Karar 1/CP.13
Bali Eylem Planı
Taraflar Meclisi,
Anlaşmanın uygulanmasını prensipleri ve taahhütlerine göre en son amaçlarına ulaşmak
açısından acilen geliştirerek,
Ekonomik ve sosyal gelişimin ve yoksulluğu azaltmanın küresel öncelikler olduğunu
onayarak,
Hükümetler arası İklim Değişikliği Panelinin Dördüncü Değerlendirme
Raporunun
bulgularına (iklim sisteminin ısınması sadece bir ihtimal değildir; emisyonları azaltmadaki
gecikmeler daha düşük stabilizasyon seviyelerini yakalama imkanlarını sınırlandırmakta ve
daha ciddi iklim değişikliği riskini artırmaktadır) cevap vererek,
Anlaşmanın nihai amacına ulaşma açısından küresel emisyonlarda büyük kesintilerin gerekli
olduğunu hatırlayarak,
1. Şu kararları almıştır:
Anlaşmanın bugün, dün ve 2012 sonrasında, uzun vadeli işbirliği yoluyla tam, etkin ve
sürdürülebilir uygulanmasını sağlamak için kapsamlı bir süreç başlatmak. Bunu şu
yollarla sağlayacaktır:
a) Anlaşmanın hedeflerine varmak, özellikle ortak ama farklılaştırılmış
sorumluluklar prensipleriyle uyumlu şekilde uzun vadeli işbirliği eylemi için ortak
bir görüş, aynı zamanda sosyal ve ekonomik şartları ve ilgili diğer faktörleri
hesaba katarak,
b) İklim değişikliğinin azaltılması için geliştirilmiş ulusal/uluslar arası eylem. Şunları
düşünerek bunu sağlayacaktır:
i) Sayısallaştırılmış emisyon limitleri ve azaltma amaçları dahil olmak üzere
ölçülebilir, raporlanabilir ve ispatlanabilir ulusal olarak uygun eylemler veya
taahhütler (bu arada ülkelerin milli koşulları da hesaba katılmalıdır);
ii) Gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde ulusal olarak
uygun, teknoloji, finansman ve kapsam -geliştirme tarafından desteklenmiş
azaltma eylemleri ;
iii) Gelişmekte olan ülkelerde ormansızlaşma sonucu oluşan emisyonları azaltmak
için politika yaklaşımları ve pozitif teşvikler, korumanın rolü, ormanların
sürdürülebilir yönetimi ve gelişmekte olan ülkelerde orman karbonu stoklarının
geliştirilmesi;
iv)Anlaşmanın 4.Madde, 1(c) paragrafının uygulanmasını geliştirmeye yönelik
işbirliği halindeki sektörel yaklaşımlar ve sektöre özel eylemler;
v)Azaltım eylemlerini desteklemek için ülkelerin farklı koşullarına uygun değişik
yaklaşımlar;
vi) Ekonomik ve sosyal sonuçlar;
vii) Çok taraflı birimleri, kamu ve özel sektörü cesaretlendirmek amacıyla
anlaşmanın katalitik rolünü güçlendirmek;

c) Adaptasyon üzerine şu maddeleri de içeren geliştirilmiş eylemler:
i) Adaptasyon eylemlerinin acil uygulamalarına destek için uluslar arası işbirliği,
hassaslık değerlendirmesini de içeren, eylemlerin önceliklendirilmesi, finansal
ihtiyaç değerlendirilmeleri, kapasite artırımı ve tepki (response) stratejileri,
adaptasyon eylemlerinin sektörel ve ulusal planlara entegre edilmesi, özel projeler
ve programlar, adaptasyon eylemlerinin uygulamasını teşvik yolları ve iklim-esnek
(climate-resilient) gelişmelere ve tüm tarafların hassasiyetini azaltacak olanak
sağlayacak diğer yollar özellikle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz
kalabilecek gelişmekte olan ülkelerin zorunlu ve acil ihtiyaçlarının göz önünde
bulunduran, özellikle az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada ülkeleri,
ilaveten kuraklık, çölleşme ve taşkınlarla etkilenen Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarını
hesaba katan,
ii) Sigorta, risk yönetimi ve risk azaltma stratejileri, risk paylaşımı ve risk transferi
mekanizmaları,
iii) Felaket azaltma stratejileri ve gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliğini yol
