأُبلغ عنهما، من جانب مؤسسات معتمدة من قبل مؤمتر األطـراف                  

  .ووفقاً لنفس املبادئ التوجيهية املتفق عليها على صعيد متعدد األطراف

باعتبارها مسائل   أعاله،   ٩٦ إىل   ٨٨تشمل املسائل اليت حدّدهتا األطراف يف سياق الفقرات من            )٩٧(  ١٠- ٣
حتتاج إىل مزيد من البحث يف الوقت املناسب وضع املزيد من املبادئ التوجيهية والنماذج واملنهجيات والطرائـق    
لإلبالغ عن اإلجراءات مع مراعاة أنواع اإلجراءات، وكذلك الظروف والقدرات احملددة ملختلـف جمموعـات               

  .ة النامية وأقل البلدان منواًالبلدان النامية، مبا فيها الدول اجلزرية الصغري
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  قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منه - ٤

وتبلغ عن الدعم الذي قدمته     ) حيثما يكون ذلك قابالً للقياس    (تقيس البلدان األطراف املتقدمة       )٩٨(  ١- ٤
 ٨٢ إىل ٧٧ت مـن  املشار إليها يف الفقرا  ) اآلليات(املسجلة لدى اآللية    {إىل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً و     

  :مبا يف ذلك ما يلي} أعاله

ختصيص ونقل التمويل لوسائل التنفيذ، املمنوح إضافة إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية، بوحـدات               )أ(
  عملة مشتركة متفق عليها؛

  نقل التكنولوجيا، مبا يف ذلك تطويرها وتطبيقها ونشرها، بوحدات حيددها مؤمتر األطراف؛  )ب(

اإلضافية الكاملة املتفق عليها للتكنولوجيا اليت تنقل إىل البلدان األطـراف الناميـة،             التكاليف    )ج(
  بوحدات عملة مشتركة متفق عليها؛

  .الدعم املقدم لبناء القدرات وفقاً ملؤشرات وبوحدات حيددها مؤمتر األطراف  )د(

 ١٢ من املادة ٣طنية مبوجب الفقرة تبلّغ البلدان األطراف املتقدمة عن قياس الدعم يف بالغاهتا الو  )٩٩(  ٢- ٤
ويستند قياس الدعم املقدم واإلبـالغ عنـه إىل         . وُتحّدث سنوياً املعلومات املتعلقة بالدعم املقدم     . من االتفاقية 

  .منهجيات جديدة لتقييم الدعم

 يف حدود }والنامية{ويتم التحقق من الدعم يف إطار سجل دويل يبيِّن مسامهات البلدان املتقدمة   )١٠٠(  ٣- ٤
  .قدرات كل منها

 أعاله، باعتبارها مسائل حتتاج ٩٩ و٩٨تشمل املسائل اليت حدّدهتا األطراف، يف سياق الفقرتني   )١٠١(  ٤- ٤
إىل مزيد من البحث يف الوقت املناسب وضع املزيد من املبادئ التوجيهية واملنهجيات والطرائق لقيـاس الـدعم                  

  .ك توفري آلية ممكنة لالمتثالواإلبالغ عنه والتحقق منه، مبا يف ذل

  )٢١(الترتيبات املؤسسية - ٥
  على الصعيد الدويل

آلية أو آليات لتسجيل وتيسري تنفيذ إجراءات التخفيـف املالئمـة           } ُتنشأ} {ينبغي أن ُتنشأ  {  )١٠٢(  ١- ٥
فاقية األمم املتحدة   يف أمانة ات  )  أعاله ٨٢ إىل   ٧٧على النحو املشار إليه يف الفقرات من        (وطنياً والدعم املقدم هلا     

  :اإلطارية بشأن تغري املناخ حتت سلطة مؤمتر األطراف، يدعمها

فريق تقين ُينشأ مبوجب االتفاقية لتقييم االفتراضات واملنهجيات اليت يستند إليها ما هو مقترح                )أ(
  من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً والدعم الالزم لتلك اإلجراءات؛

                                                      

 أدناه تفاصيل الترتيبات املؤسسية، مبا يف ذلك الصناديق، اخلاصة          ٣-  ألف - تعرض يف الفصل الرابع      )٢١(
 .بكل من التكّيف والتخفيف
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ها مؤمتر األطراف وتكون تابعة له إلدارة عمليات قياس إجراءات التخفيـف            هيئة جديدة ينشئ    )ب(
املالئمة وطنياً واإلبالغ عنها والتحقق منها هي وما يقدم هلا من دعم تكنولوجي ومايل ودعـم            

  . لبناء القدرات

دفيئـة  إطار مؤسسي دويل لقياس التخفيضات يف انبعاثات غـازات ال         } ينبغي أن ُينشأ  } {ُينشأ{  )١٠٣(  ٢- ٥
  . واإلبالغ عنها والتحقق منها ولتوفري الدعم املنتظم لألطراف يف إعداد قوائم اجلرد الوطنية لالنبعاثات وعمليات إزالتها

  على الصعيد الوطين

  ١اخليار   )١٠٤(  ٣- ٥

 تسجيل  ُتنشأ هيئات تنسيق وطنية لبناء القدرات املؤسسية يف البلدان النامية ولتقدمي الدعم وتيسري التنسيق يف                
إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً يف السجل الدويل لتسجيل وتيسري تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً والـدعم                

وينبغي أن تيّسر هذه اهليئـات أيـضاً تنـسيق          ).  أعاله ٨٢ إىل   ٧٧على النحو املشار إليه يف الفقرات من        (املقدم هلا   
  .لبلدان املتقدمة، لكفالة االعتراف الدويل بكل إجراءات التخفيف املتخذةإجراءات التخفيف املتخذة دون دعم من ا

  ٢اخليار   )١٠٥(٤- ٥

يكون لدى كل طرف له أهداف تتعلق بكثافة انبعاثات غازات الدفيئة، نظام وطين لتقدير االنبعاثـات                  
ات الدفيئة غري اخلاضـعة     البشرية املنشأ حبسب مصادرها وعمليات إزالتها بواسطة البواليع فيما يتعلق بكل غاز           

  .وتوضع مبادئ توجيهية هلذه النظم الوطنية. لربوتوكول مونتريال

الُنهج املتعلقة بالسياسات واحلوافز اإلجيابية بشأن القضايا املتصلة          - جيم 
خبفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج وتردي األحـراج يف          

املستدامة لألحـراج   البلدان النامية ودور عمليات احلفظ واإلدارة       
  )٢٢(وتعزيز خمزونات الكربون احلرجي يف البلدان النامية

 األهداف والنطاق واملبادئ التوجيهية - ١

قطـاع  {يف تعزيز إجراءات التخفيف من آثار تغـري املنـاخ يف            النامية  تساهم البلدان األطراف      )١٠٦(  ١- ١
 وذلك خبفض االنبعاثات، وضـمان وجـود        }راجةحلااستخدام األراضي، وتغيري استخدام األراضي، و     { }احلراجة

 .لألحراجاإلدارة املستدامة  مع القيام يف الوقت نفسه بتعزيزخمزونات الكربون بشكل دائم، وتعزيز عمليات اإلزالة، 

                                                      

 مـن أجـل   الدويل  /منها إىل النظر يف تعزيز العمل الوطين      ‘ ٢‘)ب(١تدعو خطة عمل بايل يف الفقرة        )٢٢(
ملناخ، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور الُنهج املتعلقة بالسياسات وباحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتـصلة                ختفيف آثار تغري ا   

خبفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج وتردي األحراج يف البلدان النامية، ودور عمليات احلفظ واإلدارة املستدامة                
 . البلدان الناميةلألحراج وتعزيز املخزونات الكربونية احلرجية يف
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األحـراج وتـردي    فض االنبعاثات الناجتة عن إزالـة       خل تكون اإلجراءات املعززة     } أن ينبغي{  )١٠٧(  ٢- ١
 قطرية التوجه وطوعية، وُيضطلع هبا مبا يتالءم وقـدرات البلـد         }اًجراءات ختفيف مالئمة وطني   إمبثابة  {األحراج  

  .وظروفه الوطنية

، ودميومـة خمزونـات     لألحراج تعزيز املشاركة القطرية الواسعة، واإلدارة املستدامة        }ينبغي{و  )١٠٨(  ٣- ١
  .نب التسرب جت}ينبغي{ مثل التنوع البيولوجي، وواملنافع التبعيةالكربون، 

 }حترمُت{واجملتمعات احمللية يف تنفيذ اإلجراءات، وشعوب األصلية  ال}شركُت{ }شركُتينبغي أن {و  )١٠٩(  ٤- ١
، يف حالة عدم     أو بلدالتشريعات الوطنية لكل    مبوجب   مع األحكام املنصوص عليها      ، متاشياً احقوقه }أن ُتحترم {

 . بشأن حقوق الشعوب األصلية إلعالن األمم املتحدة وفقاًوجود أحكام كهذه،

فض االنبعاثات الناجتة   خل اليت تسعى لتنفيذ اإلجراءات املعززة        النامية  البلدان األطراف  }تقوم{و  )١١٠(  ٥- ١
 : األحراج مبا يليردي وتاألحراجعن إزالة 

فـض  خلاإلجراءات املعـززة    لتنفيذ   وطنية   }استراتيجيات{ }خطط عمل { }خطط تنفيذية {وضع   )أ(
خمتلف مراحل التنفيذ حسب االقتضاء تشمل األحراج، األحراج وتردي اثات الناجتة عن إزالة االنبع

 ؛)أي مرحلة االستعداد، ومرحلة تنفيذ السياسات وأنشطة البيان العملي، ومرحلة التنفيذ الكامل(

األحـراج   فض االنبعاثات الناجتة عن إزالة    خلتعيني سلطة وطنية ُتعىن بتنفيذ اإلجراءات املعززة         )ب(
  األحراج؛وتردي

 للظروف  أو مستويات وطنية مرجعية وفقاً    /حتديد مستويات وطنية مرجعية خلفض االنبعاثات و       )ج(
  .(...)  وعرضها على}،الزمن مبرور عديلها، ميكن استعراضها وت{ بلدالوطنية لكل 

 ١اخليار   )١١١(  ٦- ١

، مع إنـشاء  احلراجة وعمليات إزالتها يف قطاع  نظام وطين حلساب االنبعاثات  }ينبغي أن ُينشأ  { }ُينشأ{  
 حلساب   واحداً وينبغي لكل طرف أن يطور نظاماً     .  كإجراء اختياري مؤقت   االنبعاثاتساب  دون وطين حل  نظام  

  . لديها ويشمل مجيع األنشطة دون الوطنيةاحلراجةاالنبعاثات ورصدها ُيخصَّص لقطاع 

 ٢اخليار   )١١٢(  ٧- ١

علـى   الوطنية أو دون الوطنية خلفض االنبعاثات الناشئة عن إزالة األحراج إما             إجراء احلسابات وجيوز    
 .املستوى الوطين أو على املستوى دون الوطين، حسبما يقرره كل طرف

 وسائل التنفيذ - ٢

 عن فض االنبعاثات الناجتة خل لتفاوت القدرات األولية للبلدان النامية على تنفيذ اإلجراءات املعززة    نظراً: لحوظةم
مرحلة االستعداد األولية،   : األحراج، فإن األطراف تتوقع يف هذا اإلطار مراحل خمتلفة هي         األحراج وتردي   إزالة  
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وتتـصل  . وميكن أن تشمل أو أن تعقبها مرحلة تنفيذ السياسات وأنشطة البيان العملي، ومرحلة التنفيذ الكامل              
 .هذه املراحل أدناه بدعم ١١٤ و١١٣اخليارات املبّينة يف الفقرتني 

 االستعداد لتنفيذ اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات  مرحلة أنشطة}دعمُت{ }دعمينبغي أن ُت{و  )١١٣(  ١- ٢
   يف تنفيذ السياسات وأنشطة البيان العملـي،        ةالناجتة عن إزالة األحراج وتردي األحراج، واملرحلة التالية املتمثل        

 :املصادر التاليةصدر أو أكثر من ، وذلك مب٢٠١٢ عام يف الفترة املمتدة حىت مبا يف ذلك األنشطة اليت يتعني تنفيذها

 ١اخليار 

نشأ يف إطار مؤمتر األطراف لدعم بناء القدرات، ونقـل التكنولوجيـا، وتنفيـذ              صندوق لالستعداد يُ  
 .السياسات، والترتيبات املؤسسية

 ٢اخليار 

مثل الصندوق املقترح للتخفيف من آثار تغري املناخ        ( اليت تتيحها صناديق االتفاقية ذات الصلة        "النوافذ"
لالستعداد لتنفيذ اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة         )  أدناه ١٧٥املشار إليه يف الفقرة     

 .األحراج وتردي األحراج

 ٣اخليار 

 . بغية تنفيذ السياسات والتدابري الوطنيةداتعن طريق املزا حصص االنبعاثات تداول

 ٤اخليار 

  أنشطة طة  واس لعمليات خفض االنبعاثات اليت حتققت ب       بالنسبة اإلمكانات احملدودة للوصول إىل األسواق    
 .البيان العملي

 ٥اخليار 

ئـة العامليـة     للتمويل الذي يقدمه مرفق البي     الًكّمنشطة، يكون مُ  األصندوق خاص يعىن بتغري املناخ لتمويل       
وللتمويل الثنائي واملتعدد األطراف، لتعزيز قدرات البلدان النامية على رصد التغريات يف غطائها احلرجي ويف               

 .ترديها واألحراجخمزونات الكربون املرتبطة هبذا الغطاء، ولوضع وتنفيذ سياسات كفيلة باحلد من إزالة 

فيذ الكامل لألنشطة املندرجة يف إطار اإلجراءات املعززة       مرحلة التن  }دعمُت{ }دعمينبغي أن تُ  {و )١١٤(  ٢- ٢
 :يف البلدان النامية، مبا يلياألحراج خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة األحراج وتردي 
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  )٢٣(١ اخليار

 : هنج واحد أو أكثر من الُنُهج التاليةباتباعاستخدام الصناديق العامة،   

األحـراج   عن إزالـة  الناجتةاألطراف خلفض االنبعاثات يف إطار مؤمتر متخصص ُينشأ  صندوق   )أ(
 ؛وتردي األحراج

 يف إطار مؤمتر األطراف؛متويل ُتنشأ " نوافذ"متخصصة أو صناديق  )ب(

ُينشأ مبوجـب االتفاقيـة   صندوق تكيف، وصناديق استئمانية حلساب موارد احلراجة اجملتمعية،   )ج(
أو / باعتبارها تدابري للتكيف، ولألحراجاملستدامة لدعم أنشطة احلفظ واإلدارة وميكن استخدامه 

الـذي  صندوق التخفيف   يف إطار    ألغراض احلفظ واإلدارة املستدامة      حلماية األحراج صندوق  
  . أدناه١٧٥املقترح يف الفقرة ومؤمتر األطراف ينشئه 

