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   ١٦-م أ/١املقرر     
نتائج عمل الفريق العامل املخصص املعين بالعمـل        : اتفاقات كانكون     

   مبوجب االتفاقيةالتعاوين الطويل األجل
  إن مؤمتر األطراف،  
  ، ١٥-م أ/١، ومقرره )خطة عمال بايل (١٣-م أ/١ إىل مقرره إذ يشري  
 املقـرر        إىل ضمان إحراز تقدم بطريقة متوازنة، انطالقاً من فهم أن هذا           وإذ يسعى   

املعين بالعمل التعاوين الطويـل       استكمال مجيع جوانب عمل الفريق العامل املخصص       يعينال  
 مسبقة بشأن آفاق أو حمتوى أيـة        ، وأنه ال يتضمن أحكاماً    )الفريق العامل املخصص   (األجل

   ُيتوصل إليها مستقبالً،نتيجة ملزمة قانوناً
التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية      االلتزام بالتمكني من  وإذ يؤكد من جديد       
، من أجل حتقيـق     وبعده ٢٠١٢العمل التعاوين الطويل األجل من اآلن وحىت عام          عن طريق 

  اهلدف النهائي لالتفاقية، 
 إىل املبادئ واألحكام وااللتزامات الـواردة يف االتفاقيـة، وخباصـة يف                 وإذ يشري   
   منها، ٤ و٣املادتني 

 خطرياً، قد ال ميكن معاجلتـه، للمجتمعـات          بأن تغري املناخ يشكل هتديداً     وإذ يقر   
  البشرية وكوكب األرض، ويستوجب لذلك أن تتصدى له مجيع األطراف بصورة عاجلة، 

 احلاجة املشروعة للبلدان األطراف النامية يف حتقيق النمـو االقتـصادي            وإذ يؤكد   
  مواجهة تغري املناخ، املستدام والقضاء على الفقر لكي تتمكن من 

 الصادر عن جملس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة املعنون         ١٠/٤ إىل القرار    وإذ يشري   
، الذي يسلم بأن اآلثار الضارة لتغري املناخ تنطوي على طائفة           "حقوق اإلنسان وتغري املناخ   "

 وبأن آثار   ،نسانمن االنعكاسات املباشرة وغري املباشرة اليت تؤثر يف التمتع الفعلي حبقوق اإل           
تغري املناخ ستمس حبدٍة أكَرب شرائَح السكاِن املعرضة أصالً للتأثر بسبب عوامل كاجلغرافيـا              
  .ونوع اجلنس والعمر واالنتماء إىل الشعوب األصلية أو إىل أقلية من األقليات وبسبب اإلعاقة

  الرؤية املشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل  -أوالً   
غري املناخ من أكرب التحديات يف وقتنـا احلاضـر وأن مجيـع             ت أن   يؤكد  -١  

 حتقيـق هـدف   بشأن العمل التعاوين الطويل األجل ترمي إىل     مشتركة  رؤية  لديها  ألطراف  ا
، وذلـك   منها، مبا يف ذلك عن طريق حتقيق أحد األهداف الشاملة         ٢االتفاقية مبوجب املادة    

 ؛ة وإن كانت متباينة وقدرات كل منهاعلى أساس اإلنصاف ووفقاً ملسؤولياهتا املشترك
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على توجيه سياسات وإجراءات مجيع األطراف آخذة يف االعتبـار           هذه الرؤية    وتقوم
التام خمتلف الظروف املتعلقة باألطراف وفقاً للمبادئ واألحكام الواردة يف االتفاقية؛           

نقلها وبناء  مسائل التخفيف والتكيف والتمويل وتطوير التكنولوجيا و      وتتناول الرؤية   
التنفيذ الكامل والفعال    بغية تعزيز وحتقيق     القدرات على حنو متوازن ومتكامل وشامل     

  ؛ وبعده٢٠١٢واملستدام لالتفاقية من اآلن وحىت عام 
  : ما يلييؤكد أيضاً  -٢  
ضرورة العمل بشكل عام على مضاعفة جهود التخفيف اليت متكـن مـن               )أ(  

، واضطالع البلدان األطراف املتقدمة بدور القيادة عـن         حتقيق مستويات االستقرار املطلوب   
طريق اخلفض الكبري النبعاثاهتا وتوفري التكنولوجيا وبناء القدرات واملوارد املاليـة للبلـدان             

   لألحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقية؛األطراف النامية، وذلك وفقاً
طلب اختـاذ الترتيبـات     إعطاء التكيف ذات األولوية املمنوحة للتخفيف و        )ب(  

  املؤسسية املالئمة لتعزيز إجراءات التكيف والدعم؛ 
     االتفاقية، ينبغي جلميع األطـراف أن تتعـاون عـن طريـق             ملبادئ وفقاً  )ج(  

اآلليات الفعالة والوسائل املعززة وهتيئة البيئات التمكينية املناسبة، والعمل على تعزيز تطـوير             
      لبلدان األطراف النامية بغية الـتمكني مـن اختـاذ إجـراءات           التكنولوجيات ونقلها إىل ا   

  التخفيف والتكيف؛ 
ينبغي حشد وتوفري موارد مالية مضاعفة وجديدة وإضافية وكافية ميكـن             )د(  

  التنبؤ هبا لتلبية متطلبات البلدان النامية يف جمايل التكيف والتخفيف؛
ن األطراف النامية من املـشاركة       لتمكني البلدا  ُيعد بناء القدرات ضرورياً     )ه(  

التامة والتنفيذ الفعال اللتزاماهتا مبوجب االتفاقية؛ ويتمثل اهلدف املنشود يف تعزيز قـدرات             
  البلدان األطراف النامية يف مجيع اجملاالت؛ 

 بأن احترار النظام املناخي بات مسألة مؤكـدة وأن الزيـادة الـيت              يسلّم  -٣  
جات احلرارة منذ منتصف القرن العشرين تعود على األرجـح  لوحظت يف املتوسط العام لدر    

إىل الزيادة اليت لوحظت يف تركيز غازات الدفيئة البشرية املنشأ، وفقـاً لتقـديرات اهليئـة                
  ؛ ااحلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف تقرير التقييم الرابع الصادر عنه

ا بينتـه   اً وفقاً مل  كبريملية ختفيضاً   ختفيض االنبعاثات العا   بضرورة   يسلّم أيضاً   -٤  
حلقائق العلمية، وكما هو موثق يف تقرير التقييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدوليـة               ا

، وذلك من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة وإبقاء معـدالت زيـادة             املعنية بتغري املناخ  
 مستوياهتا قبل عـصر التـصنيع،        درجة مئوية فوق   ٢املتوسط العاملي لدرجات احلرارة دون      

 أن على األطراف اختاذ إجراءات عاجلة لتحقيق هذا اهلدف الطويل األجـل امتثـاالً               ويقرر
 بضرورة النظر، يف سياق االسـتعراض       م أيضاً ؛ ويسلّ على أساس اإلنصاف  للحقائق العلمية و  
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 األجل على أسـاس      أدناه، يف تعزيز اهلدف العاملي طويل      ١٣٨األول وفقاً ملا جاء يف الفقرة       
 احلـرارة   أفضل املعارف العلمية املتاحة، مبا يف ذلك بالنسبة لزيادة املتوسط العاملي لدرجات           

   درجة مئوية؛ ١،٥بنسبة 
، يف سياق اهلدف الطويل األجل واهلدف النهائي لالتفاقيـة وخطـة       يوافق  -٥  

ض كـبري يف    عمل بايل، على العمل من أجل حتديد هدف عاملي يرمـي إىل حتقيـق ختفـي               
  ، والنظر يف هذه املسألة خالل دورته السابعة عشرة؛٢٠٥٠االنبعاثات العاملية حبلول عام 

بلـوغ سـقف     على ضرورة تعاون األطراف علـى حتقيـق          يوافق أيضاً   -٦  
االنبعاثات العاملية والوطنية يف أقرب وقت ممكن، معترفةً بأن اإلطار الزمين لبلوغ هذا السقف    

لبلدان النامية وواضعة يف اعتبارها أن التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية           سيكون أطول يف ا   
والقضاء على الفقر يأتيان يف مقدمة أولويات البلدان النامية وأن اتباع اسـتراتيجية تنميـة               

  أيـضاً  يوافقويف هذا السياق،    .  املستدامة ال غىن عنه لتحقيق التنمية     خفيضة االنبعاثات أمر    
ديد إطار زمين لبلوغ سقف االنبعاثات العاملية لغازات الدفيئة اسـتناداً إىل            على العمل حنو حت   

أفضل املعارف العلمية املتاحة والوصول العادل إىل التنمية املستدامة، والنظر يف ذلك خـالل              
  دورته السابعة عشرة؛ 

 بضرورة إشراك طائفة واسعة من اجلهات صاحبة املـصلحة علـى            يسلّم  -٧  
 واإلقليمي والوطين واحمللي، مبا يف ذلك أجهزة احلكـم اإلقليميـة واحملليـة،              الُصعد العاملي 

والقطاع اخلاص أو اجملتمع املدين، على أن يشمل ذلك الشباب واملعـوقني، ويبـّين أمهيـة                
تتعلـق  املساواة اجلنسانية وفعالية مشاركة املرأة والشعوب األصلية يف اختاذ إجراءات فعالـة        

  ناخ؛بكافة جوانب تغري امل
 على مراعاة األطراف حلقوق اإلنـسان بـصورة تامـة يف مجيـع              ُيشدد  -٨  

  اإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ؛
 أن األطراف، وخباصة البلدان األطراف النامية اليت سـيكون عليهـا     يؤكد  -٩  

، التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة     حتمل أعباء غري متناسبة أو كبرية يف إطار العمل          
  نبغي أن ُتراعى بصورة تامة؛ي

 أن التصدي لتغري املناخ يتطلب حتوالً يف النماذج حنو بنـاء جمتمـع              يدرك  -١٠  
خفيض االنبعاثات ُيتيح فرصاً كبرية ويكفل استمرار معدالت النمو العالية والتنمية املستدامة،           

 األكثر استدامة، باالعتماد على تكنولوجيات مبتكرة ووفق أمناط اإلنتاج واالستهالك والعيش    
  ؛ للقوة العاملة يتيح العمل الكرمي والوظائف الالئقة عادالًومبا يضمن حتوالً
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  العمل املعزز يف جمال التكيف  -ثانياً   
العمل املعزز  على أن   التكّيف هو حتٍد تواجهه مجيع األطراف، و      أن    على يوافق  -١١  

إجـراءات  ودعـم   تمكني من تنفيذ    والتعاون الدويل بشأن التكّيف مطلوبان بصورة عاجلة لل       
 النامية،   األطراف التكيف الرامية إىل احلد من القابلية للتأثر وبناء القدرة على التحّمل يف البلدان            
  ؛مع مراعاة االحتياجات العاجلة والفورية للبلدان النامية املعرضة بوجه خاص

االتفاقية، وأن يتبـع   أن العمل املعزز يف جمال التكيف ينبغي أن يستند إىل  يؤكد  -١٢  
 يراعي القضايا اجلنسانية واملشاركة والشفافية الكاملة، مع وضع الفئات واجملتمعـات             قطرياً هنجاً

والنظم البيئية املعرضة للتأثر يف احلسبان، وأن يقوم على أفضل االسـتنتاجات العلميـة املتاحـة                
حسب االقتضاء، هبدف دمـج   ومعارف الشعوب األصلية  ويسترشد هبا، وعلى املعارف التقليدية      

  التكيف يف السياسات واإلجراءات االجتماعية واالقتصادية والبيئية ذات الصلة، حسب االقتضاء؛
 إنشاء إطار كانكون املتعلق بالتكيف الذي يـشمل األحكـام            بذلك يقرر  -١٣  

، هبدف تعزيز إجراءات التكيف، مبا يف ذلك عن طريق التعـاون الـدويل            املشار إليها أدناه    
  ؛تناول مسائل التكيف مبوجب االتفاقية تناوالً متسقاًو

 مجيع األطراف إىل تعزيز إجراءات التكيف وفقاً إلطار كانكون، مع           يدعو  -١٤  
مراعاة مسؤولياهتا املشتركة وإن كانت متباينة وقدرات كل منها، واألولويات واألهـداف            

  :يليما ا منهملة أمور جبطالع والظروف اإلمنائية الوطنية واإلقليمية احملددة، لالض
ختطيط وحتديد أولويات إجراءات التكيف وتنفيذها، مبا يف ذلك املـشاريع             )أ(  

ودون اإلقليميـة   الوطنيـة   واإلجراءات احملددة يف خطط واستراتيجيات التكيف       ،  )١(ربامجالو
نية، وعمليات تقييم   يف أقل البلدان منواً، والبالغات الوط     وبرامج العمل الوطنية املتعلقة بالتكيف      

  االحتياجات من التكنولوجيا، وغريها من عمليات إعداد وثائق التخطيط الوطنية ذات الصلة؛
عمليات تقييم التأثري والقابلية للتـأثر والتكيـف، مبـا يف ذلـك تقيـيم              )ب(  

  االحتياجات املالية وتقييم خيارات التكيف اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً؛
رات املؤسسية والبيئات التمكينية املتعلقة بالتكيف، مبا يـشمل         تدعيم القد   )ج(  

  التنمية القادرة على حتمل تغري املناخ وخفض القابلية للتأثر؛
 االقتصادية والبيئية على التحّمل، بُسبل منها       -بناء قدرة الُنظم االجتماعية       )د(  

  التنويع االقتصادي واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية؛

__________ 

واألنشطة االجتماعية مبا يف ذلك يف جماالت املوارد املائية، والصحة، والزراعة واألمن الغذائي، والبىن التحتية              )١(
 .والنظم اإليكولوجية املتعلقة باألراضي واملياه العذبة والبحار واملناطق الساحليةواالقتصادية؛ 
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تعزيز استراتيجيات احلد من خماطر الكوارث املتعلقة بتغري املناخ، مع وضع             )ه(  
 وتقيـيم املخـاطر     ، وُنظم اإلنذار املبكّر   ،، حسب االقتضاء  )٢(رإطار عمل هيوغو يف االعتبا    
د احمللـي والـوطين ودون      ُعاطر ونقلها مثل التأمني على الـصُ      وإدارهتا، وآليات تقاسم املخ   

   حسب االقتضاء؛اإلقليمي واإلقليمي، 
تدابري تعزيز الفهم والتنسيق والتعاون فيما يتعلق حبركات الرتوح واهلجـرة             )و(  

