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            مؤمتر األطراف
                    الدورة الثالثة عشرة

     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٤- ٣     بايل، 

                       من جدول األعمال املؤقت ٤      البند 
ّ  ْ                 تقرير امليّسرْين املتشاركني للح                                    وار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل         

                                               للتصدي لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

ّ  ْ                                                 تقرير امليس ري ن املتشاركني للحوار بشأن العمل التعاوين الطويل األجل           
 للتصدي لتغري املناخ عن طريق تعزيز تنفيذ االتفاقية

ّ  ْ           مذكرة من امليس ري ن املتشاركني             * 

 املوجز

ٍ                         على االخنراط يف حواٍر، دون اإلخالل بأية          ،  ١١-    م أ  / ١                              ألطـراف العزم، مبوجب املقرر               مؤمتـر ا        قـد  ع                  
     ً                                          ستقبالً مبقتضى االتفاقية، من أجل تبادل اخلربات        م    دث   حت          و واليات    أ                                            مفاوضات أو التزامات أو عمليات أو أطر        

  .        غري املناخ ت      واجهة  مل        ُ                                      وحتليل الُنهج االستراتيجية لعمل تعاوين طويل األجل 

                                             ، نظمت األمانة أربع حلقات عمل يف إطار احلوار يف                  يف ذلك املقرر                          ة لطلـب مؤمتر األطراف             واسـتجاب  
ّ                     وقد يّسر احلوار ميسران       .     ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦      عامي                   والسيدة سانديا    )         أستراليا (   ي   س                     مها السيد هوارد بام             متشاركان       

  . )            جنوب أفريقيا (  ت   وي   دي 

                                              ير إىل الدورتني الثانية عشرة والثالثة عشرة ملؤمتر      تقر    تقدمي         املتشاركني    ين       َ  امليسَر  إىل                 وطلب مؤمتر األطراف  
                              وتأيت هذه املذكرة استجابة للطلب   .                                                                         األطـراف عن احلوار وعن املعلومات واآلراء املتنوعة اليت عرضتها األطراف          

  .                            عن املناقشات اليت دارت يف احلوار         املتشاركني    ين                        َ  التقرير النهائي للميسَر    تشكل                 املشار إليه أعاله و

 ـــــــــــــ
                                                                                                        تأخـر تقدمي هذه الوثيقة بسبب عدم توفر الوقت الكايف لالنتهاء منها بني موعد انعقاد حلقة العمل                   *

  .                                                 الرابعة يف إطار احلوار واملوعد النهائي لتقدمي الوثيقة
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 مقدمة -أوال

 الوالية

ٍ                                   لى االخنراط يف حواٍر، دون اإلخالل بأية مفاوضات أ                   العزم ع    ١١-    م أ  / ١                         قد مؤمتر األطراف مبقرره      ع - ١        تزامات      و ال                
     ً                                            ُ                               ستقبالً مبقتضى االتفاقية، من أجل تبادل اخلربات وحتليل الُنهج االستراتيجية لعمل            م    دث   حت                                أو عمليات أو أطر أو واليات       

  :             اجملاالت التالية              مجلة جماالت منها        ، يشمل         غري املناخ ت      واجهة  مل                تعاوين طويل األجل 

                                     تعزيز األهداف اإلمنائية بطريقة مستدامة؛  ) أ ( 

      ّ    التكّيف؛           راءات يف جمال       اختاذ إج  ) ب ( 

  ؛     ً  كامالً        ً ة استغالالً         لتكنولوجي                استغالل الطاقات ا  ) ج ( 

  .            لفرص السوقية            اليت تتيحها ا                      حتقيق اإلمكانات الكاملة   ) د ( 

                             ٍ                         احلوار شكل تبادل مفتوح وغري ملزٍم لآلراء واملعلومات              يتخذ                                                وعقـد مؤمتـر األطراف العزم كذلك على أن           - ٢
   .                                          أية مفاوضات تفضي إىل التزامات جديدة         فتح                  ، وأال يؤدي إىل           ً   صارماً        ً   تنفيذاً       تفاقية ال ا                                   واألفكـار، مـن أجل دعم تنفيذ        

  :      ما يلي                      واتفق مؤمتر األطراف على 

       الفريق              الواردة من                                                                                         أن يسترشـد احلوار بأفضل املعلومات والتقييمات العلمية بشأن تغري املناخ وآثاره،               ) أ ( 
           ذات الصلة؛      األخرى                                                ملعلومات العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية                                 ً     احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ فضالً عن ا

     ً                                                                                                  أن ميكًـن احلوار األطراف من مواصلة تطوير استجابات وطنية ودولية فعالة ومالئمة إزاء تغري املناخ،                  ) ب ( 
                أساسية أنظف                                                        تعزيز البحث والتطوير، واستخدام تكنولوجيات وهياكل      ل               حتديد إجراءات        بحث                            وأن يكـون مبثابة حمفل ل     

                واالستثمار فيها؛

            اليت تتخذها                 ُ                                                                             أن حيـدد احلـوار الُنهج اليت من شأهنا أن توفر الدعم وهتيئ الظروف املواتية لإلجراءات                   ) ج ( 
                                                                                           واليت تعزز التنمية احمللية املستدامة وختفف آثار تغري املناخ بطريقة مالئمة للظروف الوطنية، مبا يف ذلك     ً طوعاً                   البلدان النامية   

                                                                                       ذ إجراءات ملموسة لتمكني البلدان، وخباصة البلدان النامية، من إدارة تغري املناخ والتكيف معه؛   اختا

              لى تكنولوجيات  ع                    صول البلدان النامية  ح                                                     أن يستكشف احلوار السبل والوسائل الكفيلة بتحسني إمكانية   ) د ( 
  ؛        ملموسة     برامج و        إجراءات     وضع    ة و   اتي ؤ                                                        مالئمة للمناخ وتكنولوجيات للتكيف وذلك من خالل هتيئة بيئات م و    نظف  أ
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                                 أربع حلقات عمل يف إطار احلوار            ٢٠٠٧    و     ٢٠٠٦         يف عامي                                                  واسـتجابة لطلب مؤمتر األطراف، نظمت األمانة         - ٣
                 وميكن االطالع على  . )     احلوار (         االتفاقية       تنفيذ      تعزيز     طريق   عن      املناخ    ّ  لتغّير       للتصدي     األجل       الطويل        التعاوين      العمل       بشـأن 

  . )١   (       اإلنترنت                                              ومات املقدمة يف حلقات العمل على موقع األمانة على                   جداول األعمال واملعل

                                            ، أحدمها من أحد األطراف املدرجة يف املرفق                   متشاركان                             ، قام بتيسري احلوار ميسران      ١١-    م أ  / ١           باملقرر       ً   وعمـالً  - ٤
                  فق األول باالتفاقية                                        ، واآلخر من أحد األطراف غري املدرجة يف املر    ))        أستراليا (   ي   س                     السـيد هـوارد بام     (                   األول باالتفاقـية    

         وقد طلب                                          ن من األطراف على التوايل باختيارمها؛      ا         ن اجملموعت  ا             ، وقامت هات    ))             جنوب أفريقيا  (   ت    وي                      السـيدة سانديا دي      (
                                                                                                                         نا مؤمتر األطراف تقدمي تقرير عن احلوار وعن املعلومات واآلراء املتنوعة اليت عرضتها األطراف إىل الدورة الثانية عشرة                     إلي
  .           ملؤمتر األطراف  )     ٢٠٠٧      ديسمرب  /          كانون األول (                        وإىل الدورة الثالثة عشرة   )     ٢٠٠٦      نوفمرب  /           تشرين الثاين (

  املتشاركنيني مالحظات امليسر-ثانيا

                           اإلضافة املذكورة يف الفقرة     و    هي         وتشكل     ،       أعاله  ٤              يف الفقرة        وارد                                             هذه الوثيقة استجابة لطلب مؤمتر األطراف ال       - ٥
  . )٢   (                            اآلراء اليت أعربت عنها احلكومات     تنوع   ،               ً كما كان متوقعاً       ّ    الذي يبّين،                                    أدناه، تقريرنا النهائي عن احلوار،  ٧

       اليت                                  ً       مالحظاتنا عن املناقشات املثمرة جداً            ، يعكس             هذه الوثيقة      وهو              فاجلزء األول،      :                            ويـتألف التقرير من جزأين     - ٦
ُ                                               والُنُهج األساسية ملواجهة تغري املناخ وبشأن الكيف              الدعائم         بشأن                  ً       دارت بينـنا مجـيعاً           دعائم                                 ية اليت ميكن هبا إدماج هذه ال          ُ 

      أثناء    يف                                    اخليارات اليت طرحها املشاركون          ً أيضاً  ّ    بّينا       وقد     .   ُ                                                            والُنهج حبيث تشكل استجابة عاملية فعالة يف مواجهة تغري املناخ         
   يق    تحق         السبيل ل                                                     إىل ما بعد دورة مؤمتر األطراف الثالثة عشرة و          م      مداوالهت       واصلة   م                 ة مدى استصواب           معرف     بشأن           املناقشـة   

  .   ذلك

                            معلومات خبصوص تنظيم حلقات           يتضمن     ،  FCCC/CP/2007/4/Add.1      ثيقة        الو  و ه                              واجلـزء الثاين من التقرير،       - ٧
             ً  ويتضمن أيضاً    .                                                                       للمعلومات واآلراء املتنوعة بشأن مواضيع احلوار أثناء حلقات العمل              ً   مفصالً                  ً         العمـل األربـع وسـرداً     

  .    جماالت      لعدة      شاملة       عامة و                                 معلومات قدمها مشاركون بشأن قضايا 

          لتوصل إىل        على ا                                   للحوار وخالصة تساعد احلكومات            مقتضبة           بة حصيلة    ا  مبث           الـتقرير             هـذا         كـون  ي              وأملـنا أن     - ٨
      الوقت        ، ويف           تغري املناخ        واجهة          فعالة مل   ال        ستجابة           طبيعة اال                                                                  استنتاجات بشأن الطريق الذي سيسلك والتدابري املطلوبة لتحديد         

  .                                   وياهتا الوطنية وحتقيقها على حنو مستدام                             متكني مجيع البلدان من املضي يف أول     ذاته 

                                                      

) ١ (  <http://unfccc.int/meetings/dialogue/items/3668.php>.  
ّ                ً       ً                                               قّدم امليسران شفهياً تقريراً أمام الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطـراف           ) ٢ (                                        والنص الكامـل هلذا التقرير الشفهي       .  