 ٢اخليار 

 :استخدام أسواق من قبيل ما يلي  

 عن إزالة  الناجتةدار أرصدة كربونية خلفض االنبعاثات      الوصول إىل سوق الكربون عن طريق إص        )أ(
 ؛األحراج وترّديها

 وحلفـظ   األحـراج وترّديهـا،    عن إزالة    الناجتةالوصول إىل سوق الكربون خلفض االنبعاثات         )ب(
 . املوجودةاألحراجخمزونات الكربون وتعزيزها يف 

 ٣اخليار 

 : يليتوليفة من الُنُهج السوقية والصناديق، ومن ذلك ما  

 على الـصعيد    والرسوم املفروضة  يضاف إىل املساعدة اإلمنائية الرمسية،       حلفظ األحراج صندوق   )أ(
 أو اآلليات املرتبطة باألسواق؛/الدويل، و

وسيتوقف استخدام  . لألحراجصناديق لبناء القدرات، ودعم جهود احلفظ، واإلدارة املستدامة          )ب(
 الناجتةدان املضيفة لألنشطة الرامية إىل خفض االنبعاثات ى تفضيل البلـالصناديق أو األسواق عل

 ؛األحراج وترديهاعن إزالة 

                                                      

 . بشأن صناديق التكيف والتخفيف١٧٥يقدَّم هذا االقتراح باالقتران مع املقترحات املقدمة يف الفقرة  )٢٣(
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 واحلد  لألحراجهنج قائم على السوق لدعم تعزيز خمزونات الكربون عن طريق اإلدارة املستدامة              )ج(
من إزالة األحراج؛ وهنج غري قائم على السوق لدعم تثبيت الغطاء احلرجي، وحفظ خمزونـات               

 ؛لألحراجبون وصوهنا عن طريق اإلدارة املستدامة الكر

البيئة العاملية والتمويـل    للتمويل املقدم من مرفق      صندوق خاص ُيعىن بتغّير املناخ يكون مكمِّالً       )د(
 واجلهود الراميـة إىل تعزيـز       األحراجالثنائي واملتعدد األطراف، لدعم األعمال اجلارية حلفظ        

مع استخدام وحدات خفض االنبعاثات املعتمدة اليت تنشأ عن          من الكربون،    األحراجخمزونات  
، وإشراك القطاعني اخلاص والعام للمسامهة يف الوفاء جبزء من التزامات البلدان            أنشطة املشاريع 

اًب  . مبوجب االتفاقيةاحلد من االنبعاثات وخفضها كمّي

 قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها - ٣

 ١اخليار   )١١٥(  ١- ٣

سجل إجراءات التخفيـف    ، يف   اليت تطلب الدعم  النامية  البلدان األطراف    }ينبغي أن تسجل  { }تسجل{  
 يف إطـار    املنفذة اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة األحراج وتردي األحراج            ،املالئمة وطنياً 

جراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن  الوطنية لتنفيذ اإل}االستراتيجيات{ }خطط العمل{ } خطط التنفيذ{
إزالة األحراج وتردي األحراج، مبا يف ذلك املعلومات عن نطاق ونوع الدعم املطلوب، وطبيعة اإلجراء، وأيـة                 

 قياس اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها، مبا يف ذلك املعلومات عن نتـائج هـذه                بشأنمعلومات وردت   
 .اإلجراءات

 ٢اخليار   )١١٦(  ٢- ٣

خطط { }خطط التنفيذ { }...{اليت تطلب الدعم إىل     النامية   البلدان األطراف    }ينبغي أن تقدم  { }تقدم{  
 الوطنية لتنفيذ اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة األحراج وتـردي             }االستراتيجيات{ }العمل

طلوب، وطبيعة اإلجراءات املطلوب دعمها، ونظمهـا       األحراج، مبا يف ذلك معلومات عن نطاق ونوع الدعم امل         
 . اإلجراءات واإلبالغ عنها والتحقق منها، ونتائج هذه اإلجراءاتاخلاصة بقياس

أو مستويات وطنية مرجعية، مع مراعـاة       /ولدى حتديد مستويات وطنية مرجعية لالنبعاثات و       )١١٧(  ٣- ٣
 يف  وُيعتمـد { مؤمتر األطراف    يضعهيت تطلب الدعم أي توجيه      الالنامية  الظروف الوطنية، تتبع البلدان األطراف      

  .معاجلة التسربُسُبل  بشأن كيفية حتديد املستويات، مبا يف ذلك }دورته السابعة عشرة

وتقوم األطراف اليت تسعى إىل تنفيذ اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عـن إزالـة                 )١١٨(  ٤- ٣
 ١١٥املشار إليه يف الفقرة     على النحو     إطار سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً      يف{األحراج وتردي األحراج،    

 الوطنية اخلاصة هبا لتنفيذ اإلجراءات املعززة }االستراتيجيات{ }خطط العمل{ }خطط التنفيذ{استناداً إىل { }أعاله
 :، مبا يلي}}خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة األحراج وتردي األحراج
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 الوطنية  }االستراتيجيات{ }خطط العمل { }خطط التنفيذ { بإعمالاإلبالغ عن املعلومات املتعلقة      )أ(
 وأنـشطة   ،لتنفيذ اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة األحراج وتردي األحراج          

 ؛جرى حتديدهااالستعداد، مبا يف ذلك تنفيذ السياسات وأنشطة البيان العملي، واملنافع التبعية اليت 

أو التغري يف خمزونـات الكربـون       /النبعاثات غازات الدفيئة و   املتحقق  قياس التخفيض الكمي     )ب(
 . واإلبالغ عن ذلك،مستوى االنبعاثات املرجعيبالنسبة إىل 

أو للتغريات يف خمزونات    / نظم رصد وطنية قوية خلفض االنبعاثات و       }ينبغي أن ُتطوَّر  { }ُتطوَّر{ )١١٩(  ٥- ٣
 من املقدمةربون، وذلك باتباع التوجيه املنهجي ذي الصلة الذي سيقدمه مؤمتر األطراف، على أساس املشورة      الك

  الـدويل  املبادئ التوجيهية للفريق احلكومي   {اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، مبا يف ذلك استخدام          
  املعين بتغري املنـاخ    الدويل  ئ التوجيهية للفريق احلكومي     أحدث املباد { }املعين بتغري املناخ ومنهجياته ذات الصلة     

  .}ةجرد غازات الدفيئبقوائم  فيما يتعلق

 القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتصل باإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عملياتوتنفذ  )١٢٠(  ٦- ٣
 هذه املبـادئ    شملوت. قرها مؤمتر األطراف   للمبادئ التوجيهية اليت سي    عن إزالة األحراج وتردي األحراج، وفقاً     

التوجيهية، يف مجلة أمور، معايري األهلية للحصول على الدعم، مع مراعاة املشورة املستمدة من نتائج برنامج العمل 
 ونـوع الـدعم     ،)٢٤( يف إطار اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       الذي ُوضع باملسائل املنهجية   املتعلق  

الستيفاء متطلبات    مع اإلقرار بأن حتقيق مستويات أعلى من القياس واإلبالغ والتحقق سيكون مطلوباً            املطلوب،
 .األهلية السوقية

ويضطلع بعملية التحقق من اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالـة األحـراج               )١٢١(  ٧- ٣
  .ين معين بالقياس واإلبالغ والتحققوتردي األحراج أفرقة استعراض مكونة من خرباء أو فريق تق

 قياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقق منه - ٤

 ١اخليار   )١٢٢(  ١- ٤

 األطراف، لدى تقدميها الدعم لتنفيذ اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثـات           }دخلينبغي أن تُ  { }دخلُت{  
 سجل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياًالناجتة عن إزالة األحراج وتردي األحراج يف البلدان النامية، معلومات يف 

 . نطاق ونوع الدعم املطلوب تقدميه، وطبيعة اإلجراء املطلوب دعمهبشأن

                                                      

تعكف اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية على تنفيذ برنامج عمل بشأن املسائل املنهجية املتـصلة                )٢٤(
إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة    اً  وستقدم تقرير ). ٤٧، الفقرة   FCCC/SBSTA/2008/13 (١٣-م أ /٢ من املقرر    ١١بالفقرة  

 .عشرة هبدف إسداء املشورة بشأن املسائل املنهجية املتصلة بالقياس واإلبالغ، وباملستويات املرجعية لالنبعاثات
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 ٢اخليار   )١٢٣(  ٢- ٤

 األطراف، لدى تقدميها الدعم لتنفيذ اإلجراءات املعززة خلفـض االنبعاثـات            }مقّدينبغي أن تُ  { }مقّدُت{  
 يف البلدان النامية، معلومات عن نطاق ونوع الدعم املطلوب تقدميـه،            الناجتة عن إزالة األحراج وتردي األحراج     

 .وطبيعة اإلجراء الذي يقدم له الدعم

الدعم املقدم لتنفيذ اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتـة عـن إزالـة             قياس   }ينبغي{و  )١٢٤(  ٣- ٤
 .، واإلبالغ عن هذا الدعم والتحقق منهاألحراج وتردي األحراج

  املالية الصناديقيف ذلكلترتيبات املؤسسية، مبا ا - ٥

 ١اخليار   )١٢٥(  ١- ٥

ينبغي إدراج الترتيبات املالية املتعلقة بدعم تنفيذ اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالـة                 
 يف   وطنيـاً  األحراج وتردي األحراج كجزء من اإلطار املايل األوسع املقترح لدعم إجراءات التخفيف املالئمـة             

  ). أعاله والفصل الرابع أدناه١٢٢ و١١٥ نينظر الفقرتا(البلدان النامية 

 ١- ١اخليار   

، وكذلك آليات لربط خمتلـف       وجملساً متويل" نوافذ"متخصصة و  مؤمتر األطراف صناديق     ُينشئ
 من هذه الصناديق املشورة من فريـق أو     صندوقوميكن أن يتلقى كل     . الصناديق بعضها ببعض  

 .أفرقة تقنية/يدعمها فريق تقين من اخلرباء جلنة

 ٢اخليار   )١٢٦(  ٢- ٥

ينبغي تطوير الترتيبات املالية املتعلقة بدعم اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة األحراج                
 :ه الترتيباتهلذوتردي األحراج ألغراض األنشطة اليت تنفذ يف البلدان النامية يف إطار هذه اإلجراءات، وينبغي 

 أن ختضع لتوجيه وسلطة مؤمتر األطراف؛  )أ(  

 أن تضمن كامل الشفافية والكفاءة والفعالية واالنفتاح والتمثيل العادل واملتوازن جلميع األطراف؛  )ب(  

 .بني خمتلف مصادر التمويلتساق والتناسق أن تتيح اال  )ج(  

 ٣اخليار   )١٢٧(  ٣- ٥

نفيذ اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة األحراج وتردي ُتنشأ هيئة حمددة لإلشراف على ت      
 . أو جمموعة كيانات أو هيئات للتحقق من ختفيضات االنبعاثات واعتمادهاُيعيِّن مؤمتر األطراف كياناًو. األحراج
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رها مـسائل  باعتبا أعاله،  ١٢٧- ١١٠األطراف يف سياق الفقرات     حددهتا  وتشمل املسائل اليت     )١٢٨(  ٤- ٥
حتتاج إىل مزيد من البحث يف الوقت املناسب القواعد والطرائق املتصلة باألنشطة أو الترتيبات الالزمة، واألحكام         

 املعلومات عن االستعداد لإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالـة األحـراج              الربط بني الرامية إىل   
  .ة، من جهة ثانيةصادر املالياملو ، من جهة،وتردي األحراج وتنفيذها

 )٢٥( حمددةالُنُهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات - دال

 الُنُهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة تنفيـذ          }ينبغي أن تعزِّز  { }تعزِّز{ )١٢٩(  - ٢
  :ُهج واإلجراءات أن تستويف ما يلي هلذه الُن}ينبغي{وهلذه الغاية، . من االتفاقية) ج (١- ٤املادة 

 ؛}فقط{أن تكون مطبقة على املستوى الوطين  )أ(

 لالحتياجات واألولويات الوطنية اخلاصة بقطاعات حمـددة ومراعيـة          أن تكون مصممة وفقاً    )ب(
 للظروف االجتماعية واالقتصادية وغريها من العوامل ذات الصلة؛

اونية ضمن أيٍّ من مراحل الدورة التكنولوجية وتيسري إدارة          التع اإلجراءاتإىل تعزيز   دف  أن هت  )ج(
 ؛املوارد التقنية واملالية لتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

أن تساعد على تعزيز املبادرات يف جماالت البحـث والتطـوير وبنـاء القـدرات والتعـاون                  )د(
  التكنولوجي؛

 التكنولوجيا الالزمة للتصدي لتغري املناخ على حنو         مستويات التمويل ونقل   بلوغأن تساعد يف     )ه(
  ميكن قياسه واإلبالغ عنه والتحقق منه؛

إجـراء  أن تسهل حتديد أفضل املمارسات وأفضل التكنولوجيات املتاحة لكل قطاع عن طريق              )و(
وتعزيز نقل هذه املمارسات والتكنولوجيات الفضلى املتاحة من البلدان األطـراف           شامل  حتليل  

 .املؤشراتوضع مكانات خفض االنبعاثات وإوذلك بتحليل تقدمة امل

وينبغي تنفيذ النُهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة باعتبارهـا أدوات              )١٣٠(  - ٣
بغي حتليلية يهتدى هبا يف اجلهود الوطنية اليت تبذل للتخفيف من آثار تغري املناخ، مع مراعاة قدرات كل قطاع، وين

اإلبالغ عنها والتحقق منها مـن أجـل      ميكن   للقياس و  ما تتخذه األطراف من إجراءات قابلة     أن تسهم يف تعزيز     
 باعتبـاره أداه لتحليـل     القمة إىل   القاعة استخدام التحليل القطاعي الذي يبدأ من         وميكن .ضمان السالمة البيئية  

استخدام النُهج كما ميكن .  واملعارف املوجودة حالياًديثةاحل إىل االستنتاجات العلمية إمكانات التخفيف، استناداً
  .اًالقطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة كأدوات لآلليات السوقية وغري السوقية مع

                                                      

بشأن ختفيف  الدويل/العمل الوطينمنها، إىل النظر يف تعزيز ‘ ٤‘)ب(١تدعو خطة عمل بايل، يف الفقرة  )٢٥(
  .آثار تغري املناخ بوسائل منها، الُنُهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة
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وتراعـى أكثـر   . تكنولوجيـات الد اجملاالت ذات األولوية حسب القطاعات وحـسب    حدَّوُت  )١٣١(  - ٤
 بكثافة غازات الدفيئة واملعرضة آلثار تغري املناخ، مراعاة تتسمملناخ، مبا فيها القطاعات اليت  بتغري االقطاعات تأثراً

ـ لبأهم االحتياجات قائمة وتقّيم .  ونشرها ونقلهاكاملة من أجل تطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً      التكنولوجي
الطاقـة  مـن   كاليف ونطاق النفاذ واحلصة القطاعية      لموثوقية والت ل بغية إدراج حتليل      منتظماً  تقييماً السليمة بيئياً 