 تغري املناخ على املستوى الوطين واإلقليمـي والـدويل،          بسبب اوإعادة التوطني املخطط هل   
   حسب االقتضاء؛

أنشطة البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيات واملمارسات والعمليـات           )ز(  
ختبارها ونشرها وتعميمها ونقلها؛ وبناء القدرة على التكيف، هبدف تعزيز الوصـول إىل             وا

  التكنولوجيا، وخباصة يف البلدان األطراف النامية؛
  تعزيز ُنظم البيانات واملعلومات واملعارف، والتعليم والتوعية؛  )ح(  
ناخيـة  املمع البيانـات    جل باملناخ والرصد املنهجي     البحوث املتعلقة حتسني    )ط(  

 لواضعي القـرارات  إتاحة البيانات واملعلومات املناخية     من أجل   وحفظها وحتليلها ومنذجتها    
  على املستوى الوطين واإلقليمي؛

 وضع آلية متكن أقل البلدان منواً من صياغة وتنفيذ خطط تكيف     بذلك يقرر  -١٥  
مج العمل الوطنية للتكيـف،     وطنية، استناداً إىل جتربة هذه البلدان يف جمال إعداد وتنفيذ برا          

وتنفيـذ  ى األجلني املتوسـط والطويـل ووضـع         كوسيلة لتحديد احتياجات التكيف عل    
  استراتيجيات وبرامج لتلبية تلك املتطلبات؛ 

لدعم أُعدت  الدول األطراف النامية األخرى إىل استخدام الطرائق اليت         يدعو    -١٦  
  ؛)أ(١٤د التخطيط اليت سبق ذكرها يف الفقرة خطط التكيف الوطنية املشار إليها أعاله يف جهو

 إىل اهليئة الفرعية للتنفيذ وضع الطرائق والتوجيهات املتعلقة باألحكام        يطلب  -١٧  
   أعاله، لكي يعتمدها مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة؛١٦ و١٥الواردة يف الفقرتني 

راف النامية، مع مراعاة    إىل الدول األطراف املتقدمة تزويد الدول األط      يطلب    -١٨  
متطلبات البلدان املعرضة بشكل خاص، مبا يلزم على األمد الطويل من متويل وتكنولوجيـات              
وبناء القدرات بصورة مضاعفة وجديدة وإضافية وميكن التنبؤ هبا، عمالً باألحكام ذات الصلة،             

ألجل القـصري   من أجل تنفيذ إجراءات وخطط وبرامج ومشاريع عاجلة يف جمال التكيف يف ا            
 يف خمتلـف     وذلك واملتوسط والطويل على املستوى احمللي والوطين ودون اإلقليمي واإلقليمي،        

فـضالً عـن    القطاعات االقتصادية واالجتماعية والُنظم البيئية وعلى صعيد يشملها كلـها،           
   ؛ أدناه٣٣ و٣٢ و٣٠ أعاله والفقرات ١٦-١٤الفقرات  املشار إليها يف االضطالع باألنشطة

__________ 

)٢( <http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm>. 
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 بضرورة تعزيز وتدعيم الترتيبـات املؤسـسية واخلـربات العمليـة            يسلّم  -١٩  
  واستخدامها بصورة أمثل يف إطار االتفاقية؛

 مبوجب هذا إنشاء جلنة تكيف لتحسني تنفيذ إجراءات التكيف املعززة  يقرر  -٢٠  
  : بصورة متسقة مبوجب االتفاقية، وذلك بطرق منها ما يلي

 والتوجيه لألطراف، مع احترام النهج القطـري، بغيـة          تقدمي الدعم التقين    )أ(  
 من هـذا املقـرر،      ١٥ و ١٤تيسري تنفيذ أنشطة التكيف، مبا فيها تلك الواردة يف الفقرتني           

  حسب االقتضاء؛
تقوية وتدعيم وتعزيز تبادل املعلومات واملعارف واخلـربات واملمارسـات            )ب(  

 واإلقليمي والدويل، مـع مراعـاة املعـارف         اجليدة ذات الصلة على الُصُعد احمللي والوطين      
  واملمارسات التقليدية، حسب االقتضاء؛

تعزيز أوجه التآزر وتدعيم العمل مع املنظمات واملراكز والشبكات احملليـة             )ج(  
  واإلقليمية والدولية بغية تعزيز تنفيذ إجراءات التكيف، وخباصة يف البلدان األطراف النامية؛

 إىل املمارسـات اجليـدة يف جمـال         ت والتوصيات، استناداً  تقدمي املعلوما   )د(  
التكيف، للنظر فيها من جانب مؤمتر األطراف عند تقدمي التوجيهات بشأن سبل حفز تنفيذ              

ُسبل متكني  إجراءات التكيف، ويشمل ذلك التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات وغريها من           
 به، وتقدمي هذه املعلومات أيـضاً     تأثر  قابلية ال  من   التنمية القادرة على حتّمل تغري املناخ واحلد      

  إىل الكيانات التشغيلية التابعة لآللية املالية لالتفاقية، حسب االقتضاء؛ 
النظر يف املعلومات املقدمة من األطراف بشأن رصد واستعراض إجراءات             )ه(  

ذلك من املعلومات ذات    التكيف، والدعم املقدم واملستلم، واملتطلبات والثغرات احملتملة وغري         
الصلة، مبا يف ذلك املعلومات املقدمة مبوجب االتفاقية، بغية التوصية باإلجراءات اإلضافية اليت        

  قد تكون مطلوبة، حسب االقتضاء؛
  ،٢٠١١فربايـر   / شباط ٢١انة، حبلول    األطراف إىل أن تقدم إىل األم      يدعو  -٢١  

ائق وإجراءات عملها، مبا يف ذلك آرائهـا        ما لديها من آراء بشأن تشكيل جلنة التكيف وطر        
  بشأن الصالت املقترحة للجنة بالترتيبات املؤسسية األخرى ذات الصلة؛ 

 من األمانة جتميع هذه املعلومات يف وثيقة متنوعات تكون متاحـة            يطلب  -٢٢  
حبلول موعد انعقاد الدورة الرابعة عشرة للفريق العامل املخصص، وإعداد تقريـر تـوليفي              

  ناداً إىل تلك املعلومات وإتاحته حبلول موعد انعقاد الدورة املذكورة؛ است
 من الفريق العامل املخصص، مع مراعاة املعلومات والتقرير التوليفي          يطلب  -٢٣  

، العتمادها من جانب مـؤمتر      اأعاله، حتديد تشكيلة جلنة التكيف وطرائق وإجراءات عمله       
  األطراف يف دورته السابعة عشرة؛



FCCC/CP/2010/7/Add.1 

GE.11-60548 8 

إىل الفريق العامل املخصص، عند وضع الطرائق واإلجـراءات          أيضاً يطلب  -٢٤  
املذكورة أعاله، أن حيدد، حسب االقتضاء، صالت اللجنة بالترتيبات املؤسسية األخرى ذات      

  الصلة يف إطار االتفاقية وخارجها، مبا يف ذلك على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛ 
ون واخلربة الدوليني بغية فهم وتقليل اخلـسائر   باحلاجة إىل تعزيز التعا   يسلّم  -٢٥  

واألضرار املرتبطة بالتأثريات الضارة النامجة عن تغري املناخ، مبا يف ذلك التـأثريات املتعلقـة               
  ؛ )٣(والظواهر البطيئة احلدوثبالظواهر اجلوية القاسية 

  مبوجب هذا وضع برنامج عمل من أجل النظر حبسب االقتضاء، مبا يف يقرر  -٢٦  
ذلك خالل حلقات العمل واجتماعات اخلرباء، يف ُنهج التصدي للخسائر واألضرار النامجـة   

  عن تأثريات تغري املناخ يف البلدان النامية املعرضة بصفة خاصة للتأثريات الضارة لتغري املناخ؛ 
 من اهليئة الفرعية للتنفيذ االتفاق بشأن األنشطة اليت ينبغي االضطالع يطلب  -٢٧  

  وجب برنامج العمل املذكور أعاله؛هبا مب
 ٢١ األطراف واملنظمات ذات الصلة إىل أن تقدم إىل األمانة، حبلول            يدعو  -٢٨  
، ما لديها من آراء ومعلومات بشأن العناصر اليت ينبغـي إدراجهـا يف              ٢٠١١فرباير  /شباط

  : برنامج العمل، مبا يف ذلك ما يلي
اطر املناخية ملعاجلة التأثريات النامجـة      إمكانية إنشاء مرفق للتأمني ضد املخ       )أ(  

  عن األحوال اجلوية القاسية؛
خيارات إلدارة املخاطر وختفيفها؛ وآليات لتقاسم املخاطر ونقلـها مثـل             )ب(  

التأمني، مبا يف ذلك خيارات التأمني البسيط؛ وبناء القدرة على التحمل، مبا يف ذلـك عـن                 
  طريق التنويع االقتصادي؛

  البطيئة احلدوث؛بتغري املناخ ة تدابري إعادة التأهيل املتصلة ُنهج معاجل  )ج(  
  إشراك اجلهات صاحبة املصلحة املعنية اليت لديها خربات فنية ذات الصلة؛  )د(  
 من األمانة جتميع هذه املعلومات يف وثيقة متنوعات وإعداد تقريـر            يطلب  -٢٩  

يئة الفرعية للتنفيذ يف دورهتا الرابعـة       توليفي يستند إليها وإتاحتهما للنظر فيهما من جانب اهل        
والثالثني، ومن أجل تقدمي توصيات بشأن اخلسائر واألضرار إىل مؤمتر األطراف للنظر فيهـا           

  يف دورته الثامنة عشرة؛ 
 هذه املراكز   أو إنشاء ز املراكز والشبكات اإلقليمية     ي األطراف إىل تعز   يدعو  -٣٠  

بدعم من البلدان األطـراف     وذلك   البلدان النامية،    والشبكات حيثما يلزم ذلك، ال سيما يف      
ـ  وتعز وتيـسري املتقدمة واملنظمات ذات الصلة، حسب االقتضاء؛             ز إجـراءات التكيـف     ي

__________ 

مبا يف ذلك زيادة مستوى سطح البحر ودرجات احلرارة وحتمض مياه احمليط وتراجـع األهنـار اجلليديـة                   )٣(
 .والتأثريات ذات الصلة، وزيادة امللوحة وتدهور األراضي والغابات وخسائر التنوع األحيائي والتصحر
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 ع التعاون والتنسيق بني اجلهات صـاحبة      يالوطنية واإلقليمية، على حنو قطري التوجه، وتشج      
ات بني عمليـة االتفاقيـة واألنـشطة        املعلوم تدفق  نياملصلحة على الصعيد اإلقليمي، وحتس    

   الوطنية واإلقليمية؛
 مركٌز دويل لتعزيز    يةنامال انبلدإحدى ال  إىل أن باإلمكان أن ُينشأ يف        يشري  -٣١  

  ؛األحباث والتنسيق يف جمال التكيف
أو ز الترتيبات املؤسسية على الصعيد الـوطين     ي مجيع األطراف إىل تعز    يدعو  - ٣٢  

 بكافـة  تعزيز العمل املتعلق     غية، ب حتديد هذه الترتيبات  أو  /، بوضع و  القيام، حسب االقتضاء  
  التخطيط إىل التنفيذ؛ إجراءات التكيف من

 أنه ينبغي جلميع األطراف استخدام القنوات املوجودة بغيـة تقـدمي            يقرر  - ٣٣  
املعلومات، حسب االقتضاء، بشأن ما يقدم للبلدان النامية وما تتلقاه من دعـم إلجـراءات              

تكيف؛ وبشأن األنشطة اليت جرى االضطالع هبا، ويشمل ذلك مجلة أمور منـها التقـدم               ال
احملرز واخلربات والدروس املستفادة والتحديات والثغرات يف تقدمي الـدعم، بغيـة كفالـة              

  الشفافية واملساءلة وتشجيع أفضل املمارسات؛ 
لوطنيـة املعنيـة،    املنظمات املتعددة األطراف والدولية واإلقليمية وا      يدعو  -٣٤  

والقطاعني اخلاص والعام واجملتمع املدين وسائر اجلهات املعنية ذات الصلة إىل دعـم واختـاذ          
إجراءات معززة على مجيع املستويات بشأن التكيف ودعم تلك اإلجراءات، مبـا يـشمل،              
حسب االقتضاء، اإلجراءات اليت تتخذ مبوجب إطار كانكون للتكيف، وذلك بطريقة متسقة       

 إىل أوجه التآزر بني األنشطة والعمليات، كما يدعو إىل إتاحة املعلومات            تكاملة واستناداً وم
  عن التقدم احملرز؛

 من األمانة أن تدعم تنفيذ إطار كانكون للتكيـف، مبـا يف ذلـك               يطلب  -٣٥  
  املوارد؛الترتيبات املؤسسية ذات الصلة مبوجب االتفاقية، وفقاً للوالية املمنوحة هلا ورهناً بتوافر 

  اإلجراءات املعززة بشأن التخفيف  -ثالثاً   

 التزامات أو إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان األطـراف            - ألف  
  املتقدمة
 ضرورة حدوث ختفيض كبري يف االنبعاثات العاملية والقيام بإجراءات مبكرة         إذ يؤكد   

على أساس اإلنصاف ووفقاً ف بتنفيذ االتفاقية، وسريعة بغية تعجيل وتعزيز قيام مجيع األطرا
  ،قدرات كل منهاوفقاً لملسؤولياهتا املشتركة وإن كانت متباينة و
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 بأن البلدان املتقدمة مسؤولة تارخيياً عن اجلزء األكـرب مـن االنبعاثـات            وإذ يسلّم   
بادرة يف مكافحة العاملية، وأن هذه املسؤولية التارخيية تستوجب على هذه البلدان تويل زمام امل

  تغري املناخ والتأثريات الضارة النامجة عنه؛ 
 باألهداف الكمية على نطاق االقتصاد خلفض االنبعاثات الـيت          حييط علماً   -٣٦  

ينبغي أن تنفذها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، على حنو ما أبلغت عنـه هـذه    
FCCC/SB/2011/INF.1البلدان وورد يف الوثيقة 

  ؛)ستصدر الحقاً ()٤(
 الدول األطراف املتقدمة على زيادة سقف أهداف خفض االنبعاثات          حيث  -٣٧  

على نطاق االقتصاد، بغية ختفيض متوسط انبعاثات الكربون البشرية املنشأ الـصادرة عنـها     
تقريـر   كول مونتريال، إىل مستوى يتسق مع   وغريها من غازات الدفيئة غري الواردة يف بروتو       

