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 قية اإلطارية بشأناالتفا
  تغري املناخ

  الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين 
  الطويل األجل مبوجب االتفاقية

الطويـل األجـل    تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين       
، املعقود يف كوبنهاغن يف الفترة من       رته الثامنة مبوجب االتفاقية عن دو   

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧
  احملتويات

  الصفحة الفقـرات 
  ٣  ٣-١  ...................................) من جدول األعمال١البند ( افتتاح الدورة  - أوالً  
  ٣  ٧-٤  ................................) من جدول األعمال٢البند ( املسائل التنظيمية  - ثانياً  

  ٣  ٥-٤  ...............................................إقرار جدول األعمال  - ألف     
  ٤  ٧-٦  ................................................تنظيم أعمال الدورة  -  باء     

التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمـل التعـاوين               - ثالثاً  
ـ   ـ وما بعده، بتناول مجل    ٢٠١٢الطويل األجل من اآلن وحىت عام         :اـة أمور منه

  )  من جدول األعمال٣البند (
  ل األجلالرؤية املشتركة للعمل التعاون الطوي

  الدويل املعزز املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ/العمل الوطين
  العمل املعزز املتعلق بالتكيف مع تغري املناخ

العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من آثار    
  تغري املناخ والتكيف معه

وارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلق بالتخفيف من        العمل املعزز املتعلق بإتاحة امل         
  ٥  ١٨-٨  ..............................آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي
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  ٨  ١٩  ..................................) من جدول األعمال٤البند ( مسائل أخرى  - رابعاً  
  ٨  ٢٠  ...................... من جدول األعمال٥البند ( التقرير املتعلق بأعمال الدور  - خامساً  
  ٨  ٢١  ..............................................................ورةإغالق الد  - سادساً  
  املرفقات
  ٩  ..مشاريع املقررات املقدمة إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة لكي ينظر فيها ويعتمدها  - األول  

 نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين         -١٥-م أ /-مشروع املقرر     - ألف
  ٩  ...................................................الطويل األجل مبوجب االتفاقية

  ٢٠  ........................... العمل املعزز املتعلق بالتكيف-١٥-م أ/-مشروع املقرر   -  باء
  ٢٥  ....... العمل املعزز املتعلق بإتاحة املوارد املالية واالستثمار-١٥-م أ/-مشروع املقرر   - جيم
  ٢٨  ........... العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها-١٥-م أ/-مشروع املقرر   - دال
  ٣٧  ......................لق ببناء القدرات العمل املعزز املتع-١٥-م أ/-مشروع املقرر   - هاء
ذها البلـدان   ـإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخ      -١٥-م أ /-مشروع املقرر     - واو

ـ   ـة وطني ـآلية تسجيل إجراءات التخفيف املالئم    : النامية األطراف  دمي ـاً وتيسري تق
  ٤٢  .................................................................الدعم وتسجيله

جيابية بشأن املسائل املتعلقـة      الُنهج السياساتية واحلوافز اإل    -١٥-م أ /-مشروع املقرر     - زاي
خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية، ودور احلفاظ            

  ٤٣  .....على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
ق بالتخفيف من آثار تغري     الدويل املعزز املتعل  / العمل الوطين  -١٥-م أ /-مشروع املقرر     - حاء

  ٤٨  ...........................العواقب االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة: املناخ
الُنهج املختلفة، مبا يف ذلك فرص اسـتخدام األسـواق،           -١٥-م أ /-مشروع املقرر     - طاء

  ٥٢  ..........لتحسني فعالية إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات
 ٥٤   النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة-١٥-أم /-مشروع املقرر   -  ياء

الوثائق اليت ُعرضت على الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجـب                - الثاين  
  ٥٥  ..................................................................االتفاقية يف دورته الثامنة
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  افتتاح الدورة  - أوالً   
  ) من جدول األعمال١البند (

رة الثامنة للفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجـل   عقدت الدو   -١
ن، الدامنرك، يف الفتـرة     ـيف مركز بيلال يف كوبنهاغ    ) التعاوينفريق العمل   (مبوجب االتفاقية   

  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١٥ إىل ٧من 
، الدورة  )لطةما(، السيد مايكل زاميت كوتاجار      التعاوينوافتتح رئيس فريق العمل       -٢

بالسيد لويز ألربتـو فيغرييـدو ماتـشادو        أيضاً  رحب  و. ورحب جبميع األطراف واملراقبني   
 وأعرب الرئيس   .مقررة له ) باراغواي(نائباً لرئيس الفريق، وبالسيدة ليليان بورتيّو       ) الربازيل(

  .أيضاً عن تقديره حلكومة الدامنرك الستضافتها االجتماع
بتقدمي نتائج أعمالـه إىل      )١(بني بأن فريق العمل التعاوين كُلّف     وذكّر الرئيس املندو    -٣

  .مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته اخلامسة عشرة

  املسائل التنظيمية  -ثانياً   
  ) من جدول األعمال٢البند (

  إقرار جدول األعمال  -ألف   
  )من جدول األعمال) أ(٢البند (

 التعاوينل  مـر فريق الع  ـديسمرب، نظ /ون األول  كان ٧يف اجللسة األوىل املعقودة يف        -٤
يف مذكرة مقدمة من األمني التنفيذي تتـضمن جـدول األعمـال املؤقـت وشـروحه                 

)FCCC/AWGLCA/2009/15.(  
  :ها، أُقر جدول األعمال على النحو التايلنفسويف اجللسة   -٥

  .افتتاح الدورة  -١  
  :املسائل التنظيمية  -٢  
  ؛إقرار جدول األعمال  )أ(    
  .تنظيم أعمال الدورة  )ب(    

__________ 

 .٢، الفقرة ١٣-م أ/١املقّرر  )١(
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التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عن طريق العمـل             -٣  
 وما بعده، بتناول مجلة     ٢٠١٢التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام        

  :أمور منها
  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل؛  )أ(    
  التخفيف من آثار تغيُّر املناخ؛املتعلق بعزَّز الدويل امل/العمل الوطين  )ب(    
  التكيف مع تغيُّر املناخ؛املتعلق بالعمل املعزَّز   )ج(    
تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم العمل املتعلق      املتعلق ب العمل املعزَّز     )د(    

  بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه؛
وارد املالية واالستثمار لدعم العمل املتعلـق       إتاحة امل املتعلق ب العمل املعزَّز     )ه(    

  .بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي
  .مسائل أخرى  -٤  
  .التقرير املتعلق بأعمال الدورة  -٥  

  تنظيم أعمال الدورة   -باء   
  )من جدول األعمال) ب(٢البند (

كانون  ٧رعي يف جلسته األوىل املعقودة يف       نظر فريق العمل التعاوين يف هذا البند الف         -٦
  .FCCC/AWGLCA/2009/16وُعرضت عليه الوثيقة . ديسمرب/األول

 من  ٢فتتاح الدورة، اقترح الرئيس أن يبدأ فريق العمل التعاوين بتناول البند            ولدى ا   -٧
واقتـرح الرئيس كذلك عقد جلسة عامة ختامية       . ٥ و ٣ و ٤جدول األعمال تليه البنـود     

واقترح أيضاً تناول املسائل اإلضافية املتعلقة بتنظيم أعمـال         . ديسمرب/كانون األول  ١٥ يوم
  . ووافق الفريق على تنظيم األعمال املقترح.  من جدول األعمال٣الدورة يف إطار البند 
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التمكني من التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية عـن طريـق             -ثالثاً   
 وما بعـده،    ٢٠١٢ل األجل من اآلن وحىت عام       العمل التعاوين الطوي  
  :بتناول مجلة أمور منها

  ) من جدول األعمال٣البند (    

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل    
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (

  تخفيف من آثار تغري املناخاملتعلق بالالدويل املعزز /العمل الوطين    
  )مالمن جدول األع) ب(٣البند (

  التكيف مع تغري املناخ املتعلق بالعمل املعزز     
  )من جدول األعمال) ج(٣البند (

تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم العمل املتعلق بـالتخفيف   املتعلق ب العمل املعزز       
  من آثار تغري املناخ والتكيف معه

  من جدول األعمال) د(٣البند 

ملالية واالستثمار لـدعم العمـل املتعلـق        إتاحة املوارد ا  املتعلق ب العمل املعزز       
  بالتخفيف من آثار تغري املناخ والتكيف معه والتعاون التكنولوجي

  )من جدول األعمال) ه(٣البند (

  املداوالت  -١  
ـ ـة جمتمعة يف جلستيـود الفرعيـنظر فريق العمل التعاوين يف هذه البن     -٨ ى ـه األول

ـ  ـوُعرضت علي . على التوايل رب  ـديسم/ولكانون األ  ١٥ و ٧والثانية املعقودتني يف     ي ـه ف
ــسته األوىل  ــائق جلــ ، FCCC/AWGLCA/2009/16و FCCC/AWGLCA/2009/14الوثــ

  .2و Add.1وFCCC/AWGLCA/2009/ INF.2 و Add.1و FCCC/AWGLCA/2009/INF.1و
ر الرئيس بأن فريق العمل التعاوين طلب إىل األمانة أن جتمع           ويف اجللسة األوىل، ذكّ     -٩
اليت أعدها رؤساء األفرقة ورؤسـاؤها      املتاحة    غري الرمسية  صوص الواردة يف آخر الورقات    الن

املشاركون وميسروها أثناء الدورة السابعة للفريق يف مرفق بتقرير الفريق عن أعمال دورتـه              
السابعة من أجل تيسري مفاوضات الفريق يف دورته الثامنة بغية متكني مؤمتر األطـراف مـن                
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وعرض الرئيس التقرير الذي صدر      .)٢( متفق عليها يف دورته اخلامسة عشرة      ائج نت التوصل إىل 
  .FCCC/AWGLCA/2009/14يف الوثيقة 

، أنشأ فريق العمل التعاوين فريق اتصال واحداً        )٣(وعمالً باستنتاجات الدورة السابعة     -١٠
  .مل التعاوين من جدول األعمال وترأسه رئيس فريق الع٣لدورته الثامنة ليتناول البند 

ودعا الرئيس املندوبني الذين عملوا رؤساء مشاركني ألفرقة االتـصال وميـسرين              -١١
 .)٤(لألفرقة الفرعية يف الدورات السابقة إىل مساعدته يف تيسري العمل بشأن خمتلف املواضـيع    

  .  إىل مساعدته يف توجيه عمل فريق االتصالةودعا الرئيس كذلك نائب الرئيس واملقرر
 ٧٧ل اسم جمموعـة ا   ـبأحدهم   طرفاً، حتدث    ٣٤  ممثلو ويف اجللسة نفسها، أدىل ببيانات      -١٢

والصني، وثان باسم حتالف الدول اجلزرية الصغرية، وثالث باسم اجملموعة اجلامعة، ورابـع             
باسم أقل البلدان منواً، وخامس باسم االحتاد األورويب ودوله األعضاء، وسادس باسم جمموعة 

تاسـع  حتدث  ئية، وسابع باسم اجملموعة األفريقية، وثامن باسم مثانية أطراف، و         السالمة البي 
  .بصفته رئيساً مؤقتاً ملنظومة تكامل أمريكا الوسطى باسم مثانية أطراف

وباإلضافة إىل ذلك، أدىل ببيانات ممثلو املنظمة البحرية الدولية، ومنظمـة الطـريان             -١٣
  .تركة بني الوكاالتاملدين الدويل، واللجنة الدائمة املش

وأُديل ببيانات أيضاً باسم املنظمات غري احلكومية لقطاعي األعمـال والـصناعة،              -١٤
واملنظمات غري احلكومية للشعوب األصلية، والسلطات احلكومية احمللية والبلدية، واملنظمات          

ت غري احلكومية   غري احلكومية النسائية واجلنسانية، واملنظمات غري احلكومية النقابية، واملنظما        
  .الشبابية، وممثالن عن املنظمات غري احلكومية البيئية

 طرفاً، حتدث أحدهم باسـم اجملموعـة        ٢٣  ممثلو ويف اجللسة الثانية، أدىل ببيانات      -١٥
 والصني، ورابع باسم أقل البلدان منواً، وخامس باسـم   ٧٧ل األفريقية، واثنان باسم جمموعة ا    
  .ةحتالف الدول اجلزرية الصغري

__________ 

)٢( FCCC/AWGLCA/2009/14 ٣٩، الفقرة. 
)٣( FCCC/AWGLCA/2009/14 ٤١، الفقرة. 
السيد وليم  : يف تيسري أعمال فريق العمل التعاوين يف دورته الثامنة        الرئيس  ساعد املندوبون التالية أمساؤهم      )٤(

، والسيدة جوهانا جريترودا ساندييا     )النرويج(، والسيد غيورغ بورستينغ     )غانا( بونسو   -كوجو أجيمنغ   
، والسيدة فاتو إنـديي     )املكسيك(و فلوريس ليريا    وّر، والسيدة ماريا ديل سوك    )جنوب أفريقيا (دي فيت   

، والسيد كيـشان    )سويسرا(، والسيد توماس كويل     )باكستان(، والسيد فاروق إقبال خان      )غامبيا(ايي  غ
 -، والـسيدة مارغريـت موكاهانانـا        )الفلبني(لسيد أنطونيو الفينيا    ، وا )ترينيداد وتوباغو (كومارسينغ  
دالينا بريفي  غ، والسيدة ما  )مجهورية ترتانيا املتحدة  (مويوجني  . ، والسيد ريتشارد س   )زمبابوي(سانغاروي  

مجهوريـة فرتويـال    (، والسيدة كالوديا سالرينو كالـديرا       )أملانيا(اخ  ز، والسيد كارسنت    )أوروغواي(
، والـسيد يوكـا     )اليابـان (، والسيد كونيهيكو شـيمادا      )كندا(، والسيد كارلوس ساياو     )ريةالبوليفا

وباإلضافة إىل ذلك، أسهم املندوبان التاليان يف تيسري أعمال فريق العمل التعاوين يف             ). فنلندا(وكاينني  سأو
 ).نيوزيلندا(، والسيد أدريان ميسي )منركاالد(السيد توماس بيكر : اجتماعات سابقة
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ويف اجللسة نفسها، نظر فريق العمل التعاوين يف االستنتاجات اليت اقترحها الـرئيس               -١٦
  .)٥(واعتمدها بصيغتها املعدلة شفوياً أثناء اجللسة

  االستنتاجات  -٢  
دورته اخلامـسة عـشرة     يف  قرر فريق العمل التعاوين أن يقدم إىل مؤمتر األطراف            -١٧

ومل خيل ذلك بالشكل والطبيعة     .  لكي ينظر فيه ويعتمده    )٦(مشروع مقرر بشأن نتائج أعماله    
ة عمـل بـايل     ـب خط ـالقانونية للنتائج املتفق عليها اليت سيعتمدها مؤمتر األطراف مبوج        

  ).١٣-م أ/١املقرر (
 لكي ينظر فيهـا  )٧(وقرر فريق العمل التعاوين أيضاً أن يقدم مشاريع املقررات التالية      -١٨

  : يف دورته اخلامسة عشرةويعتمدها مؤمتر األطراف
  العمل املعزز املتعلق بالتكيف؛  )أ(  
  العمل املعزز املتعلق بتوفري املوارد املالية واالستثمار؛  )ب(  
  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها؛  )ج(  
  العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات؛  )د(  
آلية : تخذها البلدان النامية األطراف   إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت ت       )ه(

  تسجيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وتيسري تقدمي الدعم وتسجيله؛
النهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات           )و(

علـى  ظ  افاحلالنامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور          
  ت وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزون كربون الغابات يف البلدان النامية؛الغابا

العواقب : الدويل املعزز املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ       /العمل الوطين   )ز(
  االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة؛ 

النهج املختلفة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسـواق، لتحـسني فعاليـة               )ح(
  راءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات؛إج

  .النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة  )ط(

__________ 

 Add.3-7و Add.2/Rev.1و Add.1 و FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Rev.1 ترد االستنتاجات يف الوثـائق     )٥(
 ..Add.9 وAdd.8/Rev.1و

 .يرد يف املرفق األول )٦(
 .ترد يف املرفق األول )٧(
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  مسائل أخرى  -رابعاً   
  ) من جدول األعمال٤البند (

  . ظر فيهامل تكن هناك أي مسائل أخرى أثريت أو ُن -١٩

  التقرير املتعلق بأعمال الدورة  -خامساً  
  )من جدول األعمال ٥البند (

، نظر فريق العمل التعاوين يف      ديسمرب/كانون األول  ١٥يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٢٠
  ويف اجللسة نفـسها، أذن الفريـق       .)٨(مشروع التقرير املتعلق بأعمال دورته الثامنة واعتمده      

ورة، مبساعدة من   ، بناء على اقتراح من الرئيس، بأن تنجز التقرير املتعلق بأعمال الد           للمقررة
  .األمانة وبتوجيه من الرئيس

  إغالق الدورة  -سادساً  
، أعرب الرئيس عن شـكره      ديسمرب/كانون األول  ١٥يف اجللسة الثانية املعقودة يف        -٢١

لنائب الرئيس واملقررة وامليسرين ملا قدموه له من مساعدة طوال السنة وملا اضطلعوا به مـن                
دىل ببيانات ممثلو مثانيـة     أو. ندوبني على دعمهم ومسامهاهتم   كما شكر الرئيس امل   . عمل قّيم 

ـ  ـم االحت ـ والصني وآخر باس   ٧٧ل أطراف، حتدث أحدهم باسم جمموعة ا      ي ـاد األوروب
  .ودوله األعضاء

__________ 

 .FCCC/AWGLCA/2009/L.6مد يف الوثيقة اعُت )٨(
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  املرفق األول

مشاريع املقررات املقدمة إىل مؤمتر األطراف يف دورته اخلامسة عشرة              
  لكي ينظر فيها ويعتمدها

  ١٥-م أ/-مشروع املقرر   -ألف   
 نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل               