  .<http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/application/pdf/oral_report_at_cop12_061117.pdf>               متاح على املوقع 
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  حوار استراتيجي-ألف

     لقيت    ا           نقول إهن   ال و  .                                                             بعض السمات االستراتيجية الستجابة دولية فعالة لتغري املناخ               اقتراح                         الحظـنا أثناء احلوار      - ٩
                  مسات اعتربها العديد       أهنا   شة            عنا إىل املناق ا    استم            لنا يف أثناء                              كاملة من السمات، ولكن بدا      مت                 هنا تشكل جمموعة     إ       أو        ً   إمجاعـاً 

  .         تغري املناخ      واجهة    مل          مستقبلية                               ضرورية لنجاح أي استجابة دولية ،      ضيوف ني        ومتحدث ني           وفود ومراقب   من    ،          من املشاركني

                                                       ه مثيل يف االهتمام الذي يوىل لتغري املناخ على أعلى          ـ              مل يسبق ل                                        ً        وقـد شهدت السنتان املكرستان للحوار تغرياً       -  ١٠
                     بضرورة القيام بعمل               اليت تنادي                           العلمية واالقتصادية        احلجج         د وضوح    ي  زا ت    عن              هذا التغري       جنم      قد        ية، و                  املسـتويات احلكوم  

        املنبثقة       عملية     ال  هة   ووج                                                 هذا احلوار األوسع بني قادة العامل، سيتعني حتديد وترية     سياق  يف    و .           تغري املناخ      ملواجهة           عاجل وفعال 
                                                       على أن االتفاقية تظل تشكل اإلطار العاملي املركزي                              ً    ملناخ، مع التأكيد جمدداً                                               اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري ا          عن  
  .                                                لتفاوض بشأن الصكوك القانونية ووضع اآلليات الدولية ل

  ،   ً ياً    أساس                                                ً          أن العمل الذي جرى يف إطار االتفاقية، وإن كان عمالً          ب   ّ                     ذكّرنا بعض املشاركني         ً                   وبـناًء على ما تقدم،     -  ١١
                     طوال فترة احلوار            ً   وتكراراً              ً   قد مسعنا مراراً            بالفعل، ف  و   .          تغري املناخ             الذي ميثله         تحدي   ل            بة فعالة ل                              لـيس السبيل الوحيد الستجا    

                        فزها من هذه العمليات      وا                             يف الكثري من احلاالت تستمد ح        ا   هن      رغم أ                                       أخرى خارج العمليات اليت نقوم هبا،              عمـل          سـبل    ب
                                              تغري املناخ وستساهم يف إجياد استجابة شاملة، ومن مث      صدي ل         ً                     تشكل جزءاً من اجلهود العاملية للت   ٌ سبلٌ                   وتتوقف عليها، وهي 

                             أدوار حيوية يتعني عليهم                         ً      واجملتمع املدين هلم مجيعاً                 وقطاع األعمال                      فالعلماء والباحثون      .          تغري املناخ       وجهة                   فعالـة حبـق، مل    
               اخلرباء التابعني        االت و                مجيع هذه اجمل    يف                كبري من اخلرباء      ال     عدد    ال   ا ذ هل            وحنن ممتنون      .                                   االضـطالع هبا بالتعاون مع احلكومات     

ـ  ّ       الذين قّدموا            لحكومات     ل            فقد عرضوا     .                                                                      سلطت الضوء على فرص تعزيز فعالية تعاوننا وبعثت احليوية يف عملنا             ة      ثاقب   ً   آراًء         
   أن                                                      لعمل التعاوين فيما بني احلكومات للتصدي لتغري املناخ                       إذا ما أريد ل       ف  .             يف االعتبار          مداوالتنا       أخذها                جيـب أن ت     ع     قـائ  و

      نبثقة                                                            االستفادة من اخلربة اليت ال تتوفر عادة يف العمليات امل                مواصلة        بد من                                   عاملي الذي نسعى لتحقيقه، فال      ال    ثر           حيـدث األ  
  .          االتفاقية  عن

                                              فقد شكل حلقة متناسقة ومطولة الستكشاف أهم         .                                                               لقـد كـان احلوار جتربة فريدة من نوعها بالنسبة لالتفاقية           -  ١٢
    أية           اليت ترافق      قيود   ال      ضغوط و  لل   ض   تعر ت                                        زيد من العمل التعاوين الفعال، دون أن                                                  القضـايا الـيت تؤثر يف احتماالت القيام مب        

ـ          مفتوح       بشكل                  آلراء والتجارب    ا                                               فرصة جلميع احلكومات للمشاركة بثقة يف تبادل                       هذا احلوار         وأتاح  .   ية                عملـية تفاوض
                              بسهولة أكرب مما يف أية جولة           لك،      ذ        ساعد    وقد  .                   أثناء املفاوضات      طرحه                     الكثري مما يتعذر         ً مجيعاً           وقد مسعنا     .            ً    وأصـيل نسبياً  

  .                    ال سيما قطاع األعمال              األطراف الفاعلة   من                                       على حتديد املصاحل احلقيقية للحكومات وغريها   ،        مفاوضات

    ١١                                        مسامهات اخلرباء املشار إليها يف الفقرة            على      دة    تم                                                    وأثـناء حلقـات العمل األربع، حددت احلكومات، مع         -  ١٣
                       املبادئ اليت ينبغي أن               بإسهاب        ناولت     وت  ،                                     استجابة دولية فعالة لتغري املناخ                   د إليها لوضع                           الدعائم اليت ميكن االستنا            أعـاله،   

             آراءها بشأن           احلكومات        عرضت                       على وجه اخلصوص،                                  ويف حلقيت العمل األوىل واألخرية       .                هذه االستجابة              تسترشـد هبا  
             بالقدر الذي     ً الً     فع  ة    تنوع م               ت هذه اآلراء             وإذا كان    .          املتوخاة                                ، وكذلك بشأن املبادئ واألهداف               للمستقبل                  الـرؤية املشتركة  

   .        معينة      دعائم                   ع لبعض األفكار ول      واس               عن دعم قوي و        عرب    ُ وأُ                                 العديد من العناصر املشتركة         برز                           توقعه مؤمتر األطراف، فقد     
                                                                      ولكن شعورنا الراسخ هو أن هذه اخلالفات باتت اآلن حمددة بدقة أكرب               .                                           وتظـل هـناك خالفـات واضحة بني البلدان        

  .                          بتعزيز العمل التعاوين الدويل       ّ                 الذي جتلّى طوال مناقشاتنا        اللتزام        تعاظم ا   ل     ً  نظراً ،      ة للحل ي    قابل        هي أكثر  ف        وبالتايل 
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     عمها  د              مجيع احلكومات      ت       قد جدد  ف   .                                           إجياد استجابة عاملية فعالة لتغري املناخ                        اعتراض على ضرورة     ي          نسمع أ    ومل -  ١٤
    طلب                        فهناك من يرى ضرورة        ،                                     الرؤى بشأن ما ينبغي القيام به          يف                    ً    صحيح أن هناك تبايناً      .                               لتحقيق اهلدف النهائي لالتفاقية   

           جتلى طوال  ً اً        مشترك  ً اً               ولكن هناك خيط     ،                         تعزيز إجراءات التنفيذ                            بينما يرى آخرون ضرورة                                         تعزيـز تنفيذ االلتزامات القائمة      
      من           ً  أكثر نضجاً      أهنا   ب              هذه املناقشة                             وصف العديد من املتحدثني         إىل     ة     كثري                ومن اإلشارات ال     .                           احلوار هو وجوب عمل املزيد    

  .                        االتفاقية وبروتوكول كيوتو     إطار   يف       جتمعنا                                           مل يطعن يف االستنتاجات العلمية األساسية اليت         ً  أن أحداً و   ه ة  بق ا   س ة     مناقش    أية 
                                          إفادة متعمقة بشأن استنتاجات تقرير التقييم       املناخ     بتغري     املعين      الدويل       احلكومي                                   وقـدم اخلرباء املشاركون يف عمل الفريق  

                                  ّ                                         بشكل ال لبس فيه أن اجلنس البشري قد غّير املناخ بالفعل وأن السياسات              ّ    بّين      ح و    وضو                            فقد قدم الفريق الوقائع ب       .        الـرابع 
                       أن احللول التكنولوجية   ّ                            ً وبّين تقرير التقييم الرابع أيضاً   .                               سيؤدي إىل عواقب غري مقبولة      ،                           وإبقاء األمور على حاهلا     ،        احلالـية 

                                         العواقب ال يزال ميكن تفاديها إذا ما اختذت  أ                    وخلص كذلك إىل أن أسو    .     ً حالياً          ها يتاح                    وأن املزيد من                      ً    متاحة للعمل هبا فوراً   
  .                         إجراءات حامسة دون أدىن تأخري

                                                                                                          ويف ظـل هـذه اخللفية، أتاحت عملية احلوار فرصة فريدة من نوعها للحكومات كي تفصح عن موقفها من                    -  ١٥
                أهدافها اإلمنائية          السعي إىل                                اجلهود اليت تبذهلا إلحراز تقدم يف                                                            مشـكلة املـناخ اليت تؤثر يف طموحاهتا لتحقيق التنمية ويف         

   .                                          قضية جوهرية يف التنمية االقتصادية املستدامة                                             ً فالتحدي الذي يشكله تغري املناخ أصبح يشكل تدرجيياً  .                بطـريقة مستدامة 
                       اآلثار الضارة للتغريات          تضخيم                    احليوية وذلك ب        قومية                              تغري املناخ بالفعل مصاحلها ال          آثار      دد   هت                               ففـي العديـد من البلدان،       

                                        اليوم مما كان عليه احلال قبل بضع                                                                           ً             وقد أبرز احلوار أن الضرورة امللحة للتكيف مع تغري املناخ باتت أكثر إحلاحاً               .       املناخية
                                                    ن األولويات يف جمال ختفيف آثار تغري املناخ بالنسبة للعديد  ع               ّ                          بعد أن كان التكّيف يف وقت مضى أبعد ما يكون  ف  .     سنوات

             ؛ إنه يشكل                                                         ً             من جوانب العمل يف هذا اجملال على املستويني احمللي والدويل معاً                ً   حامساً                          ً         مـن احلكومـات، بات اآلن جانباً      
  .                     أساسية يف هذا املضمار     دعامة