  ييم الرابع الصادر عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛ التق
 من األمانة تنظيم حلقات عمل لتوضيح االفتراضـات والـشروط           يطلب  -٣٨  

املتعلقة بتحقيق هذه األهداف، مبا يف ذلك استخدام أرصدة الكربون من آليـات الـسوق               
حلراجة، وتبيني اخليـارات والـسبل      وأنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي وا      

  لزيادة مستوى الطموحات يف هذا اجملال؛ 
من األمانة إعداد ورقة تقنية استناداً إىل التقارير املقدمـة مـن      أيضاً يطلب  -٣٩  

األطراف بغية تيسري فهم االفتراضات والشروط املتعلقة بتحقيق أهداف خفض االنبعاثـات            
  مستوى جهود خفض االنبعاثات؛الناشئة عن هذه البلدان ومقارنة 

، استناداً إىل املبادئ التوجيهية القائمـة املتعلقـة بتقـدمي التقـارير             يقرر  -٤٠  
واالستعراض، تعزيز إعداد التقارير الوطنية املقدمة من البلـدان املدرجـة يف املرفـق األول               

بناء القدرات إىل لالتفاقية بشأن أهداف التخفيف وتقدمي الدعم املايل والتكنولوجي ويف جمال          
  :البلدان األطراف النامية، وذلك على النحو التايل

ينبغي للبلدان املتقدمة تقدمي قوائم جرد سنوية لغازات الدفيئة وتقارير جرد             )أ(  
وتقارير كل سنتني عما أحرزته من تقدم حنو حتقيق خفض االنبعاثات، مبا يف ذلك املعلومات               

لصلة بتحقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثـات علـى         املتعلقة بإجراءات التخفيف ذات ا    
نطاق االقتصاد وما حتقق من ختفيضات، وتبيني االنبعاثات املتوقعة والدعم املايل والتكنولوجي 

  واملتعلق ببناء القدرات املقدم إىل البلدان األطراف النامية؛
ألهداف الكمية ينبغي للبلدان املتقدمة تقدمي معلومات تكميلية بشأن حتقيق ا        )ب(  

  لتخفيض االنبعاثات على نطاق االقتصاد؛ 

__________ 

 .ت يف وثيقة املعلومات ُتعد بالغات مبوجب االتفاقيةالبالغات املقدمة من األطراف إىل األمانة اليت ورد )٤(
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تعمل البلدان املتقدمة على حتسني تقدمي املعلومات بـشأن الـدعم املـايل               )ج(  
  والتكنولوجي واملتعلق ببناء القدرات املقدم إىل البلدان األطراف النامية؛ 

لواردة يف البالغات   تعزيز املبادئ التوجيهية املتعلقة باملعلومات ا      أيضاً يقرر  -٤١  
 وضع مناذج تبليـغ     الوطنية املقدمة من البلدان املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية، مبا يف ذلك           

 للتمويل، من أجل كفالة أن املعلومات املقدمة مستوفاة وقابلة للمقارنـة            موحدة، ومنهجية 
  وتتسم بالشفافية والدقة؛ 

ـ     يقرر كما  -٤٢   تعراض املعلومـات الـواردة يف       تعزيز املبادئ التوجيهية الس
  : البالغات الوطنية بشأن ما يلي

  التقدم احملرز يف خفض االنبعاثات؛  )أ(  
تقدمي الدعم املايل والتكنولوجي واملتعلق ببناء القدرات إىل البلدان األطراف            )ب(  
  النامية؛ 

 أن على البلدان املتقدمة وضع ترتيبات وطنيـة لتقـدير االنبعاثـات             يقرر  -٤٣  
لبشرية املنشأ حبسب املصدر وعمليات إزالة مجيع االنبعاثات غري املدرجـة يف بروتوكـول              ا

  مونتريال عن طريق البالوعات؛
 وضع عملية دولية يف إطار اهليئة الفرعية للتنفيذ لتقدير وإزالـة            أيضاً يقرر  -٤٤  

مـع مراعـاة    االنبعاثات املتعلقة باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد،          
  الظروف الوطنية بصورة صارمة وقوية وشفافة، بغية تعزيز إمكانية املقارنة وبناء الثقة؛

 أنه ينبغي للبلدان املتقدمة وضع استراتيجيات أو خطط إمنائيـة           أيضاً يقرر  -٤٥  
  خفيضة انبعاثات الكربون؛ 

ـ           يقرر    -٤٦   ق اختاذ إجراءات بشأن برنامج العمل أدناه من أجل وضـع الطرائ
واملبادئ التوجيهية املشار إليها أعاله، استناداً إىل املبادئ التوجيهية والعمليـات واخلـربات             

  القائمة فيما يتعلق بالتبليغ واالستعراض؛ 
القيام، إذا لزم األمر، بتنقيح املبادئ التوجيهية املتعلقة بتقـدمي البالغـات              )أ(  

  :الوطنية، مبا يف ذلك التقرير الذي يقدم كل سنتني
توفري التمويل واستخدام مناذج التبليغ املعززة العامة ومنـهجيات التمويـل       '١'

 وتتبع الدعم املتصل بتغري املناخ؛

املعلومات التكميلية املتصلة بتحقيق األهداف الكمية خلفض االنبعاثات على          '٢'
 نطاق االقتصاد؛

  املعلومات املتعلقة بترتيبات اجلرد الوطين؛  '٣'
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ة، مبا يف ذلـك     ييهية املتعلقة باستعراض البالغات الوطن    تنقيح املبادئ التوج    )ب(  
  التقرير الذي يقدم كل سنتني وقوائم اجلرد السنوية لغازات الدفيئة ونظم اجلرد الوطنية؛

  وضع مبادئ توجيهية لترتيبات اجلرد الوطين؛  )ج(  
طرائق وإجراءات التقييم واالستعراض الدويل لالنبعاثات وعمليات اإلزالة          )د(  

،  أعاله٤٤ ما يتعلق باألهداف الكمية خلفض االنبعاثات على نطاق االقتصاد، وفقاً للفقرة  في
مبا يف ذلك دور استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة، وأرصدة الكربون من             

  آليات السوق، مع مراعاة اخلربات الدولية يف هذا اجملال؛ 
 ٤٦ا من آراء بشأن البنود الواردة يف الفقـرة           األطراف إىل تقدمي ما لديه     يدعو  -٤٧  

  ا يف هـذا اجلـزء، وذلـك   ة األولية للعملية اليت مت تناوهلأعاله، مبا يف ذلك اآلراء املتصلة باجلدول  
  ؛ ٢٠١١مارس / آذار٢٨حبلول 

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها البلدان األطراف النامية  -باء   
دان األطراف النامية تساهم بالفعل وستواصل املـسامهة يف جهـود            بأن البل  إذ يسلّم   

التخفيف العاملية وفقاً ملبادئ وأحكام االتفاقية، وميكنها تعزيز إجراءاهتا يف هذا اجملـال، رهنـاً               
  بتوافر التمويل والدعم التكنولوجي واملتعلق ببناء القدرات املقدم من البلدان األطراف املتقدمة، 

 جديد أن التنمية االجتماعية واالقتصادية والقضاء على الفقر يشكالن           من وإذ يؤكد   
أول وأهم أولويات البلدان األطراف النامية، وأن نصيب هذه البلدان من االنبعاثات العامليـة              

  سيزداد يف سبيل تلبية متطلباهتا االجتماعية واإلمنائية، 
راءات ختفيـف مالئمـة      على أن البلدان األطراف النامية ستتخذ إج       يوافق  -٤٨  

وطنياً يف سياق التنمية املستدامة جيري دعمها ومتكينها عن طريـق تـوفري التكنولوجيـات               
 حبلول  مقارنةً مبستوياهتا االعتيادية  والتمويل وبناء القدرات، بغية إحداث حتول يف االنبعاثات         

  ؛٢٠٢٠عام 
غي أن تنفذها البلدان     بإجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت ينب      حييط علماً   -٤٩  

من جانب هـذه األطـراف       عنه غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية على حنو ما مت التبليغ          
FCCC/AWGLCA/2011/INF.1وتضمينها يف الوثيقة 

  ؛ )ستصدر الحقاً ()٥(
 البلدان النامية اليت ترغب طوعاً يف إبالغ مؤمتر األطراف برغبتها يف             يدعو  -٥٠  

ت التخفيف املالئمة وطنياً املتصلة هبذا املقرر أن تقدم إىل األمانة معلومات عـن         تنفيذ إجراءا 
  هذه اإلجراءات؛ 

__________ 

 .البالغات املقدمة من األطراف إىل األمانة اليت وردت يف وثيقة املعلومات ُتعد بالغات مبوجب االتفاقية )٥(
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 من األمانة تنظيم حلقات عمل، وفهم تعدد إجـراءات التخفيـف            يطلب  -٥١  
املقدمة واالفتراضات اليت تقوم عليها وأي دعم مطلوب لتنفيذ هذه اإلجراءات، ومالحظـة             

  ؛وقدرات كل منهاة للبلدان األطراف النامية خمتلف الظروف الوطني
 من االتفاقية، أن توفر البلـدان األطـراف         ٤ من املادة    ٣، وفقاً للفقرة    يقرر  -٥٢  

لتمكينها مـن  للبلدان األطراف النامية املتقدمة الدعم املايل والتكنولوجي واملتعلق ببناء القدرات    
  وتعزيز عمليات التبليغ من جانب هذه البلدان؛  إعداد وتنفيذ إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً

 إنشاء سجل لتدوين إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت حتتاج           أيضاً يقرر  -٥٣  
إىل دعم دويل، وتيسري مالءمة الدعم املايل والتكنولوجي واملتعلق ببنـاء القـدرات هلـذه               

  اإلجراءات؛ 
ة األمانة مبعلومات عـن إجـراءات    البلدان األطراف النامية إىل موافا    يدعو  -٥٤  

التخفيف املالئمة وطنياً اليت تسعى إىل احلصول على دعم هلا، مع تقدير التكاليف وخفـض               
  االنبعاثات واجلدول الزمين املتوقع لتنفيذها؛ 

 البلدان األطراف املتقدمة إىل موافاة األمانة مبعلومات عن الدعم          يدعو أيضاً   -٥٥  
   إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؛ املتاح والذي مت تقدميه

 من األمانة أن تسجل وحتّدث معلومات السجل املقدمة من األطراف       يطلب  -٥٦  
  :بشأن ما يلي

  إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت حتتاج إىل الدعم الدويل؛  )أ(  
  الدعم املتاح من البلدان األطراف املتقدمة هلذه اإلجراءات؛  )ب(  
   الذي مت تقدميه إلجراءات التخفيف املالئمة وطنياً؛الدعم  )ج(  
 على وضع طرائق لتيسري الدعم عن طريق السجل املـشار إليـه يف              يوافق  -٥٧  

   أعاله، مبا يشمل أية عالقات وظيفية مع اآللية املالية؛ ٥٣الفقرة 
 وضع إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً للبلدان األطراف الناميـة يف           يقرر  -٥٨  

  ء مستقل من السجل؛جز
يف جزء منفصل مـن       بصورة منتظمة  أن تسجل وحتّدث   من األمانة    يطلب  -٥٩  
  :بشأن ما يلي املعلومات املقدمة من األطراف ،السجل

  ؛ FCCC/AWGLCA/2011/INF.1إجراءات التخفيف الواردة يف الوثيقة   )أ(  
   أعاله؛٥٠إجراءات التخفيف اإلضافية املقدمة مع الفقرة   )ب(  
  إجراءات التخفيف املدعومة دولياً وما يتصل هبا من دعم، مبجـرد تلقـي               )ج(  

  هذا الدعم؛
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 تعزيز تقدمي البالغات الوطنية، مبا يف ذلك قوائم اجلرد، من األطـرف       يقرر  -٦٠  
غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية بشأن إجراءات التخفيف وتأثرياهتا والدعم املقدم؛ مـع      

  :من املرونة ألقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية الناميةإعطاء املزيد 
حمتوى وتواتر تقدمي البالغات الوطنية من البلدان غري املدرجـة يف املرفـق               )أ(  

 من البالغات املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفـق          األول لالتفاقية لن يكون أكثر تعقيداً     
  األول لالتفاقية؛

ن غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية تقدمي بالغاهتا الوطنيـة           ينبغي للبلدا   )ب(  
 من االتفاقية، أو وفقاً ألي ١٢ من املادة ١إىل مؤمتر األطراف كل أربع سنوات، وفقاً للفقرة 

مقررات الحقة يصدرها مؤمتر األطراف بشأن تواتر تقدمي البالغات، مع مراعاة تباين اجلدول 
وارد املالية لتغطية كل التكاليف املتفق عليها اليت تكبدهتا األطراف غري           الزمين وسرعة توفري امل   

  املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية إلعداد بالغاهتا الوطنية؛ 
 أن تقدم كل سنتني، وفقاً إلمكانياهتا ومـستوى         أيضاًينبغي للبلدان النامية      )ج(  

تشمل حتديث قوائم جرد غـازات الدفيئـة        الدعم الذي تتلقاه يف جمال التبليغ، تقارير حمّدثة         
  وتقرير جرد وطين ومعلومات بشأن إجراءات التخفيف واالحتياجات والدعم الذي تلقته؛ 

 أن إجراءات التخفيف املدعومة دولياً سيجري قياسها والتبليـغ           أيضاً يقرر  -٦١  
 للمبـادئ   عنها والتحقق منها حملياً وستخضع للقياسات الدولية والتبليغ والتحقـق وفقـاً           

  التوجيهية الذي ستوضع مبوجب االتفاقية؛
 أن إجراءات التخفيف املدعومة حملياً سوف جيـري قياسـها            كذلك يقرر  -٦٢  

  والتبليغ عنها والتحقق منها حملياً وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت ستوضع مبوجب االتفاقية؛
فرعية للتنفيذ للتقارير  إجراء مشاورات وحتليالت دولية يف إطار اهليئة اليقرر  -٦٣  

املقدمة كل سنتني، وذلك بصورة ال تتسم بالتدخل وغري عقابية وتراعي السيادة الوطنيـة؛              
والغرض من املشاورات والتحليل الدوليني هو زيادة شفافية إجراءات التخفيف وتأثرياهتا عن            

يق تقاسم اآلراء   طريق التحليل بواسطة خرباء يف جمال التشاور مع األطراف املعنية، وعن طر           
  يف جمال التيسري وستتمخض هذه العملية عن إعداد تقرير موجز؛ 