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

ـ   ـ وفعاالً ومستداماً م   طويل األجل للتمكني من تنفيذ االتفاقية تنفيذاً كامالً        ىت ـن اآلن وح
   وما بعده،٢٠١٢عام 

   منها،٢ باهلدف النهائي لالتفاقية، كما ورد يف املادة وإذ يسترشد  
 إىل املبادئ واألحكام وااللتزامات املنصوص عليها يف االتفاقية، وال سيما           وإذ يشري   

  ،٤ و٣أحكام املادتني 
اصة لألطراف اليت متر مبرحلة االنتقـال إىل         إىل الظروف الوطنية اخل    وإذ يشري أيضاً    

 من االتفاقية ومقررات مـؤمتر      ٤ من املادة    ٦اقتصاد السوق، على النحو املذكور يف الفقرة        
األطراف ذات الصلة، وإىل األطراف اليت تعترف بظروفها اخلاصة مقررات مؤمتر األطراف،            

  ،٧-م أ/٢٦مثل املقرر 
ر لربوتوكول كيوتو يف اإلسهام يف حتقيق اهلـدف          بالدور اهلام واملستم   وإذ يعترف   

  النهائي لالتفاقية،
 يف أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويـل األجـل      وقد نظر   

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

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

بشأن حقوق اإلنسان وتغّير املناخ، الذي يسلّم بأن البشر هم حمـور االهتمـام يف التنميـة                 
  وُنظمها اإليكولوجية ومجيع كائناهتا الطبيعية، " أمِّنا األرض"املستدامة، وأمهية احترام 
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 أن لآلثار الضارة لتغري املناخ طائفة من االنعكاسات املباشـرة           وإذ يضع يف اعتباره     
وغري املباشرة على التمتع الكامل حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلياة الكرمية، وأن أكثر الفئات 

خ هي الفئات املعرضة أصالً للتأثر بسبب صغر الـسن   السكانية اليت ستعاين من آثار تغري املنا      
  أو نوع اجلنس أو العمر أو العجز،

 حبق مجيع األمم يف البقاء وبأن التنمية املستدامة والقضاء علـى الفقـر              وإذ يعترف   
   للبلدان النامية األطراف،يأتيان يف مقدمة األولويات املهيمنة

يه ُنظم اإلنتـاج الغـذائي يف جهـود    هام الذي تؤد ـالدور ال ـ ب وإذ يعترف أيضاً    
  التخفيف والتكّيف،

 باحلاجة إىل إشراك طائفة واسعة من اجلهات صاحبة املـصلحة           وإذ يعترف كذلك    
على املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية، سواء أكانت حكومية، مبا يف ذلك علـى         

اصة أو اجملتمع املدين، مبا يف ذلك الشباب  املستويني دون الوطين واحمللي، أو دوائر األعمال اخل       
واملعوقون، وبأن املساواة بني اجلنسني واملشاركة الفعلية للنساء والشعوب األصلية عـامالن            

  مهمان الختاذ إجراءات فعالة بشأن مجيع جوانب تغري املناخ،
ية الدولية   إزاء ما خلص إليه تقرير التقييم الرابع للهيئة احلكوم         وإذ يشعر ببالغ القلق     

  لنشاط البشري، ناجم عن ااحترار النظام املناخي أن املعنية بتغري املناخ من 
 بأن اآلثار الضارة أصبحت بالفعل أمراً جلياً وواسع االنتشار، وال سيما            وإذ يعترف   

يف مناطق العامل املعرضة للتأثر، وبأن التأخر يف اختاذ إجراءات عاجلة خلفـض االنبعاثـات               
صورة كافية سيؤدي إىل تكلفة إضافية كبرية لكل من التخفيف والتكّيف، وحيد من             العاملية ب 

فرص تثبيت غازات الدفيئة يف مستويات أدىن ويزيد من احتمال حدوث تـأثريات واسـعة               
  النطاق ومفاجئة وال رجعة عنها واختراق عتبات مناخية حرجة،

نبعاثات العاملية لغـازات     من مث احلاجة إىل إجراء ختفيضات عميقة يف اال         وإذ يؤكد   
الدفيئة واختاذ تعهدات مبكرة وعاجلة لتسريع وتعزيز تنفيذ االتفاقية مـن جانـب مجيـع               

   وقدرات كل منها،باينةاألطراف، على أساس اإلنصاف ووفقاً ملسؤولياهتا املشتركة ولكن املت
لغازات الدفيئـة    بأن القسط األعظم من االنبعاثات العاملية املاضية واحلالية          وإذ ُيقرّ   

منشؤه البلدان املتقدمة وأنه نظراً هلذه املسؤولية التارخيية، جيب على البلدان املتقدمة األطراف             
باختـاذ التزامـات أو     [أن تتصدر جهود مكافحة تغّير املناخ واآلثار الضارة املترتبة عليـه            

د ككـل خلفـض     إجراءات حملية طموحة ومقّدرة كمياً وملزمة قانوناً على نطاق االقتـصا          
قدر كاٍف من الدعم املايل والتكنولوجي والدعم ببناء القدرات         إتاحة  االنبعاثات، وعن طريق    
  ،]للبلدان النامية األطراف
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ـ            وإذ يؤكد    ذ ـ أن السياسات والتدابري الرامية لالستجابة لتغري املناخ جيـب أن ُتنفّ
راف األخرى، وال سـيما البلـدان       تنفيذاً ُيقلل إىل أدىن حد اآلثار الضارة الواقعة على األط         

  النامية األطراف،
 بأن البلدان النامية األطراف ُتساهم أصالً وستواصـل اإلسـهام يف            وإذ ُيقّر كذلك    

جهود التخفيف العاملية وفقاً ألحكام االتفاقية وميكنها تعزيز إجراءاهتا يف جمال التخفيف رهناً             
  ،يذ وسائل التنف البلدان املتقدمة األطرافإتاحةب

 أن التصدي لتغري املناخ يتطلب حتوالً يف النماذج حنو بناء جمتمع خفـيض      وإذ يدرك   
االنبعاثات ُيتيح فرصاً كبرية ويكفل استمرار معدالت النمو العالية والتنمية املستدامة، استناداً            
إىل التكنولوجيات املبتكرة وإىل أمناط من اإلنتاج واالستهالك أكثر استدامة، مـع ضـمان              

  نتقال عادل للقوة العاملة يوفر العمل الكرمي والوظائف الالئقة،ا

  )١(رؤية مشتركة بشأن العمل التعاوين الطويل األجل    

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

ذ الكامل والفعال واملستدام    حتديد هدف عاملي طويل األجل خلفض االنبعاثات، وُتعزز التنفي        
وتستوعب الرؤية املشتركة أركان خطـة      .  منها ٢لالتفاقية بغية حتقيق هدفها املبني يف املادة        

عمل بايل وتتصدى ملسائل التخفيف والتكّيف وتطوير التكنولوجيا ونقلها والتمويل وبنـاء            
 لإلجراءات املتعلقـة    القدرات بصورة متوازنة وشاملة؛ وتعطي، بصفة خاصة، وزناً متكافئاً        

  .بكل من التكّيف والتخفيف
ينبغي أن يقوم اهلدف العاملي التطلعي والطموح الطويل األجـل خلفـض              -٢  

االنبعاثات، كجزء من الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، على أفضل املعـارف             
ثات، مـع مراعـاة     أن تدعمه أهداف متوسطة األجل خلفض االنبعا      ينبغي  العلمية املتاحة و  

  املسؤوليات التارخيية وختصيص حصة عادلة يف الفضاء اجلوي؛
  :ووفقاً لذلك  
تتعاون األطراف على تاليف حدوث تغّير خطري يف املناخ، متاشياً مع اهلدف              )أ(

بأن الزيـادة يف    ] بالرأي العلمي الواسع االنتشار   [النهائي لالتفاقية، معترفةً    
] ال ينبغـي [ مستويات العصر ما قبل الصناعي    العاملي فوق احلرارة  متوسط  

] درجة مئوية واحـدة   ] [ درجة مئوية  ١,٥] [درجتني مئويتني [أن تتجاوز   
  ؛]يسبقها منوذج للوصول املتكافئ إىل املوارد اجلوية العاملية[

__________ 

 .أُدرجت العناوين ملساعدة القارئ حصراً )١(
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ينبغي لألطراف جمتمعة أن ختفض االنبعاثات العاملية بنسبة ال تقـل عـن             [  )ب(
 ٢٠٥٠ حبلول عام    ١٩٩٠ئة عن مستويات عام     يف املا ] ٩٥] [٨٥] [٥٠[

  ] االنبعاثات العاملية بعد ذلك؛تراجعوينبغي أن تضمن استمرار 
ينبغي للبلدان املتقدمة األطراف كمجموعة أن ختفض انبعاثاهتا من غازات          [  )ج(

يف املائة ] ٩٥تزيد على ] [٩٥-٨٠ال تقل عن ] [٨٥-٧٥[[الدفيئة بنسبة 
 يف املائـة  ١٠٠تزيد على ] [٢٠٥٠لول عام  حب١٩٩٠عن مستويات عام    
  ]؛]٢٠٤٠ حبلول عام ١٩٩٠عن مستويات عام 

 االنبعاثات العاملية والوطنيـة     سقفينبغي لألطراف أن تتعاون على بلوغ       [  -٣  
هـذا الـسقف    ، معترفة بأن اإلطار الزمين لبلوغ       ]٢٠١٥يف عام   ] [يف أقرب وقت ممكن   [

راف وواضـعة يف اعتبارهـا أن التنميـة االجتماعيـة     سيكون أطول يف البلدان النامية األط     
للبلدان النامية األطراف   يأتيان يف مقدمة األولويات املهيمنة      واالقتصادية والقضاء على الفقر     

  ]وأن التنمية اخلفيضة االنبعاثات ال غىن عنها للوصول إىل التنمية املستدامة؛
  ]هدف طويل األجل للتمويل؛: ُيصاغ فيما بعد[  -٤  
 مـن   ٥إحالة إىل الفقرة    (حكم بشأن التدابري التجارية     : ُيصاغ فيما بعد  [  -٥  

  ]؛) من االتفاقية٣املادة 
وفقاً ألحكام االتفاقية، يستعرض مؤمتر األطراف دورياً التقّدم اإلمجـايل          [  -٦  

احملرز صوب حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية، ومدى مالءمة اهلدف العاملي الطويـل األجـل              
نبعاثات، وااللتزامات واإلجراءات املتعلقة بالتخفيف والتكّيف والتمويل وتطـوير         خلفض اال 

  :وينبغي أن يأخذ االستعراض يف احلسبان ما يلي. التكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات
أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا يف ذلك تقارير التقييم الصادرة عن اهليئة              )أ(

 بتغري املناخ، وكذلك املعلومات التقنية واالجتماعية       احلكومية الدولية املعنية  
  واالقتصادية ذات الصلة؛

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

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

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

  . استناداً إىل االستعراض، يتخذ مؤمتر األطراف اإلجراءات املناسبة  -٧  



FCCC/AWGLCA/2009/17 

13 GE.10-60149 

ويبدأ االسـتعراض   . ضُيحدد مؤمتر األطراف طرائق إضافية هلذا االستعرا      [  -٨  
 وُتجـرى   .٢٠١٦ وُيختتم يف موعد ال يتجاوز عام        ٢٠١٤األول يف موعد ال يتجاوز عام       

  .]االستعراضات الالحقة كل أربع سنوات

  العمل املعزز املتعلق بالتكّيف ووسائل التنفيذ املرتبطة به    
  يتفق على ما يلي  
ـ  /و[التكّيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ         -٩   ع تـأثري تنفيـذ تـدابري       أو م
حتٍد تواجهه مجيع األطراف، والعمل املعزز والتعاون الـدويل بـشأن التكّيـف             ] االستجابة

مطلوبان بصورة عاجلة لتمكني ودعم تنفيذ إجراءات التكّيف الرامية إىل احلد من القابليـة              
لدان املعرضة للتأثر   للتأثر وبناء القدرة على التحّمل يف البلدان النامية األطراف، وال سيما الب           

 أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان األفريقيـة           حتديداًو[بوجه خاص،   
  ].املتأثرة باجلفاف والتصحر والفيضانات

  يقرر  
  ):العمل املعزز املتعلق بالتكيف (١٥-م أ/-أن ُينشئ، عمالً باملقرر   -١٠  
  كيف؛كوبنهاغن للت] برنامج] [إطار[  )أ(
هيئـة استـشارية معنيـة      ] [هيئة فرعية معنية بـالتكيف    ] [جلنة تكّيف [  )ب(

  ؛]بالتكّيف
  ؛]آلية دولية للتصدي للخسائر واألضرار[  )ج(
  ]ترتيبات لإلبالغ والتقييم؛[  )د(
  ] للتكّيف ومراكز إقليمية؛اً دولياًمركز[  )ه(
يذ خطط التكيـف    ُتنشأ لألطراف من أقل البلدان منواً عملية لصياغة وتنف        [  )و(

الوطنية تستند إىل جتربة برامج العمل الوطنية للتكيف كوسـيلة لتحديـد            
احتياجات التكيف يف األجلني املتوسط والطويل ووضـع اسـتراتيجيات          

  ].وبرامج للتصدي هلذه االحتياجات
  يتفق على ما يلي  
مـستداماً مـن    اً وقابالً للتنبؤ به و    وافيُتقدم البلدان املتقدمة األطراف قدراً        -١١  

  . وبناء القدرات لدعم تنفيذ إجراءات التكّيف يف البلدان النامية األطرافااملوارد املالية والتكنولوجي
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  العمل املعزز املتعلق بالتخفيف ووسائل التنفيذ املرتبطة به    

  التزامات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان املتقدمة األطراف    
  يلييتفق على ما [  
تتخذ البلدان املتقدمة األطراف، منفردة أو جمتمعة، التزامات أو إجـراءات             -١٢  

ـ  ]    معرباً عنها ب  ] [مبا يف ذلك  [ختفيف مالئمة وطنياً وملزمة قانوناً،       درة كميـاً   ـأهداف مق
ـ             ازات ـخلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل بغية خفض االنبعاثات اجلماعيـة لغ

] ٣٠يف حـدود    ] [٤٠-٢٥[بنسبة ال تقل عن     [راف  ـة األط ـ املتقدم الدفيئة من البلدان  
]٤٩] [٤٥] [٤٠[[] X* [ة عن مستويات عام     ـي املائ ـف]١٩٩٠] [  حبلول ] ٢٠٠٥أو

  ؛]٢٠٢٠] [٢٠١٧[عام 
تعد البلدان املتقدمة األطراف خططاً خفيضة االنبعاثات خلفض االنبعاثات           -١٣  

   أعاله؛٢قيق اهلدف املبني يف الفقرة يف األجل الطويل من أجل اإلسهام يف حت
تكون اجلهود اليت تبذهلا البلدان املتقدمة األطراف خلفض انبعاثاهتـا مـن              -١٤  

وأحكـام  [ اجلهود املبذولة    ]الشكل القانوين وحجم  [غازات الدفيئة قابلة للمقارنة من حيث       
  ؛]رخييةالقياس واإلبالغ والتحقق، وُتراعي ظروفها الوطنية ومسؤولياهتا التا

ُتصاغ األهداف املقدرة كمياً خلفض انبعاثات البلدان املتقدمة األطـراف            -١٥  
 ]للفترة[على نطاق االقتصاد ككل باعتبارها نسبة مئوية من خفض انبعاثات غازات الدفيئة             

 أو أي سنة أساس أخـرى       ١٩٩٠مقارنة مبستويات عام    ] ٢٠٢٠ إىل عام    ٢٠١٣من عام   [
  ؛]ةُتعتمد مبوجب االتفاقي[

بالنسبة لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت هي أطراف يف بروتوكول           [  -١٦  
كيوتو، تكون األهداف املقدرة كمياً خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل هي تلك             
األهداف املعتمدة لفترة االلتزام الثانية مبوجب بروتوكول كيوتو املـسجلة يف املرفـق بـاء               

يغته املعدلة واملدرجة أيضاً يف التذييل األول هلذا املقرر؛ أمـا بالنـسبة           لربوتوكول كيوتو بص  
لألطراف األخرى املدرجة يف املرفق األول، فتكون األهداف املقدرة كمياً املتفـق عليهـا              

  ؛]خلفض االنبعاثات هي األهداف املدرجة يف التذييل األول هلذا املقرر
  يتفق على ما يلي  
تقدمة األطراف أهدافها املقدرة كمياً خلفض االنبعاثـات        ُتحقق البلدان امل  [  -١٧  

  ]؛عن طريق اجلهود احمللية] بالدرجة األوىل[على نطاق االقتصاد ككل 

__________ 

  .طراف جمموع ختفيضات األXتعادل   *  
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يؤدَّى دور استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف حتقيق       [  -١٨  
 للمبادئ التوجيهية   األهداف املقدرة كمياً خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد ككل وفقاً         

  ]اليت يعتمدها مؤمتر األطراف؛
تكون التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلـدان             -١٩  

املتقدمة األطراف قابلة للقياس واإلبالغ عنها والتحقق منها وفقاً للمبادئ التوجيهية القائمـة      
، مع مراعاة األحكـام ذات الـصلة        [ف  وأي مبادئ توجيهية إضافية يعتمدها مؤمتر األطرا      

  ؛]مبوجب بروتوكول كيوتو
توضع مبادئ وطرائق وقواعد وخطوط توجيهية لتعزيز امتثـال البلـدان           [  -٢٠  

  ]؛]املتقدمة األطراف اللتزاماهتا

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف    
  ١اخليار [

  يتفق على ما يلي  
إجراءات ختفيف مالئمة   ] باختاذ[البلدان النامية األطراف    ] تتعهد] [تتخذ[[  -٢١  

وطنياً، ممكّنة ومدعومة مبا تقدمه البلدان املتقدمة األطراف من متويـل وتكنولوجيـا وبنـاء               
إجراءات ختفيف مستقلة، ترمي جمتمعة إىل حتقيق احنراف    ] ميكن أن تتعهد باختاذ   [للقدرات، و 