  ونشرها ونقلها اليت تعترض تطوير التكنولوجيالتذليل العقباتوتتخذ تدابري .  السوقيةوالعقباتاإلنتاجية السوقية 
 .يف سياقات قطاعية حمددة

ات حمددة حمل األهداف  تنفيذ النُهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاعحيلّوينبغي أال   )١٣٢(  - ٥
 لبلـدان األطـراف   ا  ُتلقى على عاتق   إىل إضافة التزامات جديدة   أن يؤدي   املتقدمة، أو   األطراف  الوطنية للبلدان   

النبعاثات، أو إىل متييز تعسفي أو غري مربر، أو إىل تقييـد            أهداف عرب وطنية أو وطنية تتصل خبفض ا       ، أو   النامية
  . معايري عاملية موحدة ومتساوية على األطرافتطبيقلو لتجارة الدوليةلع قّنُم

اليت تتخذها البلدان   اإلجراءات اخلاصة بقطاعات حمددة     أو  القطاعية التعاونية   متثل اإلجراءات   و  )١٣٣(  - ٦
جيـب  وبالتايل  .  من االتفاقية  ١- ٤لمادة  لانبعاثاهتا من غازات الدفيئة طريقة من طرائق تنفيذها         النامية للتحكم ب  

لبلدان الناميـة لتنفيـذ هـذه       املتعلقة بتقدمي الدعم إىل ا    ان املدرجة يف املرفق الثاين أن تفي بالتزاماهتا         على البلد 
 .االتفاقية من ٤املادة من  ٧ و٥ و٣وفقاً للفقرات اإلجراءات 

 الزراعة

 تتعاون األطراف يف جمال البحث والتطوير املتصلني بتكنولوجيات التخفيف الـيت تـستعمل يف               )١٣٤(  - ٧
قطاع الزراعة، مع اإلقرار بضرورة العمل التعاوين على الصعيد الدويل لتقدمي احلوافز للتخفيف من انبعاثات غازات                

 تنحيةوينبغي إيالء اعتبار لدور التربة يف       .  الزراعة وتعزيز تلك احلوافز، ال سيما يف البلدان النامية          قطاع الدفيئة من 
 .الكربون يف األراضي اجلافة) بواليع(الفحم األحيائي وحتسني مصارف الكربون، مبا يف ذلك عن طريق استخدام 

 ملستخدم يف عمليات الشحن البحري والنقل اجلوي الدولينيوقود اال

 الشحن البحري   اينبغي أن تساهم مجيع قطاعات االقتصاد يف احلد من االنبعاثات، مبا فيها قطاع              )١٣٥(  - ٨
ج القطاعية لالنبعاثات اليت ال ميكن أن تعزى ألي قطاع بعينه من قطاعات             وميكن أن تتصدى الُنهُ   . والنقل اجلوي 

الناشئة مـن  االقتصاد، ومن شأن العمل التعاوين املتعدد األطراف أن يكون الوسيلة األنسب للتصدي لالنبعاثات              
 .قطاعي النقل اجلوي والشحن البحري الدوليني

 ١اخليار   )١٣٦(  - ٩

دولية على مواصلة أنشطتها دون تأخري لوضع سياسات وتدابري ترمي إىل خفض ُتشجَّع املنظمة البحرية ال  
 : على وجه التحديد إىل ما يليهتدفانبعاثات غازات الدفيئة، و

ل تعادالنبعاثات غازات الدفيئة    ختفيضات إمجالية   أن حتقق، عن طريق إعمال سياساهتا وآلياهتا،         )أ(
 النبعاثات غازات الدفيئة مبوجب االتفاقية؛ات إمجالية األقل ما ُيطمح إىل حتقيقه من ختفيضعلى 
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األنـشطة  تقارير عن    }وهيئتيه الفرعيتني حسب االقتضاء   {مؤمتر األطراف   أن تقدم بانتظام إىل      )ب(
   يف هذا الصدد؛احملققة وتقديرات االنبعاثات واإلجنازات ذات الصلة 

السياسات، والتـدابري الـيت     تقريراً عن    }ةيف دورته السابعة عشر   { مؤمتر األطراف    أن تقدم إىل   )ج(
 .نتيجة هلذه التدابرياملتوقعة وضعت، والتدابري اليت جيري وضعها، وختفيضات االنبعاثات 

 ٢اخليار   )١٣٧(  - ١٠

 خلفض انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضعة لربوتوكـول مونتريـال          ة الالزم اتتتخذ األطراف اإلجراء    
  . الطائرات ووقود النقل البحريوقوداستخدام  من الناشئةو

تساوي باعتبارها  االنبعاثات من وقود الطائرات ووقود النقل البحري        املستويات العاملية املستهدفة خلفض     وُتحّدد    
X}يف املائة {و Y}ام ع{، على التوايل، دون مستويات } يف املائة{XXX  يف فترة االلتزام} مـن XXإىل ٢٠  XX٢٠{ .

 .بلوغ هذه املستويات املستهدفةاحملتملة يف آليات املرونة اجلديدة ت من آليات املرونة القائمة ووحداالوقد تساهم 

التوصـل إىل   وتعمل األطراف من خالل منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية يف سبيل                
وينبغي أال تؤدي هذه االتفاقات إىل . ٢٠١١إقرار اتفاقات دولية فعالة لبلوغ هذه املستويات املستهدفة حبلول عام 

وتقّيم األطراف التقدم احملرز يف إجناز هذا العمل، وتتخذ إجراءات من           . تشوهات تنافسية أو إىل تسرب الكربون     
 .أجل تعزيزه، حسب االقتضاء

 ٣اخليار   )١٣٨(  - ١١

ن انبعاثات غازات الدفيئة  إىل احلّد أو التخفيض م}األطراف املدرجة يف املرفق األول{ }األطراف{تسعى   
 وقود الطائرات ووقود النقل البحري، عاملة من خالل         والناشئة عن استخدام  غري اخلاضعة لربوتوكول مونتريال     

 . على التوايل،منظمة الطريان املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية

إجـراءات  تكـاليف    فعاليـة    لتحسنيالُنُهج املختلفة     - هاء
 )٢٦(ز هذه اإلجراءاتتعزيلالتخفيف و

 األطراف، حسب االقتضاء، للتمكن من حتقيق التخفيف الفعال من }ينبغي أن تتعاون{ }تتعاون{  )١٣٩(  - ١
 تـوفر  وقائمة على األسواق     بأقل تكلفة اقتصادية ممكنة عن طريق استخدام أدوات فعالة بيئياً         وحيث التكاليف   

 السياسات املعمول هبا يف البلدان }تشجع{و.  القطاع اخلاصحوافز اقتصادية لتحقيق أقصى قدر ممكن من مشاركة

                                                      

 بشأن ختفيف الدويل/العمل الوطينإىل النظر يف تعزيز منها، ‘٥‘)ب(١ الفقرةتدعو خطة عمل بايل، يف  )٢٦(
الستخدام األسواق، لتحـسني فعاليـة      املتاحة   الفرص   الُنُهج املختلفة، مبا يف ذلك    بوسائل منها   آثار تغري املناخ، وذلك     

 .إجراءات التخفيف من حيث التكاليف وتعزيز تلك اإلجراءات
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لنطـاق الـذي   على ااملتقدمة والبلدان النامية تدفق التمويل إىل البلدان النامية من أجل حتفيز إجراءات التخفيف        
 .لتصدي لتحدي تغري املناخضرورياً لسيكون 

تبطة باآلليات السوقية لضمان التوزيع العـادل   وينبغي حتديد معايري األهلية ألنشطة املشاريع املر        )١٤٠(  - ٢
 مجيع املناطق وتكنولوجيات التخفيف ولضمان الوصول العادل إىل ُنظُم التمويل، مبا يف ذلك عـن        عربللمشاريع  

 . لألرصدة الكربونية املستقبلية لتغطية التكاليف اإلضافية الكاملة ألنشطة املشاريعسبقطريق الدفع امل

هذه املنافع ميكن أن     من معايري األهلية ألنشطة املشاريع؛ و      باعتبارهاإدراج املنافع التبعية    وينبغي    )١٤١(  - ٣
وحتدِّد هذه املعايري هيئـةٌ     {. اآلثار البيئية االجيابية  عمل، و النقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وخلق فرص       تشمل  
  .} يف إطار االتفاقيةتنشأجديدةٌ 

يكفل آليات السوق مستوًى للقياس واإلبالغ والتحقق تتلقى الدعم من يت وتتطلب اإلجراءات ال  )١٤٢(  - ٤
 .من الثقة على الصعيد الدويلدرجة عالية 

وفـاء  املتخـذة ألغـراض ال     لإلجراءات احملليـة     مكمالً{ استخدام اآلليات السوقية     }يكون{و  )١٤٣(  - ٥
 يف املائة، مبا فيها حاالت ١٠ال يشمل أكثر من أينبغي { }باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياًاملتعلقة بااللتزامات 

ال يتـيح اعتمـادات   { }باحلد من االنبعاثات وخفضها كميـاً     املتقدمة  التعويض، من التزامات البلدان األطراف      
 .}املتقدمة باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياًاألطراف للتعويض عن التزامات البلدان 

ربع سنوات للتخفيف السريع وعلى املدى القريب من آثـار تغـري          ويوضع برنامج عمل مدته أ     )١٤٤(  - ٦
 املتوسـط   يني للتخفيف من آثار تغري املناخ على املـد        تنفيذهااملناخ كإجراء حتوطي الستكمال التدابري اجلاري       

 اًر كثريخفض انبعاثات املواد اليت ال تعموبوسائل منها مثالً والبعيد، هبدف حتقيق نتائج كبرية على املدى القريب  
، وتعزيز التقليص التدرجيي للمركبـات الكربونيـة الفلوريـة     )السخام(يف الغالف اجلوي مثل الكربون األسود       

  .)٢٧(}ويوضع ترتيب خلفض انبعاثات املركبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية{. األحيائيوالعزل اهليدروجينية 

تنـاول مجيـع    يف  شاملةجراءات املتعلقة بالتخفيف االلتزامات واإل  }ينبغي أن تكون  { }تكون{  )١٤٥(  - ٧
 }ينبغي أن يستخدم  { }يستخدم{{و. مصادر غازات الدفيئة يف مجيع القطاعات، وكذلك مصارف غازات الدفيئة         

إدراج غازات جديدة من غازات الدفيئة، مـن  البت يف    ولدى   }.نظام قياس يقوم على إمكانات االحترار العاملي      
وما إذا كان إدراج كل غاز من هـذه         كانت املعلومات التقنية املتعلقة هبذه الغازات متاحة        ذا  يف ما إ  املهم النظر   

 . من وجهة نظر التنفيذ الفعالمناسباًالغازات 

                                                      

عكف الفريق العامل املخصص للنظر يف االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول             كما ي  )٢٧(
ة على حبث املسائل املتعلقة باملركبات الكربونية       مبوجب بروتوكول كيوتو واهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي       

املقترحـات  فضالً عن غازات جديدة إضافية، إىل جانـب         الفلورية اهليدروجينية واملركبات الكربونية الفلورية املشبعة       
 .املنهجية لقياس انبعاثات غازات الدفيئة
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حتتاج إىل مزيد من البحث يف الوقـت         باعتبارها مسائل     األطراف  حددهتا وتشمل املسائل اليت   )١٤٦(  - ٨
  .اليت متنع ازدواجية احلساب بني أيٍّ من اآلليات وسبل الدعم األخرىاملناسب الطرائق واإلجراءات األخرى 

  التخفيف املالئمة وطنياًمقابل إجراءات ة لتسجيل األرصدةآلي

، ميكن مـن    ف املالئمة وطنياً  ملنح األرصدة مقابل إجراءات التخفي     آلية   }ينبغي أن ُتنشأ  { }ُتنشأ{  )١٤٧(  - ٩
وذلك نبعاثات اليت حققتها البلدان األطراف النامية واليت ميكن التحقق منها           منح أرصدة مقابل ختفيضات اال    خالهلا  

 .ملساعدة هذه البلدان يف حتقيق تنمية مستدامة واملسامهة يف اجلهود اليت تبذل على الصعيد العاملي ملكافحة تغري املناخ

سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف  لإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   منح األرصدة مقابل    ختضع آلية     )١٤٨(  - ١٠
 .ةينشئها مؤمتر األطراف أو اجمللس التنفيذي آللية التنمية النظيفخمصصة هلذه الغاية وتشرف عليها هيئة 

منح األرصدة مقابل هـذه   املمولة من آلية   التحقق من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً     جيري  و  )١٤٩(  - ١١
 مؤمتر األطراف ووفقاًقبل  وأبلغت عنه مؤسسات معتمدة من هلا كما قاستهاإلجراءات، هي والدعم املقابل املقدم 

يوضع حيثما يتوىل طرف ثالث مستقل عملية التحقق، و. سلطة مؤمتر األطرافحتت وضع تللمبادئ التوجيهية اليت 
   .تقرير عن عملية التحقق تنظر فيه هيئة حتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف

حتتاج إىل مزيد من البحـث يف  باعتبارها مسائل  األطراف املقَترِحة  حددهتال اليت وتشمل املسائ   )١٥٠(  - ١٢
، مبا يف ذلك نطاق هـذه       إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   منح األرصدة مقابل    الوقت املناسب طرائق تنفيذ آلية      
ت قياس ختفيضات االنبعاثات ، واملعايري والقواعد املناسبة، ومنهجيا هذه األرصدةاإلجراءات املؤهلة للحصول على

  .والتحقق منها

 القطاعيمنح األرصدة على املستوى 

لسلطة وتوجيه مؤمتر األطراف وتـشرف      ملنح األرصدة على املستوى القطاعي ختضع       ُتنشأ آلية     )١٥١(  - ١٣
صول إىل أسواق   ، لتمكني البلدان النامية من تعزيز مسامهتها يف حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية والو            }هيئة{عليها  

لتعزيـز  ، و  من التزاماهتا باحلد من االنبعاثات وخفضها كمياً       الوفاء جبزء الكربون، وملساعدة البلدان املتقدمة يف      
 .التنمية املستدامة

مطلقة لالنبعاثات القطاعية واليت تستويف ) عتبات(وضعت حدوداً دنيا وجيوز للبلدان النامية اليت   )١٥٢(  - ١٤
 .القطاعينظام منح األرصدة على املستوى أن تشارك يف ) وقت الحقحتدد يف (الشروط 

مطلقة لالنبعاثات القطاعية، كجزء مـن      ) عتبات(اً دنيا   وجيوز للبلدان النامية أن تقترح حدود       )١٥٣(  - ١٥
 . االنبعاثاتتنميتها املنخفضة

من { }ابلة لالستبدال وحدات أخرى ق  { }ختفيضات االنبعاثات املعتمدة  وحدات  {جيوز إصدار   و  )١٥٤(  - ١٦
 .املطلقة لالنبعاثات) العتبات( مبا يتجاوز احلدود الدنيا  فيما خيص ختفيضات االنبعاثات القطاعية}قبل هيئة حمددة
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باعتبارها  أعاله   ١٥٤- ١٥١ األطراف املقترِحة يف سياق الفقرات       حددهتاوتشمل املسائل اليت      )١٥٥(  - ١٧
 :لوقت املناسب، ما يليحتتاج إىل مزيد من البحث يف امسائل 