                                  العديد من املشاركني عن اآلثار        نا ث      ّ  فقد حدّ    .                 االستعجال يف األمر             عن ضرورة           متعددة         بارات      ع  ً اً    حديث             وقـد مسعنا     -  ١٦
                                                                                   وشددوا على التكلفة االجتماعية واالقتصادية اليت ستنوء هبا التنمية املستدامة يف                                ً      املناخ اليت تشاهد يومياً                     الوخـيمة لـتغري   

      إىل                        ً    بعض البلدان األكثر ضعفاً      يف               األمور وصلت                    ومسعنا كذلك أن       .                                                 بلداهنـم جراء أي تأخري إضايف عن تدارك األوضاع        
       ذلك    كد أ     وقد     .                                                       يلة األجل، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر أو التصحر                   اآلثار الطو          بفعل    ً اً              ها ذاته مهدد   ؤ   بقا           بات عنده       حد

            وحقيقة األمر    .                                                                                         للجميع أن التأخري يف اختاذ إجراءات لالستجابة لتغري املناخ ليس باألمر اخلطري فحسب ولكنه مكلف للغاية
  م                        ِ   التكنولوجيا والطاقة تلزِ          يف جمايل                              اخليارات اليت تتخذ اليوم                              على سياسة املناخ، وأن                          املختارة تؤثر بقوة                        أن سـبل التنمية     

  .                         طالق االنبعاثات لعقود قادمة ن ال  ن    ّ معّي     مسار       اتباع                          املستثمرين واجملتمع العاملي ب

     ُ ّ    وقد ذُكّرنا   .                     تعرضها آلثار تغري املناخ      حد من  ل ل             ها اليت تبذهلا       جلهود    لدعم         إىل تلقي ا                          وتتطلع االقتصاديات الضعيفة  -  ١٧
ـ                                                                                   تقع بقوة غري متناسبة على من ميلك أضعف القدرات لالستجابة واألقل مسؤولية عن                                                أن اآلثـار الضـارة لتغري املناخ           ب

                                 بنجاح اجملتمع الدويل يف تطوير       ً اً                                                        جيعل حتقيق هذه البلدان تطلعاهتا يف جمال التنمية مرهون                       األمر الذي     .                   التسـبب يف املشكلة   
  .          لتغري املناخ ّ     فّعالة                          استراتيجيات تقدم استجابة        وتنفيذ 

ـ    -  ١٨                         ووسائل حتفز التنمية     ً الً                                واجملتمع املدين أخذوا جيدون سب                  وقطاع األعمال                          وار كـيف أن احلكومات        ّ          وبـّين احل
                            عن طريق حتسني التكنولوجيات         ً      ً   ختفيضاً نسبياً                                     انبعاثات غازات االحتباس احلراري                             ويف الوقـت ذاته ختفض                   االقتصـادية   
                                                 لتصدي آلثار النمو االقتصادي السابق؛ فهي تشمل        ا    إىل          ُ                                             ومل يعد ُينظر إىل هذه املساعي على أهنا ترمي فقط              .         والسياسات
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                                    النظيفة حتقق بالفعل فوائد إمنائية              اإلمنائية                     ومثل هذه املسالك       .         للبيئة                                               ً         اآلن التحدي املتمثل يف جعل النمو يف املستقبل مراعياً        
  .   واء                                                                        من قبيل حتسني أمن الطاقة وتقليص تكاليف الصحة العمومية من جراء حتسن نوعية اهل       مزدوجة      كبرية 

                                                                          عن االقتصاد العاملي، وقد حتدثت احلكومات يف احلوار بإسهاب عن األبعاد              زل ع مب                           وال يوجـد اقتصـاد وطين        -  ١٩
                                            بعض االستجابات لتغري املناخ قد تنطوي على            كون                                                                            الوطنية والدولية اليت تنطوي عليها االستجابة لتغري املناخ، مبا يف ذلك            

                                                                        فاختاذ إجراءات على الصعيد الوطين مهم للغاية بالنسبة جلميع احلكومات             . ى      أخر                                ً        آثـار ضارة غري مقصودة تصيب بلداناً      
  .                                                                            وميكن تعزيز تلك اإلجراءات إىل حد كبري بفضل التعاون الدويل الفعال وبوضع آليات حمفزة

  يف           ن واملرونة                                   املكاسب يف الفعالية نتيجة التعاو               فقد أظهر                                                        حتليل اجلوانب االقتصادية للعمل املتعلق بتغري املناخ             أما   و -  ٢٠
                                              تصميم سياسات يف جمال تغري املناخ هو التمكني                    اليت تواجه           تحديات    ال      وأحد     .         االنبعاثات         احلد من                كان وكيفية              اختـيار م  
  .                 املكاسب يف الفعالية    هذه         من حتقيق 

        يح هذه                                                                                                                 لقـد سبق لآلليات الدولية من قبيل آلية التنمية النظيفة أن أثبتت كيف أن التعاون الدويل ميكنه أن يت                   و -  ٢١
   .                                                                                                                     الكفـاءات ومن مث حتقيق ختفيضات جمدية من حيث التكاليف يف االنبعاثات ويساهم يف الوقت ذاته يف التنمية املستدامة                  

ـ                  لذلك، اقترح        ً وتبعاً   .  ها    نطاق                                                                                             مسعنا عدة مرات يف احلوار أن تصميم آلية التنمية النظيفة ونطاقها احلاليان حيدان من                  نا      ولكن
         وقد دعت     .                                  بطريقة فعالة من حيث التكلفة              االنبعاثات         احلد من         تكفل   و         أوسع       ً فرصاً                                 عـدة مشـاركني تعديـالت تتيح        

  .                                  إتاحة املزيد من هذه الفرص يف املستقبل   إىل         احلكومات 

                                                                                                   على لسان كثريين أن اآللية املالية لالتفاقية ال تستوعب حجم التدفقات املالية الضرورية لدعم                            ً     وقـد مسعنا أيضاً    -  ٢٢
                                                                                      ويتعني النظر يف إمكانية إجياد آليات جديدة تشمل املؤسسات املالية الدولية والقطاع               .         ية فعالة                           التوصـل إىل استجابة دول    

ّ       وقُّدمت يف     .             بصورة منهجية                    يتعني النظر فيها                                آليات متويل ابتكارية، و              ترمي إلجياد                       وقدمت عدة اقتراحات       .            املـايل اخلاص   ُ  
                                                نات بعض البلدان النامية للمسامهة يف احلد من                 طالق إمكا  إل                                                     مجـيع جـوالت احلـوار مقترحات جديدة إلجياد حوافز           

   ا ه   مجيع        ، فهي           بنجاح  ة         املقترح         اإلجراءات        ُ        وإذا ما ُنفذت       .                                             وتستحق مجيع هذه املقترحات أن تبحث عن كثب          .         االنبعاثات
  .                        أن تعزز التنمية املستدامة       كفيلة ب

ّ      قـّدم    و -  ٢٣         استجابة             إرساء أسس             الكفيلة ب      وعة      املتن        املبادئ        بشأن                                                     العديـد من املشاركني، طوال مدة احلوار، آراءهم          
                                                        اإلنصاف؛ واملسؤوليات والقدرات املشتركة ولكن املتمايزة؛         :               املبادئ التالية                      ومشلت هذه املقترحات       .                    عاملـية لتغري املناخ   
  .                                                                               ة االقتصادية؛ واملرونة ملراعاة خمتلف الظروف الوطنية؛ وأمهية أولويات التنمية املستدامة  اء ف ك                    والسالمة البيئية؛ وال

                                                                                                     واسـتمعنا إىل مقترحات عديدة مؤداها أن الرؤية املشتركة اليت تتجلى يف حتديد اهلدف الطويل األجل من شأهنا         -  ٢٤
    دمت   ُ وقُ   .                                                                                       للجهد املبذول وتكفل تناسب النتيجة اإلمجالية لإلجراءات املتخذة مع املشكلة القائمة                ً   عاماً              ً       أن تتـيح توجهـاً    

                                                                    ليها هذا اهلدف الطويل األجل من حيث مستوى االنبعاثات، أو املدة                                                              مقـترحات بشـأن الكيفية اليت ينبغي أن يكون ع         
       يف هذا      و  .                                                                                                                   الزمنـية الـيت تتطلبها االنبعاثات العاملية لتبلغ ذروهتا، أو احلد األقصى للمستوى املقبول لزيادة درجة احلرارة                

                                  ده أن االنبعاثات العاملية ستتطلب ما           املناخ ومفا     بتغري     املعين      الدويل       احلكومي         الفريق      إىل رأي             عدة مشاركني     أشار        السياق، 
     حبلول       ٢٠٠٠                                                    تقليصها إىل نصف املستوى الذي كانت عليه يف عام                       من الضروري                         لتبلغ ذروهتا وأن          ً   عاماً   ١٥  -    ١٠    بني  

            رة اليت كانت    حلرا ا                          ال ينبغي له أن يفوق درجات               الكرة األرضية        احترار                             ورأى العديـد من املشاركني أن    .     ٢٠٥٠      عـام  



FCCC/CP/2007/4 
Page 8 

 

                             بأن هذا املستوى ذاته يسفر        ّ                     وسلّموا يف الوقت ذاته                        درجتني مئويتني،                 ية بأكثر من   ع ا            لمرحلة الصن  ل            ة السابقة                 سائدة يف احلقب  
                                                                                            ويف هذه املناقشة، أشار العديد من املشاركني إىل الترابط بني هذا احلوار والفريق العامل املخصص            .   خمة ض                عن آثار ضارة    

                                                                  يف املرفق األول مبوجب بروتوكول كيوتو عندما يتعلق األمر مبناقشة                                                            للـنظر يف االلـتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة         
  .                 يف جمال االنبعاثات               هداف طويلة األجل  األ

  استجابة فعالة لتغري املناخدعائم -باء

ُ                                       حتليل الُنُهج االستراتيجية للعمل التعاوين طويل            مهمة         لحوار                      حدد مؤمتر األطراف ل             أعاله،    ١           يف الفقرة             كما ذكر    -  ٢٥  ُ       
                                                                                                   لتصـدي لتغري املناخ مبا يتيح حتقيق األهداف اإلمنائية على حنو مستدام، وتناول اإلجراءات املتعلقة                           لكفـيلة با   ا        األجـل   

                 ناقشنا كل واحد       قد   و   .     ّ                                                                                           بالتكـّيف، واستغالل الطاقات الكاملة اليت تنطوي عليها التكنولوجيا والفرص املهيأة يف األسواق            
  .                        ها مثل االستثمار والتمويل         شتركة بين      ضايا م                                         من هذه املواضيع الواحد تلو اآلخر وتعرضنا لق

