
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  WWF لطبيعةل ميمن االصندووقق االعال االمباددررةة االعالمية للطاقة وواالمناخخ
 
 

في االدووحة من مؤتمر ااألطراافف االثامن عشر ���توقعاتت االصندووقق االعالمي للطبيعة   
2012نوفمبر   

 

 
يجب أأنن يضع مؤتمر االدووحة ااألسس التفاقية عاددلة 

2015ووطموحة ووملزمة بحلولل عامم 



ملخص  
على مايیلي: 18أأنن تشمل االنتائج االناجحة لمؤتمر االدوولل ااألططراافف االـ WWFلطبيیعة للصندووقق االعالمي يیتوقع اا  

 
أأ: ااالستجابة للحقائق االعلمية وومعالجة ثغرةة االجيجاطن  

 
كونواا مخلصيین للعلم  

هھھھذاا  تتم ترجمةوويیجب أأنن  تغيیر االمناخخ٬، لموااجهھةعلى ااألططراافف ااالعتراافف بالقصورر االكامل في االتعهھدااتت االحاليیة 
ووووضع أأسس بشكل عاجل  ) 2020(قبل عامم  قريیب االمدىى االطموححعبر ززيیاددةة  إإلى شكل ملموسسااالعتراافف 

االحقائق االعلميیة.) بما يیتماشى مع 2020للطموحح بعيید االمدىى (لما بعد عامم   
في أأقربب ووقت ممكن خاللل هھھھذاا حدهھھھا ااألعلى ااالنبعاثاتت االعالميیة  ووصولل ضرووررةةووعلى ااألططراافف ااالتفاقق على 

٬، ووخفضهھا بسرعة فيیما بعد.2015د٬، ووااألمثل أأنن يیتم ذذلك بحلولل عامم االعق  
 

االدوولل ذذااتت ااالنبعاثاتت ااألكبر تارريیخيیاً ددوورر االقيیاددةة تولّي  
لدوولل اا ووعلى٬، 2013بصوررةة مؤقتة ااعتباررااً من بداايیة عامم  ااتفاقيیة كيیوتو إإمكانيیة تطبيیقااألططراافف ضمانن  على

في ظظل مجموعة من  ووذذلك طموححاالززيیاددةة مستويیاتت  من تفاقيیة كيیوتواالثانيیة المرحلة اال تشارركك فياالمتقدمة االتي لن 
مباشر.قوااعد االمحاسبة االقابلة للمقاررنة بشكل   

 
ااإلسهھامم في االجهھودد االعالميیة  

ااألططراافف االوفاء ببنودد "خطة عمل بالي"٬، بما في ذذلك االبنودد االمتعلقة بتعزيیز ااإلجرااءااتت من قبل االدوولل  على
ً االناميیة  االذيي تقدمهھ االدوولل االمتقدمة.لدعم االمالي ل ووفقا  

.2015تفاقق االنهھائي االعاددلل في عامم وضع مباددئئ اااللعلى ااألططراافف تقديیم خطة ووااضحة   
 

بب: ضمانن ززياددةة نطاقق االتمويل من أأجل االمناخخ  
 

االصندووقق ااألخضرتمويیل   
مؤتمر االدووحة. خاللل  ووما بعدهه 2013ماليیة ملموسة لعامم  بتعهھدااتتاالقيیامم  ططرااففااألعلى   

 
مليیارر ددووالرر أأمريیكي 100لتزاامم بتقديیم االوفاء باال  

ً  100يیجب االتوصل إإلى ااتفاقق حولل كيیفيیة ررفع االتمويیل االمناخي إإلى مبلغ  من  مليیارر ددووالرر أأمريیكي االموعودد سنويیا
.2020بحلولل عامم  قبل االدوولل االمتقدمة ووذذلك  

 
جمع ااألمواالل من االنقل االدوولي  

) وواالمجتمعة في UNFCCC( االمناخخ بتغيیر االمتعلقة رريیةااإلططاعلى االدوولل االموقعة على ااتفاقيیة ااألمم االمتحدةة 
٬، وواالمنظمة ICAOمؤتمر ااألططراافف االثامن عشر٬، إإررسالل إإشاررااتت مناسبة للمنظمة االدووليیة للطيیراانن االمدني 

٬، تدعم جهھودد كل منهھما في ااالتفاقق على آآليیاتت عالميیة لمعالجة ااالنبعاثاتت االناتجة عن IMOاالبحريیة االدووليیة 
نقل االبحريي.االطيیراانن االدوولي وواال  

 
 

جج: حماية االشعوبب ووااألماكن االمعرضة للخطر  
 

حمايیة االشعوبب ووااألماكن االمعرضة للخطر  
إإددررااكك ااألززمة االمتناميیة٬، ووااتخاذذ االقرااررااتت االمناسبة االمتعلقة برفع  منلدوولل ااألططراافف في مؤتمر االدووحة ال بد ل

ووما بعدهه. 2020ططموحح االتكيیف لفترةة ما قبل عامم   
 
 

حمايیة االغاباتت  
خفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة  آآليیةأأنن يیقررر أأططراافف مؤتمر االدووحة كيیفيیة ااستمراارر االمفاووضاتت بشأنن يیجب 