بالقيـاس إىل   ] ٢٠٢٠ يف املائة حبلـول عـام        ٣٠-١٥يف حدود   [ات  جوهري يف االنبعاث  
االنبعاثات اليت ستحدث يف غياب التخفيف املعزز، وُتعد خطط تنمية خفيضة االنبعاثات، مع   
االعتراف بأن مدى ما تتخذه هذه البلدان من إجراءات ختفيف معززة يتوقف على مـستوى        

  الدعم املتاح؛
   حييط علماً ب  
مات املتعلقة بإجراءات التخفيف املعززة اليت تتخذها البلدان الناميـة          املعلو  -٢٢  

  األطراف، حسبما ترد يف التذييل الثاين هلذا املقرر؛
  يقرر  
آلية لتسجيل إجراءات التخفيف     ([١٥-م أ /-أن ينشئ آلية عمالً باملقرر        -٢٣  

  ]):وتيسري مطابقة الدعم هلا
وطنياً، املدعومة واملمكّنـة بالتمويـل      لتسجيل إجراءات التخفيف املالئمة       )أ(

  ؛]يف جدول وطين] [يف سجل] [وإجراءات التخفيف املستقلة[والتكنولوجيا، 
لتيسري مطابقة الدعم املقدم عن طريق اآللية املالية ومن املـصادر الثنائيـة               )ب(

  واملتعددة األطراف مع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تلتمس الدعم؛
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  لى ما يلييتفق ع  
تقوم البلدان النامية األطراف بإعداد بالغات وطنية، مبا يف ذلك قوائم جرد              -٢٤  

سنة، مع إتاحة املرونة ألقل البلدان منواً ] ×[لغازات الدفيئة، وتقدمها إىل مؤمتر األطراف كل        
  ر األطراف؛اليت يعتمدها مؤمتاملنقحة والدول اجلزرية الصغرية النامية، وفقاً للمبادئ التوجيهية 

يف البلدان  ] املخططة واملنفذة [تقدَّم املعلومات املتعلقة بإجراءات التخفيف        -٢٥  
ُينظـر  ] [جيري تقييمها على املستوى الوطين    [النامية األطراف عن طريق البالغات الوطنية و      

 ، وفقاً للمبادئ التوجيهية الـيت     ]مبوجب االتفاقية ] تشاور] [استعراض[فيها يف إطار عملية     
  ]يعتمدها مؤمتر األطراف؛

ختضع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً املدعومة بالتمويل والتكنولوجيـا           -٢٦  
  وبناء القدرات للقياس واإلبالغ والتحقق وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف؛

 ١٥-م أ /-ينبغي للبلدان النامية األطراف، وفقاً لألحكام الواردة يف املقرر            -٢٧  
(REDD-plus))األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها          (

)٢( ،
  :طالع باألنشطة التاليةـأن ُتساهم يف إجراءات التخفيف يف قطاع الغابات عن طريق االض

  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات؛  )أ(  
  ر الغابات؛خفض االنبعاثات النامجة عن تدهو  )ب(  
  احلفاظ على خمزونات كربون الغابات؛  )ج(  
  اإلدارة املستدامة للغابات؛  )د(  
  تعزيز خمزونات كربون الغابات؛  )ه(  
ُيقّدم الدعم ألنشطة التمكني اليت تضطلع هبا البلدان النامية األطراف، مثل             -٢٨  

وطنية وقـوائم جـرد     إعداد وصياغة خطط التنمية اخلفيضة االنبعاثات، وإعداد البالغات ال        
غازات الدفيئة، وختطيط وصياغة إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وما يرتبط بذلك من بناء             

  للقدرات، على أساس إمجايل التكاليف املتفق عليها؛
تقّدم البلدان املتقدمة األطراف قدراً جديداً وإضافياً مـن املـوارد املاليـة               -٢٩  

بناء القدرات إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً على أساس        والتكنولوجيا والدعم املؤسسي ل   
 من  ٥ وللفقرة   ٤ من املادة    ٧ و ٥ و ٣إمجايل التكاليف اإلضافية املتفق عليها، وفقاً للفقرات        

  ] من االتفاقية؛١١املادة 
__________ 

األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات         ("REDD-plus"يف هذا النص ُيشري مصطلح       )١(
الُنهج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عـن            "إىل  ) وتدهورها

 على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات       إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ       
 ".كربون الغابات يف البلدان النامية
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  ٢اخليار [
  ]بدائل مقترحة من األطراف

  جوانب التخفيف األخرى    
  يقرر  
للنظر يف إجـراءات التـصدي      ] ن يتوخى إنشاء حمفل   أ] [أن ُينشئ حمفالً  [  -٣٠  

 من االتفاقية،   ٤ من املادة    ٨لتأثري تنفيذ تدابري االستجابة على األطراف املشار إليها يف الفقرة           
  ؛)تدابري االستجابة (١٥-م أ/-وفقاً إلرشادات يتفق عليها مؤمتر األطراف، عمالً باملقرر 

لك فرص استخدام األسواق، لتحسني فعاليـة       أن يتبع هنجاً خمتلفة، مبا يف ذ        -٣١  
  ؛)الُنهج املختلفة (١٥-م أ/-إجراءات التخفيف من حيث التكلفة وتعزيزها، وفقاً للمقرر 

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

  ؛]يغازات الدفيئة النامجة عن وقود النقل اجلوي والبحر
ينبغي لألطراف أن تتبع هنجاً قطاعية وتتخذ إجراءات خاصة بكل قطـاع              -٣٣  

  ؛)الزراعة (١٥-م أ/-، يف قطاع الزراعة عمالً باملقرر ٤من املادة ) ج(١لتعزيز تنفيذ الفقرة 

   املوارد املالية واالستثمارإتاحةالعمل املعزز املتعلق ب    
  يتفق على ما يلي  
 من االتفاقية لضمان التنفيـذ      ١١ية املالية مبوجب املادة     يواَصل تفعيل اآلل    -٣٤  

 مـن   ٩ و ٨ و ٥ و ٤ و ٣اصة االلتزامات الواردة يف الفقرات      ـالكامل والفعال لالتفاقية، وخب   
  ؛٤ من املادة ٧، ويف سياق الفقرة ٤املادة 

 وميكـن  وافلبلدان النامية األطراف متويل مزيد وجديد وإضـايف و  يتاح ل   -٣٥  
ها مـن اختـاذ      من االتفاقية، لتمكين   ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٥ و ٤ و ٣وفقاً للفقرات   التنبؤ به،   

 مبـا يف ذلـك   إجراءات معززة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ ودعم تلك اإلجـراءات          
األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، والتكّيف، وتطوير           

  ؛]٢٠١٢عام  بعد[ناء القدرات، من أجل تعزيز تنفيذ االتفاقية التكنولوجيا ونقلها، وب
ـ   اآللية املالية    خاللن  م املصدر الرئيسي للتمويل     تمثلي  -٣٦   اليـة  املوارد  يف امل

  البلدان املتقدمة األطراف؛املقدمة من ضافية اإلديدة واجل
املوارد ُيكمِّل التمويل املقّدم من القطاع اخلاص ومن مصادر مبتكرة أخرى             -٣٧  

  املالية اليت يقّدمها القطاع العام؛
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مجيع األطراف، باستثناء أقـل البلـدان       ] [البلدان املتقدمة األطراف  [تقّدم    -٣٨  
]] إرشـادية ] [مقررة[ املوارد على أساس جدول اشتراكات  ]،٢٠١٣ابتداء من عام    [] منواً،

  ؛]يعتمده مؤمتر األطراف
كاماً وترتيبات بشأن كيفية جعل الـُنظم       يعتمد مؤمتر األطراف أح     [- مكرراً ٣٨  

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

 آليات حوافز خمتلفـة     ، ألغراض التخفيف  ،تستحدث الصناديق   [- مكرراً ثانياً  ٣٨  
جراءات الطموحة يف مجيع البلدان حسب أولويات وظروف كل منها؛ وينبغـي            لتشجيع اإل 

  ]تقدمي التمويل بالدرجة األوىل عن طريق آليات قائمة على حتقيق النتائج؛
  يقرر ما يلي  
ـ      ] جملس مايل [ُينشأ    -٣٩   ـ  ـتابع لآللية املالية خيضع لتوجيه مؤمت راف ـر األط

والتيـسري والتحقـق، عمـالً    ] اإلشراف] [تعراضاالس[ويكون مسؤوالً أمامه ويقوم مبهام   
  ؛)التمويل (١٥-م أ/-رر ـباملق

بوصفه كيانـاً تـشغيلياً     للمناخ  ] صندوق] [مرفق] [ُينشأ] [جيب إنشاء [  -٤٠  
دعم املشاريع والربامج والسياسات وغريها من األنشطة املتصلة من أجل لآللية املالية لالتفاقية   

ة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات           بالتخفيف، مبا يف ذلك األنشط    
  وتدهورها، والتكيف، وبناء القدرات، وتطوير التكنولوجيا ونقلها؛

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

  ه؛تضطلع به البلدان النامية األطراف واإلبالغ عنه والتحقق من
  حييط علماً مبا يلي  
مـوارد  إلتاحـة   التعهدات الفردية اليت تقدمها البلدان املتقدمة األطراف        [  -٤٢  

، على النحو الوارد يف التذييل الثالـث،        ٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة   [XX]جديدة وإضافية تبلغ    
 مبـا   ،ت اإلجراءا ها من اختاذ إجراءات معززة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ ودعم تلك            لتمكين

يف ذلك األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها، والتكيف،            
  ]وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، يف البلدان النامية األطراف؛

  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها    
  يقرر  
لتسريع ) التكنولوجيا (١٥-م أ /-قرر  أن ينشئ آلية للتكنولوجيا عمالً بامل       -٤٣  

تطوير التكنولوجيا ونقلها دعماً للعمل املتعلق بالتكّيف والتخفيف على أن تسترشد بنـهج             
  :موجه قطرياً وتستند إىل الظروف واألولويات الوطنية، وتتألف مما يلي
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ة بالتكنولوجيا وفقاً لالختصاصات اليت يعتمـدها       ـة معني ـة تنفيذي ـهيئ  )أ(
  ر األطراف؛مؤمت

مركز وشبكة لتكنولوجيا املناخ من أجل دعم وتسريع تعميم تكنولوجيات            )ب(
 قدميالتخفيف والتكّيف السليمة بيئياً يف البلدان النامية األطراف من خالل ت          

  املساعدة التقنية والتدريب؛

  العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات    
  يتفق على ما يلي  
 ١٥- م أ /-  إلجراءات بناء القدرات عمالً بـاملقرر        م الدعم املايل  يقدَّ  -٤٤  

  ؛)بناء القدرات(

  الترتيبات واآلجال الزمنية للعمل اإلضايف    
الترتيبات واآلجال الزمنية للعمل اإلضايف الالزم لتنفيـذ        : ُيصاغ فيما بعد  [  -٤٥  

  .]أحكام مشروع النص هذا

  التذييالت[

  ]ُيصاغ فيما بعد[    
ات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً الـيت تتخـذها البلـدان            ـالتزام  -التذييل األول 

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

 موارد مالية جديدة    إلتاحةالتعهدات اليت تتخذها البلدان املتقدمة األطراف         -التذييل الثالث 
 ]]٢٠١٢-٢٠١٠ للفترة وإضافية
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  ١٥-م أ/-مشروع املقرر    -باء 
  العمل املعزز املتعلق بالتكيف

  إن مؤمتر األطراف،  
أو مع تأثري تنفيـذ     /و[على أن التكّيف مع اآلثار الضارة لتغري املناخ         يوافق    -١  

ن هو حتٍد تواجهه مجيع األطراف وأن العمل املعزز والتعاون الدويل بـشأ           ] تدابري االستجابة 
إجراءات التكيف الرامية إىل احلـد مـن        من اختاذ   تمكني  للالتكّيف مطلوبان بصورة عاجلة     

القابلية للتأثر وبناء القدرة على التحّمل يف البلدان النامية األطراف، وال سـيما يف البلـدان                
  ؛، ودعم تنفيذ تلك اإلجراءاتاملعرضة للتأثر بوجه خاص

 للتكّيف بغية تعزيز العمـل والتعـاون        كوبنهاغن] برنامج] [إطار[ُينشئ    -٢  
ل املتعلقة بـالتكّيف يف     ـك يف املسائ  ـالدويل بشأن التكّيف، على حنو يكفل النظر املتماس       

  إطار االتفاقية؛
 أن العمل املعزز املتعلق بالتكيف ينبغي االضطالع به وفقاً لالتفاقيـة            يؤكد  -٣  

التكّيف هنجاً موجهـاً قطريـاً وأن يراعـي    واألحكام الواردة فيها؛ وأنه ينبغي أن يتبع إزاء     
االعتبارات اجلنسانية ويقوم على املشاركة؛ وأن يستند إىل أفضل الكشوف العلمية واملعارف            
التقليدية املتاحة وكذلك، حسب االقتضاء، إىل اإلدارة الرشـيدة واملـساءلة املتبادلـة وأن              

الجتماعية واالقتصادية والبيئيـة    يسترشد هبا؛ هبدف إدماج إجراءات التكيف يف السياسات ا        
  ذات الصلة؛

 باينـة  مجيع األطراف، مع مراعاة مسؤولياهتا املـشتركة ولكـن املت          يدعو  -٤  
وقدرات كل منها، واألولويات واألهداف والظروف اإلمنائية الوطنية واإلقليمية احملددة، ومع           

 ٥تقدمة األطراف وفقاً للفقرة     مراعاة أن البلدان النامية األطراف ستتلقى الدعم من البلدان امل         
  :أدناه، إىل االضطالع يف مجلة أمور مبا يلي

ختطيط إجراءات التكّيف وحتديد أولوياهتا وتنفيذها، مبا يف ذلك مـشاريع             )أ(
، واإلجراءات احملددة يف خطط التكيف الوطنية، وبـرامج         )٣(وبرامج حمددة 

غات الوطنيـة، وعمليـات   العمل الوطنية للتكيف ألقل البلدان منواً، والبال 
  تقييم االحتياجات من التكنولوجيا، وغريها من الوثائق الوطنية ذات الصلة؛

عمليات تقييم التأثري والقابلية للتـأثر والتكيـف، مبـا يف ذلـك تقيـيم              )ب(
االحتياجات املالية وكذلك التكاليف والفوائد االقتـصادية واالجتماعيـة         

  تكيف؛ات الخياروالبيئية املترتبة على 
__________ 

مبا يف ذلك يف جماالت املوارد املائية، والصحة، والزراعة واألمن الغذائي، والبىن التحتيـة واملـستوطنات،                 )٣(
 .والُنظم اإليكولوجية، واحمليطات واملناطق الساحلية
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التكيف، تدعيم القدرات املؤسسية وتعزيز البيئات التمكينية لتخطيط وتنفيذ           )ج(
  بُسبل منها إدماج إجراءات التكّيف يف التخطيط القطاعي والوطين؛

وضع وسائل لتحفيز تنفيذ إجراءات التكيف وغريها من ُسبل متكني التنمية             )د(
  مجيع األطراف؛القادرة على حتّمل تغري املناخ واحلد من تأثر 

 االقتصادية واإليكولوجية علـى التحّمـل،       -بناء قدرة الُنظم االجتماعية       )ه(
  بُسبل منها التنويع االقتصادي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛

تعزيز احلد من خماطر الكوارث، بُسبل منها التأسيس علـى إطـار عمـل       )و(
بكّر؛ وتقييم املخاطر وإدارهتا؛    ، حسب االقتضاء؛ وُنظم اإلنذار امل     )٤(هيوغو

وإنشاء آليات لتقاسم املخاطر ونقلها وخطط تأمني على املستويات احمللية          
والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطـة         
بتأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية املعرضة بوجه خاص لآلثار الـضارة            

  لتغري املناخ؛
اختاذ تدابري لتعزيز الفهم والتعاون فيما يتعلق حبركات الـرتوح واهلجـرة              )ز(

وإعادة التوطني املخطط له الناشئة عن تغري املناخ على املستويات الوطنيـة            
  واإلقليمية والدولية، حسب االقتضاء؛

أنشطة البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيات ونشرها ونقلها وتعميمهـا            )ح(
  على التكيف، وخباصة يف البلدان النامية األطراف؛وبناء القدرة 

  تعزيز ُنظم البيانات واملعلومات واملعارف، والتعليم والتوعية؛  )ط(
حتسني البحث والرصد املنتظم من أجل مجع البيانـات املتعلقـة باملنـاخ               )ي(

وحفظها وحتليلها ومنذجتها للتوصل إىل نتائج واقعية متصلة باملناخ علـى           
  الوطين واإلقليمي؛املستويني 

  ٥(-٥(  
  ١اخليار 

ـ            ُيقرر   ح ـ تزويد البلدان النامية األطراف بتمويل طويل األجل قائم على تقدمي اِملَن
 وجديد ُيضاف إىل التزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية مبقدار ال          وافوقابل للتنبؤ به ومزيد و    

كجـزء  ]  للبلدان املتقدمة األطراف    يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل      X] [ مليار X[يقل عن   
من تسديد َدْينها املناخي فضالً عن الدعم يف جماالت التكنولوجيا والتأمني وبناء القدرات من              
أجل تنفيذ إجراءات وبرامج ومشاريع عاجلة يف جمال التكيف يف األجل القصري واملتوسـط              

__________ 

)٤( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 

 .ُيخصص حّيز لإلحالة إىل نتائج املناقشات املتعلقة بالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات )٥(
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يمي، يف خمتلـف القطاعـات       احمللي والوطين ودون اإلقليمي واإلقل     ىوالطويل وعلى املستو  
االقتصادية واالجتماعية والُنظم اإليكولوجية وعربها، مبا يف ذلك األنشطة املـشار إليهـا يف      

   أعاله؛٤الفقرة 
 أن يكون الوصول إىل الدعم املايل من أجل التكيف مبـّسطاً وسـريعاً              يقرر أيضاً   

