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  مقدمة
طويـل  استجابةً للدعوة اليت وجهها الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعـاوين ال             -١

، إىل رئيسته لكي تعد، علـى       )١(، يف دورته التاسعة   )فريق العمل التعاوين  (األجل مبوجب االتفاقية    
مسؤوليتها الشخصية، نصاً لتيسري املفاوضات بني األطراف يف الدورة العاشرة لفريـق العمـل              

دورتـه اخلامـسة    التعاوين، باالستناد إىل تقرير فريق العمل التعاوين املقدم إىل مؤمتر األطراف يف             
ويرد النص املـذكور  . عشرة وإىل العمل الذي اضطلع به مؤمتر األطراف على أساس ذلك التقرير       

  .٢٠١٠مايو / أيار١٧ اليت أتيحت لألطراف يف FCCC/AWGLCA/2010/6يف الوثيقة 
ويف الدورة العاشرة لفريق العمل التعاين نظرت األطراف يف نص تيسري املفاوضات              -٢

اجتماعاً لفريـق اتـصال معـين        للسياسات يف ثالثة عشر   مناقشة عامة   سات  جلسياق  يف  
باجملاالت املواضيعية، حيث ُدعيت األطراف إىل الرد على أسئلة طرحتها رئيسة فريق العمـل       
التعاين، ويف اجتماعات خلمسة أفرقة متفرعة غري رمسية بشأن مسائل حمددة يـسّرها نائـب               

  .ندوبونرئيسة فريق العمل التعاين وامل
وتتضمن الوثيقة إصداراً ثانياً لنص تيسري املفاوضات، على حنو يعكس تصور الرئيسة   -٣

التقدم بالنص لزيادة تيسري املفاوضات بني األطراف على أساس العمل الذي اضـطلع        لكيفية  
  .فريق العمل التعاوين يف دورته العاشرة

  

__________ 

)١( FCCC/AWGLCA/2010/3 ٢٢ و١٧، الفقرتان. 
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  الفصل األول    
  إن مؤمتر األطراف،

 باحلاجة إىل عمل تعاوين طويل متسلّاليت ،  )١٣-م أ /١املقرر  ( بايل    خبطة عمل  عمالً  
 ٢٠١٢األجل للتمكني من تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً مـن اآلن وحـىت عـام               

  وما بعده، 
  ،٢ باهلدف النهائي لالتفاقية كما يرد يف املادة وإذ يسترشد  
اللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية، ال سـيما         إىل املبادئ واألحكام وا    وإذ يشري   

  ، ٤ و٣أحكام املادتني 
االلتزام السياسي مبكافحة تغري املناخ والتصدي ألوجـه القـصور          تأكيد   وإذ ُيعيد   

  القائمة يف تنفيذ االتفاقية، وُيجدد الشراكة العاملية يف هذا الصدد،
يف اإلسـهام يف حتقيـق اهلـدف         بالدور اهلام واملستمر لربوتوكول كيوتو       وإذ يقر   
  لالتفاقية، النهائي

 إزاء استنتاجات تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكومية الدوليـة          ببالغ القلق  وإذ يشعر   
  املعنية بتغري املناخ ومؤداها أن احترار النظام املناخي ناجم عن النشاط البشري، 

عل أمراً جلياً وواسع االنتشار،      بأن اآلثار الضارة لتغري املناخ أصبحت بالف       وإذ يسلم   
ال سيما يف مناطق العامل املعرضة للتأثر، وبأن التأخر يف خفض االنبعاثات العامليـة خفـضا                
عاجال وكافيا سيؤدي إىل تكلفة إضافية كبرية على صعيد التخفيف والتكّيف كليهما، وحيد             

دوث تأثريات واسعة   من فرص تثبيت غازات الدفيئة يف مستويات أدىن ويزيد من احتمال ح           
  النطاق ومفاجئة وال رجعة فيها وجتاوز عتبات مناخية حرجة،

 إىل الدور الـهام الذي تؤديه ُنظم اإلنتاج الغـذائي يف سـياق جهـود               وإذ يشري   
  التخفيف والتكّيف،

 على احلفاظ على بقاء مجيع الدول والشعوب املهددة باآلثار الضارة           العزم وقد عقد   
  لتغري املناخ، 

، الذي ‘اليوم الدويل ألمنا األرض‘ بشأن ٦٣/٢٧٨ إىل قرار اجلمعية العامة  وإذ يشري   
، وبأن من الضرورة مبكان تعزيز التواؤم مع الطبيعة         نايعترف بأن األرض ونظمها البيئية موطن     

واألرض ليتسىن حتقيق توازن عادل بني االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية لألجيال           
  ة واملقبلة،احلاضر
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 على احلاجة إىل ختفيضات حادة يف االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة وإىل            وإذ يشدد   
اختاذ تعهدات مبكرة وعاجلة لتسريع وتعزيز تنفيذ االتفاقية من جانب مجيع األطراف، على             

  أساس اإلنصاف ووفقاً ملسؤولياهتا املشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل منها،
 بأن اجلزء األكرب من االنبعاثات العاملية التارخيية من غازات الدفيئة منشؤها            روإذ يق   

األطراف أن تكون   املتقدمة  البلدان املتقدمة وبأن هذه املسؤولية التارخيية توجب على البلدان          
عن طريق اعتماد التزامات أو إجراءات طموحة [سباقة إىل مكافحة تغري املناخ وآثاره الضارة      

على نطاق االقتصاد ككل بصورة ملزمة قانونـا        [خلفض االنبعاثات   ] صعيد الداخلي على ال [
األطراف بدعم مايل وتكنولوجي وبدعم يف جمال النامية وعن طريق مد البلدان ] وحمددة كميا 
  ،]بناء القدرات

م أصالً وستواصل اإلسـهام يف جهـود     ه بأن البلدان النامية األطراف تس     وإذ يسلم   
ية وفقاً ألحكام االتفاقية وميكنها تعزيز إجراءاهتا يف جمال التخفيف رهناً بإتاحة            التخفيف العامل 

  البلدان املتقدمة األطراف وسائل التنفيذ،
 أن التنمية االجتماعية واالقتصادية والقضاء على الفقر يأتيـان          يؤكد من جديد  وإذ    

صة االنبعاثات العاملية الناشـئة   يف مقدمة األولويات املهيمنة للبلدان النامية األطراف، وبأن ح        
  يف البلدان النامية ستنمو مبقدار يليب احتياجاهتا االجتماعية واإلمنائية،

لتصدي لتغري املنـاخ    إىل ا  أن السياسات والتدابري الرامية      من جديد أيضا   وإذ يؤكد   
  األخرى، ال سـيما    جيب أن ُتنفّـذ تنفيذاً ُيقلل إىل أدىن حد اآلثار الضارة اليت تتعرض هلا األطراف             

  البلدان النامية األطراف،
 إىل الظروف الوطنية اخلاصة لألطراف اليت متر مبرحلة انتقال إىل اقتـصاد             وإذ يشري   

 من االتفاقية ومقررات مؤمتر األطـراف ذات        ٤ من املادة    ٦السوق، وفق ما يرد يف الفقرة       
اصة يف مقررات صادرة عنه،     الصلة، وإىل األطراف اليت يعترف مؤمتر األطراف بظروفها اخل        

  ،٧-م أ/٢٦مثل املقرر 
 أن التصدي لتغري املناخ يتطلب حتوالً يف النماذج حنو بناء جمتمع خفـيض      وإذ يدرك   

االنبعاثات ُيتيح فرصاً كبرية ويكفل استمرار معدالت النمو العاليـة والتنميـة املـستدامة،              
ر اسـتدامة،   ـ واستهالك وعيش أكث   باالعتماد على تكنولوجيات مبتكرة ووفق أمناط إنتاج      

  ومبا يضمن حتوال عادال للقوة العاملة يتيح العمل الكرمي والوظائف الالئقة، 
 باحلاجة إىل إشراك طائفة واسعة من اجلهات صـاحبة املـصلحة علـى              وإذ يسلم   

املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية والداخلية، سواء أكانت حكومية، مبا يف ذلـك علـى     
ملستويني دون الوطين واحمللي، أو دوائر أعمال خاصة أو جمتمعا مدنيا، مبا يف ذلك الـشباب                ا

وذوو اإلعاقة، وبأن املساواة بني اجلنسني واملشاركة الفعلية للنساء والشعوب األصلية عامالن        
  مهمان الختاذ إجراءات فعالة بشأن مجيع جوانب تغري املناخ،
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صادر عن جملس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة املعنون         ال ١٠/٤ إىل القرار    وإذ يشري   
، الذي يسلم بأن اآلثار الضارة لتغري املناخ تنطوي على طائفة           "حقوق اإلنسان وتغري املناخ   "

 التمتع الفعلي حبقوق اإلنسان وبأن آثـار  يفمن االنعكاسات املباشرة وغري املباشرة اليت تؤثر        
 السكاِن املعرضة أصال للتأثر بسبب عوامل كاجلغرافيـا         تغري املناخ ستمس حبدٍة أكَرب شرائحَ     

  ونوع اجلنس والعمر واالنتماء إىل الشعوب األصلية أو إىل أقلية من األقليات وبسبب اإلعاقة،
 يف أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل      وقد نظر   

   بايل، من خطة عمل٢مبوجب االتفاقية، وفقاً للفقرة 

  رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل  - ألف  
يتعني حتديد األفعال املساعدة املستخدمة يف هذه الوثيقة، مثل الفعـل           : مالحظة من الرئيسة  

، مىت تقـرر الـشكل   "should"و" Shall"مقابالً للفعلني املساعدين   " ينبغي"املضارع والفعل   
  .ميها إىل مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرةوالطابع القانوين للنتائج املقرر تقد

  يوافق على ما يلي
تتقاسم األطراف رؤية بشأن العمل التعاوين الطويل األجل ترمـي إىل توجيـه               - ١

وحتسني تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال وفعاال ومستداما بغية حتقيق هدفها النهائي كما ورد 
التكيـف والتمويـل وتطـوير    ومسائل التخفيف ؛ وتتناول هذه الرؤية    منها ٢ ةادامليف  

التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات على حنو متوازن ومتكامل وشامل، مع إيالء االهتمام            
  .نفسه إلجراءات التكيف والتخفيف

من الضروري ختفيض االنبعاثات العاملية ختفيضاً عميقاً وفقاً للحقائق العلمية، وكما و  - ٢
يم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، هبدف           هو موثق يف تقرير التقي    

درجـة  [تقليص االنبعاثات العاملية من أجل اإلبقاء على ارتفاع درجة احلرارة العامليـة دون              
فوق مـستويات مـا قبـل العـصر         ] درجتني مئويتني ] [ درجة مئوية  ١,٥] [مئوية واحدة 

خذ إجراءات لتحقيق هذا اهلدف وفقاً للحقـائق العلميـة           وينبغي لألطراف أن تت    ،الصناعي
 فرص الوصول إىل الفـضاء      وتكافؤمع مراعاة املسؤوليات التارخيية     [وعلى أساس اإلنصاف    

  ]. اخلارجي العاملي
 ٢٠٢٠ حبلول عام    ينبغي لألطراف أن تتعاون على بلوغ سقف االنبعاثات العاملية        و  -٣

 بأن اإلطار   ، مسلّمة الوطنية يف أقرب وقت ممكن    ثات  على أقصى تقدير وبلوغ سقف االنبعا     
الزمين لبلوغ هذا السقف سيكون أطول يف البلدان النامية األطراف وواضعة يف اعتبارهـا أن    
التنمية االجتماعية واالقتصادية والقضاء على الفقر يأتيان يف مقدمة األولويات املهيمنة للبلدان       

  . التنمية املستدامةتحقيقضة االنبعاثات ال غىن عنها لالنامية األطراف وأن التنمية اخلفي
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] ٨٥][٥٠[ينبغي لألطراف جمتمعة أن ختفض االنبعاثات العاملية بنسبة ال تقل عن            و  -٤
 وينبغي أن تـضمن اسـتمرار       ٢٠٥٠ حبلول عام    ١٩٩٠يف املائة عن مستويات عام      ] ٩٥[

تقدمة األطراف كمجموعة أن ختفـض      ينبغي للبلدان امل  و. تراجع االنبعاثات العاملية بعد ذلك    
يف ] ٩٥تزيد علـى  ] [٩٥-٨٠ال تقل عن  ] [٨٥-٧٥[[انبعاثاهتا من غازات الدفيئة بنسبة      

 يف املائة عن مستويات     ١٠٠تزيد على   ] [٢٠٥٠ حبلول عام    ١٩٩٠املائة عن مستويات عام     
  .]٢٠٤٠ حبلول عام ١٩٩٠عام 

 لدعوة األطراف إىل إدراج مجيع أركان        استجابةً :١١-٥مالحظة من الرئيسة على الفقرات      
خطة عمل بايل يف اجلزء املتعلق بالرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجـل، أدرجـت               

  .ملختلف العناصر أدناه يف مسعى أويل للتعبري عن رؤية مشتركة ١١-٥الرئيسة الفقرات 
عاون الـدويل بـشأن      والعمل املعزز والت   ،التكّيف هو حتٍد تواجهه مجيع األطراف     و  -٥

 إجراءات التكيف الرامية إىل احلـد مـن         تنفيذالتكّيف مطلوبان بصورة عاجلة للتمكني من       
مـع   ودعم تنفيذ هذه اإلجراءات       على التحّمل يف البلدان النامية،     القدرةوبناء   لتأثرلقابلية  ال

ثار الضارة لتغري   مراعاة االحتياجات العاجلة والفورية للبلدان النامية املعرضة بوجه خاص لآل         
املناخ، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وكـذلك مـع  مراعـاة                 

  .أثرة باجلفاف والتصحر والفيضاناتاحتياجات البلدان األفريقية املت
 يتبع هنجـا    على أن التفاقية،  وفقاً ل عمل معزز يف جمال التكيف      وينبغي االضطالع ب    -٦

القضايا اجلنسانية واملشاركة والشفافية الكاملة، مع وضع الفئات واجملتمعـات          قطريا يراعي   
مية املتاحـة   لوالنظم البيئية املعرضة للتأثر يف احلسبان، وأن يقوم على أفضل االستنتاجات الع           

 هبا، وعلى املعارف التقليدية حسب االقتضاء، هبدف دمج التكيف يف الـسياسات          يسترشدو
  .عية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة، حسب االقتضاءواإلجراءات االجتما

، ال سيما البلدان    تأثري تنفيذ تدابري التصدي هو حتٍد تواجهه مجيع األطراف        ومعاجلة    -٧
 مطلوبان بصورة عاجلة    تدابري التصدي والعمل املعزز والتعاون الدويل بشأن      النامية األطراف،   

  .التحمل يف البلدان املتأثرة على القدرة زيادة فهمها وبناءتعزيز املعارف املتعلقة هبذه املسألة ول
وإن التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية يتطلب جهوداً تعاونية وطنية ودولية             -٨

والدراية السليمة بيئيـاً     البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا       بأنشطةإلسراع  طويلة األمد ل  
  .، ال سيما يف البلدان النامية األطرافلهاواختبارها ونشرها وتعميمها ونق

ولبلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، ينبغي جلميع األطراف أن تتعاون وفقاً لاللتزامات             -٩
ت، وضمان  إزالة العقبا وووسائل معززة وبيئات متكينية مالئمة      الدولية، بواسطة آليات فعالة     

للتمكني من تنفيـذ إجـراءات يف جمـايل         توفري الدعم التكنولوجي للبلدان النامية األطراف       
   .التخفيف والتكيف
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ويف سياق إجراءات التخفيف    [تنفيذ االتفاقية تنفيذا كامال وفعاال ومستداما       ومن أجل     -١٠
ومـستدامة  ، تقدم البلدان املتقدمة موارد مالية جديدة وإضافية وكافية          ]املُجدية وشفافية التنفيذ  

 مليـار دوالر  ١٠٠دان املتقدمة هبدف يتمثل يف أن تعبئ معاً مبلغ       وتلتزم البل . [وميكن التنبؤ هبا  
 يف  ١,٥تقدم البلدان املتقدمة اشتراكات مقررة تبلغ نـسبتها         ] [من دوالرات الواليات املتحدة   
 لـدعم العمـل املعـزز املتعلـق         ٢٠٢٠كل سنة حبلول عام     ] املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل    
 .تكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات يف البلدان الناميةبالتخفيف والتكيف، وتطوير ال

 لتمكني البلدان النامية األطراف مـن       ةأساسيعملية شاملة بطبيعتها و   وبناء القدرات     -١١
  .وجبهالتزاماهتا مبالفعال التنفيذ الاملشاركة الكاملة يف االتفاقية و

لعمل التعاوين الطويل األجل يف     تضمن الفرع املتعلق بالرؤية املشتركة ل     : مالحظة من الرئيسة  
حيـزاً  التقرير الذي قدمه فريق العمل التعاوين إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عـشرة        

    مـن  ٥إحالة إىل الفقـرة     (ُيصاغ فيما بعد    " حكم بشأن التدابري التجارية   "خمصصاً إلدراج   
 هبذه املسألة مستخلصاً من الفقرة       أدناه نصاً يتعلق   ١٢وتتيح الفقرة   . )١() من االتفاقية  ٣املادة  

 على نص حمدد بشأن هـذا املوضـوع يف          االطالعكما ميكن   .  من االتفاقية  ٣ من املادة    ٥
الـُنُهج   (التاسـع والفصل ) العواقب االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي    (الفصل السابع   

  .ثيقةمن هذه الو) القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة
ينبغي أن تتعاون األطراف لتشجيع إقامة نظام اقتصادي دويل متآزر ومفتوح علـى               -١٢

حنو يفضي إىل منو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة يف مجيع البلدان األطراف، وال سـيما               
وينبغي أال  . البلدان النامية األطراف، مبا ميكّنها من التصدي بشكل أفضل ملشاكل تغري املناخ           

 وسيلة للتمييز التعسفي    ،االنفرادية التدابري املتخذة ملكافحة تغري املناخ، مبا فيها التدابري          تشكّل
  .عاً للتجارة الدوليةأو غري املربر أو تقييداً مقّن

  العمل املعزز املتعلق بالتكيف وما يتصل به من وسائل التنفيذ  -باء   
  ينشئ 
تعلق بالتكّيف الواردة يف الفصل الثاين، اإلطـار        وفقاً لألحكام املتعلقة بالعمل املعزز امل       -١٣

هبدف تعزيز إجراءات التكيف، مبا يف ذلك عن طريق التعاون الدويل، من            للتكيف  ] التنفيذي[
  :، على أن يتضمن العناصر التاليةمتسقا أجل تناول مسائل التكيف مبوجب االتفاقية تناوال

  ؛]هيئة استشارية للتكيف] [لتكيفلهيئة فرعية ] [تكيفمعنية بالجلنة [  )أ(  
  ؛]للتصدي للخسائر واألضرارآلية دولية [  )ب(  
  ؛اللزوممراكز وشبكات إقليمية، عند   )ج(  

__________ 

)١( FCCC/AWGLCA/2009/17،  ٥املرفق األول، الفقرة. 
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عملية لألطراف من أقل البلدان منواً لصياغة وتنفيذ خطط تكيـف           [  )د(  
وطنية تستند إىل جتربة برامج العمل الوطنيـة للتكيـف كوسـيلة لتحديـد              

جلني املتوسط والطويل ووضع استراتيجيات وبرامج      احتياجات التكيف يف األ   
  ].لالستجابة هلذه االحتياجات

  العمل املعزز املتعلق بالتخفيف وما يتصل به من وسائل التنفيذ  - جيم  

  التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان املتقدمة األطراف  -١  
من خطة عمـل بـايل،      ‘ ١‘)ب(١اوضات املتعلقة بالبند    ق املف يف سيا : مالحظة من الرئيسة  