٬، بما في ذذلك ططبيیعة االمناخخ بتغيیر االمتعلقة ااإلططارريیة٬، في ظظل ااتفاقيیة ااألمم االمتحدةة )+REDDاالغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (
في االمستقبل. ووشكل االبرنامج 



 

 
ةة االجيجاطنأأ: ااالستجابة للعلم بمعالجة ثغر  

 
 

ااالتفاقق على أأهھھھداافف عالميیة  
ااالنبعاثاتت االعالميیة في أأقربب ووقت ممكن خاللل هھھھذاا االعقد٬، االوصولل إإلى ذذررووةة على ااألططراافف ااالتفاقق على ضرووررةة 

٬، يیجب أأنن تكونن ااالنبعاثاتت ٬2050، ووخفضهھا بسرعة فيیما بعد. ووبحلولل عامم 2015ووااألمثل أأنن يیتم ذذلك بحلولل عامم 
. إإنن ميیزاانيیة االكربونن االعالميیة االمحدددةة من قِبل هھھھذاا االمسارر غيیر قابلة 1990يیاتت عامم % من مستو80أأقل بنسبة 

ووذذلك ددررجة مئويیة  2 تحت للحد من ااررتفاعع االحرااررةةاالتزااماتهھا االحاليیة  ااحتراامم ااألططرااففررغبت للتفاووضض إإذذاا ما 
ددررجة مئويیة سيیكونن  1.5فوقق مستويیاتت عصر ما قبل االصناعة. بل إإنن ثباتت غالبيیة االدوولل عند مستويیاتت تقل عن 

أأكثر أأهھھھميیة لتحقيیق االهھدفف.  
 

ططموحح االدوولل االمتقدمة للحد من االتأثيیرااتت  
على االدوولل االمتقدمة االتي ووقعت على ااتفاقيیة كيیوتو أأنن تزيید من االتزااماتهھا ووتحولهھا إإلى أأهھھھداافف محدددةة االكم لخفض 

إإلى %25ووأأنن تضمن بأنن هھھھذهه ااألهھھھداافف ستبقى قريیباً من االحد ااألعلى بيین  ااالنبعاثاتت٬،  % (مقاررنةً بمستويیاتت 40-
% فقط.18 – 12). ووتبلغ اااللتزااماتت في االوقت االحاضر مستوىى تخفيیض قدررهه 1990عامم   

 
يینبغي على االدوولل االمتقدمة االتي لم تواافق على مرحلة اااللتزاامم االثانيیة من ااتفاقيیة كيیوتو أأنن تترجم االتزااماتهھا االحاليیة 

من خطة عمل بالي. ووعلى ااألططراافف االتي لم تنضم إإلى ااتفاقيیة كيیوتو  بب (أأ) ١۱بند  تإإلى أأهھھھداافف قابلة للمقاررنة تح
). كما يینبغي حل LCA(بمسارر االعمل االتعاووني ططويیل ااألجل إإددررااجج تخفيیض قابل للمقاررنة في قرااررااتهھا االمتعلقة 

معايیيیر  االقضايیا ذذااتت االصلة أأيیضا٬ً، بما في ذذلك سنة ااألساسس ووأأساليیب االمحاسبة وواالتقارريیر وواالمعايیيیر االمبنيیة على
ااتفاقيیة كيیوتو.  

 
إإجرااءااتت االدوولل االناميیة للحد من االتأثيیرااتت  

ً مناسبة  بتعهھدااتتيینبغي على االدوولل االناميیة االتي لم تقم حتى ااآلنن  االحد من االتخفيیف وو فيیما يیتعلق بإجرااءااتت ووططنيیا
.COP18االتأثيیرااتت أأنن تفعل ذذلك خاللل مؤتمر ااألططراافف االثامن عشر   

بوفقهھا االتي تم  اافترااضاتهھالتي قامت بتعهھدااتت أأنن تقدمم االمزيید من ااإليیضاحاتت حولل كما يینبغي على االدوولل االناميیة اا
لالنبعاثاتت. وويینبغي  االتخفيیضاتت االمتوقعة مسارر االعمل كالمعتادد وواالمنحنيیاتت االتي تصف االحدوودد أأوو بناء منحنيیاتت

في االدوولل االناميیة. خفيیفاالتعلى االدوولل االمتقدمة ضمانن توفيیر أأددووااتت االتنفيیذ االالززمة لتحقيیق االمزيید من إإجرااءااتت   
 

إإغالقق االثغرااتتووقوااعد االمحاسبة   
االتي لم يیثبت نجاحهھ بهھا٬، ووتحديیدااً االموااضيیع  االحالي فييینبغي تحسيین قوااعد االمحاسبة في إإططارر عمل ااتفاقيیة كيیوتو 

.)LULUCF(ااستخداامم ااألررااضي وواالتغيیيیر في ااستخداامم ااألررااضي وواالغاباتت  بما يیتعلق  
 

