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 االتفاقية اإلطارية بشأن
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  الدورة اخلامسة عشرة
  ٢٠١٢مايو / أيار٢٤- ١٥بون، 
  من جدول األعمال املؤقت) أ(٢البند 

  لتنظيميةاملسائل ا
  إقرار جدول األعمال

  *جدول األعمال املؤقت    
  .افتتاح الدورة  -١
  :املسائل التنظيمية  -٢

  إقرار جدول األعمال؛  )أ(
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(

لتقدميها إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها      متفق عليها   إعداد حمصلة شاملة ومتوازنة       -٣
ذ االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً عن       ة عشرة بغية تيسري تنفي    ثامنيف دورته ال  

 ومـا بعـده، عمـالً       ٢٠١٢طريق العمل التعاوين الطويل األجل اآلن وحىت عام         
السادسة ، مع مراعاة املقررات اليت اختذها مؤمتر األطراف يف دورتيه           ١٣-م أ /١ باملقرر
ملعين بالعمل التعـاوين    ، وإقراراً بأن عمل الفريق العامل املخصص ا       والسابعة عشرة عشرة  

  :الطويل األجل مبوجب االتفاقية يشمل مهام تنفيذ ومسائل مل ُتحسم بعد
رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، تشمل هدفاً عامليـاً طويـل              )أ(

االنبعاثات، من أجل بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، وفقـاً         خلفض  األجل  
__________ 

ذها مؤمتر األطـراف يف     أحرزت مستويات تقدم خمتلفة يف بنود جدول األعمال من خالل املقررات اليت اخت              *  
وبالنظر إىل التقدم احملرز، قد ال تتطلب بعض البنود مزيـداً مـن             . دورتيه السادسة عشرة والسابعة عشرة    

  . العمل يف إطار الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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 تا مبدأ املسؤوليات املشتركة وإن كان     ألحكام االتفاقية ومبادئها، ال سيم    
مراعاة الظروف االجتماعيـة    وقدرة كل طرف من األطراف، مع       متباينة  

  واالقتصادية وغريها من العوامل الوجيهة؛
  :دولية معزَّزة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ/إجراءات وطنية  )ب(
وميكن اإلبالغ عنها   قابلة للقياس   و  ختفيف مالئمة وطنياً   التزامات أو إجراءات   '١'

الكمية لتحديد االنبعاثات وخفـضها،     هداف  األوالتحقق منها، مبا يف ذلك      
 ضمان إمكانية مقارنة اجلهود   مع  مجيع البلدان املتقدمة األطراف،     تضطلع هبا   
  ظروفها الوطنية؛ومراعاة اختالف ، فيما بينها

ف، يف سـياق     تتخذها البلدان النامية األطرا    ختفيف مالئمة وطنياً  إجراءات   '٢'
التنمية املستدامة، مدعومة وميسَّرة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القـدرات         

  بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها؛
ُنُهج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة  '٣'

الغابات  ودور احلفاظ على     ؛عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية      
  خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية؛وتعزيز وإدارهتا املستدامة 

 ُنُهج قطاعية تعاونية وإجراءات خاصة بقطاعات حمددة، قصد تعزيز تنفيـذ           '٤'
   من االتفاقية؛٤من املادة ) ج(١الفقرة 

عالية إجراءات  لتحسني ف ، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق،        متنوعةُنُهج   '٥'
الظـروف   مع مراعاة    ،جراءاتاإل وتعزيز هذه  من حيث التكلفة     التخفيف
  النامية؛البلدان لبلدان املتقدمة واملختلفة ل

  ؛تصدي االقتصادية واالجتماعية لتدابري الالتبعات '٦'
يف تشجيع اهليئـات املتعـددة األطـراف        احملفز  ُسبل تعزيز دور االتفاقية      '٧'

واجملتمع املدين، باالعتماد على التآزر بني األنشطة       والقطاعني العام واخلاص    
  والعمليات، كوسيلة لدعم التخفيف بطريقة متناسقة ومتكاملة؛

  : التكيفالعمل املعزز يف جمال  )ج(
التعاون الدويل لدعم تنفيذ إجراءات التكيف على وجه االستعجال، مبا يف            '١'

جـراءات، وتقيـيم    ذلك عن طريق تقييم قابلية التأثر، وحتديد أولويات اإل        
 وإدمـاج   ،التـصدي االحتياجات املالية، وبناء القدرات واسـتراتيجيات       