مجيـع  "و" مجيع البلدان املتقدمـة األطـراف     "استخدمت األطراف مصطلحات خمتلفة مثل      
األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت ليست أطرافاً يف         "و" األطراف املدرجة يف املرفق األول    

 وغريها من األطراف اليت ترغب طواعية       مجيع البلدان املتقدمة األطراف   "و" بروتوكول كيوتو 
وتبعاً لنتائج املفاوضات، قد يتعـّين      ". يف اختاذ التزامات كمية خبفض االنبعاثات أو حتديدها       

  .استخدام مصطلحات متسقة يف هذا السياق
فبالنـسبة  . ٢٠-١٤ تتفاوت آراء األطراف بشأن العالقة بني الفقرات         :مالحظة من الرئيسة  
، يف حني ترى أطـراف      ٢٠-١٥ بديالً للفقرات    ١٤غي أن تعترب الفقرة     لبعض األطراف ينب  

ويتعني توضيح هـذه    . ١٤ مع الفقرة    متوائمة أو مجيعها    ٢٠-١٥أخرى أن بعض الفقرات     
  .املسألة يف جمرى املفاوضات

         تلتزم البلدان املتقدمة األطراف بأن تنفــذ منفــردة أو جمتمعــة أهـداف             [  -١٤
ة احملددة لالنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل، وأن تقدمها بالشكل املبّين            الكمي ٢٠٢٠عام  

  ].يف التذييل األول
تتخذ البلدان املتقدمة األطراف، منفردة أو جمتمعة، التزامات أو إجراءات ختفيـف            [  -١٥

أهداف كمية خلفض االنبعاثـات     ] بمعرباً عنها   ] [مبا يف ذلك  [مالئمة وطنياً وملزمة قانوناً،     
مع مراعاة إمكانية مقارنة اجلهود واستناداً إىل املسؤولية التارخيية         [لى نطاق االقتصاد ككل     ع

  ]].كجزء من َدْين انبعاثاهتا[، ]التراكمية
تصاغ أهداف خفض االنبعاثات الكمية على نطاق االقتصاد ككل للبلدان املتقدمة           [  -١٦

 إىل  ٢٠١٣يف الفترة من عام     [لدفيئة  األطراف باعتبارها نسبة مئوية خلفض انبعاثات غازات ا       
] ُتعتمد مبوجب االتفاقيـة [ أو سنة أساس أخرى ١٩٩٠مقارنة مبستويات عام  ] ٢٠٢٠عام  

  ]].وتقيَّد يف اتفاق ملزم قانوناً[
تواصل األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف يف بروتوكول كيوتـو             س[  -١٧

املشار إليها يف   استناداً إىل األهداف    ،  وتوكول كيوتو تعزيز خفض االنبعاثات الذي بدأ مع بر      
الكمية خلفـض   ] االلتزامات] [األهداف[ وبالنسبة هلذه األطراف، تكون      . أعاله ١٤الفقرة  
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تلك املعتمدة لفتـرة االلتزامـات الثانيـة مبوجـب          االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل هي       
 كيوتو بصيغته املعّدلة واملـسجلة أيـضاً يف    ولبروتوكول كيوتو واملدرجة يف املرفق باء لربوتوك      

هلذا املقرر؛ وفيما يتعلق باألطراف األخرى املدرجة يف املرفـق األول، تكـون             ] X[التذييل  
الكمية املتفق عليها خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككـل          ] االلتزامات] [األهداف[

  ].هلذا املقرر] X[هي تلك املدرجة يف التذييل 
خفض انبعاثات غازات الدفيئة الكلية للبلدان املتقدمـة        هتدف هذه االلتزامات إىل     و  -١٨

يف املائـة   ] *X[]٥٠][٤٥[]٤٠][٣٠يف حدود   ] [٤٠-٢٥] [ال تقل عن  [األطراف بنسبة   
وبنـسبة  ][٢٠٢٠عـام  ][٢٠١٧عـام  [حبلول ] ٢٠٠٥أو عام   []١٩٩٠عام  [ستويات  مقارنة مب 

  .]]Z Z[]١٩٩٠عام[ستويات مقارنة مب ٢٠٥٠عام يف املائة حبلول ] Y Y[]تقل عن  ال[
وتكون اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة األطراف خلفض انبعاثاهتا مـن غـازات               -١٩

ومن [اجلهد املبذول   ]] ومقياس] [وحجم[الشكل القانوين   [الدفيئة قابلة للمقارنة من حيث      
 ظروفها الوطنيـة    ، وتأخذ يف االعتبار   ]ومتطلبات االمتثال [القياس واإلبالغ والتحقق    حيث أحكام   

تقييم تقـين موضـوعي      بتيسري   يقوم فريق تقين معين باملقارنة    و [].ومسؤولياهتا التارخيية 
  ]. األطرافاملتقدمةالبلدان امل إلمكانية مقارنة اجلهود بني ومتسق وشفاف ودقيق وش

ثات على نطاق االقتصاد    حتقق البلدان املتقدمة األطراف أهدافها الكمية خلفض االنبعا       و  -٢٠
علـى حنـو    [على جهودها الداخلية، وميكن أن تـستخدم        ] يف املقام األول  [ككل باالعتماد   

  .اآلليات القائمة على السوق اليت قد ُتنشأ مبوجب االتفاقية والصكوك املتصلة هبا] تكميلي
ل معـايري   ، مبا يـشم   [تِعّد البلـدان املتقدمة األطـراف خططاً خفيضة االنبعاثات        و  -٢١

خلفض االنبعاثات يف األجـل     ] لإلنتاج واالستهالك املستدامني يف مجيع القطاعات ذات الصلة       
  .الطويل واإلسهام يف حتقيق اهلدف العاملي الطموح والتطلعي والطويل األجل خلفض االنبعاثات

 وسيخضع ما تنفذه البلدان املتقدمة من خفض لالنبعاثات للقياس واإلبالغ والتحقق            -٢٢
وفقاً للمبادئ التوجيهية القائمة وأي مبادئ توجيهية أخرى يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته 

XX              مـع   [، مع ضمان التزام الدقة والصرامة والشفافية يف احملاسبة املتعلقة هبذه األهـداف ،
ومبراعاة األحكام ذات الصلة مبوجب بروتوكـول       ] [ضمان مبدأي الشفافية والسالمة البيئية    

  ]. من بروتوكول كيوتو٨ و٧ و٥كاألحكام الواردة يف املواد ] [وكيوت
وتعزز البلدان املتقدمة األطراف اإلبالغ عما تتخذه من إجراءات التخفيف مبوجب           [  -٢٣

  :االتفاقية على النحو التايل
إزالة /تواصل البلدان املتقدمة األطراف اإلبالغ عن بياناهتا املتعلقة بانبعاثات          )أ(  

أبريل / نيسان ١٥غازات الدفيئة عن طريق تقارير جرد سنوية تقدمها حبلول          انبعاثات  

__________ 

  . جمموع التخفيضات اليت حتققها األطرافXتعادل   *  
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من كل عام؛ وتستند املعلومات املقدمة يف إطار تقرير اجلرد إىل متطلبات اإلبـالغ              
احلالية مبوجب االتفاقية، مع إمكان إضافة عناصر إبالغ ُتحدد يف املبادئ التوجيهيـة             

  املشار إليها يف الفقرة أعاله؛
] أبريـل / نيسان ١٥[تقدم البلدان املتقدمة األطراف مرة كل سنتني حبلول           )ب(  

تقريراً مرحلياً عن تنفيذ ما اختذته من إجراءات ختفيف معـززة           ] xx٢٠[ابتداًء من   
مبوجب االتفاقية؛ على أن ُتحدد املعلومات اليت تتضمنها هذه التقـارير يف املبـادئ              

  :ه وتشمل ما يليالتوجيهية املشار إليها يف الفقرة أعال
  قوائم اجلرد الوطنية لغازات الدفيئة؛ '١'
هداف الكمية خلفض االنبعاثات علـى     حتقيق األ طبيعة وحالة التقدم احملرز يف       '٢'

  ؛نطاق االقتصاد ككل
 تقديرات ما حتقق من خفض أو إزالة لالنبعاثات جـراء تنفيـذ سياسـات               '٣'

  وتدابري التخفيف؛
 عتمـدة يف تقـدير كميـة خفـض         املنهجيات املستخدمة واالفتراضات امل    '٤'

  االنبعاثات أو إزالتها؛
معلومات عن توفري املوارد املالية والدعم لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات يف            '٥'

  البلدان النامية األطراف؛
  تدابري املعاوضة األخرى؛استخدام االجتار الدويل باالنبعاثات أو  '٦'
هتا الوطنية بشكل منتظم، على     تواصل البلدان املتقدمة األطراف تقدمي بالغا       )ج(  

فترات تتراوح بني ثالث ومخس سنوات؛ على أن تستند املعلومات الواردة يف البالغ             
الوطين إىل متطلبات اإلبالغ احلالية مبوجب االتفاقية، مع إمكان إضافة عناصر إبالغ            

  ]. أعاله٢٢ُتحدد يف املبادئ التوجيهية املشار إليها يف الفقرة 
 أعاله إىل   ٢٣ تقدمه البلدان املتقدمة األطراف من معلومات وفقاً للفقرة          وخيضع ما [  -٢٤

إجراءات حتقق معززة، تستند إىل التجارب املتصلة بعملية اإلبالغ واالسـتعراض مبوجـب             
 ٧ و ٥، مبا يف ذلك األحكام ذات الصلة الواردة يف املـواد            [االتفاقية والصكوك ذات الصلة     

مل إجراءات التحقق عمليات استعراض تقين لقوائم جـرد         وتش].  من بروتوكول كيوتو   ٨و
غازات الدفيئة بواسطة أفرقة خرباء االستعراض، وعمليات اسـتعراض متعمقـة للبالغـات     
الوطنية بواسطة أفرقة خرباء االستعراض، والنظر الدوري يف املعلومـات املقدمـة بواسـطة              

سب االقتـضاء، وفقـاً للمبـادئ       اهليئات الفرعية لالتفاقية، وغري ذلك من اإلجراءات، ح       
  .]XXالتوجيهية القائمة وأي مبادئ توجيهية أخرى يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته 
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ينبغي أن يكون دور استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجـة يف           و[  -٢٥
دئ حتقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل متوافقاً مـع املبـا             

  .].] أعاله٢٢على النحو املشار إليه يف الفقرة [التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف 
وتكون اإلجراءات املعتمدة لقياس ما تتخذه البلدان املتقدمة األطراف مـن إجـراءات             [  -٢٦

ختفيف معززة واإلبالغ عنها والتحقق منها مراعية الحتياجات البلدان النامية األطراف وشواغلها            
  )٢(]. من االتفاقية٤ من املادة ٨احملددة النامجة عن تأثري تنفيذ تدابري التصدي، وفقاً للفقرة 

ينبغي أن توضع مبادئ عامة وطرائق وقواعد ومبادئ توجيهية لتعزيـز امتثـال             و[  -٢٧
، مع مراعاة األحكام ذات الصلة لربوتوكول كيوتـو،         [البلدان املتقدمة األطراف اللتزاماهتا     

  ].]قتضاءحسب اال

   املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطرافالتخفيفإجراءات   -٢  
من خطة عمـل بـايل،      ‘ ٢‘)ب(١يف سياق املفاوضات املتعلقة بالبند       :مالحظة من الرئيسة  

" البلدان الناميـة األطـراف    "و" البلدان النامية "استخدمت األطراف مصطلحات خمتلفة مثل      
وتبعاً لنتائج املفاوضات، قـد يتعـّين اسـتخدام    ". األولدرجة يف املرفق     امل  غري األطراف"و

  .مصطلحات متسقة يف هذا السياق
  يوافق على ما يلي

تتعهد البلدان النامية األطراف، يف سياق التنمية املستدامة، باختاذ إجراءات ختفيف           [  -٢٨
ويتوقف مدى ما تنفـذه     . اتمالئمة وطنياً، تتاح وتدعم بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدر       

هذه األطراف من إجراءات ختفيف على فعالية الدعم بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات،            
وتتعهد البلدان النامية األطراف أيضاً     .  من االتفاقية  ٤ من املادة    ٧على النحو املبّين يف الفقرة      

  ].باختاذ إجراءات ختفيف ممولة حملياً وفقاً لقدرات كل منها
وستنفِّذ البلدان النامية األطراف إجراءات التخفيف املعروضة على األمانة بالشكل          [  -٢٩

 ويف سـياق التنميـة      ٤ من املادة    ٧ و ١املبيَّن يف التذييل الثاين، على حنو يتسق مع الفقرتني          
وُتبلَّغ إجراءات التخفيف اليت تتخذها وتتوخاها البلدان الناميـة عـن طريـق             .][املستدامة

  .]غات الوطنية أو بطريقة أخرى إىل األمانة وتضاف إىل القائمة الواردة يف التذييل الثاينالبال
وسُتقيَّد إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تلتمس دعماً دوليـاً يف آليـة تـرد                 -٣٠

 أدناه، إىل جانب ما يتصل بذلك من دعـم          ٥٠-٤٩ و ٣٣-٣١اإلشارة إليها يف الفقرات     
  . التمويل وبناء القدراتبالتكنولوجيا و

__________ 

 يف العواقب االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي على إجـراءات          النظروفقاً خلطة عمل بايل، ال يقتصر        )٢(
 .وحدهاالتخفيف اليت تنفذها البلدان املتقدمة األطراف 
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البلدان النامية  ] تقّدم] [ميكن أن تقّدم  [ من االتفاقية،    ١٢ من املادة    ٤عمالً بالفقرة   و  -٣١
مقترحات إلجراءات التخفيف املالئمة وطنيـاً      ] ، على أساس طوعي،   [األطراف إىل اآللية    

الصلة، وبيان نـوع    اليت تلتمس الدعم هلا، إىل جانب تقدير جلميع التكاليف اإلضافية ذات            
وقد يشمل الدعم   . لتنفيذها التخفيف واإلطار الزمين املتوقع       إجراءات الدعم، وتقدير لفوائد  

امللتمس إلجراءات حمدَّدة من إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً دعماً يتصل بتعزيز القـدرة             
  .على تصميم هذه اإلجراءات وإعدادها وتنفيذها

أيضاً على اآللية إجراءات التخفيف املالئمـة وطنيـاً         ] ضُتعر] [ أن ُتعرض  ميكن[[  -٣٢
املقترحة من أجل التحليل التقين للمنهجيات املـستخدمة يف تقـدير التكـاليف اإلضـافية               

  ].وختفيضات االنبعاثات املتوقعة وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف
 الدعم املقّدم إلجراءات التخفيف املالئمـة       ]تطبيق] [مطابقة[ُتيسِّر اآللية وُتسّجل    و  -٣٣

ومـصادر  ] اآلليات املالية والتكنولوجية  [عن طريق   ] فقط[وطنياً املقترحة من البلدان النامية      
عـن  [التمويل الثنائية واإلقليمية وغريها من مصادر التمويل املتعددة األطراف وبناء القدرات   

  ].إطار بناء القدراتطريق 
ءات التخفيف املدعومة دولياً بواسطة التكنولوجيا أو التمويل أو بناء          وُتضاف إجرا [  -٣٤

  ].]إىل جانب الدعم املقدم[القدرات إىل القائمة الواردة يف التذييل الثاين 
وختضع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املتاحة واملدعومة بالتمويل والتكنولوجيا         [  -٣٥

قق على املستوى الدويل وفقاً للمبادئ التوجيهية الـيت         وبناء القدرات للقياس واإلبالغ والتح    
  .]XXيعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته 

وستخضع إجراءات التخفيف املمولة حملياً اليت تتخذها البلدان الناميـة األطـراف           [  -٣٦
  ].لعمليات قياس وإبالغ وحتقق حملية

 أدناه على تسوية املسائل     ٣٧ة   تتوقف تسوية املسائل املعروضة يف الفقر      :مالحظة من الرئيسة  
ملتنوعة، مبا يف ذلك فـرص اسـتخدام        اذات الصلة الواردة يف الفصل الثامن واملتعلقة بالُنُهج         

  .األسواق، لتحسني فعالية إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات
صلة القائمة علـى    تنطبق املتطلبات والقواعد اليت حتكم املشاركة يف اآلليات ذات ال           -٣٧

السوق على قياس إجراءات التخفيف املشمولة باآلليات القائمة على السوق واإلبالغ عنـها          
  .والتحقق منها

 من االتفاقية، بالغـات     ١٢ من املادة    ١وتعّد البلدان النامية األطراف، وفقاً للفقرة         -٣٨
هية املنقحـة الـيت   املبادئ التوجي]  و٤٠-٣٩ و ٣٦-٣٥أحكام الفقرات   [وطنية تستند إىل    

وينبغي أن  ]. بناء على توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ     ] [XX[يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته      
وأن ُيـدعم   ] سـنوات ] أربع] [ست[كل  [ُتقدم هذه البالغات الوطنية إىل مؤمتر األطراف        

  .إعدادها بالتمويل وبناء القدرات
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 كجزء من بالغاهتا الوطنية، أن تعّد وتقـدم         وينبغي أيضاً للبلدان النامية األطراف،    [  -٣٩
  :العناصر التالية] XX٢٠ابتداء من عام [ملؤمتر األطراف مرة كل سنتني 

  قوائم جرد وطنية لغازات الدفيئة؛  )أ(  
حالة تنفيذ إجراءات التخفيف وتقديرات ما حتقق من خفـض أو إزالـة             [  ) ب(  

  ؛]اثات جراء تنفيذ هذه اإلجراءاتلالنبع
ملنهجيات املستخدمة واالفتراضات املعتمدة يف تقـدير كميـة خفـض           ا[  )ج(  

  ؛]االنبعاثات أو إزالتها
  ؛ ]معلومات عن تلقي الدعم بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات[  )د(  
  .]] التحقق احمللي من اإلجراءات املستقلة املمولة حملياًنتيجة[  )ه(  

لدول اجلزرية الصغرية النامية أن تعّد وتقـدم   منواً وا وميكن لألطراف من أقل البلدان        -٤٠
  .حسب تقديرها]  أعاله٣٩والعناصر الواردة يف الفقرة [بالغات وطنية 

 أعاله  ٣٩ والعناصر الواردة يف الفقرة      ٣٨ختضع البالغات الوطنية يف سياق الفقرة       [  -٤١
 وقائمة على بناء    وينبغي أن تكون العملية تيسريية وتقنية     . إلجراء مشاورات وحتليالت دولية   

 أدنـاه   ٤٣-٤٢الثقة وأن جتري وفقاً للمبادئ التوجيهية احملددة بوضوح الواردة يف الفقرتني            
  :وأن تستند إىل املبادئ التالية

  قطرية حتترم السيادة الوطنية؛أن تكون عملية   )أ(  
  أن تستند إىل الدراية التقنية، مبا يف ذلك إشراك خرباء من البلد املعين؛  )ب(  
وهتـدف إىل تعزيـز التفـاهم       أن جتري بروح االحتـرام املتبـادل          )ج(  

  املعلومات؛  وتقاسم
   وسيضطلع فريق خرباء مستقل ميثل مجيع املناطق بالتحليـل املـذكور يف سـياق             [  -٤٢

  .] أعاله٤١الفقرة 
      وستجرى املشاورات الدولية بشأن نتـائج التحليـل املـضطلع بـه يف سـياق               [  -٤٣

  .] حتت رعاية اللجنة الفرعية للتنفيذ٤٢-٤١الفقرتني 
ُيقدَّم الدعم إىل أنشطة التمكني اليت تضطلع هبا البلدان النامية األطراف، يف سياق             و  -٤٤