)CDM) ووآآليیة االتنميیة االنظيیفة (AAUتدااوولل في ووحدااتت االكميیة االمخصصة (ضمانن سالمة االبيیئة ككل:   
على االغالفف االجويي بسبب  حتى ااآلنن٬، كانن لآلليیاتت االمرنة في إإططارر ااتفاقيیة كيیوتو تأثيیرااتت سلبيیة إإلى حد كبيیر

إإلى وتو حيیث أأددتت ااألهھھھداافف االخاططئة لبعض االدوولل االمتقدمة في االمرحلة ااألوولى من ااتفاقيیة كيی ٬،ثغرااتت في تصميیمهھا
 13) بما يیصل إإلى AAUsفائض قابل للتدااوولل من ووحدااتت االكميیة االمخصصة ( على شكلساخن" خلق "هھھھوااء 

هھھھذاا يیعني بأنن هھھھذهه االتخفيیضاتت لم تحدثث بل ووأأنهھا ليیست أأكثر من حبر على جيیجاططن من ثاني أأكسيید االكربونن. 
بانبعاثث ماليیيین  تأثيیر سلبي عبر االسماحح ليیة االتنميیة االنظيیفةكانن آل هھووبالمثل٬، فقد ووجد بعض االباحثيین أأن .ووررقق

٬، ااألمر االذيي كانن يیمكن تجنبهھ في غيیابب آآليیة االتنميیة االنظيیفة.CO2أأووكسيید االكربونن ااألططنانن من ثاني   
ووإإذذاا ما أأرراادد ااألططراافف تصحيیح أأخطاء االماضي٬، فعليیهھم أأنن يیتفقواا على ووجوبب عدمم ووجودد فائض من ووحدااتت 

لة من مرحلة ااال لتزاامم ااألوولى٬، من قِبل أأيي ددوولة.االكميیة االمخصصة االُمرحَّ  
٬، ووأأيي من ااآلليیاتت االمستقبليیة ذذااتت االصلة٬، وواالتي تتعامل مع تدااوولل االكربونن بيین CDMإإنن آآليیة االتنميیة االنظيیفة 
أنن االموااززنة بيیعني  هھھھذااصافيیة للحد من االتأثيیرااتت. وومة٬، يینبغي أأنن تعالج االحاجة إإلى جهھودد االدوولل االناميیة وواالمتقد
يیة االتنميیة االنظيیفة قد تصبح تخفيیضاتت اانبعاثاتت عالميیة حقيیقيیة٬، ووأأنن االشكوكك االسائدةة حولل االناتجة عن مشارريیع آآل

ااإلضافة وواالديیمومة وواالتسريیب٬، سيیتم االتعامل معهھا بشكل مالئم.  



 
االتأثيیرااتت  ة بما يیتعلق بالحد منمنخفض اتتططموح تجنبمدةة مرحلة اااللتزاامم:   

االتزاامم لمدةة خمس سنوااتت٬، فعليیهھم على ااألقل أأنن يیقومواا  إإذذاا لم يیتوصل جميیع ااألططراافف إإلى ااالتفاقق على فترةة
تخفيیض ااالنبعاثاتت. وويینبغي أأنن تضمن عمليیة لرفع ططموحح أأهھھھداافف بمرااجعة ملزمة قانوناً عند منتصف االمدةة 

االمرااجعة هھھھذهه تلبيیة اااللتزااماتت وواالتعهھدااتت االجماعيیة لألهھھھداافف االعالميیة للحد من االتأثيیرااتت٬، ووأأنن تضمن مستويیاتت 
 2015،٬وو 2013قابلة للمقاررنة٬، ووأأنن تأخذ بعيین ااالعتبارر نتائج االمرااجعاتت االعلميیة بيین عامي  ططموحح ووجهھودد

إإلى  بشرطط أأنن تؤدديي هھھھذهه ااألهھھھداافف إإلى وواالمواافقة على إإجرااءااتت معجلة العتمادد أأهھھھداافف جديیدةة خاللل فترةة اااللتزاامم٬، 
خفض حقيیقي ألططنانن من ااالنبعاثاتت.  

 
ااسترااتيیجيیاتت تنميیة منخفضة االكربونن  

ووضع معايیيیر ووااضحة لما تعنيیهھ ااسترااتيیجيیاتت االتنميیة منخفضة االكربونن٬، االدووحة إإلى  اجج أأططراافف مؤتمريیحت
خاللل كل عقد. كما يینبغي أأنن هھھھداافف ااإلررشادديیة للدوولل االمتقدمة ٬، ووااأل2050متضمنة هھھھدفف إإززاالة االكربونن في عامم 

صاددرر االطاقة االمتجدددةة في تطويیر يیتناوولواا االطرقق االتي يیمكن من خاللهھا إإددررااجج تداابيیر تحسيین كفاءةة االطاقة ووم
ااسترااتيیجيیاتت االتنميیة منخفضة االكربونن.  