 واملـشاريع والـربامج   ،إجراءات التكيف يف التخطيط القطاعي والـوطين   
احملددة، وُسبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف، وغري ذلك من ُسـبل إتاحـة     

تأثر مجيع األطراف،   ة  قابلي وتقليص   تغري املناخ، التأقلم مع    قادرة على    تنمية
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مع مراعاة االحتياجات امللّحة والعاجلة للبلدان النامية املعرَّضة بصفة خاصة          
لآلثار السلبية لتغري املناخ، ال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية            

باجلفـاف  املتـأثرة   النامية، وكذلك مراعاة احتياجات البلدان األفريقيـة        
  والتصحر والفيضانات؛

استراتيجيات إدارة املخاطر واحلد منها، مبا يف ذلك آليات تقاسم املخـاطر       '٢'
  وحتويلها مثل التأمني؛

 الكوارث ووسائل التصدي للخـسائر واألضـرار        احلد من استراتيجيات   '٣'
لآلثار السلبية بوجه خاص تغري املناخ يف البلدان النامية املعّرضة آثار املتصلة ب

  لتغري املناخ؛
  ؛التأقلمبناء القدرة على لتنويع االقتصاد  '٤'
لالتفاقية يف تشجيع اهليئات املتعـددة األطـراف،        احملفز  ُسبل تعزيز الدور     '٥'

والقطاعني العام واخلاص، واجملتمع املدين، باالعتماد علـى التـآزر بـني            
  األنشطة والعمليات، كوسيلة لدعم التكيف بطريقة متناسقة ومتكاملة؛

 العمـل يف جمـايل   بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم    اإلجراءاتتعزيز    )د(
  : والتكيفالتخفيف

واألدوات املعّززة إلزالة العراقيل، وتوفري حوافز مالية وغريها    الفعالة  اآلليات   '١'
 من أجل حتسني النهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان          ،من احلوافز 

ع الوصول إىل تكنولوجيات سليمة بيئياً تكون       ، قصد تشجي   األطراف النامية
  يف املتناول؛

 التكنولوجيات السليمة بيئياً الـيت تكـون يف املتنـاول    توزيعُسبل تعجيل   '٢'
  ونقلها؛ نشرهاو

اجلديدة واملبَتكَرة،  والتعاون يف جمال البحث وتطوير التكنولوجيات احلالية         '٣'
  مبا يف ذلك احللول املُجدية للجميع؛

  لتعاون التكنولوجي يف قطاعات حمددة؛ا وأدوات فعالية آليات '٤'
العمل يف جمايل    بشأن توفري املوارد املالية واالستثمار لدعم        اإلجراءاتتعزيز    )ه(

  :التخفيف والتكيف والتعاون التكنولوجي
ميكن التنبؤ هبا ومستدامة وإىل الدعم كافية وحتسني الوصول إىل موارد مالية      '١'

ارد جديدة وإضافية، مبا يف ذلك توفري متويل رمسي         املايل والتقين، وتوفري مو   
  وبشروط ميسَّرة للبلدان النامية األطراف؛
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لتعزيز تنفيـذ اسـتراتيجيات     األطراف  توفري حوافز إجيابية للبلدان النامية       '٢'
  التخفيف وإجراءات التكيف الوطنية؛

ـ   مبتكرة ملساعدة البلدان النامية األطراف      متويل  ُسبل   '٣' ة املتأثرة بصفة خاص
  باآلثار السلبية لتغري املناخ على حتمُّل تكلفة التكيف؛

  ُسبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف باالستناد إىل سياسات التنمية املستدامة؛ '٤'
تعبئة التمويل واالستثمار من القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك تيـسري             '٥'

  اتية للمناخ؛وخيارات االستثمار امل
تقييم تكاليف التكيف يف البلدان     املتعلقة ب لقدرات  الدعم املايل والتقين لبناء ا     '٦'

  النامية، ال سيما يف أشدها تأثراً، للمساعدة على حتديد احتياجاهتا املالية؛
  .العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات  )و(

  . نطاقه وتفصيلُ طرائقهزيادةُ حتديد: االستعراض  -٤
  :مسائل أخرى  -٥

 إىل اقتصاد   بعملية انتقال ألول لالتفاقية اليت متر     األطراف املدرجة يف املرفق ا      )أ(
  السوق؛

 مـؤمتر األطـراف     اعترفاألطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت          )ب(
  .بظروفها اخلاصة

  .مسائل إضافية  -٦
  .تقرير الدورة  -٧

        