مطلقة لالنبعاثات القطاعية، وتقدمي هذه املقترحات ) عتبات( لتعيني حدود دنيا إعداد املقترحات  •
 ؛واستعراضها وإقرارها

 ؛ وحساب الوحداترصد االنبعاثات والتحقق منها واإلبالغ عنها  •  

 . منح األرصدة على املستوى القطاعيطرائق وإجراءات  •  

 ةالقطاعيدة األرصتداول 

حّددت مستويات مستهدفة خلفض االنبعاثات القطاعية واليت تـستويف         جيوز للبلدان النامية اليت       )١٥٦(  - ١٨
وجيوز للبلدان النامية . أن تشارك يف تداول أرصدة االنبعاثات على الصعيد الدويل) حتدد يف وقت الحق(الشروط 

تنميتـها ذات االنبعاثـات     عية، كجزء من استراتيجيات     النبعاثات القطا مستويات مستهدفة خلفض ا   أن تقترح   
 .الكربونية املنخفضة

املستويات املـستهدفة    أعاله بغرض بلوغ     ١٥٦ للفقرة   جيري وفقاً لألرصدة  ويكون أي تداول      )١٥٧(  - ١٩
  . لإلجراءات احمللية االنبعاثات القطاعية مكمالًخلفض

باعتبارهـا   أعاله ١٥٧- ١٥٦ تنيملقترِحة يف سياق الفقر األطراف احددهتاوتشمل املسائل اليت    )١٥٨(  - ٢٠
  :حتتاج إىل مزيد من البحث يف الوقت املناسب، ما يلي مسائل

 وتقدمي هـذه    فض االنبعاثات القطاعية  بتحديد مستويات مستهدفة خل   املتعلقة   إعداد املقترحات    •
 ؛املقترحات واستعراضها وإقرارها

 ؛ وحساب الوحداتاإلبالغ عنهارصد االنبعاثات والتحقق منها و  •  

 .تداول األرصدة القطاعيةطرائق وإجراءات   •  

 )٢٨(االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابةآلثار ا - واو 

تسعى األطراف لتنفيذ سياسات وتدابري لالستجابة لتغري املناخ بطريقة تقلل إىل أدىن حد ممكن                )١٥٩(  - ١
ار الضارة لتغري املناخ، واآلثار على التجارة الدولية، والتـأثريات االجتماعيـة   من اآلثار الضارة، مبا يف ذلك اآلث    

                                                      

الدويل بشأن ختفيف /لعمل الوطينا إىل النظر يف تعزيز منها،‘ ٦‘)ب(١الفقرة تدعو خطة عمل بايل، يف  )٢٨(
 .االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابةمبا يف ذلك اآلثار آثار تغري املناخ، 
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 ٨ يف الفقرتني ددةوخباصة تلك احملالنامية،  األطراف األخرى، وال سيما البلدان األطراف علىوالبيئية واالقتصادية 
 .}٣ من املادة ٥، وال سيما الفقرة { من االتفاقية ٣ للمادة }الكاملة{ من االتفاقية، مع املراعاة ٤ من املادة ٩و

لتدابري االستجابة بتـشجيع    السلبية   االقتصادية واالجتماعية    اآلثار }ينبغي أن تعالَج  { }تعالَج{  )١٦٠(  - ٢
 اهتمام خـاص  ودعم التنويع االقتصادي وبتطوير ونشر تكنولوجيات مرحبة للجميع يف البلدان املتأثرة، مع إيالء              

 . وضعفاًاألكثر فقراًالنامية دان األطراف الحتياجات وشواغل البل

 :لبلدان املتقدمة والبلدان النامية مبا يلي ا}ينبغي أن تقوم} {تقوم{  )١٦١(  - ٣

  استراتيجيات وتدابري التخفيف؛املترتبة علىتقدير اآلثار االقتصادية والثقافية والبيئية واالجتماعية  )أ(  

 ة السلبية لدى وضع سياسات وتدابري للتصدي لتغري املناخ؛النظر يف كيفية تفادي اآلثار التبعي )ب(

عن أي تأثريات تنشأ عن تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقيـة          الوطنية  تقدمي معلومات يف بالغاهتا      )ج(
 وأي صكوك ذات صلة؛

إجراء دراسات شاملة عن التكاليف والتأثريات املباشرة لتدابري االستجابة، وكذلك التكـاليف             )د(
النامية لتأثريات غري املباشرة املصاحبة هلا على األطراف األخرى، وال سيما البلدان األطراف             وا

 . من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨يف الفقرتني احملددة 

إىل تقييـد أو إعاقـة    جلهود اليت تبذل لتقييم اآلثار احملتملة لتدابري االستجابة         أال تؤدي ا  وينبغي    )١٦٢(  - ٤
 .ي لتغري املناخالتقدم يف التصد

 احملددةالدعم للبلدان النامية، ال سيما تلك       املتقدمة   البلدان األطراف    }ينبغي أن تقّدم  { }تقّدم{  )١٦٣(  - ٥
 بالتنويع االقتصادي، وتقييم املخاطر، املتصلةسائل امل من االتفاقية، من أجل معاجلة ٤ من املادة ٩ و٨يف الفقرتني 

 . التبعيةالنتائجألثر السليب الناجم عن اوالتأمني ملنع ووضع النماذج، 

يفسح اجملال لألطراف لتبادل  }اهليئة الفرعية للتنفيذ{ }مؤمتر األطراف{ حمفل حتت إشراف نشأوُي  )١٦٤(  - ٦
االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة، بغية تعزيز اجلهود اليت تبذهلا       املعلومات والتجارب واآلراء بشأن اآلثار      

 للتصدي املناسبةوالتكنولوجيات السياساتية االبتكارية وفهمها ولتحديد االستجابات اآلثار  لتحليل هذه األطراف
 ملشاركة مجيع األطراف واملنظمات احلكومية الدولية ويعمل على تعبئة          ويكون هذا احملفل مفتوحاً   .  الضارة لآلثار

وينبغي أن يؤدي عمل احملفل إىل .  ومن القطاع اخلاصاملعنية بوضع النماذجواجلهات اخلربات من األوساط العلمية 
 :منها ما يليلآلثار الضارة بوسائل إجياد إطار شامل للتصدي 

 السياسات والتدابري املالئمة والفعالة الكفيلة بتحقيق النتـائج         اختيارمتكني مجيع األطراف من      )أ(
ات والتدابري من تأثريات سلبية      ما هلذه السياس   فاملنشودة يف جمال التخفيف مع تفادى أو ختفي       

  ؛ الناميةعلى التنمية املستدامة لألطراف األخرى، ال سيما البلدان األطراف
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الـسياسات  نتيجة هلذه    ضارة ال جمال لتفاديها      آثاراً اليت تواجه     النامية متكني البلدان األطراف   )ب(
بتنويع اقتصادي، مـع إدراج  والتدابري من تعزيز قدراهتا على التحمل والتكّيف ومن االضطالع          

 .تنميتها املستدامةهذه االستجابات يف عمليات 

 :وينبغي أن ينفذ احملفل برنامج عمل يشمل العناصر التالية  )١٦٥(  - ٧

 ؛التأمني وإدارة املخاطر املالية )أ(  

 واألدوات التحليلية واملنهجية؛وضع النماذج أدوات  )ب(  

  .التنويع االقتصادي )ب(  

  ...] ا أحكام أخرىُتدرج هن[

  ٧املادة 
  العمل املعزز املتعلق بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات

  )٢٩( العمل املعزز املتعلق بتوفري املوارد املالية واالستثمار- ألف 

  األهداف والنطاق واملبادئ التوجيهية - ١

  : باملبادئ التالية)٣٠(يف تشغيل اآللية املالية} ُيسترشد{  )١٦٦(  ١- ١

كفالة الشفافية الكاملة، واإلنصاف، والقدرة على التنبؤ، والكفاءة، والفعالية، } ينبغي} {جيب{  )أ(
  والتمثيل العادل واملتوازن جلميع األطراف؛

، الذي يقرر سياساهتا، وأوليات {إشراف مؤمتر األطراف} سلطة و{اآللية املالية حتت } تعمل{  )ب(
  ؛}لة أمامه مسؤولية كاملة، وتكون مسؤو}{براجمها، ومعايري األهلية

إدارة مـؤمتر   } سـلطة و  {كفالة متاسك البنيان املايل العاملي للتمويل حتت        } ينبغي} {جيب{  )ج(
األطراف، والتنسيق بني املوارد املالية املختلفة وفرادى الصناديق من أجل احلد من التـشرذم يف               

  نوعة من مصادر التمويل املتاحة؛تنفيذ االتفاقية وتعزيز إمكانيات الوصول إىل اجملموعة املت
                                                      

 بشأن توفري املوارد املالية واالسـتثمار لـدعم         العملمنها، إىل تعزيز    ) ه(١تدعو خطة عمل بايل، يف الفقرة        )٢٩(
: وأشارت األطراف إىل املواد التالية يف البيانات املتعلقة هبذا الفرع         . نولوجياإلجراءات املتعلقة بالتخفيف والتكيف والتعاون التك     

 . من االتفاقية٥-١١، و٢-١١، و١-١١، واملادة ٩-٤، و٨-٤، و٥-٤، و٤-٤، و٣-٤، و١-٤املادة 

البنيـان  "، "البنيان املايل"، "البنيان"، "اإلطار املايل"أشارت بعض املقترحات إىل هذه املسألة بوصفها   )٣٠(
 ".البنيان اجلديد للتمويل"و" اهليكل العاملي"، "املايل العاملي
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  مجيع البلدان األطراف النامية مؤهلة للوصول إىل املوارد املاليـة          } ينبغي أن تكون  } {تكون{  )د(
  ؛}مع ايالء اهتمام خاص الحتياجات البلدان الضعيفة{

مبا يف ذلك من خالل الوصـول       {تبسيط وحتسني الوصول إىل املوارد املالية       } ينبغي} {جيب{  )ه(
، وأن يكون ذلك بطريقة سريعة وفعالة ومنصفة ومناسبة         }ملباشر من جانب البلدان املستفيدة    ا

    من حيث التوقيت؛

إتباع هنج برناجمي يف توفري املوارد املالية، وذلك باستخدام هنج يقوم علـى             } ينبغي} {جيب{  )و(
  املشاريع عند االقتضاء، وأن يكون توفري تلك املوارد ذا توجه قطري؛

مبا يف ذلـك    (أن يسعى توفري املوارد املالية إىل حشد مصادر أخرى للتمويل           } ينبغي} {جيب{  )ز(
  ؛)أو تدابري أخرى/التمويل من ِقبل القطاع اخلاص من خالل أسواق الكربون و

  ؛}}لربامج حمددة{منح وقروض ميسرة} {منح{املوارد املالية يف شكل } ينبغي توفري} {ُتوفّر{  )ح(

مع مراعاة مبادئ فعالية املعونـة      {وإدارة مالية سليمة    } مع آلية لالمتثال  } {املتبادلة{املساءلة    )ط(
  . }على النحو الوارد يف إعالن باريس بشأن فعالية املعونة

  ١اخليار   )١٦٧(  ٢- ١

يكون القطاع العام هو املصدر الرئيسي لألموال، بينما تؤدي آليات السوق وغريها من مصادر القطاع                 
  .راً مكمالًً يف التصدي لتغري املناخاخلاص دو

  ٢اخليار   )١٦٨(  ٣- ١

ُيوفَّر التمويل العام يف اجملاالت اليت ال ميكن متويلها متويالً مالئماً من ِقبـل القطـاع اخلـاص حلـشد                      
وسيكون التمويل اخلاص، من خالل أطر سياسـاتية        . االستثمارات اخلاصة وتقدمي حوافز لبذل املزيد من اجلهود       

كما أن الدعم املتصل بسوق الكربون ميكن أن يؤدي دوراً هاماً           . ة، املصدر الرئيسي لالستثمارات الالزمة    مناسب
  .يف خفض االنبعاثات

  ١اخليار   )١٦٩(  ٤- ١

مؤسسات خارج االتفاقية وفـاًء بالتزامـات البلـدان         /ال تعترب املوارد املالية اليت ُتوفَّر من خالل آليات          
 من االتفاقية، وبالتزاماهتا بالتمويل بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها       ٣- ٤ املادة   األطراف املتقدمة مبوجب  

  .من خطة عمل بايل‘ ٢‘)ب(١والتحقق منها على النحو املشار إليه يف الفقرة 
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  ٢اخليار   )١٧٠(  ٥- ١

وغريها {اين لالتفاقية   ميكن للبلدان األطراف املتقدمة وغريها من األطراف املتقدمة املدرجة يف املرفق الث             
أن توفر } واألطراف األخرى اليت تكون يف وضع يسمح هلا بذلك} {من األطراف وفقاً ملعايري األهلية املتفق عليها

مع األخذ بنظام قـوي     {أيضاً موارد مالية من خالل قنوات ثنائية وإقليمية وغريها من القنوات املتعددة األطراف            
، كما ميكن للبلدان األطراف     }ة عن طريق هذه القنوات، واإلبالغ عنها، والتحقق منها        لقياس املوارد املالية املوفر   

  .النامية االستفادة من هذه املوارد املالية

  توليد املوارد املالية - ٢

  } ١- ٤{والوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف املواد {من أجل بلوغ حجم املوارد املالية املطلوبة   )١٧١(  ١- ٢
لدعم العمل املعزز بشأن التكيف والتخفيف من ِقبل البلدان األطراف النامية والتعاون يف } ٥- ٤ و٤- ٤ و٣- ٤و

واألطراف املدرجـة يف املرفـق      {تقدم البلدان األطراف املتقدمة     } جيب أن {جمال التكنولوجيا وبناء القدرات،     
}  يتم حتديثها من خـالل اسـتعراض دوري    وغريها من األطراف وفقاً ملعايري األهلية املتفق عليها، اليت        } {الثاين

، ومستدامة وكافيـة    }}القائمة{عالوة على املساعدة اإلمنائية الرمسية      {موارد مالية مضاعفة وجديدة وإضافية،      
  .)٣١(وقابلة للتنبؤ هبا ومستقرة، بطريقة قابلة للقياس، وميكن اإلبالغ عنها، والتحقق منها

د املالية مببادئ االتفاقية، ال سيما مبـادئ اإلنـصاف واملـسؤوليات            وُيسترشد يف توليد املوار     )١٧٢(  ٢- ٢
  .}واملسؤوليات التارخيية} {مبدأ تغرمي امللوث،{املشتركة ولكن املتمايزة وقدرات كل طرف، وُيراعى 

    :يكون توليد املوارد املالية اجلديدة واإلضافية عن طريق توليفة من مصادر خمتلفة، منها} جيب أن{و  )١٧٣(  ٣- ٢