وويینبغي على االدوولل االمتقدمة تقديیم االمعلوماتت االتحليیليیة االتي تشكل أأساساً لتطويیر ااسترااتيیجيیتهھا للوصولل إإلى  معدلل 
.2050كربونن منعدمم٬، وواالتي ستفتح ططرقاً ووااقعيیة إلززاالة شبهھ كاملة للكربونن بحلولل عامم   

وواالت تتسم  االكربونن منخفضةنبغي على االدوولل االناميیة االبدء بتطويیر ااسترااتيیجيیتهھا االتنمويیة ططويیلة االمدىى كما يی
من أأجل تحقيیق تطورر مستداامم  خطط تحفيیف ووططنيیة تجاهه االتغيیرااتت االمناخيیة٬، ووبناء مجموعة متكاملة من بمناعتهھا  

هھ أأنن يیسهھل تقديیر االدعم االمطلوبب لتحقيیق ووططويیل ااألمد. إإنن ووضع هھھھذهه ااالسترااتيیجيیاتت في مكانهھا االصحيیح من شأن
تنميیة منخفضة االكربونن في هھھھذهه االدوولل.  

 
ااستكشافف ددوورر االغاززااتت ااألخرىى  

٬، HFCsعبر ددعوةة ااتفاقيیة مونتريیالل لمعالجة مشكلة إإنتاجج ووااستهھالكك "مركباتت االكربونن االهھيیدررووفلورريیة" ووذذلك 
إإددررااجج هھھھذاا االغازز  بشكل ال يیضعف بهھ NF3 ووصيیاغة هھھھدفف مستقل لكل ددوولة بشأنن غازز "ثالثي فلورريید االنيیترووجن"

يیبحث عن سبل االتصديي لعواامل االمناخخ قصيیرةة  وواالبحث٬، اااللتزااماتت االضعيیفة أأصالً  في االملحق أأ من ااتفاقيیة كيیوتو
ااألجل في االمنتديیاتت االمناسبة٬، بما في ذذلك عبر ووضع أأهھھھداافف مناسبة للتنميیة االمستداامة.  

 
ااإلنصافف  

االهھامش االمتبقي من كميیة االكربونن  تقاسم للعالم كيیف يیمكنحولل  جوهھھھرهھھھااخخ في تدوورر االمفاووضاتت االمتعلقة بالمن
يیضمن لكل شخص ووكائن حي على ووذذلك بشكل عاددلل ووبشكل  االتي ما ززاالل بإمكانهھا أأنن تنبعث إإلى االجو بشكل آآمن

كيیف وويینبغي عل ااألططراافف ااالتفاقق على برنامج عمل لتوضيیح  كريیمة وومستداامة.هھھھذاا االكوكب ااالستمتاعع بحيیاةة 
٬، على ااالتفاقق االذيي CBDR-RC" وواالقدررااتت ذذااتت االصلة االمشتركة وولكن االمتبايینة االمسؤووليیاتت" سيینعكس مبدأأ

 لتطويیر فهھم مشتركك لمبدأأ عمل. وويینبغي على ااألططراافف كذلك ااالتفاقق على برنامج 2015سيیتم إإنجاززهه بحلولل عامم 
ووإإيیضاحح كيیف سيیتم تجسيید هھھھذاا ٬، CBDR-RC" وواالقدررااتت ذذااتت االصلة االمشتركة وولكن االمتبايینة االمسؤووليیاتت"

٬، فضالً عن نهھج مشتركك حولل كيیفيیة االتعامل مع هھھھذهه االمفاهھھھيیم. 2015 وواالمسؤووليیة االتارريیخيیة االمبدأأ في إإتفاقيیة
وويینبغي أأنن تكونن االمشارركة االعاددلة لما تبقى من مساحة االكربونن٬، وواالمشارركة االعاددلة في تكاليیف االتكيیف وواالحد من 

يیأخذ بعيین ااالعتبارر نمو مسؤووليیاتت ووقدررااتت بعض االدوولل مع للتبايین نموذذجج ووضع وو ٬،تقدمةااآلثارر من قبل االدوولل االم
ال يیتجزأأ من هھھھذهه االمناقشاتت.جزءااً  مروورر االزمن



 
 

بب: ضمانن ززياددةة االتمويل من أأجل االمناخخ  
 
 

2013ززيیاددةة نطاقق االتمويیل بدءااً بعامم   
٬، باتت االحاجة إإلى االتيیقن من مستوىى 2012ة عامم في نهھايی مع قربب اانتهھاء فترةة تمويیل االبداايیة االسريیعة االتي تنقضي

فصاعدااً ملحة للغايیة. وومن االضروورريي ألططراافف مؤتمر االدووحة تقديیم  2013االتمويیل االذيي سيیتم توفيیرهه من عامم 
فما بعدهه. وومن االضروورريي أأيیضاً أأنن تأتي االدوولل االمتقدمة إإلى االدووحة بتبرعاتت  2013تبرعاتت ماليیة ملموسة لعامم 

ووقق االمناخخ ااألخضر. إإنن تمويیل ااإلجرااءااتت االمناخيیة في االدوولل االناميیة٬، بما في ذذلك االبرنامج ماليیة جديیدةة لصند
االحد ٬، شرطط أأساسي لزيیاددةة إإجرااءااتت )+REDDاالمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة االغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (

ااآلثارر في هھھھذهه االدوولل. من  
 

االتمويیل ططويیل ااألجل  
مويیل ططويیل ااألجل في االمفاووضاتت الستكمالل االعمل في خطة عمل بالي٬، يیجب أأنن تسهھم نتائج برنامج عمل االت

بالتمويیل ٬، مع ااالهھھھتمامم االمناسب 2020) لما قبل ADPمنهھاجج دديیربانن للعمل االمعززز (لووكذلك ووضع مسارر ططموحح 
.2015وو 2013هھھھداافف االمؤقتة لفترةة ما بيین لألاالعاددلل للتكيیف وومسارر   

 
صندووقق االمناخخ ااألخضر  
٬، ووإإنشاء االترتيیباتت GCFذلك ووضع االلمساتت ااألخيیرةة على صندووقق االمناخخ ااألخضر يیجب على ااألططراافف ك

االمؤسسيیة للتوجيیهھ ووإإعداادد االتقارريیر عن االتمويیل االمناخي بسرعة. وويینبغي ااالنتهھاء من ترتيیباتت االحوكمة خاللل 
لجزء ااألكبر . كما يینبغي على االدوولل االمتقدمة من ااألططراافف اااللتزاامم بدفع ااCOP18مؤتمر ااألططراافف االثامن عشر 

 تسريیعلصندووقق االمناخخ ااألخضر لضمانن مساهھھھمتهھ االكاملة في  2013من نطاقق االتمويیل من أأجل االمناخخ للعامم 
االعالمي بشأنن تغيیر االمناخخ. االجهھد  

 
مصاددرر االتمويیل االمبتكرةة  

حاليیا٬ً، فال ووبالنظر إإلى أأنهھ من االمرجح أأنن تفوقق ااحتيیاجاتت االتمويیل االمناخي على ااألقل االتبرعاتت االماليیة االموجوددةة 
بد لألططراافف أأنن تبحث عن مصاددرر تمويیل مبتكرةة يیكونن من شأنهھا أأنن تكمل تعهھدااتت االتمويیل االعامة. كما أأنن آآليیاتت 

تسعيیر االكربونن على ووجهھ االخصوصص٬، بالنسبة لقطاعع االنقل االدوولي٬، قد تخدمم االهھدفف االمزددووجج االمتمثل في تقليیل 
على ااألططراافف أأخذ ززمامم االمباددررةة ووإإثباتت أأنن ااألمم االمتحدةة  ااالنبعاثاتت٬، ووتمويیل ااإلجرااءااتت االمناخيیة. كما يینبغي

إإررسالل إإشاررااتت ووااضحة  ووهھھھيیئاتهھا االفرعيیة هھھھي االمنتدىى االذيي يیجب معالجة هھھھذهه ااالنبعاثاتت من خاللهھ. وويینبغي
٬، مفاددهھھھا أأنن عليیهھما اااللتزاامم بتنفيیذ ٬IMO، وواالمنظمة االبحريیة االدووليیة ICAOللمنظمة االدووليیة للطيیراانن االمدني 

يیر االعالميیة االتي تقلل ااالنبعاثاتت ووأأنن توفراا االتمويیل لإلجرااءااتت االمناخيیة ووفقا لمباددئئ "االقدررااتت٬، االمعايی
تنفيیذ  عبر وويیمكن تحقيیق هھھھذاا"٬، وومباددئئ تغريیم االملوِّثث. CBDR-RCوواالمسؤووليیاتت االمشتركة وولكن االمتبايینة" 

متكرررةة على االدوولل االناميیة٬، من خاللل  تسعيیر االكربونن بالنسبة للوقودد االمستخدمم في االنقل االدوولي ددوونن ووجودد أأعباء
آآليیة االخصم٬، على سبيیل االمثالل.  

 
 

  



 
 

جج: حماية االشعوبب ووااألماكن االمعرضة للخطر  
 
 

االتكيیف  
من ااآلثارر االسلبيیة  االشعوببحولل االعالم وواالنظم االبيیئيیة االهھامة االتي تعتمد عليیهھا حيیاةة  ااألشخاصصيیعاني ماليیيین 

ااصل ااإلخاللل بمسؤووليیاتهھا في االحد من ااآلثارر٬، فإنن هھھھذهه االتأثيیرااتت ستوااصل للتغيیرااتت االمناخيیة. ووططالما أأنن االدوولل تو
 لدوولل االناميیةل ااالززدديیادد في حدتهھا. وولسوء االحظ٬، فإنن تأثيیرااتت االتغيیرااتت االمناخيیة ستتوااصل ووستكونن أأكثر إإيیالما

بقاء االناسس في هھھھذهه إإنن . هھااالتي ليیس لديیهھا إإال أأقل االقدررااتت وواالمواارردد للتعامل معوو٬، ااألكثر عرضة لهھذهه االتأثيیرااتت
ااألززمة  إإددررااككاالدوولل يیعتمد بشكل متزاايید على ددعم إإجرااءااتت االتكيیف. وويینبغي على ااألططراافف في مؤتمر االدووحة 