  ضة للتأثر بوجه خاص؛ومباشراً، مع إيالء األولوية للبلدان النامية األطراف املعر
  ٢اخليار 

 وسائل التنفيذ، مبا يف ذلـك التمويـل         تيح إىل البلدان املتقدمة األطراف أن ت      يطلب  
والتكنولوجيا وبناء القدرات، لدعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية األطراف، مع مراعـاة             

ثار الضارة لتغري املناخ،    االحتياجات العاجلة والفورية للبلدان النامية املعرضة بوجه خاص لآل        
وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك مع  مراعاة احتياجـات               

إليها املشار  البلدان األفريقية املتأثرة باجلفاف والتصحر والفيضانات، يف االضطالع باألنشطة          
   أعاله؛٤يف الفقرة 

  ٣اخليار 
لدعم املايل املقدم وكذلك املساعدة املقدمـة يف جمـال          أن يزيد زيادةً كبرية ا    يقرر    

لتكنولوجيا وبناء القدرات إىل البلدان النامية األطراف املعرضة بوجه خاص لآلثار الـضارة             ا
لتغري املناخ، استناداً إىل األولويات احملددة يف عمليات التخطيط ووضع السياسات ذات الصلة        

بُسبل منها إدماج إجراءات التكيف يف التخطيط القطاعي وعمليات تقييم االحتياجات املالية،   
  والوطين، وبُسبل أخرى لتمكني التنمية القادرة على حتّمل تغري املناخ؛

  ٦-    
  ١اخليار 

] هيئة استشارية معنية بالتكيف   ] [هيئة فرعية معنية بالتكيف   ] [)٦(جلنة تكّيف [ُينشئ    
] برنـامج ] [إطار[، من أجل توجيه عمل      مبوجب االتفاقية يكون متثيل األطراف فيها عادالً      

  :كوبنهاغن للتكّيف واإلشراف عليه ودعمه وإدارته ورصده عن طريق ما يلي
  تقدمي التوجيه بشأن تنفيذ إجراءات التكيف؛  )أ(
تقدمي املشورة العلمية والدعم التقين إىل األطراف، ألمور منها االضطالع          [  )ب(

  ]لتأثر والتكيف، وختطيط التكيف؛بعمليات تقييم املخاطر والقابلية ل

__________ 

 عضواً من األطراف غري املدرجة يف املرفق        ٢٠ عضواً تعّينهم األطراف، منهم      ٣٢تتألف جلنة التكيف من      )٦(
 .ويعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية. األول لالتفاقية
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 تعزيز تقاسم املعلومات واملعارف، مبا يف ذلك املعارف التقليديـة، والتجـارب           [  )ج(
  ] احمللي والوطين واإلقليمي والدويل؛ىواملمارسات اجليدة، على املستو

تقدمي املشورة بشأن إدماج إجراءات التكيف يف التخطيط القطاعي والوطين           )د(
  بل متكني التنمية القادرة على حتّمل تغري املناخ؛وغريها من ُس

النظر يف املعلومات املبلَّغة عن طريق عمليات الرصد واالستعراض واإلبالغ            )ه(
  فيما يتعلق بتوفري وسائل التنفيذ وإجراءات التكيف؛

  تعزيز الدور احلفاز لالتفاقية؛  )و(
  ٢اخليار 

ات واخلربات املؤسسية القائمة مبوجـب   تدعيم وتعزيز وحتسني استخدام الترتيب ُيقرر  
  كوبنهاغن للتكّيف؛] برنامج] [إطار[االتفاقية بغية دعم تنفيذ 

 أعـاله، لكـي     ٦ وضع طرائق خاصة باألحكام الواردة يف الفقـرة          ُيقرر  -٧  
  ؛]X[يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته 

ات تغري املناخ    آلية دولية للتصدي للخسائر واألضرار املرتبطة بتأثري       ُينشئ[  -٨  
يف البلدان النامية املعرضة بوجه خاص لآلثار الضارة لتغري املناخ، مبا يف ذلك التأثريات املتصلة      

، من خالل إدارة املخـاطر والتـأمني        )٧(بالظواهر اجلوية القصوى والظواهر البطيئة احلدوث     
  ]والتعويض وإعادة التأهيل؛

ية الدولية للتـصدي للخـسائر      وضع طرائق وإجراءات خاصة باآلل    ُيقرر  [  -٩  
  ]؛]X[واألضرار، لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته 

  ١٠-    
  ١اخليار 

على تعزيز مراكز التكيف اإلقليمية وعلى إنشائها، عند الضرورة، يف منـاطق       يوافق    
لـيت  وتقوم البلدان بتعيني املراكز ا. البلدان النامية مع تقدمي دعم من البلدان املتقدمة األطراف   

ختدمها وتوجيهها والتحكّم فيها، وُتيّسر هذه املراكز وُتعزز اإلجراءات املتعلقة بـالتكيف،            
اعتماداً على إجراءات التكيف الوطنية وتكميالً هلا، وال سيما بـني البلـدان ذات املـوارد                

  الطبيعية املشتركة، حسب االقتضاء؛

__________ 

ارتفاع مستوى سطح البحر، وارتفاع درجات احلرارة، وحتّمـض احمليطـات، واالحنـسار             يشمل ذلك    ) ٧(
 .اجلليدي وما يتصل به من تأثريات، والتملّح، وتدهور األراضي والغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصّحر
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حوث ولوضع طرائق وإجراءات     أن ينظر يف تعيني مركز دويل لتعزيز تنسيق الب         ُيقرر  
من أجل تعزيز مراكز التكيف اإلقليمية وإنشائها، عند الضرورة، لكـي يعتمـدها مـؤمتر               

  ؛]X[األطراف يف دورته 
  ٢اخليار 

 أن ُيحّدد هيئات إقليمية للتكّيف تقوم بتيسري التعاون بني اجلهـات اإلقليميـة       ُيقرر  
التكيف هبدف تيسري العمل املعزز واملنسق على       صاحبة املصلحة يف تبادل املعلومات املتعلقة ب      

املستويني الوطين واإلقليمي، ورعاية التعاون بني بلدان اجلنوب، وتعزيز تبادل املعلومات بني            
  عملية االتفاقية واألنشطة الوطنية واإلقليمية؛

 إىل البلدان املتقدمة األطراف أن تدعم البلدان النامية األطـراف يف            يطلب  -١١  
 وعند الضرورة، يف إنشاء أو تعيني ترتيبات مؤسسية وطنية للتكيف بغية تعزيز العمل              تعزيز،

  املتعلق بكامل إجراءات التكيف من التخطيط إىل التنفيذ؛
  ١٢-    

  ١اخليار 
 أن تقّدم مجيع األطراف تقارير عن الدعم املقدم واملتلقى إلجراءات التكيف يف             ُيقرر  

  ل قنوات اإلبالغ القائمة، قدر اإلمكان، لضمان الشفافية؛البلدان النامية األطراف، من خال
 من ٣ أن يقيِّم تقدمي البلدان املتقدمة األطراف وسائل التنفيذ، وفقاً للفقرة            ُيقرر أيضاً   

 من االتفاقية، بغية حتديد أوجه النقص والتفاوت بني الدعم املقّدم والدعم املتلقـى              ١٢املادة  
  ت، عند الضرورة؛والتوصية مبزيد من اإلجراءا

  ٢اخليار 
ن تقّدم مجيع األطراف معلومات عن التقدم احملرز وعن التجارب والـدروس            ُيقرر أ   

  املستفادة من إجراءات التكيف لضمان الشفافية واملساءلة املتبادلة واحلوكمة املتينة؛
 املنظمات املتعددة األطراف والدولية واإلقليمية والوطنية والقطـاعني         يدعو  -١٣  

لعام واخلاص واجملتمع املدين وغري ذلك من اجلهات املعنية صاحبة املصلحة إىل االضـطالع              ا
بعمل معزز بشأن التكيف ودعمه على مجيع املستويات، حسب االقتضاء، بصورة متماسكة            
ومتكاملة، باالعتماد على أوجه التآزر القائمة بني األنشطة والعمليات، وإىل تقدمي املساعدة            

  .كوبنهاغن للتكيف] برنامج] [إطار[على تنفيذ 
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  ١٥-م أ/-مشروع املقرر   -جيم   
  العمل املعزز املتعلق بإتاحة املوارد املالية واالستثمار

أن تسعى إىل زيـادة تفعيـل    ] تتفق األطراف على  ] [جيب على األطراف  [  -١[  
وخباصـة  ] [اقيـة، لالتف[االتفاقية بغية التنفيذ الكامل والفّعـال       ] مبوجب] [ل [اآللية املالية   

ـ ٧، يف سياق الفقـرة   ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٥ و ٤ و ٣االلتزامات الواردة يف الفقرات      ن ـ م
  ] منها؛٤املادة 

  ]جملس التمويل[    
ُينشأ جملس متويل تابع لآللية املالية، يعمل بتوجيه مـن مـؤمتر األطـراف              -٢[  

  ]ويكون مسؤوالً أمامه؛
ثيل العادل واملتوازن جلميع األطـراف      يعمل جملس التمويل على أساس التم       -٣[  

  ] من االتفاقية؛١١ من املادة ٢ضمن نظام شفاف لإلدارة الرشيدة وفقاً للفقرة 
  :يقوم جملس التمويل التابع لآللية املالية مبا يلي  -٤[  
 إىل مجيع الكيانات التشغيلية لآللية املاليـة، ويكفـل        ] املساعدة] [التوجيه[يقدِّم    )أ(

   من االتفاقية؛١١لكيانات أمام مؤمتر األطراف، وفقاً للمادة مساءلة هذه ا
يقيم االحتياجات من التمويل الدويل الالزمة لدعم األنـشطة الراميـة إىل              )ب(

  التصدي لتغري املناخ، فضالً عن تقييم مصادر هذا التمويل وتدفقاته؛
ة اليت ُتعىن هبـا     يوصي بتوزيع التمويل توزيعاً متوازناً بني اجملاالت املواضيعي         )ج(

الكيانات التشغيلية لآللية املالية باالستناد إىل املعلومات املقدمة من مجيـع           
  الكيانات التشغيلية؛

يوصي بوضع أحكام لتوحيد طرائق قياس الدعم املقدم إىل البلدان الناميـة              )د(
األطراف من أجل العمل املعزز املتعلق بالتخفيف واإلبالغ عن هذا الدعم           

 منه، ولرصد الدعم املقدم إىل البلدان النامية األطـراف يف إطـار      والتحقق
  العمل املعزز املتعلق بالتكيف واإلبالغ عن هذا الدعم واستعراضه؛

يستعرض الطرائق اليت تنتهجها الكيانات التشغيلية إلتاحة فرص متكافئـة            )ه(
للحصول على املوارد املالية يف الوقت املناسب وفق إجـراءات مبـسطة            

  حمسنة وفّعالة، مبا يف ذلك فرص الوصول املباشر إىل تلك املوارد؛و
يقدم إىل البلدان النامية األطراف، بناء على طلب منها، ما حتتاجـه مـن                )و(

مشورة ومعلومات ملساعدهتا يف مطابقة ما تتلقاه من دعـم مـايل مـع              
  احتياجاهتا يف جمايل التخفيف والتكيف؛
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  ألطراف على أساس منتظم؛يقدم تقارير إىل مؤمتر ا  )ز(
  ]يؤدي أي وظائف أخرى ُيسندها إليه مؤمتر األطراف؛  )ح(
  ]تتوىل أمانةٌ توفري اخلدمات الالزمة جمللس التمويل؛  -٥[  

  ]الكيان التشغيلي/الصندوق[    
  ؛]للمناخ] مرفق] [صندوق[تتفق األطراف على إنشاء   -٦[  
]  لآللية املالية لالتفاقيـة؛    املناخ ككيان تشغيلي  ] مرفق] [صندوق[يعمل  [  -٧[  
  ]]املناخ كيان تشغيلي يعينه مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة ؛] مرفق] [صندوق [ ويكون ل
أعـضاء  ] yy[يتـألف مـن     ] YY[املناخ جملس   ] مرفق] [صندوق[يدير    -٨[  

ـ على أساس التمثيل العادل واملتوازن للبلدان املتقدمة وا       ] يعينهم مؤمتر األطراف،  [ دان ـلبل
  ] النامية األطراف؛

املناخ الدعم إىل املشاريع والربامج والسياسات      ] مرفق] [صندوق[سيقدم    -٩[  
وغريها من األنشطة املتعلقة بالتخفيف من آثار تغري املناخ، مبا يف ذلك األنـشطة اإلضـافية             

كن جمللـس  ومي. ، والتكيف، وبناء القدرات، وتطوير التكنولوجيا ونقلها  )٨(خلفض االنبعاثات 
  ]املناخ أن ُينشئ نوافذ متويل متخصصة مبوافقة مؤمتر األطراف؛] مرفق] [صندوق[

املنـاخ قَـيِّم علـى      ] مرفـق ] [صـندوق [يتوىل تقدمي اخلـدمات إىل        -١٠[  
املرفق وأمانةٌ، ويقوم مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة بوضـع الـصيغة             /الصندوق

  ] تيار القيِّم واألمانة؛النهائية لإلجراءات املتعلقة باخ
املوارد املالية يف الوقت    فرص احلصول على    املناخ  ] مرفق] [صندوق [تيحي  -١١[  

  ]املناسب، مبا يف ذلك الوصول املباشر إليها، وفق إجراءات مبسطة وحمسنة وفعالة؛

  ]الكيانات القائمة/الصناديق[    
سسي الذي وضـعته    الترتيب املؤ ] مراجعة] [إصالح[تتفق األطراف على      -١٢[  

اآللية املالية التابعة لالتفاقية مع مرفق البيئة العاملية لالستجابة بفعالية أكرب الحتياجات البلدان             
  ]النامية األطراف؛

__________ 

 على الغابات وإدارهتا    بات وتدهورها يف البلدان النامية، ودور احلفاظ      خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغا      )٨(
 .املستدامة وتعزيز خمزونات كربون الغابات يف البلدان النامية
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  ]إتاحة املوارد املالية[    
  ]تتفق األطراف على ما يلي[

 وميكـن  وافويتاح للبلدان النامية األطراف متويل مزيد وجديد وإضـايف      -١٣[  
 من االتفاقية، لتمكينها مـن اختـاذ        ٤ من املادة    ٩ و ٨ و ٥ و ٤ و ٣تنبؤ به، وفقاً للفقرات     ال

إجراءات معززة بشأن التخفيف من آثار تغري املناخ ودعم تلك اإلجراءات، مبـا يف ذلـك                
األنشطة اإلضافية خلفض االنبعاثات، والتكيف، وتطوير التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات،          

  ]؛٢٠١٢يذ املعزز لالتفاقية بعد عام من أجل التنف
يتمثل املصدر الرئيسي للتمويل من خالل اآللية املالية يف املـوارد املاليـة               -١٤[  

  ] اجلديدة واإلضافية املقدمة من البلدان املتقدمة األطراف؛
اص ومن مصادر مبتكرة أخرى املوارد      القطاع اخل التمويل املقدم من    ل  ّمكي  -١٥[  

  .] عاملقطاع القدمها ااملالية اليت ي
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  ١٥-م أ/-مشروع املقرر   -دال 
  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها

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

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

لدعم إجـراءات التخفيـف     إىل البلدان النامية األطراف      السليمة بيئياً ونقلها     تالتكنولوجيا
  النهائي لالتفاقية،  وما بعده، ولتحقيق اهلدف٢٠١٢اآلن وحىت عام من والتكيف 
ـ        بأن تغري املناخ ميثل هتديداً       وإذ يسلّم    ـ  ـعاجالً قـد ال ميكـن ع ه ـكس اجتاه

مجيع األطـراف   للمجتمعات البشرية ولكوكب األرض، وبالتايل فهو يتطلب أن تتصدى له           
  على وجه االستعجال،

 بأن خفض االنبعاثات بصورة مبكرة وسريعة، إىل جانب احلاجـة           وإذ يسلِّم أيضاً    
ة السليمت  العاجلة إىل التكيف مع التأثريات الضارة لتغري املناخ، أمر يتطلب نشر التكنولوجيا           

  واسع، إليها، على نطاق أو إتاحة الوصول بيئياً ونقلها
معززة وبيئات متكينية مالئمـة     وسائل   على ضرورة وجود آليات فعالة و      وإذ يشدد   

ـ تالتوسع يف تطوير التكنولوجيا إلزالة العقبات اليت تعترض سبيل     ـ ـ ونقله دان ـا إىل البل
  األطراف،النامية 

  اهلدف    
ن العمل املعزز يف جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها        أن يكون اهلدف م   يقرر    -١  

  لالتفاقية؛الكامل التنفيذ من أجل حتقيق متمثالً يف دعم إجراءات التخفيف والتكيف 
، فيما يتعلق بالسعي حنـو هـذا اهلـدف، أن االحتياجـات              أيضاً يقرر  -٢  

  طنية؛إىل الظروف واألولويات الواستناداً  ،أن ُتحدد وطنياًجيب التكنولوجية 
 على لزوم اإلسراع باجلهود املبذولة يف خمتلـف مراحـل الـدورة             يوافق  -٣  

 مبا يشمل البحث والتطوير يف جمـال التكنولوجيـا          ، لاللتزامات الدولية  التكنولوجية، وفقاً 
تطـوير  ‘يشار إىل ذلك فيما يلي يف هذا املقرر بعبارة          (واختباَرها ونشَرها وتعميَمها ونقلَها     

  ؛ والتكيففماً إلجراءات التخفيع، د)‘نقلهاالتكنولوجيا و
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  العمل التعاوين يف جمال التكنولوجيا    
 من االتفاقيـة    ٤من املادة   ) ج(١ و ٥يف سياق الفقرتني     األطراف،   يشجع -٤  

، على اختاذ إجراءات حملية ُتحدَّد مـن         الوطنية لقدرات كل منها وظروفها وأولوياهتا    ووفقاً  
  : تكفل ما يليخالل ُنُهج قطرية التوجه