إعداد وصياغة إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وما يرتبط بذلك من بناء للقدرات، علـى              
  .أساس إمجايل التكاليف املتفق عليها

لدعم لتغطية إمجايل التكاليف املتفق عليها اليت تكبـدهتا البلـدان الناميـة             وُيقدَّم ا [  -٤٥
  .]٤٠-٣٨األطراف يف تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرات 
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وتقدم البلدان املتقدمة األطراف موارد مالية جديدة وإضافية ودعمـاً تكنولوجيـاً              -٤٦
الئمة وطنياً علـى أسـاس إمجـايل        ودعماً لبناء القدرات املؤسسية إلجراءات التخفيف امل      

  . من االتفاقية١١ واملادة ٤ من املادة ٣التكاليف اإلضافية املتفق عليها، وفقاً للفقرة 
أعاله جمتمعةً إىل   ] ٢٩] [و] [٢٨[وترمي إجراءات التخفيف الواردة يف الفقرتني       [  -٤٧

 لو  ٢٠٢٠ عام   حتقيق احنـراف جوهري يف االنبعاثات مقارنة مبا سيحدث من انبعاثات يف          
  .]مل ُتتخذ هذه اإلجراءات

وميكن جعل هـذه    . ُتعّد البلدان النامية األطراف خطط تنمية خفيضة االنبعاثات       و[  -٤٨
وميكن لألطراف من أقل البلدان منـواً  . اخلطط شرطاً لدعم إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً   

  .]ة االنبعاثات حسب تقديرهاوالدول اجلزرية الصغرية النامية أن ُتعّد خطط تنمية خفيض
  يقرر ما يلي

أن ُينشى آلية لتسجيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تلتمس البلدان الناميـة               -٤٩
األطراف دعماً هلا ولتيسري مطابقة الدعم املقدَّم من البلدان املتقدمة األطراف لكل إجراء من              

  .هذه اإلجراءات وتسجيله
 ٤٩راف طرائق وإجراءات لعمل اآللية املشار إليهـا يف الفقـرة            ويعتمد مؤمتر األط    -٥٠

  .أعاله وإجراءاهتا
أن يطلب إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعة والثالثني إعداد مبادئ توجيهية             [  -٥١

لعرضها على مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عـشرة         ]  أعاله ٤٣-٣٨يف سياق الفقرات    [
  .]ادهاللنظر فيها واعتم

 يتعني مواصلة البحث لتوضيح املبادئ التوجيهية املطلوبة؛ واألهـداف          :مالحظة من الرئيسة  
السياساتية اليت يستند إليها وضع هذه املبادئ التوجيهية؛ والكيفية اليت ستضع هبا اهليئة الفرعية 

       واإلطـار   للتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية استناداً إىل األهداف الـسياساتية املتفـق عليهـا            
  .الزمين لوضعها

 السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عـن            النهج  -٣  
 ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا املستدامة       ؛إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية     

   كربون الغابات يف البلدان الناميةاتوتعزيز خمزون
  رف مبا يلييعت
الدور احلاسم األمهية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها واحلاجة             -٥٢

 على احلاجة إىل إجياد حوافز إجيابية       ويوافقإىل تعزيز إزالة غازات الدفيئة عن طريق الغابات،         
نبعاثـات  هلذه اإلجراءات من خالل اإلنشاء الفوري آللية تشمل األنشطة اإلضافية خلفض اال 
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(REDD-plus)النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها   
، للتمكني من تعبئة املوارد املاليـة مـن   )٣(

  .البلدان املتقدمة
  يوافق على ما يلي

ينبغي للبلدان النامية األطراف، عمالً باألحكام املتعلقة باألنشطة اإلضافية خلفـض             -٥٣
 كما ترد يف الفصل الـسادس،      (REDD-plus) االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها     

  :أن تساهم يف إجراءات التخفيف يف قطاع الغابات عن طريق االضطالع باألنشطة التالية
  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات؛  )أ(  
  خفض االنبعاثات النامجة عن تدهور الغابات؛  )ب(  
  حفظ خمزونات الكربون يف الغابات؛  )ج(  
  رة املستدامة للغابات؛اإلدا  )د(  
  تعزيز خمزونات الكربون يف الغابات؛  )ه(  

) ج(١احملددة حسب القطاع، لتعزيز تنفيذ الفقـرة         واإلجراءات    التعاون القطاعية  ُنُهج    -٤  
   من االتفاقية٤من املادة 

  يوافق على ما يلي
توافق مـع   أن ُنهج التعاون القطاعية واإلجراءات احملددة حسب القطاع ينبغي أن ت            -٥٤

، وال سيما مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن [األحكام واملبادئ ذات الصلة الواردة يف االتفاقية        
  ].وأنه قد يكون من املفيد لألطراف مواصلة استطالع هذه الُنهج واإلجراءات] [كانت متباينة،

 حتديد وخفض انبعاثات غازات الدفيئة غري اخلاضـعة لربوتوكـول مونتريـال         أن[  -٥٥
والنامجة عن وقود النقل اجلوي والبحري ينبغي تناوهلا عن طريق كلٍ من منظمـة الطـريان                

على نطاق  ] [مع مراعاة مبادئ االتفاقية وأحكامها،    [املدين الدويل واملنظمة البحرية الدولية،      
يتسق مع اهلدف العاملي الطويل األجل احملدد يف الفرع ألف املتعلق بالرؤية املشتركة للعمـل               

  ].لتعاوين الطويل األجلا
هاتني املنظمتني إىل تقدمي تقارير إىل مؤمتر األطراف، يف دورته السابعة عشرة،            دعوة    -٥٦

وإىل هيئاته الفرعية، حسب االقتضاء، وعلى فترات فاصلة منتظمة بعد ذلك، بشأن األنشطة             

__________ 

األنشطة اإلضافية خلفض االبنعاثات النامجة عن إزالة الغابات         ("REDD-plus"يف هذا النص يشري مصطلح       )٣(
الُنُهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة            "إىل  ) وتدهورها

ظ على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات كربون        الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفا      
 ".الغابات يف البلدان النامية
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يرات االنبعاثات وما   ذات الصلة والُنهج  السياساتية والتدابري املعتمدة واجلاري وضعها، وتقد         
  ].حتقق على هذا الصعيد من إجنازات

 )ج(١تتبع األطراف ُنهجاً قطاعية وإجراءات حمددة حسب القطاع لتعزيز تنفيذ الفقـرة               -٥٧
  . من االتفاقية يف قطاع الزراعة عمالً باألحكام الواردة يف الفصل التاسع٤من املادة 

خدام األسواق، لتحسني فعالية إجراءات التخفيـف  الُنُهج املتنوعة، مبا يف ذلك فرص است   -٥  
   ، مع مراعـاة الظـروف املختلفـة للبلـدان          من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات     

  املتقدمة والنامية
  ُيقرر ما يلي[

اتباع ُنهج متنوعة، مبا يف ذلك اغتنام الفرص الساحنة الستخدام األسواق، من أجل               -٥٨
يف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات، عمالً باألحكام         حتسني فعالية إجراءات التخف   

  .]الواردة يف الفصل الثامن

  العواقب االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي  -٦  
  ُيقرِّر ما يلي

أو ترتيبات أخرى للنظر يف إجراءات معاجلة       /حمفل و ] أن يتوخى إنشاء  ] [ُينشئ[أن    -٥٩
 من االتفاقيـة،    ٤ من املادة    ٨األطراف املشار إليها يف الفقرة      تأثري تنفيذ تدابري التصدير على      

وفقاً إلرشادات يتفق عليها مؤمتر األطراف، وعمالً باألحكام املتعلقة بالعواقب االقتـصادية            
  .واالجتماعية لتدابري التصدي كما ترد يف الفصل السابع

  ثمارالعمل املُعزَّز املتعلق بإتاحة املوارد املالية واالست  -دال  
ُينشأ صندوق جديد بوصفه كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية مـن أجـل دعـم                -٦٠

ذلـك األنـشطة    املشاريع والربامج والسياسات واألنشطة األخرى املتعلقة بالتخفيف، مبا يف          
 والتكيف، وبنـاء    ،)REDD-plus(اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها         

  .درات، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، عمالً باألحكام الواردة يف الفصل الثالثالق
  يوافق على ما يلي

يواَصل تفعيل اآللية املالية لالتفاقية بتمثيل عادل ومتوازن جلميع األطـراف؛ وعـن             -٦١
 فـرص وصـول   طريق وضع ترتيبات مؤسسية تتسم بالفعالية والكفاءة والشفافية؛ وحتسني          

؛ والتخـصيص املتـوازن   إليهـا  املوارد املالية، مبا يف ذلك الوصول املباشر     إىلنامية  البلدان ال 
   .للموارد بني إجراءات التكيف والتخفيف
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يعتمد مؤمتر األطراف أحكاماً، تستند إىل املبادئ التوجيهية القائمة وإىل أي مبادئ              -٦٢
ا تتخذه البلدان النامية األطراف من      توجيهية أخرى، لقياس الدعم املقدَّم من البلدان املتقدمة مل        

إجراءات ُمعزَّزة واإلبالغ عنه والتحقق منه، ويكفل التزام الدقة والـصرامة والـشفافية يف              
  .احملاسبة املتعلقة بالتمويل

] يف بالغاهتـا الوطنيـة   ] [مرة كل سنتني  ] [سنوياً[تقدم البلدان املتقدمة األطراف     [  -٦٣
تمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات ملا تتخذه البلـدان         دعم بال عما تقدمه من    معلومات  

وخيضع الدعم للتحقق بواسطة نظام يستند إىل االستعراض املعمق القائم          . النامية من إجراءات  
للبالغات الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول، وفقاً ملبادئ توجيهية يعّدها             

  .]مؤمتر األطراف
 سُتواصل صياغة العناصر احملددة لقياس الدعم واإلبالغ عنه والتحقـق           :لرئيسةمالحظة من ا  

  . املناقشات املتعلقة هبذه املسألة سريمع تقدممنه، مبا يف ذلك الترتيبات املؤسسية، 
  يقرر ما يلي

ُينفذ العمل املعزز املتعلق بإتاحة املوارد املالية واالستثمار عمالً باألحكام املبّينـة يف               -٦٤
  .الفصل الثالث

  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها  -هاء   
  يقرر ما يلي

إنشاء آلية تكنولوجية، عمالً بأحكام العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا            - ٦٥
ونقلها دعماً لإلجراءات املتعلقة بالتكيف والتخفيف على النحو املبني يف الفصل الرابع، 

بنهج موجه قطرياً وتستند إىل الظروف واألولويات الوطنية، وتتألف         على أن تسترشد    
  :هذه اآللية مما يلي

 يعتمد مـؤمتر األطـراف    ـة بالتكنولوجيا، على أن     ة معني ـة تنفيذي ـهيئ  )أ(
واليتها الكاملة وتكوينها، على النحو املبني يف الفصل الرابع، وطرائـق عملـها يف              

  ؛دورته السابعة عشرة
بكة لتكنولوجيا املناخ من أجل دعم وتسريع نـشر ونقـل           مركز وش   )ب(

تكنولوجيات التخفيف والتكّيف السليمة بيئياً يف البلدان النامية األطراف من          
خالل تقدمي املساعدة التقنية والتدريب، على أن يعتمـد مـؤمتر األطـراف             
واليتهما الكاملة وتكوينهما، على النحو املبني يف الفصل الرابـع، وطرائـق            

  . يف دورته السابعة عشرةعملهما
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  العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات  -واو  
  فق على ما يليواي

 لتمكني البلدان النامية األطراف مـن       ةأساسيعملية شاملة بطبيعتها و   قدرات  البناء    -٦٦
  .وجبهالتزاماهتا مبالفعال التنفيذ الاملشاركة الكاملة يف االتفاقية و

  لييقرر ما ي
ذ العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات، مبا يف ذلك جوانبه املتصلة بالدعم املـايل،              ُينفَّ  -٦٧

  .وفقاً لألحكام املبّينة يف الفصل اخلامس

  االستعراض  -زاي  
، يف ضـوء     دوريا  استعراضاً  مؤمتر األطراف اهلدف العاملي الطويل األجل      يستعرض  -٦٨

  .رز يف تنفيذ االتفاقية، وفقاً ألحكامهااهلدف النهائي لالتفاقية، فضالً عن التقدم احمل
  :ينبغي أن ُيراعى يف االستعراض ما يليو  -٦٩

أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا يف ذلك تقارير التقييم الصادرة عن اهليئة              )أ(  
احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، وكـذلك املعلومـات التقنيـة واالجتماعيـة             

  ة؛الصل واالقتصادية ذات
، وخباصة التأثريات اليت تطال البلدان الناميـة        ُترصدتأثريات تغري املناخ اليت       )ب(  

  املعرضة للتأثر بوجه خاص؛ 
تقييم األثر العام اإلمجايل للخطوات اليت تتخذها األطراف بغيـة حتقيـق              )ج(  

  اهلدف النهائي لالتفاقية؛
خمتلف املـسائل الـيت     النظر يف تعزيز اهلدف الطويل األجل بالرجوع إىل           )د(  

 ١,٥تطرحها األنشطة العلمية، مبا يف ذلك ما يتصل بارتفاع درجات احلرارة مبقدار             
  .درجة مئوية

نـصر الـوارد يف الفقـرة           يتعني مواصلة النقـاش حـول الع      :٦٩مالحظة من الرئيسة بشأن الفقرة      
ـ                ) ج(الفرعية   سري املفاوضـات   من اخليـار األول املـدرج يف الفقـرة الرابعـة مـن نـص تي

)FCCC/AWGLCA/2010/6 (لتحديد أفضل طريقة ممكنة لتناول هذا العنصر.  
 ترتبط القيمة العددية الواردة يف هـذه         :٦٩من الفقرة   ) د(مالحظة من الرئيسة بشأن الفقرة الفرعية       

  .اإلخالل بأحكامها أعاله دون ٢الفقرة الفرعية بالفقرة 
  .ا االستعراضلالزم استنادا إىل هذيتخذ مؤمتر األطراف اإلجراء ا  -٧٠
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 قد تود األطراف النظر فيما إذا كان يـتعني زيـادة حتديـد              :٧٠مالحظة من الرئيسة بشأن الفقرة      
  .اإلجراء الالزم اختاذه استناداً لالستعراض

 األول يف   االسـتعراض ويبدأ  . هلذا االستعراض ُيحدد مؤمتر األطراف طرائق إضافية        -٧١
وينبغي إجـراء   . ٢٠١٥ وينتهي يف أجل ال يتجاوز عام        ٢٠١٣ز عام   غضون أجل ال يتجاو   

  .عمليات استعراض الحقة دورية كل مخس سنوات
 فيما يتعلق بتواتر عمليات االسـتعراض، قـد يـود           :٧١مالحظة من الرئيسة بشأن الفقرة      

األطراف النظر من جهة يف أمهية حتديد فترة زمنية، ومن جهة أخرى يف ضـمان التـشاور                 
تنسيق املالئمني مع اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ فيما يتعلق بـدورة التقيـيم               وال

   .الكاملة اليت تضطلع هبا
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  التذييالت

  )١٤فيما يتصل بالفقرة ( التذييل األول    

  ٢٠٢٠لعام ككل  االقتصاد نطاقاألهداف الكمية لالنبعاثات على     
 ٢٠٢٠األهداف الكمية لالنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل لعام 

  سنة األساس ٢٠٢٠خفض االنبعاثات يف عام  األطراف املدرجة يف املرفق األول
      
      
      
      

  )٣٤ و٢٩فيما يتصل بالفقرتني  (التذييل الثاين    

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف    
  اإلجراءات  رفق األولاألطراف غري املدرجة يف امل

    
    
    
    

  
  )١٧فيما يتصل بالفقرة  (العاشرالتذييل   
  ]ُيصاغ فيما بعد[  
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   الثاينالفصل    
  التكيف ب املتعلق املعزَّز العمل    

تتضمن الفقرات الواردة أدناه أحكاماً إضافية بشأن العمل املعزز املتعلق          : مالحظة من الرئيسة  
  . من الفصل األول١٣يها يف الفقرة بالتكيف، وهي مسألة أشري إل

  إن مؤمتر األطراف، [
أو مع تأثري تنفيذ تـدابري      /و[ على أن التكّيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ          وافقي[  -١

هو حتٍد تواجهه مجيع األطراف وأن العمل املعزز والتعاون الدويل بشأن التكّيـف             ] التصدي
لتأثر لقابلية  الجراءات التكيف الرامية إىل احلد من       مطلوبان بصورة عاجلة للتمكني من اختاذ إ      

مع مراعـاة االحتياجـات العاجلـة         على التحّمل يف البلدان النامية األطراف،      القدرةوبناء  
والفورية للبلدان النامية املعرضة بوجه خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ، وال سيما أقل البلدان              

مية، وكذلك مع مراعاة احتياجات البلدان األفريقية املتـأثرة         منواً والدول اجلزرية الصغرية النا    
  ]باجلفاف والتصحر والفيضانات؛

للتكيف هبدف تعزيز إجراءات التكيف، مبا يف ذلك عـن          ] ذييالتنف [اإلطار ينشئ  -٢
  متسقا؛ طريق التعاون الدويل، وذلك من أجل تناول مسائل التكيف مبوجب االتفاقية تناوال

مل املعزز يف جمال التكيف ينبغي أن يستند إىل االتفاقية، وأن يتبع هنجا              أن الع  يؤكد  -٣
قطريا يراعي القضايا اجلنسانية واملشاركة والشفافية الكاملة، مع وضع الفئات واجملتمعـات            

مية املتاحـة   لوالنظم البيئية املعرضة للتأثر يف احلسبان، وأن يقوم على أفضل االستنتاجات الع           
لى املعارف التقليدية حسب االقتضاء، هبدف دمج التكيف يف الـسياسات         هبا، وع  يسترشدو

  واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة، حسب االقتضاء؛
] التنفيـذي  [اإلطار مجيع األطراف إىل تعزيز إجراءات التكيف مبوجب         يدعو  -٤

وقـدرات كـل منـها،      للتكيف، مع مراعاة مسؤولياهتا املشتركة وإن كانت متباينة         
على أن تتلقـى    [واألولويات واألهداف والظروف اإلمنائية الوطنية واإلقليمية احملددة،        

، ] أدنـاه  ٦ من البلدان املتقدمة األطراف وفقاً للفقرة        عمالبلدان النامية األطراف الد   
  :لالضطالع يف مجلة أمور مبا يلي

يذها، مبا يف ذلك مشاريعها     إجراءات التكّيف وحتديد أولوياهتا وتنف    ختطيط    )أ(  
، وإجراءات حمددة ضمن خطط واستراتيجيات التكيـف الوطنيـة ودون           )١(وبراجمها

__________ 

 واهلياكـل  والغذائي، الزراعي واألمن والصحة، املياه، مبوارد املتعلقة اجملاالت يف أمور مجلة يف ذلك يف مبا )١(
 العذبة، للمياه البيئية والنظم ريةوالبح الربية البيئية والنظم االقتصادية، - االجتماعية واألنشطة األساسية،
 .الساحلية واملناطق
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الوطنية، وبرامج العمل الوطنية للتكيف يف أقل البلدان منواً، والبالغـات الوطنيـة،             
 وغريها من عمليات إعـداد وثـائق        وجيا،وعمليات تقييم االحتياجات من التكنول    

  ية ذات الصلة؛التخطيط الوطن
لتـأثر والتكيـف، مبـا يف ذلـك تقيـيم        لقابلية  العمليات تقييم التأثري و     )ب(  

