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  ١٣- م أ/١املقرر 

  خطة عمل بايل

  ،إن مؤمتر األطراف  

على قية هبدف بلوغ هدفها النهائي مبا يتفق  أن يقوم على وجه االستعجال بتحسني تنفيذ االتفاإذ يقرر 
   مع املبادئ وااللتزامات اليت تنص عليها، حنو تام

  ،ة أولوية عامليميثالن من جديد أن التنمية االقتصادية واالجتماعية والقضاء على الفقر إذ يؤكدو 

 بتغري املناخ اليت خلص الستنتاجات التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل املعينوإذ يستجيب   
فيها إىل أن احترار النظام املناخي أمر ال ريب فيه وأن تأخري تقليص االنبعاثات يعيق على حنو كبري فرص بلوغ 

  مستويات تثبيت أدىن ويزيد من خطر حدوث تأثريات أشد لتغري املناخ،

لتحقيق هدف االتفاقية النهائي، وإذ  بأن األمر سيحتاج إىل ختفيض أكرب يف االنبعاثات العاملية وإذ يسلِّم  
للتصدي لتغري املناخ، وفق ما ورد يف التقرير التقييمي الرابع للفريق احلكومي الدويل  )١(يشدِّد على الضرورة امللّحة

  املعين بتغري املناخ،

ن  الشروع يف عملية شاملة ترمي إىل تيسري التنفيذ الكامل والفعال واملستدام لالتفاقية ميقرر  - ١  
 وبعده، قصد التوصل إىل حصيلة متفق عليها واعتماد ٢٠١٢خالل إجراءات تعاونية طويلة األجل اآلن وحىت عام 

  :مقرر يف دورته اخلامسة عشرة، وذلك بتناول أمور منها ما يلي

رؤية مشتركة للعمل التعاوين الطويل األجل، تشمل هدفاً عاملياً طويل األجل لتخفيض   )أ(  
 أجل بلوغ اهلدف النهائي لالتفاقية، وفقاً ألحكام االتفاقية ومبادئها، وال سيما مبدأ املسؤوليات املشتركة االنبعاثات، من

  وإن كان متباينة والقدرات ذات الصلة، ومراعاة الظروف االجتماعية واالقتصادية وغريها من العوامل الوجيهة؛

 تغري املناخ، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، دولية معزَّزة بشأن التخفيف من آثار/إجراءات وطنية  )ب(  
  :النظر فيما يلي

التزامات أو إجراءات قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها والتحقق منها وطنياً، مبا يف ذلك أهداف   `١`
قابلة للقياس كّماً لتخفيف االنبعاثات واحلد منها، من جانب مجيع البلدان املتقدمة األطراف، 

   إمكانية مقارنة اجلهود، مع مراعاة الفوارق يف ظروفها الوطنية؛ويف نفس الوقت ضمان

                                                      

مسامهة الفريق العامل الثالث يف التقرير التقييمي الرابع لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ عن تغري  )١(
  .١٣، الفصل ٧٧٦ والصفحة ٩٩-٤٢لصفحات املناخ، املوجز التقين، ا
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إجراءات وطنية مناسبة للتخفيف تتخذها البلدان النامية األطراف، يف سياق التنمية املستدامة،   `٢`
مدعومة وميسَّرة بالتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات بطريقة قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها 

  ؛والتحقق منها

ُنُهج سياساتية وحوافز إجيابية بشأن املسائل املتعلقة خبفض االنبعاثات النامجة عن إزالة الغابات   `٣`
وتدهورها يف البلدان النامية، ودور احلفاظ على خمزونات الكربون يف الغابات وإدارهتا املستدامة 

  وتعزيزها يف البلدان النامية؛

  من ) ج(١ة بقطاعات حمددة، قصد تعزيز تنفيذ الفقرة ُنُهج قطاعية تعاونية وإجراءات خاص  `٤`
   من االتفاقية؛٤املادة 

ُنُهج خمتلفة، مبا يف ذلك فرص استخدام األسواق، لتعزيز الفعالية من حيث التكلفة ولتشجيع   `٥`
  إجراءات التخفيف مع مراعاة خمتلف أوضاع البلدان املتقدمة والنامية؛