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

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

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

 واملالئمة والقابلة للتطبيق     السليمة بيئياً  تالقدرة على استيعاب التكنولوجيا   
  وتكييفها واعتمادها؛

زيادة أنشطة البحث والتطوير واالختبار اخلاصة والعامة املتـصلة بالطاقـة             )ه(
ملستويات احلالية، سعياً إىل مضاعفة أنشطة البحـث والتطـوير          مقارنةً با 

 وزيادهتا إىل أربعة أمثال   ٢٠١٢واالختبار العاملية املتصلة بالطاقة حبلول عام       
، على أن يقترن ذلك بتحول كـبري يف         ٢٠٢٠مستواها احلايل حبلول عام     

زات التركيز حنو التكنولوجيات السليمة واملستدامة اخلفيضة انبعاثات غـا        
  الدفيئة، وال سيما مصادر الطاقة املتجددة؛

 مـن   ٤من املـادة    ) ج(١ و ٥يف سياق الفقرتني     األطراف،    أيضاً يشجع  -٥  
، على املـشاركة يف أنـشطة        الوطنية وفقاً لقدرات كل منها وظروفها وأولوياهتا     االتفاقية و 

ن أجل حتقيق أهـداف     تعاونية ثنائية ومتعددة األطراف يف جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها م         
   :منها ما يلي
تعزيز العمل التعاوين من خالل شراكات تكنولوجية بني بلـدان الـشمال        )أ(

واجلنوب، وفيما بني بلدان اجلنوب، وشراكات ثالثيـة، مبـا يف ذلـك             
  الشراكات القائمة على مراكز وشبكات تكنولوجية إقليمية ودولية؛

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

  تعزيز هتيئة وتعميم أفضل املمارسات؛ )ج(
  دعم بناء القدرات الوطنية واإلقليمية؛ )د(
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  دعمهاأو نتائج األنشطة الالزم /األنشطة و    
أو نتائج األنشطة املؤهلة    /وشطة  أن األن أدناه،  ) ب(١٠، عمالً بالفقرة    قرري  -٦  

لتلقي الدعم التكنولوجي واملايل ويف جمال بناء القدرات، مبا يف ذلك اإلجراءات ذات الصلة              
 أعاله، جيب أن حتدد من خالل عمليات قطرية التوجه استناداً           ٥ و ٤املشار إليها يف الفقرتني     

الية العامة يف الوفاء بتلك النتائج،      إىل الظروف واألولويات الوطنية، بغية ضمان الكفاءة والفع       
  :اوجيوز أن تشمل األنشطة اليت حتقق ما يلي، دون أن تقتصر عليه

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

  النامية األطراف؛ السليمة بيئياً يف البلدانية والدرانشر وتعميم التكنولوجيا  )ب(
االستثمار العام واخلاص يف جمال تطـوير التكنولوجيـا ونـشرها           زيادة   )ج(

  وتعميمها ونقلها؛
 املادية وغـري املاديـة الالزمـة لتنفيـذ إجـراءات            تاقتناء التكنولوجيا  )د(

  والتخفيف؛ التكيف
  إدارة املعلومات؛ هبا من عملياتنظم مراقبة تغري املناخ وما يتصل حتسني  )ه(
  ]امللكية الفكرية؛ شراء التراخيص وغري ذلك من اجلوانب املتعلقة حبقوق[ )و(
  االبتكار التكنولوجي؛ تعزيز النظم الوطنية لالبتكار التكنولوجي ومراكز )ز(
  وضع وتنفيذ خطط تكنولوجية وطنية ألغراض التخفيف والتكيف؛ )ح(

  اآللية التكنولوجية    
أن ُتحّدد مبوجب هذا آلية تكنولوجية كجزء من الترتيب امللزم قانوناً     [ُيقرر  -٧  

تعمل حتت سـلطة    [أن ُتنشأ مبوجب هذا آلية تكنولوجية       ] [١٥-م أ /-املشار إليه يف املقرر     
  :، وتتألف من العنصرين التاليني]]وتوجيه مؤمتر األطراف وتكون مسؤولة أمامه

   أدناه؛١٠لتكنولوجيا، وفقاً للوصف الوارد يف الفقرة جلنة تنفيذية معنية با  )أ(  
   أدناه؛١٥مركز لتكنولوجيا املناخ، وفقاً للوصف الوارد يف الفقرة   )ب(  
 أن ُتراعى يف تنفيذ اآللية التكنولوجية واألنشطة األخرى الـيت           ُيقرر أيضاً [  -٨  

ي الدعم وفقاً للوصف الوارد     أو نتائج األنشطة املؤهلة لتلق    /ُيقررها مؤمتر األطراف األنشطة و    
 ١٥-م أ /-املنشأ مبوجب املقرر    ] الترتيب املايل [ أعاله، وأن ُتمّول هذه اآللية عن طريق         ٦يف الفقرة   

موارد مالية جديدة وإضافية للوفاء بإمجايل التكاليف اإلضـافية         إتاحة  ، مبا يف ذلك     )التمويل(
  ]تفاقية؛ من اال٤ من املادة ٣املتفق عليها، وفقاً للفقرة 
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 أن تدعم اآللية التكنولوجية، بُسبل مـن بينـها التمويـل،            ُيقرر كذلك   -٩  
  :اإلجراءات التالية

تيسري حصول البلدان النامية على ما يلزمها من تكنولوجيـات ميـسورة              )أ(
  التكلفة ومناسبة للعمل املعزز املتعلق بالتكيف والتخفيف؛

تقييم مدى كفاية وإمكانية توقع األموال الالزمة لتطـوير التكنولوجيـات      )ب(
  والدراية السليمة بيئياً املتصلة هبا ونقلها أو إتاحة الوصول إليها؛

إزالة احلواجز اليت تعترض تطوير التكنولوجيا ونقلها وتعزيـز الوسـائل           [  )ج(
  ]الكفيلة بالنهوض بنقل التكنولوجيا؛

  ز القدرات احمللية والتكنولوجيات يف البلدان النامية األطراف؛تطوير وتعزي  )د(
بناء القدرات للنهوض بقدرة البلدان النامية األطـراف يف جمـال تطـوير               )ه(

  التكنولوجيات والدراية السليمة بيئياً ونقلها؛

   املؤسسيةتالترتيبا    
د إليهـا   مبوجب هذا حتديد جلنة تنفيذية معنية بالتكنولوجيـا تـسن          يقرر[  -١٠  

  :الوظائف التالية
تقدمي التحليل، عند الطلب، بشأن مسائل سياساتية وتقنية متعلقة بتطـوير            )أ(

لتخفيف والتكيف، والنظر يف اإلجراءات اليت قد تلـزم         اونقل تكنولوجيا   
لتعزيز تطوير التكنولوجيا ونقلها، وتقدمي توصيات يف هذا الصدد، حسب          

  التخفيف والتكيف؛جراءات اختاذ إاالقتضاء، من أجل إتاحة 
أو نتائج األنشطة املؤهلـة لتلقـي الـدعم         /وإعداد معايري بشأن األنشطة      )ب(

  التكنولوجي واملايل ويف جمال بناء القدرات؛
واجلهـات  التماس التعاون مع املبادرات التكنولوجية الدولية ذات الصلة،          )ج(

 والتعاون علـى    الصلة، وتعزيز االنسجام  ات  املصلحة واملنظمات ذ  صاحبة  
صعيد األنشطة املتعلقة بالتكنولوجيا، مبا فيها األنشطة اجلاريـة يف إطـار            
االتفاقية وخارجه، وإجياد اتصال مع اهليئات األخرى العاملـة يف إطـار            

  ؛ الربط الشبكياالتفاقية، وتسهيل عملية
حتفيز وضع واستخدام خارطات طريق أو خطط عمل يف جمال التكنولوجيا            )د(

بـني اجلهـات   الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين، عن طريق التعاون   على  
، ال سيما احلكومات واملنظمات أو اهليئـات ذات         املعنية صاحبة املصلحة  

الصلة، مبا يشمل حتديد أفضل املمارسات ووضـع املبـادئ التوجيهيـة،            
  والتكيف؛ باعتبارها أدوات تيسر إجراءات التخفيف
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زالة عراقيل تطوير التكنولوجيا     أو إل  ليت قد تلزم ملعاجلة   النظر يف اإلجراءات ا    )ه(
ونقلها اليت حتددها البلدان النامية األطراف، وذلك من أجل إتاحة اختـاذ            

  إجراءات التخفيف والتكيف؛
تعزيز التعاون بني احلكومات وأوساط الصناعة والبحث يف جمال تطـوير            )و(

   معها؛ املناخ والتكيفونقل التكنولوجيا املتعلقة بتخفيف آثار تغري
دعم املقدم فيمـا يتعلـق مبـسأليت        ـة وال ـرصد وتقييم اجلهود املبذول    )ز(

ة ـاس واإلبالغ والتحقق املنـسجم    ـ لطرائق القي  التخفيف والتكيف وفقاً  
  ؛١٥-م أ/-مع املقرر 

تطـوير  تقدمي الدعم واملساعدة من أجل وضع ختطيط قطري التوجه لدعم            )ح(
 ومن أجل متكني البلدان النامية األطراف       ، السليمة بيئيا  تالتكنولوجياونقل  

  من التغلب على احلواجز اليت تواجهها يف مجيع مراحل الدورة التكنولوجية؛
دعم اإلجراءات الالزمة للتغلب على ما حتدده البلدان النامية األطراف من            )ط(

اءات حواجز تواجه تطوير التكنولوجيا ونقلها، من أجل إتاحة اختاذ إجـر          
  التخفيف والتكيف؛

  ]معاجلة املسائل املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية عند نشوئها؛[  )ي(
هتيئة وتنفيذ إجراءات عملية وملموسة، عن طريق عملية قطريـة التوجـه             )ك(

ا احلكومات املتلقية، من أجل تلبية االحتياجات احملددة للبلـدان          ـتتواله
لتكنولوجيـا ونقلـها ألغـراض      النامية األطراف فيما يتعلـق بتطـوير ا       

  والتكيف؛ التخفيف
  ؛هتيئة اجلوانب التقنية املتعلقة بتمويل األنشطة احملددة وطنياً )ل(
دعم إنشاء أو تعزيز مراكز وشبكات االبتكار التكنولوجي احملددة وطنيا أو            )م(

 السليمة بيئياً تطوير التكنولوجيات   إقليميا، حسب االقتضاء، هبدف تسريع      
دعم إجراءات البلدان النامية األطراف يف جمال التخفيـف         من أجل   نقلها  و

  والتكيف؛
أو تعزيز قدرة /دعم تنفيذ برامج قطرية التوجه لبناء القدرات من أجل بناء و )ن(

حملية يف البلدان النامية على حتديد خيارات التكنولوجيا واملفاضلة بينـها،           
ك عن طريق عمليات التوأمـة      وإعماهلا واحلفاظ عليها وتكييفها، مبا يف ذل      

والزماالت وتدريب املدربني والتدريب التقين واملهين يف مواقع العمل، ومن          
أجل تعزيز االنسجام والتعاون بني املنظمات واملبادرات الدولية والوطنيـة          
ذات الصلة، مبا يف ذلك املراكز والشبكات، فيما يتعلق ببناء القدرات من            

  جيا ونقلها؛أجل تعزيز تطوير التكنولو
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تكنولوجيات ختفيف آثار تغري املنـاخ      تطوير ونقل   تعزيز التعاون يف جمال      )س(
والتكيف معها بني احلكومات والقطاعات الصناعية واألوساط البحثية يف         

جتمـع املبـادرات    ربط شبكي   البلدان املتقدمة والنامية، عن طريق عملية       
نية واإلقليمية ومـن خـالل      التكنولوجية الدولية واملراكز الوط   واملنظمات  

  االقتضاء؛ التنسيق مع اهليئات األخرى التابعة لالتفاقية، حسب
 السليمة بيئياً   تم الدعم املايل املقدم لعملية تطوير ونقل التكنولوجيا       ـرصد وتقيي  )ع(

  وحجمه؛ وأداء هذه العملية من حيث سرعة التدفق التكنولوجي ونطاقه
يات إىل مؤمتر األطراف، بقصد حتقيق هدف       تقدمي مشورة سياساتية وتوص    )ف(

  العمل املعزز املتعلق بتطوير التكنولوجيا ونقلها؛
  ]إنشاء أفرقة تقنية حسبما يلزم؛ )ص(
املنشأة مبوجـب   [ أن حتل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا        يقرر كذلك   -١١  
 والـذي   ٧-م أ /٤مبوجب املقرر   حمل فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا املنشأ        ] هذا املقرر 

  ؛١٣-م أ/٣أعيد تشكيله مبوجب املقرر 
أن ُتنهى والية فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا يف الدورة           يقرر كذلك   -١٢  

السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، على أن ُيتم الفريق حبلول هذا األجل أنشطته املتبقية ويقـدم   
اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية واهليئة الفرعية       تقريره النهائي لتنظر فيه كل من       

  للتنفيذ يف دورتيهما الثالثة والثالثني؛
 أن تقدم اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا تقارير سـنوية          يقرر كذلك [  -١٣  

لينظر ] عن طريق اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية      [بشأن التقدم احملرز يف عملها      
فيها مؤمتر األطراف، وأن تقوم، عند الطلب، مبساعدة اهليئات الفرعية وغريها من اهليئـات              

 لعملذات الصلة املنشأة يف إطار االتفاقية أو مبدها بتوصيات فيما يتعلق مبسائل ذات صلة با              
  ]حسب االقتضاء؛ املعزز لتطوير التكنولوجيا ونقلها،

  العالقة بالتمويل    
بالتكنولوجيـا إىل    أن ُتقّدم اللجنة التنفيذية املعنيـة        ُيقرر كذلك : ١اخليار  [  -١٤  

، معلومات مناسبة التوقيـت عـن       )التمويل (١٥-م أ /-الترتيب املايل، كما ورد وصفه يف املقرر        
   أعاله؛٦ه يف الفقرة ـأو نتائج األنشطة املؤهلة لتلقي الدعم املايل، على النحو املشار إلي/األنشطة و
 أن ُتحيل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا إىل         ُيقرر كذلك  :٢ اخليار    

، توصيات لتلقـي التمويـل      )التمويل (١٥-م أ /-الترتيب املايل، كما ورد وصفه يف املقرر        
ـ           /بشأن األنشطة و   ه يف  ـأو نتائج األنشطة املؤهلة لتلقي الدعم املايل، على النحو املشار إلي

   أعاله؛٦الفقرة 
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   التكنولوجياةشبكومراكز     
وشـبكة  [مبوجب هذا املقرر مركزا لتكنولوجيـا املنـاخ         حيدد  ن  يقرر أ    -١٥  

التكنولوجيـات  الوظائف التالية لدعم وتسريع تعميم      ] إليهما[تسند إليه   ] لتكنولوجيا املناخ 
اعدة السليمة بيئياً املتعلقة بالتخفيف والتكيف يف البلدان النامية األطراف عن طريق تقدمي املس            

  :والتدريب التقنيني عند الطلب
املصلحة اجلهات صاحبة تقدمي املشورة والدعم إىل البلدان النامية األطراف و     )أ(

 التكنولوجيـات   طبيـق فيها من أجل حتديد االحتياجات التكنولوجية وت      
  واملمارسات والعمليات السليمة بيئياً؛

تكنولوجيـات القائمـة    ال املعلومات املتاحة للعموم بـشأن       قدميتحتسني و  )ب(
واجلديدة يف جمال التخفيف والتكيف، والعمل كمركز لتبادل املعلومـات          

  املعلومات وتعميمها؛ من أجل تعزيز التبادل الواسع هلذه
وضع برامج للتدريب واإلعالم والنهوض بالقوى العاملة يف سـبيل بنـاء             )ج(

علـى  األطـراف   مية  أو الوطنية للبلدان النا   /تدعيم القدرة اإلقليمية و    أو/و
صعيد حتديد خيارات التكنولوجيا واملفاضلة بينها، وتطبيق التكنولوجيات        
واحلفاظ عليها وتكييفها، مبا يف ذلك من خالل تدريب املدربني والتدريب           

  التقين واملهين يف مواقع العمل؛
 القائمـة يف البلـدان      تالتكنولوجيا العمل العاجل فيما يتعلق بنشر     تيسري )د(

  مية األطراف استناداً إىل احتياجاهتا احملددة؛النا
العمل من خالل التعاون مع القطاع اخلاص واملؤسسات العامة واألوساط           )ه(

تطوير ونقل التكنولوجيـات    األكادميية واملؤسسات البحثية على حتفيز وتشجيع       
  ة واجلديدة وحتفيز وتشجيع فرص التعاون التكنولوجي؛ـالسليمة بيئياً القائم

تطوير وتكييف األدوات التحليلية والسياسات وأفضل املمارسات إلتاحـة          )و(
  السليمة بيئياً؛ ختطيط قطري التوجه يدعم نشر التكنولوجيات

مراكز تكنولوجية إقليمية يف ] X[مراكز وطنية لالبتكار التكنولوجي و إقامة   )ز(
يـا  املؤسسات القائمة بقصد دعم التنفيذ الفعال لوظائف مركـز تكنولوج   

، مبا يف ذلك دعم ما تتخذه البلدان النامية األطراف من إجراءات يف             املناخ
  جمال التخفيف والتكيف؛

  :إقامة شبكة لتكنولوجيا املناخ هبدف حتقيق ما يلي )ح(
االستفادة من خربة املراكز التكنولوجية الوطنية واإلقليمية والدولية         ‘١‘

  األخرى اليت ميكن أن تنتسب إىل الشبكة؛
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املـصلحة مـن    اجلهات صـاحبة    شراكات دولية بني    إقامة  تيسري    '١'
القطاعني العام واخلاص من أجل تسريع وترية ابتكار تكنولوجيات         

  سليمة بيئياً ونشرها يف البلدان النامية األطراف؛
إتاحة املساعدة والتدريب التقنيني داخل البلدان لدعم ما حيدد مـن             '٢'