  االحتياجات املالية وتقييم خيارات التكيف اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا؛
تدعيم القدرات املؤسسية والبيئات التمكينية املتعلقة بالتكيف، مبا يـشمل            )ج(  

  لتأثر؛لقابلية الناخ وخفض التنمية القادرة على حتمل تغري امل
 االقتصادية والبيئية على التحّمل، بُسبل منها       -بناء قدرة الُنظم االجتماعية       )د(  

  التنويع االقتصادي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛ 
تعزيز استراتيجيات احلد من خماطر الكوارث املتعلقة بتغري املناخ، مع وضع             )ه(  

، حسب االقتضاء؛ وُنظم اإلنذار املبكّـر؛ وتقيـيم         )٢(العتبارإطار عمل هيوغو يف ا    
] والتعويض واإلصالح [ مثل التأمني تقاسم املخاطر ونقلها    ، وآليات    وإدارهتا املخاطر

 واإلقليمي، حسب االقتضاء، للتـصدي      يميعلى الصعيد احمللي والوطين ودون اإلقل     
البلدان النامية املعرضة بوجه خاص     للخسائر واألضرار املرتبطة بتأثريات تغري املناخ يف        

  ؛]أو تأثري تنفيذ تدابري التصدي/و[لآلثار الضارة لتغري املناخ 
اختاذ تدابري لتعزيز الفهم والتنسيق والتعاون فيما يتعلق حبركـات الـرتوح              )و(  

 الـوطين   ىواهلجرة وإعادة التوطني املخطط له الناشئة عن تغري املناخ على املـستو           
  دويل، حسب االقتضاء؛واإلقليمي وال

أنشطة البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيات واملمارسات والعمليـات           )ز(  
ونشرها وتعميمها ونقلها؛ وبناء القدرة على التكيـف، هبـدف تعزيـز            واختبارها  

  ؛ ]، وخباصة يف البلدان النامية األطراف[الوصول إىل التكنولوجيا 
   واملعارف، والتعليم والتوعية؛تعزيز ُنظم البيانات واملعلومات  )ح(  
وبتـأثري تنفيـذ تـدابري      [حتسني البحث والرصد املنهجي املتعلق باملناخ         )ط(  

من أجل مجع البيانات املناخية وحفظها وحتليلها ومنذجتها تعزيزا إلتاحـة           ] التصدي
  البيانات واملعلومات املناخية على املستوى الوطين واإلقليمي؛ 

  ]؛١٠-م أ/١ و٧-م أ/٥يف املقررين ددة احملاإلجراءات [  )ي(  
 حد من التأثريات االجتماعية والبيئية واالقتصادية الضارة        التقليل إىل أدىن  [  )ك(  
  ]البلدان النامية؛ب

__________ 

)٢( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 
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إنشاء عملية لألطراف من أقل البلدان منواً لصياغة وتنفيذ خطط تكيف وطنية             يقرر[  -٥
وسيلة لتحديد احتياجات التكيف يف األجلني      تستند إىل جتربة برامج العمل الوطنية للتكيف ك       

  ]املتوسط والطويل ووضع استراتيجيات وبرامج لالستجابة هلذه االحتياجات؛
 أدناه على تسوية املـسائل  ٦تسوية املسائل املعروضة يف الفقرة    تتوقف :مالحظة من الرئيسة  

  .املترابطة املتصلة بالتمويل وبالتكنولوجيا وبناء القدرات
٦-  

  :١يار اخل    
 أن تزوِّد البلدان املتقدمة األطراُف البلدانَ النامية األطراف، ال سـيما تلـك              ُيقرر  

املعرضة للتأثر، بتمويل طويل األجل ومزيد وواف وجديد وقائم على تقدمي اِملَنـح وقابـل              
للتنبؤ به ومستمد من مصادر عمومية ُيضاف إىل التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية مبقـدار              

كجزء ]  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان املتقدمة األطراف         X] [ مليار X [نيقل ع  ال
من تسديد َدْينها املناخي ومسؤوليتها التارخيية حسب انبعاثاهتا من غازات الدفيئة، فضالً عن             
الدعم يف جماالت التكنولوجيا والتأمني وبناء القدرات من أجل تنفيـذ إجـراءات وخطـط     

 عاجلة يف جمال التكيف يف األجل القصري واملتوسط والطويل وعلى املستوى          شاريعبرامج وم و
احمللي والوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي، يف خمتلف القطاعات االقتـصادية واالجتماعيـة            

   أعاله؛٤والُنظم البيئية وعلى صعيد يشملها كلها، مبا يف ذلك األنشطة املشار إليها يف الفقرة 
 أن الوصول إىل الدعم املايل املتعلق بالتكيف ينبغي أن يكون مبسطا وسريعا             اًأيض ريقر  

، ال سيما   [ومباشرا، وأن توىل فيه األولوية للبلدان النامية األطراف املعرضة بصفة خاصة للتأثر             
ملتـأثرة  أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية، مع مراعاة احتياجات البلدان األفريقية ا            

وغريها من البلدان النامية األطراف املعرضة للتأثر، اليت تضم         ] [باجلفاف والتصحر والفيضانات  
  ؛]هشة  وجبلية، أو نظما بيئيةمداريةة يمناطق ساحلية، أو مناطق جليد

  :٢اخليار     
البلدان املتقدمة األطراف وغريها من البلدان املتقدمة املدرجة يف املرفق الثـاين             حيث  

لى زيادة دعمها املايل وما تقدمه من مساعدة يف جمال التكنولوجيا وبناء القدرات لـدعم               ع
واألطراف اليت متر بظروف خاصة حسبما      [جهود التكيف اليت تبذهلا البلدان النامية األطراف        

، ال سيما البلدان املعرضة بصفة خاصـة        ] األطراف يف مقرر يف هذا الصدد      مؤمتريعترف به   
 رة لتغري املناخ، استنادا إىل األولويات احملددة يف خططها وعمليات اختاذهـا للقـرارات             لآلثار الضا 

   أعاله؛ ٤ذات الصلة هبذا املوضوع ويف سياق اضطالعها باألنشطة املشار إليها يف الفقرة 
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توطيد وتعزيز وحتسني استخدام الترتيبات املؤسسية والدراية املتاحة مبوجـب          يقرر    -٧
  مبوجب االتفاقية يكون متثيل األطراف فيها عـادالً، )٣(جلنة معنية بالتكّيفنشاء إ، [االتفاقية  

والنظـر يف احلاجـة إىل وضـع        ] [ووضع طرائق عمل هلا يعتمدها يف دورته السابعة عشرة        
 ]ترتيبات مؤسسية جديدة، مبا يف ذلك احلاجة إىل هيئة فرعية للتكيف أو إىل هيئة استشارية،              

 ]وإدارته ورصده[ ودعمه ]اإلشراف عليه[للتكّيف و] التنفيذي[طار اإل تنفيذ همن أجل توجي 
  :عن طريق خطوات منها ما يلي

 ري،ـج القط ـشورة والدعم التقين إىل األطراف، مع احترام النه       تقدمي امل   )أ(  
  : مبسائل منها ما يليفيما يتعلق

لتـأثر والتكيـف،    لقابليـة   الاالضطالع بعمليات تقيـيم املخـاطر و       '١'
  للتكيف؛  طيطوالتخ

لتـأثر،  لقابلية  الفيما يتعلق بإجناز تقييمات التكيف و     وضع توجيهات واسعة     '٢'
  ؛وهتيئة خطط واستراتيجيات وطنية للتكيف

  تنفيذ إجراءات التكيف؛ '٣'
 من ُسـبل    ذلك إدماج إجراءات التكيف يف التخطيط القطاعي والوطين وغري        '٤'

  ؛إتاحة التنمية القادرة على حتّمل تغري املناخ
وقـدرهتا علـى    [دعم تقييم احتياجات البلدان النامية فيما يتعلق بالتكيف           )ب(  

وتعويض اخلـسائر   [، مبا يف ذلك احتياجاهتا املتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا         ]التكيف
، مبـا يف    ] [والتأمني] [واألضرار النامجة عن التأثريات الفجائية والتدرجيية لتغري املناخ       

   القدرات؛اءوبن] ذلك التأمني الصغري،
، مبـا فيهـا املعـارف       تعزيز وتوحيد وحتسني تقاسم املعلومات واملعارف       )ج(  

 واإلقليمـي  والتجارب واملمارسات اجليدة على املستوى احمللي والـوطين          التقليدية،
 لالتفاقات الدولية ذات الصلة، وعن طريق إنشاء منتديات ميكن مـن            والدويل، وفقاً 

 ةاخلـاص مناقـش   ني العـام و   صلحة من القطـاع   ملاهات صاحبة   ملختلف اجل خالهلا  
  التحديات امللموسة اليت تطرح؛

  : ودعم ما يليوإتاحةتشجيع   )د(  
تشجيع املنظمات واملؤسسات اإلقليمية والدولية على تعزيـز إجـراءات             '١'

  التكيف؛ التكيف، مبا يف ذلك عن طريق متويل أنشطة واستراتيجيات وبرامج يف جمال

__________ 

 املرفق يف املدرجة غري األطراف من عضواً ٢٠ منهم األطراف، تعّينهم عضواً ٣٢ من التكيف جلنة تتألف )٣(
 .الشخصية بصفتهم اللجنة أعضاء ويعمل .لالتفاقية األول
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ئفة من اجلهات صـاحبة املـصلحة يف البلـدان       إنشاء شراكات بني طا    '٢'
املتقدمة والنامية األطراف، هبدف حتسني تطوير ونقل تكنولوجيا التكيف وتنفيذ  

  إجراءات التكيف؛
   احملفز الذي تؤديه االتفاقية؛الدورتعزيز   )ه(  
دعم تنمية وحتسني القدرات الذاتية، وتسهيل إزالة عراقيـل تكنولوجيـا             )و(  

مالءمتـها  وإتاحتها بتكلفة ميسورة وزيـادة       إمكانية الوصول إليها     وحتسنيالتكيف  
  وقابلية تكييفها؛

بـشأن  األطراف َتلقي وتقييم طلبات الدعم املايل املقدمة من البلدان النامية           )ز(  
 وإجراءات تكيف واملوافقة على هذه الطلبات، وتقدمي هذا الـدعم           وبرامجمشاريع  

  ؛اليةامل ليةاآلاملايل عن طريق 
سـيما   للتكيف يف مجيع البلدان، ال    ] التنفيذي[طار  اإلدعم وتعزيز تنفيذ      )ح(  

 األطراف، وذلك على أنسب مستوى، ومع اإلقرار بأمهية ما للدولـة            الناميةالبلدان  
  واحلكومات اإلقليمية من أدوار؛

التخطيط لإلجراءات الدولية املتعلقة بالتكيف وتنظيمها وتنسيقها ورصدها          )ط(  
  يمها، مبا يشمل وسائل التنفيذ؛وتقي

النظر يف املعلومات املبلَّغة عن طريق عمليات الرصد واالستعراض واإلبالغ            )ي(  
   إجراءات التكيف؛]بـتنفيذ[]  تنفيذبإتاحة وسائل[فيما يتعلق 

٨-  

  :١ اخليار    
] االجتماعية واالقتـصادية والبيئيـة    [آلية دولية للتصدي للخسائر واألضرار      ُينشئ    

رتبطة بتأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية املعرضة بوجه خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ              امل
، مبا يف ذلك التأثريات املتصلة بالظواهر اجلوية القـصوى          ]أو لتأثري تنفيذ تدابري التصدي    /و[

  ، من خالل إدارة املخاطر والتأمني والتعويض واإلصالح؛ )٤( البطيئة احلدوثوالظواهر
 وضع طرائق وإجراءات خاصة باآللية الدولية للتصدي للخسائر واألضـرار،           ُيقرر  

   عشرة؛السابعةلكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته 

__________ 

 واالحنـسار  احمليطـات،  وحتّمـض  احلرارة، درجات وارتفاع البحر، سطح مستوى ارتفاع ذلك يشمل ) ٤(
 .والتصّحر البيولوجي، التنوع وفقدان والغابات، األراضي وتدهور والتملّح، تأثريات، من به يتصل وما اجلليدي
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  :٢اخليار     
على احلاجة إىل تعزيز التعاون واخلربة الدوليني للتصدي للخسائر واألضـرار            وافقي  

أثريات تغري املناخ يف البلدان النامية املعرضة بوجه        املرتبطة بت ] االجتماعية واالقتصادية والبيئية  [
 ت، مبا يف ذلك التـأثريا     ]أو لتأثري تنفيذ تدابري التصدي    /و[خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ      

، وذلـك مـن خـالل إدارة        )٥(املتصلة بالظواهر اجلوية القصوى والظواهر البطيئة احلدوث      
  ا؛املخاطر والتأمني والتعويض واإلصالح وغريه

إىل األطراف أن تستطلع مدى احلاجة إىل وضع آليـات إلدارة املخـاطر أو            يطلب  
  تعزيزها على الصعيد دون الوطين والوطين واإلقليمي والدويل، حسب االقتضاء؛ 

 األطراف إىل أن تعزز املراكز والشبكات اإلقليمية وتنـشئ هـذه املراكـز              يدعو  -٩
لبلدان النامية، بدعم من البلدان املتقدمة األطراف       والشبكات حيثما يلزم ذلك، ال سيما يف ا       

 تعزز إجراءات التكيف الوطنية واإلقليميـة،     وتسهل  أن  واملنظمات ذات الصلة، حسب االقتضاء؛ و     
 وتشجع التعاون والتنسيق بني اجلهات صاحبة املصلحة على الصعيد          توجه،على حنو قطري ال   

  لية االتفاقية واألنشطة الوطنية واإلقليمية؛اإلقليمي، وحتسن من انتقال املعلومات بني عم
 إىل أنه باإلمكان أن ُينشأ يف بلد نام مركٌز دويل لتعزيز األحباث والتنـسيق يف                يشري  -١٠

  ؛جمال التكيف
١١-    

  :١ اخليار    
 إىل البلدان املتقدمة األطراف أن تدعم البلدان النامية األطـراف يف تعزيـز              يطلب  

نية للتكيف أو حتديد ترتيبات هلذا الغرض، عند اللزوم، بغية تعزيـز            الترتيبات املؤسسية الوط  
  العمل املتعلق بطائفة إجراءات التكيف بأكملها ابتداء من التخطيط إىل التنفيذ؛

  :٢اخليار     
مجيع األطراف إىل أن تعزز الترتيبات املؤسسية على الصعيد الوطين أو تـضع              يدعو  

تعزيز العمل املتعلق بطائفة إجراءات التكيف بأكملها مـن         هذه الترتيبات عند اللزوم، بقصد      
  التخطيط إىل التنفيذ؛

  
  
  

__________ 

 واالحنـسار  احمليطـات،  وحتّمـض  احلرارة، درجات وارتفاع البحر، سطح مستوى ارتفاع ذلك يشمل ) ٥(
 .والتصّحر البيولوجي، التنوع وفقدان والغابات، األراضي وتدهور والتملّح، تأثريات، من به يتصل وما يدياجلل
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١٢-  

  :١ اخليار    
 أن تستخدم مجيع األطراف القنوات املوجودة لإلبالغ، عند االقتـضاء، عـن             يقرر  

األنشطة املضطلع هبا، وعن الدعم املقدم واملتلقى من أجل إجـراءات التكيـف يف البلـدان     
ن تقدم معلومات عن التقدم احملرز والتجارب املكتسبة والـدروس املستخلـصة            النامية، وأ 

  ؛اإلدارة احملكمة وملتبادلةلضمان الشفافية واملساءلة ا

  :٢اخليار     
 أن ُتبلّغ مجيع األطراف عن الدعم املقدم واملتلقى من أجل إجراءات التكيـف              يقرر  

من االتفاقية، هبدف حتديد أوجه التقـصري        ١٢ من املادة    ٣يف البلدان النامية مبوجب الفقرة      
  والتفاوت يف الدعم لكي ينظر فيها مؤمتر األطراف؛ 

 مجيع األطراف إىل أن تقدم معلومات عن التجـارب املكتـسبة والـدروس              يدعو  
  املستخلصة من إجراءات التكيف، عند اللزوم؛

ية والقطـاعني العـام      املنظمات املتعددة األطراف والدولية واإلقليمية والوطن      يدعو[  -١٣
واخلاص واجملتمع املدين وغري ذلك من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة إىل االضطالع بعمـل              
معزز بشأن التكيف ودعمه على مجيع املستويات، حسب االقتـضاء، بـصورة متماسـكة              

دة  أوجه التآزر القائمة بني األنشطة والعمليات، وإىل تقدمي املساع         ىومتكاملة، باالعتماد عل  
  ]؛للتكيف] التنفيذي[طار إعمال اإليف 
للتكيف، وفقا لواليتها ورهنا    ] التنفيذي[طار  اإل إىل األمانة أن تدعم      يطلب[  - ١٤

  ]].بتوافر املوارد
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  الفصل الثالث

  العمل املُعزَّز املتعلق بإتاحة املوارد املالية واالستثمار    
  يوافق على ما يلي

 من االتفاقية لضمان التنفيـذ الكامـل        ١١مبوجب املادة   يواَصل تفعيل اآللية املالية       -١
، ٤ من املـادة     ٩ و ٨ و ٥ و ٤ و ٣والفعال لالتفاقية، وخباصة االلتزامات الواردة يف الفقرات        

  .٤ من املادة ٧ويف سياق الفقرة 
ُيقدَّم إىل البلدان النامية متويل مزيد وجديد وإضايف وواٍف وميكن التنبؤ به، فـضالً                -٢

 فرص وصوهلا إىل مصادر هذا التمويل، وفقاً لألحكام ذات الصلة يف االتفاقيـة،              عن حتسني 
إلتاحة ودعم العمل املُعزَّز املتعلق بالتخفيف، مبا يف ذلك إتاحة مقدار كبري مـن التمويـل                

، )REDD-plus(لألنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابـات وتـدهورها       
ويف . تكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقيـة         والتكيف، وتطوير ال  

تلتزم البلدان املتقدمة هبدف يتمثل يف أن       [سياق إجراءات التخفيف املُجدية وشفافية التنفيذ،       
تقدم البلـدان املتقدمـة     ] [ مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة      ١٠٠تعبئ معاً مبلغ    

كل سنة حبلول عـام     ]  يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل      ١,٥غ نسبتها   اشتراكات مقررة تبل  
وسيأيت هـذا التمويل من طائفة واسعة من املصادر،        .  لتلبية احتياجات البلدان النامية    ٢٠٢٠

  . العامة واخلاصة، الثنائية واملتعددة األطراف، مبا يف ذلك مصادر التمويل البديلة
لتمويل من خالل اآللية املالية يف املـوارد املاليـة اجلديـدة           يتمثل املصدر الرئيسي ل     -٣

وُيكمِّل التمويل املقدَّم من القطاع اخلـاص       . واإلضافية املقدَّمة من البلدان املتقدمة األطراف     
  .ومن مصادر ُمبتكرة أخرى املوارد املالية اليت يقدمها القطاع العام

اء املفاوضات، بالعمل الذي اضـطلع بـه         أحاطت األطراف علماً، أثن    :مالحظة من الرئيسة  
الفريق االستشاري املعين بالتمويل الذي أنشأه األمني العام لألمم املتحدة من أجل صـياغة              

، للتمويل الطويل األجل املتعلق بتغري املنـاخ      مقترحات عملية لتعبئة موارد جديدة ومبتكرة       
قدم الفريـق االستـشاري املعـين       ومن املقرر أن ي   . على حنو ما تعهدت به البلدان املتقدمة      

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩بالتمويل تقريره إىل األمني العام لألمم املتحدة يف 
  حييط علماً مبا يلي