  اعية لتدابري االستجابة؛النتائج االقتصادية واالجتم  `٦`

ُسبل تعزيز دور االتفاقية احلفّاز يف تشجيع اهليئات املتعددة األطراف والقطاعني العام واخلاص   `٧`
واجملتمع املدين، باالعتماد على التآزر بني األنشطة والعمليات، كوسيلة لدعم التخفيف بطريقة 

  متناسقة ومتكاملة؛

  :تشمل، يف مجلة أمور، النظر فيما يليإجراءات حمّسنة بشأن التكيف   )ج(  

التعاون الدويل لدعم تنفيذ إجراءات التكيف على وجه االستعجال، مبا يف ذلك عن طريق تقييم قابلية   `١`
التأثر، وحتديد أولويات اإلجراءات، وتقييم االحتياجات املالية، وبناء القدرات واستراتيجيات 

التخطيط القطاعي والوطين واملشاريع والربامج احملددة، وُسبل االستجابة؛ وإدماج إجراءات التكيف يف 
حفز تنفيذ إجراءات التكيف، وغري ذلك من ُسبل إتاحة تنمية سليمة بيئياً وتقليص سرعة تأثر مجيع 
األطراف، مع مراعاة االحتياجات امللّحة والعاجلة للبلدان النامية املعرَّضة بصفة خاصة لآلثار السلبية 

، وكذلك مراعاة احتياجات  الناميةالصغريةان منواً والدول اجلزرية اخ، وال سيما أقل البلدلتغري املن
  البلدان األفريقية املنكوبة باجلفاف والتصحر والفيضانات؛

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

 الكوارث ووسائل التصدي للخسائر واألضرار املتصلة بتغري املناخ يف البلدان استراتيجيات إدارة  `٣`
  النامية املعّرضة لآلثار السلبية لتغري املناخ؛

  تنويع االقتصاد وبناء القدرة على املقاومة؛  `٤`
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ُسبل تعزيز الدور احلفّاز لالتفاقية يف تشجيع اهليئات املتعددة األطراف، والقطاعني العام   `٥`
خلاص، واجملتمع املدين، باالعتماد على التآزر بني األنشطة والعمليات، كوسيلة لدعم التكيف وا

  بطريقة متناسقة ومتكاملة؛

تعزيز اإلجراءات بشأن تطوير التكنولوجيا ونقلها لدعم اإلجراءات بشأن التخفيف والتكيف، مبا   )د(
  :يف ذلك، يف مجلة أمور، النظر فيما يلي

دوات الفعالة واملعّززة إلزالة العراقيل، وتوفري حوافز مالية وغريها من احلوافز من اآلليات واأل  `١`
أجل حتسني النهوض بتطوير التكنولوجيا ونقلها إىل البلدان النامية، قصد تشجيع الوصول إىل 

  تكنولوجيات سليمة بيئياً تكون يف املتناول؛

   بيئياً اليت تكون يف املتناول وتروجيها ونقلها؛ُسبل تعجيل التنمية، ونشر التكنولوجيات السليمة  `٢`

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

  فعالية اآلليات واألدوات للتعاون التكنولوجي يف قطاعات حمددة؛  `٤`

ارد املالية واالستثمار لدعم اإلجراءات املتعلقة بالتخفيف تعزيز اإلجراءات بشأن توفري املو  )ه(
  :والتكيف والتعاون التكنولوجي، مبا يف ذلك، يف مجلة أمور، النظر فيما يلي

حتسني الوصول إىل موارد مالية ميكن التنبؤ هبا ومستدامة وإىل الدعم املايل والتقين، وتوفري موارد   `١`
   متويل رمسي وبشروط ميسَّرة للبلدان النامية األطراف؛جديدة وإضافية، مبا يف ذلك توفري

توفري حوافز إجيابية لألطراف من البلدان النامية لتعزيز تنفيذ استراتيجيات التخفيف وإجراءات   `٢`
  التكيف الوطنية؛

 ُسبل مبتكرة للتمويل ملساعدة البلدان النامية األطراف السريعة التأثر بشكل خاص باآلثار السلبية  `٣`
  لتغري املناخ على حتمُّل تكلفة التكيف؛