 أن املعلومات اليت ُينظر فيها ينبغي أن تشمل تقرير اجلرد الوطين             أيضاً يقرر  -٦٤  
، مبا يف ذلك وصـف وحتليـل         ومعلومات عن إجراءات التخفيف    النبعاثات غازات الدفيئة  

ضات ذات الصلة، والتقدم احملرز يف التنفيذ واملعلومات املتعلقة         التأثريات واملنهجيات واالفترا  
بالقياسات الوطنية والتبليغ والتحقق والدعم املقدم؛ وال تشكل مناقشة مدى مالءمة مثل هذه             

وينبغي أن هتدف املناقشات إىل توفري الـشفافية        .  من العملية  السياسات والتدابري احمللية جزءاً   
  قة بإجراءات مل حتصل على الدعم لتنفيذها؛بشأن املعلومات املتعل
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 البلدان النامية على وضع استراتيجيات أو خطط إمنائيـة خفيـضة            يشجع  -٦٥  
  انبعاثات الكربون يف سياق التنمية املستدامة؛

تيـسري  :  على برنامج عمل لوضع الطرائق واملبادئ التوجيهية ملا يلي         يوافق  -٦٦  
الئمة وطنياً عن طريق سجل؛ وقياس اإلجـراءات الـيت          تقدمي الدعم إلجراءات التخفيف امل    

تلقت الدعم والتبليغ عنها والتحقق منها؛ وإعداد التقارير املقدمة كل سنتني كجـزء مـن               
البالغات الوطنية املقدمة من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول؛ واستخدام املوارد احمللية             

  شاورات والتحليل الدوليني؛يف؛ وإجراء امليف عملية التحقق احمللي من إجراءات التخف
 ٦٦ األطراف إىل تقدمي ما لديها من آراء بشأن النقاط الواردة يف الفقرة              يدعو  -٦٧  

، مبا يف ذلك بالنسبة للجداول الزمنية األولية للعمليات املذكورة يف هذا القسم، وذلك              أعاله
  .٢٠١١مارس / آذار٢٨حبلول 

حلوافز اإلجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة        النهج السياساتية وا    -جيم   
عـن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احلفاظ على الغابــات     

  البلدان الناميةيف الغابات يف كربون الوإدارهتا املستدامـة وتعزيز خمزون 
تنبؤ به إىل البلـدان األطـراف   ، يف سياق تقدمي الدعم املالئم الذي ميكن ال  إذ يؤكد   

النامية، أن اهلدف اجلماعي لألطراف ينبغي أن يتمثل يف إبطاء ووقف وعكس إزالة الغابات              
     وفقدان الكربون، وفقاً للظروف الوطنية ومبا يتسق مع اهلدف النهائي لالتفاقية، على حنـو              

  ، ٢ما ورد يف املادة 
اركة القطرية الواسعة النطاق يف مجيع املراحل        احلاجة إىل تعزيز املش     أيضاً وإذ يؤكد   

 أدناه، مبا يف ذلك من خالل توفري الدعم الـذي يـضع يف احلـسبان               ٧٣الواردة يف الفقرة    
  اإلمكانيات املوجودة، 

مجيع األطراف على إجياد سبل فعالة خلفض الضغط البشري علـى           يشجع    -٦٨  
مبا يف ذلك اإلجراءات املتعلقـة مبعاجلـة        الغابات الذي يؤدي إىل انبعاثات غازات الدفيئة،        

  أسباب إزالة الغابات؛
 أدناه وفقاً ملا جـاء يف       ٧٠ أنه ينبغي تنفيذ األنشطة الواردة يف الفقرة         يؤكد  -٦٩  

  مـن   ٢التذييل األول من هذا املقرر، وأنه ينبغي تعزيز ودعم الضمانات الـواردة يف الفقـرة                
  التذييل األول؛

طراف النامية على املسامهة يف عمليات التخفيف يف قطاع          البلدان األ  يشجع  -٧٠  
الغابات عن طريق تنفيذ األنشطة التالية، حسبما تراه األطراف مناسباً ووفقـاً لإلمكانيـات           

  : والظروف الوطنية لكل منها
  خفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات؛  )أ(  
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  خفض االنبعاثات النامجة عن تدهور الغابات؛   )ب(  
  احملافظة على خمزون الكربون يف الغابات؛   )ج(  
  اإلدارة املستدامة للغابات؛  )د(  
  تعزيز خمزون الكربون يف الغابات؛   )ه(  
 من البلدان األطراف النامية اليت هتدف إىل االضـطالع باألنـشطة            يطلب  -٧١  

التنبؤ به، مبـا يف      أعاله، يف سياق تقدمي الدعم املالئم الذي ميكن          ٧٠املشار إليها يف الفقرة     
ذلك توفري املوارد املالية والدعم التقين والتكنولوجي للبلدان األطراف النامية وفقاً لظروفهـا             

  :الوطنية وإمكانيات كل منها، أن تضع العناصر التالية
  ستراتيجية أو خطة عمل وطنية؛اوضع   )أ(  
ى مرجعي  أو مستو /حتديد مستوى مرجعي وطين لالنبعاثات من الغابات و         )ب(  

أو، إذا لزم األمر وكإجراء مؤقت، حتديد مستويات مرجعية دون           )٦(لالنبعاثات من الغابات  
أو مستوى مرجعي لالنبعاثات من الغابات وفقاً للظـروف         /وطنية لالنبعاثات من الغابات و    

  وأية تفاصيل إضافية هلذه األحكام     ،١٥-م أ /٤الوطنية، مع مراعاة األحكام الواردة يف املقرر        
  يعتمدها مؤمتر األطراف؛ 

وضع نظام وطين لرصد الغابات يتسم بالصرامة والشفافية لرصد األنـشطة       )ج(  
 أعاله واإلبالغ عنها، مع الرصد واإلبالغ علـى املـستوى دون            ٧٠املشار إليها يف الفقرة     

 ، وفقاً للظروف الوطنية ومراعاة األحكام     )٧(الوطين، حسب االقتضاء،كتدبري اختياري مؤقت    
   وأية تفاصيل إضافية هلذه األحكام يوافق عليها مؤمتر األطراف؛،١٥-م أ/٤الواردة يف املقرر 

وضع نظام لتقدمي املعلومات عن كيفية معاجلة ومراعاة الضمانات املـشار             )د(  
،  أعاله ٧٠ األول من هذا املقرر خالل تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة             التذييلإليها يف   
  يادة البلدان؛م سمع احترا
 من البلدان األطراف األعضاء أن تعاجل، عند وضـع وتنفيـذ            يطلب أيضاً   -٧٢  

استراتيجياهتا أو خطط عملها الوطنية، مجلة أمور منها أسباب إزالـة وتـدهور الغابـات،               
واملسائل املتعلقة حبيازة األراضي وإدارة الغابات واالعتبارات اجلنسانية والضمانات الواردة يف        

 األول من هذا املقرر، وأن تضمن املشاركة التامة والفعالـة للجهـات             التذييل من   ٢لفقرة  ا
   األصليون واجملتمعات احمللية؛املعنية ذات الصلة، مبا فيها السكان

__________ 

أو املستوى املرجعي لالنبعاثات مـن      /وفقاً للظروف الوطنية، فإن املستويات الوطنية لالنبعاثات من الغابات و          ) ٦(
أو مـستويات  / قد تتألف من املستويات املرجعية لالنبعاثات من الغابات على املستوى دون اإلقليمي و     الغابات

 .االنبعاثات من الغابات
مبا يف ذلك مراقبة نقل االنبعاثات على املستوى الوطين واإلبالغ عنها، حسب االقتضاء، وعن كيفية معاجلة                 )٧(

 .يف نظام رصد وطيننقلها، وكيفية دمج نظم املراقبة دون الوطنية 
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 أعاله اليت اضطلعت هبا البلدان      ٧٠ أن األنشطة املشار إليها يف الفقرة        يقرر  -٧٣  
تبدأ بوضع استراتيجيات أو خطـط عمـل وطنيـة،          األطراف ينبغي أن ُتنفّذ على مراحل       

وسياسات عامة وتدابري وبناء القدرات، مث تنفيذ تدابري وسياسات وطنيـة واسـتراتيجيات             
وطنية أو خطط عمل ميكن أن تشمل مواصلة بناء القدرات، وتطوير ونقل التكنولوجيـات،              

لى النتـائج ينبغـي     وأنشطة عرض توضيحي قائم على النتائج يتحول إىل إجراءات قائمة ع          
  قياسها واإلبالغ عنها والتحقق منها بشكل كامل؛ 

 أعاله، مبا يف ذلك اختيار      ٧٠ بأن تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة         يسلّم  -٧٤  
 أعاله، يعتمد على الظروف الوطنية احملـددة        ٧٣مرحلة بداية على حنو ما أُشري إليه يف الفقرة          

  ف النامية وقدراته وإمكانياته وعلى مستوى الدعم الذي يتلقاه؛ لكل واحد من البلدان األطرا
من اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وضع برنامج عمل         يطلب    -٧٥  

   الثاين من هذا املقرر؛ التذييلبشأن املسائل املشار إليها يف 
ـ          حيث    -٧٦   ن األطرف، وخباصة البلدان األطراف املتقدمة، على أن تـدعم، ع

طريق القنوات الثنائية واملتعددة األطراف، وضع اسـتراتيجيات أو خطـط عمـل وطنيـة               
واالستراتيجيات فيذ السياسات والتدابري الوطنية     وسياسات عامة وتدابري وبناء القدرات، مث تن      

الوطنية أو خطط العمل اليت ميكن أن تتطلب مواصلة بنـاء القـدرات، وتطـوير ونقـل                 
 أنشطة عرض توضيحي قائم على النتائج يشمل النظر يف الضمانات           التكنولوجيات، وإجراء 
 األول من هذا املقرر، مع مراعاة األحكام ذات الـصلة           التذييل من   ٢املشار إليها يف الفقرة     

  املتعلقة بالتمويل، مبا يف ذلك تلك املتصلة بالتقارير عن تقدمي الدعم؛
ات التمويل بغيـة التنفيـذ      من فريق العمل التعاوين استطالع خيار     يطلب    -٧٧  

، واإلبـالغ عـن     )٨( أعاله ٧٣الكامل لإلجراءات القائمة على النتائج املشار إليها يف الفقرة          
التقدم احملرز، وتقدمي أية توصيات بشأن مشاريع املقررات املتصلة هبذه املـسألة إىل مـؤمتر               

  األطراف يف دورته السابعة عشرة؛
 ٧٠ن تنسيق األنشطة املشار إليها يف الفقرة        األطراف ضما إىل    أيضاً يطلب  -٧٨  

  ؛الوطينأعاله، مبا يف ذلك أنشطة الدعم ذات الصلة، وخباصة على الصعيد 
 املنظمات الدولية ذات الصلة واجلهات صاحبة املصلحة إىل املسامهة          يدعو  -٧٩  

   أعاله؛٧٨ و٧٠يف األنشطة املشار إليها يف الفقرتني 

__________ 

 .تتطلب هذه اإلجراءات نظم رصد وطنية )٨(
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مبا يف ذلك فرص استخـدام األسواق، لتحسني فعالية إجراءات         الُنُهج املتنوعة،     -دال   
، مع مراعاة الظـروف     التكلفة وتعزيز هذه اإلجراءات    التخفيـف مـن حيث  

  املختلفة للبلدان املتقدمة والبلدان النامية
   بضرورة احملافظة على االتساق مع مبادئ االتفاقية،إذ يعترف  
مية املستدامة، مبا يف ذلك عـن طريـق نقـل            على أمهية املسامهة يف التن     وإذ يشدد   

  ، وغريها من الفوائد اليت ُتساهم يف التنمية املستدامةالتكنولوجيا 
  بأمهية تعزيز سبل العيش املستدامة وأمناط اإلنتاج واالستهالك، وإذ يسلّم   
   ضرورة تقدمي احلوافز لدعم استراتيجيات التنمية خفيضة االنبعاثات،وإذ يدرك  
، يف إنشاء آلية واحدة      ملؤمتر األطراف   السابعة عشرة  الدورة النظر، يف    ريقر  -٨٠  

فعالية إجراءات التخفيـف مـن حيث التكلفة      أو عدة آليات قائمة على السوق بغية تعزيز         
  : ما يليوتعزيز هذه اإلجراءات، مع مراعاة

يع كفالة املشاركة الطوعية من جانب األطراف، املدعومة بتعزيز وصول مج           )أ(  
  األطراف إىل هذه اآلليات بصورة منصفة وعادلة؛

 التخفيف املالئمة وطنياً للبلدان     تاستكمال اآلليات األخرى لدعم إجراءا      )ب(  
  األطراف النامية؛

  حتفيز عمليات التخفيف يف قطاعات واسعة من االقتصاد؛  )ج(  
  احملافظة على السالمة البيئية؛  )د(  
  أو جتنبها؛/انبعاثات غازات الدفيئة و يفكفالة حدوث تراجع ملحوظ   )ه(  
مساعدة البلدان األطراف املتقدمة على حتقيق جزء من أهـدافها يف جمـال               )و(  

  اآلليات هو استكمال جلهود التخفيف احمللية؛ /التخفيف، مع ضمان أن االستفادة من هذه اآللية
  كمها؛ كفالة اإلدارة الرشيدة وقوة أداء األسواق والضوابط اليت حت  )ز(  
 ٨٠اآلليات املشار إليها يف الفقرة      / من فريق العمل التعاوين وضع اآللية      يطلب  -٨١  

مشروعات مقررات تقدم إىل مؤمتر األطراف للنظر فيها يف         /أعاله، بغية التوصية مبشروع مقرر    
  دورته السابعة عشرة؛ 

 ٢١مانة، حبلول   املراِقبة املعتمدة إىل أن تقدم إىل األ       األطراف واملنظمات    يدعو  -٨٢  
    أعاله؛٨١، ما لديها من آراء بشأن املسائل املشار إليها يف الفقرة ٢٠١١ فرباير/شباط

 أعـاله،   ٨٠، عند إنشاء وتنفيذ أي من اآلليات املشار إليها يف الفقرة            يتعهد  -٨٣  
  كيوتو؛بإبقاء اآلليات املوجودة واالستناد إليها، مبا يف ذلك اآلليات املنشأة مبوجب بروتوكول 
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عدة ، يف إنشاء آلية أو       ملؤمتر األطراف   السابعة عشرة  ةدورال النظر، يف    يقرر  -٨٤  
فعالية إجراءات التخفيـف مـن حيث التكلفة وتعزيز        لتعزيز    على السوق  آليات غري قائمة  
  هذه اإلجراءات؛