االلتزام اجلماعي للبلدان املتقدمة بإتاحة موارد جديدة وإضـافية، تـشمل قطـاع               -٤
 مليار دوالر مـن     ٣٠هز مبلغها    واالستثمارات املقدَّمة من املؤسسات الدولية، وينا      احلراجة

، على أن ُتوزَّع هذه املوارد توزيعاً متوازناً        ٢٠١٢-٢٠١٠دوالرات الواليات املتحدة للفترة     
وُتعطى األولوية لتمويل إجراءات التكيف، مـع مراعـاة         . بني إجراءات التكيف والتخفيف   

ثار الضارة لتغري املناخ،    االحتياجات العاجلة والفورية للبلدان النامية املعرضة بوجه خاص لآل        
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وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك مع  مراعاة احتياجـات               
  .أثرة باجلفاف والتصحر والفيضاناتالبلدان األفريقية املت

 ٣-١ قد تود األطراف، لدى النظر يف املسائل املعروضة يف الفقـرات             :مالحظة من الرئيسة  
  .مبسألة إجياد املوارد املالية أدناه الرتباطها ٨-٦أعاله، أن تنظر يف الفقرات 

  يقرر ما يلي
] مجيع األطراف، باستثناء أقل البلـدان منــواً،       ] [البلدان املتقدمة األطراف  [تقدم    -٥

يعتمـده  ] إرشـادية ] [مقررة[ على أساس جدول اشتراكات      ، موارد ٢٠١٣ابتداًء من عام    
  .مؤمتر األطراف وحيّدثه بصورة دورية

يعتمد مؤمتر األطراف أحكاماً وترتيبات بشأن كيفية جعل النظم الدولية للبيع باملزاد              -٦
ولتحديد احلدود القصوى لالنبعاثات واالجتار هبا مصدراً دولياً لتمويل إجراءات مكافحة تغري 

  .ناخ يف البلدان الناميةامل
تستحدث الصناديق، ألغراض التخفيف، آليات حوافز خمتلفة لتشجيع اإلجـراءات            -٧

الطموحة يف مجيع البلدان النامية حسب أولويات وظروف كل منها؛ وينبغي تقدمي التمويـل          
  .بالدرجة األوىل عن طريق آليات قائمة على حتقيق النتائج

 كياناً تشغيلياً لآللية املالية لالتفاقية، يكون خاضعاً ُينشأ صندوق جديد بوصفه  -٨
لتوجيه مؤمتر األطراف ومسؤوالً أمامه، من أجل دعم املشاريع والربامج والـسياسات         
واألنشطة األخرى املتعلقة بالتخفيف، مبا يف ذلك األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات           

 والتكيف، وبناء القدرات، وتطوير ،)REDD-plus(النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها 
 .التكنولوجيا ونقلها

 علـى    يعينه مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عـشرة         جملسٌ الصندوق اجلديد يدير    -٩
عادل [ويتسم اجمللس بتمثيل    . معايري ُتحدد يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف       أساس  
  .األطراف لناميةللبلدان املتقدمة والبلـدان ا] متكافئ] [ومتوازن

 أدناه على تسوية املسائل     ١٠تسوية املسائل املعروضة يف الفقرة       تتوقف :مالحظة من الرئيسة  
  .املترابطة املتصلة بالتكيف والتخفيف والتكنولوجيا وبناء القدرات

ويصدر . نوافذ متويل متخصصة مبوافقة مؤمتر األطراف اجلديد  صندوقالجملس  ينشئ    -١٠
 التمويل اجلديد املتعدد األطراف إلجراءات التكيف عن طريق هـذا            به من  جزٌء ال ُيستهان  

وسيسترشد جملس الصندوق اجلديد يف اختاذ القرارات املتعلقة بالتمويـل          . الصندوق اجلديد 
  ].ُتدرج قائمة باهليئات املواضيعية، حسب االقتضاء[ل باملشورة التقنية 

ملوارد املالية يف الوقت املناسب، مبا يف        فرص احلصول على ا    الصندوق اجلديد يتيح  و  -١١
  .ذلك الوصول املباشر إليها، وفق إجراءات مبسطة وحمسنة وفعالة
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وجيري اختيار  .  على الصندوق وأمانةٌ   قّيم الصندوق اجلديد يتوىل تقدمي اخلدمات إىل       -١٢
ساس معـايري    على أ  ؤمتر األطراف القّيم واألمانة الدائمة للصندوق يف الدورة السابعة عشرة مل        

  .للقيام بدور األمانة املؤقتة] XX[وُيدعى . ُتحدد يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف
 قد تود األطراف النظر يف اخلطوات الالزم اختاذها لضمان اإلسـراع            :مالحظة من الرئيسة  

  .بتنفيذ الصندوق اجلديد
انات التشغيلية وقنوات ولتحسني االتساق والتنسيق والكفاءة والفعالية بني الكي  -١٣

التمويل األخرى، ميكن للصندوق اجلديد أن ينشئ منتدى للكيانات اليت تقدم الـدعم         
ويكون هذا املنتدى مبثابة حمفل لتشجيع الكيانات التشغيلية وغريها من قنـوات      . املايل

التمويل على زيادة تدفق املعلومات وتبادهلا لتفادي تكرار اجلهود وتنسيق إجـراءات            
 .تطبيق والقياس واإلبالغال

١٤-    
  :ملستهل الفقرة ١اخليار 

 لآللية املالية ختضع لتوجيه مؤمتر األطراف وتكون مـسؤولة أمامـه،             تابعة ُتنشأ هيئة جديدة  
  :لتضطلع يف مجلة أمور باملهام التالية

  :ملستهل الفقرة ٢اخليار 
  :ُتعزز املؤسسات القائمة لتضطلع يف مجلة أمور باملهام التالية

مساءلة هذه  وكفالة   إىل مجيع الكيانات التشغيلية لآللية املالية،        تقدمي التوجيه   )أ(  
  ؛األطرافالكيانات أمام مؤمتر 

 االتساق والتنسيق والفعالية والكفاءة عن طريـق تـشجيع مجيـع            حتسني  )ب(  
الكيانات التشغيلية وغريها من قنوات التمويل على تفادي تكـرار اجلهـود وتنـسيق              

  ات التطبيق والقياس واإلبالغ؛إجراء
 االحتياجات من التمويل الدويل الالزمة لدعم األنـشطة الراميـة إىل    تقييم  )ج(  

ودراسة مسامهة مصادر اإليرادات احملتملة، مبا يف ذلك مصادر         ،  املناخالتصدي لتغري   
  ؛التمويل البديلة، لتلبية هذه االحتياجات

متوازناً بني اجملاالت املواضيعية اليت ُتعىن  بتوزيع التمويل توزيعاً التوصية  )د(  
هبا الكيانات التشغيلية لآللية املالية باالستناد إىل املعلومات املقدمة من مجيـع            

  الكيانات التشغيلية؛
 املوارد للحصول على متكافئة اً فرصتوصية الكيانات التشغيلية بطرائق تتيح   )ه(  

بسطة وحمسنة وفّعالة، مبا يف ذلك الوصـول         املناسب وفق إجراءات م    الوقتاملالية يف   
  املباشر إىل تلك املوارد؛
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 البلـدان   إلجراءات العمل املعـزز يف    قياس الدعم املقدم    بطرائق ل  التوصية  )و(  
  إلبالغ عن هذا الدعم والتحقق منه؛االنامية األطراف و

 مكررا  ١٥ -را   مكر ١٥، ينبغي النظر يف الفقرات      ١ إذا اعُتمد اخليار     :مالحظة من الرئيسة  
  :ثالثاً أدناه

 مـن  ٢تعمل اهليئة اجلديدة ضمن نظام إدارة يتصف بالشفافية وفقاً للفقرة            - مكررا١٥
  . من االتفاقية١١املادة 
عضواً يعينهم مؤمتر األطـراف يف دورتـه        ] x[ تتألف اهليئة اجلديدة من      - مكررا ثانيا١٥ً

 السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، وفق متثيل       السابعة عشرة على أساس معايري ُتحدد يف الدورة       
  .عادل ومتوازن جلميع األطراف

  . تتوىل أمانة تقدمي اخلدمات الالزمة للهيئة اجلديدة - مكررا ثالثا١٥ً
التابعة لالتفاقية  اآللية املالية   مراجعة الترتيبات املؤسسية القائمة بني    تتفق األطراف على      -١٦
  .األطراف الستجابة بفعالية أكرب الحتياجات البلدان النامية امن أجلمرفق البيئة العاملية و

 إلهناء هذا الفصل يتعني مواصلة حبث آلية تسجيل إجراءات التخفيـف  :مالحظة من الرئيسة  
  .املالئمة وطنياً وتيسري تقدمي الدعم وتسجيله
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  الفصل الرابع

  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها    
املعزز املتعلق  تتضمن الفقرات الواردة أدناه أحكاماً إضافية بشأن العمل         : الرئيسةمالحظة من   

  . من الفصل األول٦٥بتطوير التكنولوجيا ونقلها، وهي مسألة أشري إليها يف الفقرة 

   مؤمتر األطراف، إن  
 ٧ و ٥ و ٣ و ١ إىل االلتزامات الناشئة مبوجب االتفاقية، ال سيما الفقـرات            يشري إذ  

  ،٤ من املادة ٩ و٨و
أمهية تعزيز وحتسني العمل التعاوين الوطين والـدويل يف جمـال تطـوير              يؤكد   وإذ  

التكنولوجيات السليمة بيئياً ونقلها إىل البلدان النامية األطراف لدعم إجـراءات التخفيـف             
   وما بعده، ولتحقيق اهلدف النهائي لالتفاقية،٢٠١٢والتكيف من اآلن وحىت عام 

أن تغري املناخ ميثل هتديداً عاجالً للمجتمعات البشرية ولكوكب األرض           ب  يسلّم وإذ  
قد ال ميكن عـكس اجتاهـه، وبالتايل فهو يتطلب أن تتصدى له مجيع األطـراف علـى                

  االستعجال، وجه
 أيضاً بأن خفض االنبعاثات بصورة مبكرة وسريعة، إىل جانب احلاجـة             يسلِّم وإذ  

ات الضارة لتغري املناخ، أمر يتطلب نشر التكنولوجيات السليمة         العاجلة إىل التكيف مع التأثري    
  بيئياً ونقلها أو إتاحة الوصول إليها، على نطاق واسع،

على ضرورة وجود آليات فعالة ووسائل معززة وبيئات متكينية مالئمـة            يشدد   وإذ  
لبلــدان  إلزالة العقبات اليت تعترض سبيل التوسع يف تطوير التكنولوجيات ونقلهــا إىل ا     

  النامية األطراف،

  اهلدف    
 أن يكون اهلدف من العمل املعزز يف جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها متمثالً يف              يقرر  -١

  دعم إجراءات التخفيف والتكيف من أجل حتقيق التنفيذ الكامل لالتفاقية؛
، سعيا حنو هذا اهلدف، أن االحتياجات التكنولوجية جيـب أن ُتحـدد             يقرر أيضاً   -٢

  وطنياً، استناداً إىل الظروف واألولويات الوطنية؛
على اإلسراع باجلهود املبذولة يف خمتلف مراحل الدورة التكنولوجية، وفقـاً           يوافق    -٣

لاللتزامات الدولية، مبا يشمل البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا واختباَرهـا ونـشَرها             
، )‘تطوير التكنولوجيا ونقلها ‘ا املقرر بعبارة    يشار إىل ذلك فيما يلي يف هذ      (وتعميَمها ونقلَها   

   إلجراءات التخفيف والتكيف؛ اًدعم
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  أو نتائج األنشطة الالزم دعمها/ واألنشطة    
أو نتائج األنشطة املؤهلـة لتلقـي       /أدناه، أن األنشطة و   ) ج(٧، عمالً بالفقرة    يقرر  -٤

 يف ذلك اإلجراءات ذات الصلة      الدعم التكنولوجي واملايل والدعم يف جمال بناء القدرات، مبا        
 أدناه، جيب أن حتدَّد من خالل عمليات قطريـة التوجـه            ١٣ و ١٢املشار إليها يف الفقرتني     

 الظروف واألولويات الوطنية، بغية ضمان الكفاءة والفعالية على حنـو كلـي يف              ىلاستناداً إ 
  :ون أن تقتصر عليهاالوفاء هبذه النتائج، وميكن أن تشملَ األنشطةَ اليت حتقق ما يلي، د

وتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية للبلدان النامية األطراف، مبا يف         هتيئة    )أ(  
  ذلك الربامج التعاونية للبحث والتطوير واالختبار؛

نشر وتعمـيم التكنولوجيـا والدرايـة الـسليمتني بيئيـاً يف البلـدان                )ب(  
  األطراف؛ النامية

واخلاص يف جمال تطـوير التكنولوجيـا ونـشرها         زيادة االستثمار العام      )ج(  
  وتعميمها ونقلها؛

نشر التكنولوجيات املادية وغـري املاديـة الالزمـة لتنفيـذ إجـراءات               )د(  
  والتخفيف؛ التكيف

  حتسني نظم مراقبة تغري املناخ وما يتصل هبا من عمليات إدارة املعلومات؛  )ه(  
  ] املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية؛ التراخيص ومعاجلة اجلوانب األخرىشراء[  )و(  
  تعزيز النظم الوطنية لالبتكار ومراكز االبتكار التكنولوجي؛  )ز(  
   خطط وطنية للتكنولوجيا ألغراض التخفيف والتكيف؛ وتنفيذوضع   )ح(  

   التكنولوجيةاآللية    
بع  أدناه بشأن الطـا    ٥ يتعني تنقيح اخليارات املعروضة يف الفقرة        :مالحظة من الرئيسة  

القانوين لالتفاق مىت ُحدد الطابع القانوين للنتائج اليت سُتعرض على مؤمتر األطراف يف             
  .دورته السادسة عشرة

] أن ُتحّدد مبوجب هذا املقرر آلية تكنولوجية كجزء من االتفاق امللزم قانوناً       [ُيقرر  -٥
متر األطـراف   تعمل حتت سلطة وتوجيه مـؤ     [أن ُتنشأ مبوجب هذا املقرر آلية تكنولوجية        [

  :، وتتألف من العنصرين التاليني]]وتكون مسؤولة أمامه
   أدناه؛ ٧جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا، وفقاً للوصف الوارد يف الفقرة   )أ(  
   أدناه؛١١ لتكنولوجيا املناخ، وفقاً للوصف الوارد يف الفقرة وشبكة مركز  )ب(  

لتكنولوجية واألنشطة األخرى اليت ُيقررها مؤمتر  أن ُتراعى يف تنفيذ اآللية اُيقرر أيضاً   -٦
 ٤الفقرة  أو نتائج األنشطة املؤهلة لتلقي الدعم وفقاً للوصف الوارد يف           /األطراف األنشطةُ و  
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ل هذه اآللية عن طريق الترتيب املايل، مبا يشمل إتاحة موارد ماليـة             أعاله، وأن ُتموَّ  
 ٤ من املادة    ٣افية املتفق عليها، وفقاً للفقرة       اإلض جديدة وإضافية للوفاء بإمجايل التكاليف    

  من االتفاقية؛

   التنفيذية املعنية بالتكنولوجيااللجنة    
  :التالية  مبوجب هذا املقرر حتديد جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا ُتسند إليها الوظائفيقرر  -٧

ت باسـتعراض شـامل لالحتياجـا     مؤمتر األطراف وهيئاته الفرعية      تزويد  )أ(  
لسياسات واملسائل التقنية املتصلة بتطوير التكنولوجيا ونقلـها        التكنولوجية وحتليل ل  

  ألغراض ختفيف آثار تغري املناخ والتكيف معها؛
النظر يف إجراءات لتعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها وتقدمي توصيات بشأهنا            )ب(  

  من أجل تعجيل إجراءات التخفيف والتكيف؛ 
ت بشأن السياسات وأولويات الربامج ومعايري حتديد األهلية        إعداد توجيها   )ج(  

، مع إيـالء عنايـة      [ فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها ليعتمدها مؤمتر األطراف       
  ؛]خاصة لألطراف من البلدان األقل منواً

 لرحبيـة تعزيز التعاون بني احلكومات وأوساط الصناعة واملنظمات غـري ا           )د(  
ية والبحثية يف جمال تطوير ونقل التكنولوجيا ألغراض ختفيف آثار          واألوساط األكادمي 

  تغري املناخ والتكيف معها؛
عـن  [ تقارير دورية بشأن التقدم احملرز يف أعماهلا إىل مؤمتر األطراف    تقدمي  )ه(  

اهليئـات  ، وتقدمي املـشورة إىل      ]طريق اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية     
ة مبوجب االتفاقية، بناء على طلبها، بشأن املسائل املتعلقة باجلهود املبذولة           الفرعية املنشأ 

   يتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها؛يمالتعجيل العمل ف
ما حتـدده البلـدان الناميـة       [ باإلجراءات الالزمة للتغلب على      التوصية[  )و(  

ها، ودعم هذه   احلواجز اليت تعترض تطوير التكنولوجيا ونقل     ] من حواجز ] [األطراف
  ]؛ختفيف وتكيف معززةاإلجراءات من أجل إتاحة اختاذ إجراءات 

تكنولوجيا املناخ هبدف تنـسيق أنـشطة       وشبكة  تقدمي التوجيه إىل مركز       )ز(  
  مع اإلجراءات القطرية التوجه؛والشبكة املركز 

  ]معاجلة املسائل املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية عند نشوئها؛[  )ح(  
ز وضع واستخدام خارطات طريق أو خطط عمل يف جمال التكنولوجيا           حتفي  )ط(  

 والوطين، عن طريق التعاون بني اجلهات املعنية صاحبة         واإلقليميعلى الصعيد الدويل    
املصلحة، ال سيما احلكومات واملنظمات أو اهليئات ذات الصلة، مبا يـشمل حتديـد     
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ـ أفضل املمارسات ووضع املبادئ التوجيهية،        أدوات تيـسر إجـراءات      اباعتباره
  التخفيف والتكيف؛

 أعاله،  ٧من الفقرة   ) و(و) د(و) ب(و) أ( فيما يتعلق بالفقرات الفرعية      :مالحظة من الرئيسة  
قد تود األطراف النظر يف الصلة املمكنة بني اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا املقترحـة               

من اخليار  ) ه(و) د(ملبينة يف الفقرتني الفرعيتني     واملهام املقترحة للترتيبات املؤسسية للتكيف ا     
  . من املرفق الثاين٧ يف الفقرة ١

 أعاله، قد تود األطراف النظر يف الصلة املمكنة         ٧من الفقرة   ) أ(وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية     
فيف بني اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا املقترحة واآللية املقترحة لتسجيل إجراءات التخ          

 ٣٣-٣١، على النحـو املبـّين يف الفقـرات          وتيسري تقدمي الدعم وتسجيله   املالئمة وطنياً   
  . من املرفق اخلامس٥٠-٤٩والفقرتني 

  .]والية وتكوين اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا: ُيصاغ فيما بعد[  -٨
أ مبوجـب   أن ُتنهى والية فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيـا، املنـش        يقرر  -٩

 الـسابعة ، يف ختام الدورة     ١٣- م أ /٣ واملعاد تشكيله مبوجب املقرر      ٧- م أ /٤  املقرر
 الفريق حبلول هذا األجل أنشطته املتبقية ويقـدم         نجزعشرة ملؤمتر األطراف، على أن يُ     

 كل من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئـة     هتقريره النهائي لتنظر في   
، لتـصبح اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة         تنفيذ يف دورتيهما الثالثة والـثالثني     الفرعية لل 

بالتكنولوجيا بعد ذلك مسؤولة عن مواصلة تنفيذ إطار اإلجراءات اهلادفـة والفعالـة         
املعتمد مبوجب ) إطار نقل التكنولوجيا( من االتفاقية ٤ من املادة ٥لتعزيز تنفيذ الفقرة 