ووما  2020االمتناميیة٬، ووااتخاذذ االقرااررااتت االمناسبة حولل ررفع ططموحح االتكيیف في فترةة ما قبل االنظامم االمناخي لعامم 
 ي على ااألططراافف تفعيیل ووتعزيیز قرااررااتت االتكيیف االمتخذةة في٬، يینبغ2020بعدهه. وولرفع ططموحح االتكيیف قبل عامم 

:االقرااررااتت االتاليیة يیتضمن هھھھذاا قرااررااتت االدووحة ووغيیرهھھھا منووكانكونن وودديیربانن.  مؤتمريي  
 

االترتيیباتت وواالوظظائف وو االمباددئئ لوضع ٬،االخسائر ووااألضراارر برنامج االعمل على مرحلة ثانيیة من ااعتماددـ  -
 وويینبغي أأنن يیشمل هھھھذاا. تغيیيیر االمناخخ آآثارر االتي تعزىى إإلى ئر ووااألضراارراالخسا معددووليیة ليیة تعامل االمؤسسيیة آل

إإعاددةة االتأهھھھيیل.آآليیاتت االتعويیض وو  
-  
ددوونن عناصر االتمويیل  شكل هھھھباتت على في االبلداانن االناميیة االمعرضة للخطر للتكيیف االعاددلل توفيیر االتمويیلـ  -

قرووضض.ك ووليیس االمشتركك٬،  
 

 ألقل نمواا٬ً،لبلداانن اال) NAPs(االكامليین لخطط االتكيیف االوططنيیة  االتنفيیذوواالتقني لإلعداادد توفيیر االدعم االمالي ووـ  -
.للدوولل االناميیة ااالخرىىمعايیيیر خطط االتكيیف االوططنيیة وو  

 
  االتكيیف. للجنة عمل مدتهھا ثالثث سنوااتت ااعتمادد خطةـ  -

 
مل لفريیق االعايیجب على اا ٬،االمتعلق بتغيیر االمناخخ 2020 لما بعدإإططارر االعمل  االصحيیح في موقعهھ أأنن للتكيیف لضماننوو -

االتكيیف  إإنن مناقشة برنامج عملهھ. االتكيیف في أأنن يیحقق) ADPاالمخصص االمعني بمنهھاجج دديیربانن للعمل االمعززز (
بتغيیر  االتقيیيیم االخامس للفريیق االحكومي االدوولي االمعني تقريیر( على نتائج أأنن يیعتمديیجب  عمل االفريیق في إإططارر
خطط  ووتنفيیذ االخسائر ووااألضراارر بشأنن االعمل٬، ووبرنامج االتكيیف االتمويیليیةووااحتيیاجاتت  ٬،AR5 IPCC) االمناخخ

لفريیق االعامل االمخصص االمعني بمنهھاجج دديیربانن للعمل االمعززز لاالتكيیف  يیجب تقديیم). كما NAPs( االتكيیف االوططنيیة
)ADP (ااحتيیاجاتت االتكيیف  تحديید ووكذلك ٬،االماضيیة وااتتمن مفاووضاتت االسنااألعمالل غيیر االمنجزةة" " ااستناددااً إإلى

:يینبغي أأنن يیشتمل ذذلك على قضايیا أأخرىى بيین. وومن 2020لما بعد عامم   
 

٬، وواالتقنيیة٬، ووبناء االقدررااتت).2020وو 2012ددعم ووسائل تنفيیذ االتكيیف (االتمويیل االمالي لفترةة ما بيین ـ  -  
 

ـ -  آآثارر تغيیر ظظهھورر بطء االناجمة عن االخسائر ووااألضراارر لمعالجة ووإإعاددةة االتأهھھھيیل آآليیة ددووليیة للتعويیض إإنشاء-
االمناخخ.  

-  
ااستناددااً إإلى  ٬،بشكل ددوورريي 2020لما بعد عامم  االتكيیف ااحتيیاجاتت ااستعرااضضأأيیضاً على  ااألططرااففيیتفق  يیجب أأنن  
االدوولل االمتقدمة للحد من ااآلثارر.إإجرااءااتت وو ااألثر٬،٬، وواالعلومم٬، ووااستعرااضض تقيیيیماتت االبلداانن االناميیة تقارريیر



االغاباتت  
عن إإززاالة االغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا  يیكونن تحقيیق آآليیة فعالة لتحقيیق االبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة يیجب أأنن

)REDD+(  جزءااً هھھھاماً من االحلولل االمناخيیة االعالميیة. ووسيیكونن من االمستحيیل االحد من ااررتفاعع ددررجة االحرااررةة
ددررجة مئويیة ددوونن االتوسيیع االفورريي لنطاقق االبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة  2االعالميیة بمقداارر 

غي على ااألططراافف في مؤتمر االدووحة٬، عقب االقرااررااتت االهھامة االتي ااتخذتت في . وويینب)+REDDاالغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (
مؤتمريي كانكونن وودديیربانن٬، ااتخاذذ قرااررااتت ررئيیسة لضمانن إإددررااجج االبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن 