  مية األطراف، عند الطلب؛إجراءات تكنولوجية يف البلدان النا
االضطالع بأنشطة مالئمة أخـرى وفقـاً ملـا حيـدده مركـز               '٣'

  املناخ؛ تكنولوجيا
خرباء ُيختارون من بني أعضاء شبكة تكنولوجيـا        ] حتديد] [وضع قائمة [ ) ط(

عتمد عليهم يف تقـدمي مـشورة تقنيـة إىل اللجنـة التنفيذيـة              املناخ ويُ 
  بالتكنولوجيا؛ املعنية

 ١٥الفقـرة    أن يقدم مركز تكنولوجيا املناخ، املشار إليه يف          ذلكيقرر ك   -١٦  
إىل مؤمتر األطراف، آخر املستجدات فيما يتعلق حبالة عمله والتقـدم           أعاله، بصورة دورية،    

اهليئة الفرعية للمشورة العلمية    [احملرز فيه، مبا يشمل عمل شبكة تكنولوجيا املناخ، عن طريق           
، بقصد حتديد أي إجراء يلزم اختاذه بناًء        ]نفيذية املعنية بالتكنولوجيا  اللجنة الت ] [والتكنولوجية

  على هذه املستجدات؛ 

  حقوق امللكية الفكرية[    
  ال ترد يف النص إشارة إىل حقوق امللكية الفكرية: ١اخليار 
  :يقرر ما يلي :٢اخليار 

يقة تقّيد أو متنع    ر أي اتفاق دويل بشأن امللكية الفكرية وال ُينفَّذ بطر         يفسَّال    -١٧  
أي طرف من اختاذ أي تدابري ملعاجلة التكيف مع تغري املناخ أو ختفيف آثاره، وخاصة تطوير                

ـ             ة وتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية يف البلدان النامية ونقـل التكنولوجيـات والدراي
  السليمة بيئياً والوصول إليها؛

ستحدث آليات إلزالة احلواجز الناشـئة      ُتتخذ تدابري حمددة وعاجلة وتُ     - مكرراً ١٧  
   :عن محاية حقوق امللكية الفكرية واليت تعترض تطوير ونقل التكنولوجيا، وخاصة ما يلي

إنشاء جممع عاملي حلقوق امللكية الفكرية املتعلقة بتكنولوجيا التصدي لتغري           )أ(
 امللكية  املناخ ليقوم بتعزيز وكفالة الوصول إىل التكنولوجيات احملمية حبقوق        

الفكرية وما يقترن هبا من دراية إىل البلدان النامية على أساس غري حصري             
  من اإلتاوات؛ ومعفى

اختاذ خطوات لكفالة تقاسم التكنولوجيات والدراية املتصلة هبا املمولة من           )ب(
مصادر عامة، مبا يف ذلك إتاحة التكنولوجيات والدراية على أساس مشاع           
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أو /السليمة بيئياً إىل البلدان النامية و     الدراية  نولوجيا و بطريقة تعزز نقل التك   
  وصوهلا إليها مع إعفائها من اإلتاوات؛

تتخذ األطراف مجيع اخلطوات الالزمة يف مجيـع احملافـل ذات             -اًني مكررا ثا  ١٧  
الصلة، لكي ُتستثىن من محاية حقوق امللكية الفكرية يف البلدان النامية وأقل البلـدان منـواً                

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

  وختفيف آثاره؛ راض التكيف مع تغري املناخألغ
حيق للبلدان النامية أن تستفيد من كامل أوجه املرونة الواردة يف             -ثالثاً مكررا   ١٧  

  اإللزامي؛ االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، مبا يف ذلك الترخيص
عنية بالتكنولوجيا إىل مـؤمتر األطـراف       تقدم اهليئة التنفيذية امل     -اًرابع  مكرراً ١٧  

توصيات بشأن اإلجراءات الدولية الرامية إىل دعم إزالة احلـواجز الـيت تعتـرض تطـوير                
 ؛.] الفكرية التكنولوجيا ونقلها، مبا يف ذلك احلواجز الناشئة عن حقوق

  بناء القدرات    
  ]حّيز خمصص لبناء القدرات[  -١٨  

  ن البحثاملسائل اليت تتطلب مزيداً م    
 على مواصلة مداوالته بشأن الوالية الكاملة للجنة التنفيذيـة املعنيـة     يوافق   -١٩  

وطرائق عمل اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز تكنولوجيـا        تكوينها  بالتكنولوجيا و 
ىن وعلى أن خيتتم هذه املداوالت حبيث يتس      أعاله،  ) ب(و) أ(٧ ةاملناخ املشار إليهما يف الفقر    

ملؤمتر األطراف اختاذ مقرر يف دورته السادسة عشرة وللجنة التنفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا              
عند اعتماد االتفاق   ] [٢٠١١ يناير /يف كانون الثاين  [ومركز تكنولوجيا املناخ بدء أعماهلما      

  ؛] اجلديدالقانوين
ى تـداوهلا    أمهية مواصلة احلوار بني األطراف بشأن املسائل اليت جر         يؤكد   -٢٠  

واليت تشمل يف مجلة أمور سبل معاجلة العراقيل احملددة اليت تـربز مـن              [خالل هذه الدورة،    
خالل العمليات القطرية التوجه، وتكنولوجيات التكيف، وطرائق خطط العمل وخارطـات           

اآللية التكنولوجية  الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا، وحوافز تطوير التكنولوجيا ونقلها، وهدف         
  .]البحث والتطوير، على أن خيتتم نظره يف هذه املسائل يف دورته الالحقة جمال يف
  ]حّيز خمصص للقياس واإلبالغ والتحقق واالمتثال[
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  ١٥-م أ/-مشروع املقرر   -هاء   
  )١٠)(٩(العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات

  إن مؤمتر األطراف،  
ية هو أمر أساسي لتمكني البلـدان        أن بناء قدرات البلدان النام     إذ يؤكد من جديد   [  

  النامية األطراف من املشاركة الكاملة يف االتفاقية وتنفيذ التزاماهتا بفعالية وفقاً هلا،
 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 ١الفقرات   حتديداً ب  وإذ يسترشد   

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

  الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف،
يف مرفقه إطار بنـاء      حتديداً الذي يتضمن     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 
  ]ن النتائج املتفق عليها يف كوبنهاغن،فإن هناك احتياجات جديدة يف جمال القدرات تنشأ ع

 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
 إسهاماً كامالً يف تنفيذ االتفاقية وبني املوارد املتاحة حالياً لتلبيـة   النامية األطراف لكي تسهم   

  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   

عمل التعاوين الطويل األجـل مـن اآلن        االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً من خالل ال       
   وما بعده،٢٠١٢وحىت عام 

__________ 

وجيري رئيس مؤمتر األطراف مزيـداً      . ٧-م أ /٢٦مل ُتدَرج يف مشروع النص هذا ورقة تركيا بشأن املقرر            )٩(
 .من املشاورات

 .١٠-م أ /٣ و ٧-م أ /٣ىل املقررين   اقتراح االحتاد الروسي املتعلق باإلحالة إ     مل ُيدَرج يف مشروع النص هذا        )١٠(
 .وجيري رئيس مؤمتر األطراف مزيداً من املشاورات
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 بأن النتائج املتفق عليها الناشئة عن العملية اليت أطلقتها خطة عمل بايل             وإذ يعترف   
  ستتطلب عمالً معززاً بشأن بناء القدرات،

  القدرات، احلاجة إىل ختصيص جزء قائم بذاته ُيعىن بالعمل املعزَّز املتعلق ببناء وإذ 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                 

  ]ا ونقلها واحلصول على املوارد املالية،وتطوير التكنولوجي
 على أن اهلدف من العمل املعزز املتعلق ببناء القدرات هو بناء وتطوير          يوافق  -١  

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

أن ] ينبغـي ] [جيـب [مل املعزز املتعلق ببناء القـدرات        على أن الع   يوافق  -٢  
  يسترشد بأحكام االتفاقية واملقررات ذات الصلة اليت يتخذها مؤمتر األطراف؛

  :تعزيز إجراءات بناء القدرات حتقيقاً ملا يلي] ينبغي] [جيب[يقرر أنه   -٣  
  ؛٧-م أ/٢رر متكني تنفيذ مجيع جوانب االتفاقية تنفيذاً كامالً، ال سيما املق  )أ(
يف [أو تعزيز قدرة البلدان النامية األطراف يف اجملـاالت احملـددة            /تطوير و   )ب(

مبوجـب  ] [١٣-م أ/١املقرر (النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل  
، مبا يف ذلك تـدعيم القـدرات        ]النتائج املتفق عليها لتعزيز تنفيذ االتفاقية     
ن الوطنية أو الوطنية أو اإلقليميـة       واملهارات واإلمكانات واملؤسسات دو   

 للتصدي لالحتياجات الناشئة يف جمال بناء القدرات؛ ] ءحسب االقتضا[

  ١اخليار 
والدعم املـايل مـن البلـدان املتقدمـة         [يقرر أيضاً تعزيز التعاون الدويل        -٤  
  :لتدعيم قدرة البلدان النامية األطراف بوسائل من بينها] األطراف

  ٢اخليار 
 أنه ينبغي تعزيز اإلجراءات املتعلقة ببناء القدرات مـن أجـل            رر أيضاً يق[  -٤  

تدعيم القدرات واملهارات واإلمكانات واملؤسسات دون الوطنية أو الوطنية أو اإلقليميـة،             
حسب االقتضاء، بغية تلبية االحتياجات الناشئة لبناء القدرات يف جماالت التكّيف والتخفيف            

مبوجب النتائج املتفق عليها ألركـان خطـة        [ا، على النحو املبني     وتطوير التكنولوجيا ونقله  
  :]وسائل من بينهاب] مبوجب النتائج املتفق عليها لتعزيز تنفيذ االتفاقية] [عمل بايل
متكني وتعزيز املؤسسات املختصة على شىت املستويات، مبا يف ذلك حلقات             )أ(

  الوصل وهيئات ومنظمات التنسيق الوطنية؛
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   القدرات واملهارات واإلمكانات احمللية؛تعزيز  )ب(
أو اإلقليميـة   /أو تعزيز شبكات توليد املعلومات واملعارف الوطنية و       /بناء و   )ج(

وتقامسها وإدارهتا، مبا يف ذلك املعارف واخلربات وأفضل املمارسات احمللية          
 واخلاصة بالسكان األصليني يف البلدان النامية بُسبل منها التعاون بني بلدان          

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

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

 االقتـصادية ألغـراض     -يف ذلك وضع النماذج االجتماعية      النماذج، مبا   
  التكّيف والتخفيف، وتصغري النماذج؛

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

  القضايا اجلنسانية؛
تدعيم النهج التشاركية واملتكاملة، مبا يف ذلك مشاركة خمتلـف          تشجيع و   )و(

الشباب، مـع مراعـاة     ] النساء و [اجلهات صاحبة املصلحة، مبا يف ذلك       
االعتبارات املتعلقة بتغري املناخ قدر املستطاع، يف السياسات واإلجـراءات          

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

  منها سري عملية البالغات الوطنية وإعدادها؛
  أو تعزيز القدرة املؤسسية على التنويع االقتصادي؛/تطوير و  )ط(
] XX-م أ /-[درات احملددة يف املقررات     ـاء الق ـات بن ـم احتياج ـدع  )ي(

يف ) [التخفيف والتكّيف وتطوير التكنولوجيات ونقلها    ] ()١١(١٥-م أ /-[
يف إطار النتائج املتفـق     ] [إطار النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل       

  ]عليها لتعزيز تنفيذ االتفاقية؛
جمـرى تنفيـذ    دعم أي احتياجات أخرى تنشأ يف جمال بناء القدرات يف             )ك(

  االتفاقية تنفيذاً كامالً وفعاالً ومستداماً؛
  

__________ 

 من جدول أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل         ٣مشاريع مقررات ُمقترح اعتمادها مبوجب البند        )١١(
 .التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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  ١اخليار 
ـ            يقرر كذلك [  -٥   ق ـ إنشاء فريق تقين معين ببناء القدرات مـن أجـل حتقي

  :األهداف التالية
تنظيم وتنسيق ورصد وتقييم وتعديل تنفيذ أنشطة بناء القـدرات لـدعم              )أ(

التكنولوجيا ونقلـها يف    التكيف والتخفيف والتمويل الالزم لذلك وتطوير       
  البلدان النامية؛

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

  متت بنجاح يف البلدان النامية؛
ة األطراف بالتزاماهتا بـدعم بنـاء       تقدمي معلومات عن وفاء البلدان املتقدم       )ج(

  ]القدرات وتقييم ذلك؛
  ٢اخليار 

 على أنه ينبغي للترتيبات املؤسسية ذات الصلة القائمـة أو املنـشأة             يوافق[  -٥  
مبوجب النتائج املتفق عليها لتعزيـز      ] [مبوجب النتائج املتفق عليها ألركان خطة عمل بايل       [

 خرباء أو أفرقة أو هيئات تقنية، أن تنظر يف إدماج بناء            ، مبا يف ذلك أي أفرقة     ]تنفيذ االتفاقية 
  ]القدرات يف والياهتا حسب االقتضاء؛

  ١اخليار 
 املوارد املالية للعمل املعزز املتعلق ببناء القـدرات يف البلـدان            إتاحة يقرر[  -٦  

د صندوق متعـد  [النامية األطراف ولسري عمل الفريق التقين املعين ببناء القدرات من خالل            
آلية مالية جديدة لدعم العمل املتعلق بالتخفيف والتكيف وتطـوير          [ ]األطراف لبناء القدرات  
] XX-م أ /-[مبوجب املقرر   ] تأسيسها[ يتم تأسيسه    ]اء القدرات ـالتكنولوجيا ونقلها وببن  

  ]؛])١٢(١٥-م أ/-[
  ٢اخليار 

 يف املرفـق    الدعم املايل وغري املايل املقدم من األطراف املدرجة       [ أن   يقرر[  -٦  
املقّدم من األطراف املدرجة    [الدعم مبا يف ذلك توفري املوارد املالية        ] [الدعم] [الثاين لالتفاقية 

للعمل املعزز املتعلق ببناء القدرات يف البلدان النامية، مبا يف ذلـك            ]] يف املرفق الثاين لالتفاقية   
النتائج املتفق عليها ألركـان     مبوجب  [أنشطة بناء القدرات احملددة يف املقررات ذات الصلة         

 من خالل   قدميهت[ينبغي  ] مبوجب النتائج املتفق عليها لتعزيز تنفيذ االتفاقية      ] [خطة عمل بايل  
__________ 

 أعمال الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل          من جدول  ٣مشروع مقرر ُمقترح اعتماده مبوجب البند        )١٢(
 .التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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من خالل الكيان التشغيلي    ] املتاح] [[خمتلف القنوات املتعددة األطراف والثنائية مبا يف ذلك       
ل خمتلف القنوات املتعـددة األطـراف       لآللية املالية لالتفاقية ومن خال    ) الكيانات التشغيلية (

ـ  ـوفق)] [لـالتموي] ()١٣(١٥-م أ /-] [XX-م أ /-[والثنائية، وفقاً للمقرر     قررات ـاً للم
 ]؛]ذات الصلة

  ١اخليار 
 أن يقاس الدعم املقدم إىل أنشطة بناء القدرات من خالل اسـتخدام             يقرر[  -٧  

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

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

  ٢يار اخل
 األطراف إىل أن تقدم عن طريق البالغات الوطنية معلومـات عـن        يدعو[  -٧  

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

  ٣اخليار 
 األطراف إىل أن تقدم بانتظام تقارير عن تعزيـز بنـاء القـدرات              يدعو[  -٧  

باستخدام اآلليات القائمة، مبا يف ذلك البالغات والتقارير الوطنية الـيت تقـدم إىل األمانـة           
وغريها من اجلهات على النحو املتفق عليه، وذلك من أجل تيسري رصد التقدم احملرز بـشأن                

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

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

  .]عدم االمتثال

__________ 

 من جدول أعمال الفريق العامل املخصص املعـين بالعمـل           ٣مشروع مقرر ُمقترح اعتماده مبوجب البند        )١٣(
 .التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية
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  ١٥-م أ/-مشروع املقرر   -واو   
آلية : إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان النامية األطراف    

  تسجيل إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً وتيسري تقدمي الدعم وتسجيله
لتـسجيل إجـراءات    ] ُتنشأ آليـة   []ُينشأ سجل كجزء من اآللية املالية     [  -١  

اليت تلتمس البلدان النامية األطراف الدعم هلا وتيـسري مطابقـة            )١٤(التخفيف املالئمة وطنياً  
  .املقّدم من البلدان املتقدمة األطراف لكل إجراء من هذه اإلجراءات )١٥(وتسجيل الدعم

البلدان ] تقّدم] [ميكن أن تقّدم[ من االتفاقية، ١٢ من املادة ٤عمالً بالفقرة   -٢  
مقترحات إلجراءات التخفيف املالئمـة     ] ، على أساس طوعي،   [النامية األطراف إىل اآللية     

وطنياً اليت تلتمس الدعم هلا، إىل جانب تقدير جلميع التكاليف اإلضافية ذات الصلة، وبيـان               
 الـدعم   وقـد يـشمل   . نوع الدعم، وتقدير لفوائد التخفيف واإلطار الزمين املتوقع للتنفيذ        

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

أن ُتعرض أيضاً على اآللية إجراءات التخفيف املالئمـة         ] جيب] [ميكن[[  -٣  
تخدمة يف تقدير التكاليف اإلضـافية      وطنياً املقترحة من أجل التحليل التقين للمنهجيات املس       

  ].وختفيضات االنبعاثات املتوقعة وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت يعتمدها مؤمتر األطراف
الدعم املقّدم إلجراءات التخفيـف     ] تطبيق] [مطابقة[ُتيسِّر اآللية وُتسّجل      -٤  

]  املالية والتكنولوجيـة   اآلليات[عن طريق   ] فقط[املالئمة وطنياً املقترحة من البلدان النامية       
ومصادر التمويل الثنائية واإلقليمية وغريها من مصادر التمويل املتعـددة األطـراف وبنـاء              