  .١٣- م أ/٣ املقرر  واملعزز مبوجب٧- م أ/٤املقرر 
 أدناه على تسوية املسائل     ١٠ تتوقف تسوية املسائل املعروضة يف الفقرة        :مالحظة من الرئيسة  

  .املترابطة املتصلة بالعمل املعزز يف جمال إتاحة املوارد املالية واالستثمار
ـ          ُيقرر    -١٠ ة علـى   كذلك أن ُتقّدم اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا إىل اجلهة القائم

 أو  نتائج األنشطة   /مشورة تقنية وسياساتية وتوصيات فيما يتعلق باألنشطة و       الترتيب املايل،   
  ؛ أعاله٤ على النحو املشار إليـه يف الفقرة ،املؤهلة لتلقي الدعم

   وشبكة تكنولوجيا املناخمركز 
كة  أن يضطلع مركز تكنولوجيا املناخ، مبساعدة من وحداته اإلقليميـة وشـب            يقرر  -١١

  :، مبا يليتكنولوجيا املناخ
  :بطلب من بلد نام طرف  )أ(  
تحديد االحتياجات التكنولوجيـة وتطبيـق      بتقدمي املشورة والدعم املتعلقني      '١'

  التكنولوجيات واملمارسات والعمليات السليمة بيئياً؛ 
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ربامج النهوض بالقوى العاملة من أجـل       لإتاحة املعلومات والتدريب والدعم      '٢'
 قدرة البلدان النامية األطراف على حتديد خيارات التكنولوجيا واملفاضلة   بناء أو تدعيم  

  وتكييفها؛  بينها، وتطبيق التكنولوجيات واحلفاظ على استخدامها
تيسري العمل العاجل فيما يتعلق بنشر التكنولوجيات القائمة لتـستفيد منـها             '٣'

  البلدان النامية األطراف حسب احتياجاهتا احملددة؛ 
ل من خالل التعاون مع القطاع اخلاص واملؤسسات العامة واألوساط          العم  )ب(  

واملؤسسات البحثية على حتفيز وتشجيع تطـوير ونقـل التكنولوجيـات           األكادميية  
السليمة بيئياً، القائم واجلديد منها، وحتفيز وتشجيع فرص التعاون التكنولوجي بـني            

   ثالثي؛ صعيد اجلنوب وعلىبلدان بني فيما الشمال واجلنوب وبلدان 
تطوير وتكييف األدوات التحليلية والسياسات وأفضل املمارسات إلتاحـة           )ج(  

  ختطيط قطري التوجه يدعم تعميم التكنولوجيات السليمة بيئياً؛ 
  : شبكة لتكنولوجيا املناخ هبدف حتقيق ما يلي وتيسريإقامة  )د(  
املؤسسات الوطنية تعزيز التعاون مع املراكز الوطنية واإلقليمية والدولية و '١'

  ذات الصلة؛
تيسري إقامة شراكات دولية بني اجلهات صاحبة املصلحة من القطاعني العـام             '٢'

واخلاص من أجل تسريع وترية ابتكار التكنولوجيات السليمة بيئياً وتعميمها يف البلدان 
  النامية األطراف؛ 

 طرف،  إتاحة املساعدة والتدريب التقنيني قطريا، بناًء على طلب بلد نام          '٣'
  األطراف؛   لدعم ما حيدد من إجراءات تكنولوجية يف البلدان النامية

بلـدان  حتفيز وضع ترتيبات توأمة بني املراكز لتعزيز الشراكات بـني            '٤'
بني اجلنوب وعلى صعيد ثالثي هبدف تشجيع التعاون يف فيما الشمال واجلنوب و

  جمال البحث والتطوير؛
 ائف الشبكة؛أداء ما يلزم من أنشطة لالضطالع بوظ '٥'

    )ه(  
  :١اخليار [  
تقدمي تقارير دورية عن التقدم احملرز فيما ينجز من أعمال إىل مؤمتر األطـراف عـن            

  ؛] للمشورة والعلمية والتكنولوجيةاهليئة الفرعية[طريق 
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  :٢ اخليار  
مد مؤمتر األطراف بآخر املستجدات فيما يتعلق حبالة العمل اجلاري والتقدم احملـرز             

اهليئة الفرعيـة للمـشورة     [ا يشمل عمل شبكة تكنولوجيا املناخ، عن طريق         فيه، مب 
، بقصد حتديد أي إجراء     ]اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا   ] [العلمية والتكنولوجية 

  ].املستجدات؛  على هذهناًءيلزم اختاذه ب
ر يف الصلة املمكنة     أعاله، قد تود األطراف النظ     ١١فيما يتعلق بالفقرة    : مالحظة من الرئيسة  

بني مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ املقترحني واملراكز الدولية واإلقليمية والوطنية املقترحـة            
 من املرفق الثاين، والصالت األخـرى املمكنـة مـع           ١٠ و ٩على النحو املبّين يف الفقرتني      

  .الترتيبات املؤسسية املقترحة، حسب االقتضاء
  ]. وتكوين مركز وشبكة تكنولوجيا املناخوالية: ُيصاغ فيما بعد[  -١٢

  حقوق امللكية الفكرية[    
١٣-  

  :١ اخليار    
  ال ترد يف النص إشارة إىل حقوق امللكية الفكرية

  :٢ اخليار    
  يقرر ما يلي

ال يفسَّر أي اتفاق دويل بشأن امللكية الفكرية وال ُينفَّذ على حنو يقّيد أو مينـع أي                   
عاجلة التكيف مع تغري املناخ أو ختفيف آثاره، وخاصـة تطـوير            طرف من اختاذ أية تدابري مل     

 متنيوتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية يف البلدان النامية ونقل التكنولوجيا والدراية السلي         
  بيئياً والوصول إليهما؛

ُتتخذ تدابري حمددة وعاجلة وُتستحدث آليات إلزالة احلواجز الناشئة عـن محايـة               
  : ية الفكرية واليت تعترض تطوير ونقل التكنولوجيا، وخاصة ما يليحقوق امللك

إنشاء جممع عاملي حلقوق امللكية الفكرية املتعلقة بتكنولوجيا التصدي لتغري            )أ(  
ليقوم بتعزيز وكفالة وصول البلدان النامية إىل التكنولوجيات احملميـة حبقـوق        املناخ  

  على أساس غري حصري ومعفى من اإلتاوات؛ امللكية الفكرية وما يتصل هبا من دراية 
اختاذ خطوات لكفالة تقاسم التكنولوجيات والدراية املتصلة هبا املمولة من            )ب(  

 عمومية، مبا يف ذلك إتاحة التكنولوجيات والدراية على أساس مشاع وعلى             مصادر
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أو /ن الناميـة و   حنو يعزز نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً والدراية املتصلة هبا إىل البلدا          
   من اإلتاوات؛فىوصوهلا إليها على أساس مع

تتخذ األطراف مجيع اخلطوات الالزمة يف مجيع احملافل ذات الصلة، لكي ُتستثىن من               
محاية حقوق امللكية الفكرية يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً التكنولوجيا الـسليمةُ بيئيـاً               

 حلقوق  احلالية املناخ وختفيف آثاره، ولكي تلغى احلماية        املستخدمة ألغراض التكيف مع تغري    
امللكية الفكرية هلذه التكنولوجيات، مبا يف ذلك التكنولوجيا املستحدثة بتمويل من احلكومات     
أو الوكاالت الدولية وتلك اليت تنطوي على استعمال موارد جينية ألغراض التكيف مع تغري              

  املناخ وختفيف آثاره؛
 النامية أن تستفيد من كامل أوجه املرونة الواردة يف االتفـاق املتعلـق              حيق للبلدان   

  اإللزامي؛ جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، مبا يف ذلك الترخيص
تقدم اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا إىل مؤمتر األطـراف توصـيات بـشأن               

احلواجز اليت تعترض تطوير التكنولوجيا ونقلها، مبـا       اإلجراءات الدولية الرامية إىل دعم إزالة       
  ؛.] الفكرية امللكيةيف ذلك احلواجز الناشئة عن حقوق

   التعاوين يف جمال التكنولوجياالعمل    
 من االتفاقيـة ووفقـاً      ٤من املادة    ٥و) ج(١  األطراف، يف سياق الفقرتني    يشجع  -١٤

ى اختاذ إجراءات حملية ُتحدَّد من خـالل        لقدرات كل منها وظروفها وأولوياهتا الوطنية، عل      
  :ُنُهج قطرية التوجه تكفل ما يلي

أو تدعيم نظم وطنية لالبتكار، مبـا يف ذلـك، حـسب            /إنشاء و تعزيز    )أ(  
  االقتضاء، مراكز وطنية لالبتكار التكنولوجي؛

  تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛  )ب(  
لعمل املعزز يف جمال نقل التكنولوجيـا وتعبئـة         إجياد بيئات مواتية لتيسري ا      )ج(  

  استثمارات القطاع اخلاص؛ 
هتيئة وتعزيز القدرات املؤسسية والتقنية والبشرية ذات الصلة، مبا يـشمل             )د(  

القدرة على استيعاب التكنولوجيات السليمة بيئيـاً واملالئمـة والقابلـة للتطبيـق             
  واعتمادها؛ وتكييفها

اعني اخلاص والعام يف جماالت البحث والتطوير واالختبار         القط زيادة أنشطة   )ه(  
إىل مضاعفة أنشطة   على أقل تقدير    مقارنةً باملستويات احلالية، سعياً     ] املتصلة بالطاقة [

عـام  ] [٢٠١٢عـام  [حبلـول   ] املتصلة بالطاقة [البحث والتطوير واالختبار العاملية     
 ] ذلـك  بعد] [٢٠٢٠حبلول عام   [ حلايلوزيادهتا إىل أربعة أمثال مستواها ا     ] ٢٠١٥
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على أن يقترن ذلك بتحول كبري يتمثل يف التركيز على التكنولوجيـات املأمونـة     ،[
  ؛ ]سيما مصادر الطاقة املتجددة واملستدامة اخلفيضة االنبعاثات من غازات الدفيئة، ال

ووفقاً  من االتفاقية    ٤ من املادة    ٥ و )ج(١ األطراف، يف سياق الفقرتني      يشجع أيضاً   -١٥
لقدرات كل منها وظروفها وأولوياهتا الوطنية، على املشاركة يف أنشطة تعاون ثنائية ومتعددة             

  : األطراف يف جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها من أجل حتقيق أهداف منها ما يلي
العمل التعاوين من خالل شراكات تكنولوجية بني بلـدان الـشمال      تعزيز    )أ(  

دان اجلنوب، وشراكات ثالثية، مبا يف ذلك الشراكات القائمة         واجلنوب، وفيما بني بل   
  على مراكز وشبكات تكنولوجية إقليمية ودولية؛

تعزيز وضع ترتيبات إلقامة شراكات تعاونية مع املنظمـات الدوليـة ذات       )ب(  
  الصلة والقطاعني العام واخلاص واألوساط األكادميية والبحثية؛ 

   املمارسات؛ تعزيز هتيئة وتعميم أفضل  )ج(  
   بناء القدرات الوطنية واإلقليمية؛دعم  )د(  

   اليت تتطلب مزيداً من البحثاملسائل    
على مواصلة مداوالته بشأن الوالية الكاملة للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا          يوافق    -١٦

وطرائق  أعاله وتشكيلها    ١٠ و ٧ تني تكنولوجيا املناخ املشار إليهما يف الفقر       وشبكة ومركز
بشأن هـذه   عملها، وعلى أن خيتتم هذه املداوالت حبيث يتسىن ملؤمتر األطراف اختاذ مقرر             

  السابعة عشرة؛ يف دورته املسائل 
 أمهية مواصلة احلوار بني األطراف بشأن املسائل اليت جرى تداوهلا خالل هذه             يؤكد  -١٧

ددة اليت تربز من خالل العمليات      واليت تشمل يف مجلة أمور سبل معاجلة العراقيل احمل        [الدورة،  
طرائق خطط العمل وخارطات الطريق املتبعـة يف        والقطرية التوجه، وتكنولوجيات التكيف،     

 وحوافز تطوير التكنولوجيا ونقلها، وهدف اآللية التكنولوجية يف جمـال           ولوجيا،جمال التكن 
  ].حقةالبحث والتطوير، على أن خيتتم نظره يف هذه املسائل يف دورته الال
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  اخلامسالفصل 

  العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات    
املعزز املتعلق  تتضمن الفقرات الواردة أدناه أحكاماً إضافية بشأن العمل         : مالحظة من الرئيسة  

  .من الفصل األول ٦٧ ، وهي مسألة أشري إليها يف الفقرةبناء القدراتب
  إن مؤمتر األطراف،  
درات البلدان النامية هو أمر أساسي لتمكني البلـدان          أن بناء ق   إذ يؤكد من جديد   [  

  ،وجبهالتزاماهتا مبالفعال التنفيذ الالنامية األطراف من املشاركة الكاملة يف االتفاقية و
 بأن أنشطة بناء القدرات تتصل جبميع جوانب االتفاقية، مبا فيهـا البحـث            وإذ يقر   

  والرصد املنتظم والتعليم والتدريب والتوعية،
 من االتفاقية، يف    ٤ من املادة    ٨ و ٧ و ٥ و ٤ و ٣ و ١ حتديداً بالفقرات    ذ يسترشد وإ  

   منها،٦ و٥ و٣سياق املواد 
 إىل األحكام املتصلة ببناء قدرات البلدان النامية الواردة يف املقـررات ذات   وإذ يشري   

  الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف،
ديداً الذي يتضمن يف مرفقه إطار بنـاء         حت ٧-م أ /٢ إىل أمهية املقرر     وإذ يشري أيضاً    

  القدرات يف البلدان النامية،
 أنه رغم كون نطاق بناء القدرات واالحتياجات املتصلة بـه           وإذ يضع يف االعتبار   [  

منطبقة،  تظل ١٠-م أ/٢ والعوامل األساسية احملددة يف املقرر ٧-م أ/٢الواردة يف مرفق املقرر 
  ]ال القدرات تنشأ عن النتائج املتفق عليها يف كوبنهاغن،فإن هناك احتياجات جديدة يف جم

 إىل الفقرات املتعلقة ببناء القدرات الواردة يف جدول أعمال القرن           وإذ يشري كذلك    
  احلادي والعشرين وبرنامج مواصلة تنفيذه،

ـ          وإذ يساوره بالغ القلق      دان ـ إزاء الفجوة الكبرية بني بناء القدرات املطلوبـة للبل
وارد املتاحة حالياً لتلبيـة     ـة األطراف لكي تسهم إسهاماً كامالً يف تنفيذ االتفاقية وامل         النامي

  تلك احلاجة،
  ،)١٣-م أ/١املقرر ( إىل خطة عمل بايل وإذ يشري  
 بأن بناء القدرات هو عملية شاملة بطبيعتها وأساسية للتمكني مـن تنفيـذ             وإذ يقر   

اماً من خالل العمل التعاوين الطويل األجـل مـن اآلن           االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستد    
   وما بعده،٢٠١٢وحىت عام 
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 بأن النتائج املتفق عليها الناشئة عن العملية اليت أطلقتها خطة عمل بايل             وإذ يعترف   
  ستتطلب عمالً معززاً بشأن بناء القدرات،

   املتعلق ببناء القدرات، احلاجة إىل ختصيص جزء قائم بذاته ُيعىن بالعمل املعزَّزوإذ يؤكد  
 أن بناء القدرات ينبغي أن تكون عملية مـستمرة ومتدرجـة            وإذ يؤكد من جديد     

ومتكررة وقائمة على املشاركة وموجهة قطرياً ومتمشية مع األولويات والظروف الوطنيـة،            
وتشكل جزءاً ال يتجزأ من العمل املعزز املتعلق بتخفيف آثار تغري املنـاخ والتكيـف معـه                 

  ]طوير التكنولوجيا ونقلها واحلصول على املوارد املالية،وت
 على أن اهلدف من العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات هو بناء وتطوير وتدعيم              يوافق  -١

وحتسني وتعزيز قدرات وإمكانات البلدان النامية األطراف لإلسهام يف تنفيذ االتفاقية تنفيـذاً       
  كامالً وفعاالً ومستداماً؛

أن يسترشد بأحكام االتفاقية      على أن العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات جيب        فقيوا  -٢
  واملقررات ذات الصلة اليت يتخذها مؤمتر األطراف؛

  : أنه ينبغي تعزيز إجراءات بناء القدرات حتقيقاً ملا يلييقرر  -٣
          من تنفيذ مجيع جوانـب االتفاقيـة تنفيـذاً كـامالً، ال سـيما             التمكني    )أ(  

  ؛٧-م أ/٢املقرر 
يف [أو تعزيز قدرة البلدان النامية األطراف يف اجملـاالت احملـددة            /تطوير و   )ب(  

مبوجـب النتـائج    ] [١٣-م أ /١املقرر  (النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل        
، مبـا يف ذلـك تـدعيم القـدرات واملهـارات        ]املتفق عليها لتعزيز تنفيذ االتفاقية    

] ءحـسب االقتـضا   [ملؤسسات دون الوطنية أو الوطنية أو اإلقليمية        واإلمكانات وا 
 للتصدي لالحتياجات الناشئة يف جمال بناء القدرات؛ 

٤-  

  :١اخليار     
والدعم املايل مـن البلـدان املتقدمـة        [تعزيز التعاون الدويل    أنه ينبغي    يقرر أيضاً   
  :بينهالتدعيم قدرة البلدان النامية األطراف بوسائل من ] األطراف

  :٢اخليار     
 أنه ينبغي تعزيز اإلجراءات املتعلقة ببناء القدرات مـن أجـل تـدعيم              يقرر أيضاً [  

القدرات واملهارات واإلمكانات واملؤسسات دون الوطنية أو الوطنية أو اإلقليمية، حـسب            
تطوير االقتضاء، بغية تلبية االحتياجات الناشئة لبناء القدرات يف جماالت التكّيف والتخفيف و           

] مبوجب النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل       [التكنولوجيا ونقلها، على النحو املبني      
  :]وسائل من بينهاب] مبوجب النتائج املتفق عليها لتعزيز تنفيذ االتفاقية[
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متكني وتعزيز املؤسسات املختصة على شىت املستويات، مبا يف ذلك حلقات             )أ(  
  تنسيق الوطنية؛الوصل وهيئات ومنظمات ال

  تعزيز القدرات واملهارات واإلمكانات احمللية؛  )ب(  
أو /أو تعزيز شبكات توليد املعلومات واملعـارف الوطنيـة و         /بناء و   )ج(  

اإلقليمية وتقامسها وإدارهتا، مبا يف ذلك املعارف واخلربات وأفضل املمارسـات           
بل منها التعاون بني بلدان احمللية واخلاصة بالسكان األصليني يف البلدان النامية بُس

  اجلنوب والتعاون الثالثي؛
تعزيز القدرة على إجراء البحوث املتصلة بتغري املناخ؛ والرصـد املنـتظم؛              )د(  

ومجع البيانات واستخدامها؛ وإدارة املعارف واختاذ القرارات، ألمور منها تقييم        
املخاطر؛ ووضع النماذج،   القابلية للتأثر والتكّيف؛ وُنظم اإلنذار املبكّر؛ وإدارة        

 االقتـصادية ألغـراض التكّيـف       - مبا يف ذلك وضع النماذج االجتماعيـة        
  والتخفيف، وتصغري النماذج؛

تدعيم سبل االتصال والتعليم والتدريب والتوعية يف جمال تغري املنـاخ        )ه(  
على مجيع املستويات، مبا يف ذلك على املستويني احمللي واجملتمعي، مع مراعـاة             