        أساسية       دعائم                  يشكل يف رأيها                  ن بوضوح ما                    ّ    ىل احلكومات أن تبيّ    إ                                        اقتربـنا مـن اختتام احلوار، طلبنا            ما د    عـن  و -  ٢٦
  ،  ى  خر أ        أو ب      صورة ب   ،                                              التالية على أقل تقدير ينبغي أن تشكل              الدعائم                           ومثة اتفاق راسخ على أن         .                           الستجابة فعالة لتغري املناخ   
  :    ً                جزءاً من هذه االستجابة

         التخفيف؛  ) أ ( 

        التكيف؛  ) ب ( 

             التكنولوجيا؛  ) ج ( 

  .                 االستثمار والتمويل  ) د ( 

      أن من                                                                        أن هذه الدعائم وحدها لن تشكل حبد ذاهتا استجابة فعالة لتغري املناخ و                           ً        وقـد ذكـرت احلكومات أيضاً      -  ٢٧
  .       أدناه  ٦٠  -    ٥٦                              اليت ستأيت مناقشتها يف الفقرات                                             بعناصر إضافية هامة من عناصر االستجابة الدولية                الضروري تعزيزها 

 التخفيف -١

                              االنبعاثات العاملية أو تثبيت            ازدياد                                                 أن اجلهود الراهنة لن تكفي للتحكم يف معدل                 مؤداها                   احلوار حقيقة       برز      لقد أ  -  ٢٨
                 لعاملية لتحدى تغري                        ما قيل إن الطبيعة ا       ً وكثرياً   .                                                                   تركـز غـازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي عند مستوى مأمون           

           يتوقف على                        من آثار تغري املناخ         يف   ف   لتخ ل            الرامية                                  جرى التشديد على أن جناح اجلهود         قد   و   .        عاملية                 ً     املـناخ تتطلب حلوالً   
  ه  ي                                       وأعرب كثريون عن رؤاهم بشأن ما ميكن أن يعن   .                                إىل ما أبعد من التزاماهتا احلالية                             ً      إرادة مجـيع احلكومات للتحرك قدماً    

   .                                                                                                نسمع أي اعتراض على ضرورة مواصلة البلدان املتقدمة يف تقدم الركب على طريق حتقيق التخفيف                  ومل     .         ً    ذلـك عملياً  
      تعزيز      ىل إ                 أخرى عن احلاجة           بلدان                                                                                     وأعـرب بعـض الـبلدان عن الرغبة يف إجراء ختفيض حاد يف االنبعاثات، وأعربت                

                                      عن استعدادها الختاذ إجراءات للتخفيف         ً  أيضاً     ى     أخر       بلدان                                            تنفيذ االلتزامات القائمة، بينما أعربت          إىل                     اإلجراءات الرامية   
                                                                                        وحيتاج األمر إىل إجراء املزيد من املناقشات لتدعيم هذا التفاهم اهلش واستكشاف السبل                .                            حبوافـز تسـاعدها على ذلك     



FCCC/CP/2007/4 
Page 9 

                 ملناخ، والتمويل                   اليت اليت تراعي ا             تكنوجليات                املناسب من ال          فتوافر     .          تغري املناخ         ملواجهة             نظـام           تصـميم                   لتطبـيقه لـدى     
  .                                                                                    واالستثمار، وآليات السوق من شأنه أن يدعم ويسهل إىل حد كبري أية جهود عاملية من هذا القبيل

         واخليارات    .                                                          وال سيما يف الطريقة اليت يتم هبا إنتاج الطاقة واستهالكها      ،                                   وسـيتطلب األمـر إجراء حتول جذري       -  ٢٩
                                                          ة أو غري الفعالة، أو اخليارات اليت ال تستبعد إمكانية                                                                            احلالـية واملسـتقبلية للكنولوجيات واهلياكل األساسية غري املستدام        

                  تقلص االستثمارات،      أن              أو ميكن             غري متجدد                                                                       إدخـال حتسينات ومكونات جديدة يف املستقبل ميكن أن تؤدي إىل رصيد             
  ت                                       وينطبق ذلك بوجه خاص على االستثمارا        .                                                         من قدرة اخليارات املستقبلية على التصدي لتغري املناخ         د                 األمـر الـذي حي    

  .    كاتب  امل                                                                    مد يف نظم الطاقة واهلياكل األساسية، مبا فيها املستوطنات البشرية واإلسكان و    ة األ ل  وي ط

                    ترغب يف املشاركة     ،                من االنبعاثات       ً نسبياً       ً   ضئيالً              ً   اليت تطلق قدراً         بلدان    ال             مبا فيها     ،                                  وقد مسعنا أن العديد من البلدان      -  ٣٠
ُ                                   وار الُنُهج االستراتيجية اليت هي بصدد اختاذها ل                       وقدمت بلدان عديدة إىل احل   .                  يف االستجابة العاملية                   انبعاثاهتا الوطنية        لحد من       ُ 

ّ                                وقُّدمت هذه االستراتيجيات يف سياق        .                         توسع النشاط االقتصادي       بسبب           االنبعاثات          ازدياد                                اإلمجالية أو للتحكم يف معدل       ُ  
   ويف    .                              اليت تستعد الختاذها يف املستقبل         تلك      و      ّ                                       ، وبّينت اإلجراءات اليت اختذهتا هذه البلدان             القومية                        الظروف واخلطط اإلمنائية    

  .                                                                                                       بعض احلاالت، حددت هذه االستراتيجيات الكيفية اليت تتمكن هبا اآلليات الدولية من زيادة تعزيز فعالية هذه اإلجراءات

    ائد   فو      تكون                                                               من هذه العروض والنقاش الذي أعقبها هو االقتراح بأن            ت      برز  يت           املستجدة ال        املهمة                 وأحد املفاهيم    -  ٣١
               كبرية يف اجلهود   ات م ا  سه إ          أن تشكل          قادرة على                                                                          ختفـيف آثـار تغري املناخ اليت حتققها سياسات وتدابري التنمية املستدامة            

  ُ                                                                  وذُكر أن هنج سياسات وتدابري التنمية املستدامة من شأنه أن يتيح              .      لدفيئة ا                 انبعاثات غازات            احلد من                          العاملية لضبط النمو و   
                                                                            على احلوافز الضرورية، باختاذ إجراءات قابلة للقياس وميكن اإلبالغ عنها            ا    حصوهل         يف حالة      ،                                  لـبلدان نامية إمكانية التعهد    

    حيسن        هامة     نقاط     وهذه    .                                   مع أهدافها يف جمال التنمية املستدامة                                                ً          وميكـن الـتحقق منها للتخفيف من آثار تغري املناخ متاشياً       
  .          من البحث            ً إيالؤها مزيداً

ُ                                ثار تغري املناخ على جمموعة من اآلليات املواتية مثل الُنُهج املالية والتنظيمية                                                 ويعـتمد الـنجاح يف التخفيف من آ        -  ٣٢  ُ                                                
                        على حشد االستثمارات     ة    ساعد  امل                    التنمية النظيفة، و           من أجل                                                                 القـادرة عـلى تقليص التكاليف، وتوفري املزيد من احلوافز           

ُ                                     ولكي تكون هذه الُنُهج املالية والتنظيمية أكثر فعال          .       املطلوبة                                             اج ألن تكون مصممة مبا يتالءم مع خصوصيات                   ة، فهي حتت   ي                ُ 
                          وسنتناول دور آليات سوق       .                                                    باألطر الدولية مما هي عليه آليات سوق الكربون                                              ً      االقتصادات الوطنية وأن تكون أقل ارتباطاً     

  .       أدناه  ٥٥  �    ٤٩            يف الفقرات  ة       املالي                    معرض احلديث عن اجلوانب                          الكربون مبزيد من التفصيل يف 

  .                        شكل حمور االستجابة الدولية ي                                                     ئيسية اليت تستخلص من احلوار هي أن قطاع الطاقة ينبغي أن                  وإحدى الرسائل الر -  ٣٣
                                                                            على حد سواء على أن التحدي املتمثل يف توفري الطاقة املطلوبة لألنشطة                            وقطـاع األعمال                           فـق ممـثلو احلكومـات        ت  وا

      تسريع  و                                التكلفة املنخفضة والسلبية،                                                                                  االقتصادية يستدعي بذل جهود جبارة الستكشاف مجيع خيارات كفاءة الطاقة ذات          
             كما أن حتسني      .                                                                            وتعزيز العمل التعاوين لتطوير جيل جديد من تكنولوجيا الطاقة النظيفة           ،                        التكنولوجـيا املتاحة           اسـتغالل 

  .                 تغيري سلوك املستهلك         قد يبشر ب                 إدارة جانب الطلب 

        ن أنشطة           اليت تنشأ ع          االنبعاثات           إىل احلد من                              قد دار بشأن اجلهود الرامية      ً  واعداً                          ً       ومـن دواعـي تفاؤلنا أن نقاشاً     -  ٣٤
   إىل                            لتسريع اجلهود الرامية            ً   ملموساً                                                        ً           يتمتع مبساحات شاسعة من الغابات االستوائية قد طرح اقتراحاً                               ً    إزالة الغابات وأن بلداً   



FCCC/CP/2007/4 
Page 10 

 

            ألفكار شارك        طرح ا      على                                      وقد مسح ذلك بإجراء مناقشة حمفزة          .                                               إزالة الغابات عن طريق العمل التعاوين الدويل          من     ل    تقلي  ال
ُ               من الُنُهج املمكنة                                               ً        فيها العديد من املشاركني يف احلوار تناولت عدداً                                                  لة إزالة الغابات يف إطار نظام حيدد يف          شك         للتصدي مل       ُ 

                                                 للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األطراف عن نتائج عملها       ً تقريراً             والتكنولوجية        العلمية        للمشورة        الفرعية             وستقدم اهليئة   .       املستقبل
                                                   ن أنشطة إزالة الغابات يف البلدان النامية، وهو العمل           اليت تنشأ ع          االنبعاثات           إىل احلد من               العمل الرامي      تحفيز  كُ    ُهج          ُ  بشأن النُ 

     أمهية            ه األعمال           وجناح هذ    .              يف مونتريال      ٢٠٠٥                                                                         الـذي اسـتهله مؤمتر األطراف يف دورته احلادية عشرة املعقودة يف عام              
  .        مع الدويل                                  كربى للجهود املستقبلية اليت يبذهلا اجملت