  ١اخليار 

  أنصبة اشتراكات مقررة ُيحصل عليها من  

  ١- ١اخليار   

البلدان األطراف املتقدمة، على أساس مبادئ اإلنصاف واملسؤوليات املشتركة ولكن املتمـايزة            
مـستويات االنبعاثـات   {، }مبدأ تغرمي امللوث  {،  }الناتج احمللي اإلمجايل  {وقدرات كل منها،    

يف املائة من الناتج القـومي      } ٢}{٠,٨}{١-  ٠,٥{{وتبلغ  } يةاملسؤولية التارخي } {احلالية
  .)٣٢(} يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل١- ٠,٥} {اإلمجايل

                                                      

 ٢٠٠ترى بعض املقترحات أن املوارد املالية لدعم اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف ينبغي أن تبلغ حنـو                 )٣١(
 ٦٧قل  ، وأن املوارد املالية لدعم إجراءات التكيف ينبغي أن تبلغ على األ           ٢٠٢٠مليار دوالر أمريكي سنوياً حبلول عام       
 . ٢٠٢٠مليار دوالر أمريكي سنوياً حبلول عام 

 .ترى بعض املقترحات استخدام هذا اخليار لتوفري التمويل الالزم للتكيف )٣٢(
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  ٢- ١اخليار   

مجيع األطراف باستثناء أقل البلدان منواً، استناداً إىل جمموعة من املعايري، من بينـها انبعاثـات                
  . والسكانغازات الدفيئة، والناتج احمللي اإلمجايل،

  ٢اخليار 

  } الـصعيدين {علـى الـصعيد   } عالوات االنبعاثات } {وحدات الكميات املخصصة  {مزادات تداول   
  .)٣٣(}واحمللي{الدويل 

  ٣اخليار 

فرض ضريبة عاملية موحدة تبلغ دوالرين مقابل كل طن من ثاين أكسيد الكربـون بالنـسبة جلميـع                  {
طن من ثاين أكسيد الكربـون      } ٢} {١,٥{بة مبقدار   انبعاثات الوقود األحفوري، مع إعفاء من الضري      

الضرائب على املنتجات واخلدمات الكثيفة الكربـون مـن         {لكل فرد من السكان يف أقل البلدان منواً         
  .)٣٤(}األطراف املدرجة يف املرفق األول

  ٤اخليار 

  .}والنقل البحري{فرض ضرائب على االنبعاثات من وقود الطريان الدويل   

  ٥اخليار 

على تذاكر السفر جواً    " خضراء"ضريبة  /رض ضريبة للتكيف على املسافرين يف رحالت الطريان الدويل        ف
  .}، باستثناء الرحالت من أقل البلدان منواً وإليها{

  ٦اخليار 

يف املائة  } ١٢}{١٠}{٨}{٤}{٢{يف املائة من عائدات آلية التنمية النظيفة و       } ٥- ٣} {٢{حصة تبلغ   
اآلليات القائمة على السوق يف إطـار بروتوكـول         } {املشترك واالجتار يف االنبعاثات،   التنفيذ  {من عائدات   

  .)٣٥(}تشمل املعامالت األخرى يف سوق الكربون} {وآليات السوق القطاعية اجلديدة} {كيوتو

                                                      

 .ترى بعض املقترحات استخدام نسبة من هذه املوارد لتوفري التمويل الالزم للتكيف )٣٣(

  . أو التعاون يف جمال التكنولوجيا/ف وترى بعض املقترحات استخدام هذا اخليار لتوفري التمويل الالزم للتكي )٣٤(
 ترى معظم املقترحات استخدام هذا اخليار لتوفري التمويل الالزم للتكيف )٣٥(
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  ٧اخليار 

  .فرض ضريبة عاملية على املعامالت النقدية الدولية  

  ٨اخليار 

دان األطراف املتقدمة يف حاالت عدم امتثاهلـا اللتزاماهتـا خبفـض          فرض عقوبات أو غرامات على البل     
  .)٣٦(انبعاثاهتا والتزاماهتا املتعلقة بتوفري املوارد املالية

  )٣٧(الترتيبات املؤسسية مبا يف ذلك الصناديق املالية - ٣

إنشاء هذه الصناديق   وعند اقتراح   .  أدناه ١٧٥ترد املقترحات املتعلقة بإنشاء صناديق جديدة يف الفقرة         : ملحوظة
 ١٧٤وترد هذه املقترحات يف الفقـرة       . املالية، اقترحت األطراف يف بعض احلاالت أيضاً هيكالً إدارياً للصناديق         

ويشار إىل مقترحات أخرى ذات صلة بوضع الترتيبات املؤسسية، مبا يف ذلك إنشاء آليـات التيـسري، يف              . أدناه
  . أدناه١٩٦ أعاله و١٠٢ و٤٩- ٤٦الفقرات 

  : ما يلي١١الترتيبات املؤسسية لتشغيل اآللية املالية لالتفاقية احملددة يف املادة } تشمل}{جيب أن{  )١٧٤(  ١- ٣

 ١اخليار 

أمام مؤمتر األطراف عن إدارة اآللية املالية وآلية        } هيئة تنفيذية تكون مسؤولة   } {جملس يكون مسؤوالً  {
، وفريـق  }م موظفني مهنيني يتعاقد معهـم اجمللـس      تض{التيسري واهليئات ذات الصلة، بدعم من أمانة        

استشاري علمي، وفريق للرصد والتقييم، وأمني أو هيئة أمناء، ملعاجلة مجيع جوانب وسائل التنفيذ اخلاصة 
  .بالبلدان النامية، ألغراض كل من التكيف والتخفيف

  :مبا يلي} ذيةتقوم اهليئة التنفي} {يقوم اجمللس{إشراف مؤمتر األطراف، } سلطة و{وحتت 

، واإلشراف على هذه    }ختضع إلدارهتا }{ختضع إلدارته {إنشاء صناديق متخصصة ونوافذ متويل        )أ(
  ؛)٣٨(الصناديق والنوافذ وإدارهتا، وآلية للربط بني خمتلف الصناديق

  فريق من اخلرباء االستشاريني من مجيع اجلهات املعنية صاحبة املصلحة؛/إنشاء فريق استشاري  )ب(

                                                      

 .ترى بعض املقترحات استخدام هذا اخليار لتوفري التمويل الالزم للتكيف )٣٦(

عاثات  خلفض االنبباإلجراءات املعززة أعاله مقترحات حمددة فيما يتعلق   ١١٤ و ١١٣ترد يف الفقرتني     )٣٧(
  . الناجتة عن إزالة األحراج وترديها

 ٥ و٤ و١، اخليارات ١٧٥ باملقترحات املتعلقة بالصناديق والواردة يف الفقرة مقترناًيقدم هذا االقتراح  )٣٨(
  .  أدناه٦و
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  نشاء فريق تقييم مستقل لإلدارة بطريقة شفافة وفعالة؛إ  )ج(

ختويل للكيانات الوطنية   } {دعم الترتيبات املؤسسية الوطنية القائمة لتنسيق األنشطة واملوارد املالية        {  )د(
للبلدان األطراف النامية اليت تعّينها تلك األطراف صالحية إقرار األنشطة واملشاريع والربامج من أجل 

  ؛} على أن خيضع ذلك للمبادئ التوجيهية واإلجراءات اليت يقرها مؤمتر األطرافمتويلها،

إدارة نظام للتسجيل وإصدار الشهادات للحصول على املوارد املالية وفاًء بااللتزامـات املاليـة             )ه(
  .  من االتفاقية٣- ٤للبلدان األطراف املتقدمة مبوجب املادة 

  )٣٩(٢اخليار 

 تقريراً إىل مؤمتر األطراف بشأن املسائل املتعلقة بصندوق مقترح، يتألف مـن        جملس تنفيذي يقدم سنوياً   
ويكون ممثلو البلدان   . ممثلني من مجيع البلدان املشاركة، املسامهة واملستفيدة، يف جمموعة متوازنة وعملية          

بالتشاور مع الفريق ويتلقى اجمللس التنفيذي الدعم من جلنة علمية، ُتنشأ . من وزارات املالية أو ما يعادهلا
  .احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ وجلنة مصرفية متعددة األطراف

  ٣اخليار 

اخلاص؛ والتوصية باخلطوات /استحداث وسيلة ُتستخدم، يف مجلة أمور، لالستفادة من خربة القطاع العام
لية والثنائية واإلقليمية واملتعددة    املطلوبة لتعبئة التمويل احمللي والدويل من جمموعة متنوعة من املصادر احمل          

األطراف، مبا يف ذلك أسواق الكربون؛ والتوصية بطرق لتحسني فعالية وكفاءة جممل اجلهود اليت تبذهلا               
  .األطراف لتعبئة االستثمار؛ ومعاجلة الشواغل املتعلقة بالتنافس بني هذه اجلهود وأهدافها وتداخلها

  ٤اخليار 

ات احلالية، مبا فيها الصناديق املالية، بكفاءة وفعالية، بدعم مـايل تقدمـه             العمل على استخدام املؤسس   
البلدان األطراف املتقدمة وتستفيد منه البلدان األطراف النامية عن طريق قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات              

فر مـن   مع إنشاء نظام قوي لقياس املوارد املالية اليت تو         {٥- ١١أخرى متعددة األطراف، وفقاً للمادة      
  .}خالل هذه القنوات، واإلبالغ عنها، والتحقق منها

  الصناديق املالية

 )٤٠(}الصناديق القائمة ذات الصلة{تشمل الترتيبات املؤسسية بشأن الصناديق املالية } جيب أن{  )١٧٥(  ٢- ٣
  :}فضالً عن الصناديق اجلديدة التالية{

                                                      

  .  أدناه٧، اخليار ١٧٥ باملقترحات املتعلقة بالصناديق والواردة يف الفقرة مقترناًيقدم هذا االقتراح  )٣٩(
  .راف عند تقدمي مقترحاهتا إىل الصندوق اخلاص بأقل البلدان منواً والصندوق اخلاص لتغري املناخأشارت األط )٤٠(
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  خيارات للصناديق املتخصصة

  )٤١(١اخليار 

نشأ حتت إشراف وسلطة مؤمتر األطراف، الستكمال صندوق التكيف املنشأ مبوجب           صندوق للتكيف يُ  
ملعاجلة اخلسائر واألضرار النامجة عن آثار تغري املناخ، مبا يف ذلك           " نافذة"بروتوكول كيوتو، مبا يف ذلك      

  .ملناخ وإدارهتاللحد من املخاطر املتصلة بتغري ا" نافذة"التأمني، وإعادة التأهيل، والعناصر التعويضية، و

  ٢اخليار 

صندوق للتكيف متعدد األطراف خاص بالبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، مع توجيه جزء من اإليرادات   
إىل الصناديق الوطنية املعنية بتغري املناخ لتمويل السياسات الوطنية املتعلقة بتغري املناخ وفقاً لالحتياجـات               

  .قدم هذا الصندوق التمويل الالزم لركن الوقاية وركن التأمنيوي. احملددة واإلطار القانوين للبلد

  ٣اخليار 

  .صناديق التضامن وآليات التأمني، مبا يف ذلك التأمني البالغ الصغر

  )٤٢(٤اخليار 

  .صندوق التخفيف

  )٤٣(٥اخليار 

 املوارد  من أجل توفري  } لدعم إنشاء آلية التكنولوجيا    {)٤٤(الصندوق املتعدد األطراف لتكنولوجيا املناخ    
وُيستخدم الصندوق كمحفّز لتوفري احلوافز     . املالية املتصلة بالتكنولوجيا يف شكل منح أو بشروط ميسرة        

الالزمة للجهات صاحبة املصلحة لتطوير التكنولوجيات ووزعها ونشرها ونقلها عـن طريـق تغطيـة               
دان النامية، والتكاليف الكاملة التكاليف اإلضافية الكاملة ألنشطة منها وزع ونشر التكنولوجيات يف البل

ألنشطة مثل البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا، وأنشطة البيان العملـي للتكنولوجيـات، وبنـاء               
    .القدرات، وتقييم االحتياجات للتكنولوجيا، وتبادل املعلومات، وبناء أدوات السياسات

                                                      

  .، أعاله٢، اخليار ١٧٤يقدم هذا االقتراح يف سياق املقترحات اليت وردت يف الفقرة  )٤١(
  .، أعاله٢، اخليار ١٧٤يقدم هذا االقتراح يف سياق املقترحات اليت وردت يف الفقرة  )٤٢(
، أعاله، وتلك الواردة يف ٢، اخليار ١٧٤القتراح يف سياق املقترحات اليت وردت يف الفقرة يقدم هذا ا )٤٣(

  .، أدناه٢، اخليار ١٩٦الفقرة 
  ".الصندوق املتعدد األطراف حليازة التكنولوجيا"كانت الصيغة األخرى املقترحة  )٤٤(
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  )٤٥(٦اخليار 

  .صندوق بناء القدرات  

  ة االستخداماتخيارات للصناديق املتعدد

  )٤٦(٧اخليار 

ملـضاعفة األمـوال املخصـصة      } إلقامة روابط بني  {،  "أخضر"صندوق عاملي لتغري املناخ أو صندوق       
إلجراءات التخفيف، ودعم اجلهود املبذولة للتكيف، وتقدمي املساعدة التقنية، وتعزيز نقل التكنولوجيات            

وميكن للصندوق، مبجرد استقرار    .  ملعايري حمددة  وميكن أن تستفيد مجيع األطراف وفقاً     . النظيفة ونشرها 
عملياته، أن ينشئ روابط وظيفية بوحدات الكربون القائمة أو احملتملة، مثل الوحدات اليت تنـشأ مـن                 

  .اآلليات املنشأة مبوجب بروتوكول كيوتو

ئل حتتـاج إىل     أعاله باعتبارها مسا   ١٧٥تشمل املسائل اليت حددهتا األطراف يف سياق الفقرة           )١٧٦(  ٣- ٣
الكيانـات القائمـة    /مزيد من البحث يف الوقت املناسب طرائق حتديد الدور الذي ستقوم به الصناديق والكيان             

  .لتشغيل اآللية املالية

  الترتيبات املؤسسية على الصعيد الوطين

قـة  األطراف هيئات تنسيق وطنية للتصدي جلميع اجلوانب املتعل       } ينبغي أن تنشئ  } {تنشئ{  )١٧٧(  ٤- ٣
وتكون جهات  . بوسائل التنفيذ، وتعزيز القدرة املؤسسية جلهات الوصل الوطنية ومجيع اجلهات صاحبة املصلحة           

التنسيق هذه هي جهات الوصل الوطنية لدعم تنفيذ مشاريع وبرامج تغري املناخ اليت حصلت من البلدان األطراف                
  .بناء القدرات على مساعدة يف جماالت التكنولوجيا والتمويل و)٤٧(املتقدمة

  االمتثال

لضمان التنفيذ الكامل اللتزامـات     } آلية للرصد } {آلية لالمتثال } {ينبغي أن ُتنشأ  } {ُتنشأ{  )١٧٨(  ٥- ٣
} تقـوم {و. األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف املدرجة يف املرفق باء املتعلقة بأنصبة اشتراكاهتا املقررة             