  قضايا اجلنسانية؛ال
ج التشاركية واملتكاملة، مبا يف ذلك مشاركة خمتلـف         ُهتشجيع وتدعيم النُ    )و(  

الشباب، مع مراعـاة االعتبـارات      ] النساء و [ومن بينها   اجلهات صاحبة املصلحة،    
املتعلقة بتغري املناخ قدر املستطاع، يف السياسات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية          

  الصلة؛والبيئية ذات 
  تعزيز القدرة على ختطيط وإعداد وتنفيذ األعمال املتعلقة بتغري املناخ؛  )ز(  
تعزيز القدرة على رصد األعمال املتعلقة بتغري املناخ واإلبالغ عنها، ألمور             )ح(  

  منها سري عملية البالغات الوطنية وإعدادها؛
  دي؛أو تعزيز القدرة املؤسسية على التنويع االقتصا/تطوير و  )ط(  
ألغراض التخفيـف والتكّيـف     [دعم احتياجات بناء القـدرات احملددة        )ي(  

] يف إطار النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل        ] [وتطوير التكنولوجيات ونقلها  
  ]يف إطار النتائج املتفـق عليهـا لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛[
 يف جمـرى تنفيـذ      دعم أي احتياجات أخرى تنشأ يف جمال بناء القدرات          )ك(  

  االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً؛
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٥-    

  :١اخليار     
  : إنشاء فريق تقين معين ببناء القدرات من أجل حتقيـق األهداف التاليةيقرر كذلك[  
تنظيم وتنسيق ورصد وتقييم وتعديل تنفيذ أنشطة بناء القدرات لدعم            )أ(  

لك وتطوير التكنولوجيا ونقلها يف البلدان التكيف والتخفيف والتمويل الالزم لذ
  النامية؛

اقتراح وتنفيذ آليات لتقاسم الدروس املستفادة بتشجيع التعاون بني بلدان             )ب(  
اجلنوب والتعاون الثالثي ونشر املعلومات املتعلقة بأنشطة بناء القدرات الـيت متـت             

  بنجاح يف البلدان النامية؛
لدان املتقدمة األطراف بالتزاماهتا بـدعم بنـاء        تقدمي معلومات عن وفاء الب      )ج(  

  ]القدرات وتقييم ذلك؛

  :٢اخليار     
مبوجـب  [ على أنه ينبغي للترتيبات املؤسسية ذات الصلة القائمة أو املنشأة            يوافق[  

مبوجب النتائج املتفق عليهـا لتعزيـز تنفيـذ         ] [النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل      
ذلك أي أفرقة خرباء أو أفرقة أو هيئات تقنية، أن تنظر يف إدمـاج بنـاء                ، مبا يف    ]االتفاقية

  ]القدرات يف والياهتا حسب االقتضاء؛
 أدناه على تسوية املـسائل  ٦تتوقف تسوية املسائل املعروضة يف الفقرة   : مالحظة من الرئيسة  

  .ر املتصلة بالعمل املعزز يف جمال إتاحة املوارد املالية واالستثمااملترابطة
٦-    

  :١اخليار     
 املوارد املالية للعمل املعزز املتعلق ببناء القـدرات يف البلـدان الناميـة              إتاحة يقرر[  

صندوق متعدد األطراف   [األطراف ولسري عمل الفريق التقين املعين ببناء القدرات من خالل           
وير التكنولوجيا آلية مالية جديدة لدعم العمل املتعلق بالتخفيف والتكيف وتط[ ]لبناء القدرات 
  ؛]]XXمبوجب ] تأسيسها[ يتم تأسيسه ]اء القدراتـونقلها وببن

  :٢اخليار     
الدعم املايل وغري املايل املقدم من األطراف املدرجـة يف املرفـق الثـاين          [ أن   يقرر[  
املقّدم من األطراف املدرجـة يف      [الدعم مبا يف ذلك توفري املوارد املالية        ] [الدعم] [لالتفاقية

للعمل املعزز املتعلق ببناء القدرات يف البلدان النامية، مبـا يف ذلـك             ]] رفق الثاين لالتفاقية  امل
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مبوجب النتائج املتفق عليها ألركـان      [أنشطة بناء القدرات احملددة يف املقررات ذات الصلة         
 خالل   من قدميهت[ينبغي  ] مبوجب النتائج املتفق عليها لتعزيز تنفيذ االتفاقية      ] [خطة عمل بايل  

من خالل الكيان التشغيلي    ] املتاح] [[خمتلف القنوات املتعددة األطراف والثنائية مبا يف ذلك       
لآللية املالية لالتفاقية ومن خالل خمتلف القنوات املتعـددة األطـراف           ) الكيانات التشغيلية (

 ]ملالية واالسـتثمار ألحكام املقرر املتعلق بالعمل املعزز يف جمال إتاحة املوارد ا[وفقاً  والثنائية،  
 ]؛]قررات ذات الصلةـاً للمـوفق[

٧-  

  :١اخليار     
 أن يقاس الدعم املقدم إىل أنشطة بناء القدرات من خالل استخدام مؤشرات             يقرر[  

وبوحدات قياس يتعني حتديدها كجزء من استعراض تنفيذ إطار بناء          [أداء فعالة ومتفق عليها     
ضمان أن تعود املوارد املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف         ، بغية   ]القدرات يف البلدان النامية   

بالفائدة على البلدان النامية يف سياق األنشطة املتفق عليها احملددة واملضطلع هبا من خـالل               
  ]عمليات موجهة قطرياً تبدأ من القاعدة؛

  :٢اخليار     
 التقدم احملرز    األطراف إىل أن تقدم عن طريق البالغات الوطنية معلومات عن          يدعو[  

يف تعزيز القدرة على التصدي لتغري املناخ وعن الدعم املقدم أو الوارد، وذلك من أجل تيسري                
  ]رصد واستعراض االلتزامات مبوجب النتائج املتفق عليها يف كوبنهاغن؛

  :٣اخليار     
 األطراف إىل أن تقدم بانتظام تقارير عن تعزيز بنـاء القـدرات باسـتخدام     يدعو[  

ات القائمة، مبا يف ذلك البالغات والتقارير الوطنية اليت تقدم إىل األمانة وغريهـا مـن                اآللي
اجلهات على النحو املتفق عليه، وذلك من أجل تيسري رصد التقدم احملرز بشأن بناء القدرات               

  ]واإلبالغ عنه مبوجب النتائج املتفق عليها يف كوبنهاغن؛
 النامية األطراف يف جمال بنـاء القـدرات، إىل           أن يكون تقدمي الدعم للبلدان     يقرر[  -٨

جانب مدها بالدعم املايل وتطوير التكنولوجيا ونقلها، واجباً ملزماً قانوناً للبلدان املتقدمـة             
األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية، مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب تنجم عـن                

  .]عدم االمتثال
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  الفصل السادس
 اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفـض االنبعاثـات    واحلـوافز اساتية   السي النهج    

 ودور احلفـاظ علـى      ؛النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية       
   كربون الغابات يف البلدان النامية اتالغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزون

 أحكاماً إضافية بشأن النهج الـسياساتية       تتضمن الفقرات الواردة أدناه   : مالحظة من الرئيسة  
املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتـدهورها يف          واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل     

البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات كربـون الغابـات يف               
  . من الفصل األول٥٣ و٥٢إليها يف الفقرتني البلدان النامية، وهي مسألة أشري 

   مؤمتر األطراف، إن  
   ،١٥-م أ/٤ و١٣-م أ/٢ و١٣-م أ/١إىل املقررات  يشري إذ  
  )]تضاف أو ُتنقل إىل مكان آخر فقرة تتعلق بأي هدف كمي(... وإذ يؤكد [  
مجيع األطراف على إجياد سبل فعالة للحد من الضغط على الغابات الـذي              يشجع  
   إىل انبعاثات لغازات الدفيئة،يؤدي

  : أدناه٣ أن تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة يؤكد  -١
   من االتفاقية؛٢حتقيق اهلدف املبيَّن يف املادة ُيسهم يف   )أ(  
  ] من االتفاقية؛٤ من املادة ٣ُيسهم يف الوفاء بااللتزامات املبينة يف الفقرة [  )ب(  
  ؛ ]طوعيبشكل  اًقترحمو] [طوعيا[ واًقطريموجهاً يتسم بكونه   )ج(  
  جيري وفق الظروف الوطنية للبلد وقدراته وحيترم السيادة؛  )د(  
  يتفق مع احتياجات وأهداف التنمية الوطنية املستدامة؛  )ه(  
 املستدامة، وحيّد من الفقر، ويتصدى لتغري املناخ يف البلـدان           ُييسِّر التنمية   )و(  

  النامية األطراف؛ 
  املشاركة القطرية الواسعة؛ز ُيعزِّ  )ز(  
  يتفق مع احتياجات التكيف يف البلد؛   )ح(  
جيري يف سـياق    ] [ مع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً     متكامالًيكون  [  )ط(  

  ؛] خفيضة انبعاثات غازات الدفيئةاستراتيجية
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علـى أسـاس منـصف وواٍف    [من التمويل والدعم التكنولوجي  يستفيد    )ي(  
  ، مبا يف ذلك دعم بناء القدرات؛ ]ن التنبؤ بهوميكومستدام 

  يقوم على النتائج؛  )ك(  
   ؛ املستدامة للغاباتيعزز اإلدارة  )ل(  

 أدناه، ينبغـي    ٣أنه لدى االضطالع باألنشطة املشار إليها يف الفقرة          يؤكد كذلك   -٢
  :تعزيز ودعم الضمانات التالية

جـة الوطنيـة واالتفاقيـات      إجراءات مكمِّلة ألهداف برامج احلرا    اختاذ    )أ(  
  واالتفاقات الدولية ذات الصلة أو متسقة معها؛

وجود هياكل شفافة وفعالة لإلدارة الوطنية للغابات تأخـذ يف االعتبـار              )ب(  
  التشريعات والسيادة الوطنية؛

احترام معارف وحقوق الشعوب األصلية وأفراد اجملتمعات احمللية مبراعـاة            )ج(  
ذات الصلة والظروف والقـوانني الوطنية، مع مالحظة أن اجلمعية         االلتزامات الدولية   

  العامة قد اعتمدت إعالن األمم املتحـدة اخلاص حبقوق الشعوب األصلية؛
املشاركة الكاملة والفعالة ألصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبن فيهم بصفة            )د(  

 ٣إليها يف الفقـرتني      األصلية واجملتمعات احمللية، يف اإلجراءات املشار        خاصة الشعوب 
  أدناه؛ ٥و
إجراءات متسقة مع حفظ الغابات الطبيعية والتنـوع البيولـوجي،          اختاذ    )ه(  

 أدناه ألغـراض حتويـل      ٣وضمان عدم استخدام اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة         
الغابات الطبيعية بل استخدامها بدالً من ذلك لتحفيز محاية وحفظ الغابات الطبيعيـة       

  ])١([ االجتماعية والبيئية األخرى؛ اياظُمها اإليكولوجية وتعزيز املزوخدمات ُن
  اختاذ إجراءات ترمي إىل التصدي ملخاطر التراجع؛  )و(  
   ترمي إىل خفض انتقال االنبعاثات؛اختاذ إجراءات  )ز(  

 أنه ينبغي للبلدان النامية األطراف أن ُتسهم يف إجراءات التخفيف يف قطـاع              ُيقرر  -٣
  : عن طريق االضطالع باألنشطة التاليةاحلراجة
  االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات؛خفض   )أ(  
  عاثات النامجة عن تدهور الغابات؛خفض االنب  )ب(  
__________ 

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

 .] الذي أعلنته األمم املتحدة‘األرضألمنا  الدويل
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  خمزونات الكربون يف الغابات؛حفظ   )ج(  
  اإلدارة املستدامة للغابات؛  )د(  
  ونات الكربون يف الغابات؛ تعزيز خمز  )ه(  

الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضطلع بربنـامج عمـل       إىل اهليئة    يطلب  -٤
لتحديد أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف البلـدان الناميـة،             
وخباصة تلك اليت ترتبط مبسببات إزالة الغابات وتدهورها، وحتديد املسائل املنهجية املرتبطـة           

 اإلزالة املترتبة على هذه األنشطة وتقييم مسامهتها احملتملة         بذلك لتقدير االنبعاثات وعمليات   
يف التخفيف من آثار تغري املناخ، وأن تقدم تقريراً عن استنتاجاهتا إىل مـؤمتر األطـراف يف                 

  ؛ ]XX[دورته 
 أيضاً أن تقوم البلدان النامية األطراف اليت تسعى إىل تنفيذ اإلجراءات املشار             يطلب  -٥

وفقاً لظروفها الوطنية وقـدرات كـل       ] شريطة إتاحة الدعم هلا،   [ أعاله،   ٣إليها يف الفقرة    
  :بوضع منها،

وكذلك، إذا كان ذلك مناسـباً،      [استراتيجية وطنية أو خطة عمل وطنية         )أ(  
 ، كجزء من استراتيجياهتا اخلفيضة انبعاثات الكربون ووفقاً       ] [استراتيجية دون وطنية  

  ؛ لتخفيفألحكام العمل املعّزز املتعلق با
أو مستوى مرجعي وطين    /مستوى وطين مرجعي لالنبعاثات من الغابات و      [  )ب(  

مرجعيـة دون   مستويات  [للغابات، أو إذا اقتضى األمر مستوى مرجعي دون وطين          
مستويات مرجعية  [أو مستوى مرجعي دون وطين      /لالنبعاثات من الغابات و   ] وطنية

 وأي تغيري إضـايف يف صـياغة        ١٥- أ م/٤للغابات، مع مراعاة املقرر     ] دون وطنية 
  ]األحكام اليت اتفق عليها مؤمتر األطراف؛

 وطين حمكم وشفاف ملراقبة الغابات الغرض منه رصد األنشطة املشار           نظام[  )ج(  
واإلبـالغ  ]  أعـاله  ٢، والضمانات املشار إليها يف الفقرة       [ أعاله   ٣إليها يف الفقرة    

ى املستوى دون الوطين، حسب االقتـضاء،       عنها، على أن يكون الرصد واإلبالغ عل      
 وأي ١٥-م أ/٤ الـواردة يف املقـرر     لألحكام ، وفقاً )٢(مبثابة تدبري مؤقت واختياري   

  ]تغيري إضايف يف صياغة األحكام اليت اتفق عليها مؤمتر األطراف؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع، يف دورهتا           يطلب كذلك   -٦
]XX[      أعاله ليعتمـدها مـؤمتر األطـراف يف        ) ج(و) ب(٥، طرائق فيما يتعلق بالفقرتني

  ].XX[ دورته

__________ 

 . عنهاواإلبالغيشمل ذلك مراقبة نقل االنبعاثات على املستوى الوطين   )٢(
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 إىل البلدان النامية األطراف، عند قيامها بوضع وتنفيذ استراتيجيتها أو خطـة     يطلب  -٧
، أن تتناول مجلة أمور منها مـسببات إزالـة          ]أو استراتيجيات دون وطنية   [عملها الوطنية   
رها، واملسائل املتعلقة حبيازة األراضي، واملسائل املتعلقة بـإدارة الغابـات،           الغابات وتدهو 

 أعاله، حبيـث ُتـضمن مـشاركة        ٢ اجلنسانية، والضمانات الواردة يف الفقرة       تواالعتبارا
اجلهات املعنية صاحبة املصلحة مشاركة تامة وفعالة، ويشمل ذلـك الـشعوب األصـلية              

  واجملتمعات احمللية؛
 أعـاله   ٣تنفذ األنشطة املتخذة من جانب األطراف املشار إليها يف الفقرة            أن   يقرر  -٨

على مراحل تبدأ بوضع استراتيجيات أو خطط عمل وطنية، وسياسـات وتـدابري وبنـاء               
القدرات، على أن يتبع ذلك تنفيذ سياسات وتدابري وطنية واستراتيجيات أو خطط عمـل               

ون وطنية، مبا قد يشمل املزيد من بناء القدرات،          د راتيجيات وعند االقتضاء تنفيذ است    ،وطنية
وأنشطة االختبار القائمة على النتائج، ويؤدي إىل التحـول إىل          ونقلها  وتطوير التكنولوجيا   

  ؛]جيب قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها بشكل تام[إجراءات قائمة على نتائج 
عاله، مبا يف ذلك اختيار مرحلـة        أ ٨بأن تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة        يسلم    -٩

للبداية، يتوقف على الظروف الوطنية احملددة، وعلى قدرات وإمكانيات كل واحـد مـن              
  البلدان النامية األطراف وعلى مستوى الدعم الذي يتلقاه؛

 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع، عند اللـزوم، يف             يطلب  -١٠
انبعاثات الغابات البشرية املنشأ من املصادر وإزالتها بواسطة        ] قياس[ل ق  ، طرائ ]XX[دورهتا  

البواليع، وكذلك خمزونات الكربون يف الغابات، والتغريات اليت تطرأ على خمزونات الكربون            
 أعـاله،   ٣ وعلى مساحات الغابات نتيجة لتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة            غاباتيف ال 

، ومتشياً مع أي توجيهات بشأن القياس واإلبـالغ         ] [ك والتحقق منه  واإلبالغ عن كل ذل   [
والتحقق فيما يتعلق بإجراءات التخفيف املالئمة وطنيا اليت تتخذها البلدان النامية األطـراف             

 ،١٥-م أ/٤، مع مراعاة التوجيهات املنهجية مبا يتفق مع املقرر ] مؤمتر األطرافاويوافق عليه
  ؛]XX[ طراف يف دورتهلكي يعتمدها مؤمتر األ

، ]XX[ إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع، يف دورهتا            يطلب[  -١١
طرائق القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق بالدعم املقدم من البلدان املتقدمة األطراف لتنفيذ             

  ] أعاله؛٣ و٢الضمانات واإلجراءات املشار إليها يف الفقرتني 
 ٧ و ٥ و ٣تقدمي الدعم لتعزيز وتنفيذ مجيع األنشطة املشار إليها يف الفقرات           طلب  ي[  -١٢
 أعـاله واإلجـراءات     ٢ أعاله، مبا يف ذلك النظر يف الضمانات املشار إليها يف الفقـرة              ٨و

لألحكام ذات الصلة اليت اتفق عليها مؤمتر األطـراف    ] أعاله و ) ب(١للفقرة  [املبكرة، وفقاً   
  :كمبا يف ذل
   ؛] املتعلق بإتاحة املوارد املالية واالستثماراملعززأحكام العمل [  )أ(  
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املختلفة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسـواق، لتحـسني          أحكام الُنُهج   [  )ب(  
فيما يتعلـق   ] [فعالية إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجـراءات        

ج مرن من األموال واملصادر القائمة      باإلجراءات القائمة على حتقيق النتائج، إتاحة مزي      
  ؛]]XX[على السوق رهناً بالطرائق اليت يتفق عليها مؤمتر األطراف يف دورته 

  ]]نوات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة؛عن طريق الق[  )ج(  
] واملنظمات الدولية املعنية واجلهات املعنية صاحبة املـصلحة       [ إىل األطراف    يطلب  -١٣

 أعاله، مبا يف ذلك أنـشطة الـدعم ذات          ١٢ألنشطة املشار إليها يف الفقرة      ضمان تنسيق ا  
  الصلة، وخباصة على الصعيد القطري؛

أن تضع طرائـق لتعزيـز      ] اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    [ إىل   يطلب  -١٤
ات، وتنفيذ وضع االستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية والسياسات والتدابري وبناء القـدر           