 ٨٤رة  الفق  املشار إليها يف   إنشاء اآللية أو اآلليات    فريق العمل التعاوين     من يطلب  -٨٥  
مشاريع مقررات لكي يعتمدها مؤمتر األطراف      مشروع مقرر أو    أعاله، بغية التوصية بتقدمي     
  يف دورته السابعة عشرة؛

 ٢١حبلـول    عتمدة إىل أن تقدم إىل األمانة،     املراِقبة امل  األطراف واملنظمات    يدعو  -٨٦  
   أعاله؛٨٥لفقرة ، ما لديها من آراء بشأن املسائل املشار إليها يف ا٢٠١١ فرباير/شباط

املراِقبة املعتمدة إىل أن تقدم إىل األمانـة،         األطراف واملنظمات    يدعوكما    -٨٧  
، معلومات بشأن تقييم خمتلف الُنُهج لتعزيز فعالية إجـراءات     ٢٠١١ فرباير/شباط ٢١حبلول  

 األنشطة املشتركة التنفيذ    التخفيف من حيث التكلفة وتعزيز هذه اإلجـراءات، مبا يف ذلك         
 بغية قيام األمانـة     من االتفاقية وأية أنشطة أخرى ذات صلة       ٤من املادة   ) أ(٢الفقرة   مبوجب

   ؛بتوليف هذه املعلومات

   االقتصادية واالجتماعية لتدابري التصديالتبعات  -واو   
 من جديد أمهية أهداف االتفاقية واملبادئ واألحكام ذات الصلة املدرجـة            إذ يؤكد   

   منها، ٤ و٣ و٢قتصادية واالجتماعية لتدابري التصدي، وال سيما املواد فيها بشأن التبعات اال
 بأن تنفيذ تدابري التصدي املتعلقة بالتخفيف من آثار تغـري املنـاخ الـيت               وإذ يسلّم   

يتخذها أحد البلدان األطراف قد تؤدي إىل تأثريات اقتصادية واجتماعية سلبية بالنسبة لبلدان             
 مـن   ١٠ و ٩ و ٨أطراف أخرى، وبضرورة أن يراعي تنفيذ االلتزامات الواردة يف الفقرات           

وخباصة البلدان النامية، اليت لديها اقتصادات قابلة للتأثر سلباً جراء          االتفاقية حالة األطراف،    
  تنفيذ تدابري التصدي لتغري املناخ،

 أن عمليات التصدي لتغري املناخ ينبغي تنسيقها مع التنميـة االجتماعيـة           وإذ يؤكد   
ن  على هذه األخـرية، علـى أ       السلبيةواالقتصادية بصورة متكاملة من أجل جتنب التأثريات        

تؤخذ يف االعتبار على حنو تام املتطلبات املشروعة ذات األولوية للبلدان النامية فيما يتعلـق               
بتحقيق النمو االقتصادي املستدام والقضاء على الفقر، وتبعات ذلـك علـى اجملموعـات              

  الضعيفة، وخباصة النساء واألطفال، 
 التصدي علـى القطـاعني       بأمهية جتنب أو تقليل التأثريات السلبية لتدابري       وإذ يسلّم   

االجتماعي واالقتصادي، وتعزيز حتويل القوة العاملة بصورة عادلة، وإجياد فـرص العمـل             
والوظائف الالئقة وفقاً لألولويات واالستراتيجيات اإلمنائية احملددة على الـصعيد الـوطين،            
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الت، وتعزيز النمو   واملسامهة يف بناء قدرات جديدة للوظائف اإلنتاجية واخلدمية يف كافة اجملا          
  االقتصادي والتنمية املستدامة،

باألحكام ذات الصلة الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق          وإذ حييط علماً      
  الشعوب األصلية، 

 األطراف على أن تضع يف االعتبار، عند تنفيذ تدابري ختفيف اآلثـار             حيث  -٨٨  
 واالجتماعية لتـدابري التـصدي واحتياجـات        النامجة عن تغري املناخ، التأثريات االقتصادية     

األطراف، وخباصة البلدان النامية، املتأثرة هبذه التدابري، مبا يتسق مع األحكـام ذات الـصلة               
  الواردة يف االتفاقية؛

 البلدان األطراف املتقدمة على أن تسعى جاهدةً إىل تنفيذ سياسـات            حيث  -٨٩  
اليت االجتماعية واالقتصادية    السلبية   التبعات جتنب   وتدابري للتصدي لتغري املناخ بطريقة تكفل     

 من االتفاقية، ومساعدة هذه البلدان      ٣، آخذة يف االعتبار املادة      تطال البلدان األطراف النامية   
على معاجلة مثل هذه التبعات، عن طريق تقدمي الدعم، مبا يف ذلك املـوارد املاليـة ونقـل                  

 من االتفاقية، وبناء قدرة التحمل لدى اجملتمعات        ٤مادة  التكنولوجيا وبناء القدرات، وفقاً لل    
  واالقتصادات املتأثرة سلباً بتدابري التصدي؛ 

أن تتعاون لتعزيز نظام اقتصادي دويل      لألطراف  ينبغي   أنه    من جديد  يؤكد  -٩٠  
     مساند ومفتوح يفضي إىل منو اقتصادي مستدام وتنمية مستدامة لـدى مجيـع األطـراف،               

البلدان األطراف النامية، ومن مث يتيح هلا املزيد من القدرة على تناول مشاكل تغري              وال سيما   
وينبغي أال تكون التدابري املتخذة ملكافحة تغري املناخ، مبا يف ذلك التدابري املتخذة من               . املناخ

  ؛جانب واحد، وسيلة لتمييز تعسفي أو غري مربر أو تقييد مقنع للتجارة الدولية
حنو مـنظم،   على النظر يف املعلومات املتعلقة بتدابري االستجابة على          يوافق  -٩١  

 من االتفاقية اليت تعترف باحتياجـات البلـدان         ٤من املادة   ) ح(و) ز(١لتعزيز تنفيذ الفقرة    
   من االتفاقية؛٤ من املادة ١٠ و٩ و٨األطراف النامية احملددة يف الفقرات 

مالً لتعزيز فهم العواقـب االقتـصادية        أن تتعاون األطراف تعاوناً كا     يقرر  -٩٢  
، مراعيةً يف ذلك احلاجة إىل احلصول علـى معلومـات مـن             التصديواالجتماعية لتدابري   

األطراف املتأثرة، وأدلة على التأثريات الفعلية املترتبة وعلى اآلثار اإلجيابية وكذلك الـسلبية،             
، كالبالغات الوطنية،   ستناد إليها  واال  القنوات القائمة  حتسني كذلك أن ينظر يف كيفية       ويقرر

  ؛ اهليئة الفرعية للتنفيذ، وفقاً ملا رأتهمبا يف ذلك إمكانية تقدمي معلومات إضافية
إتاحة حمفل ُيعىن بتأثري تنفيذ تدابري التصدي، ويطلب يف سبيل ذلك       كما يقرر     -٩٣  

الفرعية للتنفيذ تنظيم لقـاء   ورئيس اهليئة   اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    إىل رئيس   
خالل الدورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني هلاتني اهليئتني هبدف وضع برنامج عمل يف             
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إطار اهليئتني ملعاجلة تأثري تنفيذ هذه التدابري بغية القيام، يف الـدورة الـسابعة عـشرة ملـؤمتر                  
  حمفل ُيعىن بتدابري التصدي؛ األطراف، باعتماد طرائق تفعيل برنامج العمل وتنظيم 

 األطراف واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة إىل تقدمي آرائها إىل   يدعو  -٩٤  
ه، كي تنظـر    عال أ ٩٣ بشأن املسائل املتعلقة بالفقرة      ٢٠١١مارس  / آذار ٢٨األمانة، حبلول   

يف الـدورة الرابعـة     ة  اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجي    اهليئة الفرعية للتنفيذ و   فيها  
   ؛والثالثني لكل منهما

  التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات  -رابعاً   

  التمويل  -ألف   
االلتزام اجلماعي للبلدان املتقدمة بإتاحة موارد جديدة وإضـافية،         بحييط علماً     -٩٥  

 مليار دوالر   ٣٠ وتبلغ حوايل تشمل قطاع احلراجة واالستثمارات املقدَّمة من املؤسسات الدولية،         
، على أن ُتوزَّع هذه املوارد توزيعاً متوازناً        ٢٠١٢-٢٠١٠من دوالرات الواليات املتحدة للفترة      

 لبلـدان الناميـة   إىل ا  وُيقدَّم متويل التكيف على سبيل األولوية        ،بني إجراءات التكيف والتخفيف   
  ؛رية النامية وأفريقيا للتأثر، مثل أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغاألكثر قابلية

، يف سبيل تعزيز الشفافية، البلدان األطراف املتقدمة إىل أن تقـدم إىل          يدعو  -٩٦  
، معلومات جيـري جتميعهـا يف وثيقـة         ٢٠١٣ و ٢٠١٢،  ٢٠١١مايو  /األمانة حبلول أيار  

  أعـاله، مبـا يف  ٩٥معلومات بشأن املوارد املقدمة للوفاء بااللتزامات املشار إليها يف الفقرة        
      ذلك كيفية حصول البلدان األطراف النامية على هذه املوارد؛

، وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقية، زيادة وتقدمي التمويل           يقرر  -٩٧  
الالزم للبلدان النامية األطراف من مصادر جديدة وإضافية وميكن التنبؤ هبا، مـع مراعـاة                

  النامية املعرضة بشكل خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ؛ االحتياجات العاجلة والفورية للبلدان 
 بأن البلدان األطراف املتقدمة تعهدت، يف سياق تنفيذ إجراءات التخفيف           يقر  -٩٨  

يف  مليـار دوالر     ١٠٠اهلادفة وكفالة شفافية التنفيذ، باهلدف املتمثل يف أن توفر جمتمعةً مبلغ            
  البلدان النامية؛ لتلبية احتياجات ٢٠٢٠السنة حبلول عام 

من خطة عمل بايل، على أن ُيقدم الدعم املايل         ) ه(١، عمالً بالفقرة    يوافق  -٩٩  
للبلدان النامية من جمموعة كبرية من املصادر يف القطاعني العام واخلاص واملـصادر الثنائيـة               

  واملتعددة األطراف، ومن مصادر بديلة؛ 
  أدناه،١٠٢، املشار إليه يف الفقرة  أنه ينبغي للصندوق األخضر للمناخيقرر  -١٠٠  

  إدارة تدفق حصة كبرية من التمويل اجلديد املتعدد األطراف اخلاص بالتكيف؛
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 حييط علماً بالتقارير ذات الصلة باحتياجات التمويل وخيـارات حـشد             -١٠١  
    املوارد لتلبية احتياجات البلدان األطراف النامية فيما يتعلق بعمليات التكيـف والتخفيـف،            

    ؛فريق االستشاري الرفيع املستوى املعين بتمويل تغري املناخمبا يف ذلك تقرير ال
 إنشاء صندوق أخضر للمناخ يكون مبثابة كيان تشغيلي لآللية املاليـة       يقرر  -١٠٢  

 منها، مع التوصل إىل ترتيبات بني مؤمتر األطـراف والـصندوق       ١١لالتفاقية مبوجب املادة    
ن الصندوق مسؤوالً أمام مؤمتر األطراف ويعمل حتـت توجيهاتـه،     األخضر لكفالة أن يكو   

 واألنشطة األخرى يف البلدان األطراف النامية باستخدام        تلدعم املشاريع والربامج والسياسا   
  نوافذ التمويل املواضيعي؛

 به عدد متساو     عضواً ٢٤ أن يتوىل إدارة الصندوق جملس من         كذلك يقرر  -١٠٣  
ن األطراف النامية واملتقدمة؛ ويشمل متثيل البلدان النامية ممثلني عـن           من األعضاء من البلدا   

اجملموعات احمللية التابعة لألمم املتحدة وممثلني عن الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان             
 عضو مناوب لكل واحد من األعضاء؛ وحيق لألعضاء املناوبني املشاركة يف            ويتم تعيني منواً؛  

لس عن طريق العضو األساسي فقط وليس لديهم حق التصويت إال يف حالـة              اجتماعات اجمل 
قيامهم مقامه؛ وعند غياب العضو األساسي عن جزء من اجتماعات اجمللس أو عـن كـل                

  االجتماعات حيل حمله العضو املناوب؛ 
 تعيني قّيم على الصندوق األخضر للمناخ تكون لديه الكفـاءة            أيضاً يقرر  -١٠٤  
إلشراف على األصول املالية للصندوق وحفظ السجالت املالية وإعداد البيانـات           اإلدارية ل 

  املالية وغريها من التقارير اليت يطلبها جملس الصندوق، وفقاً للمعايري املالية املقبولة دولياً؛ 
 القّيم إدارة أصول الصندوق األخضر وفقاً ألغـراض         أن يتوىل  أيضاًيقرر    -١٠٥  

وحيفظ القّيم أصول الصندوق بصورة مستقلة عما لديه       . ته ذات الصلة  جملس الصندوق وقرارا  
من أصول أخرى، بيد أن بإمكانه إدخاهلا ضمن هذه األصول األخـرى ألغـراض إداريـة          

  ويضع القّيم سجالت وحسابات مستقلة لتحديد أصول الصندوق األخضر؛. واستثمارية
دوق األخضر عـن تأديـة       أن يكون القّيم مسؤوالً أمام جملس الصن       يقرر  -١٠٦  

  واجباته املالية؛
 البنك الدويل أن يكون مبثابة القّيم على الصندوق األخضر بـصورة            يدعو  -١٠٧  

  مؤقتة، على أن خيضع ذلك للمراجعة بعد مضي ثالث سنوات على تشغيل الصندوق؛
   قيام أمانة مستقلة بدعم عمل الصندوق؛ يقرر  -١٠٨  
انتقالية بتـصميم الـصندوق األخـضر، وفقـاً          أن تقوم جلنة     أيضاً يقرر  -١٠٩  

 من  ١٥ بينهم    عضواً ٤٠ الثالث من هذا املقرر؛ وتضم اللجنة        التذييلللصالحيات الواردة يف    
  : ان األطراف النامية على النحو التايل من البلد٢٥البلدان األطراف املتقدمة و