açtığı hasarları azaltma yolları;
iv) Ekonomik çeşitlenme;
v) Anlaşmanın katalitik rolünün güçlendirme yolları;
d) Teknoloji geliştirme ve transferi üzerine geliştirilmiş eylem. Bunun için şunlar
düşünülmelidir:
i) Etkili mekanizmalar ve gelişmekte olan ülkelere teknoloji transferini sağlamak
için engellerin ortadan kaldırılıp, diğer teşviklerin verilmesi, böylelikle çevresel yönden
ses getiren teknolojilere erişimin sağlanması;
ii) Karşılanabilir çevresel teknolojilerin transferini, difüzyonunu hızlandırma
yolları;
iii) Mevcut, yeni ve ilerici teknolojilerin gelişimi ve araştırması üzerine işbirliği;
iv) Spesifik sektörlerde teknoloji işbirliği için mekanizmaların ve araçların
etkinliği;
e)Finansal kaynakların ve yatırımın, azatlım ve adaptasyon yolunda sağlanmasına yönelik
geliştirilmiş eylem. Şunlar da düşünülmelidir:
i) Yeterli ve sürekli finansal kaynaklara, finansal ve teknik desteğe kolaylıkla
erişimin sağlanması, yeni ek kaynakların sağlanması, gelişmekte olan ülkelere
resmi ve imtiyazlı kaynak tahsis edilmesi;
ii) Milli azatlım stratejileri ve adaptasyon eylemlerinin uygulanması için
gelişmekte olan ülkelere pozitif teşvikler verilmesi;
iii) İklim değişikliğinin ters etkilerine karşı hassas olan özellikle gelişmekte olan
ülkelere yeni fonlarla yardımcı olunması;
iv) Sürdürülebilir kalkınma politikalarını baz alarak adaptasyon eylemlerinin
uygulanmasını teşvik etmek;
v) Kamu ve özel sektör fonlarının ve yatırımlarının harekete geçirilmesi, iklimdostu yatırım seçeneklerinin kullanılması;
vi) Gelişmekte olan ülkelerde adaptasyon harcamalarının değerlendirilmesinde ve
finansal ihtiyaçlarının belirlenmesinde kapasite geliştirilmesinde finansal ve teknik
destek sağlanması, özellikle en hassas olanlarında;

2. Şu kararlar alınmıştır:
Prosesin Anlaşma altında yardımcı bir birim tarafından yürütülmesine, yani AWG-LCA
tarafından yürütülmesine, bu grubun işini 2009’a kadar tamamlamasına, çıkan sonuçları
Taraflar Meclisine kabul etmesi için 15. oturumda sunmasına karar verilmiştir.
3. Şu karar alınmıştır:
Proses gecikme olmadan başlamalıdır, grubun oturumları gerekli olduğu ölçüde ve en
uygun şekilde çizelge altına alınmalı, diğer grupların oturumlarıyla bağlantı içinde
olunmalı, bu oturumlar çalıştaylar ve diğer aktiviteler tarafından tamamlanmalı;
4. Şu kararı almıştır:
Grubun ilk oturumu Nisan 2008’i geçmeyecek şekilde en uygun zamanda toplanmalıdır.
5. Şu karar alınmıştır:
Grubun Başkanı ve Başkan yardımcısı, bir tanesi Anlaşmanın Ek I listesinden ve diğeri
bu ek dışından olmak üzere, sırayla diğer taraflarla yer değiştirmelidir.
6. Bu kararın ekindeki toplantı çizelgesine dikkat çekilmelidir.
7. İlk oturumda grubu çalışma programını oluşturmaya talimat vermelidir;
8. 22 Şubat 2008’e kadar tarafların çalışma programı hakkındaki görüşlerini sekreterliğe
sunmaya çağırmalıdır. Bu görüşler sekretarya tarafından kontrol edilir;
9. Grubun taraflar Meclisine 14. oturumunda meydana gelen gelişmeler konusunda rapor
sunmasını sağlamak;
10. 14. oturumda meydana gelen gelişmeleri grubun verdiği rapora göre ayarlamak;
11. Bu işlemler esnasında eldeki mevcut en iyi bilimsel bilgilere, bu anlaşmanın ve Kyoto
protokolünün tecrübelerine, diğer ilgili hükümetler arası proseslere, iş ve araştırma
çevrelerinin görüşlerine değer verilmelidir;
12. Grubun yapacağı işlerin organizasyonu ek kaynak gerektirecektir.
13. Tarafları Fona bağışta bulunmaya çağırmaktadır. Bu fondan oturumlara gelen grup
üyelerinin kalma masrafları, konferans hizmetleri sağlanacaktır.