  :هذه اهليئة مبا يلي

 مدى امتثال األطراف املدرجة يف املرفق األول واألطراف املدرجـة يف املرفـق بـاء                استعراض  )أ(
  اللتزاماهتا املتعلقة بتوفري املوارد املالية يف الوقت املناسب وبطريقة ميكن التنبؤ هبا؛

                                                      

  .، أعاله٢، اخليار ١٧٤يقدم هذا االقتراح يف سياق املقترحات اليت وردت يف الفقرة  )٤٥(
  .، أعاله٣، اخليار ١٧٤يقدم هذا االقتراح يف سياق املقترحات اليت وردت يف الفقرة  )٤٦(
  . أعاله١٠٤ و٤٧يقدم هذا االقتراح يف سياق املقترحات اليت وردت يف الفقرتني  )٤٧(
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حتديد بارامترات وغرامات تتصل بعدم االمتثال، وتنفيذ البارامترات واإلجراءات اليت حـددها              )ب(
  .)٤٨(األطراف الستعادة األموال املتأتية من الغراماتمؤمتر 

 أعاله باعتبارها مسائل حتتـاج إىل       ١٧٨تشمل املسائل اليت حددهتا األطراف يف سياق الفقرة           )١٧٩(  ٦- ٣
  .مزيد من البحث يف الوقت املناسب بارامترات وإجراءات استعادة األموال املتأتية من الغرامات

  )٤٩(لق بالتكنولوجيا العمل املعزز املتع- باء 

  األهداف والنطاق واملبادئ التوجيهية - ١

للتكنولوجيا لدعم العمـل التعـاوين      } إطار معزز } {)٥٠(آلية معززة } {ُتستحدث} {ُتنشأ{  )١٨٠(  ١- ١
  :باملبادئ التالية} يسترشد} {تسترشد{القصري واملتوسط والطويل األجل يف جمال التكنولوجيا 

قائمة مبوجب االتفاقية والعمل حتت سلطة مؤمتر األطراف ووفقاً لألحكام          البناء على األنشطة ال     )أ(
  ذات الصلة من االتفاقية؛

معاجلة مجيع مراحل دورة تطوير التكنولوجيا، مبا يف ذلك البحث والتطوير، ووزع ونشر ونقل                )ب(
بلدان األطراف التكنولوجيات امليسورة التكلفة والسليمة بيئياً لتمكني مجيع األطراف، ال سيما ال

  النامية، من تعزيز العمل يف جمايل التخفيف والتكيف؛

  تعزيز االتساق عن طريق حتقيق التكامل بني األنشطة اجلارية املتعلقة بالتكنولوجيـا وتوسـيع                )ج(
  هذه األنشطة؛

على السعي إىل حتقيق التمكني من الوصول إىل التكنولوجيات الالزمة للبلدان النامية، والقدرة   {  )د(
حتمل تكاليفها، ومالءمتها، وقابليتها للتكييف من أجل تعزيز عمل هـذه البلـدان يف جمـايل                

  }التخفيف والتكيف؛

  }السعي إىل إزالة احلواجز اليت تعترض تطوير التكنولوجيا ونقلها؛{  )ه(

حتفيز تكوين وتطوير نظم وأسواق وطنية ودولية مبتكرة لتكنولوجيات التخفيف والتكيـف،            {  )و(
  }توفري مناخ مواٍت لالستثمار وبيئات متكينية، وإشراك القطاع اخلاص؛و

                                                      

  .، أعاله١، اخليار ٦٨يقدم هذا االقتراح يف سياق املقترحات اليت وردت يف الفقرة  )٤٨(
 التكنولوجيا ونقلها لدعم العمل املتعلق بتطويرمنها، إىل تعزيز ) د(١يف الفقرة تدعو خطة عمل بايل،     )٤٩(

، ٣- ٤، و )ج(١- ٤وعند تقدمي مقترحاهتا بشأن هذه املسألة، أشارت األطراف إىل املادة           . إجراءات التخفيف والتكيف  
  . من االتفاقية٥- ١١، واملادة ٥- ٤و

إطار "و" ترتيب"،  "آلية لتيسري التكنولوجيا  "،  "لوجياآلية لنقل التكنو  "تشمل الصيغ األخرى املقترحة      )٥٠(
  ". مؤسسي للتكنولوجيا
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   ٣- ٤تغطية التكاليف الكاملة والتكاليف اإلضافية الكاملة، على النحو املشار إليـه يف املـادة                 )ز(
  من االتفاقية؛

الستثمار مراعاة مدى مالءمة التمويل العام لدعم البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا، وتعبئة ا  )ح(
  اخلاص لوزع التكنولوجيات ونشرها ونقلها؛

االعتراف بالدور الذي ميكن أن تؤديه املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم يف جنـاح جهـود                 )ط(
  التكيف والتخفيف ويف عملية التنمية االقتصادية؛

  )٥١(التعاون يف جمال البحوث التكنولوجية ويف تطوير التكنولوجيا ونشرها ونقلها - ٢

ولدى تقدمي مقترحاهتا، اقترحت    . ترد يف هذا الفرع االقتراحات املتعلقة بتنفيذ العمل املعزز يف جمال التكنولوجيا           : ملحوظة
  . أدناه١٩٨-١٩٦وترد هذه االقتراحات يف الفقرات . األطراف يف بعض احلاالت أيضاً هيكال إدارياً هلذا العمل

  خط العمل يف جمال التكنولوجيا

وهتدف . )٥٢(وضع خطة عمل يف جمال التكنولوجيا كمنطلق لتعزيز العمل التعاوين يف هذا اجملال            ت  )١٨١(  ١- ٢
اخلطة إىل تسريع عمليات البحث والتطوير املتعلقة بالتكنولوجيات السليمة بيئياً ونشر هذه التكنولوجيات ونقلها         

 إىل األطراف غري املدرجة يف املرفق األول، فيما ينب مجيع األطراف، ال سيما من األطراف املدرجة يف املرفق الثاين          
 .لدعم العمل يف جمايل التخفيف والتكيف، وتعزيز التحول إىل مسارات التنمية املستدامة

مراحـل دورة تطـوير     مجيـع   خطة العمـل    تدعم  حقيق اإلمكانات الكاملة للتكنولوجيا،     ولت  )١٨٢(  ٢- ٢
  . التمويل الالزمضمانتفاقية من أجل اآللية املالية لال وتربط بينها وبني التكنولوجيا

سياسات وإجراءات ومتطلبـات متويـل حمـددة        خطة العمل   } ينبغي أن تشمل  } {تشمل{و  )١٨٣(  ٣- ٢
إجـراءات  وتشمل اخلطة أيضاً    . املشاعة، والتكنولوجيا املسجلة برباءات، وتكنولوجيات املستقبل     تكنولوجيات  لل

  .لفترات متتالية يبلغ كل منها ثالث سنواتا حتديثهجيري واضحة للسنوات الثالث األوىل، 

  لبيئات التمكينية وبناء القدراتاتقييم االحتياجات التكنولوجية و

  :التعاون يف جمال التكنولوجيا عن طريق العناصر التالية} ينبغي تعزيز} {ُيعّزز{  )١٨٤(  ٤- ٢

النتائج اليت توصـل     مراعاة   ُتفصَّل تفصيالً كامالً مع   {عمليات تقييم لالحتياجات التكنولوجية       )أ(
تقييمات املزيد من ال  ليشمل  وُيوّسع نطاقها    ٢٠٠٦يف عام   تقييم االحتياجات التكنولوجية    إليها  

                                                      

  . أعاله التعاون التكنولوجي يف تكنولوجيات وقطاعات حمددة١٣١- ١٢٩تتناول الفقرات  )٥١(
يقدم هذا االقتراح يف سياق االقتراحات املتعلقة بإنشاء هيئة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا وصندوق متعدد  )٥٢(
  .، أدناه٢، اخليار ١٩٦، أعاله والفقرة ٥، اخليار ١٧٥كنولوجيا املناخ، الواردة يف الفقرة األطراف لت
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  ذلـك  بتكار التكنولوجي ذات الصلة، مبا يف     النظم ا اليت تعوق سري العمل يف      لعقبات  لاملتعمقة  
تقيـيم  تبـادل    ينبغـي أيـضاً   و. ات التكنولوجية وأسواق التكنولوجيـا    لقدرلفصل  املتقييم  ال

ُتنفّذ يف إطار إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً       } {لجمهوراالحتياجات التكنولوجية وإتاحته ل   
  وبرامج العمل الوطنية للتكيف من أجل ضمان االتساق والتناسق بني اجلهود املختلفة؛ وينبغي             

  ؛}كنولوجيا القصري األجلأال يشكل تقييم االحتياجات التكنولوجية حاجزاًً أمام نقل الت

وينبغي . تعزيز وتنفيذ السياسات والتدابري املتعلقة بالتكنولوجيا/ ينبغي حتديد  - البيئات التمكينية     )ب(
أن تتضمن السياسات والتدابري خمططات لنشر التكنولوجيات املنخفضة االنبعاثات والسياسات          

  الوطنية يف جمايل الطاقة واملناخ؛

على أساس ثنائي أو متعدد     املنجزة أو اجلاري تنفيذها     األنشطة  خمتلف  مع مراعاة   بناء القدرات،     )ج(
  ؛)٧- م أ/٢املقرر ( واملدجمة يف إطار معزز لبناء القدرات من أجل التخفيف والتكيف األطراف

املؤسسات واملنظمات  واخلربات التقنية وغريها من اخلربات يف رفااملعتطوير } ينبغي} {جيب{  )د(
والشبكات اإلقليمية، واستخدام هذه املعارف واخلربات وتقامسهـا        املراكز   ذلك    مبا يف  ،القائمة

  .اإلقليمي والوطينودعمها على املستويني 

  خرائط الطريق يف جمال التكنولوجيا

تكنولوجيات مبتكرة وتعزيز التعاون الدويل     األطراف استحداث   } ينبغي أن تشّجع  } {ُتشّجع{  )١٨٥(  ٥- ٢
} تشمل{و. يف جمال التكنولوجيا صياغة وتقاسم خرائط طريق وطنية    طريقن  عمبا يف ذلك     ولوجيا،يف جمال التكن  

  :هذه ما يليخرائط الطريق } ينبغي أن تشمل{

  ؛حتديد اخليارات التكنولوجية لقطاعات حمددة  )أ(

  ؛حمددةتكنولوجية خيارات تطوير ونقل تعترض العقبات اليت   )ب(

  لوزع اخليارات التكنولوجية احملددة ونشرها ونقلها؛والبنية التحتية الالزمة أدوات السياسة العامة   )ج(

  االحتياجات لبناء القدرات؛  )د(

  .فرص البحث والتطوير املشتركني بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية يف جمال التكنولوجيا  )ه(

  التعاون يف جمال البحث والتطوير

البلدان األطراف املتقدمة براجمها الوطنية للبحث والتطوير وأنشطة        } عّززينبغي أن ت  } {ُتعّزز{  )١٨٦(  ٦- ٢
  :منهااألطراف النامية بوسائل بلدان للالدعم املناسب  البيان العملي يف جمال التكنولوجيا وتقدم
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 والتعاون الثالثي هبدف تعزيـز      ،الشمال واجلنوب، وفيما بني بلدان اجلنوب     التعاون بني   تعزيز    )أ(
تكنولوجيات التخفيف والتكيف اليت قـد  للبلدان النامية وإعطاء األولوية   للوجيات احمللية   التكنو

كبرية خلفض انبعاثات غازات الدفيئة ولكنها تنطوي أيضاً على إمكانات تكون مرتفعة التكاليف 
  تغري املناخ؛لالسلبية لتأثريات أو زيادة القدرة على التكيف مع ا/و

لتكنولوجيات املشتركة يف برامج البحث والتطوير النامية  البلدان األطراف ملشاركةإتاحة الفرص   )ب(
من البلـدان   ونقلها بصورة فعالة    التكنولوجيا  وزع ونشر   لتسريع   شتركةيف املشاريع امل  حمددة و 

للدول اجلزريـة   سيما تكنولوجيات التكيف     ، ال  النامية إىل البلدان األطراف  األطراف املتقدمة   
  .لكل األطرافجمزية وتدخالت يف السوق  عدم وجود حلول ة، يف حالةالصغرية النامي

  امللكية الفكريةللتعامل مع مسألة حقوق تدابري 

  ١اخليار   )١٨٧(  ٧- ٢

شجع علـى تطـوير     بطريقة ت نظام امللكية الفكرية    التكنولوجيا ونشرها ونقلها بتنفيذ     تطوير  } ُيعزَّز{  
  .ونقلها إىل البلدان النامية هذه التكنولوجيات نشرنفسه وقت اليف وتسهل التكنولوجيات املالئمة للمناخ 

  ٢اخليار   )١٨٨(  ٨- ٢

من البلدان ونقلها تطوير التكنولوجيات اليت تعترض تدابري حمددة إلزالة احلواجز } ينبغي اختاذ} {ُتتَّخذ{  
  :ية، مبا يف ذلكحقوق امللكية الفكرالنامية نتيجة حلماية إىل البلدان األطراف املتقدمة  األطراف

  لتكنولوجيات حمددة مسجلة برباءات اختراع؛ الترخيص اإللزامي   )أ(

على أساس مشاع بأسعار التكنولوجيات املمولة متويالً عاماً وإتاحة  التكنولوجيات بادلجتميع وت  )ب(
  ميكن حتملها؛ 

فيما يتعلق حبقوق امللكية     ذات الصلة    خرىاألدولية  الفل  مراعاة األمثلة اليت توفرها قرارات احملا       )ج(
                                                          االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجـارة  بشأن مثل إعالن الدوحة ،  الفكرية

  ؛             والصحة العامة

  ٣اخليار   )١٨٩(  ٩- ٢

 التكيف والتخفيف لتكنولوجيات  ختراع  البراءات ا اليت توفرها   ماية  احل من   ينبغي إعفاء أقل البلدان منواً      
كما ينبغي أال تكون املوارد الوراثية، .  التنميةتلبية احتياجاتناء القدرات و باملناخ، وذلك بالقدر الالزم لباملتصلة

راعة خاضعة اليت تعترب أساسية للتكيف يف جمال الزاملختلفة النباتية واحليوانية مبا يف ذلك السالالت الوراثية لألنواع 
  .ة اجلنسيات أو أي شركات أخرىلرباءات اختراع ُتسجَّل للشركات املتعدد
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  آلية تقدمي احلوافز لنقل التكنولوجيا

آلية لتقدمي احلوافز لنقل التكنولوجيا ألغراض التخفيف عـن طريـق           } ينبغي إنشاء } {ُتنشأ{  )١٩٠(  ١٠- ٢
  .البلدان الناميةونقلها إىل  السليمة بيئياًالقائمة التكنولوجيات برامج حتفز التعجيل يف نشر /مشاريع