    ّ                       وتبّين أن مثة إمكانيات      ،                                                                    استكشاف إمكانيات التخفيف من آثار تغري املناخ يف قطاعات أخرى                      ً   وقد جرى أيضاً   -  ٣٥
ُ                                وميكن للُنُهج القطاعية أن تكون فعالة          .      كـبرية                                                                      حتقيق هذه اإلمكانيات إما عن طريق سياسات وطنية أو جهود دولية              يف         ُ 

  ُ   وذُكر    . ني             البحري الدولي         والنقل          لنقل اجلوي      تعزى ل             النبعاثات اليت        على ا ً الً      ذلك مث      ينطبق  و   .                          منسقة تبذل يف قطاعات بعينها
                                        يف قطاعات قادرة على املنافسة على الصعيد                                                                ً     أن العمل الدويل املنسق بالتعاون الوثيق مع قطاع األعمال سيكون فعاالً       ً أيضاً

ـ                                          عيد الدويل واإلقليمي والوطين التعاون                                    وميكن أن يشمل العمل على الص        .   مسنت أل                       األملنـيوم والصـلب وا        ثل              الـدويل م
  .                                         وقد حتقق بالفعل جناح أويل يف بعض هذه القطاعات   .                         قياس األداء وآليات السوق       ومؤشرات           التكنولوجي 

ُ                           حتليلنا للُنُهج االستراتيجية للتخفيف     ّ    بـّين   وي -  ٣٦                                                      أن تعزيز العمل التعاوين الدويل يقتضي أن يقوم                                من آثار تغري املناخ              ُ 
                                                                                                   نني مها االستراتيجيات الوطنية للتخفيف وفعاليتها اليت ميكن تعزيزها بالعمل الدويل املنسق يف بعض                                 عـلى أساسـني متي    

        على أن     .                             أية استجابة دولية فعالة                     الذي ترتكز عليه                                                          ومن شأن هذه االستراتيجيات الوطنية أن تشكل العنصر            .          القطاعـات 
             املناخ وتنسجم      بتغري        املتعلقة        اإلطارية       املتحدة     األمم           باتفاقية                                                      هـذه االستراتيجية الدولية لن تكون فعالة حبق ما مل تسترشد 

                نسان بصورة خطرية  إل                                            اجلوي عند مستوى كفيل بأن حيول دون تدخل ا       غالف        يف ال        لدفيئة                                 مع هدفها لتثبيت تركز غازات ا     
  .               يف النظام املناخي

 التكيف -٢

                                       وية بالنسبة جلميع البلدان وعنصر حساس من                         ّ                                 لقـد جرى التسليم بأن التكّيف جمال من جماالت العمل ذات األول    -  ٣٧
 ِ     بِلغنا                                                                       ُ              ومثة العديد من البلدان واجملتمعات اليت تعاين بالفعل من آثار تغري املناخ وقد أُ                .                                       عناصر االستجابة املستقبلية لتغري املناخ    

                   ها، بدون التعاون                                          وهناك العديد من البلدان اليت ال يسع         .                         ّ                                مبجموعـة كـبرية من أنشطة التكّيف اليت جيري االضطالع هبا          
              هتا، أو لوضع    ا                  أو لتقدير ضعف    ،       تواجهها          يرجح أن                املخاطر اليت        أهم                                                     الـدويل، اكتسـاب القـدرات الضـرورية لتحديد          

                                                             وبالتايل من املهم أن تضم االستجابة الدولية الفعالة لتغري            .                                                               اسـتراتيجيات فعالة إلدارة املخاطر وبناء القدرة على التحمل        
  .                         ّ  الوطين واإلقليمي يف جمال التكّيف                       املناخ آليات لدعم العمل 

    كما                            ّ                              من االهتمام للعمل بشأن التكّيف يف السنوات األخرية،                                               ً        أولت احلكومات، يف إطار االتفاقية، مزيداً           وقـد  -  ٣٨
  يف    ز   ي  رك        وطين الت            ظل العمل    ي س و   .              ّ    داهنم بشأن التكّيف   ل                                                                  عـرض عـدد من املتحدثني يف احلوار بالتفصيل الربامج الوطنية لب           

                                                                                استجابات إقليمية تبشر باخلري، كما أوضح ذلك مشاركون من منطقة البحر الكارييب، ال سيما            غم من وجود     بالر  ،      معظمه
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       خطرية يف           نسان بصورة إل                                                ولكن مبا أن التكيف مطلوب يف االستجابة آلثار تدخل ا . )٣ (                          يف جمال املشاركة يف حتمل املخاطر
                مع غريها من          الوثيق                                            ود أمانة االتفاقية تلك االستجابة بالعمل                                                          املـناخي على املستوى العاملي، فمن املناسب أن تق                  الـنظام 

                                                                          ّ                               وأن تقدم البلدان اليت تتمتع بقدرات وموارد كبرية مساعدة للبلدان الضعيفة للتكّيف مع آثار تغري                 ،                    الوكـاالت الدولـية   
  .     املناخ

         فباإلمكان    .                   ينبغي أال يتأخر                             ّ      تعاون دويل لتعزيز جهود التكّيف               أن إقامة                                             وأبـرز العديـد من املتحدثني يف احلوار          -  ٣٩
               بل اتفق يف     .                                                                          التوصل إىل اتفاق بشأن العمل املستقبلي مبوجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو                                    هذا االجتاه ريثما يتم          يف     املضي

  .  )٤ (                          مفصل وجيري اآلن تنفيذه     ل                                                                              مفاوضـات مطولة، أثناء الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األطراف على برنامج عم                    أعقـاب   
  .    ساعي      هذه امل                   تشكل إضافة إىل قيمة                العمل اجلاري و ىل       تستند إ             حتديد خطوات   هو    ً ياً           والتحدي حال

                                                   ، وذلك يف أثناء العمل اجلاري بشأن التكيف على                                                              حـث مشـاركون على ضرورة تكثيف اجلهود اليت نبذهلا          و -  ٤٠
                             املزيد من التحليل لآلثار                  وأن إجراء                                     ً         أن إدراكنا ألسس التكيف ال يزال حمدوداً            هي        واحلقيقة   .                         الصـعيدين الدويل والوطين   

           للحكومات يف              بشكل مباشر              ً قد يكون مفيداً                                التجارب، وتبادل أفضل املمارسات        نتائج                            الـيت يرجح حدوثها، واستعراض  
          ال تزال          ، بينما   ً ياً     حتد    طرح                                                                                وباإلضافة إىل ذلك، فإن التعاون الدويل يف تنفيذ اإلجراءات العملية املطلوبة ي              .               مجـيع املـناطق   

                                ً وسيكون الوضوح يف هذا اجملال عنصراً   .               تزال غري واضحة   ال         احملتملة  ه      تكاليف    إن         بل    ،               يف طور التبلور         تعاون         هلذا ال         اخلطـط   
  .                 لعملنا املستقبلي     ً حساساً

                                                             لتكيف سيتطلب التركيز على عناصر أساسية يف التكيف، مبا فيها حتديد        يف جمال ا  ُ                          وذُكر أن تصميم استجابة فعالة  -  ٤١
              لضمان إمكانية   )                          على الصعيدين الوطين والدويل (                                        لصعيد الوطين ووضع آليات الدعم الالزم            على ا               ذات األولوية             األنشـطة   

                              ولتحقيق ذلك، قد يلزم اختاذ        .                                   من عملية التنمية يف مجيع البلدان               ال يتجزأ                                            ً         تنفـيذ أنشطة التكيف امللموسة باعتبارها جزءاً        
                                                      رار؛ وزيادة تطوير واستخدام أساليب وأدوات لتقييم                                                                            عـدد من اخلطوات، مبا فيها تعزيز األساس العلمي لعملية اختاذ الق           

             ّ                    ّ                                                                                           احتياجات التكّيف ونتائج تدابري التكّيف؛ ومواصلة بناء القدرات الفردية واملؤسسية؛ وزيادة التمويل العام؛ وضمان توافر               
  .                        احللول التكنولوجية الالزمة

    نظر  ا (                           تدفقات االستثمار واألموال                                                 والعمل الذي اضطلعت به األمانة يف جمال          )٥ (                           وقـد أكـد استعراض سترن      -  ٤٢
   .                                                           ّ                    أن مثة حاجة للتمويل والدعم على املدى البعيد لتنفيذ أنشطة التكّيف على الصعيد العاملي  )           أدنـاه    ٥٥  -    ٥١           الفقـرات   

                                                                               بتطوير مصادر جديدة وخالقة للتمويل وأدوات، مثل متويل الكربون، ومشاركة                               ً   األموال املوجودة حالياً                  ويتعني استكمال   
    ّ                                       التكّيف، وتطوير آليات جديدة للمشاركة يف                                            وسائل تثبيط اجلهود اليت تتسم بسوء           ، و  ة  سع                  عمـال مشاركة وا             قطـاع األ  

                                                                                                  وسيتطلب األمر بذل املزيد من اجلهود إلزالة احلواجز اليت حتد من فرص احلصول على األموال املتاحة                   .               حتمـل املخاطـر   
                                                      

                                                                        املخاطر تشري إىل آليات مستخدمة لتقاسم أعباء املخاطر ونقلها من طرف آلخر، مبا              املشاركة يف حتمل  ) ٣ (  
  .                                                                           يف ذلك آليات من قبيل التأمني، وإعادة التأمني، وسندات الكوارث أو صناديق الكوارث

  .                                                             ّ       برنامج عمل نريويب بشأن آثار تغري املناخ والقابلية للتأثر به والتكّيف معه  ) ٤ (
  ) ٥  (  Stern N.2007.The  Economics of Climate Change: The Stern  Review.Cambridge: 

Cambridge University Press.  
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                                                    القيام بدور رئيسي متعدد األوجه يف جمال تطوير          ة   نفذ مل ا       وكاالت    ال                          وميكن للمنظمات الدولية و      .                 ً       والـيت سـتتاح مستقبالً    
                                                                                                                       الـتعاون واحلـد مـن الكوارث ومن ذلك على سبيل املثال تنفيذ جمموعة متكاملة من اإلجراءات املرتبطة بالسياسيات                   

  .                                     لتآزر مع أهداف االتفاقات البيئية األخرى ا      ألسباب                                            واألهداف الوطنية والقطاعية واالستخدام الكامل 