  سبعة أعضاء من أفريقيا؛  )أ(  
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  سبعة أعضاء من آسيا؛  )ب(  
  بعة أعضاء من جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب؛س  )ج(  
  ن من الدول اجلزرية الصغرية النامية؛عضوا  )د(  
  ن من أقل البلدان منواً؛ عضوا  )ه(  
 األمني التنفيذي لألمانة إىل أن ينظم، بالتشاور مـع رئـيس مـؤمتر         يدعو  -١١٠  

عضاء الذين لديهم اخلربة واملهارات     األطراف، االجتماع األويل للجنة االنتقالية مبشاركة األ      
   أمام املراقبني؛الالزمة، وخباصة يف جمال املالية وتغري املناخ؛ وسيكون االجتماع مفتوحاً

 من األمانة أن تضع، بالتشاور مع رئيس مؤمتر األطراف، الترتيبات           يطلب  -١١١  
لية الدولية واملصارف اإلمنائية    اليت متكن الوكاالت املعنية التابعة لألمم املتحدة واملؤسسات املا        

املتعددة األطراف، بالتعاون مع األمانة ومرفق البيئة الدويل، من انتداب موظفني لدعم عمـل      
      اللجنة االنتقالية خالل مرحلة تصميم الصندوق األخضر للمناخ؛ 

يقرر إنشاء جلنة دائمة يف إطار مؤمتر األطراف ملساعدته يف تأديـة مهامـه      -١١٢  
لقة باآللية املالية لالتفاقية من حيث حتسني اتساق وتنسيق تقدمي التمويل املتعلـق بـتغري               املتع

املناخ وترشيد اآللية وحشد املوارد املالية وقياس الدعم املقدم إىل البلدان األطـراف الناميـة               
والتبليغ عنه والتحقق منه؛ وتوافق األطراف على مواصلة العمل على حتديد أدوار ووظـائف              

  ه اللجنة الدائمة؛هذ

  ر التكنولوجيا ونقلهايتطو  -باء   
 ٩ و ٨ و ٧ و ٥ و ٣ و ١ إىل االلتزامات مبوجب االتفاقية، وال سيما الفقرات         إذ يشري   
  ،٤من املادة 
 أمهية تعزيز وحتسني اإلجراءات التعاونية الوطنية والدولية بشأن تطـوير           وإذ يؤكد   

دول األطراف النامية لدعم إجـراءات التخفيـف        التكنولوجيات السليمة بيئياً ونقلها إىل ال     
   وما بعده، بغية حتقيق اهلدف النهائي لالتفاقية، ٢٠١٢والتكيف يف الوقت الراهن وإىل عام 

 بأن اخلفض املبكر والسريع لالنبعاثات واحلاجة امللحة إىل التكيـف مـع          وإذ يسلّم   
نشر التكنولوجيات السليمة بيئياً أو     اآلثار الضارة النامجة عن تغري املناخ يتطلب توسيع نطاق          

  نقلها أو التمكني من احلصول عليها، 
 على احلاجة إىل آليات فعالة، ووسائل معززة، وبيئات متكينية مالئمة وإزالـة             وإذ يشدد   

  العقبات اليت حتول دون التوسع يف تطوير ونقل التكنولوجيات إىل البلدان األطراف النامية، 
اهلدف من العمل املعزز يف جمال تطوير التكنولوجيا ونقلها          أن يكون    يقرر  -١١٣  

  متمثالً يف دعم إجراءات التخفيف والتكيف من أجل حتقيق التنفيذ الكامل لالتفاقية؛
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 هذا اهلـدف، أن االحتياجـات        حتقيق ، فيما يتعلق بالسعي حنو     أيضاً يقرر  -١١٤  
   واألولويات الوطنية؛التكنولوجية جيب أن ُتحدد وطنياً، استناداً إىل الظروف

 اإلسراع بـاجلهود املبذولـة يف خمتلـف مراحـل الـدورة             يقرر كذلك   -١١٥  
التكنولوجية، وفقاً لاللتزامات الدولية، مبا يشمل البحث والتطوير يف جمـال التكنولوجيـا             

تطـوير  ‘يشار إىل ذلك فيما يلي يف هذا املقرر بعبارة          (واختباَرها ونشَرها وتعميَمها ونقلَها     
  لدعم إجراءات التخفيف والتكيف؛) ‘لتكنولوجيا ونقلهاا

 من االتفاقيـة    ٤من املادة   ) ج(١ و ٥ األطراف، يف سياق الفقرتني      يشجع  -١١٦  
ووفقاً لقدرات كل منها وظروفها وأولوياهتا الوطنية، على اختاذ إجراءات حملية ُتحدَّد مـن              

نية ثنائية ومتعددة األطراف يف جمال       املشاركة يف أنشطة تعاو    خالل ُنُهج قطرية التوجه تكفل    
تطوير ونقل التكنولوجيات والتوسع يف البحوث يف القطاعني العام واخلاص وتطوير واختبار            

  التكنولوجيات املتعلقة بالتخفيف والتكيف؛ 
 إنشاء آلية معنية بالتكنولوجيا لتيسري تنفيذ إجراءات حتقيـق اهلـدف          يقرر  -١١٧  

 أعاله، وختضع اآللية للتوجيه واملساءلة من جانب مؤمتر         ١١٥-١١٣املشار إليه يف الفقرات     
  :األطراف وتتألف من املكونات التالية

   أدناه؛١٢١ املهام املذكورة يف الفقرة تنفيذية معنية بالتكنولوجيا تتوىلجلنة   )أ(  
   أدناه؛١٢٣مركز وشبكة تكنولوجيات املناخ يتوىل املهام املذكورة يف الفقرة   )ب(  
 أنه ينبغي للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركـز وشـبكة            أيضاً يقرر  -١١٨  

 للمهام املسندة لكل منهما، تيسري التنفيذ الفعال لآللية املعنية          تكنولوجيات املناخ العمل، وفقاً   
  بالتكنولوجيا، حتت توجيه مؤمتر األطراف؛

لتكنولوجيا تنفيذ اإلطـار     أن تواصل اللجنة التنفيذية املعنية با       كذلك يقرر  -١١٩  
 باختاذ إجراءات هادفة    ١٣-م أ /٣قرر   وُعزز مبوجب امل   ٧-م أ /٤الذي اعُتمد مبوجب املقرر     
   من االتفاقية؛٤ من املادة ٥وفعالة لتعزيز تنفيذ الفقرة 

   أن اجملاالت ذات األولوية اليت ميكن النظر فيها مبوجـب االتفاقيـة قـد              يقرر  -١٢٠  
   :تشمل ما يلي

تطوير وتعزيز القدرات والتكنولوجيات احمللية يف البلدان األطراف الناميـة،     )أ(  
  مبا يف ذلك البحوث التعاونية، وتطوير واختبار الربامج؛

نشر وتعميم التكنولوجيات السليمة بيئياً واملعارف املوجـودة يف البلـدان             )ب(  
  األطراف النامية؛ 

   تطوير التكنولوجيات ونشرها وتعميمها؛ زيادة االستثمارات العامة واخلاصة يف  )ج(  
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       نشر التكنولوجيات املادية وغري املاديـة مـن أجـل تنفيـذ إجـراءات               )د(  
  التكيف والتخفيف؛ 

  النظم احملسنة لرصد تغري املناخ وما يتصل بذلك من إدارة املعلومات؛   )ه(  
  ي؛ تعزيز النظم الوطنية لالبتكار ومراكز االبتكار التكنولوج  )و(  
  ة لتكنولوجيات التكيف والتخفيف؛تطوير وتنفيذ اخلطط الوطني  )ز(  
     نفيذية املعنيـة بالتكنولوجيـا علـى       أن تكون مهام اللجنة الت     يقرر أيضاً   -١٢١  

  : النحو التايل
تقدمي عرض عام لالحتياجات التكنولوجية وحتليـل للـسياسات العامـة             )أ(  

  ل التكنولوجيات اخلاصة بالتخفيف والتكيف؛واملسائل التقنية املتصلة بتطوير ونق
النظر يف اإلجراءات الكفيلة بتعزيز تطوير ونقل التكنولوجيـات وتقـدمي             )ب(  

  التوصيات بشأهنا من أجل تعجيل إجراءات التخفيف والتكيف؛
التوصية بالتوجيهات املتعلقة بالسياسات العامة وأولويـات الـربامج ذات            )ج(  

  كنولوجيا، مع إيالء اعتبار خاص ألقل البلدان منواً؛الصلة بتطوير ونقل الت
تعزيز وتيسري التعاون بني احلكومات والقطاع العام واملنظمات غري الرحبية            )د(  

  والدوائر األكادميية والبحثية يف جمال تطوير ونقل تكنولوجيات التخفيف والتكيف؛ 
ونقل التكنولوجيات  التوصية بإجراءات معاجلة العقبات اليت تعترض تطوير          )ه(  

  بغية متكني اإلجراءات املعززة للتخفيف والتكيف؛
السعي إىل التعاون مع املبادرات التكنولوجية الدولية ذات الصلة واجلهات            )و(  

صاحبة املصلحة واملنظمات، وتعزيز االتساق والتعاون يف جمال األنشطة املتعلقة بالتكنولوجيا،       
  ري املشمولة باالتفاقية؛ مبا يف ذلك األنشطة املشمولة وغ

حتفيز تطوير واستخدام خارطات الطريق املتعلقة بالتكنولوجيا أو خطـط            )ز(  
العمل على الُصعد الدويل واإلقليمي واحمللي عن طريق التعاون بني اجلهات املعنيـة صـاحبة               

دئ املصلحة، وال سيما احلكومات واملنظمات أو اهليئات ذات الصلة، مبا يف ذلك وضع املبا             
  التوجيهية املتعلقة بأفضل املمارسات بوصفها أدوات ميسِّرة إلجراءات التخفيف والتكيف؛ 

ية املعنية بالتكنولوجيـا     أن تكون والية وتشكيل اللجنة التنفيذ       أيضاً يقرر  -١٢٢  
  ؛  من املقرر الرابعالتذييلما هو مذكور يف  على حنو
ى تيسري إنشاء جمموعة شبكات      أن يعمل مركز تكنولوجيات املناخ عل      يقرر  -١٢٣  

ومنظمات ومبادرات تكنولوجية وطنية وإقليمية وقطاعية ودولية بغية إشراك أعـضاء هـذه             
  :الشبكات بفعالية يف االضطالع باملهام التالية
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  :القيام بطلب من البلدان األطراف النامية مبا يلي  )أ(  
ات التكنولوجيـة   إسداء املشورة وتقدمي الدعم فيما يتعلق بتحديد االحتياج        '١'

 وتنفيذ التكنولوجيات واملمارسات والعمليات السليمة بيئياً؛ 

تيسري تقدمي املعلومات والتدريب والدعم لربامج بناء أو تعزيـز قـدرات             '٢'
البلدان النامية على حتديد اخليارات التكنولوجية واختيار وتشغيل وصـيانة          

 وتكييف هذه التكنولوجيات؛

ة بشأن نشر التكنولوجيات املوجودة يف البلدان       تيسري اختاذ إجراءات سريع    '٣'
   إىل االحتياجات اليت مت حتديدها؛ النامية استناداً

التعاون مع القطاع اخلاص واملؤسسات العامة والدوائر األكادميية والبحثية           )ب(  
 عـن   على حتفيز وتشجيع تطوير ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً املوجودة والناشئة، فضالً          

يز وتشجيع فرص التعاون التكنولوجي بني بلدان الشمال واجلنوب وفيما بـني بلـدان              حتف
  اجلنوب والتعاون الثالثي؛ 

تيسري إنشاء مراكز وشبكات ومنظمات ومبادرات تكنولوجيـة وطنيـة            )ج(  
  :وإقليمية وقطاعية ودولية بغية حتقيق ما يلي

ليميـة والدوليـة    تعزيز التعاون مع املراكز التكنولوجيـة الوطنيـة واإلق         '١'
 واملؤسسات الوطنية ذات الصلة؛ 

تيسري إقامة شراكات دولية بني اجلهات صاحبة املصلحة يف القطاعني العام            '٢'
واخلاص بغية تسريع ابتكار ونشر التكنولوجيات السليمة بيئياً يف البلـدان           

 األطراف النامية؛ 

دان األطـراف   تقدمي املساعدة التقنية والتدريب داخل البلد، بطلب من البل         '٣'
 النامية، لدعم اإلجراءات التكنولوجية اليت مت حتديدها يف هذه البلدان؛

لتعزيز الشراكات بني بلدان الـشمال      راكز  املحتفيز إبرام اتفاقات توأمة بني       '٤'
 التعاون تشجيع هبدف واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب وعلى صعيد ثالثي 

 يف جمال البحث والتطوير؛

وات التحليلية والسياسات وأفضل املمارسـات يف جمـال         حتديد ونشر األد   '٥'
   التخطيط القطري واملساعدة يف تطويرها لـدعم نـشر التكنولوجيـات          

  السليمة بيئياً؛
  القيام باألنشطة األخرى املشاهبة الالزمة لالضطالع مبهامها؛  )د(  
تهاء الـدورة    إهناء والية فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا بان         أيضاً يقرر  -١٢٤  

  السادسة عشرة ملؤمتر األطراف؛
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 أن تعقد اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا اجتماعهـا األول          كذلك يقرر  -١٢٥  
يف أقرب وقت ممكن عقب انتخاب أعضائها، وأن حتدد طرائق وإجراءات عملها مع مراعاة              

ى ذات الـصلة يف إطـار       احلاجة إىل حتقيق االتساق والتفاعل مع الترتيبات املؤسسية األخر        
   ملؤمتر األطراف النظر يف ذلك يف دورته السابعة عشرة؛  االتفاقية وخارج إطارها، لكي يتسىن

 قيام اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيات         يقرر  -١٢٦  
 ما هو   لى حنو ودون املساس بالعالقة بني اجلهتني ع      )٩(املناخ بإعداد تقرير، على أساس مؤقت     

أدناه، عن األنشطة واملهام احملددة كل منهما وتقدميـه إىل          ) أ(١٢٨منصوص عليه يف الفقرة     
  مؤمتر األطراف عن طريق اهليئتني الفرعيتني؛

 أن يتعاون مركز وشبكة تكنولوجيات املناخ مع اللجنة التنفيذية           أيضاً يقرر  -١٢٧  
  آزر واالتساق؛املعنية بالتكنولوجيا من أجل تعزيز أوجه الت