يینتهھي االعمل  ضمن ااتفاقيیة االمناخخ االشاملة وواالملزمة قانوناً. ووااألهھھھم من ذذلك٬، أأنن) +REDDإإززاالة االغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (
بموجب تفويیض خطة عمل بالي في االدووحة٬، ووعلى ااألططراافف االمجتمعيین أأنن يیقررروواا كيیفيیة ااستمراارر االمفاووضاتت 

ااتفاقيیة في إإططارر ) +REDDبخصوصص االبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة االغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (
االبرنامج االمطورر ما في ذذلك ططبيیعة ووشكل )٬، بUNFCCCااألمم االمتحدةة االمبدئيیة بشأنن االتغيیر االمناخي (

في االمستقبل.) +REDDلخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة االغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (  
) +REDDاالبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة االغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا ( تمويیل كوننأأنن يی وويینبغي

بهھذاا االشأنن٬،  إإضافيیة ملموسة قصيیرةة ااألجلمويیليیة ت تقديیم االتزااماتت على ااألططرااففوو في االدووحة٬، أأوولويیة ررئيیسة
 ااتفاقق جديید٬،يیتم االتوصل إإلى  عندما 2020حتى عامم  االحالي توسيیع نطاقق تمويیل االبداايیة االسريیعة إإضافة إإلى
االبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة  لجميیع مرااحل ااالحتيیاجاتت االتمويیليیة تلبيیة كيیفيیة ووتوضيیح

ما عليیهھا  االدووحة في يیجب أأنن تركز ااألططراافف ااألساسيیة االتي االماليیة وومن االقضايیا. )+REDDهھھھا (االغاباتت ووتدهھھھورر
يیلي:  

- إإعداادد االمدفوعاتت على أأساسس االنتائج بالنسبة للقيیم االكربونيیة وواالالكربونيیة.ـ    
-   

في ) +REDDاالبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة االغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (ددمج ـ  -
٬، االماليیة ااألووسع نطاقاً االتي تتضمن سجل ااألعمالل االوططنيیة االمناسبة لخفض ااالنبعاثاتت االمفاووضاتت

ووبرنامج عمل االتمويیل ططويیل ااألجل٬، ووااللجنة االداائمة للشؤوونن االماليیة٬، ووصندووقق االمناخخ ااألخضر.  
-  

وويینبغي على ااألططراافف ااإلسرااعع في ووضع االلمساتت ااألخيیرةة على برنامج االعمل االذيي تم ووضعهھ في مؤتمر 
كانكونن٬، وواالذيي يیتمحورر حولل االقضايیا االتقنيیة االرئيیسة االتي من شأنهھا تمكيین االدوولل من االبدء بإجرااءااتت سريیعة 

).+REDDالبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة االغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (تتعلق ب  
ووتتضمن هھھھذهه االقرااررااتت:  

 
 تكونن يیجب أأننوو االكربونن بدقة. ررصد ي متطلباتتاالناميیة ف االتوجيیهھ للبلداانن االتي توفر ررصد االغاباتت نظمـ  -

االضماناتت. لإلبالغغ عن نظم االمعلوماتت متكاملة مع هھھھذهه ااألنظمة  
 دديیربانن٬،مؤتمر  بقرااررااتت لكيیفيیة تعلقهھا)٬، ووتحديیدااً MRV( ااإلبالغغ وواالتحققوو االمباددئئ االتوجيیهھيیة للقيیاسسـ  -

).ICAدوولي (اال وواالتشاوورر وواالتحليیل ٬،)BURsلفترةة االسنتيین ( تحديیثاال تقارريیرحولل   
شاررااتت توفر ااإلاالمناخخ وو سالمة االتي تضمن) RLsاالمرجعيیة ( لمستويیاتتااعمليیة تقديیر  سيیتم تقيیيیمـ  -

لبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة االتي قدمتهھا االمستويیاتت االمرجعيیة ل االوااضحة
ووفي االوقت االمناسب.٬، ووشفافة بطريیقة عاددلة )+REDDاالغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (  

-  
بما في ذذلك االمؤشرااتت) ططارر االرصديي (ااإل االمزيید من ااإلررشاددااتت بشأنن ا تحتاجج ااألططراافف أأيیضاً إإلى توفيیركم
 لشفافيیةضماناً ل)٬، +REDDاالبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة االغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (ضماناتت ل

وواالفعاليیة.االشمولل ووااالتساقق وو  
 

 وومعالجة االغاباتت لتخفيیف االضغط على بحاجة جميیع االبلداانن اقاتت كانكوننااتففيیهھ تقر ٬، ووفي االوقت االذيي ووأأخيیرااً 
ااالتفاقق  في االدووحة. وويینبغي على ااألططراافف غيیر معرووفة ا تزااللم تحقيیق ذذلك٬، إإال أأنن كيیفيیة  ددوواافع إإززاالة االغاباتت

لمناسب في االوقت اا ددوواافع إإززاالة االغاباتت لمعالجة لوضع منهھجيیاتت االعمل)بما في ذذلك خطة ( محدددةة عمليیة على
عن االتقدمم  تقديیم تقريیرعلى  وومواافقة االدوولل٬، COP19ااعتماددهھھھا في مؤتمر ااألططراافف االتاسع عشر ليیصارر إإلى 
.بحلولل مؤتمر ااألططراافف االعشريین االمحرزز