 كنولوجياالت -٣

                                             بعيد قدر تغري املناخ الناجم عن األنشطة         ى د م                                                                لقـد مسعـنا القـول بـأن اخليارات التكنولوجية ستحدد إىل              -  ٤٣
      تبادل    يف   و   .               جناح هذه اجلهود       فرص     ً اً ري ث       تعزز ك  س                            جهود التخفيف والتكيف و      من                          فالتكنولوجيا جزء أساسي       .           االقتصـادية 

                                 عن تطوير أنواع جديدة أكثر          ً   فضالً  ،                                         كنولوجيا احلالية املراعية للبيئة ونقلها            نشر الت                  جرى التطرق إىل           احلوار            يف أثناء          اآلراء  
    أقل             إىل اقتصادات         التدرجيي                  يف سبيل االنتقال  ً اً       أساسي ً اً                                             واعتربت مسألة تسريع التقدم يف هذه اجملاالت أمر       .                فعالية وتسويقها 

  .      لكربون   ل       ً استهالكاً

                                                              دور يف الترويج العتماد احللول التكنولوجية لتغري املناخ على                            مستعد للقيام ب    ه       قول إن                  قطـاع األعمال ي            ومسعـنا    -  ٤٤
     ورغم    ،           التكنولوجية            واالختراعات             يف البحوث         ضخمة               رؤوس أموال                            وجود حاجة إىل استثمار                  ومن الواضح      .          نطاق واسع 

    سوق        هذه ال     ون                       من غري املرجح أن تك         إنه      ، ف                                جمتمع األعمال وحتفيز االستثمارات                        وسيلة هامة لتعبئة          تعترب                سوق الكربون       أن  
      أنشطة                                                         فتطوير احللول التكنولوجية اجلديدة وإبرازها وتسويقها          .                                        للحوافز الكافية لالستثمارات املطلوبة           لوحـيد         صـدر ا    امل

       احلد من                                                     وبالنسبة للتكنولوجيات اليت يكون الغرض الوحيد منها هو   .                       ال بأس هبا من رؤوس األموال            ً تتطلب قدراً       ميكن أن 
                                                       وسيتطلب األمر اختاذ إجراءات إضافية لتحقيق مثل هذه           .                حمدودة للغاية                   خذ هبا قبل غريها     األ                             االنـبعاثات، فـإن مـيزة       

                               االستثمارات يف جمال االبتكار       ات          يف عائد    ً رياً ب ك       ً تأثرياً                                                   وميكـن للسياسـات الوطنـية والدولية أن تؤثر             .            االسـتثمارات 
  .          التكنولوجي

          رغم وجود   و   .                                   التحول التكنولوجي يف قطاع الطاقة                                        من الضروري إيالء اهتمام خاص إىل                             ويتضح من احلوار أن      -  ٤٥
                  أكسيد الكربون    ين  ثا       حتباس      ا    مشلت                            التكنولوجيات األساسية اليت           نوقشت                                                  العديـد مـن اجملـاالت اليت حتتاج إىل عناية،           

  ف                  ّ  فتكنولوجيات التكيّ    .                                                      املتقدمة، والطاقة املتجددة، والطاقة النووية املأمونة              األحفوري         لوقـود     ا ا                       وختزيـنه، وتكنولوجـي   
          تناوهلا                                                                       ً           واآلليات اليت تكفل حصول القطاعات واجملتمعات على هذه التكنولوجيات جرى أيضاً            )             واملستحدثة          املوجـودة  (

                                                                        وتشمل التكنولوجيات املوجودة نظم اإلنذار املبكر اليت أثبتت جناعتها يف             .                مسألة أساسية         تشكل                          أثـناء احلوار باعتبارها   
                                                                        ويتعني إجراء املزيد من التقييم الدقيق لتكنولوجيات التخفيف والتكيف            .    لطقس                                        تقليص درجة التعرض لألخطار املرتبطة با     

  .                                                        على السواء وللدور الذي ميكن أن تقوم به يف االستجابة الفعالة

ـ  -  ٤٦    .                                         يف سياق االتفاقية يف اجملال التكنولوجي                   ً  املبذولة حالياً                                      النتائج اليت أسفرت عنها اجلهود                    املشـاركون    قش ا    ون
ـ  و    ،                               ّ        يف املواقع املطلوبة للتخفيف والتكّيف                                      ً     حواجز تعترض نشر التكنولوجيا فعلياً                           راءها فيما تراه من      آ            ت احلكومات        عرض

                                             املناقشة وجود تنوع كبري يف اآلراء بشأن قيمة          هذه           وقد أظهرت    .                                                   واقترحت جمموعة من احللول للتغلب على هذه احلواجز       
ُ                         الـُنُهج االستراتيجية املتاحة    ُ    خمتلف الُنُهج                     بشأن إجيابيات وسلبيات  ح                     يف احلوار تبادل صري            قد دار    و   .  ُ               إعادة بناء         ساعد على        ُ 

  .                                ت يف السابق بشأن هذه املسألة اهلامة  جر                                                              شيء من الثقة فيما بني األطراف بعد أن قوضتها املناقشات الصعبة اليت 
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     ملية                                                                                                  مـت عـدة مقـترحات بشأن اإلجراءات األخرى املطلوب اختاذها لتسريع التقدم يف مجيع مراحل الع                 ّ ّد  ُ وقُ -  ٤٧
                                                                      ففيما يتعلق باالبتكار التكنولوجي، مشلت املقترحات تعزيز االستثمارات           .                                                 التكنولوجية من ابتكار التكنولوجيا إىل تطبيقها     

       االضطالع                                                 الشراكات الناجحة بني القطاعني العام واخلاص، و             تنفيذ             ، وتكرار                                        ً        يف األنشـطة البحثية واإلمنائية املنظمة جيداً      
                                                          وقد جرى تسليط الضوء على املشاريع الرائدة والشراكات والربامج    .                             بناء القدرات للبلدان النامية                         األنشطة اهلادفة يف جمال      ب

ُ       يف جمال التنمية النظيفة باعتبارها ُنُهج                                                                                            مفيدة إلبراز التكنولوجيات اجلديدة املراعية للبيئة، هبدف تكرار املشاريع الناجحة            ً اً                                ُ 
                                                                   ا مستندة إىل السوق، من شأهنا أن تتيح حوافز للمستثمرين لنقل                                             وجرى اقتراح آلية لنقل تكنولوجي       .                  يف مـناطق أخـرى    

  .                                                                             تكنولوجيات نظيفة، باعتبارها أدوات للتغلب على احلواجز اليت تعترض نشر التكنولوجيا

        يف سياق                واسع النطاق                                           إيالء اهتمام خاص للتعاون التكنولوجي              تستدعي                                          وتـرمجة هذه األفكار إىل حقيقة واقعة         -  ٤٨
           حتدث ممثلو  و   .                                                                  من عناصر العمل التعاوين طويل األجل ملواجهة آثار تغري املناخ                 ً   أساسياً                 ً   ف باعتباره عنصراً                ّ  التخفيف والتكيّ 

       اجلديدة                                                                                                              احلكومـات وقطاع األعمال على السواء عن التعاون الدويل اجلاري بالفعل لتيسري تطوير ونشر التكنولوجيات                 
  .           عمل التعاوين  ال      تكثيف                          ، وحنن متفائلون بإمكانيات       منها      املوجود     ونشر 

 االستثمار والتمويل -٤

                           أن العديد من إجراءات         فرغم   .     لحوار ل    ية   تام         اجللسة اخل                  أحد املشاركني يف                      عـلى حـد قول         ،                التغـيري مكلـف    -  ٤٩
        وبالتايل    .                   ً     توفري التمويل مقدماً    ً اً ب و  طل م                   الستثمار، ال يزال            سريعة ل                  تتيح عائدات     ،                                 ال سيما يف جمال كفاءة الطاقة       ،       التخفيف

                                           هي التكلفة املطلوبة لالستجابة العاملية       ا م   :    حلوار           عليها يف ا                 انصب التركيز                                             الن التاليان أحد البنود الرئيسية اليت                 شكل السؤا 
   ل؟             ّ  ومن أين ستمّو ،          لتغري املناخ

                 بشأن معرفة حجم       و      ؤالني،      الس    ذين                                                                  افتتاح احلوار أن اآلراء متباينة للغاية بشأن األجوبة على ه                منذ   ضح ت ا      قـد    و -  ٥٠
                                       ورغم أن التباين يف اآلراء قد ظل         .                    أمام إحراز تقدم             والذي يقف                                       مسألة احلصول على املوارد املالية        ه    تشكل                العـائق الذي    

ـ        عـلى    ّ     قُّدمت       فقد     ،                       ه بعد انتهاء احلوار        حال                األوىل من السري      .                         لصورة التمويلية واملالية   ا       فهمنا   ل   ن   ا       مهمت  ن ا     مسامهت           يف أثنائه    ُ
                                         تغري املناخ من شأنه أن حيقق استدامة النمو       ملواجهة           حرك العاملي                         قدم حجة مقنعة على أن الت        الـذي                      نـيكوالس سـترن،     

                                            فاستعراض سترن ميثل بالنسبة لنا وبالنسبة         .                 ، سيعوق تقدمهما                  يف اجلهة املقابلة                             أن عدم اختاذ أي إجراء،       و                   والتنمية العامليني   
    فقد    .                                      الستجابة العاملية الفعالة لتغري املناخ                                                                      نقطة حتول يف فهم احلجة االقتصادية لتوفري املوارد املالية لدعم ا              ين   ري         آلخرين كث 

                   باملقارنة مبخاطر           يف جمملها                   ً   ا، متواضعة نسبياً   ه    نطاق                   تعترب رغم سعة                                                          قدم تقديرات لتكلفة مثل هذه االستجابة، وهي تكلفة       
    كثري        علم ال       أن نت     نا     علي     زال      ما                                                              ومع ذلك، وكما أشار استعراض سترن واملشاركون يف احلوار،             .                           عدم ختفيف آثار تغري املناخ    

  ن      ّ أن ميكّ   ً مثالً                                           وضع تعريف أكثر دقة ملنحىن التكاليف والفوائد           إن من شأن  ف   .                                       بشأن اجلوانب االقتصادية لتغري املناخ        ً   جـداً 
               املزيد من تغري          إحداث         تفادي                 اليت تنجم عن                        الفوائد االقتصادية    و                    حساهبا التكاليف     يف                          ً         احلكومـات مـن أن تراعي جيداً      