  ].إطار بناء القدرات[القدرات عن طريق 
مىت مت إقرار وتأكيد املطابقة، ُتسّجل اآللية وُتحّدث بصفة دورية املعلومات             -٥  

  :املتعلقة مبا يلي
ة مـن البلـدان     ـة واملمكَّن ـاً املدعوم ـ املالئمة وطني  إجراءات التخفيف   )أ(

  املتقدمة األطراف؛
ّدم لتنفيذ كل إجراء من اإلجراءات املشار إليها يف الفقـرة           ـدعم املق ـال  )ب(

  .أعاله) أ(٥
  .يقوم مؤمتر األطراف بوضع واعتماد مبادئ توجيهية لتشغيل هذه اآللية  -٦  

__________ 

ج مشاورات رئيس مؤمتر األطراف بـشأن اإلجـراءات         قد يتعني إعادة صياغة هذا النص استناداً إىل نتائ         )١٤(
 .املستقلة املتخذة يف سياق جوانب إجراءات التخفيف اليت تتخذها البلدان النامية

قد يتعني إعادة صياغة هذا النص استناداً إىل نتائج مشاورات رئيس مؤمتر األطراف بشأن إتاحـة املـوارد              )١٥(
 .تحقق منهاملالية وبشأن قياس الدعم واإلبالغ عنه وال
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  ١٥-م أ/-مشروع املقرر   -زاي   
هج السياساتية واحلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفـض االنبعاثـات           الُن    

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

  إن مؤمتر األطراف،  
النص األساسي للفريق ( ١٥-م أ/X و ١٣-م أ /٢ و ١٣-م أ /١ت   إىل املقررا  إذ يشري   

مقرر ( ١٥-م أ /X و )العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية        
  ،)اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

  )]تضاف أو ُتنقل إىل مكان آخر فقرة تتعلق بأي هدف كمي(...  وإذ يؤكد[  
يع األطراف على إجياد سبل فعالة للحد من الضغط على الغابات الـذي             مجيشجع    

  يؤدي إىل انبعاثات لغازات الدفيئة،
التالية توجِّه تنفيذ األنشطة    ] مبادئ االتفاقية وأحكامها  ] [املبادئ[ أن   يؤكد  -١  

  : أدناه٣املشار إليها يف الفقرة 
   االتفاقية؛ من٢ُتسهم يف حتقيق اهلدف املبيَّن يف املادة   )أ(  
  ] من االتفاقية؛٤ من املادة ٣تسهم يف الوفاء بااللتزامات املبينة يف الفقرة [  )ب(
  ؛]معروضة بطريقة طوعية] [طوعية[تكون قطرية التوجه و  )ج(  
  ُيضطَلَع هبا وفقاً للظروف الوطنية للبلد وقدراته وحتترم السيادة؛  )د(  
  نية املستدامة؛تتفق مع احتياجات وأهداف التنمية الوط  )ه(  
ُتيسِّر التنمية املستدامة، وحتد من الفقر، وتتصدى لتغري املناخ يف البلـدان               )و(

  النامية األطراف؛
  تعزز املشاركة القطرية الواسعة؛  )ز(  
  تتفق مع احتياجات البلد للتكيف؛  )ح(  
جتري يف سـياق    [] مدجمة ضمن إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً     [تكون    )ط(

  ؛]ية خفيضة انبعاثات غازات الدفيئةاستراتيج
 وميكـن  واٍفعلى أساس منـصف و  [ختضع للتمويل والدعم التكنولوجي       )ي(

  ، مبا يف ذلك دعم بناء القدرات؛]التنبؤ به ومستدام
  تكون قائمة على النتائج؛  )ك(  
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  .تعزز اإلدارة املستدامة للغابات  )ل(  
 أدناه،  ٣ر إليها يف الفقرة      أنه لدى االضطالع باألنشطة املشا     يؤكد كذلك   -٢  

  :الضمانات التالية] دعم] [و] [تعزيز[ينبغي 
أن تكون اإلجراءات املتخذة مكمِّلة ألهداف بـرامج احلراجـة الوطنيـة              )أ(

  واالتفاقيات واالتفاقات الدولية ذات الصلة أو متسقة معها؛
 يف  أن تكون هناك هياكل شفافة وفعالة لإلدارة الوطنية للغابـات تأخـذ             )ب(

  االعتبار التشريعات والسيادة الوطنية؛
احترام معارف وحقوق الشعوب األصلية وأفراد اجملتمعات احمللية مبراعـاة            )ج(

وانني الوطنية، مع مالحظة    ـااللتزامات الدولية ذات الصلة والظروف والق     
ـ         دة اخلـاص حبقـوق     ـأن اجلمعية العامة قد اعتمدت إعالن األمم املتح

  الشعوب األصلية؛
املشاركة الكاملة والفعالة ألصحاب املصلحة ذوي الصلة، مبن فيهم بصفة            )د(

خاصة الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، يف اإلجراءات املشار إليهـا يف           
   أدناه؛٥ و٣الفقرتني 

اإلجراءات اليت تكون متسقة مع حفظ الغابات الطبيعية والتنوع البيولوجي،   )ه(
 أدناه ألغـراض   ٣اءات املشار إليها يف الفقرة      وضمان عدم استخدام اإلجر   

حتويل الغابات الطبيعية بل استخدامها بدالً من ذلك لتحفيز محاية وحفظ           
الغابات الطبيعية وخدمات ُنظُمها اإليكولوجية وتعزيز املزايا االجتماعيـة         

  ])١٦([والبيئية األخرى؛ 
  اإلجراءات الرامية إىل التصدي ملخاطر التراجع؛  )و(
  اإلجراءات الرامية إىل خفض انتقال االنبعاثات؛  )ز(
أنه ينبغي للبلدان النامية األطراف أن ُتسهم يف إجراءات التخفيف يف           ُيقرر    -٣  

  :قطاع احلراجة عن طريق االضطالع باألنشطة التالية
  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات؛  )أ(  
  ات؛خفض االنبعاثات النامجة عن تدهور الغاب  )ب(  
  حفظ خمزونات الكربون يف الغابات؛  )ج(  

__________ 

مع مراعاة احلاجة إىل تأمني سبل املعيشة املستدامة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واعتمادهـا علـى     [ )١٦(
الغابات يف معظم البلدان، على النحو املبيَّن يف إعالن األمم املتحدة اخلاص حبقوق الشعوب األصلية ويـوم           

 .]األرض الذي أعلنته األمم املتحدة
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  اإلدارة املستدامة للغابات؛  )د(  
  تعزيز خمزونات الكربون يف الغابات؛  )ه(  
إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضطلع بربنامج         يطلب    -٤  

بلدان النامية،  عمل لتحديد أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة يف ال          
وخباصة تلك اليت ترتبط بدوافع إزالة الغابات وتدهورها، وحتديد املسائل املنهجية املرتبطـة             
بذلك لتقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة املترتبة على هذه األنشطة وتقييم مسامهتها احملتملة            

 مـؤمتر األطـراف يف      يف التخفيف من آثار تغري املناخ، وأن تقدم تقريراً عن استنتاجاهتا إىل           
  ؛]××[دورته 

 أن تقوم البلدان النامية األطـراف الـيت تـسعى إىل تنفيـذ              يطلب أيضاً   -٥  
وفقاً لظروفها الوطنية   ] شريطة إتاحة الدعم هلا،   [ أعاله،   ٣اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة      

  :وقدرات كل منها، بوضع
ذا كان ذلك مناسـباً،     استراتيجية وطنية أو خطة عمل وطنية وكذلك، إ       [  )أ(

كجزء من استراتيجيتها خفيضة انبعاثات الكربون      [استراتيجية دون وطنية،    
  ؛)]]التخفيف (١٥-م أ/×ووفقاً للمقرر 

أو مستوى مرجعي وطين    /مستوى وطين مرجعي لالنبعاثات من الغابات و      [  )ب(
مـستويات  [للغابات، أو إذا اقتضى األمر مستوى مرجعي دون وطـين           

أو مستوى مرجعـي دون     /لالنبعاثات من الغابات و   ] ن وطنية مرجعية دو 
-م أ /×للغابات، مع مراعاة املقرر     ] مستويات مرجعية دون وطنية   [وطين  
وأي تغيري إضايف   ) اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    مقرر   (١٥

  ]يف صياغة األحكام اليت اتفق عليها مؤمتر األطراف؛
ملراقبة الغابات الغرض منه رصد األنشطة املشار       شفاف  حمكم و نظام وطين   [  )ج(

 ] أعـاله ٢، والضمانات املشار إليها يف الفقـرة  [ أعاله ٣إليها يف الفقرة  
، على أن يكون الرصد واإلبالغ على املستوى دون الوطين،          واإلبالغ عنها 

، وفقا لألحكام الواردة    )١٧(حسب االقتضاء، مبثابة تدبري مؤقت واختياري     
 )اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    مقرر  ( ١٥-م أ /×قرر  يف امل 

  ]وأي تغيري إضايف يف صياغة األحكام اليت اتفق عليها مؤمتر األطراف؛
يطلب إىل البلدان النامية األطراف، عند قيامها بوضع وتنفيذ استراتيجيتها            -٦  

تتناول مجلة أمور منها دوافع إزالة      ، أن   ]أو استراتيجيات دون وطنية   [أو خطة عملها الوطنية     
 األراضي، واملسائل املتعلقة بـإدارة الغابـات،        حبيازةالغابات وتدهورها، واملسائل املتعلقة     

__________ 

 . نقل االنبعاثات على املستوى الوطين والتبليغ عنهايشمل ذلك مراقبة )١٧(
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 أعاله، حبيـث ُتـضمن مـشاركة        ٢واالعتبارات اجلنسانية، والضمانات الواردة يف الفقرة       
 الـشعوب األصـلية     اجلهات املعنية صاحبة املصلحة مشاركة تامة وفعالة، ويشمل ذلـك         

  واجملتمعات احمللية؛ 
 ٣أن األنشطة املتخذة من جانب األطراف املشار إليهـا يف الفقـرة             يقرر    -٧  

أن تنفذ على مراحل تبدأ بوضع استراتيجيات أو خطط عمل وطنية،           ] جيب] [ينبغي[أعاله  
الوطنيـة  وسياسات وتدابري وبناء القدرات، على أن يتبع ذلك تنفيذ السياسات والتـدابري             

واالستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية والقيام، حسب االقتضاء، بتنفيذ االسـتراتيجيات           
دون الوطنية اليت قد تشمل املزيد من بناء القدرات، ونقل التكنولوجيا واألنشطة التجريبيـة              

بالغ اليت جيب قياسها واإل   [القائمة على النتائج، والتحول إىل اإلجراءات القائمة على النتائج          
  ؛]عنها والتحقق منها بشكل تام

 أعاله، مبا يف ذلك اختيار      ٧ بأن تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة         يسلم  -٨  
مرحلة للبداية، يتوقف على الظروف الوطنية احملددة، وعلى قدرات وإمكانيات كل واحد من  

  البلدان النامية األطراف وعلى مستوى الدعم الذي يتلقاه؛
 أن تضع، حـسب     اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    إىل   يطلب  -٩  

املتعلقة بالغابات والبـشرية املنـشأ      االنبعاثات  ] قياس[، طرائق ل  ]××[االقتضاء، يف دورهتا    
، وكذلك خمزونـات  ]واإلبالغ عنها والتحقق منها [بواسطة البواليع   حبسب املصادر وإزالتها    

 اليت تطرأ على خمزونات الكربون يف الغابات وعلى مساحات          الكربون يف الغابات، والتغريات   
 أعاله، ويطلب وضع ُنظـم وطنيـة        ٣الغابات نتيجة لتنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة         

أعاله ) ج(٥و ما هو حمدد يف الفقرة       ـلى حن ـع] واإلبالغ[ملراقبة الغابات   ُمحكمة وشفافة   
واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق بإجراءات التخفيف      ، ومتشياً مع أي توجيهات بشأن القياس        [

، مع مراعاة   ]املالئمة وطنيا اليت تتخذها البلدان النامية األطراف ويوافق عليها مؤمتر األطراف          
اهليئة الفرعية للمـشورة العلميـة      مقرر   (١٥-م أ /×التوجيهات املنهجية مبا يتفق مع املقرر       

  ؛]××[راف يف دورته ، لكي يعتمدها مؤمتر األط)والتكنولوجية
 أن تضع، يف دورهتا اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية إىل يطلب[  -١٠  

، طرائق القياس واإلبالغ والتحقق فيما يتعلق بالدعم املقدم مـن البلـدان املتقدمـة               ]××[
  ] أعاله؛٣ و٢األطراف لتنفيذ الضمانات واإلجراءات املشار إليها يف الفقرتني 

 ٣ تقدمي الدعم لتعزيز وتنفيذ مجيع األنشطة املشار إليها يف الفقرات            يطلب[  -١١  
 أعـاله  ٢ أعاله، مبا يف ذلك النظر يف الـضمانات املـشار إليهـا يف الفقـرة      ٧ و ٦ و ٥و

لألحكام ذات الصلة اليت اتفـق عليهـا        ] أعاله و ) ب(١للفقرة  [واإلجراءات املبكرة، وفقاً    
  :مؤمتر األطراف مبا يف ذلك

  ]؛)التمويل (١٥-م أ/×املقرر [  )أ(
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بالنسبة لألنشطة القائمة على حتقيـق      ] [،)‘٥‘)ب(١ (١٥-م أ /×املقرر  [  )ب(
 مزيج مرن من األموال واملصادر القائمة على السوق رهنـاً           إتاحةالنتائج،  

  ؛]]××[بالطرائق اليت يتفق عليها مؤمتر األطراف يف دورته 
  ]]تعددة األطراف القائمة؛عن طريق القنوات الثنائية وامل[  )ج(
] واملنظمات الدولية املعنية وأصحاب املصلحة املعنيني     [ إىل األطراف    يطلب  -١٢  

 أعاله، مبا يف ذلك أنـشطة الـدعم ذات          ١١ضمان تنسيق األنشطة املشار إليها يف الفقرة        
  الصلة، وخباصة على الصعيد القطري؛

أن تضع طرائـق    ]  والتكنولوجية اهليئة الفرعية للمشورة العلمية    [ إىل يطلب  -١٣  
لتعزيز وتنفيذ االستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية والسياسات والتدابري وبناء القـدرات،            
وتنفيذ السياسات والتدابري الوطنية، واالستراتيجيات أو خطط العمل الوطنيـة، وحـسب            

نـاء القـدرات   االقتضاء، استراتيجيات دون وطنية، ميكن أن تنطوي على مزيٍد من أنشطة ب       
كي يعتمدها  ] ××[ونقل التكنولوجيا  وأنشطة االختبار القائمة على النتائج، حبلول دورهتا           

  ].××[مؤمتر األطراف يف دورته 
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  ١٥-م أ/-مشروع املقرر  -حاء 
العواقب : الدويل املعزز املتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ/العمل الوطين    

  بري االستجابةاالقتصادية واالجتماعية لتدا
  إن مؤمتر األطراف،  
، ٢، وخباصة املادة    [ أمهية هدف االتفاقية ومبادئها وأحكامها       إذ يؤكد من جديد   [  

 مـن   ٤ من املادة    ١٠ و ٩ و ٨ و ٧ و ٣، والفقرات   ٣ من املادة    ٥ و ٤ و ٣ و ٢ و ١والفقرات  
ـ   ‘ ٦‘)ب(١االتفاقية، وكذلك الفقرة   راف من خطة عمل بايل، اليت اعتمـدها مـؤمتر األط

  ]،]]يف سياق التنمية املستدامة [١٣-م أ/١بوصفها املقرر 
 بأن مثة عواقب اقتصادية واجتماعية قد تنجم عن تدابري االسـتجابة الـيت         وإذ ُيقرّ [  

  ]يتخذها أي طرف،
 بالطابع الواسع لتأثري تدابري االستجابة، ال سيما على البلـدان الناميـة             وإذ ُيسلِّم [[  
ب االقتصادية واالجتماعية السلبية لتدابري االستجابة ميكن أن تـؤثر          وبأن العواق ] األطراف،

، ال سيما على أشد البلدان النامية األطراف فقراً وأكثرهـا    [تأثرياً ضاراً على مجيع األطراف      
تأثراً، األقل قدرةً على التصدي هلذه العواقب السلبية، مع مراعاة الفئات الضعيفة، من قبيـل               

وخباصة على البلدان النامية األطراف، وباألخص البلدان الـيت تعتمـد            [،]النساء واألطفال 
اقتصاداهتا على إنتاج واستخدام وتصدير الوقود األحفوري، وعلى السياحة وتصدير املنتجات 

  ]]الزراعية واملنتجات الكثيفة استخدام الطاقة، واليت تعتمد جتارهتا على النقل الدويل،
ستدامة ضرورية من أجل اختاذ تدابري للتصدي لتغري املنـاخ           أن التنمية امل   وإذ يؤكد [  

وأن هناك حاجة لضمان أال تؤدي تدابري االستجابة إىل تقويض التنمية االقتصادية واالجتماعية، مع              
  ]مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية والعواقب على النساء واألطفال،

لضارة لتغّير املناخ يشكل أولوية، وأن تـدابري         بأن التحرك ملواجهة اآلثار ا     وإذ ُيقرّ [  
راف، ـاالستجابة يف هذا الصدد قد تنجم عنها عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية على األط            

  ]ال سيما البلدان النامية األطراف على النحو املشار إليه أعاله،
التقليل ابة أو إىل     بأن اجلهود الرامية إىل تفادي التأثري الضار لتدابري االستج         وإذ ُيقرّ [  

  ]منه إىل أدىن حد ينبغي أالّ ُتقّيد أو ُتَعوِّق التقدم احملرز يف التصدي لتغّير املناخ،
 أن تدابري االستجابة لتغري املناخ ينبغي أن تكون منسقة تنسيقاً متكـامالً        وإذ يؤكد [  