وألغراض الوفاء بالتزامات احلد من االنبعاثات وخفضها كمياً واسـتيفاء متطلبـات الرصـد                )١٩١(  ١١- ٢
واإلبالغ والتحقق، جيوز ألي طرف أن ينقل إىل أطراف أخرى، أو أن يتلقى منها، وحدات خفض انبعاثات ناجتة 

  : ما يليشريطة،  أو نقلهانشر التكنولوجيات السليمة بيئياًيف ل يتعجتؤدي إىل اليع وبرامج عن مشار

  أن يوافق كل طرف معين على املشاركة الطوعية؛  )أ(

أن يؤدي أي مشروع من هذا القبيل إىل حتقيق ختفيضات النبعاثات غازات الدفيئة قابلة للقياس                 )ب(
  إزالتها بواسطة البواليع؛ أو تعزيز عمليات مصادرها سب وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها، حب

  لطرف املضيف؛التكنولوجية لغايات الهداف واأليف حتقيق ن يسهم املشروع أ  )ج(

التكنولوجيـا  مكافآت   أو   ددةاحملكميات  من ال وحدات  قد خصص   الطرف املضيف   أن يكون     )د(
  ربنامج؛اللمشروع أو ل السليمة بيئياً

  الربنامج مسجالً يف إطار االتفاقية؛/أن يكون املشروع  )ه(

   شـركات عامـة     التكنولوجيا الـسليمة بيئيـاً     املشاركة يف آلية مكافآت      وقد تشمل اجلهات    )و(
  .وشركات خاصة

  االتفاقات الطوعية

  ١اخليار   )١٩٢(  ١٢- ٢

باالتفاقات الطوعية اليت تركز على التكنولوجيا، مبـا يف ذلـك علـى             } ينبغي االعتراف } {ُيعترف{
.  ومنظمات اجملتمع املدين يف هـذه االتفاقـات        الشراكات ضمن وخارج إطار االتفاقية، وإشراك القطاع اخلاص       

وميكن أن تشمل هذه االتفاقات التعاون يف جمال البحث والتطوير، ومشاريع البيان العملي الواسـعة النطـاق،                 
ومشاريع نشر التكنولوجيا، والتعاون بشأن قطاعات أو غازات حمددة، والتعاون يف نظم مراقبة املناخ ونظم اإلنذار 

  .رة على التكيفلتعزيز القد

  ٢اخليار   )١٩٣(  ١٣- ٢

اتفاقات متعددة لنقل املعلومات التكنولوجية من أجل تيسري نشر املنتجات السليمة بيئياً /ينبغي عقد اتفاق
  .ووضع نظام صحي لإلنتاج الزراعي ميكن االعتماد عليه
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  املعلومات التكنولوجية

  ١اخليار   )١٩٤(  ١٤- ٢

تكنولوجية وحتديثها باستمرار جلمع املعلومات املتعلقة بتكنولوجيـات        ينبغي إنشاء منصة للمعلومات ال      
قطاعات حمددة وأفضل املمارسات بشأن التكنولوجيات املوجودة يف القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك بـشأن          

  .حقوق امللكية الفكرية وإصدار الترخيص، والتكاليف، واحتماالت اإلعفاء الضرييب، وصانعي التكنولوجيات

  ٢اخليار   )١٩٥(  ١٥- ٢

وأفضل املمارسات عن طريق مركـز      " اإلنتاج األخضر "ينبغي إنشاء قاعدة بيانات تشمل تكنولوجيات         
  .(TT:CLEAR)تبادل املعلومات عن التكنولوجيا 

  الترتيبات املؤسسية - ٣

فاقية من أجل تعزيـز     اقترحت األطراف عدة خيارات إلنشاء أو تقوية الترتيبات املؤسسية يف إطار االت           : ملحوظة
  وعند اقتراح هذه الترتيبات، اقترحت األطراف يف بعض احلاالت أيـضاً صـناديق             . العمل يف جمال التكنولوجيا   

 أعاله، وترد االقتراحـات     ١٧٥وترد االقتراحات املتعلقة بصناديق التكنولوجيا يف الفقرة        . أو جوانب للتنفيذ  /و
  . أعاله١٨٥- ١٨١ التكنولوجيا يف الفقرات بشأن جوانب تنفيذ العمل املعزز يف جمال

  :الترتيبات املؤسسية للعمل التعاوين املعزز يف جمال التكنولوجيا ما يلي} ينبغي أن تشمل} {تشمل{  )١٩٦(  ١- ٣

  ١اخليار 

  :استخدام الترتيبات املؤسسية القائمة استخداماً فعاالً عن طريق ما يلي  

  ١- ١اخليار 

الشراكة التعاونية بني احلكومات والـصناعات، واالعتـراف        إشراك القطاع اخلاص وتشجيع     
مبجموعة واسعة من العمليات واآلليات واملنظمات خارج نطاق اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية            

  . بشأن تغري املناخ، وبالدور احلاسم الستثمارات القطاع اخلاص وقدراته وخربته

  ٢- ١اخليار 

 ويكون مبثابة هيئة استشارية ٧- م أ/٤التكنولوجيا وفقاً للمقرر أن يعمل فريق اخلرباء املعين بنقل 
  .تابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية
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  )٥٣(٢اخليار 
هيئة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا، تعمل كهيئة فرعية تابعة لالتفاقية، لتعزيز تنفيذ االتفاقية من خالل تعزيز 

وتقوم اهليئة التنفيذيـة، يف   . جيا ونقلها لدعم إجراءات التخفيف والتكيف     العمل املتعلق بتطوير التكنولو   
  :مجلة أمور، مبا يلي

تقدمي املشورة والتوصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن التنفيذ الشامل للعمل املتعلق بالتكنولوجيا يف   )أ(
  إطار االتفاقية؛

  وضع خطة عمل للتكنولوجيا كمنطلق لعملها؛  )ب(

  نفاق من الصندوق املتعدد األطراف لتكنولوجيا املناخ واإلشراف عليه؛توجيه اإل  )ج(

  املعارف؛/تعزيز االتصاالت وتبادل املعلومات  )د(

  .رصد وتقييم األداء والتقدم، باستخدام مؤشرات األداء، وتقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف  )ه(

نة للتخطيط االستراتيجي، وأفرقة تقنية،     وبتوجيه من مؤمتر األطراف، تنضوي يف هذه اهليئة وتدعمها جل           
  . }مسؤولة أمام اهليئة التنفيذية{وفريق للتحقق، وأمانة 

اليت تضم ممثلني للحكومة ينتخبهم مؤمتر األطراف من بـني          {وتكون اهليئة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا        
لتمثيل اإلقليمي املتوازن، مع فتح باب املـسامهة  اخلرباء يف املسائل املتعلقة بتطوير التكنولوجيا ونقلها مع مراعاة ا 

  }.وحيدد مؤمتر األطراف األعضاء يف اللجنة ويف األفرقة. مفتوحة جلميع األطراف} {.فيها لغريهم من اخلرباء
  ٣اخليار 

هيئة فرعية جديدة، أو فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، للقيام بدور املركز االستـشاري للـهيئات          
ية التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، من أجل تطوير التكنولوجيات ونقلها،              الفرع

  :وأداء الوظائف التالية

إجراء استعراضات خاصة للتكنولوجيات القائمة، تشمل معلومات عن التكـاليف املقـدَّرة،              )أ(
ملوارد البشرية وإمكانات النشر املطلوبة، واملخاطر، واملنافع والقيود، فضالً عن البنية األساسية وا

  مع مراعاة ظروف الطرف املضيف؛

وضع مقترحات بشأن تنفيذ أنسب املخططات املالية لنشر تكنولوجيا معينة يف بلد معني، مبا يف                 )ب(
  ذلك تقييم القدرة احمللية على إنتاج مكوناهتا وخدمتها؛

  .، وإعداد القرارات اخلاصة بكل طرفوضع وثائق تنظيمية وشروط ومعايري وإرشادات  )ج(
                                                      

، أعاله ٥، اخليار ١٧٥ باملقترحات املقدمة بشأن الصناديق والواردة يف الفقرة مقترناًيقدم هذا االقتراح  )٥٣(
  .، أعاله١٨٣- ١٨١واالقتراحات املتعلقة جبوانب التنفيذ والواردة يف الفقرات 
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  )٥٤(٤اخليار 

وينبغي . جلنة معنية بالتكنولوجيا لتقدمي املشورة ملؤمتر األطراف يف املسائل املتعلقة بسياسات التكنولوجيا           
أن تتوىل خدمة هذه اللجنة أمانة فنية معززة وأن يقدم هلا املشورة فريق معين بالتكنولوجيا يتكون مـن                  

  :وتشمل مهام اللجنة املعنية بالتكنولوجيا ما يلي. األطرافخرباء ترشحهم 

  حتديد جماالت التعاون مع القطاع اخلاص وتقدمي توصيات إىل مؤمتر األطراف الختاذ إجراءات بشأهنا؛  )أ(

  استعراض االستثمارات يف جمال التكنولوجيا واختاذ قرارات بشأهنا؛  )ب(

  نولوجيا واملوافقة عليها؛استعراض طلبات التمويل يف جمال التك  )ج(

  استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل يف جمال التكنولوجيا؛  )د(

  .املوافقة على إجراءات وطرائق التعاون يف جمال التكنولوجيا مع القطاع اخلاص  )ه(

  ٥اخليار 

فيـذ آليـات نقـل      هيئة جديدة معنية بنقل التكنولوجيا ومتويلها يف إطار االتفاقية من أجل تعزيـز تن             
التكنولوجيا فضالً عن األنشطة التمكينية املرتبطة هبا مثل بناء القدرات، والتدريب التقين، والتعـاون يف               
جمال البحث والتطوير، مبا يف ذلك األنشطة احملددة يف برامج العمل الوطنية للتكيف وإجراءات التخفيف               

  :نقل التكنولوجيا ومتويلها أن تقوم مبا يليوينبغي للهيئة اجلديدة املعنية ب. املالئمة وطنياً

  التنسيق بني آليات التمويل، السوقية أو غري السوقية، اليت سيتم إنشاؤها؛   )أ(

  اإلسهام يف قياس اإلجراءات والدعم املقدم هلا، واإلبالغ عنها، والتحقق منها؛   )ب(

   مـصادر األمـوال القائمـة يف    تيسري الروابط للوصول إىل األموال، والتقليل من التنويع بـني          )ج(
  إطار االتفاقية؛

الربط بني آليات نقل التكنولوجيا ومتويلها يف إطار االتفاقية وآليات املنظمات األخرى لألمـم                )د(
املتحدة، واملؤسسات املالية املتعددة األطراف املنشأة مبوجب برامج إمنائية ثنائيـة أو متعـددة              

ى ذات الصلة غري املعنية مباشرة بتغري املناخ، مبساعدة أفرقـة           األطراف، واحملافل الدولية األخر   
  . تقنية يتم إنشاؤها

                                                      

، أعاله ٥، اخليار ١٧٥ باملقترحات املقدمة بشأن الصناديق والواردة يف الفقرة مقترناًيقدم هذا االقتراح  )٥٤(
  .، أعاله١٨٣- ١٨١واالقتراحات املتعلقة جبوانب التنفيذ والواردة يف الفقرات 
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  ٦اخليار 

فريق استشاري للتعاون القطاعي يف جمال التكنولوجيا لدعم تنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً عن              
عات ذات الصلة وتعزيز    طريق إزالة العقبات اليت تعوق عمليات نقل التكنولوجيا ونشرها يف مجيع القطا           

  .هذه العمليات

  :وينبغي للفريق االستشاري للتعاون القطاعي يف جمال التكنولوجيا أن يقوم، يف مجلة أمور، مبا يلي

حتديد أفضل املمارسات وأفضل التكنولوجيات املتاحة من البلدان املتقدمة والتكنولوجيات اليت             )أ(
  ستكون متاحة يف املستقبل؛

رق املناسبة لتعزيز نقل أفضل التكنولوجيات املتاحة عن طريق حتليل إمكانات خفض            حتديد الط   )ب(
  االنبعاثات ووضع املؤشرات؛

  إسداء املشورة بشأن تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها يف مجيع القطاعات ذات الصلة؛  )ج(

  .تقدمي تقارير دورية عن أنشطته إىل مؤمتر األطراف  )د(

  مية لالبتكارات يف جمال التكنولوجيااملراكز الوطنية واإلقلي

مراكز وشبكات وطنية وإقليمية لالبتكـارات يف جمـال         } تعزيز} {إنشاء} {ينبغي} {جيب{  )١٩٧(  ٢- ٣
  :التكنولوجيا للقيام مبا يلي

تعزيز األنشطة املشتركة للبحث والتطوير يف سياق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وبني الشمال   )أ(
  عاون الثالثي؛واجلنوب، والت

  تعزيز نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً إىل البلدان األطراف النامية؛  )ب(

  حتفيز بناء القدرات، ال سيما فيما خيص التكنولوجيات احمللية؛  )ج(

  حتسني الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيات القائمة واجلديدة؛  )د(

  .}ةتعزيز تقاسم حقوق امللكية الفكري{  )ه(

توفري املوارد املالية الالزمة لدعم هذه املراكـز والـشبكات عـن طريـق            } ينبغي} {جيب{و  )١٩٨(  ٣- ٣
البلدان األطراف  } {، أعاله ٥، اخليار   ١٧٥الصندوق املتعدد األطراف لتكنولوجيا املناخ املشار إليه يف الفقرة          {

  .}تعددة األطرافاملتقدمة عن طريق برامج وشراكات ومبادرات التعاون الثانية وامل
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   بناء القدرات- جيم 
قدمت األطراف مقترحات بشأن العمل املعزز يف جمال بناء القدرات يف سياق العمل املعـزز يف جمـاالت       : ملحوظة

وعالوة على ذلـك،    . وأدرجت هذه املقترحات يف الفروع ذات الصلة      . التكيف والتخفيف والتكنولوجيا والتمويل   
  . أدناه٢٠١- ١٩٩وترد هذه املقترحات يف الفقرات . أن املسألة الشاملة لبناء القدراتقدمت األطراف مقترحات بش

التعاون الدويل لدعم البلدان األطراف النامية يف تنفيذ إجراءات بنـاء           } ينبغي تعزيز } {ُيعزَّز{  )١٩٩(  - ١
  :القدرات، مبا يف ذلك

 جمايل التكيف والتخفيف، مبا يف ذلـك        هتيئة بيئات متكينية على الصعيد الوطين للعمل املعزز يف          )أ(
  وضع سياسات وأطر قانونية وتنظيمية مناسبة؛

التعزيز املؤسسي عن طريق إنشاء هيئات تنسيق وطنية وتعزيز قدرات جهات التنسيق واجلهات               )ب(
  املعنية الوطنية؛

الوطنية، وعمليات بناء القدرات إلعداد وتنفيذ ومتابعة برامج العمل الوطنية للتكيف، والبالغات   )ج(
تقييم االحتياجات التكنولوجية ألغراض التكيف والتخفيف يف إطار إجراءات التخفيف املالئمة           
وطنياً وبرامج العمل الوطنية للتكيف، ومرحلة االستعداد لإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات           