  .     املناخ
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            ّ              لتخفيف والتكّيف كجزء من     ا    ها   طلب  يت                         للموارد املالية اليت      ً الً      حتلي  ي ر     أن جت                     طلبنا إىل األمانة،         كني،                مبوافـة املشار   و -  ٥١
                           وميثل ثاين أكرب املسامهات      ، )٦ (                      تقرير عن عمل األمانة          قدم ال                             ويف اجللسة اخلتامية للحوار        .                                  االسـتجابة العاملـية لتغري املناخ     

                                            تطلب إدخال تغيريات كبرية يف األمناط احلالية        ت                            أن االستجابة لتغري املناخ س                   وقد جاء فيه       .       أعاله   ٤٢                         املشار إليها يف الفقرة     
                                                                                صورة معقدة للغاية أبرزت وجود اختالفات جذرية يف الظروف الوطنية ومصادر              سم ر                                 لالستثمارات والتدفقات املالية، و   

         ً استجابةً                     تيحها قطاع األعمال                       املوارد احمللية اليت ي                              وألغراض التخفيف، تشكل      .                             ّ           الـتمويل املناسـبة للتخفـيف والتكّيف      
                                     ولكي يتحقق ذلك، من الضروري إجياد         .                               املصدر الرئيسي للتمويل املطلوب                                              ملؤشـرات السـوق أو للمتطلبات احلكومية      

  .                                        لتهيئة الظروف املناسبة لالستثمار التجاري  ية  طن و       سياسات 

         تلبية   ن                 إىل حد كبري ع     ة       قاصر    كون ت    س                احمللي واألجنيب   ،                              أن استثمارات القطاع اخلاص                ً    الـتقرير أيضاً           وأوضـح    -  ٥٢
                                                                                                 وأبرز ممثل دولة جزرية صغرية نامية يف احلوار الصعوبة اليت يواجهها بلده يف اجتذاب االستثمار                  .                      احتياجات بعض البلدان  

             أن العديد من     على           التقرير    شدد و  .                                                                            التجاري يف جمال التكنولوجيات املراعية للبيئة، ال لشيء إال ألن اقتصاد هذا البلد صغري
  .                                                                     منها، ستكون يف حاجة إىل املزيد من املساعدة اإلمنائية والتمويل بشروط ميسرة                               ً لبلدان النامية، ال سيما األقل منواً ا

   .                  بروتوكول كيوتو          استحدثها                                                                                    وتناول التقرير بالتحليل الوضع الراهن واالحتماالت املستقبلية لسوق الكربون اليت            -  ٥٣
                     نامية الختاذ إجراءات     ال                                                      على أهنا أدوات قوية لتقدمي حوافز إجيابية للبلدان               ليها         ينظر إ                   اآلخذة يف التوسع                      أسـواق الكربون     ف

      وناقش    .         االنبعاثات         احلد من                                                                                             ولتقدمي وسائل فعالة من حيث التكاليف للبلدان املتقدمة للوفاء بالتزاماهتا يف جمال               ،       طوعـية 
                                                    شترك، واالجتار برخص إطالق االنبعاثات ولكنهم أقروا                      ، والتنفيذ امل               يف املستقبل                           آلية التنمية النظيفة             آفاق تطور           املشاركون  

                            استخدام أسواق الكربون    يف                هذا التوسع       جلعل                                                                       بأن حجم التوسع املطلوب كبري حبيث سيتطلب األمر إجياد آليات إضافية            
        لى حدة                                                                                مثل هذه اآلليات اجلديدة القيود اليت يتسم هبا هنج التعامل مع كل مشروع ع                                      من الضروري أن تتجاوز      و   .    ً   ممكـناً 

            سوق كربون  ء و  نش        احتماالت     أما  و   .                                                    فوائد ملموسة يف جمال التنمية املستدامة للبلدان املضيفة      أن تدر                       وأن تكون قادرة على     
   ى د             االنبعاثات وامل       احلد من       يف جمال                            الطموح يف االلتزامات املقطوعة         فيحددها   ،             متصلة هبا               تدفقات مالية  و                  تتسـم باحليوية،    

                                                                                              ية يف استخدام أداة السياسة العامة املتمثلة يف االجتار برخص إطالق االنبعاثات للوفاء بتلك                                          الذي ستبلغه احلكومات الوطن   
  .         االلتزامات

                                                             ، وبعضهم من قطاع األعمال، على أن أسواق الكربون وحدها                    املشاركني                                      كما أكد التقرير والعديد من اخلرباء      -  ٥٤
      ملا         ً  ، حافزاً      العرض                                           جارية، وال سيما مراحل البحث والتطوير و            الت  ة     لمرحل ل            السابقة    ا                                      لن تكون، يف مراحل تطوير التكنولوجي     

   من        وسيظل     .                                                                           والسبب يف ذلك هو أن املستثمرين التجاريني لن حيصلوا على عائدات مناسبة              .                        يكفـي مـن االستثمارات    
   ت    وشكل   .                                                                       أعباء املخاطر املالية املترتبة على جلب تكنولوجيات جديدة إىل األسواق                  احلكومات           تقاسـم                   الضـروري أن ت   

  .    حلوار          من عناصر ا                         لعنصرين املايل والتكنولوجي  ل  ة                    مناقشة هذه املسألة مس

                وقد تناول هذه      .    ّ  التكّيف       عملية             بتمويل    ني                                            فجوة خطرية يف البيانات ويف التحليل املتعلق               وجود    ىل إ         التقرير        أشار   و -  ٥٥
                          ترتيبات التعاون الدويل يف                                       أن تدارك هذه املشكلة أمر حيوي لوضع                 أكدوا على                                             املسـألة العديـد مـن املشاركني الذين         

                                                      

) ٦ (  “Background paper on analysis of existing and planned investment and financial flows relevant to 

the development of effective and appropriate international response to climate change” مــتاح عــلى املوقــع ،                       
<http://unfccc.int/cooperation_and_support/financial_mechanism/items/4053.php>.  
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                                                                                                    وبالـرغم مـن هذه الفجوة، فقد جرى التسليم على نطاق واسع بأن إجياد متويل إضايف كبري مطلوب لدعم               .         املسـتقبل 
                                                                        ويف هذا الصدد، سلطت املناقشات الضوء على ضرورة حتديد مصادر جديدة وخالقة         .                           ّ      اإلجراءات الفعالة يف جمال التكّيف    

  .                        بأقصى درجة من الفعالية                         ً تخدام التمويل املتاح حالياً                      للتمويل، وعلى ضرورة اس

 عناصر أخرى -٥

   وال    .                               اء استجابة فعالة لتغري املناخ       إلنش                    قل تقدير، مطلوبة     أ                                                          لقـد تناولنا اآلن الدعائم الرئيسية اليت ستكون، على           -  ٥٦
      العام   ا      مفعوهل             تكامل حبق فإن           وعندما ت ؛                                                                             ميكـن ألي مـن هذه الدعائم أن تعمل عملها بفعالية مبعزل عن الدعائم األخرى          

  .       أجزائها     جمموع    ه   كون    جمرد     فوق   سي

         ً   ومالئماً      ً   فعاالً  ل         طويل األج   ال                                                                                وقـد جرى حتديد عدة عناصر إضافية ستكون مطلوبة لكي يكون العمل التعاوين               -  ٥٧
  :               العناصر التالية   إىل                 إيالء اهتمام خاص       ضرورة   ح     ِ اقتِر   قد  و   .  حبق

  ؛                     جراء تدابري االستجابة                   اقتصادات بلدان أخرى     تطال     ليت ا                       إدارة اآلثار غري املقصودة   ) أ ( 

  . ة   وعي   الت                                                     سبل التنفيذ، عالوة على التمويل، مبا فيها بناء القدرات و  ) ب ( 

  ل  ا  عم       جراء أ                        اقتصادات بلدان أخرى          تطال     يت ل ا                                                من املناقشة أن اآلثار املمكنة غري املقصودة                     ً       قـد بـات واضحاً     ل -  ٥٨
           مثة أمثلة  و   .                                                             صارمة لدى تصميم االستجابة املستقبلية لتغري املناخ وتنفيذها                      عناية شديدة و          ستتطلب                        التكـيف والتخفـيف     

   .                                                                                      باألثار املمكنة على التجارة واخلدمات مثل إنتاج الوقود األحفوري والزراعة والسياحة                 تتعلق               ذه العواقب         على ه         عديـد   
                           ة الظروف الوطنية واملصاحل     ا            وضرورة مراع                                                بسياق التنمية املستدامة للسياسة املناخية             ً   شديداً                          ً      وترتـبط هذه املسائل ارتباطاً    

  .                                        املشروعة لآلخرين لدى وضع السياسات وتنفيذها

            إىل احلواجز  ،                                                                                  وأشار العديد من املشاركني، لدى احلديث عن اإلجراءات اليت تتخذها بلداهنم للتصدي لتغري املناخ -  ٥٩
                                                 ن الواضح أن العمل الوطين الفعال للتصدي لتغري املناخ   وم   .                               لقدرات املالية واملؤسسية والبشرية         االفتقار ل                  والقيود النامجة عن 

                                                                                                                        سيتطلب القيام بعمل جبار لتعزيز القدرة على قياس االنبعاثات ورصدها، وتطوير استراتيجيات وطنية وتنفيذها، وحتديد               
                        هتمام العملية الدولية     وا   .                            الدويل ملواجهة تغري املناخ          التحرك                     ، واملشاركة هبمة يف       ية  وع ت                                     آثار تغري املناخ ومواطن الضعف، وال     

  .                                          هبذه االحتياجات شرط مسبق لتحقيق النجاح املرجو

                                                                                            من مداخالت املشاركني أن عملنا التعاوين املستقبلي سيسترشد مببادئ أساسية من قبيل تلك                        ً      وكـان واضـحاً    -  ٦٠
  .      أعاله  ٢٣                        املبادئ املذكورة يف الفقرة 

 اخلطوات القادمة -جيم 

     زيد                 سيتطلب القيام مب     خ                                                    طوال احلوار، أن إجياد استجابة فعالة لتغري املنا             ً كثرياً      تردد                                 كما سبق أن أشرنا إىل ذلك،      -  ٦١
                                                                                   أكان ذلك عن طريق حتسني تنفيذ االلتزامات الراهنة أم بتعزيز االلتزامات احلالية                  سواء                                    مـن العمل على الصعيد الدويل،       