مية، مع إيالء االعتبار    مع التنمية االجتماعية واالقتصادية بغية جتنب التأثريات الضارة هبذه التن         
الكامل لالحتياجات املشروعة وذات األولوية للبلدان الناميـة األطـراف لتحقيـق النمـو              

  ]االقتصادي املطرد واستئصال شأفة الفقر،
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 جتنب التأثريات الضارة لتدابري االستجابة على القطاعات االجتماعية         بأمهيةوإذ ُيقّر   [  
والعادل يف أشد ] التدرجيي] [الفعال[ حد، وتعزيز االنتقال  منها إىل أدىن لتقليلواالقتصادية وا 

 العمل الكرمي والوظائف الالئقة، واإلسهام يف بناء قدرات جديدة من إتاحةالقطاعات تأثراً، و  
  ]أجل الوظائف املتعلقة باإلنتاج واخلدمات على السواء،

ناخ هـي مـسألة      على أن مسألة التكّيف مع التأثريات الضارة لتغري امل         وإذ يشدد [  
منفصلة يتعني أن تعاجل يف إطار ركن التكيف يف خطة عمل بايل، يف حني أن املسألة املنفصلة                 
لتأثريات تدابري االستجابة هي مسألة يتعني أن تعاجل يف سياق العمل املعزز املتعلق بالتخفيف              

  ]يف إطار ركن التخفيف يف خطة عمل بايل،
بلدان املتقدمة األطراف بتعويض اقتصادات البلدان       إىل ضرورة أن تقوم ال     وإذ يشري [  

األفريقية وأقل البلدان منواً عما تتكبده من خسائر بيئية واجتماعية واقتصادية َجـّراء تنفيـذ               
  ]تدابري االستجابة لتغري املناخ يف سياق العدالة البيئية والالجئني البيئيني،

  ١-    
  ١البديل 

لى أن تسعى جاهدةً إىل تنفيذ سياسات وتـدابري          البلدان املتقدمة األطراف ع    حيث[  
 على البلدان   سلبيةملواجهة تغري املناخ بطريقة تكفل جتنب العواقب االجتماعية واالقتصادية ال         

    من االتفاقية؛٣، مع إيالء االعتبار الكامل للمادة ] منها إىل أدىن حدلتقليلوا[النامية األطراف 
طراف، بغية مساعدة البلدان النامية األطـراف علـى          البلدان املتقدمة األ   حيث أيضاً   

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

 من االتفاقية، وتعزيـز وتيـسري إتاحـة         ٤دة   من املا  ٧ و ٥ و ٣املتفق عليها، وفقاً للفقرات     
 السليمة بيئياً ونقلها إىل أطراف أخرى، وخباصـة البلـدان الناميـة             لدرايةالتكنولوجيات وا 

  ]األطراف، لتمكينها من تنفيذ االتفاقية؛
  ٢البديل 

 األطراف على أن تقوم، لدى تنفيذها تدابري التخفيف من تغري املناخ، على أن              حيث[  
  ]تبارها التأثريات االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة؛تضع يف اع

  ٣البديل 
علـى أن تراعـي     [ سياق تنفيذ تدابري التخفيف من تغري املناخ          األطراف، يف  حيث[  

التأثريات االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة، آخذة يف االعتبار مسؤولياهتا املـشتركة           
  ]]ا وأهدافها وظروفها اإلمنائية الوطنية واإلقليمية احملددة؛، وأولوياهتباينةولكن املت
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البلدان املتقدمة األطراف على أن تسعى، مراعيـةً        ] األطراف، وخباصة  [حيث أيضاً [  
املبادئ املذكورة أعاله، لتنفيذ سياسات وتدابري االستجابة لتغري املناخ علـى حنـو يـسمح        

 منها  لتقليلوا[لسلبية على البلدان النامية األطراف      بتفادي العواقب االجتماعية واالقتصادية ا    
  ] من االتفاقية؛٣، آخذة يف اعتبارها الكامل املادة ]إىل أدىن حد

  ٢-   
  ١البديل 

 ٣ من املادة    ٥ و ٤ و ١ إىل مبادئ االتفاقية وأحكامها، وال سيما الفقرات         إذ يشري [  
األطراف أال تلجأ   املتقدمة   البلدان   اليت تقضي بأن على   ] ِفْعل[،  ٤ من املادة    ٧ و ٣والفقرتني  

إىل أي شكل من أشكال التدابري االنفرادية، مبا يف ذلك التدابري التجارية احلدودية الـضريبية               
وغري الضريبية، ضد السلع واخلدمات الواردة من البلدان النامية األطراف ألي سبب يتعلـق              

أو تكلفة  /أو تسرب االنبعاثات، و   /بيته، و بتغري املناخ، مبا يف ذلك محاية املناخ والعمل على تث         
  ] االمتثال ملتطلبات محاية البيئة؛

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

  ]فيما يتعلق بالعواقب االقتصادية واالجتماعية لتدابري االستجابة؛
  ٣البديل 

كام ذات الصلة من االتفاقية وإذ يعترف كذلك باملبـدأ           األح إذ يأخذ يف االعتبار   [  
، يتفق على أن األطراف، يف سعيها لتحقيق هـدف          ٣ من املادة    ٥املنصوص عليه يف الفقرة     

االتفاقية وتنفيذه، لن تلجأ إىل أي تدابري تشكل وسيلة متييز تعسفي أو غري مـربر أو تقييـد                
النفرادية الضريبية وغري الـضريبية املطبقـة علـى         مقّنع للتجارة الدولية، وال سيما التدابري ا      

  ]احلدود، ضد السلع واخلدمات املستوردة من أطراف أخرى؛
على النظر يف املعلومات املتعلقة بتدابري االستجابة على حنو مـنظم،           يوافق    -٣  

 من االتفاقية اليت تعترف باحتياجات البلـدان        ٤من املادة   ) ح(و) ز (١لتعزيز تنفيذ الفقرة    
   من االتفاقية؛٤ من املادة ١٠ و٩ و٨النامية األطراف احملددة يف الفقرات 

  ٤-  
  ١البديل 

 إنشاء حمفل لالضطالع بأنشطة منها حتديد العواقب االقتصادية واالجتماعية          يقرر[  
السلبية لتدابري االستجابة اليت تتخذها البلدان املتقدمة األطراف، وتقاسم املعلومات، مبا فيها            

اهليئة الفرعية للتنفيـذ،    ] تستعرضها] [تنظر فيها [مات الواردة يف البالغات الوطنية اليت       املعلو
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وتشجيع تناول املسائل املتعلقة باستراتيجيات االستجابة والتعاون يف هذا اجملال، واستكشاف           
  الطرق الكفيلة بتقليل العواقب السلبية إىل أدىن حد، وال سيما يف البلدان النامية األطراف؛

الدولية ذات الصلة إىل إحالة آرائها إىل األمانة،        احلكومية  األطراف واملنظمات   يدعو    
 قبل XX أعاله، كي تنظر فيها األطراف حبلول       XX، بشأن املسائل املتعلقة بالفقرة      XXحبلول  

XXانعقاد الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف؛   
  ؛XXXقة متفرقات للنظر فيها يف  إىل األمانة جتميع هذه املسامهات يف وثييطلب  
على أن يعتمد، يف الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف، طرائـق لتفعيـل             يوافق    

احملفل حتدد واليته وطابعه ونطاقه وتكوينه ووظائفه، وما يتصل بذلك من دعـم وإبـالغ               
  ؛]وتقييم، وأي مسائل أخرى ذات صلة

  ٢البديل 
كامالً لتعزيز فهم العواقب االقتصادية واالجتماعية       أن تتعاون األطراف تعاوناً      يقرر[  

لتدابري االستجابة، مراعيةً يف ذلك احلاجة إىل احلصول على معلومات من األطراف املتـأثرة،          
وال سـيما يف    [السلبية،  ] اإلجيابية وكذلك [وأدلة على التأثريات الفعلية املترتبة وعلى اآلثار        

لك أن ينظر يف كيفيـة اسـتخدام القنـوات القائمـة،      ويقرر كذ ] البلدان النامية األطراف  
يف إطار  ] ختضع لالستعراض [كالبالغات الوطنية، مبا يف ذلك إمكانية تقدمي معلومات إضافية          

  .]اهليئة الفرعية للتنفيذ، كمنرب ملناقشة املعلومات الواردة من األطراف
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  ١٥-م أ/-مشروع املقرر   -طاء   
ك فرص استخدام األسواق، لتحسني فعالية إجراءات الُنهج املختلفة، مبا يف ذل    

  التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات
  إن مؤمتر األطراف،  
راف ستكفل التوازن بني خمتلف أنواع ُنهج التخفيف الـيت          ـأن األط ـ ب إذ يعترف   

  ختتار اعتمادها،

  الُنهج غري القائمة على السوق  -أوالً   
  ١اخليار [

ى وضع برنامج عمل لتعزيز التدابري غري السوقية علـى املـستوى           عل يوافق  -١  
الدويل اليت من شأهنا حتسني فعالية التخفيف من حيث التكلفة وتعزيـز التنفيـذ الطـوعي                

  ؛]، مبا يف ذلك إجراءات التخفيف القريبة األجل[إلجراءات التخفيف 
أن تنظر يف التدابري     إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية        يطلب  -٢  

 أعاله، آخذة يف اعتبارها املقترحات املقدمة من األطراف يف إطـار            ١املشار إليها يف الفقرة     
الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقية، بغية إحالـة             

  مشروع برنامج عمل لكي يعتمده مؤمتر األطراف يف دورته السادسة عشرة؛
، ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢٦ األطراف إىل أن تقّدم إىل األمانة، حبلول       يدعو  -٣  

   أعاله؛١مزيداً من اآلراء بشأن نطاق وحمتوى برنامج العمل املشار إليه يف الفقرة 
 األطراف، دون اإلخالل بنطاق االتفاقية والصكوك املتصلة هبا، إىل          حيث[  -٤  

تدابري  باملواد املستنفدة لطبقة األوزون، إىل اعتماد     السعي، مبوجب بروتوكول مونتريال املتعلق    
  ]]مناسبة خلفض إنتاج واستهالك املركّبات الكربونية الفلورية اهليدروجينية بصورة تدرجيية؛

  ٢اخليار [
  ]بدائل مقترحة من األطراف  

  الُنهج القائمة على السوق  -ثانياًً   
  :١اخليار [  
يز اآلليات القائمة على السوق اليت من        على وضع برنامج عمل لتعز     يوافق[  -٥  

شأهنا أن ُتكمِّل وسائل الدعم األخرى إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً، وأن ُتحّسن فعالية             
التخفيف من حيث التكلفة، وأن ُتساعد البلدان املتقدمة األطراف على الوفـاء جبـزء مـن       

  التزاماهتا يف جمال التخفيف؛
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عية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن توصي بتعاريف        إىل اهليئة الفر   يطلب  -٦  
وطرائق وإجراءات لآلليات القائمة على السوق، بغية إحالة مشروع مقرر بشأن هذه املسألة             

على أن تسترشد يف مجلة أمـور  [إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمده يف دورته السادسة عشرة،         
  :مبا يلي

  ضمان املشاركة الطوعية لألطراف؛  )أ(
حفز عمليات خفض وإزالة انبعاثات غازات الدفيئة عرب قطاعات واسـعة             )ب(

  من االقتصاد؛
ضمان السالمة البيئية عن طريق التأكّد من أن عمليات خفض االنبعاثـات            )ج(

وإزالتها ُتضاف إىل أي عمليات خفض وإزالة حتدث خبالف ذلك، وتوخي     
   دون احلساب املزدوج؛إحكام عمليات القياس واإلبالغ والتحقق، واحليلولة

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

  تشجيع التوزيع العادل واملنصف لألنشطة عرب املناطق؛  )ه(
  ]تشجيع االستثمار من جانب القطاع اخلاص؛  )و(
، ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ٢٦ إىل األمانة، حبلول   يدعو األطراف إىل أن تقّدم      -٧  

   أعاله؛٦آراءها بشأن التعاريف والطرائق واإلجراءات املشار إليها يف الفقرة 
ُيقرر أن يكون استخدام أي آليات قائمة على السوق للمساعدة على الوفاء           -٨  

  .]]بالتزامات التخفيف مضافاً إىل إجراءات التخفيف احمللية
  ٢اخليار [

  ] مقترحة من األطرافبدائل  
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  ١٥-م أ/-مشروع املقرر    -ياء 
  النهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة

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

  ، منها٤من املادة ) ج(١ والفقرة ٣ من املادة ٥و
ـ        ذ يضع يف اعتباره   وإ   اج الزراعـي   ـ احلاجة إىل حتسني كفاءة وإنتاجية ُنظم اإلنت

  بطريقة مستدامة،
 مبصاحل املزارعني الصغار واملهمشني، وحقـوق الـشعوب األصـلية،           وإذ يعترف   

] التـشريعات [الدولية و ] االلتزامات] [الصكوك[واملعارف واملمارسات التقليدية، يف سياق      
  ،]والظروف الوطنية] [املنطبقةالوطنية ] القوانني[

 بأن الُنهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعة ينبغـي           وإذ يعترف   
واألمن الغذائي، والصلة بـني     ] وتدهور األراضي [أن تأخذ يف احلسبان العالقة بني الزراعة        

ـ   التخفيف والتكّيف، واحلاجة إىل ضمان أال تؤثر هذه الُنهج واإلجراءات          اراً يف  ـ تأثرياً ض
  األمن الغذائي،

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

ـ    ] أنه ينبغي أن تقوم   ] [أن تقوم  [يقرر  -١   ص قطـاع   مجيع األطراف، فيما خي
 وأولوياهتا وأهدافها وظروفها اإلمنائية     املتباينةالزراعة ومع مراعاة مسؤولياهتا املشتركة ولكن       

الوطنية واإلقليمية، بتعزيز أنشطة البحث والتطوير والتعـاون فيهـا، مبـا يف ذلـك نقـل                
يئة التكنولوجيات واملمارسات والعمليات اليت تضبط أو ختفض أو متنع انبعاثات غازات الدف           

البشرية املنشأ، وال سيما األنشطة اليت من شأهنا حتسني كفاءة وإنتاجية الُنظم الزراعية بطريقة              
مستدامة واألنشطة اليت من شأهنا دعم التكّيف مع اآلثار الضارة لتغّير املناخ، على حنو يساهم    

  ؛]وأمن ُسبل املعيشة[ ]املستدامةوُسبل املعيشة [يف ضمان األمن الغذائي 
 أن الُنهج القطاعية التعاونية واإلجراءات اخلاصة بقطاع الزراعـة ال           يؤكد[  -٢  

  ]ينبغي أن تشكّل وسيلة للتمييز التعسفي أو غري املربر أو تقييداً مقنعاً للتجارة الدولية؛
 إىل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية أن تضع، يف دورهتا           يطلب  -٣  

 مـن   ٤مـن املـادة     ) ج(١مج عمل بشأن الزراعة لتعزيز تنفيذ الفقرة        الثانية والثالثني، برنا  
   أعاله؛١االتفاقية، آخذة يف اعتبارها الفقرة 

، ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٢األطراف إىل أن تقّدم إىل األمانة، حبلول        يدعو    -٤  
  راءها بشأن حمتوى ونطاق برنامج العمل؛آ

 يف وثيقة متفرقات لكي تنظر       إىل األمانة أن تقوم بتجميع هذه اآلراء       يطلب  -٥  
  .]فيها اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية يف دورهتا الثانية والثالثني
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  املرفق الثاين

الوثائق اليت ُعرضت على الفريق العامل املخـصص املعـين بالعمـل                
   مبوجب االتفاقية يف دورته الثامنةالتعاوين الطويل األجل

  وثائق أُعدت للدورة    
FCCC/AWGLCA/2009/14          تقرير الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل التعـاوين

الطويل األجل عن مبوجب االتفاقية عن دورته الـسابعة،         
 ٩سبتمرب إىل   / أيلول ٢٨املعقودة يف بانكوك يف الفترة من       

، ويف برشلونة يف الفترة من      ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول 
 ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٦ إىل ٢

FCCC/AWGLCA/2009/15    مذكرة مقدمـة مـن     : جدول األعمال املؤقت وشروحه
 األمني التنفيذي

FCCC/AWGLCA/2009/16     مذكرة مقدمة  . مذكرة سيناريوهات بشأن الدورة الثامنة
  من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.8 Ideas and proposals on the elements contained in 

paragraph 1 of the Bali Action Plan. Submissions from 

Parties 

FCCC/AWGLCA/2009/Misc.9 Ideas and proposals on the elements contained in 

paragraph 1 of the Bali Action Plan.  Submissions from 

intergovernmental organizations 

FCCC/AWGLCA/2009/L.6     صص املعـين بالعمـل     مشروع تقرير الفريق العامل املخ
 ة عن دورته  ـالتعاوين الطويل األجل عن مبوجب االتفاقي     

 الثامنة

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

and Add.1, Add.2/Rev.1, Add.3–7, 

Add.8/Rev.1 and Add.9 

نتائج أعمال الفريق العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين      
ستنتاجات مشاريع ا . الطويل األجل عن مبوجب االتفاقية    

 مقترحة من الرئيس
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  وثائق أخرى ُعرضت على الدورة    
FCCC/AWGLCA/2009/4  

(Parts I and II) 

. إجناز خطة عمل بايل وعناصر النتائج املتفق عليهـا        
 مذكرة مقدمة من الرئيس

FCCC/AWGLCA/2009/8 مذكرة مقدمة من الرئيس. نص تفاوضي 

FCCC/AWGLCA/2009/INF.1 and 

Add.1 

Revised negotiating text.  Note by the secretariat 

FCCC/AWGLCA/2009/INF.2 and 

Add.1 and 2 

. إعادة ترتيب وجتميع أجزاء من النص التفاوضي املنقح
 مذكرة مقدمة من األمانة

FCCC/AWGLCA/2008/16/Rev.1  من خطة عمل بايل١أفكار ومقترحات بشأن الفقرة  .
 لرئيسمذكرة منقحة مقدمة من ا

        