   يف جمال تطوير ونقل التكنولوجيا٢٠١١برنامج عمل الفريق العامل املخصص خالل عام     
 يف إطـار    ٢٠١١ على أمهية مواصلة احلوار بني األطراف خالل عام          يشدد  -١٢٨  

الفريق العامل املخصص، مبا يف ذلك احلوار املتعلق باملسائل التالية، لكي يتسىن ملؤمتر األطراف 
    ماد مقرر يف دورته السابعة عشرة ميكّن اآللية التكنولوجية من العمـل بـشكل تـام يف                 اعت

  : ٢٠١٢عام 
العالقة بني اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا ومركز وشبكة تكنولوجيات       )أ(  

  املناخ، وجماالت تقاريرمها؛
ة املركز  هيكل اإلدارة وصالحيات مركز وشبكة تكنولوجيات املناخ وصل         )ب(  

   أدناه؛١٢٩بالشبكة، استناداً إىل نتائج حلقة العمل املشار إليها يف الفقرة 
إجراءات الدعوة إىل تقدمي املقترحات واملعايري اليت تستخدم لتقييم واختيار            )ج(  

  اجلهة املضيفة ملركز وشبكة تكنولوجيات املناخ؛ 
  املالية؛الصالت املمكنة بني اآللية التكنولوجية واآللية   )د(  
النظر يف حتديد مهام إضافية للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا ومركـز              )ه(  

  وشبكة تكنولوجيا املناخ؛
 من الفريق العامل املخصص تنظيم حلقة عمل للخرباء تتناول املسائل           يطلب  -١٢٩  

 إىل  ناداً، واست ٢٠١١ أعاله بالتزامن مع واحدة من دوراته خالل عام          ١٢٨الواردة يف الفقرة    
العمل األويل الذي اضطلع به فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا، وتقدمي تقرير عن نتـائج               

  حلقة العمل خالل الدورة املعنية؛ 
__________ 

 .أدناه) أ(١٢٨ن املسألة الواردة يف الفقرة ريثما ُيعتمد مقرر بشأ )٩(
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  بناء القدرات  -جيم   
 من جديد أن بناء القدرات أمر ضروري لتمكني البلدان األطراف الناميـة             إذ يؤكد   

  ديات تغري املناخ وتنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقية بفعالية،من املشاركة التامة يف التصدي لتح
 إىل األحكام املتعلقة ببناء قدرات البلدان األطـراف الناميـة الـواردة يف              وإذ يشري   

  ،٧-م أ/٢املقررات ذات الصلة اليت اعتمدها مؤمتر األطراف، وال سيما املقرر 
        حتياجات ذات الصلة علـى حنـو       يف االعتبار أن نطاق بناء القدرات واال       وإذ يضع   

          ١٠-م أ /٢ والعوامـل األساسـية احملـددة يف املقـرر           ٧-م أ /٢ما وردت يف مرفق املقرر      
  ال تزال صاحلة،

 بأن بناء القدرات يتسم بطبيعة شاملة وهو جزء ال يتجزأ من اإلجـراءات     وإذ يسلّم   
  ،ات، والوصول إىل املوارد املاليةاملعززة للتخفيف والتكيف، وتطوير ونقل التكنولوجي

، إضافة إىل ذلك، بأنه رمبا توجد أنشطة حمددة لبناء القدرات تتطلب             أيضاً وإذ يسلّم   
  ،دعمها بغية متكني البلدان النامية من االضطالع بالتنفيذ املعزز لالتفاقية

 أن بناء القدرات ينبغي أن يكون عملية مـستمرة وتدرجييـة             من جديد  وإذ يؤكد   
  ،متكررة تتسم بالتشارك وتكون ذات طابع قطري وتتسق مع األولويات والظروف الوطنيةو

 ضرورة دعم بناء قدرات البلدان األطراف الناميـة هبـدف تعزيـز             يقرر  -١٣٠  
القدرات احمللية على الصعيد دون اإلقليمي والوطين واإلقليمي، حسب االقتضاء، مع مراعاة            

مهة يف تنفيذ االتفاقية بصورة كاملة وفعالة ومستدامة، وذلـك          اجلوانب اجلنسانية، بغية املسا   
  :عن طريق مجلة أمور منها

تعزيز املؤسسات ذات الصلة على خمتلف املستويات، مبا يف ذلك جهـات              )أ(  
  التنسيق وهيئات ومنظمات التنسيق الوطنية؛

ك عن تعزيز شبكات استنباط وتقاسم وإدارة املعلومات واملعارف، مبا يف ذل  )ب(  
  طريق التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب وفيما بني بلدان اجلنوب وعلى الصعيد الثالثي؛ 

تعزيز نشر املعلومات والتثقيف والتدريب والتوعية يف جمال تغري املناخ على             )ج(  
  مجيع املستويات؛ 

تعزيز الُنهج املتكاملة ومشاركة خمتلف اجلهـات صـاحبة املـصلحة يف              )د(  
   االجتماعية واالقتصادية والسياسات البيئية ذات الصلة؛اإلجراءات
دعم احتياجات بناء القدرات القائمة والناشئة اليت يتم حتديدها يف جماالت             )ه(  

  التخفيف والتكيف وتطوير ونقل التكنولوجيات واحلصول على املوارد املالية؛
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علقة ببنـاء القـدرات يف       أن املوارد املالية لإلجراءات املعززة املت       أيضاً يقرر  -١٣١  
البلدان األطراف النامية ينبغي أن توفرها البلدان األطراف املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقيـة              
وغريها من البلدان األطراف القادرة على ذلك عن طريق الكيانات التشغيلية احلالية لآلليـة              

تلـف القنـوات الثنائيـة      املالية أو أية كيانات أخرى ُتنشأ مستقبالً، وكذلك عن طريق خم          
  ملتعددة األطراف، حسب االقتضاء؛واإلقليمية وا

 البلدان األطراف املتقدمة على مواصلة تقدمي املعلومات عن طريـق           يشجع  -١٣٢  
املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية لألطراف املدرجة يف املرفق         "بالغاهتا الوطنية، وفق    

، بـشأن   "املبادئ التوجيهية للبالغات الوطنية يف إطار االتفاقية      : األول لالتفاقية، اجلزء الثاين   
  الدعم الذي قدمته يف جمال بناء القدرات إىل البلدان األطراف النامية؛ 

 البلدان األطراف املتقدمة القادرة على تقدمي معلومات بشأن الـدعم           يدعو  -١٣٣  
لنامية إىل أن تفعل ذلك عن طريـق        الذي قدمته يف جمال بناء القدرات إىل البلدان األطراف ا         

  تقدمي تقارير سنوية إىل األمانة وعن طريق القنوات األخرى املالئمة؛
 البلدان األطراف النامية على مواصلة تقدمي معلومات عـن طريـق            يشجع  -١٣٤  

املبادئ التوجيهية إلعداد البالغات الوطنية لألطرف غري املدرجـة يف          "بالغاهتا الوطنية وفق    
، بشأن التقدم احملرز يف تعزيز القدرة على التصدي لتغري املناخ ومدى            " األول لالتفاقية  املرفق

  االستفادة من الدعم الذي تلقته؛
قـدم   البلدان األطراف النامية القادرة على تقدمي معلومات بشأن الت         يدعو  -١٣٥  

ستفادة من الدعم    التصدي لتغري املناخ ومدى اال     ا من أجل  قدراهتالذي أحرزته يف جمال تعزيز      
الذي تلقته، على أن تفعل ذلك عن طريق تقدمي تقارير سنوية إىل األمانة وعن طريق القنوات                

  األخرى املالئمة؛
 من الفريق العامل املخصص النظر يف السبل الكفيلة مبواصلة تعزيـز            يطلب  -١٣٦  

    راف يف دورتـه    رصد واستعراض فعالية بناء القدرات بغية النظر فيها من جانب مؤمتر األط           
  السابعة عشرة؛ 

 من الفريق العامل املخصص التوسع يف تفـصيل الطرائـق            كذلك يطلب  -١٣٧  
املتعلقة بالترتيبات املؤسسية لبناء القدرات بغية النظر فيها من جانب مؤمتر األطراف يف دورته        

  السابعة عشرة؛
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  االستعراض  -خامساً  
مالءمة اهلدف العاملي الطويـل األجـل    إجراء استعراض دوري ملدى  يقرر  -١٣٨  

 أعاله، يف ضوء اهلدف النهائي لالتفاقية، والتقدم العام احملـرز حنـو             ٤املشار إليه يف الفقرة     
   للمبادئ واألحكام ذات الصلة الواردة يف االتفاقية؛ حتقيقه، وفقاً

  :  ما يلييقرر كذلك  -١٣٩  
اف واملسؤوليات املـشتركة    أن يسترشد االستعراض املذكور مببادئ اإلنص       )أ(  

  :وإن كانت متباينة وإمكانيات كل طرف من األطراف، كما يضع يف االعتبار ما يلي
أفضل املعارف التكنولوجية املتاحة، مبا يف ذلك تقرير التقييم الصادر عـن             •

 اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ؛

 تأثريات تغري املناخ اليت متت مالحظتها؛ •

م األثر العام اإلمجايل للخطوات اليت تتخذها األطراف بغية حتقيق اهلدف          تقيي •
 النهائي لالتفاقية؛

اهلدف الطويل األجل بالرجوع إىل خمتلف املـسائل الـيت          النظر يف تعزيز     •
 ١,٥ارتفاع احلرارة مبقدار    فيما يتعلق ب   العلمية، مبا يف ذلك      احلقائقتطرحها  

 ؛درجة مئوية

       وأن ُيـستكمل حبلـول      ٢٠١٣االستعراض األول يف عام     ينبغي أن يبدأ      )ب(  
  ؛٢٠١٥عام 

  يتخذ مؤمتر األطراف اإلجراءات املالئمة على أساس االستعراض؛  )ج(  
زيادة حتديد نطاق هـذا االسـتعراض        من الفريق العامل املخصص      يطلب  -١٤٠  

     ة الـسابعة عـشرة    وتطوير أساليبه، مبا يشمل املدخالت الالزمة، بغية اعتمادها يف الـدور          
  .ملؤمتر األطراف

  مسائل أخرى  -سادساً  

األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متر بعملية حتول إىل اقتـصاد                  
  السوق
 من االتفاقية وإىل املقررات ذات الصلة الـصادرة         ٤ من املادة    ٦ إىل الفقرة    إذ يشري   

 املتعلقة باألطراف املدرجة يف     ١٣-م أ /٣ و ٧- أ م/٣عن مؤمتر األطراف، وال سيما املقررات       
  املرفق األول لالتفاقية اليت متر بعملية حتول إىل اقتصاد السوق،
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 إىل أن األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اليت متر مبرحلة حتول إىل              وإذ يشري   
 إىل أحكام الفقرات    اقتصاد السوق هي غري مدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية وال ختضع لذلك           

   من االتفاقية،٤ من املادة ٤ و٣
 من االتفاقية تنص على أن يتيح مؤمتر األطراف         ٤ من املادة    ٦ إىل أن الفقرة     وإذ يشري   

  درجة من املرونة لألطراف املدرجة يف املرفق األول اليت متر بعملية حتول حنو اقتصاد السوق،
ألطــراف الــواردة يف الوثيقــة  بالتقــارير املقدمــة مــن اوإذ حيــيط علمــاً  

FCCC/AWGLCA/2010/Misc.6/Add.2 ،  
 من الفريق العامل املخصص مواصلة النظر يف هذه املسائل هبـدف            يطلب  -١٤١  

تعزيز وصول األطراف املدرجة يف املرفق األول، اليت متر مبرحلة حتول إىل اقتصاد السوق، إىل               
يز قدرهتا على تطـوير اقتـصادات خفيـضة         التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل بغية تعز     

  انبعاثات الكربون؛ 

األطراف املدرجة يف املرفق األول اليت اعترف مـؤمتر األطـراف بـالظروف                 
  اخلاصة املتعلقة هبا

 الذي عّدل القائمة الواردة يف املرفق الثاين لالتفاقيـة          ٧-م أ /٢٦ إىل املقرر    إذ يشري   
  حبذف اسم تركيا، 

 الذي دعا األطراف إىل االعتراف بالظروف اخلاصة        ٧-م أ /٢٦قرر   إىل امل  وإذ يشري   
املتعلقة بتركيا اليت جعلتها يف وضع خمتلف عن األطراف األخرى املدرجة يف املرفـق األول               

   ،لالتفاقية
 بأن تركيا لديها وضع خمتلف عن األطراف األخرى املدرجة يف املرفـق             وإذ يعترف   

   ،األول لالتفاقية
ىل أن تركيا غري مدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية وهي بذلك غري خاضعة              إ وإذ يشري   

 من االتفاقية، وأهنا مؤهلة للحـصول علـى         ٤ من املادة    ٥ و ٣لاللتزامات مبوجب الفقرات    
  ، من االتفاقية٤ من املادة ٥الدعم مبوجب الفقرة 

ــيط   ــة    وإذ حي ــوارد يف الوثيق ــا ال ــن تركي ــدم م ــالتقرير املق ــاً ب  علم
FCCC/AWGLCA/2010/Misc.8 ،  

 من الفريق العامل املخصص مواصلة النظر يف هذه املسائل هبـدف            يطلب  -١٤٢  
تعزيز وصول تركيا إىل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بغية تعزيز قدرهتا على تنفيـذ               

  االتفاقية بصورة أفضل؛ 



FCCC/CP/2010/7/Add.1 

GE.11-60548 32 

  متديد فترة عمل الفريق العامل املخصص  -سابعاً   
ديد فترة عمل الفريق العامل املخصص ملدة سنة واحدة لكي يواصل            مت يقرر  -١٤٣  

عمله املتعلق بتنفيذ االلتزامات الواردة يف هذا املقرر وتقدمي النتائج إىل مـؤمتر األطـراف يف                
  دورته السابعة عشرة؛ 

 إىل الوثائق الـيت      من الفريق العامل املخصص مواصلة عمله استناداً       يطلب  -١٤٤  
  ر فيها؛ يعكف على النظ

      من الفريق العامل املخصص مواصلة مناقشة اخليارات القانونية        أيضاً يطلب  -١٤٥  
وأعمال ) خطة عمل بايل   (١٣-م أ /١هبدف التوصل إىل نتيجة متفق عليها استناداً إىل املقرر          

 ١٧الدورة السادسة عشرة ملؤمتر األطراف واملقترحات املقدمة من األطراف مبوجب املـادة             
  التفاقية؛من ا