وتنفيذ السياسات والتدابري الوطنية، واالستراتيجيات أو خطـط العمـل الوطنيـة، وعنـد           
ميكن أن تنطوي على مزيٍد من أنـشطة بنـاء          اليت  وطنية،  ال دون   جياتاالقتضاء، االستراتي 

كـي  ] XX[القدرات ونقل التكنولوجيا وأنشطة االختبار القائمة على النتائج، حبلول دورهتا       
  ].XX[ر األطراف يف دورته يعتمدها مؤمت
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  الفصل السابع    
   االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي العواقب    

االقتصادية تتضمن الفقرات الواردة أدناه أحكاماً إضافية بشأن العواقب         : مالحظة من الرئيسة  
  . من الفصل األول٥٩واالجتماعية لتدابري التصدي، وهي مسألة أشري إليها يف الفقرة 

   مؤمتر األطراف،نإ  
أمهية هدف االتفاقية، واملبادئ واألحكام ذات الصلة املتعلقة بالعواقب تأكيد   يعيد   إذ  

  ، من االتفاقية٤ و٣ و٢واد املاالقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي، ال سيما 
 بأن تنفيذ تدابري التصدي اليت يتخذها طرف من األطراف من أجل ختفيف          يسلم وإذ  

ري املناخ قد تؤدي إىل عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية تطـال أطرافـا أخـرى،               آثار تغ 
وباحلاجة إىل أن تراعى أوضاع األطراف يف سياق تنفيذ االلتزامـات املندرجـة يف إطـار                

 األطراف، املعرضة اقتصاداهتا لآلثار الضارة النامجة عن تنفيذ         الناميةاالتفاقية، ال سيما البلدان     
   لتغري املناخ،تدابري التصدي

  أن التنمية االقتصادية أساسية العتماد تدابري تتيح معاجلة تغري املناخ، يؤكد وإذ  
أن تدابري التصدي لتغري املناخ ينبغي أن تكون منسقة تنسيقاً متكامالً مع             يؤكد   وإذ  

العتبـار  التنمية االجتماعية واالقتصادية بغية جتنب التأثريات الضارة هبذه التنمية، مع إيالء ا           
الكامل لالحتياجات املشروعة وذات األولوية للبلدان النامية األطراف فيما يتعلـق بتحقيـق     

 االقتصادي املطرد والقضاء على الفقر، وللعواقب اليت تطال الفئات املعرضـة للتـأثر،              والنم
  سيما النساء واألطفال، ال

دابري التصدي أو إىل التقليل     بأن اجلهود الرامية إىل تفادي التأثري الضار لت       وإذ يسلم   [  
  ]منه إىل أدىن حد ينبغي أالّ ُتقّيد أو ُتَعوِّق التقدم احملرز يف التصدي لتغّير املناخ،

بأمهية جتنب التأثريات الضارة لتدابري التصدي على القطاعات االجتماعية          يسلم   وإذ  
ى العاملة، وإتاحة العمل    واالقتصادية والتقليل منها إىل أدىن حد، وتعزيز التكيف العادل للقو         

الكرمي والوظائف الالئقة، واإلسهام يف بناء قدرات جديدة يف جمال الوظائف املتعلقة باإلنتاج             
   على السواء يف مجيع القطاعات، مبا يعزز النمو االقتصادي والتنمية املستدامة،دماتواخل

 وأهنا منفـصلة    على أن مسألة تأثريات تدابري التصدي ترتبط بالتخفيف،       وإذ يشدد   [  
  ] عن التكيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ،

إىل ضرورة أن تقوم البلدان املتقدمة األطراف بتعويض اقتصادات أفريقيا          وإذ يشري   [  
وأقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية عما تتكبده من خسائر بيئيـة واجتماعيـة               

 لتغري املناخ يف سياق العدالـة البيئيـة وفيمـا يتعلـق      واقتصادية َجّراء تنفيذ تدابري التصدي    
  ] البيئيني،نيبالالجئ
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١-    

  :١ خليارا    
البلدان املتقدمة األطراف على أن تسعى جاهدةً إىل تنفيذ سياسـات وتـدابري              حيث  

للتصدي لتغري املناخ بطريقة تكفل جتنب العواقب االجتماعية واالقتصادية السلبية اليت تطـال             
 ٣لنامية األطراف والتقليل منها إىل أدىن حد، مع إيـالء االعتبـار الكامـل للمـادة          البلدان ا 

  ؛االتفاقية من
 البلدان املتقدمة األطراف، بغية مساعدة البلدان النامية األطـراف علـى             أيضاً حيث  

التصدي للعواقب االجتماعية واالقتصادية السلبية، على أن تقدم موارد مالية ألغراض مـن             
احة إمكانية احلصول على التكنولوجيا وتطويرها ونقلها، بإمجايل التكاليف اإلضـافية         بينها إت 

 من االتفاقية، وتعزيـز وتيـسري إتاحـة         ٤ من املادة    ٧ و ٥ و ٣املتفق عليها، وفقاً للفقرات     
التكنولوجيات والدراية السليمة بيئياً ونقلها إىل أطراف أخرى، وخباصـة البلـدان الناميـة              

  ينها من تنفيذ االتفاقية؛األطراف، لتمك

  :٢يار اخل    
األطراف على أن تضع يف اعتبارها، لدى تنفيذها تدابري التخفيف مـن تغـري               حيث  

  املناخ، التأثريات االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي؛
٢-    

  :١ خليارا    
 على أال تلجأ البلدان املتقدمة األطراف إىل أي شكل من أشـكال التـدابري               يوافق  

االنفرادية، مبا يف ذلك التدابري التجارية احلدودية الضريبية وغري الـضريبية، ضـد الـسلع               
واخلدمات الواردة من البلدان النامية األطراف ألي سبب يتعلق بتغري املناخ، مبا يف ذلك محاية     

لبيئة، أو تكلفة االمتثال ملتطلبات محاية ا     /أو تسرب االنبعاثات، و   / على تثبيته، و   ملاملناخ والع 
 ٧ و٣ والفقرتني   ٣ من املادة    ٥ و ٤ و ١ويذكر مببادئ االتفاقية وأحكامها، ال سيما الفقرات        

   ؛٤من املادة 

  :٢ خليارا    
 ٣ من املـادة     ٥األطراف على أن تراعي مبادئ االتفاقية، مبا يف ذلك الفقرة            حيث  

  فيما يتعلق بالعواقب االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي؛

  :٣ ياراخل    
على أال تلجأ األطراف يف سعيها لتحقيق هدف االتفاقية وتنفيذه، إىل أية تدابري     يتفق  

 للتجارة الدولية، ال سـيما التـدابري         مقّنعاً تشكل وسيلة متييز تعسفي أو غري مربر أو تقييداً        
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 مـن    احلدود ضد السلع واخلدمات املستوردة     عنداالنفرادية الضريبية وغري الضريبية املطبقة      
خرى، آخذا يف االعتبار األحكام ذات الصلة من االتفاقية ومعترفا أيضا باملبـدأ             األاألطراف  

  ؛٣ من املادة ٥املنصوص عليه يف الفقرة 
 على أنه ينبغي تناول املعلومات املتعلقة بتدابري التصدي تناوال مهيكَال، لتعزيز            يتفقو  

ية، مسلما باحتياجـات البلـدان الناميـة         من االتفاق  ٤من املادة   ) ح(و) ز(١تنفيذ الفقرة   
   من االتفاقية؛٤ من املادة ١٠ و٩ و٨األطراف احملددة يف الفقرات 

٣-    

  :١ ياراخل    
العواقـب االقتـصادية    ومعاجلـة    إنشاء حمفل لالضطالع بأنشطة منها حتديد        يقرر  

 ، وتقاسـم املعلومـات،    واالجتماعية السلبية لتدابري التصدي اليت تتخذها البلدان املتقدمة األطراف        
وتشجيع تناول املسائل املتعلقة باستراتيجيات التصدي والتعاون يف هذا اجملال، واستكـشاف    

  الطرق الكفيلة بتقليل العواقب السلبية إىل أدىن حد، ال سيما يف البلدان النامية األطراف؛
 إىل األمانة،   آرائهاتقدمي   األطراف واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة إىل         يدعو  

 أدناه، كي تنظر فيها األطـراف حبلـول         ]XX[، بشأن املسائل املتعلقة بالفقرة      ]XX[حبلول  
]XX[ عشرة ملؤمتر األطراف؛السابعة قبل انعقاد الدورة   

   ؛]XX[ إىل األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثيقة متفرقات للنظر فيها يف يطلب  
 عشرة ملؤمتر األطراف، طرائق لتفعيل احملفل       سابعةال على أن يعتمد، يف الدورة       يوافق  

حتدد واليته وطابعه ونطاقه وتكوينه ووظائفه، وما يتصل بذلك من دعم وإبالغ وتقييم، وأي 
  مسائل أخرى ذات صلة؛

  :٢ ياراخل    
 أن تتعاون األطراف تعاوناً كامالً لتعزيز فهم العواقب االقتصادية واالجتماعية           يقرر  

ي، مراعيةً يف ذلك احلاجة إىل احلصول على معلومات من األطراف املتـأثرة،             لتدابري التصد 
واألدلة على التأثريات الفعلية وعلى اآلثار اإلجيابية والسلبية، ويقرر كذلك أن ينظر يف كيفية              

 القنوات القائمة، كالبالغات الوطنية اليت تعرض على اهليئة الفرعية للتنفيذ، مبـا يف              خداماست
  . ية تقدمي معلومات إضافية، كمنرب ملناقشة املعلومات الواردة من األطرافذلك إمكان
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  الفصل الثامن    
، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتحسني فعالية إجراءات          تنوعة امل الُنُهج    

  التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات 

   مؤمتر األطراف، إن[  
 طائفة من التدابري على املستوى الدويل لتحـسني         باحلاجة إىل ضمان توفر     يسلم إذ  

  فعالية إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات؛
احلاجة إىل حتقيق التوازن بني التدابري الرامية إىل حتسني فعاليـة           وإذ يضع يف اعتباره       

  املناخ؛إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتطلع األطراف العام لتخفيف آثار تغري 
أن ُيسترشد يف وضع واستخدام تدابري على املستوى الدويل، مبا فيها األدوات            يقرر    -١

القائمة على السوق، لتعزيز فعالية إجراءات التخفيف من حيـث التكلفـة وتعزيـز هـذه               
  :اإلجراءات، باملبادئ التالية

ـ         أن تكون     )أ(   رص مشاركة األطراف يف هذه التدابري طوعيةً يدعمها تعزيز ف
  الوصول العادل واملتكافئ جلميع األطراف؛

أن تؤدي هذه التدابري إىل ختفيضات صافية يف االنبعاثـات العامليـة              )ب(  
  لغازات الدفيئة؛

أن تتيح هذه التدابري حوافز للبلـدان الناميـة، وال سـيما البلـدان ذات                 )ج(  
  ؛خفض االنبعاثات ملواصلة التنمية باتباع مسار مناالقتصادات اخلفيضة االنبعاثات،

أن تتيح هذه التدابري مسامهة دائمة يف التنمية املستدامة يف البلدان الناميـة               )د(  
األطراف، مبا يف ذلك عن طريق نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وغريها من الفوائد،             

  وأن تراعي احتياجات اجملتمعات احمللية، مبا فيها احتياجات السكان األصليني؛
 هذه التدابري تدويل تكاليف تغري املناخ يف عملية صنع القرار           زأن تعز   )ه(  

االقتصادي وأن تسّخر فرص التمويل واالستثمار من القطاع اخلاص لتكميـل           
الزيادة اهلامة يف الدعم املقدم إلجراءات التخفيف من مصادر عامة يف البلـدان             

  املتقدمة األطراف؛
عن طريق التأكّد مـن أن عمليـات        ابري  هلذه التد  السالمة البيئية    أن ُتضمن   )و(  

 وإزالتها ُتضاف إىل أي عمليات خفض وإزالة حتدث خبالف ذلك،           االنبعاثاتخفض  
   املزدوج؛احلساب وختضع لعمليات قياس وإبالغ وحتقيق حمكمة، وختلو من

  أن ُتنفَذ هذه التدابري بصورة سريعة وفعالة؛  )ز(  
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 األطراف عن إجراءات التخفيـف      أن تكون األطراف مسؤولة أمام مؤمتر       )ح(  
  اليت ُتتخذ عن طريق هذه التدابري حتت سلطتها؛

أن يكون استخدام البلدان املتقدمة األطراف هلـذه التـدابري إضـافياً إىل               )ط(  
  جهودها احمللية املتعلقة بالتخفيف؛

ـ           يتعهد    -٢ ب باحلفاظ على التدابري القائمة، مبا فيها األدوات القائمة على السوق مبوج
بروتوكول كيوتو، واالستناد إليها يف وضع وتنفيذ تدابري إضافية على املستوى الدويل لتعزيز             

  فعالية إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات؛
إنشاء إطار دويل لتعزيز تنفيذ إجراءات التخفيـف بـصورة مـشتركة بـني     يقرر    -٣

لتمويل واالستثمار، وال سـيما مـن القطـاع         األطراف، وختصيص املستويات املزيدة من ا     
  :اخلاص، على حنو

يتيح حوافز للبلدان النامية األطراف لالضطالع بإجراءات ختفيف موسـعة            )أ(  
  يف سياق التنمية املستدامة؛

  يتناول إجراءات التخفيف عرب قطاعات واسعة من االقتصاد؛  )ب(  
  بالتزاماهتا يف جمال التخفيف؛يساعد البلدان املتقدمة األطراف على الوفاء   )ج(  
  يتيح التمويل املسبق لالضطالع بإجراءات ختفيف موسعة؛  )د(  
            ُيدمج وسائل الستخدام التمويل العام من أجـل زيـادة التمويـل مـن               )ه(  

  القطاع اخلاص؛
اعتماد تدابري على املستوى الدويل لتعزيز فعالية إجراءات التخفيف من حيـث      يقرر    -٤

  :لفة عن طريق خفض تكاليف التخفيف وإتاحة توسيع إجراءات التخفيف على حنوالتك
يوطد العمل التعاوين بـني األطـراف يف جمـاالت البحـث والتطـوير                )أ(  

التكنولوجي، مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا، واملمارسات والعمليـات الـيت ختفـض          
  أو تعزز إزالتها بالبواليع؛/االنبعاثات من املصدر و

يعزز التخفيف القصري األجل الذي يكّمل تدابري ختفيف آثار تغري املناخ يف              )ب(  
  ؛األجلني املتوسط والطويل

 طرائق وإجراءات بأن توصي   إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية       يطلب    -٥
ة يف الفقرة    أعاله، آخذة باالعتبار املبادئ الوارد     ٤ و ٣بشأن التدابري املشار إليها يف الفقرتني       

 إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمـده يف        املسائلبغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه        أعاله،   ١
  ؛ة عشرةبعدورته السا
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واملراقبني املعتمدين لدى أمانة االتفاقية اإلطارية إىل أن يقّدموا األطراف يدعو [  - ٦
راءات املـشار  آراءهم بشأن الطرائق واإلج   ،  ٢٠١١من عام   ] XX[إىل األمانة، حبلول    

  ] أعاله؛٥إليها يف الفقرة 
وحدات من أي أداة من األدوات املنـشأة        ميكن لألطراف استخدام    أنه  يقرر  [  - ٧

مبوجب االتفاقية، أو مبوجب أي بروتوكول أو اتفاق ملحق هبا، ومن التدابري املنصوص 
 لتخفيفالوفاء بالتزامات ا  عليها يف قوانني وسياسات كل طرف منها، ملساعدهتا على          

  ]مبوجب االتفاقية؛
دون اإلخالل بنطاق االتفاقية والصكوك املتصلة هبا، إىل الـسعي،          األطراف،  حيث  [  -٨

مبوجب بروتوكول مونتريال املتعلق باملواد املستنفدة لطبقة األوزون، إىل اعتماد تدابري مناسبة            
  .]]ورة تدرجييةخلفض إنتاج واستهالك املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية بص
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  الفصل التاسع    
   القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة الُنُهج    

تتضمن الفقرات الواردة أدناه أحكاماً إضافية بشأن الـُنُهج القطاعيـة       : مالحظة من الرئيسة  
ـ ) ج(١التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة من أجل تعزيز تنفيذ الفقرة         ٤ادة من امل

  . من الفصل األول٥٧أشري إليها يف الفقرة من االتفاقية يف قطاع الزراعة، وهي مسألة 

  إن مؤمتر األطراف،[  
 ١ والفقـرتني  ٢تأكيد أهداف االتفاقية ومبادئها وأحكامها، ال سيما املادة          يعيد   إذ  

   منها،٤من املادة ) ج(١ والفقرة ٣ من املادة ٥و
جة إىل حتسني كفاءة وإنتاجية ُنظم اإلنتــاج الزراعـي           احلا  يضع يف اعتباره   وإذ  

  بطريقة مستدامة،
 مبصاحل املزارعني الصغار واملهمشني، وحقوق الشعوب األصلية، واملعارف          يسلم وإذ  

ومع مراعاة القـوانني الوطنيـة      املنطبقة  واملمارسات التقليدية، يف سياق االلتزامات الدولية       
  الوطنية، والظروف
أن الُنهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة ينبغي أن           ب  يسلم وإذ  

تأخذ يف احلسبان العالقة بني الزراعة واألمن الغذائي، والصلة بـني التخفيـف والتكّيـف،               
  واحلاجة إىل ضمان أال تؤثر هذه الُنهج واإلجراءات تأثرياً ضـاراً يف األمن الغذائي،

طاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة ينبغي أال        أن الُنهج الق  وإذ يؤكد   [  
  ]تشكّل وسيلة للتمييز التعسفي أو غري املربر أو تقييداً مقنعاً للتجارة الدولية،

 أنه ينبغي أن تقوم مجيع األطراف، فيما خيص قطاع الزراعـة ومـع مراعـاة                يقرر  -١
 وأهدافها وظروفهـا اإلمنائيـة الوطنيـة        مسؤولياهتا املشتركة وإن كانت متباينة وأولوياهتا     

واإلقليمية، بتعزيز أنشطة البحث والتطوير والتعاون فيها، مبا يف ذلك نقـل التكنولوجيـات              
 والعمليات اليت تضبط أو ختفض أو متنع انبعاثات غازات الدفيئة البشرية املنشأ،             ارساتواملم

الُنظم الزراعيـة بطريقـة مـستدامة       ال سيما األنشطة اليت من شأهنا حتسني كفاءة وإنتاجية          
واألنشطة اليت من شأهنا دعم التكّيف مع اآلثار الضارة لتغّير املناخ، على حنـو يـساهم يف                 

   الغذائي وُسبل املعيشة؛نضمان األم
أن الُنهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطـاع        ] يقرر كذلك ] [يؤكد[[  -٢

 للتمييز التعسفي أو غري املربر أو تقييداً مقنعـاً للتجـارة            الزراعة ال ينبغي أن تشكّل وسيلة     
  ]؛] من االتفاقية٣ من املادة ٥ للفقرة وفقاً[الدولية، 
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 رابعـة  إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع، يف دورهتا ال           يطلب  -٣
 من االتفاقيـة،    ٤ملادة  من ا ) ج(١والثالثني، برنامج عمل بشأن الزراعة لتعزيز تنفيذ الفقرة         

   أعاله؛١آخذة يف اعتبارها الفقرة 
، آراءهـا   ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٢ األطراف إىل أن تقّدم إىل األمانة، حبلول         يدعو  -٤

  بشأن حمتوى ونطاق برنامج العمل؛
 إىل األمانة أن تقوم بتجميع هذه اآلراء يف وثيقة متفرقات لكي تنظـر فيهـا           يطلب  -٥

  .] والثالثنيرابعةورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الاهليئة الفرعية للمش

        
  