 
االخاتمة  
إإنن  في ااالقتصادد. االتباططؤ ااستمراارر٬، على االرغم من مرةة أأخرىى عاليیة مستويیاتت اانبعاثاتت 2011وو 2010شهھد عاما 

 االحاجة االملحة على تؤكد االظوااهھھھر االجويیة بالغة االشدةةوولكن  ما ززاالت معلقة٬، 2012للعامم  االنهھائيیة اثاتتنبعااال أأررقامم
تغيیر االمناخخ. للحد منتخاذذ إإجرااء عالمي ال  

 
 ووططَموحح ووملزمم. ووكل عاددللأأساسس جديید إإررساء عمل االسابق وواال الختتامم فرصة فريیدةةللقيیاددااتت  يیقدمم مؤتمر االدووحة

شامل بشأنن  للتفاووضض على ااتفاقق نفسهھال تعطيیهھ ااألططراافف تقليیل االوقت االذيي سيیؤدديي إإلى من ااآلنن فصاعدااً  تأخيیر
 يیستحيیل عمل مع كميیة االعالم قاددةة إإلى ترككسيیؤدديي تأجيیلل االعملل االثالثث االمقبلة. كما أأنن ااستمراارر  في االسنوااتت االمناخخ
 إلنقاذذاالبصيیرةة االشجاعة وو لىفتقر إإاا االجيیل االذيي أأنهھم االتارريیخ على يیذكرهھھھمل ٢۲٠۰١۱٤،٬بحلولل عامم  إإنجاززهھھھا عليیهھم

مناخخ كوكبنا.  
 

يینبغي على أأططراافف مؤتمر االدووحة االوفاء ببنودد خطة عمل بالي ووااتفاقيیة كيیوتو٬، لضمانن ااألررضيیة االصلبة لمنهھاجج 
وواالتي يیمكن من )٬، 17  	COPدديیربانن للعمل االمعززز٬، وواالتي تمت االمواافقة عليیهھا في مؤتمر ااألططراافف االسابع عشر (

.2015االمناخخ االعاددلة وواالطَموحة وواالملزمة في عامم  خاللهھا ووضع ااتفاقيیة  
 
 

  WWF  جهاتت ااالتصالل للصندووقق االعالمي للطبيعة
 

وواالمناخخ عالميیة للطاقةمباددررةة االاال  
يیم إإيیسوبب نست  

ررئيیس االوفد  
tessop@wwf.org.za  

+27 83 998 6290  
 

مانديي جيین ووووددزز   
الميیةاالعالقاتت ااإلع  

mwoods@wwf.org.za   
+27 82 553 4211  

 
ميیتشل  جنيیفر فيیرغوسن  

)+REDDاالبرنامج االمطورر لخفض ااالنبعاثاتت االناتجة عن إإززاالة االغاباتت ووتدهھھھوررهھھھا (  
mitchell@wwfus.org-nJennifer.ferguoso  

+1202 243 9902  
 

panda.org/energyreport  
 

WWFعن االصندووقق االعالمي للطبيیعة   
أأهھھھم منظماتت االمحافظة االعالميیة ووأأكثرهھھھا خبرةة٬، حيیث لديیهھ أأكثر من  أأحد WWF للطبيیعةيیعتبر االصندووقق االعالمي 

ة. تتمثل مهھمة االصندووقق االعالمي ددوول 100ماليیيین من االدااعميین٬، إإضافة لشبكة عالميیة فاعلة في أأكثر من  5
مع االطبيیعة٬،  تناغماالبشر في  يیعيیش فيیهھووبناء مستقبل هھھھورر االبيیئة االطبيیعيیة لكوكب ااألررضض في ووقف تد للطبيیعة

 ٬،ووذذلك بالحفاظظ على االتنوعع االبيیولوجي في االعالم٬، ووضمانن ااستخداامم االمواارردد االطبيیعيیة االمتجدددةة بشكل مستداامم
كك االمسرفف.ااالستهھالاالتلوثث وو من االحد ووتعزيیز  

لموااجهھة االتغيیرااتت االمناخيیة من  WWFلطبيیعة لبرنامج االصندووقق االعالمي  هھھھي وواالمناخخ عالميیة للطاقةمباددررةة االلاا
االمتجدددةة  االطاقة تعزيیز% من جهھة أأخرىى٬، إإضافة إإلى 100جهھة٬، ووااالنتقالل إإلى االعمل بالطاقة االمتجدددةة بنسبة 

من أأجل تطويیر في  وططني وواالدووليى االصعيیديین االعل وواالعمل ااألخضر االتمويیل توسيیع نطاققاالمستداامة وووو
بلجيیكا.ووجنوبب أأفريیقيیا وو االمكسيیكمكاتب في  ثالثة من وويیعمل االفريیق كربونن منخفض. ااسترااتيیجاتت تنميیة ذذااتت  

 
© WWF International, Global Climate & Energy Initiative, 2012.  جميیع االحقوقق محفوظظة	  