   ؛الناجتة عن إزالة األحراج وترّديها

مبـا يف   {واإلبالغ عنها، والتحقق منها                       ً      تخفيف املالئمة وطنياً،                                    بناء القدرات لرصد إجراءات ال       ) د (
ّ      األحراج وترّديها؛اإلجراءات املعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة } و}{ذلك             

االحتياجات لبناء القدرات احملددة يف خطط التكيف الوطنية، وإجراءات التخفيـف املالئمـة               )ه(
ملعززة خلفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة األحراج وترّديها،     وطنياً، واخلطط الوطنية لإلجراءات ا    

                                          وخرائط الطريق الوطنية يف جمال التكنولوجيا؛

                                                                                          التثقيف والتدريب والتوعية العامة، مع التركيز بوجه خاص على الشباب والنساء والشعوب األصلية؛   ) و (

                          للوصول إىل جممعات أوسـع       "     ستعد ت "                                                             تقدمي املساعدة التقنية لبناء قدرات البلدان النامية لكي            ) ز (
   .     ً                           نطاقاً ملصادر التمويل احمللي والدويل

                                                 ً                ُ   َّ                         وينبغي قياس الدعم املقدم إلجراءات بناء القدرات وفقاً ملؤشرات وبوحدات ُتحدَّد كجزء من                )   ٢٠٠ (  -  ٢
   . ٧-    م أ / ٢                                                  استعراض تنفيذ إطار بناء القدرات املعتمد مبوجب املقرر 

           عن طريـق    {                                                          ارد املالية الالزمة لدعم تنفيذ إجراءات بناء القدرات                  توفري املو   }      ينبغي   } {  جيب {   )   ٢٠١ (  -  ٣
                      أن يكون تقدمي الدعم      }      ينبغي   } {  جيب { و  .  }       ، أعاله  ٦          ، اخليار      ١٧٥                                              صندوق بناء القدرات املشار إليه يف الفقرة        

  }   ً        ً  ماً قانونياً    ملز {                                                                                     ً              للبلدان األطراف النامية لبناء القدرات، إىل جانب تقدمي الدعم املايل ونقل التكنولوجيا، واجباً              
   . }                              ينطوي عدم االمتثال له على عواقب {                                     يقع على عاتق البلدان األطراف املتقدمة، 

  ...] ُتدرج هنا أحكام أخرى[
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  ٨املادة 
  آلية االمتثال

تكون التزامات األطراف من البلدان املتقدمة فيما يتعلق خبفض االنبعاثات كمياً قابلة للقياس واإلبـالغ              - ١
  . لغرض االمتثالعنها والتحقّق منها

  .تشكل عملية إتاحة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات التزاماً على األطراف من البلدان املتقدمة  - ٢

. تيّسر آلية االمتثال عملية االمتثال لاللتزامات املنصوص عليها يف الربوتوكول كما تشجعها وحتققهـا               - ٣
لة عدم االمتثال من جانب البلدان املتقدمة، مثل فرض جـزاءات           ويرّتب نظام االمتثال نتائج ملزمة قانوناً يف حا       

  .نقدية ُتدفع لصندوق تكّيف خبصوص عدم االمتثال

  ".اللجنة"تنشأ مبوجب هذا الربوتوكول جلنة لالمتثال ُيشار إليها فيما يلي باسم   - ٤

  .ري وفرع اإلنفاذتؤدي هذه اللجنة عملها عن طريق جلسات عامة ومكتب وفرعني هلا، مها فرع التيس  - ٥

  ...] ُتدرج هنا أحكام أخرى[

  ٩املادة 
  األمانة

  . من االتفاقية بوصفها أمانة هذا الربوتوكول٨تعمل األمانة املنشأة مبوجب املادة   - ١

 ٨ من املـادة     ٢ق على هذا الربوتوكول، بعد تعديل ما يلزم تعديله، وظائف األمانة مبوجب الفقرة              طبَُّت  - ٢
ومتارس األمانة باإلضافة إىل .  من االتفاقية٨ من املادة ٣وعة ألداء األمانة ملهامها مبوجب الفقرة والترتيبات املوض 

  .ذلك املهام املسندة إليها مبوجب هذا الربوتوكول

  ...] ُتدرج هنا أحكام أخرى[

  ١٠املادة 
  اهليئة الفرعية

 ٩فرعية للتنفيذ املنشأتني مبوجب املـادتني       تكون اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة ال         - ١
 من االتفاقية مها، على التوايل، اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية هلذا الربوتوكول واهليئة الفرعية               ١٠و

ق على هذا الربوتوكول األحكام املتصلة بأداء هاتني اهليئـتني ملهامهمـا مبوجـب              وتطبَّ. لتنفيذ هذا الربوتوكول  
ُتعقد دورات اجتماعات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية و. تفاقية، وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديلهاال

ذا الربوتوكول باالقتران على التوايل مع اجتماعات اهليئة الفرعية للمشورة العلمية           هل اً تنفيذ  للتنفيذ واهليئة الفرعية 
  .التفاقيةللتنفيذ لوالتكنولوجية واهليئة الفرعية 
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 مداوالت يف هذا الربوتوكول أن تشارك بصفة مراقب يف          جيوز لألطراف يف االتفاقية اليت ليست أطرافاً        - ٢
وعندما تعمل اهليئات الفرعية بوصفها اهليئات الفرعية هلذا الربوتوكـول،          . أي دورة من دورات اهليئات الفرعية     

  . يف هذا الربوتوكول أطرافاًتكون اليتعلى أطراف االتفاقية  مبوجب هذا الربوتوكول وقفاًيكون اختاذ القرارات 

 من االتفاقية مهامهما خبصوص املسائل      ١٠ و ٩عندما متارس اهليئتان الفرعيتان املنشأتان مبوجب املادتني          - ٣
  فاقيـة  االتاملتعلقة هبذا الربوتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتيب هاتني اهليئتني الفرعيتني ميثل طرفـاً يف                 

  . يكون يف الوقت ذاته طرفاً يف هذا الربوتوكول عضو آخر تنتخبه األطراف يف هذا الربوتوكول من بينهاال

  ...] ُتدرج هنا أحكام أخرى[

  ١١املادة 
  تسوية املنازعات

  من االتفاقية املتعلقة بتسوية املنازعات، وذلك بعد تعـديل   ١٤ق على هذا الربوتوكول أحكام املادة    طبَُّت  
  .ما يلزم تعديله

  ١٢املادة 
  التعديالت

  .جيوز ألي طرف اقتراح تعديالت على هذا الربوتوكول  - ١

عتمد التعديالت على هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف ُت  - ٢
 املقترح  االجتماع األطراف قبل    وترسل األمانة نص أي تعديل مقترح على هذا الربوتوكول إىل         . هذا الربوتوكول 

تعديالت مقترحة إىل األطراف يف هذه االتفاقيـة        نص أي   كما ترسل األمانة    . اعتماده فيه بستة أشهر على األقل     
  .واملوقعني عليها، وإىل الوديع للعلم

ا وإذ. تبذل األطراف كل جهد للتوصل بتوافق اآلراء إىل اتفاق بشأن أي تعديل مقتـرح للربوتوكـول                 - ٣
 توافق يف اآلراء ومل يتم التوصل إىل اتفاق، ُيعتمد التعديل كمالذ أخري بأغلبية ثالثة حتقيقاسُتنفدت مجيع حماوالت 

وتبلغ األمانة التعديل املعتمد للوديع الذي يعممه على . أرباع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع
  .مجيع األطراف من أجل قبوهلا

 أعاله يبدأ نفاذه بالنسبة     ٣والتعديل الذي ُيعتمد وفقاً للفقرة      .  قبول التعديل لدى الوديع    تودع صكوك   - ٤
 نصف ال يقل عن     من جانب ما  إىل األطراف اليت قبلته يف اليوم التسعني التايل لتاريخ استالم الوديع لصك القبول              

  .األطراف يف هذا الربوتوكول

  ...] ُتدرج هنا أحكام أخرى[
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  ١٣املادة 
  املرفقات

تشكل مرفقات هذا الربوتوكول جزءاً ال يتجزأ من الربوتوكول، وتشكل أي إشـارة إىل الربوتوكـول                  - ١
  . نص صراحة على غري ذلكإشارة يف الوقت ذاته إىل أي من مرفقاته ما مل ُي

  .وتوكول مبرفق هلذا الربوتوكول وأن يقترح تعديالت ملرفقات هذا الربمقترحاتجيوز ألي طرف أن يقدم   - ٢

عتمد مرفقات هذا الربوتوكول والتعديالت على مرفقات هذا الربوتوكول يف دورة عادية ملؤمتر األطراف ُت  - ٣
وترسل األمانة نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على          . العامل بوصفه اجتماع األطراف يف هذا الربوتوكول      

وترسل األمانة أيضاً نص    . نص مبا ال يقل عن ستة أشهر       ال  املقترح أن يعتمد فيه    االجتماعمرفق إىل األطراف قبل     
  .أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إىل أطراف االتفاقية واملوقعني عليها، وكذلك إىل الوديع للعلم

تبذل األطراف كل جهد للتوصل بتوافق اآلراء إىل اتفاق بشأن أي مرفق مقترح للربوتوكول أو تعـديل     - ٤
 توافق يف اآلراء ومل يتم التوصل إىل اتفاق، ُيعتمد املرفق أو لتحقيقإذا اسُتنفدت مجيع اجلهود املبذولة و. ملرفقمقترح 

وُترسـل   .التعديل على مرفق كمالذ أخري بأغلبية ثالثة أرباع أصوات األطراف احلاضرين واملصوتني يف االجتماع             
  .ديع الذي يقوم بتعميمه على مجيع األطراف من أجل قبولهإىل الوملرفق  أو التعديل املعتمد  املعتمداألمانة املرفق

 أعاله بالنـسبة إىل     ٤ و ٣يبدأ نفاذ املرفق أو التعديل على املرفق، غري املرفق الذي اعُتمد وفقاً للفقرتني                - ٥
مـاد   من تاريخ إبالغ الوديع هذه األطراف باعتماد املرفق أو باعت          ثالثني يوماً مجيع أطراف هذا الربوتوكول بعد      

  ألطراف اليت ُتبلغ الوديع، كتابة، خالل تلك الفترة بعدم قبوهلـا للمرفـق              إىل ا  التعديل على املرفق، إال بالنسبة    
ويبدأ نفاذ املرفق أو التعديل بالنسبة إىل األطراف اليت تسحب إخطار عدم قبوهلا يف اليوم             . رفقامللتعديل على   لأو  

  . هذا اإلخطارلسحبالتسعني التايل لتاريخ تلقي الوديع 

إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل ملرفق على تعديل هلذا الربوتوكول، فإن نفاذ ذلك املرفـق أو تعـديل      - ٦
  .املرفق ال يبدأ إال عند بدء نفاذ تعديل هذا الربوتوكول

  ...] ُتدرج هنا أحكام أخرى[

  ١٤املادة 
  التصويت

  .لكل طرف صوت واحد  - ١

  ١٥املادة 
  الوديع

  .ألمني العام لألمم املتحدة وديع هذا الربوتوكوليكون ا  - ١
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  ١٦املادة 
  فتح باب التوقيع

هذا الربوتوكول وخيضع لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول األطراف يف باب التوقيع على يفتح   - ١
  ... يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك من ويكون باب التوقيع عليه مفتوحاً  .االتفاقية

وتودع .  عليهتوقيعال ابتداًء من اليوم التايل لتاريخ إغالق باب إىل هذا الرب وتوكولح باب االنضمام ويفت
  .صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لدى الوديع

  ١٧املادة 
  بدء النفاذ

األطراف يف االتفاقية،  من طرفاً X[من تاريخ قيام ما ال يقل عن  يوماً ٦٠بعد يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول   - ١
   االنبعاثـات  جممـوع  يف املائـة مـن      ٦٠مدرجة يف املرفق األول تستأثر يف اجملموع مبا ال يقل عن            اً  تضم أطراف 

  .أو انضمامهاأو قبوهلا  بإيداع صكوك تصديقها أو موافقتها ]لألطراف املدرجة يف املرفق األول ١٩٩٠لعام 

نضم إليه، بعد يأو قبله يأو وافق عليه يالربوتوكول أو هذا صّدق على يإىل أي طرف يف االتفاقية بالنسبة و  - ٢
يف اليوم  بعد صكوك التصديق أو املوافقة أو القبول أو االنضمام، يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول      ]thXX[إيداع الصك   

  .انضمامهأو  هأو قبول هتموافق أو هتصديق  التايل لتاريخ إيداع صكالستني

ىل الربط ببدء نفاذ تعديالت بروتوكول كيوتو املتعلقة بااللتزامات اإلضافية لألطـراف            ُتدرج إشارة إ  [  - ٣
  .]٢٠١٢املدرجة يف املرفق األول لفترة ما بعد عام 

  ١٨املادة 
  التطبيق املؤقت

 أي طرف يف االتفاقية يعتزم التصديق على هذا الربوتوكول أو املوافقة عليه أو قبوله أو االنضمام إليه جيوز  - ١
  .له يف أي وقت أن ُيخطر الوديع بأنه سيطبق هذا الربوتوكول بصورة مؤقتة لفترة ال تتجاوز عامني

  ١٩املادة 
  حتفظاتال 

  .ال جيوز إبداء حتفظات على هذا الربوتوكول  

  ٢٠املادة 
  االنسحاب

لك الطرف طرف ما، جيوز لذإىل يف أي وقت بعد ثالث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الربوتوكول بالنسبة   - ١
  .الربوتوكول بإرسال إخطار مكتوب إىل الوديعهذا االنسحاب من 
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يبدأ نفاذ أي انسحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تـاريخ تلقـي الوديـع لإلخطـار                      - ٢
  .خطار باالنسحابإل ُيحّدد يف ا قدباالنسحاب أو يف أي تاريخ الحق

  .من هذا الربوتوكولاً أيضاً أي طرف ينسحب من االتفاقية يعترب منسحب  - ٣

  ٢١املادة 
  النصوص ذات احلجية

نكليزية والروسية والصينية   إلسبانية وا إليودع أصل هذا الربوتوكول الذي تتساوى يف احلجية نصوصه ا           
  .والعربية والفرنسية لدى األمني العام لألمم املتحدة

  .عام ألفني وتسعةديسمرب من /ول عشر من شهر كانون األالثامناليوم هذا  يف كوبنهاغن يف حرر  

 قام املوقعون أدناه، املفوضون طبقاً لألصول، بالتوقيع على هذا الربوتوكول بـالتواريخ             وإثباتاً ملا تقدم    
  .املبينة قرين كل منهم
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  املرفق ألف
  االلتزامات احملددة كمياً باحلد من االنبعاثات وخفضها
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  املرفق باء
  ة وطنياً للبلدان غري املدرجة يف املرفق األولسجل إجراءات التخفيف املالئم

  

  ...املرفق 
  ...]  أخرىمرفقاتُتدرج هنا [

  ـ ـ ـ ـ ـ