    هذا          حتقيق    ىل إ            ما السبيل      :                            السؤال املطروح هو التايل                وبالتايل فإن    .                                                         بـالقدر الـذي تستلزمه االستجابة الفعالة لتغري املناخ        
                بينما قال البعض    ،          عملية أخرى        حاجة إىل        وجود  م                         شاركني عن الرأي القائل بعد         عدد من امل     أعرب     لقد    و ؟     اإلضايف         العمـل   
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          يها اختاذ                                                                                                          ن املطلـوب هو البناء على عملية احلوار احلالية وذلك باالنتقال إىل أسلوب جديد من املناقشة ميكن ف                  إ        اآلخـر   
       تتمكن    لن              إضافية،    ة       عملي     إجياد         بدون    ه           واحلقيقة أن    .                                                                       قـرارات فـيما يتعلق بالعمل التعاوين املستقبلي للتصدي لتغري املناخ          

            وقال بعضهم     .                                                                             التوصل إىل اتفاق بشأن استجابة مستقبلية أكثر فعالية للتصدي لتغري املناخ              من                           احلكومـات بطبيعة احلال     
                             حلوار، من قبيل القدرة على                 اليت صبغت ا              اإلجيابية         اخلصائص               احلفاظ على           مقدورهم       ون يف                              إهنـم يأملون يف أن يك          ً   أيضـاً 

  .                                                         وبالتايل حيتاج األمر إىل تصميم عملية جديدة جتمع بني هذه العناصر   .                    التبادل احلقيقي لآلراء

                الذي جيري يف       عمل      بني ال       واجب                          معرفة درجة التزامن ال       أي                                   عدة إشارات إىل املسألة احلساسة                  يف املناقشة      ت    رد و -  ٦٢
              التكامل التام       يقتضي      تقدم   ال                    وقال بعض املشاركني إن   .                                      العمل الذي يقوم به الفريق العامل املخصص و     ديدة   اجل      عملية        إطار ال
                                              بوترية مماثلة؛ واعترب آخرون أن مساري العمل                        سري هذه األعمال                                                         مجيع األعمال املتعلقة بالعمل التعاوين املستقبلي أو              بـني   

ـ         هذيـن       .                       اآلخر بالبلدان املتقدمة                بينما يتعلق                         بالبلدان النامية                                          ً           مـن حيث تركيزمها، حيث يتعلق أحدمها أساساً         ن      تمايزا   م
         اليت تقع             املواقف        جمموعة     مشلت                                      لعمل املستقبلي بعد انتهاء احلوار             بشأن ا    ة   ري خ أل                    يف حلقة العمل ا     ت   قدم   يت                 واملقـترحات ال  

                    لطابع العاملي لتغري        إىل ا       ً نظراً     ذلك   و              ً  مقبولة عموماً                     رة إجياد حل عاملي                  القائلة بضرو            الفكرة             ونعتقد أن    .          ين االجتاهني       بني هذ 
    إمنا    ،                              اإلقرار بقيود وفرص كل منهما     و   ،                                  احلوار باعتبارمها عمليتني متوازيتني          عملية                          الفريق العامل املخصص و          إنشاء      ف  .     املناخ
  .                      وجود قدر ما من التزامن      ضرورة   ّ   يبّين 

                                        على ضرورة اختاذ إجراءات عاجلة من                              ً    وشدد مجيع املشاركني تقريباً      .          ه العملية                                   وينبغي النظر يف اإلطار الزمين هلذ      -  ٦٣
   ت       انبعاثا     فيه      ضع   خت                                                                                                  أجل تفادي اآلثار األكثر خطورة لتغري املناخ، وكذلك إلعداد االقتصاد العاملي بشكل أفضل ملستقبل               

                                  ل األجل للتصدي آلثار تغري املناخ                                                                         واقترح البعض ضرورة إهناء أي عملية بشأن تطوير عمل تعاوين طوي             .                الكـربون لقيود  
  .                                          بالنسبة ملؤمتر األطراف يف دورته الثالثة عشرة ً اً   مهم  ً راً   أم          العملية        يف موضوع                     وهو ما جيعل اختاذ قرار   .     ٢٠٠٩         حبلول عام 

                                                                                                           واقترحـت خـيارات شىت لعمليات ميكن أن ينظر فيها مؤمتر األطراف لتحديد مدى مالءمتها لتحقيق النتائج                  -  ٦٤
  :          نها ما يلي          املرجوة، وم

                                للحوار احلايل أو جتديد والية                ً  يكون مشاهباً      حبيث                ؤمتر األطراف،        إىل م                   تقدمي تقرير آخر     ب               توسيع احلوار،     ) أ ( 
                          احلوار احلايل وأطره الزمنية؛

                          جدول أعمال مؤمتر األطراف              من بنود                             طويل األجل يف إطار بند        ال                                       مواصلة املناقشة بشأن العمل التعاوين        ) ب ( 
  )             والتكنولوجية        العلمية        للمشورة        الفرعية               للتنفيذ واهليئة        الفرعية      اهليئة   (  تني        الفرعي  تني ئ               جداول أعمال اهلي    دمج  و             وإعادة تنظيم 
  ؛           حول الدعائم

                                ُ                         فريق عامل أو هيئة تفاوضية أخرى ُتنشأ يف إطار مؤمتر                إطار               ضطلع هبا يف                        ُ          إجيـاد عملـية تفاوضـية يُ        ) ج ( 
  ؛    حمددة                               األطراف، بوالية واضحة وأطر زمنية 

        بوالية                                 فريق عامل أو هيئة تفاوضية أخرى      إطار         ضطلع هبا يف                                 ُ         إجيـاد عملـية تفاوضـية متكاملة متاما يُ       ) د ( 
                            اجتماع األطراف يف بروتوكول                   العامل بوصفه     ُ                                              ُتنشأ يف إطار مؤمتر األطراف، ومؤمتر األطراف                                 واصحة وأطر زمنية حمددة   

  .     كيوتو
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            فالتوصل إىل     .               من املوضوعية                         ً    حتليل نوعيتها يتطلب قدراً              غري أن     ،                                         وجلمـيع هـذه اخليارات إجيابيات وسلبيات       -  ٦٥
     األمر      هذا            ونرى أن      .                   مهمته ذات األولوية        كانت                                       هي من مسؤولية مؤمتر األطراف ورمبا                                       اسـتنتاجات بشأن عملية أخرى      

  .                                  يتطلب إصدار حكم على املستوى السياسي

                                    اسات على برنامج عملنا وممارساتنا                                                                      افـق مؤمتـر األطراف على عملية أخرى، فسيترتب على ذلك انعك            و      وإذا   -  ٦٦
                                       تطلب زيادة تكثيف وزيادة تركيز اجلهود     ت                           ح املهمة اليت بني أيدينا       و             أن زيادة وض   ب              وحنن مقتنعون      .                         احلالية يف إطار االتفاقية   

    توى    فمس   .     حتقيقه  يف          أهنا ترغب       مجيعها                                                               استمرار الوضع على ما هو عليه ال ميكن أن حيقق ما تقول احلكومات      و   .          اليت نبذهلا 
           كما أن    ،       ً  عال جداً                                                           ً           تغري املناخ على حنو ميكن معه حتقيق التنمية وخفض االنبعاثات معاً           ل                              الطمـوح املطلـوب لالستجابة      

  .     ً  كامالً                                                                                         ً االنعكاسات العملية لتطوير مثل هذه االستجابة ينبغي أن تدركها احلكومات ووكاالهتا الرئيسية إدراكاً

               للنجاح يف هذا   ان         الرئيسي ن ا       والعنصر   .                                  قادر على حتقيق النتائج املرجوة                                               وينبغي أن يقابل هذا التحدي برنامج عمل       -  ٦٧
ـ                                        ففي إطار برنامج العمل احلايل واملخصصات    . ن ا                                وكلنا يعلم أن هذين العنصرين حمدود   .                        الزمن واملوارد املالية   ا           اجملـال مه

   ً اً       حالي                  ة اليت حنن عليها       مارس  امل و   .     رورية                                            لتناول املهمة اليت قال املشاركون إهنا ض                     ال يتسع املقام                              املالـية مبوجـب االتفاقية      
                                                             ليست مالئمة على اإلطالق لوضع االستجابة احلكومية الدولية            عام                                        لتفاوض على مدى أربعة أسابيع يف كل                      واملتمثلة يف ا  
      إدماج                زيادة فعالية                       وكذلك يف كيفية      ،                                                                  وسـيتعني عـلى األطراف النظر يف كيفية التغلب على هذه القيود              .          الضـرورية 
                                          اليت ستقوم بدور كبري يف تنفيذ ما يتخذ                    هي األطراف                                                            الشركات وغريها من األطراف الفاعلة من غري الدول، و               مسامهات

  .                 ً من إجراءات مستقبالً

                 دعم برنامج عمل    ي         ميكن أن                                             األول هو طلب متويل إضايف للعملية اجلديدة           .  دد          هـذا الص     يف                احـتمالني         نـرى  و -  ٦٨
  .                                                              كون الوفود مستعدة لتخصيص الوقت الالزم يف جداوهلا الزمنية للمشاركة           وينبغي أن ت   .   كاف                     ومشاركة اجلميع على حنو 

     يرجح  و   .                                                                       تني الفرعيتني هبدف ترشيدها أو تعليقها لتلبية مطالب العملية اجلديدة          ئ                                         الحتمال الثاين هو تقييم برامج عمل اهلي        وا
   .                    واإلرادة السياسية   ،           والقدرات  ،    وارد                  الضرورة زيادة امل   ب           وسيتطلبان                يف وقت واحد             اخليارين                                 أن تكون النتيجة هي ارتفاع      

  .                                                                                وسيتعني على مؤمتر األطراف تناول هذه املسألة العملية إذا ما أريد االضطالع بعملية إضافية

       وستكمل    .                                                                         مؤمتـر بايل اخلطوات املقبلة الكفيلة ببلورة استجابة فعالة لتغري املناخ                                      مـن الضـروري أن حيـدد         و -  ٦٩
                                               عملية احلوار تعين بالنسبة لنا أن احتماالت           سادت                      فالروح البناءة اليت       .              عائم وإدماجها                                   االجتماعات القادمة مهمة وضع الد    

        أي وقت                         كرب مما كانت عليه يف                                                                واملتمثل يف بناء استجابة عاملية فعالة لتغري املناخ أ                                ً    لتحدي الذي يواجهنا مجيعاً              تصـدينا ل  
  .   مضى

- - - - - 

 