  ُسبل حفز تنفيذ إجراءات التكيف باالستناد إىل سياسات التنمية املستدامة؛  `٤`

تعبئة التمويل واالستثمار من القطاعني العام واخلاص، مبا يف ذلك تيسري خيارات االستثمار   `٥`
  املؤاتية للمناخ؛

ت يف تقييم تكاليف التكيف يف البلدان النامية، وال سيما يف الدعم املايل والتقين لبناء القدرا  `٦`
  أشدها تأثراً، للمساعدة على حتديد احتياجاهتا املالية؛
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 أن جتري العمليةَ هيئةٌ فرعية يف إطار االتفاقية ُتنشأ مبوجب هذا املقرر وُتعَرف بالفريق يقرر  - ٢  
 ٢٠٠٩وجب االتفاقية، وُينهي هذا الفريق أعماله يف عام العامل املخصص املعين بالعمل التعاوين الطويل األجل مب

  ويقدم حصيلة عمله إىل مؤمتر األطراف لكي يعتمدها يف دورته اخلامسة عشرة؛

 على أن تبدأ العملية بدون تأخري، وأن تعقد دورات الفريق بقدر ما يتطلبه إهناء عملـه                 يوافق  - ٣  
زامن مع دورات هيئات أخرى ُمنشأة مبوجب االتفاقية، علـى أن           وحيثما كان ذلك ممكناً وعملياً، وإذا أمكن بت       

  ُتستكمل الدورات الرمسية حبلقات عمل وأنشطة أخرى، حسب االقتضاء؛

  ؛٢٠٠٨أبريل / أن ُتعقد الدورة األوىل للفريق يف أقرب وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز نيسانيقرر  -٤  

همة نائب رئيس الفريق عضوان، أحدمها من طرف  أن يتناوب سنوياً على رئاسة الفريق وميقرر  - ٥  
  مدرج يف املرفق األول من االتفاقية واآلخر من طرف غري مدرج يف املرفق األول من االتفاقية؛

   جبدول الدورات املقترح الوارد يف مرفق هذا املقرر؛حييط علماً  - ٦  

  ة متماسكة ومتكاملة؛ إىل الفريق أن يضع برنامج عمله خالل دورته األوىل بطريقيوِعز  - ٧  

، وجهات نظرها بشأن    ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٢ األطراف إىل أن تقدِّم إىل األمانة، حبلول         يدعو  - ٨  
 أعاله، على أن تقوم األمانة بتجميعها لكـي         ١برنامج العمل، واضعة يف االعتبار العناصر املشار إليها يف الفقرة           

  ينظر فيها الفريق يف جلسته األوىل؛

  إىل الفريق أن يقدم تقريراً إىل مؤمتر األطراف يف دورته الرابعة عشرة عن التقدم احملـَرز                يطلب    - ٩  
  هبذا الشأن؛

   على أن يقيِّم التقدم احملَرز يف دورته الرابعة عشرة، باالستناد إىل تقرير الفريق؛يوافق  - ١٠  

املتاحة، واخلربات يف تنفيذ  على أن تسترشد العملية بأمور منها أفضل املعلومات العلمية يوافق  - ١١  
االتفاقية وبروتوكول كيوتو امللحق هبا، والعمليات األخرى والنواتج املنبثقة عن العمليات احلكومية الدولية ذات 

  الصلة، ووجهات نظر قطاع األعمال وأوساط البحث واجملتمع املدين؛

اإلضافية لتغطية مشاركة املندوبني  أن تنظيم عمل الفريق سيتطلب قدراً كبرياً من املوارد يالحظ  - ١٢  
  من األطراف املؤهَّلة للتمويل ولتوفري خدمات املؤمترات والدعم الفين؛

األطراف على أن تقوم، تيسرياً لعمل الفريق، بتقدمي مسامهات للصندوق االستئماين حيث بقوة   -١٣  
 والصندوق االستئماين لألنشطة التكميلية لألعراض للمشاركة يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،

  . أعاله، وعلى تقدمي غري ذلك من الدعم العيين مثل استضافة دورة من دورات الفريق١٢املشار إليها يف الفقرة 