 ألية إرشادات صادرة عن      من األمانة اختاذ التدابري الالزمة وفقاً      أيضاً يطلب  -١٤٦  
  مكتب مؤمتر األطراف؛ 

 البلد املضيف للدورة القادمة ملؤمتر األطراف بـإجراء مـشاورات           يفّوض  -١٤٧  
  .ية تيسري العمل على إجناح الدورةشاملة وشفافة بغ
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   األولالتذييل

ات واحلوافز اإلجيابية بـشأن     انات تتعلق بنهج السياس   جيهات وضم تو    
املسائل ذات الصلة خبفض االنبعاثات النامجة عـن إزالـة الغابـات            
وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور احملافظة على الغابـات وإدارهتـا           

  املستدامة وتعزيز خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية
  :  من هذا املقرر ينبغي أن تكون على النحو التايل٧٠ها يف الفقرة األنشطة املشار إلي  -١

   من االتفاقية؛٢أن تساهم يف حتقيق اهلدف احملدد يف املادة   )أ(  
   من االتفاقية؛ ٤ من املادة ٣أن تساهم يف الوفاء بااللتزامات الواردة يف الفقرة   )ب(  
  حة لألطراف؛ من اخليارات املتاأن تكون قطرية وتشكل جزءاً  )ج(  
أن تكون متسقة مع هدف السالمة البيئية وتضع يف االعتبار خمتلف املهـام               )د(  

  اليت تؤديها الغابات والنظم اإليكولوجية؛ 
أن ُيضطلع هبا وفقا لألولويات واألهداف والظروف واإلمكانيات اإلمنائية           )ه(  

  الوطنية، كما ينبغي أن تراعي مسألة السيادة الوطنية؛
 تكون متسقة مع االحتياجات واألهداف الوطنية للتنمية املـستدامة يف           أن  )و(  

  البلدان األطراف؛ 
أن ُتنفّذ يف سياق التنمية املستدامة من أجل ختفيف وطأة الفقر مع التصدي               )ز(  

  لتغري املناخ؛
  أن تكون متسقة مع متطلبات التكيف يف البلد؛  )ح(  
 املناسب الذي ميكن التنبؤ به، مبـا يف         أن تتلقى الدعم املايل والتكنولوجي      )ط(  

  ذلك دعم بناء القدرات؛ 
  أن تكون قائمة على النتائج؛   )ي(  
  أن تعزز اإلدارة املستدامة للغابات؛   )ك(  

 من هذا املقرر، ينبغي تعزيـز       ٧٠وعند االضطالع باألنشطة املشار إليها يف الفقرة          -٢
  :ودعم الضمانات التالية

ات مكملة ألهداف الربامج الوطنية املتعلقـة بالغابـات         أن تكون اإلجراء    )أ(  
  واالتفاقيات واالتفاقات الوطنية أو متسقة معها؛ 
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وضع هياكل وطنية إلدارة الغابات تتسم بالشفافية والفعالية، مع مراعـاة             )ب(  
  التشريعات والسيادة الوطنية؛

لية، عن طريق   احترام معارف وحقوق الشعوب األصلية وأفراد اجملتمعات احمل         )ج(  
مراعاة االلتزامات الدولية ذات الصلة والظروف والقوانني الوطنية، ومالحظة أن اجلمعية العامة            

  لألمم املتحدة قد اعتمدت إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ 
       املشاركة التامة والفعالة من جانب اجلهات املعنيـة صـاحبة املـصلحة،              )د(  
 ٧٠ا الشعوب األصلية واجملتمعات احمللية، يف اإلجراءات املشار إليها يف الفقـرتني             وال سيم 

   من هذا املقرر؛ ٧٢و
أن تكون اإلجراءات متسقة مع احملافظة على الغابات الطبيعيـة والتنـوع              )ه(  

 من هـذا املقـرر     ٧٠البيولوجي، مع كفالة عدم استخدام اإلجراءات املشار إليها يف الفقرة           
 الغابات الطبيعية، بل للحث على محاية هذه الغابات ونظمها اإليكولوجية واحملافظة            لتحويل

  ؛ )١٠(عليها وتعزيز املزايا االجتماعية والبيئية
  اإلجراءات املتعلقة بعكس خماطر التراجع؛   )و(  
  .اإلجراءات املتعلقة بتقليل انتقال االنبعاثات  )ز(  

__________ 

مع مراعاة احلاجة إىل تأمني سبل املعيشة املستدامة للشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واعتمادهـا علـى                 )١(
حقوق الشعوب األصلية ويـوم     بشأن   يف إعالن األمم املتحدة      الغابات يف معظم البلدان، على النحو املبيَّن      

 .األرض الذي أعلنته األمم املتحدة
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   الثاينالتذييل

 املتعلق بنهج   لفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية   اهليئة ا برنامج عمل       
السياسات واحلوافز اإلجيابية بـشأن املـسائل ذات الـصلة خبفـض            
االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان النامية؛ ودور          
احملافظة على الغابات وإدارهتا املستدامة وتعزيز خمزونات الكربـون يف          

  دان الناميةالغابات يف البل
 مراعاة ما يلي عند وضـع       اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية    ُيطلب من     

  :برنامج عملها
حتديد أنشطة استخدام األراضي وتغيري استخدام األراضـي واحلراجـة يف             )أ(  

البلدان النامية، وال سيما األنشطة املتعلقة بأسباب إزالة الغابات وتدهورها، بغيـة حتديـد              
نهجيات تقييم االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجتة عن تلك األنشطة، وتقيـيم مـسامهتها             م

إىل مؤمتر األطراف يف دورته     النتائج واالستنتاجات   املمكنة يف ختفيف آثار تغري املناخ، وتقدمي        
  الثامنة عشرة بشأن نتائج العمل املشار إليه يف هذه الفقرة؛ 

     والتوجيهـات املتعلقـة    ) ج(و) ب(٧١لفقرة  وضع الطرائق املتعلقـة بـا       )ب(  
  من هذا املقرر، للنظر فيها من جانب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة،) د(٧١بالفقرة 

القيام، حسب الضرورة، بتحديد طرائق القياس والتبليغ والتحقق املتعلقـة            )ج(  
 وإزالتها بواسطة البالوعـات،     باالنبعاثات البشرية املنشأ ذات الصلة بالغابات حبسب املصدر       

وخمزون الكربون يف الغابات والتغريات اليت طرأت على مساحات الغابات وخمزوهنـا مـن              
 من هذا املقرر، مبا يتسق مـع أيـة   ٧٠الكربون بسبب تنفيذ األنشطة املشار إليها يف الفقرة    

لدان األطراف النامية   توجيهات تتعلق بقياس إجراءات التخفيف املالئمة وطنياً اليت تتخذها الب         
 ملا اتفق عليه مؤمتر األطراف، مع مراعاة التوجيهات املنهجية          والتبليغ عنها والتحقق منها وفقاً    

  ، للنظر فيها من جانب مؤمتر األطراف يف دورته السابعة عشرة؛ ١٥-م أ/٤عمالً باملقرر 
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   الثالثالتذييل

  ناخاالختصاصات املتعلقة بتصميم الصندوق األخضر للم    
تقوم اللجنة االنتقالية بوضع وثائق عملية تعرضها على مؤمتر األطـراف للموافقـة               -١

  :عليها يف دورته السابعة عشرة، وتتناول الوثائق مجلة أمور منها ما يلي
     الترتيبات القانونية واملؤسـسية املتعلقـة بإنـشاء وتـشغيل الـصندوق              )أ(  

  األخضر للمناخ؛
وغري ذلك من املسائل اإلداريـة      الصندوق األخضر   لس  جملالنظام الداخلي     )ب(  

  املتعلقة باجمللس؛ 
أساليب إدارة املوارد املالية اهلائلة املقدمة من عدد من املصادر وتقدميها عن              )ج(  

طريق عدة آليات مالية ونوافذ متويل وطرائق وصول، مبا يف ذلك الوصول املباشر، هبـدف               
   التكيف والتخفيف؛ حتقيق توازن توزيع املوارد بني

  اآلليات املالية اليت قد يستخدمها الصندوق لتحقيق أولوياته؛   )د(  
أساليب حتقيق التكامل بني أنشطة الصندوق وأنشطة اآلليات واملؤسسات           )ه(  

  األخرى الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف؛ 
  ؛ أو إنشاء األمانة/ وإجراءات اختيار و الصندوقأمانةدور   )و(  
  آلية التقييم الدوري املستقل ألداء الصندوق؛  )ز(  
آلية املساءلة املالية وتقييم أداء األنشطة املدعومة من الصندوق بغية ضمان             )ح(  

 عن املعايري املالية املقبولة دوليـاً واإلدارة املاليـة      تطبيق الضمانات البيئية واالجتماعية، فضالً    
  السليمة ألنشطة الصندوق؛ 

ليات الكفيلة بتقدمي املشورة املالئمة من جانب اخلرباء والتقنيني، مبـا يف            اآل  )ط(  
  ذلك من جانب اهليئات املواضيعية ذات الصلة املنشأة مبوجب االتفاقية؛ 

  آليات كفالة املسامهات واملشاركة من جانب اجلهات صاحبة املصلحة؛   )ي(  
  : ملهاتضطلع اللجنة االنتقالية مبا يلي يف سياق تأدية ع  -٢

  ؛٢٠١١مارس /تعقد اجتماعها األول يف آذار  )أ(  
  تشجع املسامهات من مجيع األطراف ومن املنظمات واجلهات املراقبة الدولية؛   )ب(  
  . التقارير ذات الصلةالواردة يفتضع يف االعتبار االستنتاجات   )ج(  
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   الرابعالتذييل

  جياتشكيلة ووالية اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولو    
 عضواً من اخلرباء ينتخبهم مؤمتر      ٢٠تتألف اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا من         -١

األطراف ويعملون بصفتهم الشخصية وترشحهم األطراف هبـدف حتقيـق متثيـل عـادل              
  :ومتوازن، على النحو التايل

  تسعة أعضاء من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية؛  )أ(  
الثة أعضاء من كل واحد من املناطق الثالث لألطراف غري املدرجـة يف             ث  )ب(  

 أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية والبحـر         املرفق األول لالتفاقية وهي حتديداً    
الكارييب، وعضو واحد من إحدى البلدان اجلزرية الصغرية النامية وعضو واحد مـن أقـل               

  البلدان منواً؛ 
   لقاعدة توافق اآلراء؛  وفقاًات القرارتخذوُت  -٢
عـضوية اللجنـة التنفيذيـة املعنيـة        لوتشجَّع األطراف على ترشيح كبار اخلرباء         -٣

بالتكنولوجيا بغية حتقيق توازن مناسب من حيث اخلربة التقنيـة والقانونيـة والـسياساتية              
تخفيف ونقلها، مع مراعاة واالجتماعية واخلربة املالية يف جمال تطوير تكنولوجيات التكيف وال

  ؛٧-م أ/٣٦احلاجة إىل حتقيق توازن بني اجلنسني وفقاً للمقرر 
ويشغل األعضاء مناصبهم لفترة سنتني وحيق هلم شغل مناصبهم لفترتني متتـاليتني              -٤

  :كحد أقصى وتسري عليهم القواعد التالية
      آلخـر  ينتخب نصف األعضاء يف البداية لفترة ثالثـة سـنوات والنـصف ا              )أ(  

   لفترة سنتني؛
   وبعد ذلك، ينتخب مؤمتر األطراف كل سنة عضواً واحداً لفترة سنتني؛  )ب(  
  . ويظل األعضاء يف مناصبهم إىل حني انتخاب من خيلفهم  )ج(  

وتنتخب اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا سنوياً رئيساً ونائباً للرئيس مـن بـني               -٥
واحد منهما، على أن يكون أحدمها عضواً من طـرف مـدرج يف      أعضائها لفترة سنة لكل     

املرفق األول لالتفاقية واآلخر عضواً من طرف غري مدرج يف املرفق األول لالتفاقية؛ ويـتم               
التناوب على منصيب الرئيس ونائب الرئيس سنوياً بني عضو من طرف مدرج يف املرفق األول            

  ؛وعضو من طرف غري مدرج يف املرفق األول
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وإذا تعذر على الرئيس مؤقتاً الوفاء بالتزامات منصب الرئاسة، يتوىل نائبـه مهـام                -٦
ويف حالة تغّيب الرئيس ونائب الرئيس عن جلسة ما، يتوىل أي عضو آخـر تعينـه        . الرئيس

  ؛اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا بصورة مؤقتة مهام الرئيس يف تلك اجللسة
 أو نائب الرئيس إمتام مدة الوالية، تنتخب اللجنة بديالً إلمتام ومىت تعذر على الرئيس  -٧

  ؛ أعاله٥مدة الوالية، مع مراعاة الفقرة 
وإذا استقال عضو من اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا أو تعذر عليه ألي سـبب                -٨

 أن تعني عضواً    آخر استكمال فترة شغله ملنصبه أو أداء مهام هذا املنصب، جيوز للجنة التنفيذية            
آخر من اجملموعة نفسها ليحل حمل هذا العضو ملا تبقى من فترة واليته مع مراعاة مدى اقتراب                 

  ؛موعد الدورة املقبلة ملؤمتر األطراف، ويف هذه احلالة حيتسب التعيني على أنه لفترة واحدة
ـ      -٩ ا بـاخلربة  وجيوز للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا أن تـستعني يف أداء مهامه

اخلارجية، مبا يف ذلك قائمة اخلرباء اخلاصة باالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ ومركز وشبكة 
  ؛تكنولوجيا املناخ، لتقدمي املشورة، مبا يشمل العمل كخرباء استشاريني يف اجتماعاهتا

ات احلكومية   املنظم التماس املسامهات من   للجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيا      وينبغي  -١٠
 كما جيوز هلـا     .الدولية واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين يف قيامها بعملها         

توجيه الدعوة إىل مستشارين من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية املعنية ومـن             
يني بـشأن   القطاع اخلاص واجملتمع املدين لكي يشاركوا يف اجتماعاهتا بصفة خرباء استشار          

  ؛قضايا حمددة عند بروزها
ويكون حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجيـا مفتوحـاً أمـام              -١١

  ؛املنظمات املعتمدة بصفة مراقب، إال إذا قررت اللجنة خالف ذلك
  . اللجنة التنفيذية املعنية بالتكنولوجياعملوتقوم األمانة بدعم وتيسري   -١٢

لتاسعةاجللسة العامة ا  

٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١١-١٠  

        
  


